
 

  

Vojen Koreis se narodil v Londýně. Jeho otec Dalibor Korejs byl před 
válkou diplomatem ministerstva zahraničí ČSR, jako major 
československé armády ve Velké Británii se účastnil několika bojových 
operací v Africe a v Jugoslávii. V letech 1947-48 byl obchodní atašé v 
Bělehradu, v roce 1948 byl jmenován generálním konzulem v Berlíně, kde 
zemřel v roce 1950. 

Po otcově smrti žil s matkou Antonii Korejsovou nejprve v Praze, pak 
krátce na Zbraslavi. V roce 1953 se přestěhovali do Rokytnice nad Jizerou. 
Vystudoval gymnasium v Jilemnici, v roce 1962 nastoupil základní 
vojenskou službu a stal se zpěvákem v Armádním Uměleckém souboru, 
kde se stýkal s řadou budoucích hvězd české kulturní scény.  

Po skončení vojenské služby žil v Karlových Varech, kde pracoval v 
divadle jako kulisák, působil také jako herec a zpěvák kabaretní skupiny, 
dříve než se přestěhoval do Prahy. V roce 1967 se začal učit u profesorky 
Jeleny Holečkové-Dolanské opernímu zpěvu. Měl v úmyslu studovat na 
AMU, ale v roce 1969 emigroval do Velké Británie. 

Kvůli snadnější anglické výslovnosti začal psát své jméno jako Voyen 
Koreis. S českou manželkou, s níž se seznámil v Anglii, emigroval v roce 
1973 do Austrálie, kde od té doby žije v Brisbane. V Austrálii si nejprve 
vydělával na živobytí jako skladník, obchodní cestující, později jako 
antikvář, pracoval také pro australský stát jako tlumočník a překladatel. 
Pomáhal zakládat etnickou rozhlasovou stanici, kde po několik let vedl 
české vysíláni. Byl moderátorem jak českých tak i anglických pořadů, 
aktivní jako žurnalista, ale činný i ve správní radě stanice, jako její 
programový ředitel a viceprezident. 

Po příchodu do Austrálie se Koreis počal zabývat také výtvarnictvím. 
Měl několik sólových výstav obrazů a keramik. Koreisovy kratší literární 
práce, eseje a fejetony, vycházely v internetovém deníku Neviditelný Pes 
už od roku 1996 a vycházejí i nyní. Je také autorem občasných 
rozhlasových pořadů klasické hudby vysílaných stanicí ČR Vltava. Přeložil 
a vydal díla některých českých autorů, napsal několik knih v angličtině. V 
poslední době píše většinou v češtině. Soustřeďuje se především na 
duchovní literaturu, napsal a režíroval také rozhlasovou hru, vydal svou 
autobiografii. 

 
 

 



 

 

 

  

Voyen Koreis, narozen 1943 in London, žije v Brisbane 

Až doposud vydal: 
V češtině: 
Kafka tančí (přelož. z angl. orig. Kafka Dances by Timothy Daly) 
Bláznova cesta 
Poutníci v čase 
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Můj bíbr: autobiografie 
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Blavatská a theosofie 
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Mephisto and Pheles – The Stage Play 
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R.U.R. (Rossum’s Universal Robots) by Karel Čapek (transl., editor) 
The Robber by Karel Čapek - Loupežník (translator, editor) 
Intrusion 
 
Jiná autorova díla, stejně jako překlady, jak do češtiny tak i do    
angličtiny. zde uvedena nejsou. 
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1. Úvod 

 
V Českých zemích, jak dobře známo, ateismus už po nějaký čas 
jasně ovládá pole. Nebylo tomu tak vždycky a myslím si, že tomu 
tak provždy také nebude. Tyto věci totiž přicházejí a odcházejí 
cyklickým způsobem. Zatímco v sousedním Polsku či na Slovensku 
je náboženství viditelně na vrcholu, v Čechách stagnuje už dlouhá 
léta.  V Austrálii, kde žiji už bezmála půl století se tomu má 
podobně, i když těch lidí v kostelech neubývá přece jen tolik rychle, 
aspoň bych řekl. Když se jen trochu porozhlédneme, zjistíme ale, že 
vše kolem nás je rázu cyklického. Některé z cyklů jsou nám na první 
pohled viditelné nebo jinak rozpoznatelné, jinde je ten oblouk 
oběhu příliš veliký, nebo také příliš malý, než aby jej naše smysly 
zaznamenaly. Proč by tomu tak nemělo být i v případě lidské víry, 
filosofie, náboženství? V případě Česka se vůbec není co divit, že 
aspoň po větší část uplynulého století se víra v Boha začala vytrácet. 
Nejprve přišla první světová válka a s ní těžké ztráty na životech. Za 
co se bojovalo, mohli se lidé právem ptát. Za Rakousko-Uhersko, 
které se vzápětí rozpadlo? Jistě vzniklo nezávislé Československo, 
trvalo ale jen stěží dvě desítky let. Brzy po jeho založení se počalo 
hromadně vystupovat z církve, v Česku i na Moravě převážně 
katolické. Jedním z takovýchto odpadlíků byl i můj otec; ani moje 
matka žádné veliké náboženské přesvědčení neměla, aspoň o tom 
nikdy nemluvila ani podle toho nejednala. 

Za války v Anglii, kam se moji rodiče uchýlili před nacisty a kdy 
jsem se narodil, padaly v Londýně bomby a otec, přece jen měl asi 
jakési hnutí svědomí. Nebo jednoduše chtěl mít zadní vrátka, 
protože co kdybych měl umřít jako nekřtěňátko? Bomby padaly 
všude kolem. Dal mě tudíž pokřtít, zjednal k tomu ale kněze srbské 
pravoslavné církve, který se nacházel nedaleko od našeho bydliště. 
Takže jsem sice pokřtěný byl, v poválečném Československu, kde 
jsem vyrůstal, ale církev na růžích ustláno neměla a srbská 
ortodoxní živořila ještě víc než ta katolická. Vychován v duchu víry 
jsem tudíž nebyl a ani být nemohl. Málokdo kolem mne byl, i když 
tu a tam se nějací přece jen našli. Pokud chtěl někdo dělat kariéru, 
anebo prostě mít pokoj, tak jak si to přeje hodně lidí, nebylo 
rozumné mít cokoliv co dělat s lidmi kolem kostela. Náboženství se 
ve školách až na některé výjimky také nevyučovalo, takže prakticky 
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všichni jsme vyrostli vychováni v duchu vědeckého materialismu, 
tak jak si to bolševik přál. A povím vám, že je to doposud patrné. 
Nikde jinde jsem nepotkal tolik bezvěrců, ateistů, skeptiků, atp., 
jako v Česku. A nikde se s tím lidé s takovým gustem nechlubí! 

Nebyl jsem výjimkou, vždyť jsem také vyrůstal za takovýchto 
podmínek. Nicméně, trocha té zvědavosti ve mně přece jen musela 
zůstat a  čekat na to, až se jí dostane trochu úrodné půdy, aby mohla 
vyklíčit. K tomu mohlo dojít, když jsem z tehdejšího Československa 
odešel poté, kdy tam napochodovaly jednotky Varšavské smlouvy. 
Naštěstí, jako "British born" jsem neměl problém se získáním 
britského pasu a odejít se mi povedlo, i když ne zcela bez nesnází. 

Všechno se změnilo, když jsem dorazil do rodné Anglie ─ po tři 
nebo čtyři roky jsem se nacházel nejprve ve stavu údivu a potom 
pomalé asimilace. Mezitím jsem se oženil s Češkou podobného 
osudu a  nakonec jsme oba skončili v Austrálii, kde žijeme už 
bezmála půl století. Kdo by chtěl vědět více o tom, jak jsem se 
protloukal životem, může si přečíst moji autobiografii Můj bíbr, 
kterou si může stáhnout z mých stránek www.vkoreis.com 
zdarma.  

Většinu času, který mi zbyl poté, kdy jsem si vydělával na 
živobytí jako skladník, obchodní cestující, státní zaměstnanec, 
tlumočník, knihkupec, atp., jsem se zabýval studiem theosofie, 
kabaly a podobných disciplín. Pročetl jsem knihy Blavatské, 
Steinera, i jiných theosofických/antroposofických autorů ─ 
literatura na toto téma je velice obsáhlá. V zásadě se ale tato 
filosofie vyskytuje zejména ve dvou knihách Blavatské Odhalená 
Isis a Tajná Doktrína a potom ještě v pracích A. P. Sinnetta, H. S. 
Olcotta, W. Q. Judge, A Besantové, C. W. Leadbeatera a zejména v 
Dopisech Mahátmů. Teprve v poslední době začínají vycházet 
přepisy přednášek, které v evropských zemích prováděl počátkem 
20. století Rudolf Steiner. K mnohým z těchto spisů jsem se také 
dostal. Nyní se zde pokusím o to, učinit z těchto děl, která jsou z 
velké části do češtiny dosud nepřeložená, a snad i některých jiných, 
jakýsi výtah, kterému by porozuměl, když už ne zcela běžný čtenář, 
tedy aspoň ten, který do čtení vloží nějaké to úsilí. 

http://www.mujbibr.info/
http://www.vkoreis.com/
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    Věčného poutníka, kterého 
vidíte v abstraktní formě na 
obálce, jsem namaloval už skoro 
před 40 lety, nedlouho poté kdy 
jsem se dal trochu seriózněji do 
malování. Od té doby se jako 
symbol mé vlastní životní pouti už 
dočkal několika verzí, této 
poslední, počítačové, poměrně 
nedávno. Ve všech ale vždycky šlo 
o jednu hlavní věc: znovuzrození, 
reinkarnaci. Tím ale nemíním 
vzkříšení, zmrtvýchvstání, což je 
pojem nacházející se v 
křesťanském náboženství. Ten mi 
připadá mlhavý, neskutečný, nic 
neříkající, neradostný a hlavně – 

bezpředmětný. Podle něho, aspoň tak jak tomu rozumím, máme 
povstat z mrtvých v okamžiku posledního soudu. Je to zřejmě 
míněno tak, že povstaneme z mrtvých tělesně, nikoliv jen duchem. 
Proč? Připadá mi, že je za tím notná dávka západního materialismu, 
která se v této doktríně obráží. V okamžiku, kdy člověk přijme to, že 
je aspoň část z něho, nazývejme to prozatím duší, nesmrtelná, začne 
uvažovat jinak. Tak jak to udělal Henry Ford, jeden z 
nejúspěšnějších lidí z těch, kteří v nám známých historických 
dobách kráčeli po povrchu této planety. Přečtěte si to, co Ford 
napsal zhruba v roce 1929: 

“Teorii o reinkarnaci jsem přijal, když mi bylo 26 let… Bylo by 
zbytečné pracovat, pokud bychom nemohli využít zkušeností, jichž 
jsme nabyli v jednom životě, v tom dalším. Když jsem objevil 
reinkarnaci, bylo tomu jako bych odkryl univerzální plán… Čas už 
nebyl limitovaný. Nebyl jsem nadále už otrokem hodinových 
ručiček…  Genialita jsou zkušenosti… Je to ovoce dlouhodobých 
zkušeností nasbíraných v mnoha životech… Objev reinkarnace 
uklidnil mou mysl…” 

Dobře, mohl by namítnout materialista, ateista, socialista, který 
ve Fordovi možná vidí jen jednoho z kapitalistů, kteří si na zádech 
zbytku lidstva vybudovali úspěšné kariéry. Tohle mě nepřesvědčí, 
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řekne si takový člověk. Já věřím jen v to, co vidím a to, co vidět 
není, co se nedá změřit, zvážit a přesně popsat mě nezajímá, pro 
mne to jednoduše neexistuje. S takovými lidmi se argumentovat 
nedá a pokoušet se o to by mohlo vést jen k pocitu marnosti na 
obou stranách. Vezměme si tedy raději něco z jiných mozků, 
takových jimiž disponovali filosofové, literáti či umělci. Či snad, 
jsou to mozky, které takto uvažují? To je náhled materialistický. 
Podle jiných je náš mozek jen jakýmsi přijímačem myšlenek 
pocházejících odkudsi shora. Co tedy mozky některých z 
nejchytřejších a nejznámějších lidí odkudsi přenesly? Zde máme 
malou ukázku: 

Sokrates: “Jsem si jist tím, že žijeme více životů, že živí se rodí 
z mrtvých a že existují duše mrtvých lidí.” 

Giordano Bruno: “Duše není tělem, může se nacházet v 
onom či jiném těle a přechází z jednoho těla do druhého.” 

Johann Wolfgang Goethe: “Jsem si jistý, že jsem zde byl už 
tisíckrát a doufám, že se sem ještě tisíckrát vrátím.” 

Benjamin Franklin: “Protože vím, že existuji v tomto světě, 
věřím také, že v nějaké formě budu vždy existovat.” 

George Eliot: “Skutky, které jsme vykonali, cestují s námi 
zdávných dob. A to, čím jsme byli, z nás 
činí to, co jsme.” 

Carl Gustav Jung: “Umím si dobře 
představit, že jsem už žil v minulých 
stoletích a že jsem zde narazil na otázky, 
které jsem nedokázal vyřešit; takže jsem se 
musel znovu narodit, abych mohl dokončit 
úkoly jichž se mi dostalo.”  

Richard Wagner: “V porovnání s 
reinkarnací a karmou, se veškeré jiné 
náhledy zdají být malicherné a úzkoprsé.” 

Ralph Waldo Emerson: “Duše vchází odjinud do lidského 
těla, které je jejím dočasným útulkem a odtud také znovu odchází 
…  přechází do jiných obydlí, neboť duše je nesmrtelná.” 

Walt Whitman: “Vím, že jsem nesmrtelný. Bez pochyb jsem 
zemřel deset tisíckrát už dříve. Směji se nad tím čemu se říká 
rozklad a je mi znám rozkyv času.” 
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Mark Twain: “Zrodil jsem se víckrát než 
kdokoliv jiný, kromě Krišny.” 

Jack London: “Můj život se nezačal 
zrozením, ani početím. Rostl jsem, rozvíjel 
se, po nespočetná tisíciletí… Všechny mé 
předchozí osobnosti mají ve mně své hlasy, 
ozvěny, ponoukání… Ó, nespočetně krát se 
ještě zrodím.” 

Kahlil Gilran: “Jen malou chvilku, moment kdy vítr ustane, a 
jiná žena mne porodí.” 

Jalalu 'D-Din Rumi: “Zemřel jsem jako minerál a stal se 
rostlinou, zemřel jsem jako rostlina a stal se zvířetem, zemřel jsem 
jako zvíře a stal se člověkem. Čeho buch se měl bát? Stal jsem se 
někdy menším tím, že jsem zemřel?” 

J. G. Salinger: “Je to tak hloupé. Vše co uděláte když zemřete 
je, že se k čertu zbavíte svého těla. Hrome, tohle přece každý z nás 
už udělal tisíckrát. To, že si nic z toho nepamatují, neznamená, že 
to neudělali.” 

Voltaire: “Na tom být narozen víc než jednou není nic 
překvapivého; vše v přírodě se rodí znovu.” 

Mahatma Gandhi: “Pokaždé kdy jdu večer spát, umírám. A 
když se ráno probudím, znovu jsem zrozený.” 

Michael Ondaatje: “Po prvních čtyřicet dní, dítěti se zdá o 
minulých životech, cestách, stovkách malých lekcí a potom je 
minulost smazána.” 

Epictetus: “Tak jako člověk odloží obnošený oblek, tak i ten 
kdo žije v těle si oblékne jiné, které jsou nové.” 

 
Arthur Schopenhauer: “Kdyby se mne 
Asiat zeptal, jak bych definoval Evropu, 
byl bych nucen mu odpovědět: Je to ta část 
světa, která podléhá onomu 
neuvěřitelnému klamu, že člověk vznikl z 
ničeho a že jeho současné zrození je jeho 
prvním vstupem do života.” 
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Mohl bych pokračovat dál a snášet sem další a další výroky, 
které přešly přes dnes již většinou zpráchnivělé rty lidí, o jejichž 
moudrosti lze stěží pochybovat. Všechny mají něco co dělat s 
reinkarnací, s posmrtným životem. Nějaké narážky na reinkarnaci 
se ostatně nacházejí i v Novém zákoně, když například Ježíš Kristus 
odpovídá na otázky svých učedníků: 

“I otázali se ho učedníci jeho, řkouce: Mistře, kdo zhřešil, tento-
li, čili rodičové jeho, že se slepý narodil?”  (Jan, 9.2) 

Nebo když se hovoří o Janu Křtitelovi: 

“Jste-li to ochotni přijmout, on je ten Eliáš, který měl přijít. 
Kdo má uši, slyš!” (Matouš, 11,14-15) 

“Učedníci se ho zeptali: „Proč tedy znalci Písma říkají, že 
nejdříve musí přijít Eliáš?“ „Jistě, ‚přijde Eliáš a všechno napraví.‘“ 
odpověděl Ježíš. „Já vám však říkám, že Eliáš už přišel, ale oni ho 
nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn 
člověka. Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu 
Křtiteli.” (Matouš, 17, 13-10). 

Nemá ale význam se zabývat těmito otázkami – je dosti 
pravděpodobné, že reinkarnace bývala kdysi součástí křesťanské 
doktríny a že nějaké zbytky toho zůstaly nebo spíš byly opomenuty v 
Novém zákoně. V jistém bodě, pravděpodobně ne později než v 5. 
století n. l., se církevní otcové zřejmě prostě rozhodli, že v učení 
církve nebude mít reinkarnace místo a tak se i stalo. Byli by měli k 
tomu své důvody; o těch si povíme víc jinde. Tyto stránky ale nejsou 
míněny k tomu, aby obhajovaly či zamítaly existenci reinkarnace. 
Mně se také asi v 26 letech stalo něco podobného, o čem píše Henry 
Ford. Tehdy jsem opustil zemi zvanou Československo, abych se 
trvale usadil na západě, nejprve v Anglii a později v Austrálii. S tím 
přišly do mého života dvě zásadní věci. Začal jsem se seriózně učit 
anglicky a získal jsem jiné náhledy na duchovní stránku života. 
Takové, jaké mi až doposud vzdělání, vedené po linii tzv. vědeckého 
materialismu, nedovolovalo. Začal jsem uvažovat o tom, co vlastně 
nás vede k tomu mít v tomto životě nějaké cíle. Brzy mi začalo 
docházet, co došlo mnohým a mnohým z jiných lidí, kromě oněch 
zmíněných, že to co nás táhne je něco podstatného, něco víc než jen 
nějaké nejasné ambice tvora, který se momentálně nachází v tomto 
světě, v tomto životě, v této tělesné schránce.  Došlo mi, že tu prostě 
musí být určitá kontinuita, že lidský život není jen nějaké náhlé 
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vzplanutí energie, že vše odněkud pochází a někam směřuje. Na to, 
že mám nějaké definitivní odpovědi na tyto zásadní otázky, si 
nároky samozřejmě nekladu. Spíš jen jsem schopen pokládat otázky 
jiné, takové jaké z toho, co jsem se dozvěděl, vyplývají. Hodně jsem 
se dozvěděl ze dvou pramenů, jimiž jsem se probíral. Oba jsou 
prastaré. Jedním z nich je kabala, jíž se zabývám už aspoň 40 let. Ta 
je u základu evropského způsobu myšlení, který ovlivňovala 
nejméně po dvě tisíciletí, někdy více, jindy méně, podle toho jaké 
byly k tomu podmínky. Kabala a její západoevropské nevlastní dítě, 
křesťanský hermetismus, jsou totiž jako skutečné prameny, které 
občas zůstávají v podzemí, aby jindy vyvěraly na povrch. Někdy 
bývají ti, kteří se z něho napijí a podle toho se chovají, páleni na 
hranicích, jindy jsou tolerováni, i když zdaleka ne vždy je jim 
rozuměno. O kabale, z mého nehebrejského hlediska, jsem napsal 
knihy česky i anglicky -  českou verzi jedné z nich naleznete zde: 

http://kabala.vkoreis.com/ 

Tím druhým pramenem je esoterický buddhismus a příbuzné 
filosofické směry Východu, které se jako soustavné učení dostalo do 
západního světa až koncem 19. století. S nimi přišla víra (i když výše 
uvedené výroky moudrých lidí by spíš poukazovaly na přesvědčení) 
v reinkarnaci. Do naší západní civilizace se dostaly po téměř 
dvoutisíciletém půstu až během posledních pár století. Albert 
Schweitzer se kdysi vyjádřil v tom smyslu, že v reinkarnaci se 
nachází ten nejvíc uklidňující výklad skutečnosti, jímž indická 
filosofie překonává problémy, které nejdou na rozum evropským 
myslitelům. Někteří z těch, jejichž výroky výše uvádím, žili už před 
polovinou 19 století, takže nám musí být jasné, že o reinkarnaci se v 
západním světě přemýšlelo už dávno. Musela ale přijít dáma 
formátu Jeleny Petrovny Blavatské, aby se tyto dva rozdílné 
myšlenkové směry mohly aspoň částečně spojit. Říkám “částečně”, 
protože zatímco se sice reinkarnace už víc než dotkla myslí občanů 
zemí západní civilizace – je známo že nejméně každý čtvrtý 
Američan tuto možnost aspoň připouští – není ještě zdaleka přijata 
a to ani těmi, kteří se považují být věřícími. V Evropě, kde se 
nachází víc ateistů než v Americe, budou tato čísla asi nižší, i když i 
zde mají spíš stoupavou tendenci, už po hezkých pár desetiletí. O 
Blavatské jsem také vydal knihu; v češtině to je, jak se zdá, až dosud 
nejpodrobnější životopis této pozoruhodné dámy. Spolu s výkladem 
její základní filosofie, si můžete přečíst zde: 
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http://blavatska.vkoreis.com 

Co tedy napsala Blavatská, jejíž 
učení hodlám na tomto místě dosti 
podrobně probírat? Zde uvedu pro 
začátek jeden citát z její nejdůležitější 
knihy, která otřásla evropskými 
filosofickými kruhy koncem 19. století:  
 
    “To, co přináleží našim duším, je 
věčné … Těch životů je nespočetně, ale 
duše či duch, který nás oživuje v 
průběhu miriád existencí, je ten samý, 
i když v knize a kapitole může hmotný 

mozek zapomenout události prožité v jednom pozemském životě, 
celkový objem kolektivního vědomí nemůže nikdy opustit božskou 
duši, která se v nás skrývá. Její šepot může být příliš tichý a 
přicházet z roviny příliš vzdálené k tomu, aby jej naše hmotné 
smysly dokázaly pochytit; nicméně stín událostí, k nimž došlo, 
stejně tak jako stín událostí, k nimž má teprve dojít, se nachází v 
rámci jejích schopností vnímat a nachází se tak vždy před jejíma 
očima.” 

J. P. Blavatská, Tajná doktrína (Secret Doctrine, Vol. II, p. 424) 

 

**** 
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2. Kdo jsme? 
 

Na tuto pregnantní otázku už vlastně odpovídám v názvu tohoto 
souboru a to stručně a doufám i výstižně: Jsme věčnými poutníky. 
Navíc jsme každý z nás naprosto unikátní bytostí. Něco takového 
člověk uvažující podle linií vědeckého materialismu, dokáže někdy 
dost těžko překousnout. Vždyť celý politický systém založený na 
dialektickém materialismu toho naslibuje tolik tomu, kdo cítí, že je 
zde na světě spousta nepravostí, křivd, nespravedlností, páchaných 
zejména na těch, kteří jsou majetkově slabší nebo kteří náležejí do 
nižších společenských vrstev. Ať už to znamená cokoliv. Přitom 
systém, který se pokoušel stavět právě na těchto základech, 
zkrachoval. Vlastně to byl snad nejmarkantnější společenský 
experiment, který zabral většinu dvacátého století, aby se nedlouho 
před jeho koncem zhroutil velkolepým způsobem. Jeho hlavní a 
vlastně jediný problém? Nebral nikdy s vážností v úvahu to, že 
každý z nás jsme totálně individuální bytostí. Že nejsme stádo. To z 
nás nedokáže udělat žádná ideologie, ať už jakkoliv svůdná pro 
intelektuálně založené lidi, tak jak je tomu v případě té marxistické 
leninské. Měla na to děvka proradná skoro celé století a nepovedlo 
se jí to. S lidmi se to má podobně jako s kočkami ─ do stáda nás 
nikdy nikdo nenažene! 

Neexistují dva příslušníci lidského pokolení, kteří by byli úplně 
stejní. To ostatně dokazuje i genetický kód, jak se v nedávných 
letech ukázalo. Vezměme si taková jednovaječná dvojčata. Ta se sice 
mohou v lecčem podobat, fyzicky mohou být skoro k nerozeznání, 
také povahově si mohou být náramně podobná, přesto každé z nich 
si velice přesně uvědomuje svoji výjimečnost, která se jistě tu a tam 
projeví. Každý z nás máme svou vlastní interpretaci, pokud jde o 
celý náš život, o našem poslání, které v něm máme naplnit, i o tom, 
zda vskutku máme nějaké poslání. Člověk, který se zajímá o 
předměty, jakými jsou například esoterický buddhismus, 
hinduismus, súfismus, taoismus, zen, hermetismus, kabalismus, 
atp., činí tak ale právě proto, že hluboko ve své duši cítí, že nějaké 
takové poslání má. Podobný pocit může přitom mít vědec, který ve 
svém bádání postupuje podle metod vlastních naší době, jehož 
způsob myšlení je tudíž spíš analytický. Což mnohého vědce 
neuspokojí, i když to je právě to, co se pod tímto výrazem dnes 



— Vojen Koreis — 

— 14 — 

běžně chápe; tedy věda založená na analytickém způsobu myšlení. 
Analytická věda, která opanovala pole v posledních dvou až třech 
stoletích, v zásadě rozebírá na menší a menší kousky vše to, co nás 
obklopuje, tedy materiální svět. Člověk je ale schopen dohlédnout 
dále, hlouběji a výše než pouze za hranice, které nám vytyčila hmota 
a právě o to nám jde: zkoumat to, co se za těmito hranicemi 
nachází. 

Předpokladem je, aby zde byla ochota k tomu se za ty hranice 
podívat. Ta zde totiž vždycky není. Lidé mívají strach z toho, že by 
mohli vypadat jiní, než ti kolem nich. Hledač pravdy to má proto 
skoro pokaždé těžké; nemůže si dovolit být ortodoxní, přitom tím, 
že se liší, stává se ale často solí v očích těm ostatním. Lidé celkem 
ještě pochopí, že když se někdo například obrátí na víru, v kruzích 
ateistů, i když k nim mohl donedávna patřit, ho to populárním 
neučiní. Náboženské systémy tohoto světa prakticky všechny stojí 
na jedné jediné platformě, odkud zpravidla vychází v různých 
formách toto do jediné věty zhuštěné nedělní kázání, které potom 
zejména nedávno konvertovaný se cítí být povinen opakovat před 
ostatními, často k jejich značné nelibosti. V různých obměnách tato 
věta zní: člověk má ve svém těle duši a ta je nesmrtelná! Věří potom 
v to, že okamžiku smrti tato duše z těla vystoupí; o tom, co 
následuje, existují různé domněnky, které se v zásadě řídí tím, k 
jaké církvi ten člověk náleží. 

Jenže, na celou věc se můžeme také dívat jinak a jaksi 
obráceně – co když totiž člověk JE nesmrtelnou duší, 
která má momentálně tělo? Můžeme to potom vzít i dále: 
co když těch těl má člověk několik a každé z nich je 
uzpůsobené k tomu žít a pohybovat se na určité rovině 
existence? Co když je totiž těch možných rovin existence 
víc? Co když v průběhu našeho evolučního vývoje všichni 
postupně procházíme těmito rovinami?  

Už je těch otázek myslím dost. To co jsem právě napsal, není ale 
nic nemožného, pokud se nad tím jen trochu zamyslíme. To, že vše 
je založeno na vibracích nám dnes potvrdí kterýkoliv vědec-fyzik, i 
když přitom může klidně i být svý m vyznáním materialistou. 
Dejme tomu, že každá z našich, v tomto bodě ještě teoretických 
rovin existence, má jiný vibrační kmitočet. Roviny by se potom 
mohly navzájem prolínat, aniž by si nějak překážely a aniž bychom 
si toho my nějak všímali. Naprostá většina lidí by si byla vědoma 
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pouze té jedné z těchto možných rovin, té hmotné, na níž se 
pohybují a o níž je informují jejich smysly. Přitom všem o existenci 
těch ostatních rovin člověk může, ale nemusí, mít tušení. V 
některých případech si dokonce může být jejich existence plně 
vědom, což by znamenalo, že se jedná o člověka duchovně značně 
vyvinutého. Osobně jsem přesvědčen, že právě tak tomu je.  Celý 
systém, jímž se reinkarnace řídí, je ovšem složitý, pokusím se ale 
vysvětlit, jak se na něj dívám já. 

To první co uvedu je, že moje základní stanovisko je 
monoteistické. Tím míním, že věřím v to, že je veškerá existence 

jednou, jedinou věcí. Tu už potom 
můžeme dále nazývat, jak si 
přejeme – jediným bohem, jediným 
životem, jedinou realitou, 
stavitelem vesmíru, velikým 
architektem Všehomíru, zdrojem 
všeho bytí i všech bytostí, 
Pánembohem... Na tom nezáleží, 
hlavně když si uvědomujeme, že vše 
kolem nás, včetně nás samotných, 
pochází z jediného kořene, k němuž 
se také vše jednou navrátí. Že vše 
kolem nás je živé a nabývá to určité 
formy. Pro mne jsou například živé 
minerály, stejně tak jako rostliny či 
zvířata. Tyto formy se po kratším či 
delším čase rozpadnou, avšak to co 

je nesmrtelné a co se jednoho dne navrátí ke svému zdroji, je jejich 
podstata. Mohli bychom k určení této podstaty užít slova “duše”, to 
je ale výraz tolikrát se opakující ve všech možných náboženských 
spisech, že se jeho význam už docela rozmělnil, až je prakticky pro 
nás k nepoužití. Raději bych přijal jiný možný výraz. Tím je monad 
či monád, česky často také monáda. Tento koncept byl známý i 
středověkým alchymistům, tzv. Monas Hieroglyphica obsahuje 
monádu, 7 planet, 12 znaků zodiaku i jiné, hlavně alchymistické, 
symboly. V češtině je slovo “duše” ženského rodu, proto budu raději 
v tomto spise užívat výrazu monáda. Jaký má toto slovo význam? 
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    Vassilij Kandinskij - abstraktní 
kresby (monáda zde byla dosti jasně 
inspirací tomuto ruskému umělci, 
který také věřil v reinkarnaci.) 

Monáda značí jedinečnou součást 
bytí, která je dále už nedělitelná. 
Představme si ohniště se zapáleným 
ohněm. Z ohně se čas od času 
oddělují jiskřičky, které na chvíli 
zazáří, potom zvadnou. Monádu lze 
přirovnat k takové jiskřičce, která se 
sice oddělila od svého zdroje, ohně, 
stále ale k němu náleží a náležet 
nepřestane, i když to, co jiskření 
způsobuje, se časem spálí a jiskřička 
pohasne. Můžeme v tomto 
podobenství pokračovat a představit si dál, že vyhaslá jiskřička 
spadla zpět do ohně, z něhož ale opět povstane, jako bájný pták 
Fénix. Ten se nachází už i v egyptské mytologii, kde se nazývá 
ptákem Bennu. Ruský malíř Vasilij Kandinskij napsal kolem roku 
1910 pro vývoj moderního umění vysoce důležitý spis, který nazval 
O duchovnosti v umění. I když se o tom nikde přímo nezmiňuje, 
mnohé z jeho kreseb, z nichž dvě tu uvádím, jsou docela jasně právě 
o tom, o čem zde píši, o monádě. Nejsem velikým přítelem toho 
popisovat slovy to, co člověk vidí před sebou jako umělecké dílo, v 
tomto případě ale učiním výjimku. V první z obou kreseb vidím 
monádu, jakoby sestupující, snad hledající pro sebe vhodnou 
rovinu, kde by se mohla na čas – protože vše v našem světě 
pomíjivé – usadit. V druhé kresbě máme už monády tři, z nichž 
každá má svou identitu, už usazené na rovině plné přímek, které 
jakoby už začínaly něco vytvářet, snad ponoukané právě oněmi 
monádami. To je ovšem moje interpretace; vaše může být úplně 
jiná. Vzhledem k tomu, že jsem se ale zabýval po mnoho let studiem 
filosofie podobné té, kterou se zabýval Kandinskyj, tedy theosofie 
tak jak ji učila J. P. Blavatská, nebudu nejspíš příliš daleko od toho, 
co se honilo Kandinského myslí před sto lety. 

Pro člověka, který se hodlá zabývat některou z esoterických věd, 
ať už je jí theosofie, či antroposofie (což je v zásadě evropská 
kontinentální verze theosofie, jejíž vůdčí osobností byl rakouský 
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filosof Rudolf Steiner a která má o něco blíž ke křesťanství než má 
theosofie), kabala, hermetismus, atp., je nutné si pro jednou 
uvědomit, že v zásadě vše se vším všude a vždy souvisí. My si ovšem 
v zájmu lepšího porozumění při studiu esoterických věd 
rozdělujeme věci na jednotlivá pole, zabýváme se některými jejich 
aspekty, atp. Krátce řečeno, tomu analyzování se nikdy tak docela 
vyhnout nedokážeme, protože jsme k tomu tak byli vedeni od 
mládí. To si uvědomoval právě již zmíněný Rudolf Steiner, který 
počátkem 20. století využil příležitosti, kterou mu nabídl německý 
průmyslník Waldorf k tomu, aby vypracoval systém školní výuky, 
který by nebyl tolik závislý na analytickém způsobu myšlení a v 
němž by byla lépe uplatněna schopnost syntézy. Waldorfská metoda 
výuky se stále více uplatňuje v moderním školském systému, včetně 
v poslední době i Česka, podobně jako metoda, kterou razila Maria 
Montessori, která se později v životě stala sama členkou 
Theosofické společnosti. 

Theosofie, vycházející z klasické indické védické filosofie, vidí 
koncept vývoje monády zhruba takto: Náš svět, přesněji řečeno 
naše světy, podléhají rytmickým manifestacím, při nichž se střídají 
dvě období – tzv. Manvantara, v níž se nacházíme a Pralaja, 
která je obdobím klidu, jakéhosi kosmického spánku. Blavatská ve 
své snaze spojit indickou filosofii s evropskou si monádu vypůjčila 
od Gottfrieda Wilhelma Leibnize (1646-1716). Podle tohoto 
německého filosofa jsou monády bodové substance, přičemž 
neexistují žádná z těchto silových center, která by byly úplně stejná. 
Každá monáda je tak zcela individuální entita, schopná od určitého 
stádia svého vývoje myslet, uvědomovat si sebe sama, být tedy 
vlastně tím, čemu se v náboženství říká duše.  Termínu monáda 
užívali ale už antičtí filosofové, například Pythagoras, Xenofánes, 
Permenides, Platón, Aristoteles či neoplatonista Plotínus, také 
někteří gnostičtí filosofové. Podle Blavatské jsme my sami právě 
těmito monádami a o něco dále se hodlám zabývat o dost 
podrobnějším popisem toho, jak celý systém, který nám tato dáma 
odhaluje hlavně ve své Tajné doktríně, vlastně funguje. 
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3. Stvoření, či evoluce? 
 

 
Jackson Pollock: Blue Poles 

 

Na počátku máme chaos, je to ale chaos úplný? Ten na 
Pollockově obraze, který vidíme nahoře, mi připadá poněkud 
strukturovaný. Jackson Pollock (1912-1956), který se hodně vážně 
zabýval teoriemi o nichž zde píšeme, nakonec jak se zdá, tíhu toho 
stát se experimentálním stvořitelem neunesl. Automobilová 
havárie, při níž zahynul, vypadá podezřele jako sebevražda. Což by 
se, jak ještě uvidíme, neslučovalo s těmito učeními. S Pollockem 
prostě nebylo něco úplně v pořádku; jeho umění ale provokuje mysl 
mocným způsobem. Inspirovalo mě kdysi také k vytvoření obrazu 
Myšlenka který vidíte na příští  stránce – v něm jsem užil podobné 
metody jako Pollock lití barvy a potom si nějak poradil s tím, co 
vzniklo. Polock svůj tvůrčí proces kdysi popsal zhruba tak, že se 
prostě dá do lití barev, pokud možno s úplně prázdnou myslí a 
teprve po čase že pozná, o co mu vlastně šlo. S touto pracovní 
metodou jsem také experimentoval a řekl bych, že mé zkušenosti 
byly podobné. Co se přitom děje je to, že si umělec prostě pohrává s 
tím, co by moderní psycholog nazval nevědomou částí své mysli. 
Sám bych to nazval tím až doposud nejúplnějším tvořivým 
procesem jakého je člověk normálně schopen, protože se při něm 
nezačíná z žádným předjímaným obrazem v mysli, tak jak se to má 
například s portrétem či krajinkou. Prostě se tu začíná od píky, i 
když toto přirovnání pokulhává. 
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V. Koreis : Myšlenka 

     

Řekl bych, že tímto a podobným druhem umění se dostáváme 
nejblíže k otázce Stvořitele ─ blíž to z našeho hlediska asi možné 
moc není. Toho si byli vědomi také umělci, kteří stáli na počátku 
abstraktní malby, lidé jako Vasilij Kandinskij, František Kupka, 
Kazimir Malevič, Piet Mondrian či již zmíněný Pollock. Toho jsou si 
vědomi také kabalisté, theosofové, hermetici a vůbec ti, kteří se 
pohybují na hranicích mezi naším materiálním světem a těmi světy, 
na něž zcela nedohlédneme. Někteří snad dohlédnou; tím s čím 
přijdou, si ale nemůžeme nikdy být cela jisti, i když se třeba jedná o 
lidi věrohodné. 

A zde máme kámen úrazu. Ten kdo je pro někoho věrohodný, 
pro jiného jím vůbec být nemusí. Přitom víc a víc lidí se dnes 
pokouší o to vytvářet si své názory, obvykle ale si k tomu účelu 
vybírají autority, kterým oni věří. Zde máme problém, který lidstvo 
pronásleduje zejména v průběhu posledních pár století. Až 
poměrně donedávna, zhruba do počátku tzv. Osvícenského věku v 
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polovině 17. století, totiž měla většina myslících lidí o věci celkem 
jasno: jsme dětmi jakéhosi Stvořitele, který mívá v rozličných 
kulturách různá jména. Ještě dříve a u některých kultur i v 
současnosti, nemusí být onen Stvořitel jedinou bytostí, či snad mívá 
různé aspekty, které lidé vnímají a uctívají odděleně. Například, 
křesťanství sice uznává jen jediného boha, pro mnohé je jím ale 
Ježíš Kristus, přičemž ten je také znám jako "Syn Boží". Už jen to 
může v nesložité hlavě běžného křesťana působit nejasnosti. Jeho 
babičce zase může lépe vyhovovat se modlit k Panence Marii.  Vliv 
církve, který trval po bezmála dvě tisíciletí, začal ale přece jen 
opadat. S tím jak se svět vyvíjel, zejména po druhé polovině 
devatenáctého století, stále více toto připadalo primitivní a 
zastaralé. Začala se prosazovat evoluční teorie, s níž přišel Charles 
Darwin (1809-1882, vlevo). K němu se v dnešní době modlí hodně 

lidí, včetně řady prominentních 
vědců. 

Je těžké nalézt průzkum 
veřejného mínění, který by v 
tomto směru byl opravdu přesný 
a nestranný. Pokud jde o to 
vyjádřit se o svých 
nejvnitřnějších přesvědčeních, 
lidé bývají celkem pochopitelně 
dosti zdrženliví. O tom se, 
zejména v časech nedávno 
minulých ti, kteří se zabývají 
průzkumem veřejného mínění, 
někdy dost bolestně přesvědčili. 
Protože něco nebo někdo není 

tak úplně politicky korektní, dotazovaní lidé se často buď vyhnou 
přímé odpovědi, nebo odpoví tak, jak by podle nich mohla 
odpovědět většina. Přitom jim může být jiná myšlenka či člověk za 
ní stojící sympatický, raději se ale k tomu nepřiznají. Něco takového 
se asi stalo v USA, před presidentskými volbami. Průzkumy 
veřejného mínění vyhlížely jinak, než pozdější výsledky voleb. Není 
tomu ostatně ani tak dávno, kdy kupříkladu být viděn jako člověk, 
který má “kladný poměr k socialistickému zřízení”, bylo pro většinu 
lidí nutností a pouze někteří disidenti se odvažovali k tomu projevit 
veřejně opačné názory. 
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 Proto bych bral se značnou rezervou výsledky průzkumů, podle 
většiny z nichž se v Česku, v této druhé dekádě 21. století, až 80% 
lidí považuje za bezvěrce. Vždyť ještě poměrně nedávno vás to 
mohlo stát kariéru a možná i o hodně víc, pokud byste se byli 
přiznali, že v Boha věříte! Takové věci se jen tak snadno 
nezapomínají. Ve škole byly aspoň dvě generace, ta moje i ta která 
následovala, vedeny jedině k uznávání vědeckého materialismu a s 
tím související Darwinovy teorie. To, že jsou bez víry, se vlastně 
stalo jejich vírou; i když se považují za nevěřící, kdyby trochu 
hlouběji sami v sobě zapátrali, přišli by podobní lidé nejspíš na to, 
že ve skutečnosti víru mají, i když by to měla být právě jen ona víra 
v evoluční teorii. Na evoluční teorii vám proto dnes bude přísahat 
spousta lidí, často aniž by si uvědomovali, co tato vlastně obnáší. To 
hlavně proto, že jak si představují, jsou přitom prosti víry, prosti 
náboženství, které se stalo, zejména v tzv. progresivních kruzích, 
téměř obscénností. Od časů Darwinových se tato teorie 
pochopitelně dosti změnila, vyvíjela se, až do v dnešku běžně 
přijímané formy, kterou by její původce nejspíš ani nepoznal. 

 

 

 

V té nejjednodušší, skoro bych řekl lidové formě, se člověk 
vyvinul z opice, asi tak nějak jak to vidíme na obrázku. Moderní 
biolog by se vám nejspíš pokusil vysvětlit, co tomu předcházelo a 
opět velice zjednodušeně, by to vypadalo zhruba takto: 

Na počátku máme jakýsi prvotní oceán, který (snad) mohl na 
zemi existovat a o jehož původ se zajímat nebudeme, protože to 
nespadá do rámce našeho vyšetřování. Zasvěcenci hovoří o 
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jakémsi „bujónu“, kterému přičítají schopnosti se za určitých 
okolností vyvinout v organickou sloučeninu. Jak by k tomu mohlo 
dojít, to zatím nikdo uspokojivě nevysvětlil ─ možná účinkem 
slunečního záření a třeba také s pomocí elektrických výbojů v 
nějakém bodě prý došlo k situaci, kdy se organická hmota nějak 
materializovala. Aby k něčemu takovému došlo a život mohl 
náhodným způsobem vzniknout, spousta věcí by v pravý čas 
musela být na tom pravém místě a tím nejvhodnějším způsobem 
připravena. 

 

 

 

Musel by vzniknout řetězec deoxyribonukleové kyseliny neboli 
DNA skládající se ze dvou paralelně umístěných řetězců nukleové 
kyseliny, která většinou bývá obsažena v jádrech jednotlivých buněk 
a která je nositelem genetické informace organismů a některých 
virů. Teprve potom by se mohla organická hmota začít skutečně 
vyvíjet. Běžná buňka nejprimitivnějších způsobů života, třeba těch 
nejjednodušších bakterií, mívá v sobě aspoň dva tisíce genů neboli 
cystronů. Každý z těchto reguluje činnost některého z enzymů, bez 
nichž by buňka nebyla schopna života. Každý ze zmíněných genů je 
zakódován asi tisícem „hesel“, která jsou zde představována 
aminokyselinami, každá z nichž má čtyři báze. Což dává asi čtyři na 
šestou krát deset na pátou možností. To by na první pohled 
nevyhlíželo zase tak nemožně, dokud si neuvědomíme, že velice 
zhruba se za tímto skrývá poměr 1:4, za nímž následuje milión nul. 
Pro srovnání ─ počet vteřin, které uběhly od vzniku života na Zemi, 
lze vyjádřit číslem s pouhými třinácti nulami. Tohle všechno naší 
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schopnosti představivosti trochu víc přibližuje pravděpodobnost (či 
spíš nepravděpodobnost) toho, že nám prostou náhodou, na níž je 
celá teorie postavena, vznikne kombinace, která by byla 
životaschopná a která by se, opět za určitých podmínek, mohla dále 
vyvíjet. A to jsme se nedostali dál, než k těm nejjednodušším 
bakteriím! 

Stále se ještě cítíte být ve své podstatě Darwinovcem? Přes to 
vše výše uvedené, trpí tímto syndromem v dnešní době spousta lidí, 
v Česku potom z výše uvedených důvodů zejména. To, že by vše 
nemuselo být tak přímočaré, 
hladké a bezproblémové, jak se 
to jeví, jim ani nepřipadne na 
mysl. A že to bezproblémové 
není, to nám dokazují ona shora 
uvedená čísla. K tomu aby 
Darwinova teorie fungovala od 
počátku tak, jak bývá 
presentována, musel by se život 
nějak (i když se neví přesně jak) 
vytvořit v (jakémsi) prvotním 
oceánu, který (snad) kdysi na 
Zemi existoval a potom aby 
účinkem slunečního záření 
(nejspíš) a za pomoci 
elektrických výbojů 
provázejících neustálé prudké 
bouře (možná), by vznikly 
(nějakým způsobem) první 
organické sloučeniny. Jinými 
slovy řečeno, život by se prostě 
musel strefit přesně do 
černého! 

Samotný Darwin ovšem nemohl tušit, že by se to všechno 
nakonec mohlo ukázat být takhle složitým. Ve své době mohl 
spřádat teorie, aniž by se příliš zabýval detaily o vzniku a postupu 
života. O tom, na co přišel zhruba ve stejný čas Gregor Mendel, 
neměl ani ponětí. Mendel byl sice Darwinovým současníkem, 
objevy, které tento augustiniánský mnich učinil, vešly ve známost až 
dlouho po smrti obou zmíněných pánů. Zajímavé je to, že i když 
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jejich bádání se týkala polí, která si záhy nato prakticky přivlastnila 
materialisticky založená věda, oba měli výrazné spojení s církví. 
Mendel byl dokonce mnichem a posledních asi patnáct let svého 
života byl navíc opatem kláštera svatého Tomáše v Brně (v té době 
už byl touto svou funkcí natolik zaneprázdněn, že zcela opustil svou 
výzkumnou činnost). Darwin původně studoval v Cambridge 
medicínu, ta ho ale příliš nezaujala, takže přešel na bakalářská 
studia s tím, že by měl být později vysvěcen na kněze Anglikánské 
církve. K tomu poslednímu nedošlo, když se dal na cestu 
výzkumníka přírodovědce a když se mu v roce 1831 naskytla 
příležitost zúčastnit se plavby kolem světa na lodi Beagle. Ta trvala 
celých pět let a byla jakýmsi přelomem v Darwinově životě. I když k 
jeho původnímu rozhodnutí stát se knězem asi došlo pod vlivem 
rodiny, nějaká náboženská víra v něm nejspíš musela být už od 
počátku a později snad i stále ještě dřímala. Každopádně v roce 
1879, tedy asi tři roky před svou smrtí, napsal tato slova:  

„Nikdy jsem nebyl ateistou v tom smyslu, že bych byl odmítl 
věřit v existenci Boha. ─ Myslím, že celkově nejsprávnějším 
popisem stavu mé mysli by bylo, kdybych se prohlásil za 
agnostika.“   

Agnostik je člověk, který zastává ten názor, že existenci Boha 
(případně i různých jiných věcí a teorií) nelze prokázat nebo ji lze 
poměrně snadno zpochybnit. Agnostik tudíž existenci Boha 
nevylučuje, pouze ji tak říkajíc odsouvá na vedlejší kolej, odkládá do 
košíku spolu s věcmi příliš obtížnými k řešení, či jak se tomu v 
anglicky mluvících zemí často říká, sedí na plotě, aniž by se rozhodl 
na kterou stranu se má dát. To, aby se nám dostal do rukou důkaz, s 
jehož pomocí by bylo možné přesvědčit na plotě sedící váhavce o 
tom, že například existuje posmrtný život, tak aby se masově dávali 
do tábora věřících, je prakticky nemožné. Aby k něčemu 
podobnému mohlo dojít, musel by se najít někdo, kdo by dokázal 
provádět zázraky a ani potom by se mu nejspíš podařilo přesvědčit 
jen některé, zatímco většina by si asi našla nějaké „racionální“ 
vysvětlení. K tomu aby se z agnostika stal věřící, může dojít pouze v 
individuálních případech, dalo by se snad říci, že člověk jaksi sám 
sebe přesvědčí o validitě takového názoru. 

K náboženským konverzím potom dochází někdy prudce a 
nečekaně. C. S. Lewis, známý britský autor fantastických povídek a 
pohádek, se podle svých slov stal ateistou ve svých patnácti letech. 
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K tomu došlo zhruba na počátku první světové války, což byla doba, 
kdy lidé vystupovali z církve opravdu masovým způsobem. Učinil 
tak i můj vlastní otec, který stejně jako Lewis, pocházel z 
nábožensky založené rodiny. V devětadvaceti letech, po jediné noci 
strávené v konverzaci s oxfordským kolegou a přítelem J. R. R. 
Tolkienem, autorem Pána prstenu, byl Lewis obrácen na víru. 
Přitom se Lewis nedal stejnou cestou jako Tolkien, který byl 
katolíkem. Připojil se nakonec k anglikánské církvi.   

Toto je dosti dobře známý a dost často citovaný případ 
konverze, jsou zde ale jiné a často víc překvapující. K nim patří 
poměrně nedávný případ amerického doktora Ebena 
Alexandera. Ten studoval na Harwardské univerzitě a stal se 
mozkovým chirurgem. Jako mnozí lékaři, chirurgové pak zejména, 
také slyšel o případech pacientů, kteří prodělali tzv. klinickou smrt, 
to jest, jejichž mozek přestal na určitou dobu jevit známky činnosti. 
Když to se stane, pacientovi zbývají asi čtyři minuty, během nichž je 
nutné činnost mozku obnovit. Nevíme pochopitelně, co přesně se 
stane, když se to nezdaří a pacient nám později nemůže říci, co 
prodělal, co se s ním dělo během té chvíle kdy byl po klinické 
stránce mrtev. Když se ale zdaří činnost mozku obnovit, což je 
celkem častý úkaz, poměrně značné procento k životu se 
navrátivších lidí mívá zážitky, s nimiž se, někdy dosti rozpačitě, 
svěřují. Nejčastěji někomu z příbuzných či známých, k lidem k nimž 
mají důvěru. Obvykle ne svým doktorům, protože tuší, že ti by jim 
nejspíš nevěřili. Přesto se tito ale něco dozvědí, třeba i z druhé ruky, 
někdy ale i přímo od pacienta. Ti skutečně ve své nedůvěře mívají 
pravdu; typicky nejsou lékaři těmto věcem příliš nakloněni.  

Když slyší o fenoménu OBE, Out of body experience, jak 
psychologové tento jev nazvali, při němž to, co bývá nazýváno duší, 
opustí na chvíli lidské tělo a pohybuje se jakoby v jiné dimenzi, 
mívají tendenci prohlásit, že se jednalo o nějaký druh klamu, nějaké 
mámení smyslů. Mozkoví chirurgové a výzkumníci potom zejména, 
mívají problémy se s něčím takovým vypořádat, protože je to v 
protikladu s tím, co je materialisticky založené školství naučilo. Nad 
pacientovy zážitky tohoto druhu se proto obvykle mávne rukou jako 
nad jeho zbožným přáním, představou kterou si odnesl z hodin 
náboženství, či něčím podobným.  
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Dr. Alexander ve své knize Proof of 
Heaven (vyšlo česky v roce 2013 
pod názvem Jaký je život po 
životě) popisuje, co se stalo jemu v 
roce 2008, když jako asi 54-letý 
náhle onemocněl velice vzácnou 
chorobou, která postihne jen asi 
jednoho člověka z deseti miliónů a 
která je druhem bakteriemi 
způsobeným zánětem mozkových 
blan. Dr. Alexander se nacházel v 
bezvědomí po celých sedm dní, 
během nichž jeho mozek se 
nacházel téměř v úplné nečinnosti. 

Zatímco lékařský tým, jehož by normálně mohl sám být členem, 
bezradně pobíhal kolem něho a přístrojích na něž byl napojen, 
připravovali zároveň jeho manželku, dva syny, zbytek rodiny a 
přátele na to, že se z kómatu už neprobudí a že zůstane po zbytek 
života ve vegetativním stavu. Ve stejný čas, pacient se nacházel ve 
světě, o němž předtím neměl potuchy a který živě popisuje ve své 
knize. Nemá význam, abych zde opakoval to, co dr. Alexander 
napsal; kdo má zájem si může knihu přečíst sám. Stačí říci, že když 
se po sedmi dnech z kómatu probral, byl po čase schopen žít ba i 
pracovat stejně jako kdykoliv předtím. S jednou výjimkou. Ze 
zapřisáhlého skeptika, pokud jde o posmrtný život a s ním spojené 
jevy, se stal stoprocentním zastáncem! Předtím než měl tento 
zážitek, jeho znalosti vědce zabývajícího se neurologií a mozkovou 
činností, mu prostě nedovolovaly spojovat tyto vědomosti s vírou v 
nebesa či posmrtný život. Dnes je dr. Alexander přesvědčen o tom, 
že opravdového zdraví nelze dosáhnout, aniž bychom uznali 
existenci Boha a posmrtného života, také o tom, že smrt není 
koncem naší existence, že je pouhou přeměnou. Dlouhá řada lidí už 
zažila něco podobného; když se to ale stalo vědci ražení dr. 
Alexandera, je v tom něco speciálního, něco nad čím je pro skeptika 
těžší jen tak mávnout rukou. Že většina jich tak ale stejně učiní, 
nám může být přesto jasné. O skepticismu si ještě povíme na jiném 
místě. 

To co vidíme na přiloženém obrázku je tzv. Strom života. Ten je 
velice důležitou součástí kabalistického učení o tom, jak dochází ke 
stvoření a k následnému vývoji, tedy vlastně evoluci. Stejně jako 
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materialista, ani kabalista nedokáže 
popsat, co se nachází tam úplně 
nahoře, tam kde si lidé představují 
Pánaboha. Tam prostě nedohlédneme, 
tam je rozprostřený závoj, který nám 
vše zahaluje. Za tímto závojem potom 
se nachází onen nepostižitelný, onen 
dokonalý, nepopsatelný, všemocný a 
vševědoucí Bůh, který je pro nás 
naprosto nepochopitelný. Již to, jak se 
vyjadřujeme o této nejvyšší bytosti, 
nám ukazuje, jak enigmatická pro nás 
je ve svém charakteru. Slova, která 
používáme k jejímu popisu, většinou 
mívají předpony „nej—, vše—,“ či 
velmi často také negativní „ne—,“ 
naznačující čím Bůh není, spíše než 
čím je. To vše proto, že prostě nevíme. 
Namísto toho, abych se zde 
rozepisoval o aktu Stvoření, jednoduše 
odkáži čtenáře na tuto stránku na 

webu o kabale, který jsem před nějakým časem publikoval.  

 

 

 

****  
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4. Jak nahoře, tak i dole 
 

Jak nahoře, tak i dole. 
Tento snad nejzákladnější z 
hermetických axiomů, 
univerzální klíč k pochopení 
veškeré naší existence, nám 
nejlépe znázorňuje postava 
mága, kouzelníka (vlevo), 
tarotový trumf číslo jedna. 

Tarotový Kouzelník na 
obrázku pochází z designu 
anglického esoterika A. E. 
Waitea z počátku 20. století. 
Kouzelník nám ukazuje, jak se 
věci v našich životech vlastně 
mají nebo spíše jak by se mít 
měly ─ pravou rukou, v níž 
třímá kouzelnickou hůlku, 
ukazuje vzhůru, odkud čerpá 
inspiraci i energii odtud 
přicházející. Převádí ji dolů, do 
světa hmoty, kam ukazuje jeho 
levá ruka. Na stole před ním 
jsou rozloženy čtyři 
Kouzelníkovy pomůcky, 

symbolizující čtyři živly prastarých mudrců; jsou jimi dřevná hůl, 
obnažený meč, pohár a zlatá mince. Hořlavé dřevo představuje 
oheň, meč, jímž lze mávat je symbol vzduchu, pohár je schopen v 
sobě mít vodu, zatímco mince pochází ze země. Náš kouzelník má 
takto věci pod kontrolou a ví přesně, co dělá. Především ale ví, že 
"jak nahoře, tak i dole". O stránku dále potom je stejná karta z 
jiného, asi o sto let staršího francouzského designu, tzv. Marseille 
Tarot. 

Tarotové karty a zejména jejich 22 trumfů, tvoří jakousi 
obrázkovou knihu religiózní filosofie. Po bezmála pět století se 
taroty v Evropě nacházely v rukou hazardních hráčů či věštkyň, ve 
skutečnosti ale v sobě skrývaly hlavní zásady tajné doktríny a to 
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aniž by si toho někdo povšiml. Jako jeden z prvních se tarotovými 
kartami začal zabývat francouzský esoterik Antoine Court de 
Gebelin, působící koncem osmnáctého století. Ten vyslovil teorii, že 
tzv. Velká arkána (tj. 22 trumfů) v sobě soustřeďuje zákony, které v 
egyptské hieroglyfické knize vydal Thoth a která údajně byla před 
tisíciletími zachráněna z hořících trosek egyptských chrámů. Thoth, 
který byl starým Řekům později znám jako Hermes Trismagistos 
(odtud pochází slovo 
"hermetismus"), je 
legendárním tvůrcem posvátné 
numerologie a písma, pro 
Egypťany býval bohem 
moudrosti, okultního umění a 
věd. De Gebelin napsal v roce 
1781 následující:  

Představte si to 
překvapení, kdyby se přišlo na 
to, že kniha napsaná starými 
Egypťany se uchovala až do 
našich časů… Neohromilo by 
vás, kdybych vám potvrdil, že 
nemáme nejmenší potuchy o 
tom, že takovouto egyptskou 
knihu máme, aniž bychom ji 
skutečně vlastnili, protože jsme 
se nikdy nepokusili rozluštit 
jedinou její stránku, natož 
okusit ovoce její neskonalé 
moudrosti. 

Podobná egyptská kniha 
skutečně existuje. Je snad tím 
jediným, co nám zbylo z jejich 
skvělých knihoven. Je natolik 
běžná, že žádného vědce nikdy 
ani nenapadlo se jí zabývat, protože až doposud nikdo netušil 
odkud vlastně pochází. Tato kniha se skládá ze sedmdesáti osmi 
listů, či obrázků... 

Další tři čtvrtiny století ale uplynuly, než se taroty skutečně 
dostaly do popředí zájmu esoteriků, stále ještě těch francouzských. 
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Teprve když v roce 1854 vydal Eliphas Levi knihu Dogme et Rituel 
de la Haute Magic neboli Rituál transcendentální magie, počali si 
západní myslitelé uvědomovat, jaké moudrosti se mohou skrývat 
v balíčcích karet, leckdy obehraných skoro do kulata. Levi poukázal 
na to, že se v tarotech skrývá klíč k veškerým mysteriím. Měl o nich 
vysoké mínění. Prohlásil například, že inteligentní člověk vězněný 
bez možnosti číst jakékoliv knihy, který by měl k dispozici jen 
pouhý balíček tarotových karet, by se během několika let strávených 
meditací nad nimi mohl vypracovat v učence univerzálních věd 
schopného pochopit i vyučovat jiné lidi tajnou doktrínu, která se 
v nich skrývá. 

Vytvoření obrázkové knihy (ať už je jejím autorem či spíše 
autory kdokoliv), která by obsahovala esenci esoterického vědění a 
její následné reprodukování ve formě hracích karet, by rozhodně 
bylo geniálně prozíravou myšlenkou. Zajišťovalo by se takto, že v 
rukách vykladačů i hráčů, kam by se brzy dostala, takováto "kniha" 
by se rozběhla po celém světě. "Ten, kdo má oči k vidění", jak se 
píše v bibli, by si v ní už dokázal najít to, co v ní bylo ukryto. Bylo by 
téměř jisté, že takovouto knihu žádní Koniášové, kteří se vyskytují 
ve všech dobách, neodkáží na hranici. Nanejvýš, že se vydá tu a tam 
nějaký zákaz jejího používání, což, jak už tomu bývá, by spíš ještě 
přispělo k její popularitě. V Číně, kde se jako všude jinde také už od 
starověku pálily knihy, takto dokázalo po víc než dvě tisíciletí přežít 
tradiční orákulum "I Čing", nad nímž se při takovýchto pálících 
orgiích vždy jen mávlo shovívavě rukou. Pokud jde o perspektivu 
přežití v bigotním prostředí, prostý balíček karet má oproti 
filozofickému pojednání vázanému v kůži jednu nesmírnou výhodu. 
Co svět světem stojí, všichni samozvaní kazatelé, tyrani a diktátoři 
se vždycky zásadně přidržovali následujícího pravidla: Máme-li si 
udržet svoji moc, musíme lidu ponechat chléb a hry. 

Carl Gustav Jung byl prvním moderním psychologem, který se 
začal vážně zabývat mytologií, hermetismem, astrologií, alchymií a 
jinými esoterickými vědami. Jeho pozornosti pochopitelně neunikly 
ani taroty. Jak se zdá, tyto Jungovy zájmy dokonce vedly k rozkolu s 
jeho původním mentorem, Sigmundem Freudem. Ten při 
osudovém setkání v roce 1905 měl prohlásit, že se Jung nachází pod 
vlivem "temné vlny okultismu". 
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Carl Gustav Jung a Siegmund Freud 

 

Freud, který je nepochybným zakladatelem moderní 
psychologie, byl v podstatě ještě vědcem devatenáctého století, 
doby, v níž se zrodila ještě temnější vlna materialismu, mám-li užít 
parafráze jeho výroku. Jungovy myšlenky, podle mého názoru, 
naopak předznamenávají vývoj psychologie, nauky o lidské duši, v 
současném jedenadvacátém století. 

 

Ukázka tarotových trumfů prvního známého designu. tzv. Visconti-Sforza, z 15. století. 

 

Tarotové trumfy lze chápat jako mezníky, které nám vyznačují 
takovouto cestu. Ve své zásadě představují to, co Jung označil jako 
archetypy. Podobně jako naše tělo je ovládáno instinkty, jimiž 
bezděky reaguje na vnější podněty, v duševní oblasti takto působí 
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archetypy. Tradice jednotlivých kulturních společností se sice 
mohou značně lišit, archetypy si ale u všech z nich podržují jistý 
základní charakter. Ve snech, v pohádkách, v písních všech národů 
a všech věků, se v různých formách opakovaně objevují stejné 
postavy: matka, otec, dítě, hrdina, kouzelník, hlupák, ďábel-
pokušitel, moudrý muž-žena, atd. Také jisté podobné stavy mysli, 
základní situace a pojmy: láska, milostný trojúhelník, zrození-smrt, 
štěstí, nehoda, spravedlnost, oběť, naděje, váhavost, radost, atp.  

 

Se všemi těmito 
archetypy se v různých 
podobách setkáváme u 
dvaadvaceti tarotových 
trumfů. Nade všemi stojí 
ten první z nich, 
tarotový Blázen. Na 
obrázku vlevo vidíte 
moji vlastní kresbu 
tarotového Blázna. Na 
další stránce potom 
vlevo vidíme Blázna z 
Marseilleských tarotů, 
jejichž původní návrh je 
asi 200 let starý a 
založený na jiných, ještě 
starších a vpravo novější 
návrh, podle E. A. 
Waitea. Blázen je 
archetypem věčného 
poutníka, který prochází 
labyrintem světa, nahlíží 

do všech dvorků a vpadá náhle do lidských životů, aby narušil jejich 
plynulý chod a pozměnil naše rozumová předsevzetí. Je 
pochopitelné, když nám přitom vytane na mysli Komenského 
Všudybud, který se takto nezvaně hned na začátku Labyrintu světa 
a ráje srdce přidruží k poutníkovi, kterého potom světem doprovází. 
V Komenského knize se mimochodem nacházejí mnohé jiné 
archetypální postavy a situace, velice podobné těm tarotovým, jako 
osud, Fortuna-štěstí, spravedlnost, moudrost, sláva, atp. 
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    Zatímco tarotovým trumfem číslo jedna 
je již zmíněný Kouzelník, Bláznovi bývá 
přičítáno číslo nebo spíše nečíslo 0 – nula. 
Cesta životem pro každého z nás se 
započíná stejně, jak je tomu v Bláznově 
případě; symbolicky si vykračujeme s holí 
přes rameno, na jejímž konci se pohupuje 
malý raneček, v němž je v esenci 
uschováno to vše, co jsme posbírali 

během mnoha 
životů a 
existencí. Blázen 
bývá zobrazován 
v tomto bodě své 
pouti, v 
okamžiku těsně 
předtím než 
vstoupí do života. Spíše ale do toho života 
vpadne. Neví totiž, co ho čeká, nemá 
potuchy o tom, že jeho příští krok povede 
přes okraj skály, takže hned nato musí 
nutně přijít pád, pád do hmotného světa. 
Zastavit se ho snaží ještě v poslední chvíli 
malý psík, symbol jeho podvědomí, jeho 
instinktů, avšak vše marné! Kalhoty se 
trhají, je vidět jen onu příslovečnou nahou 
zadnici. Protože tak vstupujeme do života 
─ s ničím, kromě onoho ranečku, který si 
neseme přes rameno. Když tedy do života 

vehementně vstoupíme, rozbalíme ten raneček, který jsme si 
přinesli a v němž se nachází vše, co co jsme se dříve naučili, co 
dovedeme, ale také třeba i zárodky toho, co v budoucnu budeme 
jednou umět. Každý do světa nově přibyvší raneček je opředený 
tajemstvím, nikdo nemůže tušit, co se v něm nachází, protože je 
vždy a ve všem unikátní. Někdy se může jeho obsah trochu podobat 
obsahu jiných ranečků, to když si jej sem donesl někdo, kdo se 
nebude příliš vymykat ideálu průměrného občana. Zato jindy tam 
ale může být něco, co ohromí všechny lidi kolem, někdy dokonce i 
každou živoucí duši v celém světě!  



— Vojen Koreis — 

— 34 — 

 
    Vesmír, který máme nad hlavou i všude kolem nás, je jistě 
nesmírně starý, nekonečně veliký, ohromně složitý, nám lidským 
tvorům nepochopitelný, či v nejlepším případě těžko pochopitelný, 
v zásadě je to ale neustále fungující systém, jímž je pro nás dobré se 
řídit, protože na něm svou existencí závisíme. Některým jeho 
aspektům celkem rozumíme, víme, jak co pracuje, i když ne vždy už 
si můžeme být jisti tím, proč tomu tak je, ani v jakém poměru k 
nám se věci nacházejí. Přesně tak, jak to říká ve Švejkovi kuchař-
okultista Jurajda (jehož žena v jeho nepřítomnosti vedla 
theosofický časopis – Hašek měl zřejmě jakýsi pojem o theosofii, k 
níž se zde staví celkem kladně), když se snaží přivést hltouna 
Balouna k tomu, aby si uvědomoval, jaký je jeho poměr k játrové 
paštice. Ta zde symbolizuje věci, 
které jsou mimo náš dosah, což 
v případě Balounově znamená, 
že pokud paštiku sní, ocitne se 
jaksi v konfliktu se zákony, 
v tomto případě těmi 
vojenskými. Což znamená trest. 
Pro Balouna je ale paštika příliš 
velikým pokušením, jemuž 
odolat nedokáže. Z tohoto 
malého příkladu si můžeme ale 
vyvodit, že existují zákony univerzální, které podobně jako ty 
vojenské nám jisté věci zakazují. Malé věci nám takto mohou 
poskytnout klíče k tomu, jak se to má ve velkém. Esoterický princip 
“Jak nahoře, tak i dole” nás učí, že spousty věcí si můžeme vyvodit 
už prostě tím, že pozorujeme co se děje nahoře. Platí to samozřejmě 
i obráceně. Vesmír je makrokosmos, obrovský, dobře zavedený 
systém, zatímco člověk společně s prostředím, které jej obklopuje je 
mikrokosmos, který je jakýmsi odrazem makrokosmu. K lepší 
představě by nám mohlo pomoci, když si uvědomíme, že sluneční 
systém také má svůj odraz v jádře atomu, kde okolo protonu 
(slunce) obíhají elektrony (planety). Na opačné straně máme naši 
galaxii, která se zdá být něčím jako obrovským slunečním 
systémem. Galaxie nejspíš patří k nějakému ještě většímu systému, 
na jehož okraje už z našeho stanoviště nedohlédneme.  

Člověk je aktivní na hmotné rovině a je jistě správné, když se na 
svoji činnost zde hlavně soustředí. Mnoha lidem tohle prostě stačí, 
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a pokud neprojevují zájem o to dozvědět se o svém poměru k 
tomuto světu víc, nic jiného nepotřebují. V nějakém bodě v životě 
běžného člověka ale dochází často ke krizi, třeba následkem smrti 
některého z jeho bližních, kdy cítí potřebu dozvědět se víc. Někteří 
lidé ale jsou takto zvídaví už od samého počátku svého života – jsou 
prostě rozenými hledači pravdy. Ten kdo takovýmto hledačem je 
nebo se jím, ať už z jakéhokoliv důvodu, stane, přijde brzy na to, o 
čem věděli nebo aspoň měli tušení lidé od pradávna a sice, že jsou 
zde i jiné roviny, na nichž se také pohybujeme, i když z hlediska 
fyzického to není vždy právě viditelné či hmatatelné.  

Pro běžně inteligentního člověka, který není právě úplně 
zaslepený materialistickými názory, nemusí být například těžké si 
uvědomovat, že rovina emocí může pro něho být stejně důležitá 
jako ta fyzická, na níž se právě nachází, ne-li dokonce důležitější.  

1. K čemu by se jinak v potu tváře snažil a tvrdě pracoval, tj. 
překonával pro hmotnou rovinu tak typickou gravitaci, kdyby ho 
k tomu nevedly  

2. emocionální vztahy k jeho bližním, k životnímu partnerovi, 
k dětem, k příbuzným, k přátelům…?  

3. Kam by to všechno navíc vedlo, kdyby přitom neužíval svého 
rozumu, kdyby ve stejnou chvíli také nebyl jeho mozek aktivní na 
rovině mentální?  

Takto se nám velmi rychle podařilo identifikovat hned tři z 
rovin, na nichž se každodenní lidské aktivity konají, kam lidské 
vědomí, či často také jeho nevědomá část, dosáhne. Jsou jimi roviny 
fyzická, emocionální a mentální. Takovýchto rovin je ale v přírodě 
sedm a sedm je také celkový počet rovin na něž může dosáhnout 
lidské vědomí, na nichž může člověk žít, pohybovat se, uvažovat, 
vzpomínat si, uvědomovat si, a vůbec být přítomen aspoň 
některými z aspektů své osobnosti. Dvě z těchto sedmi rovin jsou 
nicméně pro nás v této fázi evolučního vývoje nepřístupné; proč je 
tomu tak si později také vysvětlíme. Nejprve si ale pov2zme něco o 
posvátné numerologii. 
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5. Pythagoras 

 
 Takto si Pythagoru 
představoval renesanční 
malíř Rafael – jako 
plešatého staršího pána 
s knihou v ruce. Můžeme si 
být jisti jen tím, že týž 
nikdy takovouto knihu v 
rukách nedržel; jednak v 
jeho době knihy 
neexistovaly a hlavně, 
žádné poznámky se 
nevedly. To bylo jedno ze 
základních pravidel školy 
vedené tímto filosofem ─ 
žák si musel všechno 
zapamatovat! Co si dnešní 
žák pamatuje, či spíše měl 
by si pamatovat, je ona 
slavná věta: 

 

c2 = a2 + b2 

 

Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého 
trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců sestrojených nad jeho 
odvěsnami. 

Zmiňuji ji zde jen jednou, aby se neřeklo, to vám slibuji; víc se jí 
zabývat nehodlám! Kromě této věty, která snad od něho pochází, 
také ale nemusí, toho o Pythagorovi víme žalostně málo. Tak by se 
nejspíš vyjádřil historik a měl by pravdu. Z toho jaké prameny 
máme k dispozici, by se klasický dějepisec mohl snad smířit jen s 
tím, že nějaký Pythagoras existoval. K tomu je zde přece jen příliš 
mnoho důkazů, k nalezení zejména v literatuře. Odkazy na 
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Pythagoru se to mezi řeckými a římskými filosofy jen hemží, 
některé z nich jakoby tento člověk přímo fascinoval! Existuje řada 
legend, které ovšem vznikly až dlouho po jeho smrti, často i po 
slušné řádce století. Například novoplatonisté alexandrijské školy, 
byli časově od Pythagory odděleni zhruba aspoň tolik, jako jsme my 
od historické postavy Jana Husa. V případě Hieroklově potom 
téměř jako od doby svatého Václava! A kolik se toho ví o Husovi, 
kromě poměrně krátkého období kdy byl zviditelněn svými 
kázáními v Betlémské kapli i tím, co následovalo? O svatém 
Václavovi potom víme hlavně jen to, že se uvolil splácet ročně 
Franskému královi Jindřichovi Ptáčníkovi 120 volů a 500 hřiven 
stříbra, což údajně vedlo k jeho zavraždění ve Staré Boleslavi. V 
případě Pythagorově je vše ještě komplikováno tím, že z doby před 
více než dvěma a půl tisíciletími neexistují vůbec žádné kroniky či 
historické záznamy. První uznávaný dějepisec Herodotus se narodil 
až asi o sto let později než Pythagoras a nikde se o něm ani 
nezmiňuje. Takže co následuje, jsou jen odhady, jakýsi fiktivní 
životopis, který dodatečně složili filosofovi obdivovatelé a 
následovníci. 

Pythagoras pocházel údajně ze Samosu, hornatého ostrova 
nacházejícího se v Egejském moři, nedaleko pobřeží dnešního 
Turecka. Narodil se podle všeho někdy kolem roku 560 př. n. l. a 
zemřel jako asi osmdesátiletý přibližně v roce 480. Už v mládí  prý 
vynikal ve věcech ducha i těla; podle dnes už neověřitelných zpráv 
prý dokonce zvítězil jako zápasník při jedněch z Olympijských her. 
Ze Samosu, kde panoval tyranský panovník, s nímž se brzy dostal 
do rozporu, budoucí filosof brzy odešel a od té doby se na mnoho 
roků se svým pozdějším životopiscům docela ztratil z obzoru. Podle 
toho, co se nám zachovalo z jeho učení a vlivů, které se v nich dají 
odhadnout, si lze ale velice zhruba načrtnout mapu jeho cest, které 
ho skoro určitě musely zavést nejprve do Egypta, kterážto země v té 
době ještě byla studnicí moudrosti, i když snad už poněkud 
kontaminovanou. Lze si představit, že v Egyptě se filosof pohyboval 
zejména v blízkosti chrámů a stýkal se zde s kněžími ─ 
pravděpodobně po několik let. Z Egypta asi vedla jeho cesta na 
Střední východ a do Persie, později snad i dál, až do Indie. Mohl se 
tedy se značnou pravděpodobností vyskytovat v Babylonu či v jeho 
blízkosti a to zhruba v čase, kdy vydal perský vládce Darius I. zde 
zajatým Židům povolení vrátit se do Jeruzaléma a postavit zde 
Druhý chrám. Tedy v době, kdy to v hrnci kabaly právě začínalo 
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silně kypět. Vliv kabaly je totiž dosti patrný na pozdějších 
Pythagorových učeních. 

Poté kdy ukončil svá putování, se Pythagoras posléze objevuje 
opětně v Řecku, a to už jako muž zralého věku. Brzy nato, přibližně 
padesátiletý, zakládá svoji proslavenou školu v Krotoně v jižní Itálii. 
Tam pokračuje v učení asi po příštích třicet let, s několika sty žáků, 
kteří se podřizují přísným disciplinárním zákonům, z nichž o 
některých jsem se už zmínil. Krotonská škola byla nakonec 
napadena a vypálena filosofovými odpůrci a množství jeho žáků 
bylo přitom povražděno. Samotný Pythagoras sice uprchl, ale brzy 
nato, asi osmdesátiletý, zemřel. Někteří z jeho žáků pokračovali v 
tradici pythagorejského učení zejména v Řecku, kde se škola 
pythagorejské filosofie udržovala ještě téměř po dvě staletí. 
Filosofie, jíž učil Pythagoras, v mnoha směrech připomíná systém 
kabaly. Ihned slyším námitky – kabala je založena na židovské víře, 
která je monoteistická, zatímco Řekové v 6. století byli docela 
zaručeně polyteističtí, když se klaněli svým četným bohům, polo-
božským hrdinům, atp. Pro zasvěcence mysterií ale platilo něco 
jiného. Pro zasvěcence řádu Pythagory či jeho přímých žáků by bylo 
bývalo nemožné hovořit o něčem tak svatém jako je jediný Bůh, i 
když v něho věřili. A samozřejmě, už vůbec by je nenapadlo, aby 
něco takového napsali, takže pochopitelně se nám žádné písemné 
dokumenty nedochovaly. Ovšem, kromě jediné výjimky, o níž si 
brzy povíme. V židovském náboženství, jehož kořeny sahají do ještě 
starších časů, než je doba Pythagorova, je dodnes zakazováno 
vyslovovat v hebrejštině jméno Boha. Stejně tak je tomu i u 
indických bráhmanů, kteří si dovolují pouze o tomto konceptu v 
tichosti meditovat. 

To, jak uzavření, přísní a rigorózní byli Pythagorejci lze vidět 
podle toho, jaký režim měli zavedený pro novice, kteří se k nim 
hlásili. Po formálním přijetí se z nich totiž stali tzv. akousmatkoi, 
což znamená něco jako posluchači. Ovšem, posluchač při nějaké 
naší vyšší vzdělávací instituci by asi dlouho nevydržel, kdyby mu 
hned na začátku bylo řečeno, že bude muset po pět let sedět úplně 
zticha, nijak se neprojevovat, prostě neptat se svého učitele na nic. 
Čistě jen poslouchat. Pokud tohle po pět let vydrží, bude se potom 
moci na některé věci začít vyptávat. Takto své žáky ale vychovával 
Pythagoras. 
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Zlaté verše Pythagorovy 

Je těžké dnes říci, nakolik je následující historka pravdivá. V 
každém případě ale celkově ladí s tím, co jsme si až doposud řekli o 
Pythagorejcích a jejich, dnes bychom snad i řekli posedlost tím, 
uchovávat svá tajemství. Ve světle toho, jak se skončila mise jak jich 
samých tak i jejich učitele, je nám to snad spíše pochopitelné. Nuže, 
poslyšte, co se údajně stalo po Pythagorově smrti. Jeden z přímých 
filosofových žáků Lysis Tarentský musel po smrti svého učitele 
překonat těžký morální problém. Jako všichni Pythagorovi žáci, byl 
nucen kdysi složit přísahu, že nikdy psaným slovem nevyzradí to, co 
se v jeho škole naučí. Kdyby byl přísahu dodržel, naše kulturní 
dědictví ze starověku by bylo o mnoho chudší. Na štěstí se ale v 
pythagorejské doktríně také zdůrazňovalo, že člověk má především 
jednat podle vlastního uvážení. Lysis, který byl jedním z blízkých 
Pythagorových stoupenců, také unikl žhářství a masovým vraždám 
v Krotoně. Cítil se povinen šířit dále v Řecku učení svého mistra; 
zjistil ale, že ta se stala terčem mnohých pomluv a předsudků, jsa 
svými odpůrci prohlášena za nemorální. Rozhodl se dokázat, že 
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tomu tak není, že Pythagorovo učení naopak má vysoké morální 
hodnoty. Složil proto báseň, která měla provždy před světem 
odhalit esenci pythagorejské etiky a která se stala známou jako 
Chrisa Epe nebo také jako Carmen aureum, což značí Zlaté verše. 

Tolik o vzniku Zlatých veršů. Zda je tento příběh pravdivý či ne, 
na tom už tak moc nezáleží. Důležité je, že Zlaté verše existují, že 
pocházejí z 6. století př.n.l. a že se jejich opis dochoval až do naší 
doby. Za to vděčíme novoplatónskému filosofovi Hieroklovi 
Alexandrijskému, působícímu v 5. století n. l., tedy skoro tisíc let po 
Pythagorovi. Ten opsal Zlaté verše a dodal k nim komentář, čímž 
nesmírně pomohl tomu, aby se toto dílo zachovalo až do našich 
dob. Hierokles mimo jiné uvádí, že Pythagorovi stoupenci si Zlaté 
verše odříkávali jako modlitbu každé ráno a večer. Jisté je, že římští 
myslitelé Seneca, Cicero a Horace, působící asi o půl tisíciletí po 
Pythagorovi, také dodržovali tento obyčej, protože se všichni o tom 
zmiňují, stejně tak i Galén, který ve 2. století n. l. napsal ve svém 
Pochopení a léčení chorob duše, že si dvakrát denně recituje Zlaté 
verše zmiňují, stejně tak i Galén, který ve 2. století n. l. napsal ve 
svém Pochopení a léčení chorob duše, že si dvakrát denně recituje 
Zlaté verše. 

Francouzský básník, mystik, 
lingvista, hudební teoretik, 
skladatel a spisovatel napoleonské 
doby Antoine Fabre d'Olivet 
(1767-1825) ovlivnil celou řadu 
okultistů 19. století. D'Olivet se 
kromě hermetismu, řeckých 
mysterií a filozofie zabýval i 
kabalou, studiem hebrejského 
jazyka i náboženství, také ale 
náboženskou doktrínou Krišny, 
jak se nachází v Bhagavad Gítě, 
rovněž zoroastrismem, čínským 
konfucianismem, jakož i 
nordickými legendami a náboženstvím. Dalo by se tedy snad říci, že 
byl zakladatelem moderního komparativního náboženství. 
Nevyhnutelně také ovlivnil celou řadu okultistů 19 století. Ocitl se 
ale brzy v nemilosti francouzského císaře Napoleona (dokonce se 
vyskytly domněnky, že mohl být zapleten do přepravy atentátu na 
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Bonaparteho, což je jistě sporné), měl i problémy s papežem, který 
ho obvinil z šíření theosofických myšlenek. Když se toto vše sečte 
dohromady, stěží si lze představit lepší doporučení pro tohoto 
individualistu. 

D'Olivet přeložil Zlaté verše do francouzštiny a rovněž k nim 
napsal obsáhlý komentář. O jeho dílo se především opírám ve svém 
vlastním překladu, který následuje. Ještě musím poznamenat, že i 
když jsem si byl plně vědom toho, že staří Řekové neskládali své 
verše v rýmech, mně to prostě nedalo a překlad jsem v rýmech 
napsal. Nevím proč, něco neodolatelného mě ale k tomu pudilo. 
Ostatně, nejsem asi sám, viděl jsem už několik moderních překladů, 
které také byly rýmované. Na tyto překladatele asi musela zapůsobit 
stejné podivná a neodolatelná síla, která svedla k tomuto hříchu i 
mne. Prosím proto za prominutí jak Pythagoru, tak i Lysise, 
Hierokla, d'Oliveta a stejně i všechny ty ostatní, kteří se na verších 
podíleli. Ti můj výtvor stejně číst nebudou a myslím si, že v češtině 
to tak zní lépe a třeba se to dá i snadněji zapamatovat. 
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CHRISA EPE – ZLATÉ VERŠE 
 

 
PŘÍPRAVA 

  
Bohům nesmrtelným daruj to, co jim náleží, 
Vždy si přitom uchovávej svoji pevnou víru; 

Važ si památky těch, na nichž tvým bližním záleží, 
Stejně jako duší všech hrdinů Všehomíru. 

 
OČISTA 

 
Buď dobrý syn i bratr, řádný otec, druh milý. 

Tvým přítelem jen člověk ctnostný by měl se stát, 
Z něho prospěch můžeš mít, když rad jeho budeš dbát, 

Kvůli nicotnosti nikdy se s ním nerozhádej. 
Že k příčinám následky se váží, na paměti měj 

Víš, že nejpřísnější zákony tak stanovily. 
Tvým posláním je bít se a v sobě překonat 
Ty bujné a nezkrotně se vzpínající vášně. 
Střízlivost si udržet a hněvu se vyhýbat, 
Nic zlého nepovolovat doma či veřejně, 

Nadevše ale sebe sama si považovat! 
 

Nepromluv ani nejednej náhle a bez rozmyslu. 
Věz, že to čeho snadno nabyl jsi ztrácí smyslu, 
Když smrt, která bohatství či slávu neuznává 
Se dostaví, jak všem lidem nakonec se stává. 

Pokud tě těžké rány potkají znenadání, 
Proč Osud tak učinil přemýšlej bez ustání, 

Zda jinou cestou se dát až dojdeš na rozhraní, 
Vždyť víš, že moudrého bohové vždycky chrání. 

 
Tak jak jedni pravdu, ti druzí lež rádi mají, 
Filozof s rozvážností schvaluje či zamítá, 

Když bludy vládnou, odstoupí, počká na okraji, 
Dokud nevidí, že světlo pravdy již prosvítá. 
Slova moje jednou provždy do srdce si vryj; 
Nech se vést rozumem, ne tím co jiní dělají; 
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Oproti předsudkům oči i uši si zakryj; 

Poraď se, uvaž, neřiď se tím co jiní říkají, 
Jen hlupák jedná nerozvážně a bez cíle, 

Tobě jde o budoucnost, o žádné kratochvíle. 
Když něco neumíš, že znáš, o tom nepředstírej, 

Nepřestaň se učit, stále trpělivost měj. 
Vždy střídmý, tak zdraví svého nikdy nezanedbáš 

Své tělo nasyť a své mysli odpočinek dej. 
Zbytečnou pozornost nebuď tím jak se holedbáš 

Závisti ke každému přebytku se dohledáš 
Pýcha s lakotou nakonec dočkají se trestu 
Ty si vždy vybírej tu zlatou střední cestu. 

 
DOKONALOST 

 
Než večer oči zavřeš a k spánku se uložíš, 

Co dobrého jsem udělal? Co opominul jsem? 
Co špatného? Když tyto otázky si položíš, 

Podle toho jednáš, lepším se stáváš každým dnem. 
Nad těmito radami medituj, řiď se jimi 

Jménem toho jenž do srdcí nám vryl Čtveřinu 
Posvátnou, emblém nezměrný a ryzí všech hrdinů, 

Kteří se vždy řídili symboly posvátnými. 
Duše tvoje s vroucností a veškerou svou mocí 

Vždy vzývat by měla to božstvo, s jehož pomocí 
Tvá práce se započala a také skončí se 

Vždyť jejich podpora se váže k této premise. 
 

Podstaty bytostí, které ve své gloriole; 
Rozdílným sférám vládnou, jak nahoře tak dole, 

Zákonů nebes, kde končí se, kde začínají, 
Přírodních zákonů, které v tomto zemském ráji 

Jsou platné, také jak navzájem se prolínají, 
to vše se dozvíš v této životní kapitole. 

 
Své jediné a pravé poslání když pochopíš, 

Marné, bezvýsledné vášně v svém srdci utopíš 
Poznáš, že špatnosti, které lidstvo absorbují 

Jsou jejich výběrem i plodem, že ubožáci 
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čas i energii jen neúčinně utrácí 
Když po tom, co v sobě nosí jinde se shánějí. 

Strasti si sami působí, když hříčky svých dogmat 
Semo a tamo na vlnách bezbřehého moře 

Slepě se kymácejí, tu dole, tu nahoře, 
Neschopni se bránit ani orkánu se poddat. 

 
Ó Die všemocný! Proč neotevřeš jim oči? 

Ne, to nelze. Vždyť pokud takto božstvo zakročí, 
ukáže lidem tu cestu která k Pravdě vede, 

Rozpoznat Dobro od Zla již se jim nepovede, 
Takové schopnosti jen Příroda jim může dát. 

 
Moudrý a šťastný člověče, ty, jenž jsi prohlédl, 

Až k těm nejvyšším sférám nebeským jsi dohlédl, 
Ty můžeš sám v budoucnu božskou bytostí se stát. 

Zatím drž se těch rad, které ti nyní mohu dát, 
Poznej jak nad tělesností rozumem vládu vést 

Do jasného Éteru pak se budeš moci vznést 
Mezi bohy věčnými sám nesmrtelným se stát! 
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6. Výklad zlatých veršů  
    

 
    Ze Zlatých veršů i z 
některých pozdějších 
komentářů se teď pokusíme 
vytvořit si představu o 
pythagorejské kosmologii. S 
hlediska pythagorejců se 
vesmír skládá ze tří 
jednotlivých světů, které se 
mezi sebou navzájem 
prolínají. Elementární síly 
přírody se přitom projevují 
jako čtyři živly — oheň, voda, 
vzduch a země, což je jak na 
to nahlížejí hermetické 
společnosti i v současnosti. 
Následkem působení čtyř 
živlů na tři světy vzniká 
dvanáct soustředných kruhů. 
Pro nás je ovšem zajímavé to, 
že antická teorie o čtyřech 
živlech se v té nejposlednější 
době dočkává nové obrody a 

to na těch nejméně očekávaných místech - mezi vědci. Někteří 
nukleární fyzikové si totiž všimli, že jisté síly (nebo snad bude lépe 
nazývat je potenciálními silami, či tendencemi) působící v 
atomových jádrech, mají určité kvality, které by se skutečně daly, a 
to ovšem velice zhruba, popsat jako živel ohňový (tepelný), vodní 
(kapalný), vzdušný (proudící, pohybový) a zemský (pevný, stálý). Je 
to jen další důkaz, že moderní vědec (pokud ovšem má otevřený 
přístup k věci) s antickým mystikem, by si asi mohli spolu docela 
dobře porozumět.  

Celý vesmírný systém pythagorejců je obýván různými bytostmi 
─ ty se ale nacházejí na rozličných vývojových stupních. Čím většího 
stupně dokonalosti ta která bytost dosáhla, tím větší je její pole 
působnosti. Nedokonalý člověk je ovšem omezen jen na tu nejnižší 
sféru. Nepoznatelná bytost, jakou je všemocný Bůh (jak jsme si již 
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naznačili, na rozdíl od všeobecného mínění vytvářeného především 
pod vlivem všudypřítomné křesťanské ortodoxie, pythagorejská 
doktrína je v zásadě monoteistická), se naopak prolíná všemi 
sférami. Mezi těmito dvěma extrémy rozlišují pythagorejci tři hlavní 
kategorie bytostí. Nejvýše stojí nesmrtelní bohové, tradičně 
obývající vrchol Olympské hory. Legendární hrdinové, z nichž 
někteří již téměř dosáhli nesmrtelnosti, jsou o stupínek níže v této 
hierarchii. Ještě níže se nacházejí ty duše zemřelých lidí, které 
teprve na nesmrtelnost aspirují. V originální řečtině se tyto nazývají 
daimones neboli démoni. Tomuto slovu na neštěstí křesťanství 
později dodalo nesmazatelně hanlivý význam; původně ovšem 
znamenalo spíše polo-bohy. 

Život člověka na zemi je podle pythagorejců jakousi očistou; 
podle toho jakého stupně očisty člověk dosáhl, po smrti se ocitá v 
tomu odpovídající sféře existence. Jak si na jiném místě ukážeme, 
podobný náhled na posmrtný život mají, mimo jiné, také moderní 
theosofové. Elevaci, i jen mezi polo-božské démony, si musí člověk 
těžce vysloužit, ani nemluvě o tom být povýšen mezi bájné reky! 
Nejžádoucnější je ovšem postup do řad nesmrtelných bohů, jenž by 
přesto, podle Pythagora, měl být konečným cílem každého jedince.   

Fabre d'Olivet dělí Zlaté verše na tři hlavní části, které nazývá 
Příprava, Očista a Dokonalost. Toto rozdělení jsem po něm 
přijal, protože si myslím, že je důležité. Celá báseň je vlastně 
soupisem rad určených "hledačům pravdy" tj. těm, kteří se pro 
jednou již rozhodli vydat se na cestu vedoucí ke společnému cíli 
lidstva. Předpokládá se, že takový člověk si uvědomuje jaká je jeho 
momentální pozice v celém schématu. Přípravou pro něho bylo 
vlastně vše, co tomuto rozhodnutí předcházelo a Lysis k tomu proto 
přidává jen pár sporých rad: měl by sis sice vážit těch kteří ti ukázali 
cestu, nesnaž se je ale jen napodobovat, zůstaň především sám 
sebou! Jinými slovy: každý z nás jsme unikátní bytostí, každý máme 
svoje přednosti i nedostatky a tím se bude řídit naše budoucí cesta. 
V okamžiku, kdy jsme prošli bránou chrámu v němž se nám dostane 
zasvěcení, opouštíme profánní svět a ocitáme se v jiném světě, v 
tom který patří zasvěcencům Mysterií. V tomto světě platí jiné 
zásady, jiné morální zákony, na zasvěcence se kladou jiné, vyšší 
nároky. Tak tomu bylo vždy, jen s malými obměnami a to jak v 
dobách egyptských či řeckých Mysterií, stejně jako i v moderní 
době. Jako bych slyšel otázku: Copak existují spolky, které by se 
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těmito věcmi zabývaly v naší době? Na to je jen jediná možná 
odpověď podobná té, jakou byste dostali ve všech dobách a všude ─ 
když je žák připraven k tomu se učit, učitel se najde! Je pouze nutné 
mít oči otevřené. 

Pythagorovi stoupenci věřili v univerzální jednotící mocnost a 
byli si vědomi toho, že její různé atributy jsou lidstvem uctívány a 
personifikovány, protože je tak snadnější se k nim přiblížit. Hlavně 
z tohoto důvodu také Lysis nabádá k tomu, aby se nesmrtelným 
bohům splácelo úctou, která jim náleží. Ihned v následujícím verši 
ale prohlašuje, že si přitom máme uchovávat svoji vlastní víru. 
Pythagorejský filosof tak není otrokem žádné nábožné doktríny, 
jedinou premisou, kterou Lysis pokládá pro ty, kteří nastupují na 
cestu iniciace, je víra v univerzální mocnost a její atributy. Stejný 
přístup k věci mají v zásadě například také rozenkruciáni či 
svobodní zednáři. 

Očista se začíná tím, že si urovnáme svůj vlastní život. 
Především to znamená, že si musíme uvědomit svoje lidské 
povinnosti, rodinné, synovské, manželské, rodičovské. Nadevše 
platí zlaté pravidlo, že s dobročinností by se mělo vždy začínat 
doma. Cena takové rady je v naší době snad ještě větší než v době 
Pythagorově. Po celém světě přibývá rodin, kde o výchovu dětí se 
musí starat jen jeden z rodičů. Tam, kde se manželství již zcela 
nenávratně zhroutilo, je snad pro děti lépe vyrůstat pod dohledem 
jen jednoho z rodičů, než aby měly být svědky neustálých hádek a 
nepříjemností. Přesto by ale neměly slyšet o tom chybějícím z 
rodičů jen samé pomluvy, což se bohužel velmi často děje. Po 
takovéto výchově si v dospělosti nebudou opravdu vážit ani jednoho 
ze svých rodičů. V moderní době se navíc některé ženy začínají 
rozhodovat pro matriarchát, což jim je umožňováno poměrnou 
dosažitelností lékařských služeb v oblasti gynekologie, embriologie, 
atp. Kam až toto naši společnost zavede, je zatím těžké odhadovat, 
můžeme jen doufat, že ne až k primitivnosti matriarchálního řádu. 

Pythagoras věděl, že mateřská, synovská a otcovská láska, jsou 
základy společenského pořádku. Teprve odtud vede cesta dále; 
láska k vlastnímu národu je například druhotným projevem lásky k 
vlastní matce. Podobně, ochota podrobovat se zákonům země, 
vyplývá z dobře vyvinutého smyslu povinnosti a lásky k vlastnímu 
otci. Proto je Pythagorův příkaz jednoznačný: važme si otce a 
matky, važme si svojí rodiny! Nemáme totiž na výběr. Rodina, ve 
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které jsme se narodili, je naše a naše zůstane, ať už se nám to líbí či 
nelíbí. Větší část lidstva je snad toho názoru, že o tom do jaké 
rodiny se dostaneme, rozhoduje náhoda. V Pythagorově pojetí ale 
žádné náhody neexistují, vše co se děje je následkem toho, co 
předcházelo, vše má svou příčinu! Mnohdy nám něco připadá jako 
pouhá náhoda, je tomu ale tak jen proto, že opravdové příčiny 
nevidíme, že nám zůstávají skryty. Potřebujeme dosáhnout určitého 
věku (což například vždycky zdůrazňovali kabalisté), abychom 
pohledem mohli obsáhnout a snad i pochopit aspoň některé z cyklů, 
jimiž se řídí naše životy. Na počátku každého z nich je vždy nějaká 
příčina (nebo spíše uzel navzájem se proplétajících příčin); 
následky se dostaví, až když k tomu čas dozraje, často za desítky let! 
Na rozdíl od toho, co si snad myslí většina lidí, místo, čas i 
okolnosti, za nichž došlo k našemu narození, mají také svoje 
příčiny, což ovšem znamená, že jsme se o ně zasloužili my samotní. 
Znamená to ještě mnohem víc. Jestliže jsme se podíleli na vytváření 
naší budoucnosti ještě před naším zrodem, muselo to být jedině v 
nějaké předchozí existenci!  

A jsme u tématu, jímž se zabýváme na těchto stránkách. 
Metempsychóza, převtělování duší, dnes spíše známá pod názvem 
reinkarnace, je totiž nedílnou součástí pythagorejské doktríny. Bylo 
by dobré si ale přitom uvědomit, že technicky by tato slova neměla 
být zaměnitelná. Pod metempsychózou bylo původně míněno 
prosté stěhování duší z jakékoli tělesné formy do jakékoli jiné 
formy, tedy například z lidské do zvířecí nebo naopak. Protože  je 
toto slovo řeckého původu, automaticky byla tato koncepce 
nevědomými autory připisována také Pythagorovi, ovšem mylně. 
Ukázali jsme si snad již dost z pythagorejské doktríny, abychom 
viděli, že v ní jde především o vývoj, evoluci, lidské duše. Vývoj 
ovšem může postupovat jen jediným směrem, vzhůru. Někteří 
autoři zabývající se esoterickými tématy sice připouštějí, že je za 
určitých okolností možné, aby lidská duše sestoupila o stupeň níže a 
zrodila se ve zvířecím těle, jako jakýsi druh trestu, nemáme ale 
žádné důkazy o tom, že by byl Pythagoras něco takového učil. 

Teorie metempsychózy ovšem stojí spíše na okraji pythagorejské 
doktríny; jako každý opravdový filosof, má totiž i Pythagoras na 
zřeteli především jediný život a to ten, který právě prožíváme. Podle 
některých životopisců prý svým žákům tvrdíval, že on sám si 
pamatuje celou řadu předchozích životů, které prožil, 
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nedoporučoval jim ale se po vzpomínkách na minulé životy nějak 
zvláště shánět. Z moderních autorů-filosofů, podobný názor zastává 
např. Rudolf Steiner. Lethé, mýtická řeka zapomnění, z níž se každá 
zemřelá duše napije, má svůj účel. V okamžiku našeho zrození 
(nebo, chcete-li, znovuzrození) stává se stejně to, co tomu snad 
mohlo předcházet, irelevantním. Pokud jsme se opravdu nějak 
podíleli na volbě našich rodičů, našeho těla, jeho genetické stavby, 
atp., teď už se s tím stejně nic moc dělat nedá. To vše se nachází pod 
pravomocí přísného a vše omezujícího zákona, kterému Lysis říká 
zákon příčiny a následku, tedy vlastně nutnost. 

Kromě nutnosti, které se musíme vždy podřizovat, existuje ale v 
našem životě a v tom jak se utváří, ještě jiný důležitý faktor a sice 
naše vůle. Pokusme se představit si ohradu, která nás po našem 
zrození zcela obklopuje. My samotní se nacházíme uvnitř této pevné 
ohrady, kterou vytyčila nutnost. Naše vůle se může pohybovat 
celkem svobodně, ovšem jen v prostoru vytyčeném ohradou 
nutnosti danou našimi vrozenými fyzickými, intelektuálními a 
duševními schopnostmi. Většina lidí se s tímto omezením svobody 
prostě vypořádá nebo spíše si toho ani není vědoma. Ohradu se 
proto nijak nepokouší přelézt či se podhrabat. Jiní to tak ale nechat 
nechtějí a na ohradu se pokoušejí útočit. Vzpínající se vůle nám 
může podle okolností buď prospět, nebo uškodit. Nutnost a vůle 
tvoří dvě ruce vyššího zákonitého řádu, kterému staří Řekové říkali 
nemesis a který je z indických pramenů znám jako dharma. 
Dharma bývá často zaměňována s karmou ─ jedná se totiž o 
podobné, avšak přece jen rozličné pojmy. V zásadě, dharma je totéž 
jako celková povinnost. kterou lidská bytost má v tom kterém 
životě, ať už si ji uvědomuje či nikoliv. Karma má na rozdíl od toho 
spíš co dělat s tím, co nás potkává ze dne na den a jak se s tím 
vypořádáváme.  

V indickém eposu Mahabharata se nachází hrdinný vojevůdce 
Aržuna ve svém válečném kočáře, krátce před rozhodující bitvou. 
Není si sám sebou jistý, neví ani, proč má vlastně bojovat. V tom 
okamžiku se k němu přidá božský Krišna, který mu vysvětluje, jaké 
je jeho životní poslání. Tím je, v tomto životě, prostě být 
vojevůdcem. Aržuna pochopí a jede do bitvy s vědomím toho, že 
jeho povinností je se bít za svou stranu, za svůj národ. Tohle je, 
velice zhuštěně, o co jde v tomto indickém epickém díle. V 
evropském umění máme jiný, podobný příklad. Je jím vozataj, 
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nacházející se v muzeu v řeckých Delfách. 
Když jsem toto, jedno z vrcholných děl 
řeckého sochařství viděl, byl jsem prostě 
ohromen! Obrázky. které sem přikládám, 
nemohou nikdy mít dopad, jaký má na 
člověka skutečnost. Známý také jako 
Heniokhos, držitel opratí, tato socha jakoby 
pozorovateli vnucuje dojem, že hledí přes 
propast času, na celé generace minulých i 
budoucích vozatajů, kterým kdy bylo či 
bude dáno obhajovat lidskou civilizaci před 
hrozivými vlnami barbarizmu. V pohledu 
muže, který zřejmě řídí svůj válečný vůz se 
spřežením, z něhož nám zbyly jen zbytky 
opratí, je patrná nejen síla a sebejistota, ale 
také jistá, i když dobře skrytá dávka 
šlechetnosti a jemnosti. Jakoby se vozataj 
už nemohl dočkat té chvíle, kdy jeho ruce 
budou moci odložit opratě a chopit se 
Apollónovy lyry. 

Vrátíme-li se ke Zlatým veršům, musí nám nyní být ihned jasné, 
že povinnosti k rodině jsou nutností, tedy dharmou. Rodinu 
musíme prostě přijmout takovou jaká je a měli bychom vůči ní vždy 
konat svoje povinnosti. Přátele si ovšem vybíráme sami, přátelství 
můžeme navázat s kýmkoliv, přátelství můžeme také zrušit. 
Pythagoras nám k tomu dává dvě důležité rady: při výběru svých 
vlastních přátel hleďme především na poctivost a neopouštějme své 
přátele z malicherných důvodů. Pythagoras se prý díval na lidská 
přátelství jako na společenství při dlouhé cestě, kdy si přátelé 
vzájemně pomáhají k dosažení cíle, jímž je poctivost a šlechetnost. 
Připisuje se mu dokonce známé rčení "přítel je moje druhé já". 
Podle tohoto filozofa není přátelství jen jednoduchým svazkem 
dvou lidí. Tak to může sice platit v některé z nižších sfér, nesmíme 
ale zapomínat na to, že spolu s rozšiřujícími se soustřednými 
sférami pythagorejské kosmogonie, šíří se také dosah i významnost 
našich přátelských citů, takže ty nakonec zahrnují veškeré lidstvo a 
stávají se tudíž filantropií.  

Podobně se to má i s rozsahem naší vůle. Mnozí moderní 
psychologové, v duchu materialistické filosofie, vlastně mávli rukou 
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nad našimi pudy a vášněmi, prohlašujíce je za nezvladatelné. 
Sigmund Freud na příklad viděl v našem libidu, pohlavním pudu, 
hnací sílu celé naší bytosti, které se rozumný člověk prostě poddává. 
Ortodoxním vyznavačům darwinismu také moc jiného nezbývá. 
Ten, kdo se podle vlastního přesvědčení vyvinul z opice nebo z 
nějakého společného předka, nemá důvod a ani vlastně nárok na to, 
uvažovat o tom jak podřizovat svoje nízké pudy vlastní vůli. 
Evoluční teorie má pravděpodobně svoje místo na materiální 
rovině, k evoluci lidského ducha ale dochází v rámci univerzálních 
zákonů a ty mají vyšší cíle i prostředky.  

Podle Pythagory, ale dokonce i podle moderního psychologa 
Junga, má člověk božský původ a dostalo se mu přitom daru 
svobodné vůle, která je schopna ovládnout jeho nižší pudy. Má-li 
člověk požívat svobody ducha, musí se právě naučit ovládat sebe a 
svoje vášně, tvrdí Pythagoras a naznačuje, že ani ta nejkrutější 
pozemská tyranie nás nedokáže tak pevně svázat jako pouta našich 
vášní. Ten, kdo ovládl svoje nižší pudy, dosahuje vnitřní svobody, 
která odolává jakékoli vnější tyranii; právě v tom spočívá síla 
světců, mučedníků i disidentů. 

Stoikové a ještě mnohem později členové některých 
křesťanských sekt, se pokoušeli o úplné ubití lidských vášní, 
oddávajíce se asketismu. Pythagoras ale nic takového neradil, zdá 
se dokonce, že spíše od podobných praktik zrazoval. Jeho hlavním 
krédem vždy bylo "všeho s mírou!" V řecké mytologii se nachází 
jedna překrásná analogie, která nám přibližuje povahu lidských 
vášní. Hrdina Hérakles, byl při plnění jednoho ze svých úkolů 
(které symbolizují vývojovou cestu lidské duše) nucen utkat se s 
devítihlavou Hydrou (obr. na řecké váze dole). Místo každé hlavy, 
kterou Hydře dokázal useknout, narostly ale příšeře hned dvě nové 
hlavy. Hérakles to nakonec vyřešil tak, že pahýl který zůstal po 
useknutí hlavy uškvařil hořící pochodní a hlava už potom 
nenarostla. Poslední hlava se ukázala být nesmrtelná, tu musel 
Hérakles useknout, upálit, zahrabat do země a ještě zavalit těžkými 
balvany, aby znovu nevylézala. Žlučí mrtvé Hydry si hrdina zakalil 
šípy, které potom způsobovaly nehojitelné rány jeho nepřátelům a 
pomohly mu při plnění dalších úkolů. Hydra je v tomto příběhu 
symbolem nízkých pudů, nesmrtelná hlava je tím nejprimitivnějším 
a nejnižším pudem. Nízké pudy nelze zlikvidovat prostou amputací, 
stejně jako dračí hlavy by se nejen brzy vrátily, dokonce by se i 
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projevily s ještě větší silou. Hořící pochodeň, s jejíž pomocí 
Hérakles úkol dokonal, symbolizuje lidskou vůli, která jediná 
dokáže zvítězit nad rozpoutanými vášněmi. Po takovémto vítězství 
se nám navíc dostane další výhody; to co zbylo (v tomto případě 
žluč mrtvé Hydry), nám ještě může být i jinak užitečné. 
 

 
Hérakles bojuje s Hydrou. Obraz na váze ze 6 století př.n.l., tedy doby kdy žil Pythagoras. 

 

Pythagoras věděl, že pudy jsou produktem principu "nutnosti" a 
jako takové že je dostáváme do vínku. Nicméně, dokážeme-li si je 
podrobit naší vůli, mohou nám prospět při konání dobra. Podobné 
motivy se také objevují v nesčetných pohádkách; nejlepším 
příkladem je známá "Kráska a zvíře", kde lidská vůle a laskavost 
také vítězí nad zvířeckými pudy. Jinými příklady mohou být osmý 
trumf tarotových karet, který zobrazuje mladou elegantní ženu, u 
jejíchž nohou leží zkrocený lev, nebo také čínská bohyně Kuan-Jin, 
sedící na hřbetě draka, který jí olizuje ruku. K tomu abychom mohli 
zažehnout pochodeň naší vůle, musíme ale především mít důvěru 
sami v sebe. Pokud si nevěříme, pokud si sami sebe nevážíme, 
pokud dokonce nenávidíme svojí vlastní osobu, jak si potom 
můžeme vážit čehokoliv ostatního, jak si máme považovat našich 
bližních? 

Pythagorejci označovali za hlavní lidské neřesti lakomství, 
popudlivost a pošetilost. Jejich společným jmenovatelem je potom 
nespravedlnost. Chce-li se člověk vyhnout těmto neřestem, musí v 
sobě pěstovat odpovídající ctnosti, střízlivost, odvahu, opatrnost a 
zejména spravedlivost, kterou považovali za tu největší ctnostnost 
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ducha. Lysis nás varuje, že to čeho jsme v životě nespravedlivě 
nabyli, v okamžiku smrti stejně ztratíme.  

Na cestě životem neustále narážíme na překážky. Víme již, že 
Pythagoras rozlišoval dva hlavní motivy, kterými jsou ovlivňovány 
naše činy: nutnost a vůli. Cokoli se v našich životech děje nestalo se 
jen pouhou náhodou. To se týká každého našeho kroku, každé byť 
sebenepatrnější události, na druhou stranu ale také těch největších 
mezníků před jakými se kdy v životě ocitneme, i dalekosáhlých 
rozhodnutí, která musíme učinit. To vše je způsobováno lidskou 
vůlí, která působíce na poli Nemesis/karmy/nutnosti, buď 
naplňuje, nebo se protiví zákonu, který pro jednou vytyčila bohyně 
Spravedlnosti Themis. Pokud je naše vůle v souladu s tímto 
zákonem, výsledkem je dobro, v opačném případě se rodí zlo. 
Člověk je ve své podstatě trojjedinou bytostí; má proto při svojí 
životní pouti k disposici tři smysly, působící v kombinaci s již 
zmíněnou vůlí. První má především na zřeteli zachování jeho 
fyzické existence, jeho tělesné schránky — touto silou je náš instinkt 
sebezáchovy. Druhá síla je zasvěcena lidské duši a je jí naší 
ctnostnost. Třetí síla se stará o rozvoj naší inteligence, tou je 
moudrost. V zásadě jsou tyto tři síly neutrální, je na nás a na naší 
vůli, jak s nimi nakládáme. V případě zneužití se u nich může 
projevit jejich negativní aspekt, což potom změní sebezáchovu, 
ctnostnost a moudrost v surovost, neřest a hloupost.  

Instinkt rozpoznává tělesné dobro či zlo, které vnímáme, 
ctnostnost rozlišuje mezi morálním dobrem a zlem a dává nám je 
pociťovat, moudrost, působící na rovině inteligence, chápe dobro a 
zlo, což předkládá našemu schválení. Tímto vzniká další trojice 
lidských schopností: vjem, pocit a souhlas. Fyzické dobro nebo zlo 
tak vnímáme buď jako rozkoš nebo bolest, duševně se nám tyto 
protiklady jeví jako láska nebo nenávist, moudrostí dokážeme 
rozlišovat mezi pravdou a lží. Podle toho jak nakládáme s těmito 
nám darovanými smysly, zabarvuje se i nad nimi vládnoucí vůle, 
která se tak může stát prozíravou či otupělou, ctnostnou či 
neřestnou, moudrou či nedbalou. Člověk se proto má vždy snažit 
rozlišovat mezi dobrem a zlem a pokoušet se dopátrat jejich příčin. 
Dříve než se rozzlobí nad svým neblahým osudem měl by pochopit 
to, že bolesti a problémy, které ho sužují, si přivodil sám, a to svými 
vlastními činy. Podle pythagorejského filosofa není tak tělesná 
bolest opravdovým zlem; tím jsou jen lži, neřesti a hříchy, kterých 
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se dobrovolně dopustil, následkem slabosti vůle. Tělesná či duševní 
bolest, pokud tyto jsou provázeny ctnostností, mohou být pro 
člověka vlastně požehnáním. Toho, kdo se nedává strhnout hněvem 
nebo netrpělivostí nad vlastním osudem, toho, kdo chápe že on sám 
je původcem zla, které se mu staví do cesty, toho nikdy "bohové 
neopustí". 

Další radou, kterou filosof uděluje budoucím zasvěcencům, je 
být opatrný se svými úsudky. Pythagorova filosofie je postavena na 
teorii jednoduchých čísel a po jedničce, kterou je nekonečné a 
nepoznatelné božství, které je samo o sobě neschopné projevu, 
následuje dvojka, dualita. Číslo dvě vzniká rozdělením původní 
jednoty, která si sama v sobě vytváří opozici. Princip otcovství je už 
takto odlišen od principu mateřství, světlo od tmy, dobro od zla, 
atp. Dualita je proto tou prvotní charakteristikou, která vládne 
naším světem; toho si byli až příliš dobře vědomí gnostičtí 
filosofové, kteří ovšem značně čerpali od novoplatonistů, zatímco 
tito právě od pythagorejců.  

V duálním světě panuje neustálý rozpor mezi dobrem a zlem, 
pravdou a lží a jak Lysis poznamenává, jedněm je bližší ta první, 
jiným zase ta druhá. Protože rozlišování mezi dobrem a zlem není 
jen mechanistická záležitost, protože se na něm podílí naše vůle, 
která může být zabarvena tu tím, tu zase oním, musíme být nejvýše 
opatrní, než s něčím souhlasíme nebo něco zavrhneme. Pokud se 
nám zdá, že v něčem převládá zlo, je pro nás moudřejší se 
odtáhnout a vyčkat, než jednat prudce a neuvážlivě. Je lépe se dobře 
na vše poptat, vše zvážit, učinit si svůj vlastní názor. Především 
ovšem platí známé přísloví o zlaté střední cestě. 

Pythagorův svět, celý vesmír, je založen na číslech. Zabývat se 
tímto podrobněji by nás ale přivedlo na úplně jinou kolej, takže 
raději přejděme na jiné téma. Pythagorovou filosofií jsem se zabýval 
hlavně proto, že je to v naší evropské tradici, vlastně první 
systematický návod k tomu, jak se vypořádat s tím břemenem, které 
jsme si nasadili na ramena a které se jmenuje lidský život. O tom, že 
jsme to my sami, kdo je původcem toho, že se rodíme znovu a znovu 
do tohoto světa, si povíme na dalších stránkách.  
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7. Lidská těla – principy 
     

Živly a elementární bytosti 

 
    Číslo sedm hraje veledůležitou roli v celém systému, rozhodně 
aspoň z hlediska našeho, tj. bytostí obývajících třírozměrný prostor. 
Symbolicky si můžeme číslo sedm představit jako čtverec se čtyřmi 
stranami a čtyřmi úhly a nad ním postavený rovno-ramenný 
trojúhelník. Vyjádřeno rovnicí, tedy: 

4 + 3 = 7 

Na tomto místě je dobré si také uvědomit, jaký je potenciál čísla 
sedm. To už se nacházíme na poli tzv. posvátné numerologie, někdy 
také zvané pythagorejské, kde každé číslo je jakoby živoucí bytostí a 
jako taková má tato bytost jistý potenciál, který nám naznačuje kam 
až se může vyvinout. Tento potenciál se nám vyjeví poté, když se 
sečtou jednotlivé číslice, z nichž se sestává. V případě sedmičky 
tedy: 

1  + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 

Dohromady dvacet osm. Máme-li co dělat se dvou, či 
vícemístným číslem, toto se vždy zredukuje na číslo jednomístné. 
Dvacet osm zredukováno na dvě a osm nám v součtu dává deset. 
Deset je stále ještě dvoumístné číslo, takže musí být dále 
zredukováno. Sečteme-li jedničku s nulou, výsledek je jedna. Takže 
číslo sedm, stejně jako číslo čtyři (1+2+3+4=10=1+0=1), nás vlastně 
vede zpátky k jednotě! Takto jednoduchým způsobem nám 
pythagorejská numerologie předkládá důkaz toho, že vše se 
pohybuje v kruzích, v cyklech! 

Čtyři živly prastarých mudrců jsou tak dobře známy, že o nich 
nejspíš aspoň něco zaslechli dokonce i ti lidé, kteří se o okultní 
záležitosti jinak vůbec nezajímají. Jsou jimi země, vzduch, oheň a 
voda. K nim přidejme částečně hmotný éter, který je pro nás již 
neviditelný a potom ještě další dva, které v tomto stadiu vývoje se 
již nacházejí zcela mimo dosah lidských smyslů. Každý z těchto 
živlů má svého “správce”. Těmi hlavními jsou tradičně archandělé, 
jichž je rovněž sedm, z nichž ale momentálně jen čtyři jsou 
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přítomni, mohli bychom snad říci, že v této fázi vývoje „mají 
službu“. 

Materialista uznává existenci pouze jediného lidského těla – 
toho sestávajícího se z viditelné hmoty. Celý materialistický náhled 
na věc by se dal tudíž shrnout do jediné věty, té věty, kterou také v 
různých verzích tolik často slýcháváme, až do omrzení: “Uvěřím 
tomu, až to uvidím na vlastní oči!” Na oko to zní celkem rozumně, 
proč tedy nevzít materialistu za slovo? Viditelná část světelného 
spektra, kterou náš zrak dokáže vnímat, je omezena na vlnové délky 
v rozmezí přibližně 0.000000375 a 0.000000775 metru. Tedy 
zhruba asi čtyři až osm deseti-tisícin milimetru. Na svět, v němž se 
po celý život pohybujeme a který, pokud jsme materialisty, je to 
jediné co považujeme za reálné, se tedy vlastně díváme jen 
malinkou skulinkou. Přesvědčenému materialistovi bychom proto 
mohli říci, že svá pozorování, na nichž postavil většinu svých 
životních moudrostí, vlastně celou svou životní filosofii, provádí 
tak, že se na svět dívá jakoby dírkou po vypadlém suku! Z toho, co 
tímto způsobem objevuje mnohé navíc padá za oběť cenzuře, 
protože náš civilizací vycepovaný mozek si vybírá jen určité podněty 
a ty, které mu do jednou už vytvořeného konceptu nezapadají, 
prostě ignoruje. Je nasnadě, že naše ostatní smysly na tom nejsou o 
moc lépe.  

Materialistická věda je podobně omezená, jako jsou naše 
smysly. Před jejím vše pokořujícím tažením světem (tak jak to vidí 
materialista/ateista), zhruba asi do poloviny 17. století, bývali lidé 
přece jen o něco otevřenější a vnímavější; po nástupu tzv. 
Osvícenského věku se ale postupně nechávali přesvědčovat o 
správnosti jediného způsobu osvícení, toho prováděného 
materialistickou vědou. Přesto se i dnes mezi námi pohybují lidé, 
kteří mají schopnosti za určitých okolností dohlédnout o něco dál i 
když, jak jsme si v případě spiritistických medií už ukázali, tohle 
vůbec nemusí znamenat, že by jim takovéto schopnosti zajišťovaly 
převahu nad ostatními smrtelníky. V mnohých případech je tomu 
dokonce spíš naopak. Znamená to jen, že v jistém směru a snad také 
častěji, dokáží lidé s mediálními schopnostmi vnímat o něco víc než 
to, čeho je schopen průměrný člověk. Ten mívá někdy, za 
mimořádných okolností, ostatně také zvýšené schopnosti vnímání; 
potom může být svědkem jevů, které mu připadají nadpřirozené, 
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prostě proto, že je nelze vysvětlit rozumem uvyklým pouze 
uvažování podle materialistické linie. 

Naše západní civilizace si s postupujícím materialismem 
vypěstovala systém myšlení, který je dosti odlišný například od 
systémů východních. Vše má vždy svou světlou i stinnou stránku. 
Následkem toho, že jsme od útlého mládí byli přesvědčováni o 
přednostech tzv. vědeckého přístupu k řešení problémů, jsme uvyklí 
tomu klást na každém kroku otázky a nenechat se jen tak o něčem 
přesvědčit, aniž bychom to neuměli také dokázat. Vědecko-
materialisticky orientovaný způsob myšlení, v západních zemích 
převládající už po celou řadu generací, vycvičil naše mozky k 
častému používání analýzy, přičemž metoda syntetická, která 
dominovala až poměrně donedávna, byla v posledních několika 
stoletích do značné míry potlačena. Máme zde ale theosofii, která je 
založena na východních filosofických směrech a která nám může 
pomoci tam, kde analytický přístup k věci by nám úplně nestačil. 
Žákům východních mistrů, jimiž se obvykle říká guru, bývá po 
přijetí do esoterické školy řečeno zhruba toto: 

“Taková a taková je pravda, zde se vám dostává do rukou klíčů 
k univerzálnímu vědění, jděte a užívejte jich, přesvědčte se přitom 
postupně sami o tom, že to je pravda skutečná!”  

Něco podobného by byl uslyšel také žák Pythagorův někdy před 
dvěma a půl tisíci lety. Pythagoras, který zřejmě získal mnohé z 
toho, co věděl také kdesi na Východě (kde přesně, to se asi nikdy 
nedozvíme, je ale dosti pravděpodobné, že během svých 
tovaryšských putování se ocitl i v Indii), nestrpěl, aby se jeho žáci 
na něco ptali a to po několik roků – většinou se uvádí, že jeho žáci 
směli jen naslouchat tomu, co se jim říkalo po celých pět let. Potom 
teprve směl žák začít klást otázky. Tohle je ovšem něco úplně 
jiného, než na co je zvyklý žák v dnešním západním systému výuky. 
Na Východě, učení a důkazy prostě nejdou ruku v ruce, to první je 
teprve po jistém čase následováno (pokud si to zasloužíte) tím 
druhým. S postupující amerikanizací, k níž dochází zejména díky 
internetu, je jistě mnohé i v zemích Orientu na pohybu. 

Poněvadž jsem si ale vzal za úkol poněkud přiblížit čtenářům to 
co vychází z východních esoterických systémů, bylo by obtížné se 
vyhýbat použití podobných metod. Nebudu tedy se hned na začátku 
snažit vysvětlovat, proč se věci mají tak a ne jinak, předložím prostě 
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před čtenáře základy tohoto systému a ponechám na nich, aby se 
sami rozhodli, zda je mohou přijmout, zda je dokáží sloučit se svým 
vlastním smýšlením. Ti z čtenářů, kteří mají jisté znalosti západních 
esoterických směrů, zejména potom hermetismu či kabalismu, 
narazí přitom docela určitě na jisté souvislosti, čímž pádem si 
budou moci do určité míry ověřit validnost těchto myšlenek. Pokud 
jde o důkazy, ty si musí čtenář nalézt jen sám v sobě a v tom, že 
ozvěna jeho vlastních myšlenek bude snad nějak rezonovat v 
souladu s tím, co mu zde předkládám. To ostatně doporučovala i 
Blavatská, která při každé vhodné příležitosti svým žákům říkala: 
„poslechněte si, ale udělejte si o věcech svůj vlastní úsudek.“ 

Tak tedy: dokonalý a úplný člověk se sestává ze sedmi 
základních principů. Můžeme se na to dívat také tak, že máme 
celkem sedm těl, vytvářených z postupně stále jemnější a jemnější 
substance. Z těchto sedmi, pouze čtyři jsou u většiny lidí funkční, 
zatímco to páté skoro u všech z nás za současného stavu vývoje 
funguje jen částečně. V mnoha případech jen málo, dalo by se i říci, 
že nepatrně. Proč tomu tak je, si povíme později, až se budeme 
zabývat jednotlivými těly.  

Zde máme těla člověka pro lepší přehled seřazena v tabulce, od 
toho nejhmotnějšího k tomu nejjemnějšímu. Vedle českých názvů, 
uvádím také odpovídající názvy v původním sanskrtu. Vedle máme 
také obrázek, na němž se nám trochu názorněji předvádí, jak se to 
ve skutečnosti má s našimi těly. Vidíme, že z pohledu jasnovidce 
jsme vlastně takovými vajíčky. 

1.  Hmotné tělo            rupa 
2.  Éterické tělo            prânâ, živa 
3.  Astrální tělo            linga šaríra 
4.  Mentální tělo          kâma rupa 
5.  Kauzální tělo           manas 
6.  Duchovnost             buddhi 
7.  Duše                          atma 
 

Uvedené principy nelze ovšem chápat jako zcela samostatné, 
musím zdůraznit, že pokud budeme kdekoliv v tomto pojednání 
něco kategorizovat, bude tomu vždy jen pro usnadnění našeho 
chápání. Vše se vším se vždy a všude, ve větší či menší míře, 
vzájemně překrývá. To zde zdůrazňuji a ještě to pro jistotu na 
dalších stránkách zopakuji. Celý systém, jak jsem už napsal, je 
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založen na čísle sedm; je tedy možné kategorizovat dále a rozdělit 
na příklad hmotný stav na dalších sedm stupňů, sedm dílčích 
kategorií, podle zvyšované hutnosti, tak jak to učinila žákyně 
Blavatské Annie Besantová, která rozlišuje následující stavy hmoty: 

1. Atomární 
2. Subatomární 
3. nad-éterický 
4. éterický 
5. plynný 
6. kapalný 
7. pevný 

 
 
S tímto lze ovšem argumentovat, musíme ale vzít v úvahu, že 
Besantová toto napsala někdy kolem roku 1900, tedy jen zhruba ve 
stejné době, kdy manželé Currieovi pracovali na objevu 
radioaktivity. Moderní vědec by určitě užil poněkud jiných výrazů, 
jistě by ale také dokázal nalézt odpovídající kategorie, pokud ovšem 
v sobě má mystické jádro, což  v poslední době bývá, zejména u 
atomových fyziků, dosti častým případem. 

Našim hmotným tělem se na těchto stránkách podrobněji 
zabývat nebudu. Každý z nás se můžeme podívat do zrcadla, a 
pokud se nám nelíbí, můžeme si také zajít do některé z oněch 
tělocvičen, kde se budují svaly (a které se nápadně podobají 
středověkým mučírnám). Soustředíme se proto na to, které je 
fyzickému tělu nejbližší, které současná věda až na některé 
vzácnější případy sice oficiálně neuznává, které ale není o nic méně 
skutečné, než to běžné z masa a kostí. Je to tělo éterické. 

 

 

 

**** 
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8. Éterické tělo  
  

 Protože si nechceme věci zbytečně 
dále komplikovat, přidržíme se názvů, 
jichž užívá Besantová a které jsem 
uvedl na předchozí stránce. Poslední tři 
z uvedených stupňů hutnosti hmoty, 
stav plynný, kapalný a pevný, jsou nám 
ovšem důvěrně známy z hodin fyziky a 
chemie. Z hmoty nacházející se v 
některém z těchto stavů se sestává vše 
co je kolem nás viditelné, včetně 
našeho hmatatelného těla. Také o 
čtvrtém stavu hmoty, tzv. éterickém, už 
možná čtenář něco zaslechl; éterickým 
tělem (stejně tak jako tím dalším, 
astrálním tělem) se totiž ohání kdejaký 
rádoby okultista. My se teď pokusíme si 
povědět něco více o tomto éterickém 
těle, které je sice pro nás neviditelné, 
jehož existenci sice věda neuznává, 
které je ale základem naší životnosti, 
jak to ostatně nám Čechům naznačuje 
jeden z jeho sanskrtských názvů, živa. 

Povíme si o tom, jak toto tělo vyhlíží, jaké jsou jeho funkce, jaká je 
jeho poloha vzhledem k ostatním zmíněným tělům, atd. 

Éterické tělo bývá někdy také známo pod německým názvem 
Doppelgänger neboli “dvojník”. Samo o sobě nemá éterické tělo 
vůbec žádné vědomí; jeho hlavní úlohou je přijímat a hmotnému 
tělu předávat životní sílu, pránu, takže je vlastně přímo zodpovědné 
za naše zdraví. Stejně jako hmotné tělo, také éterické tělo umírá a 
rozkládá se, což je proces, k němuž dochází poměrně brzy poté, kdy 
se skončila ta část našeho životního cyklu, která nás poutá k této 
zemi. Éterické tělo a s ním související elementální síly, bývají 
obvykle zodpovědné za to, co se nejčastěji projevuje v průběhu 
spiritistických seancí, jako klepání stolků, levitace předmětů, jejich 
materializovaní, aporty, atp.  
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Kirliánská fotografie prstů lidské ruky vlevo, listu rostliny vpravo. 

 
    Všichni živoucí tvorové, tedy lidé,  zvířata a dokonce i rostliny, 
mají svá éterická těla, která jsou vlastně jejich neviditelnými 
duplikáty, zpravidla o něco málo většími, takže z našeho hlediska 
bytostí obývajících prostor o třech dimenzích by se dalo říci, že je 
přesahují o několik milimetrů až centimetrů. Tato přesahující 
éterická hmota přitom vytváří jakýsi obal, který je právě tím co vidí 
lidé s jasnovideckými schopnostmi a za určitých okolností mohou 
zahlédnout dokonce i běžní lidé. Existuje ostatně tak zvaná 
“kirlianská fotografie”, podle ruského elektrotechnika Semjona 
Kirliana, metoda vypracovaná ve čtyřicátých letech, pomocí jíž se 
tato “aura” dá i vyfotografovat a objevuje se potom na fotografiích 
jako barevné světelné paprsky vystupující z povrchu živé hmoty, na 
příklad z listu nějaké rostliny nebo z prstů lidské ruky. 

Hmotné tělo s tělem éterickým se navzájem prolínají a obě těla 
jsou spolu pevně propojena, takže pokud se člověk rozhodne 
pročistit svoje hmotné tělo (na příklad tím, že přijímá jen určité 
druhy potravin, tak jak to dělají například vegetariáni), zároveň tím 
také zhodnocuje svoje éterické tělo. Platí to ovšem i naopak. 
Požíváním narkotik, nadměrného množství alkoholu a podobně, 
znehodnocujeme svoje éterické tělo; jeho celkové oslabení potom 
způsobuje, že se stáváme náchylnými k nemocem. Narkotika, 
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včetně marihuany a hašiše, mohou proto při častém užívání mít 
prakticky nevyléčitelné následky. 

Stav media nacházejícího se v transu a stav člověka po užití 
narkotik mají mnohé společné. Je ostatně známo, že šamani 
některých domorodých afrických, jihoamerických či asijských 
kmenů někdy drogy užívají krátce před svými produkcemi; u 
středoamerických Indiánů to je dokonce i pravidlem. Drogami 
navozený pocit lehkosti, po němž tolik baží člověk na drogách 
závislý, se dostavuje proto, že vědomí nebo spíše ta nevědomá část 
člověka v bdělém stavu, se soustřeďuje na éterické tělo, čímž se 
vlastně dosahuje více či méně intenzivní formy transu. Čím déle a 
čím častěji k tomu dochází, tím více se ovšem narušuje přirozená 
rovnováha mezi éterickým a hmotným tělem. Člověk, jehož život je 
drogami ovládaný, se takto dostává do permanentního stavu 
částečné odtažitosti; žije jakoby více či méně nakloněný ke svému 
éterickému tělu. Hmotné tělo, jemuž se nedostává patřičné 
pozornosti, mezitím postupně a pomalu chátrá. Celý proces lze 
zadržet tím, že člověk přestane narkotika brát, návrat k původnímu 
stavu už ale většinou možný není, rozhodně ne úplně. Přirozené 
spojení mezi éterickým tělem člověka a jeho fyzickým tělem už totiž 
nejspíš bylo permanentně narušeno. U lidí, kteří byli po delší dobu 
pod vlivem návykových drog, i když se jim podaří návyk překonat, 
se tak i po letech projevují jisté následky. Je na nich patrná občasná 
duševní nepřítomnost, prázdnota pohledu, atp. Původní vazba 
éterického a hmotného těla i po letech abstinence zůstává v 
takovém případě většinou stále ještě mírně narušená. To platí 
všeobecně a o všech drogách, ať už jsou někým prohlašovány 
z návykové či nikoliv. 

Pokud se týče stavby éterického těla, tím si nemůžeme být zcela 
jisti, podobně jako moderní věda nám stále ještě nedokáže přesně 
popsat co je ve skutečnosti na příklad elektřina. O té se sice ví, jak 
se projevuje, čím a jak se přenáší, jak ji lze vyrobit, její podstata pro 
nás ale přesto zůstává tajemstvím. Je ovšem pro člověka normální o 
takovýchto věcech hloubat a nějaká možná vysvětlení si alespoň 
představovat. O již zmíněných čtyřech stupních hmoty, které 
následují po pevném, kapalném a plynném a o jejich funkcích, by se 
pak snad daly vyslovit následující hypotézy: 
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První éterická rovina 
Prostředí, v němž se přenáší běžný elektrický proud a zvuk 
Druhá éterická rovina 
Prostředí, v němž se projevují světelné vlny 
Třetí éterická rovina 
Umožňuje projev útlejších forem elektřiny 
Čtvrtá éterická rovina 
Prostředí, v němž se přenášejí myšlenky mezi mozky 
Plynná rovina - vzduch   
Tekutá rovina - voda   
Pevná rovina - země  

Zdůrazňuji, že výše uvedené jsou pouhé hypotézy, které tzv. 
vědeckými metodami nelze momentálně nikterak ověřit. Množství 
praktických léčebných metod, zejména těch, které pocházejí 
z východních kultur, je ale založeno na těchto principech. Podle 
toho lze říci, že éterické tělo má dvě hlavní funkce. Tou první je 
příjem prány neboli životní energie, její přenos a rozdělení do 
hmotného těla. Druhou jeho funkcí je být prostředníkem mezi 
hmotným tělem a o mnoho jemnějším tělem astrálním. Stará se 
přitom také o přenos vědomí z astrálních i vyšších sfér do 
hmotného mozku a nervového systému. Pro tyto účely si éterické 
tělo vytvořilo jistá centra, tzv. čakry, tedy jakési brány, jimiž naše 
vědomí může proniknout do vyšších sfér existence. O nich se ví už 
od pradávných dob a právě s nimi pracují ti léčitelé, kteří užívají 
výše zmíněných metod. Západní lékařská profese velice zdráhavě 
začíná připouštět možnost jejich existence teprve v poslední době. 
Kdyby byla v tomto směru více otevřená, asi by si ušetřila hodně 
práce. Doplatily by na to ale farmaceutické společnosti, takže je to 
pouhá utopie. 

Éterické tělo je ve své podstatě jen neviditelnou částí těla 
hmotného, může proto být jen přechodným sídlem našeho vědomí 
a to jen za určitých okolností. Jakýkoliv odklon od jeho hlavních 
funkcí je nepřirozený a nezdravý; u normálních a zdravých lidí je v 
bdělém stavu oddělení éterického těla od těla hmotného téměř 
nemožné. Výjimkou bývají právě lidé s mediálními schopnostmi, u 
nichž k takovémuto oddělování dochází poměrně snadno a kteří 
jsou tudíž vlastně úchylnými jedinci. Zde také bychom 
pravděpodobně mohli hledat původy na jiných místech 
zmiňovaných nestálostí charakteru, závislosti na alkoholu či na 
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drogách (jak známo, dokonce i samotná Blavatská byla velmi 
silným kuřákem) i častých zdravotních problémů, které je postihují. 

K definitivnímu oddělení éterického “dvojníka” od hmotného 
těla dochází až v okamžiku smrti (čímž se budeme podrobněji 
zabývat v samostatné kapitole). K dočasnému oddělení může ale 
někdy dojít, nejčastěji při náhlých nehodách. Po podání anestetik 
také dochází k částečnému a někdy i k úplnému, i když dočasnému, 
oddělení éterického těla. Může se potom stát, že oběť nehody nebo 
pacient během operace, se s pocitem podivné netečnosti a 
odtažitosti (jak to mnozí z těch, kteří něco podobného zažili, celkem 
shodně popisují) dívá na svoje bezvládné tělo ležící na silnici či na 
operačním stole, na ambulantní zřízence, na doktory a jejich 
asistenty, kteří jsou kolem něho shromážděni.  

Takovéto případy byly sice mnohokráte a dosti podrobně 
popsány a to věrohodnými svědky, většinou se ale nad tím stejně 
nakonec mávne rukou a prohlásí se, že dotyčný se stal obětí 
nějakých halucinací. Na mysl mi připadá ještě jeden podivný a 
materialistickými vědními metodami těžko vysvětlitelný úkaz. Lidé, 
kteří přišli o část těla, na příklad ti kteří měli amputovánu nohu, si 
občas stěžují na bolesti, které jim připadají jakoby vycházející z té 
neexistující části, třeba z prstů amputované nohy. Uznáváme-li 
existenci éterického dvojníka, je nám to snadno vysvětlitelné. 
Éterické tělo zůstalo i po amputaci celé, odříznuta byla pouze 
hmotná část nohy a mozek tudíž třeba i po letech stále ještě reaguje 
na určité podněty podávané mu éterickým dvojníkem. 

Životnost 

Podle indických mudrců prastarých dob i současnosti, existují 
tři hlavní síly, vycházející ze slunce a působící na naši planetu. V 
sanskrtu jsou tyto síly nazývány fohat, prânâ a kundalíni. 
Moderní čtenář vychovaný kulturou západu většinou očekává, že se 
mu dostane aspoň nějakých informací, které by mu pomohly si tyto 
síly zařadit do schématu vytvořeného naší vědou, který je mu 
známý už od doby kdy sedával ve školní lavici. To je téměř 
nemožné, protože zmíníte-li je před moderním vědcem, asi se na 
vás s účastí podívá, ale nebude se s vámi dále moc bavit.  Fohat, 
prânâ a kundalíni jsou totiž pojmy s nimiž moderní vědec běžně 
obeznámený není. Jsou spíše podobné třem “živlům” filosofů 
antiky, jimiž jsou vzduch, voda a oheň (čtvrtým živlem přitom byla 
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pevná země). Přesto se o jistou definici pokusím. Fohat ve své 
podstatě zahrnuje všechny fyzikální síly které známe a které jsou 
navzájem konvertibilní. Víme kupříkladu, že elektřinu si můžeme 
vyrobit s pomocí turbíny poháněné pohybovou silou vody. Lze ji ale 
také vyrábět pomocí slunečních panelů, které využívají světelné 
energie nebo také parním strojem, poháněným tepelnou energií, či 
v atomovém reaktoru, případně také s použitím magnetu, atp. 
Řekneme-li si nyní velice zjednodušeně, že fohat je elektřina, 
nebudeme snad příliš daleko od pravdy. 

 

 

 

O práně, životní síle, jsem se už zmiňoval. Je to jedno z těch 
sanskrtských slov, která přešla do mnoha jazyků a užívá se celkem 
běžně i v češtině. To přesto, že oficiální věda pro pránu zatím místo 
nemá, i když někteří biologové údajně začínají docela vážně 
uvažovat o tom, zda by ji snad neměli adoptovat. Sanskrtské slovo 
prânâ vzešlo ze spojení slov „pra” (dále) a „an” (dech, pohyb, život). 
Jeho významem je tedy “pokračující život”, neboli životnost. 
Spojení pojmů dech a život ovšem nacházíme také hned na počátku 
Starého zákona, kde Bůh, poté kdy vytvořil člověka z hlíny, tedy z 
hmotného materiálu, vdechuje do chřípí prvního člověka Adama 
duši (které se hebrejsky říká nešáma), čímž ho oživuje. V 
hebrejském konceptu je Adam pánem všeho tvorstva; stejně tak i 
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pro sanskrtské mudrce je prânâ univerzálním dechem života, který 
oživuje celou přírodu a který pochází přímo od Brahmana.  

Kundalíni  je silou o níž se toho ví poměrně nejméně, zato se o 
ní o to víc spekuluje. To hlavně proto, že jistým způsobem souvisí 
kundalíni s našimi pohlavními pudy. Už to jí zaručuje popularitu 
v jistých kruzích a to se do ní ještě ani nedaly reklamní agentury. 
Raději se zatím zmíním jen o tom, že má kundalíni spirálovitý 
charakter, podobně jako model DNA a že se jí proto také říká “hadí 
síla”.  

 
Biblický příběh o Evě, kterou svede had, je vlastně o probuzení hadí síly kundalíni. 

 

Pránu přijímají všichni živočichové, rostliny, dokonce i 
minerály. Ty poslední pochopitelně v mnohem menším množství. 
Bez dostatečné zásoby prány by příroda prostě nemohla existovat. 
Nesmírně důležité je také to, že příjem a rozdělení životní energie se 
musí dít rovnovážně; nadměrné množství prány může totiž ohrozit 
život organizmu stejně tak, jako její nedostatek. Blavatská 
přirovnává pránu ke kyslíku, který přijímáme dechem a který je 
aktivním chemickým prvkem, nutným k existenci veškerého 
organického života. Dusík, který je naopak pasivní, se zdá být 
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hlavním komponentem éterického těla. Píši „zdá se být“, protože za 
současného stavu vědění nemáme pro nic takového důkazy. 
Centrální nervový systém, jímž jsou naše těla ovládána, je ovšem 
vytvořen z pevné látky, aktivizován je ale právě onou pránou, která 
na úrovni éterického těla proudí v oblastech nervů a přenáší vnější 
podněty, stejně tak jako pohybové podněty vyprovokované 
mozkem, buď cílevědomě, nebo automaticky.  

 

Pokud cituji 
Blavatskou nebo jiné 
theosofy z těch, kteří 
přišli krátce po ní, potom 
je ovšem nutné vždycky 
brát v úvahu to, že tito 
lidé mohli ve svých 
analogiích užívat pouze 
přirovnání s vědeckými 
obory a vědomostmi na 
úrovni doby, v níž 
žili.  Chemie byla v tomto 
směru tehdy poměrně 
nejdále, zatímco na 
příklad atomová fysika 
ještě vůbec neexistovala. 
Kdyby se byla Blavatská 
narodila o sto let později, 
jistě by její spisy a 
komentáře byly poněkud 
jiné. Ve své době mohla 
reagovat jen na té úrovni, 
jakou jí povoloval 
aktuální stav vědy. 
V dnešní době jsou zde 
vědci v mnoha oborech, 

kteří se zároveň zabývají i theosofií. Jen ti z nich, kteří nejsou závislí 
na příjmech z obvyklých zdrojů, se k tomu celkem pochopitelně jsou 
ochotni se přiznat. 
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Čakry   

Éterické tělo, stejně tak jako všechna ostatní těla neboli 
principy, o nichž si povíme později, si v průběhu evoluce vytvořilo 
silová centra, které se v sanskrtu nazývají čakry (nebo často také 
čakramy). Toto slovo značí kolo nebo otáčející se disk. Čakry jsou 
umístěny na povrchu éterického těla, tedy asi půl centimetru od 
povrchu kůže. Člověku, který má jasnovidecké schopnosti, se čakry 
jeví jako více či méně rychle se otáčející víry, s viditelným 
prohloubením uprostřed. Velikost, výraznost i rychlost otáčení se u 
jednotlivých lidí značně liší; u těch méně duchovně vyspělých bývají 
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čakry někdy jen stěží viditelné, pomalu rotující, velikosti asi pěti 
centimetrů. Duchovně značně vyspělí jedinci naopak mohou mít 
čakry v poměrné velikosti až nějakých patnácti centimetrů, někdy i 
víc, zářivé, skoro jako malé sluneční kotouče. Není jistě náhodou, že 
různým světcům bývaly od nepaměti na obrázcích přimalovávány 
nad hlavami svatozáře. Jedna čakra je totiž umístěna přímo nad 
temenem hlavy a je to právě ona, která bývá poměrně největší a 
tudíž i nejsnadněji viditelná, často nejen jasnovidcům, někdy 
dokonce ale i těm lidem, kteří mají v tomto směru jen poněkud 
zvýšenou citlivost. Takže je dost možné, že docela obyčejný člověk 
žijící před tisíci lety, v době kdy nemusel čelit znečištění ovzduší a 
kdy nebyl zavalován energickými vlnami telekomunikací jimiž je 
dnes éter nasycen, mohl celkem snadno zahlédnout značně 
vyvinutou čakru nad temenem hlavy někoho, kdo byl později 
prohlášen za svatého.  

Čakry mají dvě hlavní funkce. Tou první je již zmíněný příjem 
životní síly prány a její distribuce v éterickém těle a odtud i po 
celém hmotném těle. Druhou jejich funkcí je spojení s 
odpovídajícími astrálními centry. Jak si později také ukážeme, 
značnou část našich životních cyklů prožíváme ve stavu, kdy je naše 
vědomí soustředěno na astrální rovinu existence. Jsou lidé, kteří 
tvrdí, že nikdy nemívají žádné sny. Vědecké pokusy přitom 
dokazují, že každý člověk prochází ve spánku fázemi, kdy se mu sny 
evidentně zdají. Problém je zřejmě v tom, že lidé, kteří jsou 
přesvědčeni, že se jim žádné sny nezdají, si do bdělého stavu ze snů, 
které docela určitě mají, nepřinášejí buď nic, nebo jen velice málo. 
To, jak mnoho si toho dokážeme zapamatovat z našich častých 
výletů na astrální rovinu, závisí hlavně na tom, jak spolehlivé jsou 
mosty, po nichž se nám tyto zkušenosti přenášejí. Lidé, kteří mají 
plně nebo aspoň dobře vyvinutá éterická centra, jsou schopni si 
toho zapamatovat víc než ti ostatní.  

Celkem existuje sedm druhů prány a jim odpovídajících sedm 
čaker. To ovšem neznamená, že každé z těchto center by bylo 
schopno přijímat jen jeden druh životní síly, znamená to pouze, že 
jeden určitý druh zde obvykle značně převládá. Prána přichází z 
astrální roviny do středu čakry jakoby kolmo vzhledem k rovině 
povrchu éterického těla (to je poněkud nepřesné,  musíme totiž vzít 
v úvahu naši neschopnost toho představovat si čtyř a vícedimenzní 
prostor). Odtud vyzařuje opět v pravém úhlu, tedy souběžně s 



— Vojen Koreis — 

— 70 — 

rovinou povrchu těla. Počet směrů, v nichž jsou tyto přímé paprsky 
vedeny se různí a to podle toho o jakou čakru se jedná. Čakra tak 
bývá přirovnávána buď ke kolu s paprsky vedoucími od náboje k 
okraji, nebo ještě častěji ke květu. Čakry bývají také spojovány s 
těmi orgány lidského těla, v jejichž blízkosti se nacházejí. Zde tedy 
následuje jejich seznam, umístění a odpovídající sanskrtské názvy: 

1. Muladhára – kořenová čakra. Nachází se v tříselní oblasti, 
mezi řitním otvorem a šourkem u mužů, na zadní straně děložního 
hrdla u žen. Barvu má červenou. Muladhára odpovídá Malchutu 
kabalistů, je tedy spojená se zemí, se zemskou energií a s činnostmi, 
které s ní souvisí. Zabývá se základními aspekty existence a 
instinkty, jimiž jsou 
například potřeba jíst, 
pít, mít bezpečné obydlí, 
atp. Zablokovaná první 
čakra způsobuje, že má 
člověk celkově málo síly 
- fyzické, mentální i 
duševní. 

2. Svadištána – 
bederní čakra. Nachází 
se u spodku páteře, je 
oranžové barvy. 
Svadištána odpovídá 
kabalistickému Jesodu. 
Jako taková má na 
starosti tvořivé síly, 
lidské emoce a vztahy, 
sexuální energii. 
Zablokování v této čakře 
způsobuje pohlavní 
frigiditu a celkové 
potlačování emocí. 

 3. Manipúra – 
solar-plexus, žaludek. Nachází se na solar plexu, bývá barvy žluté, 
až do zlatové. Tato čakra kontroluje osobní vůli a mentalitu člověka. 
Pokud se zablokuje, následkem bývá ztráta odvahy, narušené 
myšlenkové pochody, vedoucí k falešným představám, atp. 
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4. Anaáta – srdeční čakra. Nachází se přímo nad srdcem, 
většinou barvy zelené, často ale také do žluta. Jak každý ví, zde je 
sídlo lásky a to k sobě samotnému, jakožto i k jiným lidem, k 
celému světu. Neschopnost milovat či lásku přijímat je způsobena 
zablokováním této čakry. 

5. Višuda – krční čakra. Nachází se přímo nad ohryzkem, je 
barvy světle modré, často až do stříbrné. Zabývá se veškerými 
projevy člověka, řečí i ostatními způsoby komunikace. Vyjadřovací 
schopnosti člověka závisejí na správném chodu této čakry. 

6. Adžna – čelní čakra. Na spodku čela, nad kořenem nosu, 
mezi obočím, přesně tam kde Indové nosí drahokamy či si dělají 
barevnou tečku značící tzv. třetí oko. Barva: tmavě-modrá, až 
fialová. Zabývá se intuicí a duchovními schopnostmi, které scházejí 
v případě narušené funkce této čakry. 

7. Saásrara – temenní čakra. Nachází se na vrcholku hlavy, 
tam kde bývá umisťována královská koruna, bývá barvy fialové, 
může ale mít téměř jakoukoliv barvu. Přijímá energii shora; jí se 
řídí celková duchovní vyspělost člověka. 

 Stejně jako mezi západními okultními společnostmi a řády, 
také mezi těmi východními se vyskytují takové, které se zabývají 
tím, čemu se obvykle říká „černá magie”. Tyto se často zmiňují o 
ještě dalších třech čakrách, které podle nich mají spojitost s nižšími 
lidskými orgány. Nebudu se jimi zde dále zabývat a zmiňuji se o 
nich hlavně proto, abych čtenáře varoval před některými 
praktikami, na které může případně narazit, které jsou nejen 
nežádoucí, ale mohou být také nanejvýše nebezpečné. 

Z těch regulérních, nejníže položená čakra se nalézá na úrovni 
posledního obratle páteře. Má čtyři paprsky neboli květní lístky. 
Toto centrum je hlavním dodavatelem lidské pohlavní energie a 
bývá také úzce spojováno s “hadí silou” kundalíni která, obrazně 
řečeno, zde jako do klubíčka svinutý had dříme, dokud není něčím 
probuzena. Zdali je pro člověka žádoucí se o probuzení tohoto hada 
vědomě pokoušet, je ovšem nanejvýše sporné. Rozhodně není nijak 
dobré, když k tomu dojde předčasně. Přesto existují některé 
nábožné sekty, které si s kundalíni pohrávají a jejichž mnozí členové 
na to také těžce doplácejí. 
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Řecká váza z poloviny 6. století př. n. l. s obrazem Héraklese bojujícím s Hydrou. 

 

Prastará indická moudrost o kundalíni prohlašuje, že “dává 
svobodu jogínům a nasazuje pouta hlupákům”. Pouze ti, kteří se 
dokáží povznést nad požadavky svých nižších pudů, mohou 
očekávat, že probuzení tohoto centra jim přinese užitek. Ti, kteří 
zůstávají otroky svých vášní, naopak riskují, že probuzené síly se 
obrátí směrem dolů, k již zmíněným nižším centrům, to vše s 
těžkými duševními, fyzickými a hlavně karmickými následky. Proto 
zauvažujte nad těmito varovnými slovy: pokud o těchto 
záležitostech příliš mnoho nevíte, nebylo by pro vás asi dobré si 
začínat něco s těmi lidmi, kteří příliš hlasitě hovoří o probouzení 
kundalíni. Na štěstí se to většině z těch, kteří se o to vědomě 
pokoušejí, nikdy nepovede; pokud si ale o tom chcete promluvit s 
některým z těch “úspěšných”, poměrně nejlepší příležitosti k tomu 
vám kynou v ústavech pro choromyslné… 

Kundalíni a vzbuzování sexuální energie se v různých formách 
vyskytuje v umění mnoha kultur. V ideálním případě stoupá 
probuzená energie této čakry vzhůru podle páteře až do mozku, kde 
způsobuje důležité změny a nesmírně zvyšuje intelektuální kapacitu 
člověka. Protože ale riziko u většiny lidí daleko přesahuje možné 
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zisky, nebudu se dále o této záležitosti rozšiřovat, abych náhodou 
čtenáře nevyprovokoval k něčemu neuváženému. Pouze zopakuji: 
pokud opravdu nevíte, co děláte, nehrajte si s kundalíni! 

Čakra nacházející se nad slezinou má šest lístků. Šest ze sedmi 
zmíněných druhů prány prochází těmito paprsky a sedmý je 
absorbován i vyzařován jeho středem. Díky této rovnováze, je tato 
čakra především zodpovědná za naše zdraví. Lidé s robustním 
zdravím mívají dobře fungující slezinu, jejíž centrum absorbuje 
někdy i více prány než jejich organizmus spotřebuje. Nepoužitá 
prána je v takovém případě éterickým tělem opět vyzařována a 
takový člověk mívá potom léčitelské schopnosti. Je-li si toho člověk 
vědom a usiluje-li dokonce o to léčitelem se stát, dokáže tento 
proces takto dále zintenzivnit. Mnozí lidé se cítí být povoláni k 
tomu, aby se stali léčiteli. V takovémto případě je pro člověka dobré 
si uvědomit co ho k tomu vede, zda se jedná o skutečný altruismus. 
Opravdoví, ryzí léčitelé, totiž instinktivně vědí, že dar, jehož se jim 
dostalo, nese s sebou také značnou dávku zodpovědnosti. Proto se 
nepokoušejí na věci vydělávat víc než kolik jim stačí k udržování 
určité hladiny energie. Pokud tato základní pravidla, která se ovšem 
v jednotlivých případech mohou značně lišit, přestoupí, mohou 
očekávat, že zdroj nadbytečné prány po čase vyschne. Zde platí to 
samé jako o spiritistických mediích. V tom případě, že si na svých 
schopnostech vybudují výdělečný podnik, může se jim snadno stát, 
že v nějakém bodě své léčitelské kariéry mohou být označeni za 
podvodníky, šejdíře či tak podobně a to i v tom případě, že jejich 
léčitelské schopnosti byly původně opravdové. Ortodoxní medicína 
a zejména moderní farmaceutické společnosti, si žárlivě střeží svá 
teritoria. Lidé s nimi spojení po takovýchto případech neustále 
pasou a také neustále nějaké nacházejí, protože takový už je běh 
světa.  

Léčivé schopnosti mají ovšem i rostliny a dokonce i některé 
z těch minerálů, u nichž bychom to neočekávali. U těch posledních 
se sice dá stěží hovořit o éterickém těle, spíše jen o přítomnosti 
éterické hmoty, ta je ale přesto schopna absorbovat i vydávat pránu. 
Že nějakou takovou energii vydávat musí i obyčejná kuchyňská sůl 
se mohla přesvědčit moje manželka, kterou z nemoci, s níž si 
nevědělo rady dokonce několik specialistů, vyléčil před mnoha lety 
homeopat tím, že jí předepsal natrium muriatum 1M, tedy ve 
vysoké potenci (v tomto případě tisíckrát zředěné). Lidé také 
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odjakživa sbírali a užívali léčivé byliny. Rostliny, minerály i mnohé 
živočišné produkty, mají léčivé schopnosti proto, že vyzařují určitý a 
specializovaný druh prány, právě ten, jehož se nedostává těm lidem, 
kteří jsou nějak nemocni. Právě existencí prány je tak možné 
vysvětlit, jak vlastně působí homeopatické léky, o nichž je 
statisticky prokazatelné, že po mnohanásobném ředění nemají v 
sobě už jedinou molekulu původní látky a přesto (nebo právě proto) 
se jejich účinnost ještě zvyšuje. Zakladatel homeopatické léčby 
Samuel Hahnemann (vpravo) ve svém Organonu racionální 
léčby píše následující: 

Ve zdravém stavu je 
člověk ovládán duchovní 
silou (autokracií), která 
hmotné tělo (organizmus) 
oživuje v podobě dynamis a 
udržuje všechny jeho části v 
obdivuhodně harmonickém 
souladu pocitů a činností, 
takže náš rozumný duch 
přítomný v našem nitru 
může tohoto živého 
zdravého nástroje svobodně 
užívat k vyššímu účelu 
našeho bytí. 

To, co Hahnemann 
nazývá „dynamis”, je ovšem 
prána. Asi před dvaceti lety 
jsem v jistém českém 
internetovém deníku 
uveřejnil článek, v němž 
jsem se zastával homeopatie. 
Článek vyvolal dosti rozsáhlou polemiku, během níž jsem byl 
prudce napaden několika předními českými vědci – kovanými to 
materialisty, které právě to, že silně rozředěný homeopatický lék 
prokazatelně neobsahuje nic z látky, z níž byl původně vyroben, 
evidentně přivádělo do stavu zuřivosti. Po několika dnech 
strávených psaním dalších polemických článků a hlavně 
odpovídáním na četné emailové dopisy, některé na podporu, jiné 
urážlivé, mi začalo být jasné, že tyto skeptiky, kteří budou ze zásady 
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pochybovat o všem, na co si nemohou sáhnout, prostě nelze 
přesvědčit o účinnosti homeopatické léčby, o níž jsem se sám 
mnohokrát mohl ujistit a kterou mnohokrát potvrdilo i nezávisle 
vedené laboratorní testování. Tzv. dvojité slepé testy potvrdily to, co 
homeopaté, kteří dávno vyloučili možnosti chemického působení 
homeopatických léků, tvrdí už pár staletí. Pokud se ale některé ze 
skeptiků podaří o tom přesvědčit, uchýlí se zcela předvídatelně 
k teorii o placebu. Což už dávno bylo také vyloučeno, například už 
jen tím, že homeopaticky lze léčit také zvířata. Přes veškeré snahy 
skeptiků a zejména farmaceutického průmyslu, jemuž vadí nejvíc, 
homeopatie jako organizované hnutí existuje už déle než 200 let a 
je dnes rozšířena prakticky po celém světě. Kdyby nedosahovala 
žádných výsledků, dávno by už byla zanikla. Opak je pravdou, v 
dnešní době se stále více pacientů svěřuje homeopatickým lékařům. 
Proč je tomu tak? 

Hahnemann narazil na něco, co se dotýká samotné podstaty 
bytí. Pokud dáme za pravdu indickým mudrcům a uznáme existenci 
prány (či dynamis), je nám okamžitě jasné, že tato se přenáší 
nezávisle na hmotě (tak jak ji chápe materialista) a může tedy být 
přítomna v léku připraveném až tisícinásobným rozřeďováním 
původní látky, získané dejme tomu z byliny, jejíž léčebné schopnosti 
jsou uznávané už po celá tisíciletí. Bylina má tyto schopnosti právě 
proto, že obsahuje pránu o určitých vlastnostech (mohli bychom se 
snad i dohadovat, že se jedná o vibrace o určité frekvenci), která se 
procesem ředění nějakým nám zatím neznámým způsobem vytříbí 
a jejíž léčebné účinky se takto zmnohonásobí. Když se potom takto 
vyrobený lék podá pacientovi, vibrace v léku přítomné buď ruší ty, 
které v pacientovi způsobují nemoc, nebo naopak ladí s těmi 
vibracemi, které by měl pacient mít když se nachází ve zdravém 
stavu, a tudíž je posílí. Tak nějak si představuji, že homeopatické 
léky, které, jak jsem sám poznal, svou pouhou existencí dokáží 
rozčilit jinak celkem klidné a rozumné lidi k nepříčetnosti, v zásadě 
fungují. Pochopitelně, že fungovat nemohou pokaždé a na každém; 
svou roli jistě musí také hrát karma pacientova i jiné faktory, takže 
skeptik bude mít po ruce vždycky dostatek případů, na něž bude 
moci poukazovat, když homeopatii prohlásí za šarlatánství. To, že 
ortodoxní léčba také vždycky úspěšná nebývá, se přitom pomíjí. 
Tam kde homeopatie úspěšná je, bývá zároveň důkazem (a nevím o 
žádném lepším) toho, že existuje něco, co můžeme nazvat pránou či 
dynamis, či prostě životadárnou energií. Může se to sice nacházet 
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mimo dosah přístrojů, jimiž vládnou nevěřícní moderní vědci, to ale 
na věci nic nemění. Je to zde, je to všude kolem nás.  

Na rozdíl od přírodních léčitelů, kteří pránou oplývají, některým 
lidem se naopak životní energie nedostává a ti se potom mohou stát 
houbami, které do sebe bezděky (ale někdy i vědomě) vtahují 
energii jiných lidí, zejména těch senzitivních. Je to vlastně jakýsi 
druh upírství, jemuž můžeme takto být v jejich přítomnosti 
vystaveni a po němž se můžeme cítit duševně i tělesně vyčerpáni. 
Nevíme nejspíš co se s námi stalo, pravděpodobně ale máme pocity 
silných antipatií vůči takovému člověku. Nejsme ale vůči něčemu 
takovému tak docela bezbranní, i když se vždy nemůžeme setkání s 
psychickým upírem vyhnout. Pokud k němu dojde, jsme obvykle 
schopni toho se ochránit, jak si také povíme na jiném místě. 

Vyvinuté slezinové centrum umožňuje také člověku si 
pamatovat více z toho, co zažil během cestování po astrální rovině. 
Při částečném vyvinutí nebo při jeho náhodné stimulaci, nám někdy 
na mysli zůstanou prchavé pocity o snadnosti pohybu v tomto 
prostředí neboli, jak se to populárně nazývá, létací sny. 

Centrum umístěné nad pupečním otvorem má deset paprsků 
nebo lístků. Tato čakra přijímá zejména druh energie, která oživuje 
naše vnitřní orgány, žaludek, játra, ledviny, atp. Po psychické 
stránce ovlivňuje především náš emocionální život. Dokonce i v 
materialisticky zaměřených kruzích v oblasti medicíny je dobře 
známo, jak se může na příklad stressová situace projevit při tvorbě 
žaludečních vředů. K tomu dochází tehdy, kdy je funkce tohoto 
centra omezená a rovnováha narušená. Žaludeční centrum je hlavní 
bránou do světa emocí, tedy do astrálního světa. Současně s tím, jak 
se v něm vyvíjí tato čakra, člověk si začíná více všímat astrálních 
vlivů, aniž by ale vždy příliš dobře věděl, o co vlastně jde.  

Dvanácti paprsková čakra, umístěná nad srdcem, je sídlem 
našich citů. Že si jsme toho nějak vědomi, dokazují slova jichž často 
užíváme v případech, kdy jsme o něčem pevně přesvědčeni, i když 
nevíme proč, i když pro to postrádáme logických důkazů. Tehdy 
pronášíme něco jako: “Cítím to v srdci!” Probuzené srdeční centrum 
umožňuje člověku chápat a sympatizovat s jinými lidmi a to na vyšší 
myšlenkové i duchovní úrovni. O vlídném člověku, který má 
porozumění pro jiné lidi se ostatně říká, že je “srdečný”.  
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Pátá čakra má šestnáct paprsků a je umístěna na hrdle, přímo 
nad ohryzkem. Funkce tohoto centra souvisí se schopnostmi 
člověka komunikovat se svým okolím a to na více úrovních. Čakra je 
spojena především se sluchem a je-li plně vyvinuta, umožňuje 
člověku vnímat zvuk také na astrální úrovni. S pomocí právě tohoto 
centra je možné “slyšet hlas svého Mistra” neboli hlas svého 
vlastního “Já”, které se nalézá na vyšší rovině existence.  

Šestá čakra má devadesát šest lístků a je zrakovým orgánem 
na vyšší úrovni. Čtenář možná slyšel o tzv. třetím oku, které je 
umístěno na čele, těsně nad obočím. Členové některých indických 
nábožných sekt si značí tuto čakru a dělají si líčidlem na tomto 
místě tečku nebo, zejména ženy, si zde dokonce nechávají vsazovat 
drahokam. 

Poslední, sedmé centrum, je umístěno nad temenem hlavy. V 
indických knihách bývá často označováno jako “lotos o tisíci 
květních lístcích”, přesné množství jeho paprsků je ale udáváno 
jako 960. Tato čakra má navíc ve svém středu jakýsi vnitřní vír, u 
něhož lze rozpoznat dalších dvanáct paprsků. Probuzení tohoto 
centra umožňuje člověku opouštět hmotné tělo i se do něho 
navracet, aniž by se přitom narušila kontinuita jeho vědomí. Tak 
zvaná tonzura neboli vyholené místo na temeni hlavy, které mívají 
katoličtí kněží a někteří mniši, má pochopitelně souvislost s tímto 
centrem. Původně byla zřejmě míněna k tomu, aby se odstranily 
jakékoli překážky pro psychické síly, které se meditující mnich 
pokoušel uvolnit. 

 

 

****  
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9. Zrození a smrt éterického těla    

         

Hned na počátku této kapitoly opětně zdůrazňuji, že 
znovuzrození neboli reinkarnace je pevnou a nedílnou součástí 
systému, který se zde pokouším odhalit. O cyklech lidských životů i 
o jejich částech si povíme ve větším detailu na jiném místě. Nyní se 
zaobíráme především naším éterickým dvojníkem, jehož “polo-
hmotná” substance se skládá ze čtyř éterických podskupin hmoty. 
Obsáhlá literatura, která se kolem něho vytvořila, užívá mimo 
sanskrtu především anglické výrazy, z nichž některé jsou dosti těžko 
přeložitelné do češtiny. Jedním z takovýchto slov je “Self”, což je 
vlastně slovní předpona znamenající “samo”, v tomto smyslu ale 
spíše značící totéž jako česká slova “bytost”, “jedinec”, nebo také 
prostě „Já”. Já, psáno s velkým písmenem na začátku, což je dobré 
zdůraznit v dobách internetu kdy, jak si všímám, více a více lidí píše 
i svá vlastní jména s malými začátečními písmeny. Pokud se ovšem 
někdo malým být cítí a podle toho se chce i podepisovat, brát mu to 
nehodlám. Výraz „Já”, si prozatím ponecháme, i když tam kde budu 
hovořit o samostatném duchovním jedinci, jehož podstata se může 
projevovat na více rovinách jeho celkové existence, dávám přednost 
ještě jinému výrazu. Tím je již zmíněná monáda, o tomto pojmu ale 
víc později. Zde jsme ještě příliš blízko hmotné rovině. Monáda je 
vlastně pojmem abstraktním, v zásadě netělesná, bezpohlavní, čistě 
duchovní.  

Éterické tělo začíná být budováno ještě dřív než dojde k jeho 
“obydlení” do hmoty sestoupivším neboli reinkarnujícím se 
jedincem. Podle esoterické tradice, na jeho stavbu společně dozírají 
myšlenkové formy čtyř duchovních bytostí zvaných “devaradža”. 
Devaradža je sanskrtské slovo, složené ze slov deva (opět blízce 
příbuzné s českým „div, diviti se”) a radža (vládce, král). Podle 
theosofů má každý projev hmotné existence, tedy na příklad 
jakýkoliv druh minerálu, krystalu, rostliny, mikroba, zvířete, atd., 
svoji devu neboli bytost, která je nositelem té které myšlenkové 
formy nebo, chcete-li, genetického plánu. Devaradža má mnohem 
větší sféru působnosti, v tomto případě každá z těchto bytostí dozírá 
na stavbu v jedné z již zmíněných čtyřech podskupinách éterické 
hmoty. Celý proces je ovšem zaběhnutý a děje se tedy více méně 
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automaticky. Devardžů je celkem sedm; pouze čtyři z nich jsou ale v 
současnosti aktivní. Později si ukážeme, proč tomu tak je. 

Na tomto místě odbočím, jenom krátce, protože se nám zde 
nabízí přirovnání s hebrejsko-křesťanskou tradicí a s ní související 
křesťanskou mytologií. Povšimneme-li si občas takovýchto 
souvislostí, pomáhá nám to průběžně si ověřovat validnost celého 
systému. K jediné pravdě může ovšem vést celá řada cest. Deva je v 
zásadě synonymní s andělem, devaradža je potom totéž co 
archanděl. Archandělů v židovské i křesťanské mytologii je také 
celkem sedm a stejně tak bývají v současné době zmiňováni pouze 
čtyři ─ Michael, Uriel, Rafael a Gabriel. Každý z nich vládne nad 
jednou ze světových stran, a pokud půjdeme hlouběji, až do 
křesťanského kabalismu a hermetismu, také nad jedním z „živlů”, z 
nichž každý je dále převládajícím prvkem v jedné z podskupin 
éterické látky.  

 

 
Sedm archandělů obklopuje Ježíška, na obraze z pravoslavného kostela. 

 
    Tvorba zárodku budoucího dítěte se začíná na éterické rovině, 
kde se vytváří nejprve éterické tělo, jehož hmotná forma potom 
následuje. Elementální síly, které přitom působily, se po skončení 
svých úkolů rozkládají. Kvalita éterické hmoty, která byla k tvorbě 
těla použita, závisí především na dvou faktorech. Prvním je ten, 
který ze sedmi základních “paprsků” (neboli formy prány) při 
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stavbě převládal. Druhým faktorem je karma, neboli celková bilance 
vlastností především morálního charakteru, nashromážděná v 
průběhu předchozích existencí, kterou si ten který jedinec do 
budoucího života přináší. Existuje anglický idiom “Like attracts 
like”, jímž se lakonicky vyjadřuje stejná pravda, kterou potom dále 
překrásně rozvádí podobné české přísloví:  “Vrána k vráně sedá, 
moudrý moudrého si hledá”. V tomto případě to znamená, že 
celkový typ elementální hmoty, kterou k sobě inkarnující se jedinec 
svými činy v minulosti přilákal, se podílí na stavbě těla, které mu po 
délku trvání následujícího života připadne. To také ovlivní výběr 
budoucích rodičů. Z hlediska našeho systému nemusí tudíž zdaleka 
být pravdou to, co si drtivá většina lidí představuje, že totiž nijak 
nemůžeme za to, jaké máme tělo, jaký máme mozek, zda jsme 
přirozeně inteligentní, energičtí, aktivní, či hloupí, pomalí a líní. 
Karmické souvislosti rozhodují o tom, že jsme více či méně 
automaticky přitahováni do určitého prostředí a tudíž k rodičům, 
jejichž geny nám přirozeně vyhovují. Duchovně vyspělejší jedinec 
přitom má v jistých bodech dokonce možnosti do tohoto procesu 
zasáhnout; naopak čím nižší stupeň vyspělosti, tím menší bývá v 
tomto směru iniciativa inkarnujícího se člověka. Podle těchto (i 
jiných) kritérií je budoucí člověk jakoby nasměrován k tomu 
genetickému fondu, který jeho celkové situaci nejvíc odpovídá. Ten 
už se potom  postará o to, aby byla k dispozici látka potřebná ke 
stavbě budoucího těla. Z takto shromážděného genetického 
materiálu se potom vybírá při stavbě těla tak, aby to vyhovovalo 
požadavkům, které se na ně budou klást. Velice zjednodušeně se to 
tedy dá shrnout tak, že se každému z nás v nastávajícím životě 
dostane přesně takového těla, jaké jsme si zasloužili a také s tím 
potenciálem, jaký by nám měl vyhovovat. Neboli když už jsme u 
těch přísloví, musíme si sníst to, co jsme si upekli. Jak s tím vším 
budeme v životě nakládat je ovšem na nás a na naší svobodné vůli, 
kterou disponujeme v rámci těch limitací, které byly předem určeny 
a na jejichž plánování jsme se mohli, ale také nemuseli, podílet. O 
tom, co nastávající inkarnaci předchází a jak dalece se může jedinec 
podílet na volbách, které je nutno učinit dřív než se do hmoty 
ponoří, si povíme v pozdější kapitole, která se bude zabývat 
kauzálním tělem-principem. 

Duchovní podstata inkarnující se bytosti vstoupí do přímého 
styku s hmotným tělem až o dost později. Většinou k tomu dochází 
nějaký čas před narozením, někdy ale i nějaký čas po narození, ve 
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výjimečných případech až do sedmého roku života. Hmota 
vytvářející éterické tělo dítěte pochází ovšem z matčina těla, takže je 
důležité, aby budoucí matka udržovala svoje tělo v dobrém stavu a 
pokud možno se zdržela příjmu nečistých a nevhodných druhů 
potravy. Stejně důležitý je i psychický stav budoucí matky. 
Myšlenkové formy, které ji obklopují a jimiž se budeme podrobněji 
zabývat v kapitolách o astrálním a mentálním těle, mají totiž také 
značný vliv na tvorbu zárodku dítěte. Toto vše nastávající matky 
často vědí instinktivně a podle toho se také chovají a jednají. 

Všechna těla, která člověk během cyklu inkarnace obývá, jsou 
smrtelná a podléhají zhruba stejnému procesu smrti a následného 
rozkladu. Pověděli jsme si již, že éterické tělo se může za jistých 
okolností oddělit na určitý čas od hmotného těla. V takových 
případech si s ním ale udržuje spojení pomocí jakéhosi provazce, 
který si dočasně vytváří z éterické látky. Lidé s jasnovideckými 
schopnostmi a někdy i ti, kteří zakusili stav tzv. “Out of Body 
Experience” (dále 
zkráceně OBE), tj. zažili 
takovéto oddělení při 
plném vědomí, popisují 
celkem shodně, jak tento 
provazec vyhlíží. 

Zhruba se podobá 
pupeční šňůře, mlhovité 
a stříbřité nebo šedě 
namodralé, která vychází 
často také z pupku, 
někdy ale i z jiného centra éterického těla a nejčastěji vede do 
středu zad mezi obě lopatky. Při OBE, zůstává tato “stříbrná šňůra”, 
o níž se takto dokonce píše i v Bibli, neporušená a po opětném 
splynutí obou těl je éterickým tělem okamžitě znovu vstřebána. 
Smrt nastává v okamžiku, kdy je tato šňůra přetržena. Jakmile je 
spojení definitivně ztraceno, éterické tělo se už k hmotnému tělu 
vrátit nemůže; tělu se následkem toho už nedostává potřebné 
prány. Tělo se postupně promění jen na pouhý shluk jednotlivých 
buněk, v nichž život sice může ještě po nějaký čas pokračovat, jen 
ale, dokud tyto nevyčerpají svou vlastní zásobu životnosti. Tělo jako 
celek je už mrtvé, jeho jednotlivé části ale zůstávají po určitou dobu 
živé, protože jen tak je možný jeho nastávající rozklad. 
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Bůh pokojné smrti Thanatos dohlíží na své pomocníky zabývajícími se tělem právě 

zemřelého člověka. 

Poté, kdy se definitivně oddělilo od hmotného těla, éterické tělo 
se od něho většinou příliš nevzdaluje. Příbuzní zemřelého, pokud 
mají trochu zvýšenou citlivost, je občas mohou zahlédnout a někdy 
proto  i vědí, či spíš vytuší, že dotyčný právě zemřel. Skoro každý z 
nás už někdy slyšel nějakou historku o podivných úkazech, jimiž 
byla provázena smrt některého člověka. Občas padají obrazy se stěn 
(to se prý mělo stát nejlepšímu příteli mého vlastního otce, v 
přesném okamžiku otcovy náhlé a nečekané smrti), jindy se ozývají 
nějaké zvuky nebo je dokonce možné zahlédnout přízrak zemřelé 
osoby. Pro nás je těžké odhadovat, jak často by toto mohlo být 
způsobováno éterickým dvojníkem zemřelého a kdy by za to mohla 
spíš být zodpovědná nevědomá část mysli svědkovy, která se snad 
na jiné rovině existence dozvěděla o tom, co se právě stalo a která 
takovýmto způsobem na to reaguje. Možné je obojí. 

Dochází ještě k jinému zvláštnímu úkazu. Lidé, kteří stanuli na 
samotném prahu smrti a vrátili se zpět, často popisují, jak celý 
jejich život proběhl před jejich vnitřním zrakem, v několika 
vteřinách, jako nesmírně zrychlený film. Jakoby jedinec přitom 
znovu prožíval každý zapomenutý okamžik své slávy i svých 
neúspěchů, lásky i nenávisti, s tendencemi které jeho život ovládaly 
a které si s velikou naléhavostí vyžadují pozornost. Posuzováním 
právě uplynulého života, jak si později ukážeme, se jedinec bude 
zabývat i na jiné úrovni. Po takovéto rychlé revizi uplynulého života 
se obvykle dostavuje stav bezvědomí, během něhož se éterická 
hmota zbavuje svého spojení s astrálním tělem. Doba trvání tohoto 
stavu se u jednotlivých případů může značně lišit. Někteří lidé se z 
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obalu éterické hmoty, který se kolem nich vytvořil, dokáží vyprostit 
už během krátkého času. Jiným to může trvat několik dnů, někdy i 
týdny, ve výjimečných případech i mnohem déle, dokonce i celé 
roky. 

Poměrně nejlépe jsou na tom ti lidé, kteří se dokázali už za 
života připravit na nastávající smrt. Většina náboženských systémů 
si vytvořila praktiky, které mají k tomu nějak napomáhat. Od 
nepaměti existující rituály byly na příklad popsány v Egyptské 
knize mrtvých či v Bardo Thodol neboli Tibetské knize mrtvých; do 
stejné kategorie ale patří například i rituál zaopatřování 
umírajících, prováděný katolickými kněžími. Při některých 
zasvěcovacích obřadech, na příklad v těch prováděných svobodnými 
zednáři, se symbolicky sleduje posmrtná cesta lidské duše oblastmi 
jimiž bude krátce po smrti procházet, s důrazem na jisté překážky, 
na které přitom může narazit a dokonce i s návodem k tomu, jak si 
přitom pomoci. Ti, kteří se s něčím takovým za života seznámili, 
dokonce i ti kteří o tom třeba jen četli, jako právě čtenáři této knihy, 
by většinou neměli mít žádné větší problémy s tím, jak se vyrovnat s 
posmrtným stavem. 

 

 
Egyptská kniha mrtvých: Bůh Anůbis, jemuž asistují bohové Thoth (vlevo) a Horus 
(vpravo) váží duši právě zemřelého člověka. Duše musí být při vážení lehčí než péro 
z čelenky bohyně spravedlnosti Maat, jinak ji pozře již připravený  netvor Ammit. 

Tohle všechno, bohužel, neplatí o každém člověku. Účelem 
těchto stránek sice není zabočovat do oblasti literární fantazie 
(skutečnost ostatně dokáže často daleko předstihnout i tu 
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nejbujnější fantazii), přesto se ale chci na tomto místě zmínit o 
některých výjimečných případech; to abych poněkud lépe osvětlil 
situaci v níž se mohou nacházet nedávno zemřelí lidé. V okamžiku, 
kdy se přerušilo spojení éterického těla s tělem hmotným, ve chvíli 
kdy se přerušil stříbrný provazec, není už možné pro zemřelého 
člověka se dostat zpět do svého nyní již mrtvého těla. Většina lidí se 
s touto situací dokáže celkem snadno vypořádat a navíc, jak si 
později také povíme, nejsou přitom zcela bez pomoci. K tomu, aby 
této pomoci mohli ale také využít, musejí mít přinejmenším mysl 
otevřenou, jinak se k nim „astrální pomocníci” nemohou dostat. 
Nicméně jsou zde lidé a není jich málo, pro něž neexistuje nic 
jiného než hmotný život a ti jsou v takovéto chvíli nutně ovládnuti 
hrůzou. Jsou schopni celkem čehokoliv, jen aby mohli zůstat ve 
styku s hmotným tělem, s životem tak jak jej znají, s prostředím na 
něž jsou zvyklí, s majetkem, který pracně nastřádali, atp. Protože 
jim chybí vůle k tomu, aby se oprostili od éterické hmoty, jejich 
vědomí se proto nemůže soustředit na astrální tělo, ocitnou se proto 
v limbu, jakoby zavěšeni mezi oběma světy. Uzavřeni v oblaku 
éterické hmoty, nemají žádný kontakt s astrálním světem, a protože 
už nedisponují fyzickými tělesnými smysly, jsou odříznuti i od 
pozemského života. Tento stav někdy trvá dosti dlouho a oběť 
přitom jistě značně trpí, i když to je zcela jasně následkem její 
vlastní viny. V různých pověstech o pekle či o očistci se mohou 
odrážet právě takovéto posmrtné stavy. 
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Zde také mají původ pověsti o upírech či vampírech nebo o 
zvířatech posedlých lidskými dušemi, například vlkodlacích. 
Většina lidí se v posmrtném stavu se z takovéto situace dostává 
přirozeně tím, že éterický obal, který je obklopuje, se i po déle 
trvajícím stavu suspenze postupně sám od sebe rozpadne. 
Jedincům obzvláště fyzicky orientovaným se ve zcela ojedinělých 
případech může podařit si najít cestu k tomu, jak svoje rozkládající 
se éterické tělo přiživovat a to tím, že sají životnost z jiných, žijících 
lidí. Tím také mohou dosáhnout toho, že se jejich již pohřbené 
hmotné tělo bude rozkládat mnohem pomaleji. Je potom možné, 
jak se ve všech pověstech o upírech celkem shodně tvrdí, že při 
exhumaci mrtvého těla, bylo toto nalezeno ve skoro čerstvém stavu, 
dokonce i dlouhý čas po smrti takového údajného upíra. Nejlepším 
způsobem jak takovémuto ne zcela zemřelému mrtvému zamezit 
další činnost, je tělo spálit, jinak se také doporučuje proklát srdce 
vampíra dřevěným kolíkem. Je na scénáristech hororových filmů se 
rozhodnout, která z těchto metod přinese víc radosti diváctvu. 

Všechna těla, která člověk během cyklu inkarnace obývá, jsou 
smrtelná a podléhají zhruba stejnému procesu smrti a následného 
rozkladu. Pověděli jsme si již, že éterické tělo se může za jistých 
okolností oddělit na určitý čas od hmotného těla. V takových 
případech si s ním ale udržuje spojení pomocí jakéhosi provazce, 
který si dočasně vytváří z éterické látky. Lidé s jasnovideckými 
schopnostmi a někdy i ti, kteří zakusili stav tzv. “Out of Body 
Experience” (dále zkráceně OBE), tj. zažili takovéto oddělení při 
plném vědomí, popisují celkem shodně, jak tento provazec vyhlíží. 
Zhruba se podobá pupeční šňůře, mlhovité a stříbřité nebo šedě 
namodralé, která vychází často také z pupku, někdy ale i z jiného 
centra éterického těla a nejčastěji vede do středu zad mezi obě 
lopatky. Při OBE, zůstává tato “stříbrná šňůra”, o níž se takto 
dokonce píše i v Bibli, neporušená a po opětném splynutí obou těl je 
éterickým tělem okamžitě znovu vstřebána. Smrt nastává v 
okamžiku, kdy je tato šňůra přetržena. Jakmile je spojení 
definitivně ztraceno, éterické tělo se už k hmotnému tělu vrátit 
nemůže; tělu se následkem toho už nedostává potřebné prány. Tělo 
se postupně promění jen na pouhý shluk jednotlivých buněk, v 
nichž život sice může ještě po nějaký čas pokračovat, jen ale, dokud 
tyto nevyčerpají svou vlastní zásobu životnosti. Tělo jako celek je už 
mrtvé, jeho jednotlivé části ale zůstávají po určitou dobu živé, 
protože jen tak je možný jeho nastávající rozklad. 
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Šance na to, aby se čtenář zúčastnil honu na vampíra, jsou 
ovšem v našich krajích mizivé. Mnohem pravděpodobnější nebo 
spíše skoro jisté je to, že přijde do styku s vampíry živými, aniž by si 
toho byl příliš vědom. Jak jsme si již pověděli, nevědomá část naší 
mysli nebezpečí většinou rozpozná, což se projeví tím, že k 
takovýmto lidem máme antipatie a celkem automaticky se jim 
snažíme vyhnout. Někdy to ale možné není. Nacházíme se třeba v 
davu lidí, z něhož se nemůžeme rychle prodrat ven. Nebo jsme 
beznadějně upoutáni k sedadlu v kabině Boeingu 727, po celých 
dvacet čtyři hodin během letu z Austrálie do Evropy, což jsem sám 
dosti často zažil. Za takovéto situace si nemůžeme příliš vybírat, 
vedle koho sedíme, v bezprostřední naší blízkosti se nachází možná 
stovka jiných pasažérů a šance, že někteří z nich nám mohou být 
nepohodlní, je dosti značná. Znám lidi, kteří tvrdí, že po takovémto 
letu to vždycky odnesou nějakou nemocí. Je sice pravdou, že 
klimatizační zařízení v letadle je ideálním prostředkem k roznášení 
všemožných bacilů a virů, stejně dobře je ale možné to, že hlavní 
příčinou nemoci je úbytek životní síly, kterou si od nich někdo pro 
sebe bez dovolení vypůjčil, zatímco oni podřimovali v křesle někde 
nad Indickým oceánem... 

Za podobných okolností bývá pro nás žádoucí si kolem sebe 
vytvořit ochranné pole. Naše éterické tělo je toho schopno, vše co k 
tomu potřebuje je, aby se přitom zapojila naše vůle a představivost. 
Soustředíme se na chvíli a představíme si, že si kolem sebe 
vytváříme ochranný obal. Důležité je, abychom se přitom vyvarovali 
negativního přístupu k věci. Dáváme průchod jen kladným 
myšlenkám. Nechceme se zcela izolovat od světa, chceme jen 
zabránit průchodu nepříznivých vlivů. V mysli proto zmobilizujeme 
jen to dobré co v nás je a intenzivně si představujeme, že vítáme jen 
podobnou dobrotu. Éterická hmota se potom už sama zformuje tak, 
aby kolem nás vytvořila ochranný val. Pokud nám má takovýto obal 
vydržet po určitý delší čas, jako třeba v uvedeném případě zámořské 
cesty letadlem, několikrát jej stejným způsobem oživíme, zejména 
těsně předtím než se uložíme ke spánku.  
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10. Vlastnosti éterického těla    

 

Je na místě, abychom si pověděli víc o smyslových orgánech, 
jimiž disponuje naše éterické tělo. Každý z nás máme do jisté míry 
vyvinuté schopnosti “nadpřirozeného” vnímání. V podstatě lze na 
příklad rozlišit dva způsoby tzv. jasnovidectví, první nižšího a druhý 
vyššího řádu. Ten první se vyskytuje zejména u primitivních národů 
a je v dnešní době na ústupu. Projevuje se na příklad ještě 
sporadicky u australských domorodců. Většina z nich už sice žije 

uprostřed naší západní 
civilizace, některé kmeny 
si ale stále ještě 
uchovávají aspoň do jisté 
míry svou původní vnitřní 
soudržnost. V takovýchto 
případech se někdy stává, 
že člověk domorodého 
původu, který už léta 

pobývá v některém z australských měst, kde třeba i vlastní dům a 
chodí pravidelně do práce, náhle z ničeho nic zmizí. Australany 
tohle nijak zvlášť nepřekvapí, vědí, že dotyčný “went walkabout”, šel 
na vandr. Civilizovaný domorodec totiž podlehne neodolatelnému 
nutkání odebrat se na určité místo, pravděpodobně kdesi daleko v 
buši, nejspíš někde v oblasti, která kdysi bývala teritoriem jeho 
původního kmene, na místo kde třeba nikdy v životě předtím ani 
nebyl. Tam se potká s jinými domorodci, které osobně nikdy 
předtím nepoznal a které tam zavedla stejná náhle je přepadnuvší 
touha. Společně zde pobudou několik dní, provedou nějaké rituální 
tance a potom se zase rozjedou do svých současných domovů, často 
na tisíce kilometrů vzdálených! Tohle ale snad není jen výsadou 
australských domorodců. Mám to totiž z dobrých pramenů, že 
podobně si občas počínají také někteří z těch nejhorlivějších 
českých trampů! 

Výše uvedené je příkladem nadpřirozeného smyslu, fungujícího 
naprosto podvědomě. Takovéto smysly mívají ostatně i zvířata. 
Podobnou životní pouť vykonávají také třeba jeseteři když se vracejí 
do horních toků řek a to stejnou cestou, kterou se vydali v mládí a 
kterou také pluli jejich předkové. Takto se chovají také někteří 
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ptáci. Signál, který je k tomu vede a jehož podstata uniká většině 
fyzicky orientovaných environmentalistů, vydává v případě zvířat 
tzv. skupinová duše, o níž si povíme mnohem víc o něco později. 
Pro lidi tento signál přichází jaksi shora a je zaznamenán éterickým 
smyslem a předán hmotnému mozku, v němž se projeví jako 
nejasné ale neodolatelné puzení. S postupující civilizací se takováto 
senzitivnost ztrácí a naopak se prohlubují intelektuální schopnosti 
člověka. Přitom ale, pokud se člověk dostane na duchovní úroveň 
vyššího řádu (například studiem theosofie či jiných esoterických 
systémů), podobné jasnovidné schopnosti se mu mohou opět vrátit, 
tentokráte ale také na vyšší úrovni.  

Každý z nás jsme do jisté míry schopni vyvinout v sobě to, pro 
co se v posledních letech ujal název ESP (zkratka pro Extra-sensory 
perception neboli mimosmyslové vnímání). Ale pozor! Jestliže se 
někdo domnívá, že se takto dozví jaká čísla si má příště vsadit do 
loterie, potom ho musím zklamat. S určitou dávkou trpělivosti se 
určitě dá získat to, čemu se v hindustánštině říká sidhi.  

 

 

 

Pod tímto výrazem je zahrnuta celá škála schopností, které nám 
mohou připadat jako nadpřirozené, počínajíce od malých vnuknutí, 
až po levitace či materializace, jaké v 19. století prováděla ta 
nejslavnější západní media, např. Colin Evans (vlevo) nebo také 
afričtí šamani, jako ten na obrázku (vpravo), který se dokonce 
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nechal při svém představení natočit kamerou. Na vyspělého 
indického jogína, který je mistrem tzv. radža jógy neboli “královské 
jógy”, ale neudělá člověk, který si osvojil nějaké ty sidhi, nijaký 
zvláštní dojem. Spíše naopak. Předvádění takovýchto schopností je 
podle moudrých jogínů známkou jisté duchovní zaostalosti. Dalo by 
se také říci, že je to důkaz převládajícího egotismu. 

Neuškodí snad, když na chvíli odbočíme a podíváme se na 
problém z hlediska psychologického. Náramně se nám k tomu hodí 
následující analogie, kterou jsem již zmínil v jiné knížce, která je ale 
natolik názorná, že stojí zato ji zde zopakovat. Představme si dům o 
několika patrech. Těch může jistě být víc, pro zjednodušení nám ale 
stačí přízemí a dvě patra. Naše vědomá stránka, kterou v tomto 
příkladu nazvu ego, přebývá v přízemí domu, v němž je 
domovníkem. V prvním poschodí bydlí nájemník, nad ním další 
lidé, zatímco skutečný majitel domu obývá nejhornější patro. 
Zaklepeme-li na dveře domu jako návštěvníci, přijde nám otevřít 
domovník, v tomto případě symbolizující naše ego. Jak už tomu u 
domovníků bývá i tento je veskrze prosáklý vědomím vlastní 
důležitosti a bude proto před námi předstírat, že on je tou 
nejdůležitější osobou v celém domě. Dávno totiž zapomněl, že je 
pouhým zaměstnancem, že jeho úkolem je starat se o budovu, 
uvádět návštěvníky a tak podobně. Chceme-li se dostat dál, musíme 
takovéhoto namyšleného domovníka něčím usadit. Existují různé 
nábožné sekty, které přítomnost svého domovníka nesou těžce a 
nejraději by s ním udělaly krátký proces. Pokud ale našeho 
domovníka prostě zlikvidujeme, nijak si tím nepomůžeme. Kdo 
nám potom bude otevírat dveře? Domovník má v domě své místo, 
pouze je nutno mu objasnit jaká je jeho skutečná pozice, že není 
žádným majitelem, dokonce ani nájemníkem, že je pouhým 
zaměstnancem. Pokud si tohle domovník uvědomí, může třeba začít 
dobře vycházet s nájemníkem v prvním patře a dokonce i samotný 
majitel domu ho třeba někdy pozve k sobě na večeři a předá mu 
nějaké své moudrosti. Pokud mu to jeho namyšlenost nedovolí, 
dokud si podrží klapky na očích, zůstane ušmudlaným 
domovníkem, který si ani není příliš vědomý existence jiných, 
vzdělanějších a důležitějších lidí v domě. 

Naše egotická, domovnická stránka, nám často a hodně 
znesnadňuje výstup do vyšších pater. Pokud jde o náš duchovní 
vývoj, často se nás pokouší něčím oslnit nebo nám namluvit, že 
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různé jevy, na příklad ty předváděné spiritistickými médii, jsou 
známkou duchovní vyspělosti. Ubíráme-li se cestou duchovního 
vývoje, začnou se nám i kolem nás dít určité věci, začneme si všímat 
toho, co jungovští psychologové nazývají synchronistickými 
událostmi, projeví se v nás některé až doposud netušené 
schopnosti. Někdy to bývají maličkosti. Zazvoní nám třeba v bytě 
telefon a než zvedneme sluchátko, prostě víme, že to je někdo na 
koho jsme už málem zapomněli, kdo nás teď po letech chce znovu 
navštívit. Dokonce třeba i tušíme, co po nás chce... Jsou to takové 
malé odměny za to, že jsme byli pilní, taková drobná ujištění, že se 
na té naší cestě někam dostáváme. Nesmíme se ale nechat něčím 
takovým příliš unášet, příliš na takových věcech nesmíme budovat. 
Nejsou totiž nijak stálé, po čase mívají tendenci opět zmizet. Jestliže 
se nám zdá, že nás naše náhlá vnuknutí, na něž jsme si už pomalu 
začínali zvykat, náhle opustila, ani tím bychom se neměli nijak 
trápit. Pravděpodobně to totiž znamená, že jsme postoupili o 
stupínek dál a že synchronistické události, které nám to posléze 
mají potvrdit, se ještě nacházejí v inkubačním stádiu. Po nějaké 
době se tyto schopnosti nejspíš znovu vrátí, mohou se nám začít dít 
častěji, atp. V žádném případě si nesmíme povolit, abychom se stali 
arogantními jen proto, že se nám dostalo nějakých “nadpřirozených 
schopností”.  

Pokud to nepřeženeme, našemu éterickému zraku můžeme 
trochu pomoci ve vývoji. K tomu účelu zapojíme svoji představivost. 
Jednou takovou nenásilnou metodou bývá na příklad si 
představovat, jak asi může vypadat nějaká část hmotného předmětu 
kterou nevidíme, na příklad vnitřek zavřené krabice nebo část stěny 
nacházející se za rohem budovy. Pokud provádíme takováto cvičení 
pravidelně, pravděpodobně zjistíme, že naše “dohady” se začínají 
pomalu upřesňovat a snad i překračovat hranice vytyčené teorií 
pravděpodobnosti. Je to dobré duchovní cvičení, jen ale pokud mu 
nebudeme přikládat příliš veliký význam.  

Rozhodně nedoporučuji to, co dělají mnozí spiritisté a co 
nazývají “sitting for development”, volně přeloženo “vývojový 
kroužek”. Byl jsem svědkem toho, kdy byli lidé při podobných 
příležitostech nabádáni k tomu, aby se soustředili na již zmíněné 
kundalíni a pokoušeli se nechat tuto dřímající hadí sílu vystoupat 
podél páteře nahoru do mozku. Což může být krajně nebezpečné, 
jak jsme si již pověděli. To, že to bylo míněno dobře, na věci moc 



—Reinkarnace a věčný poutník— 

— 91— 

nemění. Snažit se o předčasný vývoj mediálních schopností, které 
jsou potenciálně ukryté v každém z nás, paradoxně může spíš 
takový vývoj zbrzdit. Spiritisté mívají své „vývojové kroužky“, 
v nichž se často pokoušejí právě o to vzbudit v lidech tyto 
schopnosti předčasně, což nemusí vždycky být dobrá věc. 

 

 

 

         Na tomto místě otisknu část přednášky, kterou v září v roce 
1929 přednesl v Ostravě v té době známý český nakladatel Bedřich 
Kočí, o němž se v Česku dnes už ale nejspíš moc neví. Kočí byl 
původně theosofem, později ale přesedlal na antroposofii, která 
měla v té době v Evropě větší slovo, díky zejména práci Rudolfa 
Steinera. Kromě toho byl Kočí neobyčejně úspěšným (a tudíž silně 
pomlouvaným) lidovým léčitelem. 

Je jistě mnohem pohodlnější nevěřit v nic víc, než v tento 
hmotný život. Mnohé zlo, které zde lidé páchají zdánlivě 
beztrestně, svádí k následování. Jen tato morálka vnesla tolik 
sobectví, bezohlednosti, falše a podvodů do života dnešních lidí, 
kteří se starají jen o to, aby den za dnem proplouvali šikovně mezi 
úskalími zákona, a necítí pražádné zodpovědnosti za své činy. 
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Až lidstvo bude poučeno o tom, že existuje posmrtný život, až 
bude poučeno o tom, co na nás čeká, až se naše duše odpoutá od 
fyzického těla, až si bude vědomo toho, že každý náš skutek, každé 
naše slovo i každá naše myšlenka vytváří vlastně náš vlastní osud 
a nese také své ovoce, že všecka utrpení, která nás potkávají, mají 
svou příčinu právě v našich skutcích, ať v tomto životě nebo v 
životě předcházejícím spáchaných, pak snad dá si mnohý lepší 
pozor na své skutky a bude více přemýšlet o tom, co je správné a 
jak by měl jednat. S tohoto hlediska spiritism má veliký význam. 
Nesmí však být zneužíván tak, jak se povětšině dnes děje, k věcem 
hmotařským, které s duchovní podstatou pravého spiritismu 
nemají nic společného.  

Možno říci, že spiritism je pouze prvým krokem na první 
stupeň duchovního poznávání. Má nás přivést k přesvědčení, že 
naše duše existuje již od počátku světa, že musela projít dlouhým 
vývojem, mnohými reinkarnacemi, že jsme žili zde již v mnoha a 
mnoha různých životech, ve kterých jsme sbírali vždy nové a nové 
zkušenosti. Spiritism přesvědčí nás, že toto naše opětné vtělování 
poskytovalo naší duši příležitost, aby se zušlechťovala a zbavovala 
různých svých vad a chyb, které jsme na sebe nabrali při svém 
sestupu z Otcovského domu až do hmoty i na svém vzestupu z této 
hmoty výše. 

Neexistuje žádný pevný časový rozvrh, jehož by se musel 
student držet při studiu esoterické nauky. Každý z nás jsme totiž 
absolutně unikátní bytostí, každý z nás jsme tudíž i svým vlastním 
zákonodárcem. Ovšem, jsme proto také plně zodpověděni za 
veškeré své činy, dobré či špatné. Existující vyšší formy 
spravedlnosti se vždy a neúprosně postarají o to, že „sklidíme to, co 
jsme zaseli”. O tom, jak lidské životy bývají ovlivněny karmickými 
zákony, si také ještě povíme víc v dalších kapitolách. 

 

 

**** 
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 11. Astrální tělo 

  

 Přestože (či možná, protože) je nám éterické tělo bližší, zdaleka 
se o něm nepíše či nediskutuje tolik často, jako o těle astrálním. I 
zde platí přísloví, že pod svícnem je tma. O existenci astrálního těla 
se alespoň doslechl snad každý, kdo se jen trochu otřel o esoterické 
nauky; dosti pravděpodobně na nějakou zmínku o něm narazil již v 
první knížce na tento námět, která mu padla do ruky.  

Pohledu jasnovidce se astrální tělo jeví svým tvarem podobné 
jako tělo hmotné, avšak obklopené aurou zářivých barev, v nichž se 
obrážejí emoční stavy člověka. Podobně jako tělo éterické, astrální 
tělo je také jakýmsi mostem, v tomto případě spojujícím hmotný 
mozek s myslí, kterážto sídlí v řádově ještě vyšším těle mentálním. 
Jiný důležitý rozdíl je v tom, že astrální tělo má oproti tělu 
éterickému, které se začne rozkládat téměř okamžitě po smrti 
hmotného těla, podstatně delší životnost.  

Každý člověk sice má a používá svoje astrální tělo, nicméně 
málokdo si je jeho existence vědom, ještě méně je potom těch lidí, 
kteří jsou schopni je kontrolovat za plného vědomí. U velké většiny 
lidí se jedná spíš jen o shluk prvotní astrální látky, tj. látky ještě 
mnohem menší hmotnosti než jak tomu bylo v případě těla 
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éterického, astrální látky která se ještě nedokázala plně zformovat. 
Jsou zde přitom ale lidé a není jich nijak málo, jejichž astrální tělo 
je, i když ne plně potom aspoň do značné míry vyvinuté a dobře 
fungující mající, tak říkajíce, svůj vlastní život a jsoucí prospěšné 
svému majiteli a to i v té době, kdy tento se nachází na hmotné 
rovině. 

Potenciálně největší užitek ze svého astrálního těla může mít 
člověk v době spánku. U člověka duchovně nepříliš vyvinutého, 
kterýžto stav se obráží i na jeho nevyvinutém astrálním těle, mívá 
spáč pouze nejasné sny, z nichž si po probuzení pamatuje jen málo 
nebo spíš vůbec nic. V případě duchovně vyspělejšího člověka, jehož 
hmotné tělo se právě oddává hlubokému spánku, může tentýž vést v 
astrálním těle nadmíru aktivní, zajímavý a užitečný život. Také je za 
určitých podmínek schopen si tyto sny přenést do hmotného 
mozku, zapamatovat si je. Pro takového člověka se život přestává 
dělit na stavy denní bdělosti a nočního bezvědomí a stává se 
jediným, neustále plynoucím životem, zatímco jeho vědomí osciluje 
mezi hmotným a astrálním světem. 

Astrální tělo je schopno pohybu a to navíc pohybu značně 
rychlého. Podobně jako malé dítě se naučí batolit a většinou také 
chodit ještě dřív než začne mluvit, tak i jednou z prvních věcí, 
kterou se člověk v astrálním těle naučí dělat, je v něm cestovat a to 
často i do značných vzdáleností od spícího hmotného těla. Tímto se 
ovšem dá vysvětlit mnohé z toho, co nám jinak připadá podivné či 
zhola nemožné: třeba znalosti míst na nichž jsme nikdy nebyli, 
„létací sny”, či lidmi občas zahlédnuté přízraky bližních a známých, 
kteří se fyzicky třeba i nacházejí na opačném konci světa, atp. 
Studenta esoterismu ovšem fascinuje hlavně to, že astrální tělo je 
místem kam se přesunuje vědomí člověka po smrti hmotného těla, 
tedy místem v němž je nám prožít další a nezanedbatelnou část 
cyklu naší současné inkarnace.  

  

Složení astrální hmoty 

Jak jsme již viděli a jak ještě uvidíme, zcela zvláštní význam má 
číslo sedm. To se ovšem nevztahuje pouze na theosofii, sedmička je 
stejně prominentní například i v učení kabalistickém, 
pythagorejském atp. Ještě než se pustíme do dalšího rozboru, bylo 
by dobré si znovu uvědomit, že kategorizování, která přitom 
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budeme provádět, nelze nikdy přijímat úplně a doslova. Všechny 
světy, veškeré sféry, říše, těla, v těch vyšších i nižších kategoriích, 
prostě vše o čem se v theosofickém učení dozvídáme, ve skutečnosti 
nemá žádné pevné hranice; vždy a všude dochází k jistému 
prolínání, ve všem máme určitou míru volnosti. Tuto hlubokou 
esoterickou pravdu pro jistotu často opakuji, aby snad nedošlo k 
mýlce.  

Podobně, jako rozlišujeme sedm skupenství hmoty (pevné, 
kapalné, plynné, éterické, nad-éterické, subatomické a atomické), 
také astrální hmota se dělí na sedm stupňů. Ten nejjemnější a tudíž 
řádově nejvyšší očíslujeme jedničkou, nejnižším je tudíž sedmý 
stupeň. Materialistická věda si je už dlouhou dobu vědoma toho, že 
základní stavební kámen hmoty – atom, je ve skutečnosti skoro 
úplná prázdnota. Přitom jak vědci postupně odhalovali nové a nové 
atomové částice, nikomu se až doposud nepodařilo přijít na to, jaký 
je v tom vlastně systém. V době kdy se začínaly vytvářet ideje 
theosofů, nebyly ještě zdaleka známé teorie moderní fyziky a 
matematiky, jako například Heisenbergův princip neurčitosti, 
Pauliho princip vyloučení v kvantové fyzice, atp. Ty, jak se postupně 
objevovaly, se zdají vždy naznačovat to, co je už dávno známé jak 
některým z buddhistů a theosofů, tak například i kabalistům. 
Hypoteticky by se snad dalo prohlásit, že některé subatomické 
částice ve skutečnosti náležejí k vědou zatím neuznávanému 
„atomického systému” astrální hmoty. 

Pokud takovouto hypotézu přijmeme, elektron by mohl být ve 
skutečnosti astrálním atomem, který by se mohl dále skládat z 
jiných, ještě menších částic, atp. Jednalo by se potom vlastně o dva 
„paralelní světy”, které se navzájem prolínají, protože ale „vibrují” 
na zcela odlišných vlnových délkách, nijak si vzájemně nepřekážejí. 
Jak si později ukážeme, podle theosofů existují světy ještě vyššího 
řádu než ten astrální a je docela pravděpodobné, že některé z 
objevených a atomovými fyziky popsaných částic mohou patřit k 
těm ještě vyšším sférám. To, že současná atomová fyzika se každým 
rokem stále víc oddaluje od ortodoxní vědy materialistů a začíná se 
spíš blížit představám mystických filosofů, už dávno není žádným 
tajemstvím. Jak jsem se již jinde zmínil, u jednoho mého známého,  
kabalisty světového formátu, si atomoví fyzikové už po léta podávají 
dveře... 
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Vraťme se ale k astrálnímu světu. Pokud čtenář správně 
pochopil výše uvedené principy, porozumí i tomu, že astrální svět 
není žádnou vzdálenou říší, že ve skutečnosti se nachází přímo 
vedle, dokonce i uvnitř nás samotných. Jinými slovy řečeno, 
nejedná se zde o místo čili lokalitu, ale spíš o určitý stav a to jednak 
mysli, ale také přírody nebo spíše “nadpřírody”. Proto jsme také 
schopni, ať již vědomě, či mnohem častěji nevědomě, se s tímto 
světem spojovat a dokonce tam pořádat objevné výlety. Protože na 
celkovém složení našeho astrálního těla se podílí všech sedm 
stupňů (skupenství) astrální hmoty, jsou nám teoreticky přístupné 
všechny říše astrálního světa. Z hlediska člověka je astrální svět 
místem kde se vytvářejí, shromažďují a naplňují jeho přání a tužby. 
Theosofové hovoří zejména o tzv. „živelné tužbě” (Desire-
Elemental), která ovládá astrální tělo každého jedince. Tímto 
zásadním pojmem se budeme ještě zabývat. 

Z hlediska theosofů, vše kolem nás, co je stvořeno z fyzické 
hmoty, má také svůj astrální protějšek. To ovšem platí nejen o 
předmětech, které kolem sebe vidíme, ale i samotné naší Zemi, o 
ostatních planetách, o celé sluneční soustavě… Když se nad tímto 
trochu hlouběji zamyslíme, asi to pomůže poněkud změnit náš 
filosofický postoj a náhled na přírodu, ekologické prostředí, atp. 
Zabývat se hlouběji těmito věcmi by ale znamenalo překročit rámec 
těchto stránek, které mají být spíš jen úvodem do theosofie. 
Duchovně nepříliš vyspělý člověk má doposud neorganizované 
astrální tělo, v němž převažují astrální látky nižšího řádu. Pohledu 
jasnovidce se jeví jako poměrně tmavá oblačná substance, která 
místy i zastírá tvar hmotného těla, jímž celým prostupuje a které 
přesahuje přibližně o 25 - 30 cm. Člověk po morální a intelektuální 
stránce poněkud vyspělejší, i když nepřesahující nijak podstatně 
průměr, má už větší astrální tělo, které v takovémto případě může 
přesahovat jeho hmotné tělo přibližně o půl metru na každé straně. 
Obrys astrálního těla takového člověka je navíc mnohem ostřejší, 
také jeho barvy jsou z pohledu jasnovidce živější. Astrální těla těch 
opravdu vyspělých jedinců bývají ještě rozsáhlejší a barvitější a 
poskytují tak opravdu krásnou podívanou tomu, kdo je schopen je 
vnímat. Barvy, které v astrálním těle převládají, jsou obrazem 
emočního stavu jedince. Zde, spíše jen pro zajímavost, předkládám 
čtenáři tabulku obsahující hlavní barvy a jim přibližně odpovídající 
druhy emocí: 
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Černá: nenávist nebo zlomyslnost 
Červená: záblesky, hněvu 
Rudý oblak: popudlivost 
Nachová:    horlivost 
Krvavě rudá: smyslnost 
Šedo-hnědá: sobectví  
Zeleno-hnědá: žárlivost. 
Šedá: olovnatá, tmavá - deprese 
Šedá, zsinalá: hrůza 
Karmínová: sobecká láska 
Růžová: nesobecká láska  
Jasně růžová: také se šeříkovou barvou - láska k lidstvu 
Oranžová: Pýcha, ambice 
Žlutá: inteligence 
Okrová žluť: inteligence sobecká 
Petrklíčová žluť: rozum zaměřený spíše duchovním směrem 
Zlatá: rozum čistý, filosoficky či matematicky zaměřený 
Zelená: vyjadřuje schopnost přizpůsobit se podmínkám 
Modrá, jasná: nábožné cítění 
Modrá, světlá: oddanost duchovním ideálům 
Modře fialová: hlubší duchovnost s vysokými cíly        
Fialová: zvýšené psychické schopnosti 
Rudě-fialová: člověk zabývajícího se černou magií 
  

Jak již bylo řečeno, astrální tělo jednak zcela zaplňuje tělo 
hmotné, které ale také přečnívá jako jakýsi oblak. Této přečnívající 
části se obvykle říká „aura”. To je jedno z klíčových slov, s nímž se 
setkáváme v okultní literatuře velice často, řekl bych dokonce, že je 
tento výraz poněkud nadužívaný. Aury totiž vidí (nebo si spíš myslí, 
že vidí) hodně lidí, takže se o tomto tématu raději rozšiřovat 
nebudu. 

Funkce astrálního těla 

V zásadě lze říci, že astrální tělo má tři základní funkce:  

1.    Umožňuje lidské pocity a emoce. 
2.    Je prostředníkem mezi lidskou myslí a hmotným tělem. 
3.    Může být dočasným sídlem vědomí a nezávislého počínání. 
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Theosofové obvykle dělí sedm základních principů, z nichž se 
sestává dokonalý člověk, na dvě skupiny – čtveřici nižších – rupa, 
prânâ, linga šaríra, kâma rupa a trojici vyšších – mânas, 
buddhi, atma. Kâma rupa, projevující se v astrálním těle jímž se 
právě zabýváme, je tudíž tím nejdokonalejším z principů tvořících 
spodní skupinu. Charakteristickými atributy kâma jsou lidské (ale 
také zvířecí) vjemy, pocity a emoce. Pod tímto pojmem se ovšem 
skrývá celá škála citových vjemů. Můžeme sem zařadit téměř 
jakýkoliv vjem, například od prostého pocitu hladu, jaký má právě 
po potravě slídící hyena na nehostinné a horké poušti Afriky, až k té 
nejromantičtější lásce, jakou může ke svému idolu pociťovat 
strádající básník, žijící někde v studeném nevytopeném podkroví 
středověkého domu na Starém městě pražském. Mezi těmito dvěma 
extrémy se nacházejí veškeré možné emoční vjemy, jakými mohou 
být na příklad pohlavní touha, závist, nenávist, žárlivost, atp. 

Stejně jako je tomu v pohádce o krásce a zvířeti, kâma je tím 
archetypálním zvířetem uvězněným v lidském těle, které musí být 
nakonec osvobozeno milující kráskou – lidskou duší. To, co lidstvo 
poutá nejvíc k hmotnému světu, není to nejhmotnější lidské tělo, 
ale právě ten nejvyšší ze zmíněných čtyř nižších principů, 
kâmarupa, který v hmotném světě jedná prostřednictvím 
hmotného těla, jenž jest oním zvířetem, které je obývá. Kâma je 
především žádostivostí, touhou. Ta představuje ten nižší, k 
vnějšímu světu se obracející aspekt lásky, tedy lásky namířené 
především k věcem či k jednotlivým lidem. Vyššími formami lásky 
jsou potom láska k životu, k národu, k lidstvu, ke Stvořiteli… 

Emoce vzbuzující touha není ovšem jen výsadou lidstva. V 
jistém směru se nachází již ve světě minerálů, kde se jakoby váhavě 
začíná projevovat v chemicky založených vztazích. Podstatně více 
rozvinutá již je kâma v říši rostlin, u nichž pozorovatel dokáže v 
jednotlivých případech docela jednoznačně rozpoznávat na příklad 
oblibu či odpor k určitým osobám či jevům. Člověku milujícímu 
květiny, který jim své city dává patřičně najevo, se květiny často 
odměňují tím, že rostou rychleji do větších rozměrů a jasnějších 
barev. Naopak, v přítomnosti lidí, kteří květiny ničí, tyto prudce 
povadají. Jeden můj přítel, který je hudebním vědcem, učinil řadu 
pokusů s tím, jak rostliny reagují na různé druhy hudby. Ukázalo se, 
že pokusné rostliny daleko nejlépe prospívaly, když se jim hrála 
hudba klasická, méně, když se jim nehrála žádná hudba a dosti 
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špatně se jim vedlo, když byly nuceny poslouchat rockovou hudbu, 
kterou zcela zjevně rády neměly. Docela s nimi souhlasím. Otázkou 
ovšem je, jak dalece se na těchto výsledcích podílely skutečné zvuky 
hudby, zda se na nich nepodílela také osobnost experimentátorova, 
jehož vkus je v tomto směru značně podobný mému. O tom, jak 
dokáží své emoce projevovat zvířata, se snad rozepisovat nemusím. 
Většina z nás pravděpodobně máme své zkušenosti s tím, jak naši 
domácí mazlíčci dokáží reagovat na různé podněty, od těch nižších 
pudů jako ukojení hladu (kdy se například majitelé větších psů a 
určitých ras pro jistotu drží stranou) až po ty vyšší, jako vyjadřování 
lásky a oddanosti. 

Druhou funkcí astrálního těla je být mostem mezi myslí a 
hmotou. Éterické tělo, které se stará o přenos životní síly prány, by 
samo o sobě dostatečně v tomto směru nestačilo – potřebuje k tomu 
mít impulz od těla mentálního, jímž se také budeme zabývat 
později. Na tomto místě si pouze povíme, že mentální tělo neboli 
mânas se dělí na dvě části, z nichž ta nižší je ve styku s astrálním 
tělem, zatímco ta vyšší je sídlem vyšších principů, které jsou 
nesmrtelné.  

Třetí funkcí astrálního těla je být  nezávislým prostředníkem 
vědomí a činnosti. K tomu může někdy, avšak nepříliš často, dojít 
už i za plného vědomí fyzického mozku, většinou když je zapotřebí 
řešit nějakou náhle nastalou situaci, s níž bychom si jinak 
nedokázali poradit. Mnohem častěji bývá astrální tělo zapojeno do 
činnosti jen ve chvílích spánku či případně v transu. Potom je 
schopno se plně oddělit od těla fyzického a celkem volně se 
pohybovat na rovině, která je jeho doménou. Za jistých, zcela 
ojedinělých okolností, je možné pro astrální tělo být vědomě a s 
rozmyslem ovládáno člověkem, který se dostal na jistou, poměrně 
vysokou úroveň ve svém duchovním vývoji. Konečně, po smrti 
fyzického i éterického těla se vědomí stáhne do těla astrálního a 
člověk potom povede další život, jehož trvání může, ale nemusí 
nutně být poměrně dlouhé, a který se může vyznačovat i dosti 
značnou intenzitou. Takový život může ale být také poměrně krátký 
a přechodný, jen pouhá epizoda, po níž se vědomí přenese do ještě 
vyšších rovin existence. Podobně, jak se to má na této hmotné 
rovině, kde někteří stráví dlouhý čas, zatímco jiní se tu jen mihnou. 
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Myšlenkové formy 

Myšlenkové formy zahrnují nesmírně rozsáhlé pole možností, a 
jak lze očekávat, na charakteru a momentálním rozpoložení mysli 
jejich tvůrce závisí jak působivými či také jak bezpředmětnými se 
mohou stát. Také to, zda budou mít kladné či záporné účinky na své 
okolí. Hladový bezdomovec na jedné straně, může například 
vytvářet myšlenkovou formu či formy párku s houskou, které kromě 
jeho samotného nikoho v jeho okolí příliš neovlivní, které ale budou 
jistě mít poměrně blízko k fyzické rovině. Stejně tak někdo posedlý 
myšlenkami na výhru, jemuž v hlavě bez přestání běhají koně, či 
někdo jiný s utkvělou představou vítězných čísel v loterii. 
Matematik, rovněž ovládaný určitým způsobem posedlosti, v tomto 
případě ale nějakým složitým úkolem, vytváří jiné, abstraktní formy 
složitého charakteru, které ale veliký dopad na nikoho jiného spíš 
mít nebudou, pokud se v jeho blízkosti zrovna nenachází nějaká 
spřízněná duše. Naopak babička, tiše a vroucně se modlící k 
panence Marii, může strhnout větší množství lidí ke společné 
modlitbě a to tak, že je k tomu povedou myšlenkové formy, které 
ona přitom vytváří a nikoliv slova, která nikdo neslyší. Nejen to. 
Nedaleko se nacházející muslim může také být ovlivněn vibracemi, 
které modlící se babička vytváří a protože ty mají podobný účinek 
na jeho mentální tělo, začne se svým způsobem modlit k Alahovi. 
Totéž hindu modlící se ke Krišnovi.  
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Astrální i mentální elementální esence mají v sobě určité 
schopnosti jaksi dřímající inteligence, která velice rychle a ochotně 
reaguje na podněty, které jim předkládají lidské myšlenky a touhy. 
Z takto vytvořených elementálních forem se dokonce mohou stát 
jakési živoucí bytosti, oživené tou myšlenkou, která jim dala za 
vznik. Lidé, kteří mají skryté psychické schopnosti, jichž si ale 
nejsou příliš vědomi, si je potom mohou dokonce i splést se 
skutečnými živoucími bytostmi. Když na něco myslíme, vytváříme 
přitom maličký obrázek toho, co si představujeme, něco co se 
jakoby vznáší před naší tváří, skoro tak jak to někdy malují 
karikaturisté. Jasnovidec to potom dokáže, když už ne přímo vidět, 
často aspoň vytušit. Takováto myšlenková forma zůstává “naživu” 
po ten čas kdy na ni myslíme a většinou ještě o něco déle. V krajních 
případech zde ale může zůstat o mnoho déle, když už tu my třeba 
ani dávno nebudeme, měsíce, někdy i roky, dokonce i celá staletí. 
Takto mohou vznikat aspoň některé z přízraků, duchů, strašidel a 
podobných nadpřirozených jevů. Emocemi silně nabitá událost, 
která stála na počátku, sice už dávno pominula, myšlenková forma 
či formy přitom vzniklé ale přetrvávají po dlouhé věky. Výraznost a 
ostrost takto vytvořené myšlenkové formy se přitom řídí hlavně tím, 
s jakou určitostí a vyhraněností na ni její tvůrce v tom okamžiku 
myslí či myslel. Tvar myšlenkové formy se řídí tím, co bylo její 
podstatou. Pomyslíme-li například na to, že si přejeme být doma, 
může naše myšlenková forma mít tvar domu, či zapáleného krbu, 
více či méně schematizovaný. O tom, jakou bude mít taková 
myšlenková forma barvu, rozhodne v zásadě kvalita našich 
emocí.  Očekáváme-li doma klid a pohodu, potom bude myšlenková 
forma mít docela jinou barvu, než kdybychom například tušili, že na 
nás tam bude za dveřmi čekat žena ozbrojená válečkem na nudle. 

Každý z nás jsme neustále obklopeni myšlenkovými formami, 
které si bez ustání vytváříme. Pokud máme velmi dobrou představu 
o tom, čeho chceme v životě dosáhnout a přemýšlíme-li o tom tak 
říkajíce dnem i nocí, hlavní myšlenková forma kterou tímto 
vytváříme, může být opravdu velice mocná a může mít také dlouhé 
trvání. Skoro se přitom může podobat živoucí bytosti a mít přitom i 
tomu odpovídající schopnosti. Podle svého charakteru nám může 
pomáhat plnit naše dobrá předsevzetí; může se ale také stát oním 
“ďáblem”, který nás povede k pokušení. Pokud k něčemu takovému 
dojde, je zde navíc ještě i nebezpečí, že takto vytvořená umělá 
bytost bude v sobě mít instinktivní touhu po tom prodloužit si co 
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nejvíc svoji existenci. Potom nás může nutkat k tomu znovu a znovu 
vytvářet pro ni “potravu” v podobě myšlenek podobného 
charakteru. Naopak, člověk, který nemá žádné pevné cíle a který se 
proto nechává ovládat svými emocemi, si časem může kolem sebe 
vytvořit jakousi klec stvořenou ze svých habituálních myšlenek. 
Dívá se potom na celý svět skrz ně, vše má pro něho stejný 
barevný/emocionální nádech. 

Pokud je nějaká myšlenka dostatečně silná a hlavně pozitivní, 
jako například přání ochraňovat někoho z našich bližních, potom 
příliš nezáleží na tom jak daleko se fyzicky nachází člověk jemuž je 
určena. Přátelské myšlenky a dobře myšlená přání tak mohou 
vytvářet něco podobného strážnému andělovi, který se potom 
neustále nachází v blízkosti toho člověka, na něhož myslíme. 
Pomyslíme-li na určité místo, jakkoliv vzdálené a představujeme-li 
si, že se tam právě nacházíme, pokud jsou naše myšlenky opravdu 
silné, může se potom stát, že se naše podoba objeví před očima toho 
člověka, jemuž jsou určeny, pokud právě se na tom místě právě 
nachází. Pravděpodobnost toho, že takový přízrak spatří se ještě 
zvýší, má-li tento člověk skryté jasnovidecké schopnosti. Svět 
myšlenkových forem je vůbec nesmírně komplikovaný a příklady 
toho, co se s nimi může dít, bychom mohli naplnit celé knihy. 
V zásadě platí jedno pravidlo. Čím přesněji a s čím větší ostrostí 
dokážeme ve své mysli vykreslit obrazy toho, co si představujeme, 
tím účinněji se budou projevovat i na této rovině.  

 

 

 

**** 
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  12.  Život po smrti 
 

Téma posmrtného života si prostě vyžaduje samostatnou 
kapitolu. Vše co se nás týká, celý náš život, vše okolo nás, je 
především o cyklech. Máme zde denní cykly, týdenní, měsíční, 
sezónní, roční a jiné a jiné. Řídí se jimi celý náš svět, glóby, 
planetární řetězce, sluneční soustava, vesmír. Když nad tím člověk 
jen trochu hlouběji zapřemýšlí, uvědomí si, že by bylo opravdu s 
podivem, kdyby naše životy se neřídily podobnými zákony. 
Kdybychom měli umřít a . . . nic . . .? 

Budeme se nyní zabývat situací v níž se člověk nachází poté, kdy 
překročil práh smrti za normálních, ale někdy i neobvyklých 
okolností. Jednotlivé případy se sice mohou vzájemně lišit, často i 
značně lišit, je zde ale určitá už dobře prošlapaná cesta, jíž se lidská 
duše ubírá a o níž se ví v jistých kruzích zasvěcenců už po tisíciletí. 
Proroci, vůdcové  či zakladatelé náboženských hnutí všech věků, 
lidé, jimiž byli například Pythagoras, Buddha, Krišna, Lao Tse, 
Konfucius, Platón, Apollonius z Tyjány, Ježíš Kristus, atp., své žáky 
učili o tom, že jsou zde jiné sféry, jiná království, jiné roviny 
existence, obývané jinými bytostmi, kam my také míříme a kam se 
dříve či později také dostaneme. Jakým způsobem se tam 
dostaneme, čím nám bude nutno procházet a s čím se budeme 
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muset vyrovnat, to vše se více či méně zastřené nachází v různých 
rituálech provozovaných po celém světě, zpočátku v jeskyních či na 
lesních mýtinách, později ve svatyních, chrámech, kostelích, 
kaplích, katedrálách, při všemožných shromážděních jaká lidé 
pořádají už od nepaměti. Tam, kde je přítomna široká veřejnost, 
jako na příklad při pravidelně se konající mši v běžném vesnickém 
kostele, to nebývá obvykle příliš patrné; vše je zde podáváno jaksi 
všeobecně, přesto ten “kdo má oči uvidí a kdo má uši uslyší”. Čím 
vybranější je společnost, zejména pokud se jedná o morální stránku 
člověka, tím soustředěnější a specifičtější budou potom rituály, 
jejichž pomocí se přítomným dostává instrukcí či aspoň náznaků 
toho, co bude dál, co je očekává.  

Protože o to zde především jde: dozvědět se co bude, co se s 
námi stane po smrti, jíž žádný z nás neujdeme. Z toho si potom také 
snad budeme moci odvodit jiné věci, najít odpověď na jiné otázky, 
na ty nejhlavnější: odkud jsme přišli, kam směřujeme, co tu děláme, 
jaký je smysl toho života, který právě prožíváme. Některé 
společnosti, jako svobodní zednáři, rozenkruciáni, templáři, či 
někteří buddhističtí lámové, podávají svým členům dosti podrobné 
instrukce o posmrtném stavu člověka, znázorněné v rituálech, 
jejichž původ bývá prastarý. Theosofové, kteří se rituálními obřady 
většinou příliš nezabývají (pokud individuálně nenáležejí i k jiným 
spolkům, které se takto zaměřují), mají zato na toto téma značně 
rozsáhlou literaturu. Z ní si na následujících stránkách pokusíme 
vybrat to podstatné. 

 

Zážitek blízké smrti  

 

Slovo karma se v západních zemích ujalo až poměrně nedávno. 
Hlavní zásluhu na tom má opět theosofie. Dnes už i lidé, kterým 
slovo theosofie vůbec nic neříká, vědí alespoň zhruba, co slovo 
karma znamená, že člověk sklidí to, co zasel. Tohle ovšem 
nalezneme i v křesťanské víře, v učení Ježíšově, sv. Pavla i 
pozdějších světců. Je to hluboce zakořeněné; nachází se to už u 
starořeckých mudrců, kteří měli svou nemesis, což má velmi 
podobné mínění.  
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Karma je ovšem záležitostí individuální, proto nelze o ničem z 
toho, co nás očekává, nikdy hovořit jinak než dosti povšechně. Ve 
druhé polovině dvacátého století se začalo stále víc lidí zabývat těmi 
případy, kdy byli lidé klinicky mrtví a “vrátili” se na tento svět. Mezi 
těmi, kteří vyšetřovali “near death experience”, zážitek blízké smrti, 
byli také četní doktoři, zejména psychologové, následkem čehož už 
máme k dispozici velmi dobře vedené záznamy. V nich se kromě 
individuálních variací nachází řada podobných rysů. Na ty se nyní 
podíváme. 

Zmínil jsem se již o americkém chirurgovi jménem Eben 
Alexander, který se specializuje na operace mozku a který, poté kdy 
onemocněl zánětem mozkových blan, upadl na celý týden do 
bezvědomí. Dr Alexander byl, spolu s mnoha svými kolegy, po 
dlouhá léta své činnosti jako chirurg, pevně přesvědčen o tom, že to 
co člověk prožívá, veškeré jeho vědomí, je pro něj „vytvářeno“ 
mozkem, zejména mozkovou kůrou. Slyšel prý o podobných 
zážitcích, jaké měl mít později on sám od některých z pacientů, vždy 
si ale myslil, že se jedná jen o „zbožné přání“. Poté kdy se sám 
probral z kómatu, změnil ale úplně svůj názor. Pro americký časopis 
Newsweek o něco později napsal článek, v němž popisuje co se 
s ním dělo během toho času, kdy byl ve stavu tzv. NDE, near death 
experience. Jeho zážitek blízké smrti je typický pro tyto případy: 
cesta tunelem, setkání se zářivými bytostmi, zrychlený pohled na 
svůj uplynulý život, atp., věci, o nichž si zde ještě povíme. Co se tedy 
událo těm, kteří se byli podívat na druhé straně a vrátili se, aby nám 
o tom mohli povědět? 

Lidé, kteří měli značné bolesti, v případech zážitku blízké smrti 
tyto většinou okamžitě ztratí. Často si bývají vědomi toho, že se 
ocitli nějakým způsobem odděleni od svého hmotného těla, které 
přitom mohou i vidět, třeba ležící na operačním stole obklopené 
lékaři, či celé potlučené někde na silnici po automobilové nehodě, 
atp. Mohou se dokonce i snažit o to domlouvat se s operujícími 
lékaři, se zdravotníky, či s okolostojícími lidmi, pochopitelně 
neúspěšně. Teprve po čase jim snad dojde, že se pro ně stali 
neviditelnými a neslyšitelnými. To, že celá věc nebyla jen nějakou 
halucinací či snem, jim potom dokazuje to, že jsou schopni 
opakovat přesně to, co bylo přitom řečeno, popsat to co se dělo s 
jich tělem, zatímco oni se nacházeli kdesi jinde, i když mučivě 
blízko. Po případě si to vše mohou později i ověřit tím, že hovoří s 
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těmi lidmi, kteří při tom byli. Nicméně, typicky bývají značně 
opatrní v tom, komu se s tím svěří, s kým o takovémto prožitku 
hovoří a co přesně o tom jiným lidem povědí. Tuší totiž 
instinktivně, že lidé jim spíš věřit nebudou a nechtějí jim tudíž být 
pro smích. Hodně dlouho si proto vybírají, než se rozhodnou komu 
se mohou svěřit. 

Dosti často se stává, že lidé, kteří přežili svou smrt a vrátili se do 
svého těla, prohlašují, že prožili jakousi mnohonásobně zrychlenou 
a zhuštěnou revizi celého svého života, od útlého mládí až do 
okamžiku “smrti”. Jiným dojmem, který si mnozí odnášejí, bývá 
pocit toho, že je zde přítomna jakási překážka, stěna, zeď, plot, 
vodní tok, ale snad daleko nejčastěji tunel, na jehož konci se 
nachází světlo. Tímto tunelem musejí projít, případnou překážku 
musejí překonat, přenést se přes ni… Na druhém konci bývá potom 
bytost, často popisovaná jako “zářící postava”, anděl, Ježíš Kristus, 
Krišna, Buddha, to podle toho, jaké náboženské výchovy se jim 
dostalo. Zajímavé přitom je, že i zapřísáhlí ateisté tuto zářící bytost 
v takovéto situaci potkávají. Mohou ji potom mít třeba za nějakého 
nepozemšťana, ufona, či něco podobného. Pokud přitom také 
proběhla již zmíněná revize života, což bývá celkem pravidlem, 
setkají se u této bytosti s naprostým porozuměním a sympatiemi – 
nejsou z ničeho viněni, nic z toho co v životě učinili se přitom 
nekritizuje. Proč je tomu tak, pochopíme, až se dostaneme ke 
kapitole o kauzálním těle. Záleží totiž na monádě jaká učiní 
rozhodnutí na základě nabytých zkušeností, až se na celý uplynulý 
život bude moci podívat kritickým pohledem. V tomto bodě se 
žádné závěry ještě dělat nedají. 

Většina lidí se poté, kdy se na čas ocitli v místech kde vládne klid, 
mír a lidské pochopení, kde nemají žádné bolesti, nechce už vrátit 
do “slzavého údolí” svého bývalého života. Pochopitelně, že drtivá 
většina z těch, kteří na druhou stranu přejdou, se sem už nevrátí; 
potom se ale od nich ničeho nedozvíme. Zde se jen zabýváme 
případy těch lidí, kteří svou smrt nějak přežili. Těm v jistém bodě 
dojde to, že na druhé straně zdi, tunelu či řeky, tam odkud přišli, se 
stále ještě nacházejí lidé, k nimž oni mají ještě nějaké vazby. Nebo 
jim je tou bytostí, s níž se právě setkali a jíž důvěřují, prostě řečeno, 
že mají vůči někomu ještě nějaké povinnosti, které se neskončily, že 
leží před nimi ještě nějaké důležité úkoly. Může to také být zemřelý 
příbuzný, rodič, přítel, jejich vnitřní hlas, celkem kdokoliv, kdo jim 
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vysvětlí, že ještě nenastal čas k tomu, aby na druhé straně zůstali 
permanentně, že se musejí vrátit na svět. K tomu aby toho dosáhli, 
stačí obvykle jen to, aby pomysleli intenzivně na návrat do 
hmotného těla, a téměř okamžitě se tam ocitnou.  

Vše zde na zemi je pro ně stejné jako předtím, ale přitom také 
jiné. Co se změnilo a na tom se shodují snad všichni, kteří něco 
podobného zažili a netajili se s tím, je jejich přístup k životu. 
Obvykle si toho brzy všimnou i jejich blízcí, ti jichž se to nejvíc týká, 
ať už s nimi o tom dotyčný pohovoří či nikoliv, i když si to nechá pro 
sebe a poví to snad jen nějakému psychologovi či někomu kdo se 
těmito věcmi zabývá a komu se podaří si u něho získat důvěru. Život 
na zemi je výchovným zařízením, dalo by se v kostce shrnout to, co 
si po takovýchto zkušenostech o tom všem myslí ti, kteří něco 
podobného zažili.  

Musíme mít stále na zřeteli, že se zde jedná o stavy v nichž se 
nacházejí lidé blízko smrti, často velice blízko. Mohou přitom cítit, 
že už by stačil jen jediný krok a oni by se přenesli tu bariéru, která 
je od další sféry existence dělí. Ten krok oni ale neučinili a proto 
jsou zde, kde o tom mohou hovořit, popsat nám to, pokud ovšem 
chtějí. Je to jen takové jakoby nakouknutí přes zeď, krátký pohled 
onou skulinkou po vypadlém suku. Podobně se to má s lidmi, kteří 
se nacházejí na smrtelné posteli a kteří, někdy k úžasu těch 
přítomných, hovoří k někomu, koho oni docela zřejmě vidí a koho 
slyší, o kom lidé na této straně nic nevědí. Někdy ale tuší, kdo by to 
mohl být… 

 

Po smrti skutečné 

 

 Těsně před smrtí většinou dochází k již zmíněné revizi 
uplynulého života, který proběhne jako zrychlený film před 
vnitřním zrakem umírajícího. Smrt nastane v tom okamžiku, kdy se 
přeruší ona stříbrná šňůra, kterou mnozí popsali a o níž se píše už 
ve Starém zákoně. Ta je z éterické látky a obstarává spojení mezi 
hmotným tělem člověka a jeho vyššími principy, v tomto případě 
především s astrálním tělem. Přesněji řečeno, spojení mezi prvními 
čtyřmi principy (hmotným, éterickým, astrálním a nižším 
mentálním) a třemi vyššími (vyšším mentálním, dále buddhi a 
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atma, neboli kauzálním tělem a vyšším “já”). V okamžiku kdy k 
tomuto přerušení dochází, už zde není žádná možnost návratu. V té 
chvíli upadá naprostá většina lidí do hlubokého bezvědomí, které 
může trvat krátký nebo i poměrně dlouhý čas, několik vteřin nebo i 
několik týdnů. To je nicméně relativní, protože jak se zdá, čas na 
astrální rovině se chová poněkud jinak než jak jsme zvyklí.  

Téměř ve všech případech bývá samotná smrt naprosto 
bezbolestná a to i v případech kdy jí předcházela delší nemoc plná 
bolestného utrpení. To se obvykle obráží i na tváři právě zesnulého 
člověka, která bývá klidná. Smrt naopak bývá ale zobrazována 
nejčastěji jako kostlivec s kosou, nelítostně srážející hlavy lidí, ať už 
jsou to hlavy korunované či nikoliv. Hlavní myšlenkou zde ovšem je 
to, že smrti se žádný z nás nevyhneme. Je v tom totální demokracie, 
v níž jsme si všichni naprosto rovni. 

 

 



—Reinkarnace a věčný poutník— 

— 109— 

 

Tak je například vyobrazena smrt na stejnojmenné tarotové 
kartě typu Marseille, který bývá považován za nejklasičtější (první 
zleva). Problém je myslím v tom, že se zde příliš zdůrazňuje aspekt 
násilnosti, což člověku majícímu se podívat smrti do tváře rozhodně 
odvahy nepřidá. Stejný tarotový trumf navržený počátkem 
dvacátého století A. E. Waitem, na němž je smrt zobrazena jako 
majestátní jezdec na koni, třímající vlajku nesoucí obraz bílé růže 
na černém poli (druhá zleva), je myslím v tomto směru mnohem 
vhodnější. 

Něco dosti nepříjemného se ale stát může, i když ne každému. V 
astrálním těle zemřelého totiž dochází brzy po smrti k důležitým 
změnám, které mohou dosti značně ovlivnit to, co se s ním v 
nejbližším čase stane a jak celý proces přeměny bude probíhat. 
Většina látky z níž se sestává astrální tělo je stvořena z tzv. živelné 
podstaty (angl. elemental essence). Ta je sice živoucí, avšak 
postrádá inteligence; chová se tedy více či méně instinktivně. Tato 
živelná podstata se ale nachází na sestupné části evoluční křivky, a 
protože se nacházíme v oblasti Kâmaloka, kde touha je tou hlavní 
hnací silou, živelná podstata má zde tendenci sestupovat odtud 
směrem do nejhustší hmoty – lépe by snad bylo říci, že touží po tom 
přesunout se na další rovinu evoluce, což v jejím případě znamená 
stát se minerálem, tudíž se ocitnout z našeho hlediska na tom 
nejnižším evolučním stupni. V tomto okamžiku se ale nachází v 
konfliktu se vším tím, co zde zůstalo poté, kdy vědomí člověka 
opustilo hmotné tělo, tedy se zbývajícími šesti principy lidské 
monády, která se už v tomto bodě nachází na vzestupné části 
vývojové křivky. Na tři nejvyšší z principů, jimiž jsou Manas, 
Buddhi a Atma, to přílišný vliv nemá, tento rozpor je ale nejvíc 
pociťován právě v oblasti Kâma-loka, na astrální rovině, kde se 
vědomí lidské monády bude od této chvíle soustřeďovat. 

Živelná podstata si pudově chce udržovat svou vlastní existenci 
a touží přitom sestupovat směrem do hmoty, takže se instinktivně 
brání všemu, co by mohlo vést k jakémukoliv vzestupu. Seskupí se 
proto tak, aby si kolem astrálního těla vytvořila cosi podobného 
krunýři. Člověk je takto jakoby v tomto krunýři uvězněn, následkem 
čehož pro tu chvíli je schopen vnímat pouze to, co přináleží k těm 
nejspodnějším vrstvám astrální roviny. Takto přeskupenému 
astrálnímu tělu se říká Jâtanâ, tělo utrpení. 
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Právě popsaným způsobem přeskupená a uvězněná je pouze ta 
část astrálního těla, která si podržuje tvar těla materiálního, ne však 
astrální tělo celé, které má tvar vejčitý. Následkem toho, jen ty jeho 
části nacházející se blíže povrchu vejce jsou schopny reagovat na 
vibrace vyššího řádu. Zbytek astrálního těla, podstatná jeho většina, 
vidí a slyší jen to co je toho nejnižšího, nejpodřadnějšího 
charakteru. Pokud se nachází v blízkosti nějakých bytostí, lidských 
či jiných, opět pouze to nejhorší, to nejhrubší pokud jde o vibrace, 
je mu pro tu chvíli viditelné a přístupné. Odtud pravděpodobně 
pochází pojem Pekla či Očistce, protože být peklem či očistcem se to 
může skutečně zdát, zejména těm lidem, kteří nejsou příliš 
duchovně zaměřeni. Místo, v němž se právě nacházejí, jim může 
připadat jako obývané jen samými obludami, netvory a zrůdami, 
přičemž si nijak neuvědomují, že to, co vnímají, jsou jen ty nejhorší 
stránky, jak již jiných lidí nacházejících se v podobné situaci jako 
oni, tak i ostatních bytostí tyto oblasti obývajících.  

Záleží především na tom, jak dalece je člověk vyvinutý po stránce 
duchovní a morální. Také na tom, zda byli nějak předem 
informováni. Pokud například prošli nějakým zasvěcovacím 
rituálem, mohou mít oproti ostatním lidem značnou výhodu. Potom 
se přes tyto věci poměrně snadno přenesou, někdy dokonce tím, že 
zůstanou po nějaký čas v bezvědomí, často i tak, že si velice rychle 
uvědomí co se s nimi děje a že pokud budou mířit vzhůru, dostanou 
se z této situace brzy. Oblast bývá navíc frekventována různými 
astrálními pomocníky (tito často fungují podobně jako nám dobře 
známé dobrovolné záchranné organizace, horské či pobřežní), kteří 
dělají, co mohou, jen aby se “probourali” k těm, kteří jsou takto 
uvězněni. Přitom jim mohou také pomáhat různé rituály spojené se 
zaopatřováním umírajícího, ať už prováděné katolickým či 
protestantským knězem, nebo třeba tibetským lámou. Někdy to 
nebývá snadné. Stává se totiž, že některým nedávno zemřelým 
lidem tato situace dokonce i vyhovuje. Mohou zůstávat v té nejnižší 
sféře, kde se třeba cítí docela dobře, kde jim vyhovuje společnost, 
jakou zde mají, přesně podle hesla “rovný rovného si hledá”. Po 
čase se zmíněný krunýř sám od sebe rozpadne, tj. pokud jej člověk 
sám něčím dále nepřiživuje, v kterémžto případě zde může zůstat a 
působit i po celé roky. Teprve když krunýř zmizí, může lidská 
monáda přenést ohnisko svého zájmu na některou z vyšších sfér – 
tu která nejlépe vyhovuje jejím charakterovým vlastnostem a 
zájmům. Postupně přitom bude procházet jednotlivými sférami. To, 
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co kolem sebe uvidí, se bude stále méně a méně podobat astrálním 
protějškům materiálních věcí a přibývat budou myšlenkové formy 
svěžejších a sytějších barev. Lidé, které snad přitom potká, se také 
budou zdát lepšími a lepšími; to proto, že sám bude schopen 
přijímat a oceňovat vyšší a vyšší vibrační tóny.  

Zasvěcovací obřady, které se snad odjakživa prováděly ve všech 
dobách a kulturních epochách, od těch nejstarších, až po dnešní, se 
vždy soustřeďovaly především na to, aby člověku co nejvíc 
usnadnily a urychlily průchod těmi nejnižšími sférami. Zasvěcenec 
těchto mysterií, ať už starodávných egyptských či řeckých, nebo 
také i moderních zednářských či rozenkruciánských, si 
pravděpodobně bude celkem dobře vědom v této situaci toho, že 
zemřel a bude proto také vědět co má dělat, aby se vyhnul tomu 
nejhoršímu, co by zde mohlo jeho postup zpomalit.  

Stačí totiž pouhá myšlenka, která ale musí být 
dostatečně pevná, aby se zabránilo přeskupení 
astrálního těla. 

 

 

Na obraze máme zasvěcovací obřad ve vídeňské lóži kolem r. 1790, na obraze 
neznámého umělce. Traduje se nicméně, že dva lidé v pravém dolním rohu jsou skladatel 
Wolfgang Amadeus Mozart a Emmanuel Schikaneder, autor libreta ke Kouzelné flétně, 

často zvané Zednářskou operou. Muž se zavázanýma očima v popředí uprostřed, je 
kandidát, který má právě být zasvěcen do zednářských mysterií. 
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Pokud člověk hned od počátku ví, že právě zemřel a že nyní 
směřuje do mnohem vyšších sfér, potom přes ty nejnižší se přenese 
téměř jako by tyto neexistovaly. Tu a tam ho může na chvíli ovanout 
pocit přítomnosti něčeho nepříjemného a to je vše. Vědět o tom, co 
nás očekává po smrti, znamená, že naše cesta bude mnohem 
snadnější než například cesty těch, kteří ještě za života tvrdošíjně 
odmítali dokonce jen připustit, že by něco takového vůbec mohlo 
existovat. 

 

 

 

**** 
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13. Principy posmrtného života 
 

Poté kdy přestoupil práh smrti, se člověk nijak v zásadě 
nezmění, ovšem kromě toho, že už nemá fyzické tělo. Po stránce 
inteligenční zůstává celkem na stejné úrovni, zachovává si i bývalé 
ctnosti a neřesti, sklony k tomu či onomu. Pokud se chce vyvíjet 
směrem k větší duchovnosti, o což zde především jde a čehož si 
nejspíš bude vědom, potom věci ryze materiálního druhu, jimiž 
bývají například různé sportovní disciplíny, se pravděpodobně brzy 
ocitnou kdesi na periférii 
jeho zájmů. Pokud ovšem 
silně zaujatý třeba fotbalem, 
v mládí hrál závodně a 
potom se po zbytek života 
zabýval tím, že trénoval a 
vychovával jiné fotbalisty, 
bude nejspíš i nadále, aspoň 
z počátku, vyhledávat 
společnost sobě podobných. 
Jak dalece a jak dlouho ho 
ale bude bavit  aranžování a 
provádění ideálních 
útočných či obranných akcí v 
myšlenkových formách na 
astrální rovině, to je už jiná 
věc. Do značné míry zde 
totiž chybí to, co v 
podmínkách vládnoucích na 
hmotné rovině představuje 
tu hlavní výzvu: odpor 
neboli to, co kabalisté 
nazývají cimcum. Jedná se 
zde o univerzální zákon 
týkající se restrikcí, který sice platí ve všech sférách, v té hmotné se 
ale projevuje nejsilněji. 

Katolická církev se svým Nebem, Peklem či Očistcem to celkem 
dosti dobře vystihla, ovšem v této doktríně chybí koncept 
reinkarnace, který je k pochopení všeho tím klíčovým. Na váze z 5. 
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století je Odysseus při své návštěvě Hádesu, který pro staré Řeky 
byl, jak se zdá, docela podobný astrálnímu světu, aspoň těm jeho 
nižším sférám. Podle toho, co se píše v Odysseji, stíny zemřelých, s 
nimiž se Odysseus setká, se nezdají si být příliš vědomy svého stavu. 
Některé z nich dokonce touží po tom okusit znovu různých 
radovánek, o něž byli smrtí připraveni. Vypadá to tak, že Homér zde 
popisuje právě ty situace, s nimiž si musí člověk poradit těsně poté, 
kdy překročil řeku Styx. Některé z nich mi ale připadají při 
nejmenším dosti podivné. Například, náš hrdina si zajistí služby 
jistého proroka tím, že mu dá napít čerstvé krve z jehněte, na níž 
má prorok náramnou chuť. A to je, prosím, prorok! Po čem asi 
prahnou ti nejobyčejnější z lidí?  

Vezměme si fiktivní případ takového obyčejného člověka naší 
doby, který se ocitl náhle na druhé straně. V posmrtný život nevěřil, 
žádné vysoké ideály nikdy neměl, stačilo mu ke štěstí celkem málo, 
hlavně když měl kde hlavu složit, když neměl hlad, k tomu dostatek 
sexu a trochu jiných zabav, vsadit si na koníčka, podívat se na 
fotbal, zajít do kina, dívat se na svůj oblíbený televizní seriál. 
Zpočátku si bude nejspíš připadat, jakoby se ocitl ve snu. Když už 
ale ten sen potrvá trochu příliš dlouho, začne si, nejprve pomalu, 
všímat některých rozdílů. Může se sice nacházet v domě podobného 
tomu, na jaký byl zvyklý, jenže stěny i nábytek v něm budou 
vypadat malinko jinak. Možná, že uvidí kolem sebe své příbuzné a 
známé, zjistí ale ke svému překvapení a snad i hrůze, že s nimi 
nemůže nijak komunikovat, protože oni ho zřejmě nevidí. Postupně 
mu takto začne docházet, co se s ním asi stalo, zejména když si 
všimne, že necítí žádnou únavu ani bolesti, které ještě nedávno měl.  

Nedávno jsem viděl záznam inscenace Vídeňské opery slavného 
Mozartova Dona Giovanniho, se zajímavým konceptem režiséra, 
který zjevně o těchto věcech musel něco vědět. Což není překvapivé; 
pokud chce proniknout do ducha Mozartovy hudby, režisér se asi 
dobře seznámil se skladatelovou zednářskou činností. Úplně na 
konci posledního dějství, poté kdy hlavní hrdina zemřel, leží jeho 
tělo na proscénií, zatímco ostatní postavy opery se shromáždí na 
jevišti, kde zpívají závěrečný sextet. Don vstane, a zřejmě ve svém 
astrálním těle, se mezi nimi pohybuje, přičemž se pokouší o to 
upoutat nějak na sebe jejich pozornost. Nejde to, ani když jim mává 
rukama před obličejem, oni si ho prostě nevšímají. Nakonec toho 
nechá, když se objeví astrální ženská bytost, která ho vidí a kterou 
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může pronásledovat. Což Don Giovanni ovšem hned učiní, protože 
ani po smrti nepřestává být proutníkem.  

Kâma-loka neboli astrální rovina je obydlená množstvím bytostí 
všemožných druhů, podobně jako se to má i na zemi, kde s 
některými jsme zvyklí žít, někdy rádi, jako se psy či kočkami, jindy 
nepříliš rádi, jako s myšmi či šváby. Na astrální rovině se ale 
můžeme potkat s tvory nám nejen neznámými, ale až přímo 
monstrózními. Pokud si z našich snů takováto setkání vůbec 
pamatujeme, nejspíš je budeme považovat za výtvory naší fantasie. 
O něco později si povíme o nich víc, nyní se ale soustřeďme na 
člověka a jeho posmrtný úděl a především cíl, který se před ním 
nachází. Pokud není právě něčím či někým poutaný pevně k zemi, 
což se některým lidem stává, i když se téměř vždy jedná o stav 
dočasný, je tento cíl celkem jasný. Je pro něho především nutné 
projít touto nejnižší zónou a dostat se co nejdále to půjde. O tom, 
kam přesně směřuje, nemá právě zemřelý většinou ponětí, jde 
prostě o to dostat se z oněch míst, která pro něj příjemná nejsou. 
Jistě, jsou takoví, kterým nižší astrální sféry vyhovují; většina ale 
má své místo jinde, výše. To se nachází v některé z oněch dalších 
oblastí na vzestupné části oblouku, který představuje jeden z cyklů 
životů lidské monády. Čas strávený v oblasti kâma-loka se velice 
různí, podobně jako se různí délky pozemských životů. Jedna věc 
ale přece jen chybí: lidé zde nepřicházejí o život při neštěstích, 
nezemřou hlady, ani nebývají zavražděni či nespáchají sebevraždu. 
Záleží jen více či méně na nich samotných, jak dlouho zde pobydou. 
V zásadě jde o to, aby se z pavučiny, jíž kâma-loka představuje, 
dokázali vymotat, což nebývá vždy tak snadné jak se to může jevit. 
Jde jim v první řadě o to, aby se zbavili (aspoň pro tento cyklus) 
oněch z vášní a emocí, které se v nich v průběhu pozemského života 
nahromadily. Potom teprve budou moci přejít na tu příští, mentální 
rovinu existence. 

 V literatuře se nacházejí mnohé pokusy o stanovení průměrné 
délky života prožívaného ve sféře kâma-loka. Protože vím, že tohle 
lidi většinou dost zajímá, učiním rovněž takový pokus. Není to sice 
pravidlem, celková tendence bývá ale  taková, že ti duchovně 
nejvyvinutější zde stráví poměrně nejkratší dobu. Ta se postupně 
prodlužuje s tím, jak se přibližujeme k průměru i podprůměru. 
Velice zhruba (a to zdůrazňuji) vzato, lidé na té poměrně nejnižší 
duchovní i inteligenční úrovni, ti kteří bývají nejen nezaměstnaní, 
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ale snad i nezaměstnatelní, zde pobývají poměrně nejdéle, obvykle 
asi půl století. Ti, kteří jsou o něco výše, například zaměstnanci bez 
kvalifikace a tak podobně, snad o deset let méně, kolem 40 let. 
Kvalifikovaní zaměstnanci, řemeslníci či drobní podnikatelé, možná 
25-30 let, ti s vysokoškolským vzděláním snad o něco méně, kolem 
20 let. Nejkratší čas stráví v této sféře ti, kteří jsou duchovně 
nejvýše; v některých výjimečných případech se zde dokonce ani 
prakticky nezastaví, prostě jí projdou jaksi v bezvědomí a procitnou 
až na další, mentální rovině. Naopak, jiní poměrně dosti vyvinutí 
jedinci, zejména ti zabývající se uměním, vědou, náboženstvím či 
filosofií, se zde ale mohou zastavit na delší čas, protože je to pro ně 
ideální místo k provádění různých experimentů. Z těchto důvodů se 
někteří mohou zdržet i déle než kdokoliv jiný, třeba i celé století. 
Jiným pravidlem bývá, že lidé, kteří opustili hmotnou rovinu 
poměrně brzy, tedy zemřeli mladí, ať už z jakýchkoliv důvodů, 
většinou mívají delší život na rovině astrální, než ti kteří dosáhli 
vysokého věku na zemi, čímž se to vše jaksi vyrovnává. 

Nesmíme ovšem ani zapomenout na to, že čas v astrální říši se 
chová poněkud jinak – může plynout rychleji či pomaleji než jak 
jsme tomu uvyklí, takže uvedené časové intervaly jsou opravdu jen 
velice hrubými odhady. V každém případě se na délce času 
stráveného v oblasti kâma-loka poznamená především to, čím se 
člověk zabýval během času prožitého v materiálním světě. Také to, 
jak dalece člověk přitom propadl různým zlozvykům, holdoval 
alkoholu, nikotinu či jiným drogám. Překonat takovéto návyky je 
skoro stejně těžké jako je tomu zde, snad jen s tím rozdílem, že v 
astrálním světě drogy běžně k dostání nebývají, takže je přece jen o 
něco snadnější odolat. Píši “běžně k dostání nebývají”, protože ten 
kdo je opravdu pevně odhodlaný si nějaké náhražky vždycky najde, 
i kdyby se měl kvůli tomu potloukat kolem hospod a barů, či 
dokonce na čas okupovat tělo a mysl nějakého opilce, což se také 
občas stává. Podobně odhodlaného úsilí je také zapotřebí k tomu, 
abychom se dostali se přes jiné překážky, které nás brzdí ve vývoji. 
Člověk takto v sobě nosí svůj vlastní očistec, ale potenciálně také i 
nebe, jímž je theosofický devačan, jak ještě uvidíme.  

Nehodlám zde zavádět žádnou “Černou kroniku” posmrtných 
stavů; k tomu jsou jiné knihy. Postačí jen říci, že mnohé z 
hororových románů či filmů bývají založeny na skutečných 
událostech, které se odehrávají v těch nejnižších oblastech 
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astrálního světa a které občas vnímají jasnovidci, od nichž se o nich 
nakonec z první, druhé či desáté ruky dozvědí autoři podobných 
knih či scénářů. Pokud sami nejsou takovými jasnovidci. Je lépe se 
zabývat pro nás tím kladnějším, čímž je například to, že člověku na 
astrální rovině odpadá nutnost “na sebe si vydělávat”. Tím pádem 
má čas na jiné věci. Pokud má zájem například o hudbu, otevírají se 
mu zde nové možnosti a to takové, o jakých se mu nesnilo. Jakkoliv 
jemný může být orgán, jímž je lidské ucho, astrální smysly jsou 
mnohem ostřejší, takže harmonie, které je zde možné uslyšet, bývají 
mnohem bohatší. Totéž platí o barvách, takže na své si mohou přijít 
výtvarníci. Není proto divu, že právě umělci často stráví na astrální 
rovině delší čas než většina ostatních lidí. Astrální radovánky 
dovedou někdy svádět podobně jako ty pozemské, takže existuje 
nebezpečí, že lidská monáda se zde může zdržet ve svém vývoji, či 
nabrat si špatnou karmu. Ta se dá v astrální oblasti ovlivnit snad 
ještě víc než na hmotné rovině, protože zde často dochází ke 
zvýšené aktivitě na straně těch, kteří se zde nacházejí. Protože si 
nemusejí vydělávat na živobytí, což pro mnohé bývá na zemské 
rovině značnou brzdou, mohou dělat jiné věci, přičemž činí 
rozhodnutí, což je právě tím, čím se karmické zákony mohou 
nejvíce projevovat a ovlivňovat.  

 

Případy náhlých úmrtí 

 

Přirozené smrti, k níž došlo po delší nemoci či prostě stářím, se 
jistě s hlediska lidské monády a jejího vývoje musí dát přednost. 
Nicméně, někdy tomu bývá jinak. I sem ovšem zasahují karmické 
zákony. Pokud člověk zemřel náhle, například následkem nehody, 
spojení mezi principy kâma (touha) a prânâ (životní síla) se nedá 
snadno přerušit, takže astrální tělo bývá tímto prudce oživeno. Těch 
částí astrální látky, které vibrují nejpomaleji a které tudíž jsou 
relativně nejtěžší a gravitují do těch nejnižších oblastí, by se v 
případě smrti přirozené člověk byl zbavil a to už v době kdy se k 
smrti schylovalo. Pokud ale dojde k náhlému úmrtí, tyto pomaleji 
vibrující části se stále ještě nacházejí na svých původních místech, a 
proto způsobují, že člověk prudce a nečekaně vržený do svého 
astrálního těla, se nutně musí nejprve ocitnout v těch nejnižších 
astrálních oblastech. Když se k tomu navíc přidá mentální šok a 
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snad i hrůza, navíc také dosti reálná možnost toho, že se kolem 
bude potulovat něco zlého či aspoň někdo nepříjemný, není to 
právě ten nejlepší způsob toho jak být do astrálního života uveden.  

 

 

 
    Kdyby zde existovalo větší obecné povědomí, pokud jde o věci, 
jimiž se zde právě zabýváme, souhlas s trestem smrti, který by v 
případném referendu prakticky ve všech zemích stále ještě téměř 
určitě dosáhl silně nadpolovičního počtu hlasů, by rázem prudce 
poklesl. Logika běžnému člověku říká, že když se na zemi popraví 
zločinec, zamezí se tím tomu, aby takový člověk mohl páchat další 
zločiny, které by si vyžadovaly jeho fyzické přítomnosti. A že o tohle 
tu přece hlavně jde. Navíc bývají lidé přesvědčeni, že poprava 
zločince je výstrahou pro jiné. Takovéto názory jsou ale silně 
zjednodušující. Z našeho hlediska si totiž musíme klást jinou 
otázku: k čemu v takovém případě dojde na rovině astrální? A 
odpověď zní: k ničemu dobrému! Těsně za zdí, která rozděluje oba 
tyto světy, se po své popravě nachází ten stejný zločinec, nyní skoro 
určitě plný hořkosti, planoucí nenávistí k jiným lidem, lačný 
pomsty. Navíc i schopný tu pomstu vykonat, pokud má k tomu 
postačující odhodlání. Stačí mu, aby si nalezl někoho vhodného v 
hmotném těle, člověka, který by se dal třeba i pouhým 
našeptáváním snadno ovlivnit a brzy zde můžeme mít jiného vraha, 
aniž bychom měli sebemenší potuchy o tom, kde se to v tom 
člověku náhle vzalo!  



—Reinkarnace a věčný poutník— 

— 119— 

Občas dochází k zločinům, nad nimiž nám prostě zůstává rozum 
stát. Někdo, často mladý člověk, od něhož by nikdy z jeho okolí nic 
takového neočekával, si z čista jasna třeba vezme automatickou 
zbraň a postřílí řadu lidí, které většinou vůbec nezná. V obchodním 
středisku, v kině, ve škole, kdekoliv. Jakoby se mstil společnosti za 
něco, co mu udělala, i když nic očividného zde není. Nestál za tím 
nějaký zlý člověk jako našeptávač? Nemusel by to být nutně 
popravený zločinec, ale prostě někdo na druhé straně zdi, kdo si 
takto vyléval zlost na celou společnost, kterou viní z nějakého 
důvodu za to, co se mu v jeho mizerném životě stalo? Navíc tu dnes 
máme sebevražedné atentátníky, kteří bývají fanatickými stoupenci 
náboženství, většinou islámského. Ti pevně věří, že je čeká v nebi 
odměna, v podobě radovánek, sexuálních i jiných. Nebudeme se 

zabývat tím, co je ve 
skutečnosti čeká; 
většina z nás máme o 
tom asi dost dobrou 
představu. 

Kategorií samou pro 
sebe jsou sebevraždy. 
Církev vždycky 
sebevrahy odsuzovala a 
nedovolovala na 
příklad, aby se těla 
sebevrahů pohřbívala 
na hřbitově jinak, než za 
hřbitovní zdí. Jak 

uvidíme, měla k tomu jisté důvody. Obrovská škála možných 
pohnutek, které teoreticky mohou dovést člověka k tomu, aby 
spáchal sebevraždu, ovšem znamená, že zde nemůžeme činit žádné 
jednotné závěry. Snad každý souhlasí s tím, že je nesmírný rozdíl 
mezi činy například řeckého filosofa Sokrata či vlastence Jana 
Palacha na jedné straně a válečných zločinců Adolfa Hitlera a 
Hermanna Göringa na straně druhé. Ti všichni spáchali sebevraždu, 
nicméně karmické následky, i když ty musí být za jakýchkoli 
okolností jistě závažné, se nutně také musí u jednotlivých případů 
podstatně lišit. Existuje přitom i cosi jako předem určený čas, který 
má člověk během inkarnace na zemské rovině prožít. Když toto 
člověk z vlastního rozhodnutí poruší, potom musí hlavně záležet na 
tom, jaké důvody ho k tomu vedly. Pokud tyto důvody byly morálně 
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čisté, nezávadné, pokud se tím nikomu neublížilo, výsledkem bude 
nejspíš to, že dotyčný stráví nějaké ty roky, zhruba tolik kolik si jich 
z původně stanovené délky života svým činem ubral, v jakémsi 
limbu, či ve stavu téměř úplného bezvědomí. Z toho se probere 
teprve, až nastane čas k tomu, aby přešel za plného vědomí na 
astrální rovinu. Odtud vše bude nejspíš pokračovat více či méně 
normálním způsobem, i když nějaké karmické následky v tomto 
případě jistě potrvají. Ve většině sebevražedných případů se ale spíš 
někomu ublíží – sebevrah často může zanechat na zemi lidi, kteří po 
zbytek svých životů si činí výčitky, že mu v činu nezabránili, takže 
jejich životy to poznamená a obvykle i dosti podstatně. Karmické 
následky to tudíž musí mít závažné. 

V dřívějších časech, snad až tak do 19. století, ale ještě i po 
proslulém krachu na burze ve 20. letech minulého století, páchali 
často sebevraždu lidé, kteří se dostali do finanční tísně následkem 
neuvážených nebo třeba i nešťastných finančních transakcí. 
Považovalo se to dokonce za čestný způsob toho jak se například 
vyrovnat s nepříznivou finanční situací, jak by se měl zachovat 
člověk, který má určité principy. V některých zemích, například v 
Japonsku, stále ještě tyto názory převládají. Souhlasit s takovýmto 
řešením jistě správné není, protože prakticky na každou takovou 
sebevraždu a vyhnutí se zodpovědnosti, skoro určitě nějak doplatí 
jiní lidé. Karmicky si takový člověk spíš hodně uškodí. Například 
lidé, kteří od něho nedostali zaplaceno, mohou sami přijít o své 
majetky, což je může vést k jiným zoufalým činům, atp. 

Ještě hůře se to z karmického hlediska může mít s člověkem, 
který se pokusil sebevraždou uniknout trestu za spáchané zločiny, 
jak tomu bylo u výše zmíněných válečných zločinců. Potom to 
nemůže sebevrah mít ani trochu lehké. Na nejnižší astrální rovinu 
se totiž dostane za plného vědomí. Obrazy plné groteskních situací 
a obývané monstrózními bytostmi, jaké ve středověku malovávali 
například Hieronymus Bosch (dole) či Pieter Bruegel, kteří nejspíš 
oba měli určité mediální sklony, mohou být ještě poměrně krotké v 
porovnání s tím, co takového sebevraha očekává po smrti. Pokud si 
myslí sebevrah, který zvolil tuto cestu proto, aby unikl problémům, 
které si nejspíš sám způsobil, že tímto způsobem nalezl řešení, 
skoro určitě ho čeká velice drsné probuzení z takového snu. Dosti 
pravděpodobným následkem může navíc být i to, že po čase 
stráveném za krajně nepříjemných okolností v nejnižších sférách, se 
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podobný život bude pro něho opakovat v příští inkarnaci. Znovu a 
znovu bude stavěn před ty stejné úkoly, jimž se předtím pokoušel 
vyhnout, dokud si nenajde vhodnější řešení. 

 

 

 

V případech lidí zabitých při nehodách, přírodních katastrofách, 
atp., záleží především na tom, zda toto bylo či nebylo součástí 
karmického uspořádání, tak říkajíce modrotisku pro ten který život. 
Podobně se to má i v případech vojáků zabitých při válečných 
akcích. Ať už je pravda na té či oné straně (či nejpravděpodobněji 
na žádné straně), budou takoví vojáci nejspíš přesvědčeni, že bojují 
za správnou věc. Jestliže jim to nějak prospěje, pokud jim třeba 
dojde jak absurdní je to, že na straně nepřítele bojují jiní, jejichž 
přesvědčení o tom, že pravda je na jejich straně, je stejně pevné, 
třeba jim to pomůže naučit se lépe rozpoznávat dobro od zla. V 
celkovém vývoji je to potom může dokonce postrčit kupředu. Pokud 
zde ale jde o pusté vraždění, jak tomu bývá v případech tzv. svatých 
válek vedených náboženským fanatismem naočkovanými teroristy, 
tito se potom oněch slibovaných odměn v posmrtném životě asi jen 
tak snadno nedočkají. Stejně tak ti, kteří je k tomu navedli či je 
podporovali.  

V zásadě zde vždy jde o to, že zabíjet jiné lidi bezdůvodně a 
namátkově nemůže nikdy vést k ničemu dobrému a ať už je 
jakékoliv víry, člověk by měl být tak dalece schopen rozpoznávat 
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dobré od zlého, aby se dokázal podobným situacím vyhnout. V 
celém našem pozemském putování vlastně o nic jiného nejde, než o 
dosažení rovnováhy. 

Děti, které zemřou v mladém věku, musí nutně tvořit 
samostatnou kategorii. Protože ve své nevinnosti ještě neměly čas 
ani možnosti k tomu vytvořit si jakékoliv význačnější asociace 
s čímkoliv zlým, co by se nacházelo v těch nejnižších sférách astrální 
roviny, přenesou se obvykle ihned po smrti přes tato místa, která 
pro jiné mohou být hrozivá, a to pravděpodobně velice rychle. 
Naleznou si potom své místo na některé z vyšších rovin, kde často 
ve společnosti jiných dětí s podobným údělem i zájmy setrvají, 
dokud nenastane čas k tomu posunout se ještě výš.  

 

Astrální rovina  

 

Zákon sedmi platí i zde, takže astrální rovina se dělí na sedm 
dílčích rovin či sfér. Znovu zde ovšem zdůrazňuji, že nesmíme nikdy 
nic brát doslova, že vše se vším se vždy a všude prostupuje a 
překrývá. Jedno základní pravidlo ale platí univerzálně: pokud se 
jedná o přístup na jednotlivé sféry, potom záleží vždy na tom, jak 
daleko se člověk propracoval duchovně a mentálně. Pokud jeho 
astrální tělo vibruje na úrovni frekvence té nejvyšší neboli první 
roviny, má tam přístup kdykoliv, ať už tam chce či nechce pobývat. 
Stejně tak má pochopitelně přístup i na všechny roviny nižšího 
řádu. Je potom také schopen komunikovat s inteligentními 
bytostmi stejného a nižšího řádu. Je sice dosti pravděpodobné, že se 
po čas svého života v astrální sféře bude vyskytovat na té nejvyšší 
rovině, může se ale také rozhodnout, že chce kupříkladu pomáhat 
jiným lidem, těm, kteří právě překročili práh smrti. V takovémto 
případě se bude pohybovat nejspíš v té nejnižší, sedmé sféře. 
Lidem, které takto potká a kteří se vyvinuli na úroveň, dejme tomu, 
čtvrté sféry, přitom třeba pomůže se do ní dostat a zabydlet se tam. 
Do jeho první sféry oni zatím přístup nemají, i když tam v zásadě 
také směřují. Své chráněnce proto může po čase nechat v jejich 
domácké čtvrté sféře a sám se vrátit do té nejvyšší sféry, odpočinout 
si tam, nabrat sil, setkat se se svými vrstevníky, atp. Tak jak to 
děláme my zde na zemi, kde také máme své společenské kruhy či 
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odborná pracoviště, kde se stýkáme s lidmi podobného ražení. Nebo 
když jedeme na dovolenou. Jak dole, tak i nahoře. 

Popisovat prostředí, v němž se člověk na astrální rovině 
pohybuje, se příliš dobře nedá. Něco z něho snad již známe ze svých 
výletů během spánku, problém je ale nejen v tom si je pamatovat, 
ale také v tom popsat v jazyce, který se vyvinul v hmotné sféře, 
například myšlenkové formy, s nimiž se setkáme, které se navíc 
neustále mění. Představte si, že jste se narodili v nějaké středověké 
vesničce kdesi u polárního kruhu a že jste se nějakým způsobem 
dostali do rovníkové Afriky. Vrátíte se odtamtud po nějakém čase a 
pokoušíte se svým soukmenovcům popsat, co jste tam všechno 
zažili a s čím jste se setkali. Jak vysvětlíte obyvatelům bílé tundry, 
že za pro ně nepředstavitelného vlhkého horka tam v hustých 
korunách neustále zelených stromů přeletují pestrobarevní ptáci a 
přeskakují opice s větve na větev, že v mokré zelené trávě leze 
všemožný hmyz, včetně jedovatých housenek a škorpiónů, že si také 
musíte neustále dávat pozor na hady, kteří vás mohou uštknout či 
uškrtit, na tygry, kteří se vás pokusí sežrat, na slony či nosorožce, 
kteří vás mohou ušlapat i na jinou havěť. Jak těm, kteří neznají nic 
jiného než sněhové pláně s trochou křoví, lišejníků a několika druhy 
polárních zvířat, vysvětlíte tohle a ještě mnohem, mnohem víc? Tak 
nějak podobně je na tom návštěvník astrální roviny.  

 

 „Místo kde se Země a 
Nebesa setkávají“   

Flammarionova Populární 
meteorologie  (1888) 

Nejnižší první 
rovina vypadá úplně 
jinak a má i jiné 
obyvatele, než 
například rovina 
druhá. Ta nejnižší 
může vyhlížet našim 
očím jako poněkud 
pozměněná a trochu 
pokroucená hmotná 
rovina, po níž můžeme chodit, zatímco na té šesté čili druhé 
nejvyšší, si třeba budeme připadat, že se jakoby vznášíme 
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prostorem plným předmětů neustále měnících jak tvary, tak i barvy. 
Můžeme se zde také setkat a popovídat si s někým kdo se zajímá o 
filosofii a kdo si bude při názorném výkladu pomáhat tím, že před 
našima očima bude vytvářet různé myšlenkové formy. Naopak, dole 
na první rovině to možná nebude pro nás zdaleka tak příjemnou 
zkušeností; výlety tam mohou být i dosti znepokojivé, zvlášť když 
přitom potkáme nějaké společenské vyvrhele. První dílčí rovina je 
místem kde se nejčastěji vyskytují různí opilci, zločinci či všelijací 
požitkáři, kteří se nedokáží odtrhnout od pozemských radovánek a 
podobná individua, takže i průměrně vyvinutý člověk zde 
pravděpodobně nenalezne moc toho, co by ho  lákalo.  

Také na té příští, druhé rovině, člověk nalezne podobné kulisy, 
které se nebudou příliš lišit od toho na co je zvyklý až na to, že mu 
budou asi připadat jaksi zkreslené. Bytosti, s nimiž se zde setká, 
budou ale už dost jiné než ty, s nimiž se setkal na té předchozí 
rovině, i když mu také nemusí příliš vyhovovat. Může se mu stát, že 
se ho zde třeba bude snažit přesvědčovat o své pravdě nějaký 
náboženský fanatik, rasista či patriot. Lidé s omezenými názory 
vůbec mívají tendence se na této rovině slučovat; typicky se 
pohybují ve společnosti jiných dogmatiků a v prostředí velmi 
podobném tomu jaké znali na zemi. Je tomu tak hlavně proto, že ti 
kteří tyto oblasti obývají, postrádají tak trochu představivost, takže 
vytvářejí celkem bezděky svými myšlenkovými formami prostředí 
podobné tomu, na jaké byli předtím na zemi zvyklí.  

S tím jak postupujeme výš a výš, mění se i prostředí, které není 
vlastně ničím jiným než ustálenými myšlenkovými formami, které 
vytvořili jeho obyvatelé, bývalí i současní. Poté kdy opustíme 
čtvrtou sféru, začne se ale všechno dosti podstatně měnit k lepšímu. 
Kolem třetí páté roviny, se potom rozkládá to, čemu spiritisté rádi 
říkají Summerland, Země věčného léta. Mohou to také být ona 
šťastná loviště amerických Indiánů či snad i Valhalla severských 
národů, atp. Nebyli jste tam náhodou? Pokud jste se dnes ráno 
probudili do nového dne se šťastnými pocity v duši, tak to možná 
byla ozvěna této vaší návštěvy! 
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14. Astrální říše 
 

S kým se můžeme na astrální rovině potkat?  

 1. S jakýmkoliv normálním žijícím člověkem. Těch asi bude 
daleko nejvíc. Kterýkoliv z nás se zde můžeme ocitnout, zatímco 
naše hmotná těla se oddávají spánku. Někteří lidé (není jich 
mnoho) si mohou být i velice dobře vědomi toho, v jakém stavu se 
nacházejí a dokáží svá astrální těla také celkem slušně ovládat. 
Většina se ale nachází ve snovém stavu, z něhož si nebudou příliš 
mnoho pamatovat poté, až se probudí. Astrální tělo je prakticky 
neunavitelné a člověk permanentně usazený na astrální rovině 
žádný spánek nepotřebuje. Totéž ale nelze říci o těle hmotném, jak 
všichni velmi dobře víme. Co se unaví, jsou ty fyzické části člověka, 
především jeho mozkové buňky, nervy apod., nikoliv ale mysl. Když 
prohlásíme, že jsme “mentálně unaveni”, není to tudíž pravda, 
unavily se pouze fyzické komponenty našeho těla a hlavně našeho 
mozku, které si potřebují odpočinout právě tím, že se veškerá 
činnost přenese jinam, tedy na astrální rovinu. Pokud se s člověkem 
v tomto stavu na ní potkáme, je možné že spolu povedeme nějaký 
rozhovor, jehož obsah si sice můžeme pamatovat, spíš ale oba 
zapomeneme, případně nám zůstane z takového setkání jen nějaký 
nejasný pocit. 
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2. S člověkem, který je při vědomí, zatímco se zde nachází 
dočasně. Psychicky poměrně vyvinutý člověk si často bývá dobře 
vědom toho, že opustil dočasně své tělo a že se nachází na výletě v 
astrální oblasti. Jelikož ale takový člověk neměl pravděpodobně v 
tomto směru žádný tréning, může snadno podléhat různým iluzím. 
Navíc, mívá zde často své “oblíbené místo”, kam ho jeho vibrace 
celkem automaticky přenášejí a většinou se odtud příliš nevzdaluje. 
Rejstřík jímž vládne je proto omezený, i když může docela dobře být 
přesvědčený, že to, co zde vidí, je vše, co je tu k vidění. O tom se 
může potom pokoušet přesvědčovat i jiné lidi, například některé 
naivní spiritualisty, zejména pokud působí jako medium a požívá u 
nich jisté autority. 

3. S adeptem či s jeho žákem. Do této kategorie, která je ještě 
podstatně menší než ta předchozí, patří ti duchovně značně vyvinutí 
lidé, kteří mají plnou kontrolu a to nejen nad svým astrálním tělem, 
ale také nad tělem mentálním, jímž se budeme zabývat jinde.  

4. S černokněžníkem či s jeho žáky. Jedná se zde o ty, kteří se 
vydali tzv. levou stezkou, kteří své nabyté síly využívají k zlým, 
sobeckým účelům. Typicky se v pozadí nacházejí sexuální pohnutky, 
které je k tomu vedly.  

Tyto čtyři základní kategorie představují lidi, kteří jsou živi na 
zemi. V těch následujících nacházíme potom ty bytosti, které 
fyzická těla nemají. 

1. Normální člověk po smrti. Sem patří všichni lidé, kteří již 
opustili svá hmotná těla. Nacházejí se na všech astrálních rovinách 
a to podle toho, jak dalece jsou vyspělí duchovně. 

2. Astrální stín. Totéž jako astrální mrtvola. Na rozdíl od 
mrtvoly fyzické, může a většinou má v sobě ještě poměrně dost 
života. Po tzv. druhé smrti na astrální rovině se vědomí přenáší do 
mentálního těla, jímž se zabývám na jiném místě. Vlastní Já, které 
se inkarnuje, většinou nedokáže z astrálního těla zcela odejmout to 
vše, co představuje princip Manas neboli mentální princip. 
Následkem toho, část této látky či energie, zůstává ve spojení s jinak 
již opuštěným astrálním tělem. Toto, i když už ve skutečnosti není 
ničím jiným než mrtvolou, si takto nadále udržuje stejnou podobu, 
mívá určité charakteristické chování, mívá také jistou, i když 
omezenou paměť, atp. Přestože není v zásadě už ničím jiným než 
bezduchým ranečkem vlastností nižšího řádu, které skutečný člověk 
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kdysi míval, nebývá si astrální stín nikterak vědom této skutečnosti 
a často se proto za onoho skutečného člověka i považuje. Protože se 
sestává z látek nižšího řádu, mívá také tendenci klesat směrem dolů 
astrální oblastí, většinou až na tu nejnižší úroveň. Ne vždy se tam 
dostane, protože po celý čas postupně chátrá a pomalu se rozpadá. 
Ty ze stínů, které se na nejnižší astrální rovinu nakonec dostanou, 
se potom mohou často pokoušet se spojit právě se spiritistickými 
medii, která ve většině takovýchto případů nemají potuchy o tom, s 
kým se to vlastně stýkají, komu případně propůjčují svůj hlas a 
někdy i části své vlastní paměti. Protože zcela postrádají vyššího 
principu, tyto stíny se také snadno nechávají ovládat a případně 
využívat těmi, kteří vědí jak si je podmanit, tedy lidmi zabývajícími 
se černou magií. Ti takto někdy dokáží prodloužit délku trvání 
existence stínu, nikoliv ale natrvalo. Každý stín, po kratší či delší 
době, ztratí i ty poslední zbytky inteligence a vědomí a stane se z 
něho astrální kostra. 

3.  Astrální kostra čili skořápka. Jak jste si už asi všimli, na 
astrální rovině se umírá pomaleji než na rovině fyzické. Astrální 
kostra sice nemá normálně žádnou inteligenci či vědomí, přesto 
může na krátkou chvíli a za určitých okolností obživnout, zejména 
dostane-li se do blízkosti media. Potom může stále ještě důvěřivé 
lidi obalamutit tím, že předvede něco, čím se vyznačoval člověk, za 
něhož se vydává, jako například jeho rukopis. 

4.  Oživená kostra. Nemá sice nic společného s člověčenstvím, 
uvádím ji zde pouze proto, že prapůvodem z něho pochází. Oživená 
kostra bývá umělou elementální bytostí, obvykle ovládanou pomocí 
černé magie. Je proto vždy zlovolná a nejlépe je takovýmto 
stvořením se zdaleka vyhnout. Naštěstí jich mnoho není a šance, že 
nějakou potkáte, je proto malá. 

5. Sebevrah či oběť náhlého neštěstí. Již jsem se o nich zmínil. 
Některé oběti mohou “prospat” čas a to až do té chvíle, kdy by je 
byla čekala přirozená smrt. V případech sebevrahů zejména, bývá 
ale takovýto člověk při plném vědomí, takže v této situaci může 
prožívat značné utrpení. Může se proto také pokusit o to se vám 
svěřovat, žádat či prosit vás o pomoc, kterou jim naneštěstí většinou 
poskytnout nemůžete, i kdybyste si tak přáli celým svým srdcem. Je 
totiž těžké, spíše nemožné, plavat proti proudu karmických 
následků, které si sebevrah sám přivodil. 
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Henry Fuseli: Noční můra. Anglicky je "noční můra" nightmare, mare ale také znamená 

kobylu. Kromě té na spící dámě sedí ještě incubus, což je zvláštní kategorie skřetů 
specializujících se na obtěžování žen. Pro muže existuje také ženský protějšek - sucubus. 

 

6. Upír či vlkodlak. Řeknete si nejspíš: to se už ale opravdu 
zachází do extrémů! Možná, že v dnešní době upírství není již 
zdaleka tak časté, jak tomu snad bývalo v minulosti. Archeologické 
nálezy ale dotvrzují, že se lidé kdysi upírů báli natolik, že se 
pokoušeli mrtvoly lidí podezřelých z upírství (sání krve či prány z 
těl živých lidí) “zabít”, často tím, že jim prokláli srdce. Kolik jich ale 
bylo zneškodněno tím, že byla jejich “nemrtvá” těla spálena na 
popel, což bývalo jinou účinnou metodou likvidace upíra, se už 
nikdy nedozvíme. Jak u upírů, tak i u vlkodlaků, jednotlivým 
případům obvykle předchází jistá znalost černé magie, je také 
možné, dokonce pravděpodobné, že něco z toho se událo už za 
plného života takového člověka. Upírství psychologické, o němž 
jsem se už zmínil, je i v dnešní době celkem běžné, snad dokonce 
běžnější než tomu bývalo v minulosti. To skutečné upírství je 
naopak silně na ústupu; podle některých theosofů patřilo spíše do 
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dob Atlantské rasy a objevuje se proto občas jen u některých jejích 
potomků. 

7. Černokněžník či jeho žák. Tuto možnost zde pouze zmiňuji a 
nehodlám se o ní rozšiřovat. V některých případech si lidé uměle 
prodlužují život v astrální formě; děje se tak vždy na úkor někoho 
jiného. Karmické spojitosti bývají přitom velmi složité. 

8.  Žák připravující se k reinkarnaci. Žák okultního mistra (tzv. 
čela, angl. chela) si může z různých důvodů zvolit takovou cestu, při 
níž se začne nový život v hmotném těle co nejdříve a to aniž by 
prošel celým cyklem, tak jak se tomu děje v ostatních případech. Je 
k tomu ale zapotřebí zvláštního povolení – byrokracie zřejmě 
existuje i u zákonné moci spravující karmické záležitosti. 

9. Nirmânakaya. Je to prý vzácné, nicméně se to někdy stává. 
Nirmânakaya je lidská bytost, která již prošla všemi koly duchovní 
evoluce a nemusí se tudíž znovu rodit v lidském těle na zemi. 
Nicméně si udržuje se zemí kontakt a z různých důvodů se někdy 
může objevit až v astrální a dokonce i ve fyzické formě, aby podle 
všeho koordinovala dění na naší zemi. Jakási šedá eminence. Raději 
budu zticha, abych náhodou nevzbudil konspirační teoretiky...  

 

Jiné astrální bytosti 

 

1. Elementální bytí (esence, podstata). Zde by mohlo snadno 
dojít k nedorozumění a proto se pokusím vysvětlit podrobněji co 
mám na mysli. Proč užívám slova “bytí” a nikoliv “bytost”? To 
druhé by značilo individuální bytost, která je již vyvinutá v tom 
směru, že vykazuje určité základní individuální charakteristiky, jako 
tvar, či barvu, má také určitou povahu, atp. Elementální bytí nic 
takového nemá. Ptáte se proč? Jedná se o druh energie, která se 
vyronila hned na samotném počátku velkého cyklu existence 
(Manvantara), která až doposud ale nedosáhla stavu permanentní 
individualizace, rozlišení. Tato energie prostupuje veškeré roviny i 
dílčí roviny. Co si musíme především uvědomit je, že to čemu 
říkáme elementální bytí se nachází na sestupné části evoluční 
křivky. To znamená, že to teprve sestupuje dolů směrem k hmotě, 
že se to “vyvíjí” v obráceném smyslu slova. V angličtině se celkem 
běžně užívá výrazu „involution“, značící opak evoluce, obrat 
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dovnitř. V češtině sice toto slovo také existuje, „involuce“ se ale 
užívá spíš jen v medicině. Já je ale užívat budu a to ve výše 
uvedeném smyslu. 

Elementální bytí, poté kdy dosáhlo nejnižší roviny existence, se 
v příštím cyklu stane minerálem. Pouze poté kdy dosáhlo tohoto 
vývojového stupně, identifikuje se totálně s hmotou; odtud potom 
bude moci začít cestu směrem vzhůru. Z těchto důvodů je můžeme 
také nazývat “monádickou esencí” – teprve až u ní dojde k 
zmíněnému rozlišení, vzniknou zde individuální monády. 
Elementální bytí na astrální rovině je nesmírně citlivé na jakékoliv 
lidské myšlenky a reaguje na ně tím, že se téměř okamžitě zformuje 
do tvaru a nabude barev podle toho, jak si to naše vůle vyžaduje. 
Vše co je k vidění na astrální rovině je tudíž stvořeno z tohoto 
materiálu. Tvary, jakých to nabývá, mohou potom být jak 
měnivého, tak i víceméně permanentního charakteru. Takto vzniká 
to, co my můžeme považovat za “bytosti” – ty ovšem jsou vždy a za 
všech okolností umělého charakteru a i když mohou mít jistou 
inteligenci, nejsou schopny se chovat, činit samostatně rozhodnutí a 
tudíž jednat tak jak jednají lidé. Elementálního bytí  lze využívat pro 
různé účely; na příklad, většina magických obřadů je zcela závislá 
na jeho manipulování, ať už se tak děje pomocí společné vůle lidí, 
kteří se k tomu účelu shromáždili (jako například při konání mše 
svaté v kostele), či pomocí vůle jednoho člověka, mága, kouzelníka, 
který ví přesně jak je ovládat. 

2. Astrální těla zvířat. Člověk by očekával, že toto musí být 
velice objemná kategorie a tak tomu skutečně i je. Nicméně, na 
astrální rovině se většina zvířat příliš neprojevuje. Jsou k tomu dva 
hlavní důvody. Jednak je těch zvířat, která by byla plně 
individualizována, poměrně málo a i pokud k tomu již došlo, pobyt 
na astrální rovině bývá pro ně poměrně krátký. K nim patří zejména 
domácí zvířata, jako psi a kočky, o nichž bychom mohli také říci, že 
jaksi podstupují trénink v tom, aby se mohla v budoucnu stát lidmi. 
Naprostá většina zvířat se ale okamžitě po smrti připojí ke své tzv. 
skupinové duši.  Skupinové duše jsou z hlediska našeho, jako 
"hledačů pravdy" pokud jde o reinkarnaci, velice důležité. Proto si 
zaslouží svou vlastní kapitolu a té se jim také dostane.  

3.  Duchové přírody. Toto je zcela zvláštní kategorie, o níž stojí 
zato si něco říci, i když s námi lidmi do styku příliš často 
nepřicházejí. Nepatří totiž do stejné evoluční skupiny k níž náležíme 
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my. S duchy přírody prostě obýváme stejnou planetu, jinak ale s 
nimi většinou nemíváme moc co dělat. Tu a tam se nicméně zájmy 
jedněch a druhých z různých důvodů mohou zkřížit a potom může 
docházet k jisté spolupráci, někdy ale i ke konfliktům. V pohádkách 
a bájích se můžeme setkat se situacemi, kdy se člověk buď ocitne v 
jejich moci a musí se nějakým způsobem vykoupit, jindy naopak si 
jejich pomoci sám vyžádá a oni mu ji poskytnou, buď z dobrého 
srdce nebo také ze zištnosti. Jak se tomu většinou mívá, celkem 
existuje sedm tříd těchto bytostí, tři z nich se ale nacházejí na nám 
normálně nedostupných rovinách, takže pokud se s některými z 
duchů přírody setkáme, jedná se obvykle o jednu ze zbývajících čtyř 
kategorií.  

 

 
V době Shakespearově ještě většina lidí na víly věřila. V dnešní době sice už málokdo, 

dramatikův Sen noci svatojánské zůstává ale stále populárním divadelním kusem. 

 

Výše zmíněné kategorie astrálních bytostí jsou lidstvu od 
nepaměti známy, i když moderní doba je jaksi odsunula do pozadí a 
do oblasti pověr. Ve středověku, kdy se lidé těmito věcmi častěji 
zabývali a bývali v tomto směru senzitivnější, se tyto čtyři základní 
třídy duchů přírody nazývaly gnómové (spříznění se zemí), undiny 
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(vodní víly), sylfové (duchové vzduchu) a salamandři (duchové 
ohně). Jinak jsou či byli také známi jako koboldi, permoníčci, víly, 
rusalky, satyrové, fauni, gnolové, skřeti či skřítkové, elfové, šotci, 
atp. Pokud je člověk někdy zahlédne, potom typicky vyhlížejí jako 
jakési karikatury lidí, 
obvykle menších postav, 
to jest, když se ovšem 
nechají být viděni, což 
nebývá příliš často, 
aspoň ne na naší hmotné 
rovině. Jak ve 
skutečnosti vypadají, 
nevíme, protože vcelku, 
jak se zdá, mohou měnit 
podoby podle své vlastní 
vůle. Mají své 
představené. V sanskrtu 
se hlavní vládci těchto 
jednotlivých tříd nazývají 
Akâsha (éter), Agni 
(oheň), Pavana (vzduch) 
Varuna (voda), Kshiti 
(země). Podle tradice, ti z 
lidí kteří se s duchy 
přírody dokáží 
dohodnout, které oni přijmou, musejí být ve všech směrech čistí a 
neposkvrnění – jak po tělesné tak i po duševní stránce. Pokud tyto 
podmínky splňují, potom se jim může od nich dostat i značné 
pomoci. Zde asi mají původ různé mýty a pohádky, v nichž prostý 
človíček, pasáček ovcí či tak podobně, má styky s těmito bytostmi, 
od nichž se mu dostane nějaké kouzelné moci. Jinak se nám ale 
duchové přírody povětšinou vyhýbají. Podle theosofů, ale také 
občas hrávají různé role při spiritistických seancích, aniž by si toho 
byli jejich účastníci vědomi. Někteří s nich mívají zřejmě jakoby 
dětinskou radost z toho, když mohou nějakým způsobem lidi 
obalamutit, i když většinou to nemyslí nijak zle. Prostě se takto rádi 
baví. Určitá spontánnost, hravost hraničící s naivitou, bývá typickou 
vlastností mnohých z duchů přírody.  

4. Devy. Deva je v zásadě totéž co anděl v západním náboženství 
a mytologii. Západní kultura vždy také uznávala a uznává existenci 
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andělů, vidí je ale poněkud jinak než ta východní. Andělé jsou 
dodnes populární a to i v časech kdy světem vládnou tzv. vědecké 
názory. Zkuste si ale zadat v Google slovo anděl, či ještě lépe 
anglickou verzi „angel“. V tom posledním případě vám zaručím, že 
se vám dostane aspoň miliardy odkazů. Ve východnímu pojetí, 
podle něhož devy přináležejí k jiné evoluční skupině a s lidmi se 
stýkají víceméně jen tehdy, kdy se zájmy obou „ras“ buď nějak kříží 
nebo mají společnou bázi. Což je v ostrém kontrastu například s 
náhledem některých kabalistů, kteří naopak vidí v andělech jakési 
služebníky lidí, kteří byli Bohem stvořeni jen právě k tomuto účelu. 

Devy se dělí na tři hlavní třídy – Kâmadeva, Rûpadeva a 
Arûpadeva. Ti první mají jako své nejnižší tělo právě to astrální a 
níže již jít podle všeho nemají, což by devy stavělo v evolučním 
systému výše než lidstvo, ať už se na to lidé dívají jakkoliv. Mohli 
bychom také vyslovit takovou hypotézu, podle níž jsou devy prostě 
o jedno celé kolo dále ve vývoji než lidé. Vládcem těchto bytostí je 
tzv. Devarâdža, který je v zásadě totéž co archanděl náboženských 
systémů západu. Stejně jako archandělé, jsou zde také čtyři 
Devarâdžové, i když nám musí být vcelku jasné, že někde nad nimi 
se musejí nacházet další tři, kteří se budou postupně zapojovat do 
akce až ve vyšších kolech vývojového schématu.  

 

 Elementální bytosti umělého druhu 

 

1. Nevědomě stvořené elementální bytosti. Víme už, že 
elementální bytí či esence, se dá člověkem poměrně snadno 
zformovat a to do celkem jakéhokoliv tvaru, Pokud k tomu ale dojde 
bez plného vědomí jeho tvůrce, takovýto elementál se nenachází 
pod jeho kontrolou a žije tak říkajíce podle svého, po dobu jejíž 
délka závisí hlavně na tom, jak silná byla myšlenka, která mu dala 
za vznik. Obvykle to bývá jen několik minut, někdy to ale může být i 
značný počet dní.  

2.  Elementálové stvoření vědomě. Záleží opět na tvůrci, jímž 
může být jak bílý mág tak i černokněžník. Podle toho jaký úkol je 
mu svěřen se bude řídit také délka jeho existence, inteligence a 
celkové schopnosti. 
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3.  Umělí lidé. Prý je toho možné docílit, aspoň si 
to lidé vždycky mysleli, jak se zdá. Od Golema rabího 
Leva, přes Homunkula alchymistů až k Čapkovým 
Robotům, vždy se tradovalo, že umělého člověka lze 
vytvořit. Aby to ovšem opravdu byl člověk, musel by 
mít také astrální tělo.  

(Vpravo Karel Čapek jako robot, ve vlastní 
karikatuře) 

 

Ještě ke spiritismu 

 

 Protože nyní už toho víme trochu víc o astrální rovině a o tom s 
čím se zde můžeme setkat, chtěl bych ještě něco dodat na téma 
spiritismu. Dnes mnohými velebená, jinými opět tupená Madam 
Blavatská sice se spiritismem začínala a to už ve velmi mladém věku 
a později znovu, když se nacházela v Káhiře a v Americe, ještě 
později se ale proti jeho praktikám stavěla velice otevřeně. Až si 
tímto znepřátelila některé prominentní zastánce spiritismu, včetně 
Daniela Dunglase Humea. Proč se tak stalo? Spiritismus je 
dvojsečný. Na jedné straně, pomůže přesvědčit lidi, kteří by se asi 
jinak jen tak přesvědčit nedali, o existenci posmrtného života. Na 
druhou stranu, může vážně ohrozit vývoj člověka, který právě přešel 
na druhou stranu zdi, která nás dělí od astrálních oblastí. Pro 
takového člověka je nejžádoucnější, aby postupoval plynule přes 
nižší astrální roviny, až na tu rovinu, na kterou patří, podle toho jak 
daleko se dostal ve svém vývoji. Pokud se ale lamentujícím 
příbuzným podaří se s ním spojit, což se občas stává, jistě to jeho 
postup musí, když ne přímo zastavit, tedy aspoň hodně zpomalit. 
Čas, který potřebuje strávit v oblasti kâma-loka, se tímto prodlouží, 
čímž pádem vše může být narušeno. To i v tom případě, kdy se 
komunikace přes medium zdařila! Jenže, zdařit se  nemusí, 
dokonce je pravděpodobnější, že sice budou příbuzní zemřelého 
přesvědčeni, že se zesnulým jsou ve spojení, přičemž ve skutečnosti 
ale k ničemu takovému nedošlo. Někdo se za toho zemřelého 
člověka úspěšně vydával. Nejen to, mohlo by to být mnohem horší. 
Některý z přítomných by navíc mohl ze seance odejít s nebezpečnou 
bytostí v patách, takovou jaká je schopna toho ovládnout tohoto 
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člověka či někoho z jeho okolí jen proto, aby si splnila svoje vlastní 
nečisté touhy a úmysly. 

Problém se nachází v tom, že není skoro nikdy možné 
odhadnout správně, kdo se právě pokouší z druhé strany 
komunikovat. Mohl by to být kdokoliv z následujících: 

 Skutečný zemřelý člověk na astrální rovině. Může to sice být 
skutečně člověk, nikoliv ale ten, kterého se někdo z přítomných 
chtěl dovolat. Vydávat se za něho může tak, že si z vědomí živého 
člověka vytáhne nějaká fakta, která tento o zemřelém ví, a tudíž se 
může prezentovat jako zemřelá osoba. Proč by to dělal? Často pouze 
proto, aby se pobavil, zahnal nudu. Může mít ale i horší postranní 
úmysly, jako případnou posedlost tohoto člověka. 

 

Sidney Hollis Radner (druhý zleva) připravuje oficiální seanci Harry Houdiniho v r. 1992. 
Radner (1919-2011) byl největším sběratelem artefaktů týkajících se proslulého iluzionisty, 
který za svého života vedl tažení proti podvodným mediím, o němž se ale proslýchá, že po 

své smrti komunikoval přes jiná media. 

 

Skutečný zemřelý člověk nacházející se v devačanu. Spojit se s 
člověkem nacházejícím se v devačanu je možné pouze v případech 
medií, která jsou duchovně značně vyspělá. Přitom je těžké přesně 
vyjádřit, co se medium takto dozví, protože v této situaci je zemřelý 
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člověk silně odtažený od zemských podmínek. Medium si potom 
často bezděky pomůže tím, že přidá něco ze sebe. 

 Astrální stín nebo stíny. Může to sice být stín původního 
člověka, s ním ale už nemá skoro nic společného, kromě vzpomínek. 
Případná konverzace se stínem proto nemůže nikdy vést příliš 
daleko. 

Astrální kostra či kostry. Platí to samé co předtím, pouze v ještě 
zvýšené (či ve skutečnosti snížené) míře. 

Oživená kostra. Zde už může jít o pokus někoho nějakým 
způsobem se vetřít do důvěry člověka. 

 Duch přírody. Někteří duchové přírody bývají celkem hraví, 
podobně jako malé děti. Tím, že se jim daří ohlupovat přítomné, se 
prostě náramně baví. 

Osobnost samotného media. To se může stát, aniž by si toho 
medium bylo nějak vědomo. I když se může jednat o nějaký klam, o 
tzv alter ego (druhé já) media, informace, jichž se přítomným 
dostane mohou být dosti kvalitní. Jindy to ale tak skvělé být 
nemusí. Záleží prostě na tom, jak duchovně vyspělé, či naopak, je 
medium. 

Tak zvaný kontrolní duch media může být opravdu tím, za koho 
se vydává, i když to zdaleka není pevným pravidlem. Zde je nutné 
postupovat s tou největší opatrností a nespokojit se jen tak s tím, co 
nám je řečeno, ať už mediem nebo účastníky seance. Samotné 
medium mohlo být hned na počátku oklamáno a naivně potom 
nadále věří tomu, co mu bylo původně řečeno. Je na příklad s 
podivem, kolik kontrolních duchů mívalo, zejména počátkem 
dvacátého století, jména amerických Indiánů. Občas to stále 
přetrvává a sám jsem se s podobným případem, který jinak vypadal 
celkem věrohodně, setkal. Bylo by skutečně zvláštní, kdyby aspoň 
někteří z těchto „kontrolních duchů“ se za Indiány nebyli vydávali 
podvodně. Běžný návštěvník seance nemá skoro žádnou možnost si 
ověřit to, co je mu takto předkládáno a existuje mnoho způsobů 
toho, jak z astrální roviny oklamat člověka nacházejícího se na 
hmotné rovině. Celkově lze jen znovu zopakovat, že pokud 
spiritismus nějak napomůže tomu, aby se zboural materialismus, 
který některé lidi dokáže opravdu vážným způsobem zdržovat ve 
vývoji, mohou zde být dobré důvody k tomu se jím zabývat. Ovšem 
jen jak se říká česky: “odsud posud”. Jakmile je účel splněn, je 
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nejlépe co nejdříve přejít na něco jiného, něco vyššího řádu. Pokud 
se někdo nechá svést k tomu, aby si ze spiritualismu učinil 
náboženství, příliš daleko ho to dovést nemůže. 

 

 

Vojen Koreis: Druhá smrt Orfeova - akrylová barva na plátně. 

 

Astrální smrt 

 

Během svého pobytu na astrální rovině, si mysl člověka, 
zpočátku plná vášní, emocí a tužeb, pomalu a postupně tyto věci 
vytříbí a ponechá si z nich jen to, co se bude hodit “vyššímu Já”. 
Nesmrtelná trojice Atmâ – Buddhi – Manas se potom bude moci 
zbavit toho všeho, co z tohoto života už potřebovat nebude, poté kdy 
vědomí přešlo do stavu, jemuž se říká devačan, o němž se dozvíme 
více jinde. Zatím jen to, že devačan je v zásadě totéž, čemu 
například křesťané říkají Nebesa. 

Vyšší Já, jemuž theosofové často říkají Ego, podle latinského 
výrazu stejného významu, si v určitém bodě potřebuje do sebe 
stáhnout a absorbovat to vše kladné, co z této inkarnace získalo. Na 
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konci života v astrální oblasti dojde tak k něčemu podobnému 
tomu, co se děje v případě přirozené smrti lidského organizmu na 
zemi. Astrální smrt, jíž se někdy také říká druhá smrt, se v lecčem 
podobá té první. Živelná podstata, z níž se astrální tělo skládá, se 
podobně jako tělo hmotné smrti brání a na rozdíl od něho se mu 
obvykle podaří si něco uchovat. Proto také pozdější astrální 
mrtvola, či kostra, může ještě mít v sobě trochu z toho života, jímž 
žila na astrální rovině. Protože to “něco” navíc bývá poněkud 
smíšené s látkou ještě vyššího řádu, tou, z níž je složeno tělo 
mentální, něco málo z této látky zůstane po smrti na astrální rovině 
promíchané s astrální látkou. Proto také si může astrální kostra 
ještě zachovat po nějaký čas určitou dávku inteligence. To, co “za 
něco stojí”, si ale po svém odtažení od astrální roviny vyšší Já 
ponechá. Je to jako úrok, který si odneslo ze své investice, jíž byla 
inkarnace jak v hmotném tak i v astrálním těle. 

 

 

 

 

**** 
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15. Mentální tělo  
 

 

Mentální tělo (princip) 
neboli manas, se nachází o 
stupeň dále (či výše, to podle 
toho jak na věci hledíme) než 
tělo astrální. Podobně jako 
umíráme ve hmotném světě, 
očekává nás také smrt na rovině 
astrální. Někoho dříve, jiného 
později, čím to se řídí jsme si již 
naznačili. K smrti na astrální 
rovině dojde skoro vždy 
přirozeným způsobem, protože 
na astrální rovině se nehody či 
živelné pohromy běžně nedějí – 

člověk prostě dozraje k tomu, aby se posunul o rovinu výše. Jak to 
funguje v běžném fyzickém životě, do toho jsem měl možnost aspoň 
trochu nahlédnout, když jsem před lety sledoval svou matku v 
posledních několika měsících jejího života. Přijel jsem v roce 1992 
do Česka, hlavně abych ještě strávil nějaký čas s ní, protože jsem 
tušil, že jí toho života už příliš mnoho nezbývá. Ona to tušila také a 
byla s tím vyrovnaná. Bylo jí 88 let, fyzicky sice byla celkem zdravá, 
stařecká demence se ale už projevovala a to hlavně ztrátou paměti. I 
toho si byla vědoma a přičítala to nedostatku příležitostí ke 
komunikaci s lidmi. Problém ležel hlavně v tom, že naprostou 
většinu svých kdysi četných známých přežila, takže se v posledních 
několika letech už skoro neměla nikoho s km by se mohla stýkat. 
Záležitosti tohoto světa ji už stejně nijak zvlášť nezajímaly, zejména 
když neměla nikoho s kým by si o tom mohla promluvit. Někdy se 
na chvilku podívala na televizi, nic ji ale příliš dlouho nezaujalo. 
Jednou mi zničeho nic řekla: “Víš, když mě už ten život tak nějak 
nebaví…” Jindy jsem ji vezl autem; projížděli jsme přitom kdesi 
nedaleko Kolína dlouhou alejí hustých stromů. Matka najednou 
prohlásila: “To je divné…” Zeptal jsem se, co je divného. 
Odpověděla jen: “To světlo…” Světlo slunce občas probleskovalo 
mezi větvemi stromů; to muselo být, co tím mínila. Bylo to také to 
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jediné, co v ní vzbuzovalo živý zájem. Světlo. O pár měsíců později 
upadla, zlomila si kyčel a z nemocničního lůžka už nevstala. 

Tak nějak podobně se to musí mít se smrtí na astrální rovině, až 
na tu zlomenou kyčel. Čas pomalu dozraje k tomu přejít na jinou 
rovinu existence; člověk přijde na to, že tam kde se nachází, už 
nemá celkem nic na práci a že je na čase pohnout se o stupínek dále. 
Jednoho dne (řečeno obrazně, protože dny a noci tak jak je známe, 
na této rovině nejsou) se probudí ve světě mentálním. Podobně jako 
když odešel ze světa hmoty, také si toho sebou nenese o moc víc než 
ten příslovečný blázen z tarotových karet, to znamená jen tolik, 
kolik se toho vejde do malého ranečku, který si nese přes rameno. 
Běžný člověk byl v životě vedeném na astrální rovině (taktéž i na 
rovině hmotné) neustále obklopen množstvím myšlenkových forem. 
Značné části z nich se v tomto bodě již zbavil. Například, pokud 
sázel pravidelně na koně, často si nejspíš představoval ten veliký 
den na dostihovém závodišti, kdy se konečně dostaví ta vytoužená 
výhra a on si ji od bookmakera přijde vybrat. Jenže, přijde čas, kdy 
pochopí, že by z té výhry už neměl zdaleka tolik jako dříve – ví, že 
už si ze zdravotních i jiných důvodů řadu věcí nemůže dovolit.  

Pokračujme dál v této analogii. Něco z posedlosti sázením na 
koně se mohlo promítnout i do života tohoto člověka v astrálním 
těle. Zpočátku mu to mohlo i přinést nějakou radost. Přání a tužby 
se na astrální rovině naplňují daleko snadněji než v tom 
pozemském životě, následkem čehož kůň, či myšlenková forma 
závodního koně, zde většinou běhá právě tak jak běhat má, aby v 
závodě vyhrál. Samozřejmě, dalo by se to tak i zařídit, aby tomu 
bylo podobně jako v hmotném světě, ale i to by jistě časem 
zevšednělo. Zákonitě musí celá takováto věc jaksi ztratit na 
zajímavosti a takového člověka na astrální rovině brzy přestane 
bavit. To je ovšem jen malý příklad; každý z nás, snad kromě 
některých ze zasvěcenců, kteří mají rovnou namířeno výše a celou 
astrální rovinou proto projedou jak na koni, si tam nějakého toho 
“koníčka” sebou přivádíme. Na mentální rovině je tomu opět jinak a 
takovéto věci už docela pozbývají významu, takže člověku zde zbude 
jen to, co opravdu stálo za námahu. To co bylo na něm sobeckého, 
nemůže se na tuto rovinu již dostat, zůstane to tudíž na astrální 
rovině a spolu s astrální mrtvolou to klesne do těch nejnižších 
poloh, kde se to rozloží. Altruistické myšlenky na mentální rovinu 
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naopak patří a proto si je lidská monáda sebou bere a může jich zde 
užívat tak, jak se patří.  

Nyní trochu mystiky, snad nám to neuškodí. Každý z nás máme 
nějaké přednosti, nějaký talent, v mnohých případech i více talentů. 
U někoho to může být krása těla a tváře, u jiného fyzické 
schopnosti, houževnatost, vytrvalost, nebo třeba schopnosti 
kreslířské, zvučný hlas, atp. To vše je zde, aby nám to pomohlo hrát 
tu roli v životě, která je nám nějak předurčená. Proto také nemá 
význam se příliš zaobírat tím, co mají, čeho dokáží, či co nedokáží, 
jiní lidé — to co oni dostali do vínku jsou jejich vlastní nástroje, 
jejich osobní talenty, které jsou zde, aby pomáhaly právě jim. Kolem 
nás vše podléhá časový, prostorovým či pohybovým omezením. Bez 
takto vytyčených omezeních, bez hranic, by jednotlivé duše neměly 
možnost nic přijímat ani vydávat. Těmto restrikcím se říká v řeči 
kabalistů Cimcum. 

 

Cimcum (někdy také Cim-cum. Tzim-tzum, atp.)  

 

značí „kontrakci následující po 
předchozí expansi“. Jde zde prostými 
slovy o to, že poté kdy stvořil svět, Bůh 
se od svého výtvoru odtáhl; to proto, 
aby povolil existenci něčemu jinému 
kromě sebe sama. Boží přítomnost v 
přímém smyslu slova (v jiném smyslu je 
Bůh stále přítomen) by zabraňovala 
tomu, aby se cokoliv mohlo dít. 
Cimcum je dosti obtížný koncept, takže 
když si představíme, že Bůh pro nás 
vytvořil jakési pískoviště a potom řekl: 
„tady si dělejte, co chcete“, dokážeme 
jej alespoň do jisté míry pochopit. Dalo 
by se také říci, že Cimcum je odrazem 
od Boha vycházejícího světla, což 
způsobilo, že se zde vytvořilo vakuum. 
To potom umožnilo to, aby se vytvořily 
a postupně odhalovaly další světy. Ta 
hra v pískovišti nám nejlépe jde, když se 
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nacházíme ve svém hmotném těle, tady na zemi. V astrálním světě 
si sice také můžeme hrát, nemá to ale už takový dopad, takže nás to 
tolik nenaučí. S člověkem na zemi se to má podobně jako s 
golfovým míčem. Když takový míč hráč odpálí, ten letí třeba i 300 
metrů (pokud jde o hráče dobrého), nakonec ale spadne na zem, 
několikrát poskočí a po chvíli zůstane ležet. Je potom na hráči k 
němu dojít a odpálit jej dál, dokud míč nedostane co nejmenším 
počtem úderů do jamky. Je na nás, jak si s tím poradíme. Pokud se 
nacházíme na zemi, ale nepodílíme se aktivně na hře, která se zde 
odehrává, nic z toho mít nebudeme. Musíme se prostě zúčastnit, ať 
už na golfovém hřišti nebo na burze. Může se nám přitom stát, že se 
při golfu, tenisu, fotbale, či slézání Mount Everestu zraníme, v 
každém případě nás to občas bude bolet, o to už se postará Cimcum. 
Někdy třeba prostě upadneme a budeme se muset zvednout. Žádný 
záchranný provaz se k nám s nebe sem dolů přitom nespustí; jediný 
způsob jakým se můžeme zvednout po pádu je opřít se o zemi 
rukama a postavit se na nohy. 

 V krátkosti: Cimcum je vlastně jednoduchý koncept. Stačí na to 
jít zdravým selským rozumem – čím víc omezení zavedeme, čím víc 
překážek postavíme do cesty hmotě, tím víc máme z toho užitku. 
Volně tekoucí vodě postavíme hráz, vznikne rybník. Ten nám potom 
slouží nejen jako zásobárna vody, můžeme se v něm také koupat, 
můžeme v něm pěstovat kapry, atp. Světlo slunce se po zemi 
rozprostírá rovnoměrně; nastavíme-li mu ale zvětšovací sklo, čočka 
způsobí koncentraci paprsků. Ty potom můžeme vrhnout na kus 
papíru, který se vznítí. Čím více utáhneme kůži na hracím bubnu, 
tím silněji bude buben znít, když do něho uhodíme paličkou. Při 
veškerých sportovních kláních se přímo či nepřímo vyzývá k souboji 
hmota, ať už v podobě těla soupeře, míče, různých překážek, 
přírodních i umělých. Nebýt zde Cimcum, nebylo by nejen 
světových rekordů, nebylo by vůbec nic. Omezení, jimž podléhá celý 
vesmír, jsou zde proto, aby to vše, co kolem sebe vidíme, mohlo 
existovat. V zemských podmínkách bývají tato omezení 
nejvýraznějšími. V astrálním světě sice také existují, nemají ale už 
na nás takový zásadní vliv. Na té příští rovině, v mentálním těle, 
které tam obýváme, už nejde tolik o to učit se tím, že se tu a tam 
spálíme, ale spíš o to, co si ze zkušeností které jsme získali, pro sebe 
a pro svůj vývoj ponecháme.         
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Funkce mentálního těla  

 

Naše mysl je vědomí, které se individualizovalo, to jest, 
soustředilo se na aktivity a zážitky lidské monády, toho člověka, 
jímž jsme. Na každé z rovin existence, jimiž jsme se až doposud 
zabývali, jsou tyto zážitky poněkud jiné pro každého individuálního 
člověka, mívají ale jistý společný aspekt odpovídající právě té 
rovině, na níž se nacházejí. Takto, na rovině hmotné, převládajícím 
tónem bývá snaha nabývat a udržovat si vlastnictví předmětů, 
hmotných prostředků, realit, atp. O stupeň výš, na astrální rovině, 
se touhy k tomu být movitým člověkem a ne jen pouhým 
bezzemkem, buď postupně vytvářely (pokud se monáda nachází na 
sestupné části křivky) nebo se jich člověk zbavuje – ovšem pouze 
dočasně, protože v příštím oběhu se vše opět vrátí. Zda se to vrátí s 
větší či menší intenzitou záleží na tom, kam až jsme dospěli celkově 
v našem vývoji. Ovšem, k tomu abychom mohli vůbec začít 
pociťovat touhu k tomu něco vlastnit, nad něčím dominovat, 
musíme být schopni tyto věci identifikovat, být si vůbec vědomi 
jejich existence, jejich hodnoty, atd. K tomu je zapotřebí 
inteligence, což je hlavní notou, jíž vibruje tato rovina. Na ještě 
vyšší rovině, jíž je rovina buddhická, potom převládá už čistý 
rozum, schopný pochopit to vše, co monádu vedlo k tomu, aby se 
vnořila do takto schematicky načrtnutého dobrodružství, jímž je 
sestup do hmoty a následný vzestup.  

Mentální rovina manas a tudíž i mentální tělo člověka, se dělí 
na dvě části, vyšší manas a nižší manas. Nižší mentální rovina se 
dále dělí na čtyři dílčí roviny. Tou vyšší mentální rovinou o třech 
částech, také nazývanou rovinou kauzální, se budeme zabývat 
samostatně. Na tomto místě chci pouze zmínit, že právě na této 
kauzální rovině se nachází onen myslitel, který vše sleduje a jímž je 
naše skutečné JÁ.  

V theosofii se často pro toto Já užívá také výrazu Ego. To je na 
neštěstí poněkud zavádějící, hlavně proto, že moderní psychologie, 
která se od dob Freudových vyvíjela během uplynulého více než 
století, také užívá výrazu ego, který zde ale má jiný smysl. Blavatská 
Sigmunda Freuda předcházela o celou generaci, takže ona ani její 
současníci nemohli předvídat, jakým směrem se výraz ego ve 
slovnících moderní doby pohne. To na vysvětlenou, proč dávám 
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přednost výrazu Já, značícího naše skutečné “jáství”, tu část 
monadické esence jíž je naše vlastní, naprosto unikátní, bytost. 

 
  Mentální tělo je prostředkem užívaným 
naším Já, které ve svém vlastním prostředí 
uvažuje abstraktním způsobem. Dejme 
tomu, že mu připadne na mysl myšlenková 
forma útulku, která může mít vysoce 
abstraktní formu, jakou například 
představuje hebrejské písmeno Beth 
(vpravo), které znamená dům, obydlí. 
Abstraktní myšlenkové formy tohoto typu 
by neměly příliš nadějí na úspěch na nižších 
rovinách existence, takže se musejí nejprve 
transponovat na myšlenky konkrétnějšího charakteru, což se děje 
právě v mentálním těle. Zde už budeme mít základní představu 
domu, i když ještě silně schématickou. Je to částečně uzavřený 
prostor, jeskyně, obydlí. Vibrace, které tyto myšlenky představují, 
se potom přenesou o další oktávu níž (uvažovat v hudebních 
termínech je vůbec vhodné a to i pro ty, kteří mají i jen dosti 
základní hudební vzdělání, jako mám já sám). Astrální myšlenkové 
formy, jaké si mysl vytvoří na astrální rovině, budou 
pravděpodobně mnohem pestřejší a fantastičtější, než co by nám 
naše kapsa nakonec dovolila. Z astrálního těla se vibrace přenesou 
ještě níže do éterického těla, odkud teprve přejdou do šedé hmoty 
mozku. Člověk už potom nebude uvažovat jen o jeskyni, může 
navštívit agenturu s realitami a začít si hledat něco konkrétního, co 
by lépe odpovídalo jeho představám. Nebo spíš představám jeho 
manželky. Popřípadě se nedohodnou, ona dostane dům, advokát 
peníze a on si najde útulek pod mostem. 

Z toho všeho vidíme, že se jedná o složitý proces, který se v 
různých obměnách opakuje znovu a znovu a to po veškerý čas 
strávený v hmotném těle. Pouze s výjimkou toho času kdy spíme, v 
kterémžto případě se vše zastaví na rovině astrální, aby se to 
zobrazilo jen ve formě snů, které si buď pamatujeme, nebo spíš 
nepamatujeme. Přesto tím budeme nějak ovlivněni, pouze se od nás 
nedá očekávat okamžitá akce.  
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Mentální tělo a jeho základní funkce: 

 

Mentální tělo je prostředkem, který užívá naše vlastní Já k 
vytváření konkrétních myšlenkových forem. 

Konkrétní myšlenky vyjadřuje v hmotném těle, kam je zasílá 
přes astrální tělo, odkud tyto dále postupují do mozku přes jeho 
éterickou část a nervový systém. 

Vytváří v člověku schopnosti paměti a představivosti. 

Je schopno toho stát se nezávislým nositelem vědomí člověka 
na mentální rovině. 

Vstřebává do sebe zážitky, které si lidská monáda odnáší z 
každého jednotlivého života na zemi, které, jak si později 
ukážeme, potom předává vlastnímu Já nacházejícímu se v 
kauzálním těle. 

Situace člověka nacházejícího se ve svém mentálním těle je 
podstatně jiná, než jak tomu bylo v případě těla astrálního. To měl 
člověk tak říkajíc vyzkoušené a i když si toho z nočních výletů v něm 
příliš nepamatoval, jakmile se zde ocitl permanentně bylo to přece 
jen pro něho něco familiárního. S mentálním tělem takovéto 
zkušenosti většina lidí nemá. Mnozí se v něm vlastně nacházejí 
poprvé, čímž míním poprvé v této inkarnaci. Pokud jste kdy řídili 
osobní auto, nebudete mít skoro určitě žádné větší problémy, pokud 
se vám třeba do rukou dostane vůz jiné značky, než na jakou jste 
zvyklí. Rozkoukáte se v něm trochu a během několika minut v něm 
už nejspíš budete jako doma. Tato analogie se hodí dobře i tehdy, 
kdy se jedná o přechod od hmotného k astrálnímu tělu. S 
přechodem na mentální tělo se to ale má spíš tak, jako byste náhle 
byli bez jakékoliv přípravy postaveni před úkol pilotovat letadlo. 
Navíc letadlo, které je prototypem, kde se ještě na lecčem pracuje, 
kde spousta věcí třeba ještě ani nefunguje. Nejenže nebudete mít 
potuchy o tom, co kde máte zmáčknout – dokonce ani skoro vůbec 
nic neuvidíte, poletíte jaksi naslepo, jako se silně zamlženými okny. 
Mnohé z toho co jste předtím kolem sebe viděli během života v 
astrálním těle, náleželo k té nižší stránce vaší osobnosti i přírody 
kolem vás viditelné. To zde po astrální smrti už nebude, zůstanou 
vám jen ty myšlenky a ideály, které jsou vytříbené a vznosné. Ty se 
teď kolem vás shluknou a vytvoří jakousi kukaň, z níž poznáte a 
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budete schopni reagovat pouze na určité frekvence vyššího řádu, 
než jakými jste byli obklopeni předtím. Myšlenkové formy, které 
vás na rovině manas obklopují, se podobají těm viděným na 
astrální rovině kâma, až na to, že bývají mnohonásobně a 
nepopsatelně barvitější i zářivější. 

Jedním si můžeme být jisti: tam kde se nacházíme, to jest na 
nižší mentální rovině, je toho k spatření a k zažití mnohem víc, než 
co je nám možno vidět a zažívat. Pouze jsme ještě nedospěli tak 
daleko ve svém vývoji, aby to před námi leželo v celé své kráse! 
Každý z nás ale máme v sobě aspoň něco nezištného, něco 
noblesního a to samo o sobě už postačí k tomu, abychom z tohoto 
polo-nebeského světa něco měli. Běžný člověk v mentálním světě 
nemůže projevovat příliš velikou aktivitu. Dalo by se říci, že zde 
není proto, aby něco vydával, spíš jen proto, aby přijímal. Přijímat 
ovšem může jen to, k čemu je připraven, takže opravdu záleží velice 
moc na tom, kam se ve svém duchovním vývoji dostal. Nejlépe jsou 
zde na tom v tomto směru asi ti, kteří se za života jak v hmotném 
tak i astrálním světě věnovali umění, hudbě, filosofii a tak podobně. 
Zde mohou dosáhnout těch největších požitků, zde se jim může také 
dostat těch nejlepších instrukcí.      

 

Přenášení myšlenek 

 

O tzv. telepatii snad každý člověk aspoň slyšel a ať už si toho byl 
vědom či ne, tento jev na něj měl nějaký vliv. V zásadě existují tři 
způsoby telepatie, které se nás mohou nějak týkat. První možností 
je přenášení myšlenek mezi éterickými částmi mozků dvou lidí. K 
tomu dochází, když například někdo silně a soustředěně pomyslí na 
někoho jiného, nejčastěji na člověka, který je mu nějak blízký. Sem 
patří i jinde zmíněné předtuchy a neblahá tušení, které lidé někdy 
mívají ve chvíli smrti někoho jim blízkého, mohou to ale být i věci 
daleko běžnější a celkem nezávažné. Myšlenka, která se zrodila v 
mentálním těle se vibracemi na určité frekvenci přenese přes 
astrální rovinu až do éterického těla člověka. Orgán, který se o 
takovéto přenosy stará, je epifýza (corpus pienale) neboli šišinka – 
také si čeština mohla pro tak důležitý orgán najít slovo, které by 
vypadalo a znělo trochu seriózněji! Tento orgán se nachází na tom 
místě na čele, kde si vyznavači hinduismu malují či vsazují 
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drahokamy značící tzv. třetí oko. Takto vyslané vibrace potom 
zachytí éterická část mozku člověka, buď toho člověka jemuž jsou 
přímo určeny, nebo člověka jiného, popřípadě i více lidí, jejichž 
éterické mozky jsou k tomu patřičně naladěné. Podobně vznikají i 
některé fenomény davové psychózy, které mohou být buď 
konstruktivní, nebo i destruktivní. Má zde svůj původ i tzv. egregor, 
kdy se nevědomá část člověka dokáže spojit s nevědomím jiných 
lidí, kteří se mohou nacházet na podobné vlnové délce s námi, aby 
je navedlo na cestu, která se potom nějak zkříží s tou jejich. Mezi 
lidmi, kteří myslí podobně, se vůbec vyskytuje jakési běžnými 
smysly nepostižitelné pouto, které je nejvíce patrné například 
tehdy, když se tito sdružují v různých spolcích.  

Egregor je něco jako skupinový duch, který se (obrazně řečeno) 
vznáší nad hlavami lidí patřícím ke stejnému hnutí, duchovnímu, 
náboženskému, kulturnímu, politickému, kmenovému, 
národnostnímu, atp. Prakticky každá společenská skupina má svůj 
egregor, který je autonomní psychickou entitou slučující myšlenky 
zejména těch přítomných, ale i nepřítomných avšak aktivních nebo 
aspoň významně sympatizujících lidí. Egregor bývá ovšem 
nejsilnější tehdy, když se vědomě pracuje na jeho posílení, což se 
typicky děje při shromážděních různých nábožensky, případně 
okultně zaměřených společností, zejména když se přitom provozují 
k tomuto účelu určené rituály. Takovýmto rituálem může být 
například katolická mše, která ovšem nejvíc ovlivní mysli těch osob, 
které jsou fyzicky přítomné, přičemž ale i ti věřící, kteří do kostela 
toho nedělního rána nezašli, pocítí nejspíš výčitky svědomí. Dochází 
zde přitom ke komunikaci, která se může začít na úrovni éterické, 
ale pravděpodobně pokračuje také na vyšší úrovni, astrální či ještě 
pravděpodobněji mentální. 

Druhou možností přenášení myšlenek je metoda astrální, kdy 
ani mozek, ani jeho éterická část, nejsou vůbec nijak zapojeny a ke 
komunikaci dochází přímo mezi astrálními těly dvou bytostí. Píši 
bytostí, protože se může jednat i o telepatický přenos mezi 
člověkem a kupříkladu devou-andělem nebo některou z 
elementálních bytostí, skřítkem, vílou, či podobně.  

Třetí možnou metodou je přenos myšlenek na mentální úrovni. 
K tomu příliš běžně nedochází; bude se to ale pravděpodobně dít 
stále častěji s tím, jak se lidstvo bude vyvíjet po duchovní stránce. 
Zatím se děje to, že lidská monáda na úrovni manas vysílá vibrační 



— Vojen Koreis — 

— 148 — 

signály, které může pochytit spřízněná duše. Ta potom vyšle vlastní 
myšlenkovou formu, která se spojí s původcem myšlenky. Takto 
může docházet třeba k opětnému shledání milenců, které smrt 
rozdělila, i k podobným setkáním s příbuznými, blízkými přáteli, 
atp. Protože hodně lidí o něčem takovém sní a takováto setkání si 
představuje, není nijak překvapivé, že k nim dochází. Ne ovšem 
zcela tak, jak si lidé mohou představovat. V zásadě se přitom totiž 
nesetkáváme se skutečným člověkem, i když se tak děje s jeho 
souhlasem, ale s myšlenkovými formami, což bývá 
charakteristickým rysem většiny komunikací k nimž na této úrovni 
dochází. 

Podobně jako se dá vybudovat fyzické tělo člověka tak, že jeho 
svaly systematicky procvičujeme, například tím, že chodíme 
pravidelně do tělocvičny nebo máme i své vlastní náčiní pro mučení 
fyzického těla doma, lze také vylepšit kondici našeho mentálního 
těla. Nehodlám se na tomto místě dlouze rozepisovat o těchto 
věcech – nejlépe bude, když si čtenář sám najde buď nějakou knihu 
(myslím, že i na českém knižním trhu se jich začíná objevovat dost) 
nebo, ještě lépe, začne-li navštěvovat kurzy meditace. Ideální jsou 
spolky, které mají spojení s radža jógou, kterážto disciplína je pro 
tento účel nejvhodnější. Protože žiji v Austrálii a o poměrech v 
Česku mám jen dosti povšechné informace, nemohu v tomto směru 
příliš dobře poradit.  

 

Devačan 

 

Poté kdy došlo k tomu, čemu se někdy také říká druhá smrt, tzn. 
když vědomí opustilo astrální tělo a soustředilo se plně na tělo 
mentální, dostává se do stavu, jemuž theosofové říkají “devačan” 
(správně v sanskrtu devasthân). O devačanu můžeme směle říci, že 
se dosti nápadně podobá tomu, co křesťané nazývají nebem. Zde se 
sice člověk nachází ve světě myšlenek, nezúčastní se ale žádného 
dění aktivně – v tomto bodě se prostě stává pasivním, tohoto nebe 
které si v potu tváře vysloužil, si nyní užívá. Je to místo, přesněji 
stav mysli, kdy to vše, co člověku přinesl život v hmotném a v 
astrálním těle, může být v klidu zažito. Veškerá trápení a zla, s 
nimiž se mohl předtím potkat a jimž musel čelit, jsou v tomto stavu 
zapomenuta. Když člověk nabude vědomí po druhé smrti, to první 
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co pocítí je neskonalá blaženost a nově probuzená životní síla. Už i 
život v astrálním těle nabízel podstatně zvýšené pocity štěstí oproti 
tomu, co člověk mohl zažít v těle hmotném, devačan ale to vše 
zastíní svými barvami, tóny, šířkou rozhledu, atp.  

Nacházíme se ve světě, v němž cokoliv zlé je nepředstavitelné, 
jsme prostě v nebi, což samo o sobě znamená, že se jedná o něco 
těžko popsatelného. Navíc, nemáme zkušenosti s tím, co nás zde 
může očekávat – předtím jsme byli schopni například konat výlety z 
hmotného do astrálního světa, přičemž část z dojmů které jsme 
takto nasbírali, nám zůstala, někdy i celkem v detailu. Výlety v 
mentálním těle ale nejsou nikterak běžné, protože toto tělo je u 
naprosté většiny lidí stále ještě značně nevyvinuté a tudíž k 
takovémuto cestování nevhodné. Nicméně, i ten nejzkaženější 
člověk, který byl na zemi schopen těch nejhorších činů, musí mít 
někde v sobě aspoň něco duševně čistého, nesobeckého a to je právě 
tím, co se zde probudí a rozvine. Nejlépe v tomto směru jsou na tom 
zde ti lidé, kteří si již za života ve fyzickém těle vytvořili do 
mentálního světa jakási okénka, jimiž se nyní mohou dívat. Ta se u 
člověka mohou například zakládat na jeho zájmu o umění, hudbu, 
filosofii, zkrátka věci vznosnějšího charakteru. Je zde také možné 
setkat se s lidmi, k nimž jsme v minulosti měli blízko, s přáteli, 
příbuznými, druhy a družkami… Ovšem, to vše se nyní děje na jiné, 
mnohem vyšší úrovni. Zjednodušeně to lze popsat například tak, že 
tam kde nás kdysi mohly třeba hlavně spojovat myšlenky na 
společné trampoty, které nám bylo překonávat, toto se v této nové 
situaci stalo irelevantním a to v důsledku negativnosti, která to vše 
provázela. Co nás nyní bude naopak spojovat jsou společné cíle, 
které se náhle zdají být mnohem dosažitelnějšími, než byly předtím. 
Naopak, s lidmi s nimiž nás vázala jen hmotná či astrální pouta, 
jimiž třeba byli různí sexuální partneři, s nimiž jsme jinak neměli 
příliš mnoho společného, nebudeme pravděpodobně mít v 
devačanu nic co dělat. Už vůbec ne potom s těmi, s nimiž jsme se 
nacházeli v nesouladu, neřkuli ve stavu nepřátelském. Nic 
negativního sem proniknout nemůže. 

V devačanu se také z toho, co mělo nějaké hodnoty, zatímco 
jsme se nacházeli v hmotném světě a to zejména po morální a 
duchovní stránce, stává trvalá schopnost, dovednost, nadání. Takto 
zakotvený talent nám potom už zůstane a můžeme jej proto využít 
při příští inkarnaci. Z běžného hudebníka se takovouto cestou může 



— Vojen Koreis — 

— 150 — 

stát skladatel, či z člověka uvyklého pilnému studiu univerzitní 
profesor, aniž by kterýkoliv z nich si pamatoval detaily, které ho k 
tomu vedly. Prostě zde k něčemu takovému vznikla kapacita. Vše o 
čem jsme uvažovali, veškeré ambice které jsme měli, ale i všechna 
rozčarování, která jsme zažili, takto povedou k vytvoření něčeho, z 
čeho se v budoucnu stanou naše aktiva.  

 

 Jak dlouho zde pobýváme? 

 

 To se různí a dosti značně. Rozdělení času na to, jakou jeho část 
stráví lidská monáda ve hmotném, astrálním či mentálním těle, 
závisí především na tom, jak dalece vyvinuté je naše Já po stránce 
duchovní. V dnešním světě se již nevyskytuje mnoho lidí, kteří by 
žili v prostředí, v jakém se ještě poměrně donedávna nacházely 
divošské kmeny. To přitom neznamená, že by lidstvo bylo učinilo v 
průběhu pár staletí tak veliký skok. Vše je relativní. Kdo mohl být 
nedávno ještě divochem, může dnes žít uprostřed miliónového 
města; přitom mentálně nemusí být na příliš vysoké úrovni. V 
takovémto případě může žít téměř výlučně v hmotném světě, v 
astrálním jen poměrně krátce a toho mentálního se jen jakoby 
dotkne. S tím jak se člověk vyvíjí, jeho astrální život se bude 
prodlužovat a i na mentální rovině začne trávit určitý, i když 
poměrně krátký čas. Ten ale také bude mít tendenci k tomu 
neustále se prodlužovat. U některých lidí nacházejících se na 
samotné hranici před nástupem na rozhodující duchovní cestu, to 
může také být tisíc let i déle. V jiných případech naopak jen několik 
málo let. V zásadě jde o to, co si člověk odnesl ze života na nižších 
sférách; čím toho je víc, tím déle to zpravidla potrvá, než se vše 
přetaví, přefiltruje a pročistí.  

V minulosti, kdy lidé žili ve fyzickém světě s mnoha myšlenkami 
na svět příští, tomu bylo jinak, než je tomu v dnešní době. Nám 
dnes stačí se podívat na náměty, jaké se vyskytují ve výzdobách 
kostelů, chrámů a podobně, abychom si uvědomili, že dnes je 
lidstvo více zaměřené směrem hmotným. Což se jistě obrazí na tom, 
jak dlouho budou žít na mentální rovině. Pravděpodobně dosti 
krátce. Také hodně záleží na tom, jakým směrem se myšlenky 
člověka ubírají – například ten kdo chodil často do kostela, myslel 
ale přitom hlavně na záchranu svojí duše, není na tom stejně jako 
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ten, kdo tam chodil vzývat boží slávu. V prvním případě se jedná o 
záležitost v zásadě sobeckou, která k devačanu nevede, pokud je zde 
ale opravdová zbožnost, která nemyslí na sebe ale na lásku k 
božskému ideálu a k lidstvu, může to vést k delšímu životu na 
mentální rovině a to na jejím poměrně vysokém stupni. To samé 
platí o členství v jiných organizacích, zejména těch, které mají 
humanitární cíle. Velice zajímavé bude také sledovat, jak se budou 
rozvíjet a jakými směry se vydávat různé sociální sítě, které se 
začaly vytvářet teprve v poměrně nedávné době. To, že lidé 
z různých částí světa, kteří ale mají podobné zájmy, se mohou nyní 
s pomocí internetu sdružovat do větších i menších skupin, se jistě 
obrazí na celkovém budoucím vývoji. Něco takového zde předtím 
nebylo; kromě výměn dopisů (a i to jen v menším rozsahu) lidé byli 
po dlouhé věky omezeni v tom, že se mohli pouze stýkat a sdružovat 
s lidmi ve své fyzické blízkosti. Pochopitelně, že prudký rozvoj 
sociálních sítí atp., bude mít své pozitivní i negativní stránky. To 
negativní se ale vybije na těch nižších rovinách, hmotné a astrální, 
zatímco na rovinu mentální pronikne pouze to, co má místo na 
některé z jejích dílčích rovin. 

Což nás přivádí k tomu, jaké stupně mentální roviny se běžně v 
theosofii rozlišují. Nemusím snad ani opakovat, že podobná dělení 
jsou zde jen pro názornost, což znamená, že ti na té které rovině se 
nacházející, si něčeho takového vědomi nejsou, pokud ovšem na to 
přímo nepomyslí. 

  

Čtyři dílčí roviny 

 

Mentální rovina o sedmi dílčích rovinách má dvě části, nižší a 
vyšší. Zabýváme se na tomto místě tou nižší, která má čtyři dílčí 
roviny. Pro vyšší část, zvanou také rovina kauzální, máme 
samostatnou kapitolu. Začneme od té nejnižší roviny. Nejspíš jste 
se už někde setkali s rčením, že s dobročinností je nejlépe začínat 
doma. Sedmá dílčí rovina neboli první nebe, je toho důkazem. Lidé, 
pro něž je tato rovina nejideálnějším prostředím a kteří se zde proto 
nejčastěji zdržují, byli pravděpodobně ve hmotném světě dobrými 
manžely, partnery a rodiči svých dětí a nejspíš i spolehlivými 
přáteli. Takoví ale docela dobře mohou být i členové mafie, kteří 
mají na svědomí řady zločinů. Jejich pobytu v devačanu by to 
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nezabránilo. To co bylo v jejich životě až doposud negativním, 
nechali nyní za sebou. Zde má místo jen to pozitivní, čímž bývá v 
takovýchto případech typicky láska k těm lidem, kteří jim jsou 
nejbližší, tedy především rodinní příslušníci. To, že byl takový 
člověk schopen toho zatracovat ostatní lidi, ty, kteří do jeho 
koncepce života nějak nezapadali, že by zločince, ať už pravé či takto 
vnímané, nejraději věšel na šibenici, to už na tuto úroveň nepatří, 
takže takovéto myšlenky zde jsou eliminovány. To co zůstane, 
v tomto případě láska k těm nejbližším, je to co je sem přivede a na 
čem se může dále budovat.  

Nábožné cítění typu, který se nazývá antropomorfický, bývá 
charakteristické pro lidi, kteří se vyskytují na příští, druhé dílčí 
rovině. Potkáme se zde například s lidmi, kteří byli více či méně 
slepými vyznavači té či oné víry, ať už katolíky, protestanty, 
mohamedány, hinduisty, atp. Slyšel jsem ale i takovéto vyznání:  

„Když já za to nemůžu, že jsem ten socialista!“ 

Není zde přitom sebemenší nebezpečí, že by si vyznavači 
konkurujících doktrín vzájemně vjeli do vlasů. Mezi náboženskými 
fanatiky se mohou proplétat marxisté, leninisté, maoisté i jiní -isté, 
které sem všechny přivedla jedna společná věc – láska či aspoň 
nezastřený obdiv k božství. Není žádný zásadní rozdíl mezi 
uctívačem boha Višnu či Šivy, Ježíše Krista či panenky Marie nebo 
proroka Mohameda na jedné straně a člověkem, který pevně věří v 
ty humanistické ideály, jaké se vyskytují v učení Marxe, Engelse či 
Lenina, na straně druhé. Najdou se docela jistě i v Maově rudé 
knížce. To co v praxi znamenají tyto ideologie či náboženské 
doktríny, veškerá negativnost v nich se projevující ve hmotných 
podmínkách, je z toho vyňata. Co zde zůstává, jsou oddanost ideálu, 
náboženská úcta, poctivé zanícení. Jak tomu bývá u každé 
náboženské víry, to co zde chybí, jsou především vědomosti. 

Na další rovině, třetím nebi, se už podobná víra a oddanost 
ideálu může projevovat aktivním způsobem. Zde si na své přijde 
filantrop, který může uvést v činnost své grandiózní idealistické 
plány, které budou, na rozdíl od pozemských podmínek, 
proveditelné. To samé platí o misionářích, kteří mohou pro své 
uspokojení převádět na svou vlastní víru množství jiných lidí. 
Nemusím snad dodávat, že se jedná, jako ve všech podobných 
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případech, o iluzi. Ti lidé, kteří v sobě nosí skutečnou lásku k 
lidstvu, patří k té vyšší rovině. 

Čtvrté nebe je tím nejvyšším na úrovni tzv. nižší rûpa. Zde život 
přímo hýří aktivitou. Následující je ovšem silně zjednodušené, 
můžeme ale zde rozlišovat čtyři základní kategorie, přičemž vždy se 
jedná o činnost, k níž popudy jsou nezištné, nesobecké:  

1.        Snaha o získání duchovních vědomostí. 
2.        Filosofická a vědecké myšlenky vyššího řádu 
3.        Literární či umělecká činnost 
4.        Služby poskytované nezištně ostatním lidem 
 

 

  

Akašické záznamy 

 

Pokud jste se nikdy nesetkali s výrazem akašické záznamy, 
potom jste nejspíš aspoň slyšeli o astrálním světle. V zásadě se 
jedná o to samé, tomu prvnímu výrazu bych ale dal přednost, i když 
také není ideální. Akašické záznamy jsou ale mnohem přesnější – 
âkâša značí v sanskrtu látku z níž se skládá mentální rovina. 
Jasnovidec či spiritualistické medium hovořící o astrálním světle 
pravděpodobně míní, že se na tyto záznamy díval na astrální rovině. 
Problém spočívá v tom, že na astrální rovině tyto záznamy sice jsou 
k vidění, to na co zde hledíte je ale pouhý odraz toho, co se nachází 
na vyšší mentální rovině, které se rovněž říká kauzální a jíž se 
budeme zabývat o něco dále. Představme si vodní hladinu na jezeře. 
Za ideálních okolností uvidíme odraz toho, co se nad ní nachází 
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celkem čistý a tudíž o něm můžeme podat celkem dobrou a 
poměrně přesnou zprávu. Jenže, s ideálními podmínkami se na 
jezeře shledáme zřídka. Skoro vždycky bude foukat slabší či silnější 
vítr, hladina se bude čeřit, na jezeře se budou tvořit vlny, které 
místy zvednou ode dna kal, atp. Někdy to bude opravdu zlé, to když 
bude pršet nebo dokonce řádit bouřka, takže neuvidíme vůbec nic 

Ty nejspolehlivější záznamy se nacházejí na tom nejvyšším 
místě, kde je má k dispozici solární logos, tam my ovšem 
nedohlédneme. Na nižší roviny âtmâ a buddhi také v tomto kole 
planetárního vývoje přístup nemáme, takže z těch dostupných jsou 
pro nás nejideálnější záznamy z kauzální roviny, kam se, jak ještě 
uvidíme, dostane v současnosti v plném stavu vědomí jen málokdo. 
Musíme tudíž spoléhat hlavně jen na záznamy z nižší mentální 
roviny, které na štěstí pro nás jsou ještě poměrně spolehlivé. Ty, 
které se k nám nejčastěji prostřednictvím medií dostávají, pocházejí 
ale skoro vždycky jen z astrální roviny. Tím se dá mj. vysvětlit, proč 
bývají notoricky nepřesné, zejména pokud se týče časových údajů. 
Předpovědi, které jsou na nich založeny (a které různá periodika 
populárního druhu s oblibou otiskují) bývají většinou úspěšné jen v 
procentech případů snad jen o málo přesahující očekávaný průměr. 
Člověk by řekl, že by si noviny měly dát v tomto směru pokoj. 
Nedají. 

 

Deva neboli anděl 

 

 Obyvatelů mentální roviny není zdaleka tolik, kolik jich 
naleznete na té předchozí, astrální, aspoň ne těch lidských. Podle 
theosofů jsou lidé, kteří se zde mohou pohybovat, tak jak si přejí, 
poměrně vzácní. Většina z těch, kteří se zde vyskytují v posmrtném 
stavu, se nachází v devačanu, což je činí nekomunikativními a 
celkem nepohyblivými. Jsou uzavřeni v jakési kukani, odkud mají 
jen omezený výhled a to podle toho, jaká “okénka” si během svého 
života v nižších sférách dokázali vytvořit. Ti z lidí, kteří sem zavítají 
ve snovém stavu, nemívají většinou patřičně vyvinutá svá mentální 
těla, takže si toho z takového výletu příliš mnoho neodnesou. Pouze 
zasvěcenci a adepti okultních věd jsou schopni nějaké akce. Spíše se 
ale budou pohybovat v ještě vyšších sférách, takže je zde asi také 
neuvidíme.  



—Reinkarnace a věčný poutník— 

— 155— 

Poměrně nejčastěji zde můžeme narazit na bytosti, jimž se v 
sanskrtu říká deva, což znamená totéž jako anděl v hebrejsko-
křesťanské tradici. Kdo (či snad co) jsou andělé? V Bibli se užívá 
několika výrazů, které všechny znamenají totéž. Nejčastěji malach 
Elohim, jindy malach Adonai, což obojí značí posel Boží. Někdy 
také benai Elohim, synové Boží. Snad všechna náboženství mají 
někde v nějaké formě anděly. Ve Starém zákoně se nachází zmínka 
o andělech 108-krát, v Novém zákoně 175-krát, v celé Bibli tedy 
celkem 283-krát. Kromě andělů se v mytologii různých národů 
nacházejí i další nadpřirozené bytosti, které mívají čas od času styky 
s lidmi, jako skřítci, víly, elfové a ostatní představitelé jednotlivých 
živlů.  

Anděl a jeho protějšek z vedických spisů deva, což je sanskrtské 
slovo znamenající „zářící bytost”, je stvoření ostentativně se 
nacházející na vyšší duchovní úrovni než kde se nacházíme my lidé, 
i když to je poněkud sporné. Někteří kabalisté například prohlašují, 
že andělé pohybující se ve vyšších sférách existence nemají kontakt 
se zemí a nemusejí proto čelit podmínkám, s nimiž se musíme 
vypořádávat my, tudíž je jejich duchovní vývoj v jistých směrech 
poněkud omezený. To je ovšem míněno ve srovnání s lidmi, kteří se 
dostanou na podobnou úroveň poté, kdy prošli zemskou sférou a 
nadobro ji opustili. Takovýto náhled na věc mi připadá celkem 
logický. Protože ale toho víme o andělech tak málo, nemůžeme si 
být jisti tím, jakých jiných zkušeností mohou tito nabývat, zejména 
je-li pravdou to, co o nich tvrdí někteří theosofové a sice, že andělé-
devy představují paralelní evoluci ve srovnání s tou naší. Jejich 
existence se jak v Bibli, tak v kabale, stejně jako v hinduistické 
tradici, prostě bere za hotovou a nijak se o ní nediskutuje. 
Předpokládá se, že andělé jsou součástí původního stvořitelského 
procesu, kdy jich vzniklo určité, zřejmě značně veliké množství, 
které se od té doby nemění. Andělé zde tedy byli odjakživa, nerodí 
se ani neumírají, prostě tu jsou. Mohou se podle okolností 
pohybovat mezi různými sférami existence, záleží přitom na tom, 
jaká jsou jejich poslání a také na tom jakou mají hodnost. 
    Nemohu si pomoci ─ podobně jako výše zmíněný socialista ─ 
připadá mi tato teorie, že totiž se počty andělů nemění, 
nepravděpodobná. Všude kam se kolem sebe podíváme, vidíme 
progresi, vývoj k něčemu vyššímu, dokonalejšímu. Zmrazení, jaké 
by nepochybně takovýto stav provázelo, mi připadá nepřirozené. 
Totéž, co prohlašují mnozí kabalisté, že totiž andělé jsou zde k 
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tomu, aby sloužili lidem. Andělé jsou jistě na vyšší úrovni než 
většina lidí, takže mi to nezní logicky. Logika jistě nemusí být tím 
hlavním, čím se kosmické zákony řídí, toho jsem si vědom. Přesto... 

Podle toho co si můžeme složit dohromady z různých zdrojů, 
andělé či devy mají poněkud omezenou pravomoc a mají také svá 
jasně vymezená pole působnosti. To ovšem by neznamenalo, že jsou 
k těmto místům a službám pevně upoutáni. Spíš bych čekal, že mají 
nějaký systém služebního postupu. Na jednom se ale snad všechny 
zprávy shodují: existuje přísný hierarchický systém, jemuž andělé 
podléhají. Dál už je to složitější a podle toho, který z mnoha 
možných zdrojů si vybereme, se jména jednotlivých andělských 
druhů, tříd a podtříd mohou značně lišit. Protože těch možných 
pramenů informací máme tolik a nevíme přitom, které z nich 
mohou být věrohodnějšími a které jsou jen výplodem něčí bujné 
fantazie (a to, že lidí s bujnou fantazií se v těchto literárních 
oblastech vyskytuje požehnaně, je jisté), nemá žádný význam se 
tímto zde příliš zabývat. Různé středověké i pozdější magické řády, 
které se angelologií dosti zabývaly, například uvádějí celé stovky 
andělských sborů. Někteří z andělů, ti kteří mají vyšší hodnosti, 
jako na příklad cherubové či serafové a pochopitelně ti nejvyšší 
archandělé, se zdají být spojováni hlavně s morálními či 
duchovními koncepty. Nacházejí se proto v těch nejvyšších sférách 
a s lidmi do styku pravděpodobně příliš často nepřicházejí. Můžeme 
dále předpokládat, že ti andělé, kteří mají co dělat s lidmi, jsou 
nižších, i když snad zdaleka ne těch nejnižších, hodností. Dostává se 
jim jistých úkolů, od jejichž plnění se nesmějí odchýlit. Může se 
přitom jednat o jednorázové poslání, jakým může být na příklad 
úkol spojit se s určitým člověkem a dát mu instrukce, vyřídit 
poselství od Boha, jak je tomu například v biblickém příběhu o 
Abrahámovi. Také to mohou být úkoly dlouhodobé, jakým může 
třeba být ochrana nějakého člověka ve smyslu všeobecném. 

V Bibli — Genesis 18:6-8: se nachází následující příběh, který 
nám může leccos osvětlit. Tři muži navštívili Abraháma a on je ve 
svém táboře hostil. „Muži“ se chovají docela lidsky, jedí pečené tele 
a chléb, nejspíš i rozmlouvají s Abrahámem. Jsou to tedy buď lidé z 
masa a kostí, kteří jsou andělskými bytostmi ovládány, nebo snad 
mají tu moc se v lidi podle potřeby proměnit. Případně může jít o 
nějaký druh iluze, takže je Abrahám přesvědčen o tom, že jedná se 
skutečnými muži. Hned v následujících verších (Genesis 18:9-12) se 
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dozvíme, proč vlastně za Abrahámem přišli — aby mu oznámili, že 
se na stará kolena stane otcem: 

 

 
Rembrandt van Rijn: Abrahám hostí tři anděly 

 

„Kde je tvá manželka Sára?“ zeptali se ho. 

 „Zde ve stanu,“ odpověděl. Na to host řekl: „Za rok touto 
dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít 
syna!“ 

Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu. (Abraham i 
Sára už byli velmi staří a Sára už nebyla v plodném věku.) Sára se 
v duchu zasmála: „Teď, když jsem sešlá stářím, mám zakusit 
rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!“ 

Sára se tedy směje tomu, že by se ještě kdy mohla stát matkou, 
ovšem Hospodin to myslí vážně. 

 (Genesis 18:13-14) Hospodin se Abrahama zeptal: „Proč se 
Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu  mohu rodit, když jsem 
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tak stará?‘ Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za 
rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna.“ 

Zajímavé je zde to, že zatímco předtím se hovořilo o třech 
mužích, najednou tu k Abrahámovi hovoří Hospodin. 
Předpokládáme ovšem, že hovoří ústy svého posla, tedy jednoho 
z mužů-andělů. A zde máme snad to nejlepší vodítko k vysvětlení 
záhady andělů a toho jak se to má s jejich specializací. Tři muži 
hned po jídle vyrazí směrem k Sodomě. Abrahám jde s nimi, po 
chvíli se ale dá do řeči s Hospodinem — opět předpokládáme, že se 
tak děje za pomoci tlumočníka, jednoho z andělů. Debata je o tom, 
zda má Hospodin zničit Sodomu, či zda deset spravedlivých by 
stačilo k tomu, aby město od zkázy ušetřil. Mezitím muži pokračují 
na cestě k Sodomě.  

 (Genesis 19:1) Večer dorazili ti dva andělé do Sodomy. Lot 
seděl v sodomské bráně, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. 
Poklonil se tváří k zemi. 

Zde se jasně uvádí, že dva andělé (už ne muži) dorazili do města. 
Kam se poděl ten třetí? Logickým vysvětlením je, že už ho nebylo 
potřeba, poté kdy se rozhovor Hospodina s Abrahámem skončil. 
Jeden z mužů-andělů mohl být božím poslem, tlumočníkem. To 
byla jeho funkce, jeho specializace, a jakmile se jeho úkol skončil, 
mohl se již vrátit tam, odkud přišel. Druzí dva muži měli zcela jiný 
úkol. Byli to andělé zkázy, kteří byli na Zemi vysláni proto, aby 
zničili hříšnou Sodomu. Což nás přivádí k jiné otázce — jsou všichni 
andělé dobří? Částečnou odpověď nalezneme již v tom předchozím; 
andělé, kteří se zúčastní zkázy Sodomy i Gomory, musejí nutně být 
přinejmenším neutrálními mocnostmi. Tedy snad něco jako mírové 
jednotky OSN, které jsou vyslány tam a onam, aby zde udržovaly 
stav příměří. Což ovšem může také znamenat nějakou zkázu. Pokud 
v průběhu mírové akce přijde někdo o život, není to chyba jednotek, 
ty činily jen to, co jim bylo nařízeno. Nacházíme v tomto biblickém 
příběhu dva póly, kladný a záporný. Na jednu stranu, tři muži-
andělé přinesli dobrou zprávu o tom, že se jejich hostitel Abrahám 
stane do roka otcem dítěte, z něhož vzejde celý národ. Na druhou 
stranu, ti dva, kteří přišli za Lotem, aby potom zničili Sodomu, se 
docela jistě nechovali jako nějací mírumilovní holoubci. 
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Smrt mentálního těla  

 

Když jsme se naposledy zabývali člověkem na nižší mentální 
rovině, nacházel se v devačanu. Tedy, nacházela se zde podstatná 
část těch, kteří se dostali na tuto rovinu. Asimilovali přitom 
zkušenosti jichž se jim dostalo během života na obou předchozích 
rovinách a zpracovávali je do jakési esence, kterou si sebou vezmou 
na příští rovinu, vyšší mentální, obvykle zvanou kauzální 
rovinou. Pro většinu z nich je již cesta v tomto cyklu inkarnace 
téměř skončena. Zbývá jim jen krátký dotyk s kauzální rovinou, 
několik prchlivých okamžiků strávených v kauzálním těle. To je 
totiž podmínkou dalšího vývoje. K němu by nemohlo dojít bez 
tohoto styku s nejvyšším tělem, které je nám v tomto bodě 
evolučního cyklu k dispozici.  

Opětně se dostaví onen zrychlený film, v němž člověk zahlédne 
předcházející život a dostaví se přitom pravděpodobně i celkový 
dojem z toho, zda byla tato inkarnace úspěšná či nikoli, jaká 
poučení si lidská monáda odnesla. Může zde být také krátká 
předpověď týkající se toho, co se nachází v blízké budoucnosti, 
jakým směrem by se měl člověk ubírat v příštím kole. To ale přijde 
až po kratším či delším pobytu v kauzálním těle. 

 

 

 

**** 
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16. Kauzální tělo 

    

Dva obrázky, které zde vidíme vedle sebe, se navzájem nijak 
zvlášť nepodobají, spíš by se dalo říci, že naopak. Přesto v nich jde o 
jednu a stejnou věc. Umístil jsem je sem proto, abychom si lépe 
uvědomili, jak odlišnými cestami se mohou ubírat teoretické 
výklady týkající se počátku Univerza, či aspoň jednoho velkého 
cyklu manifestace. Vlevo máme znázorněno, jak se na věc dívají 
theosofové, vpravo je klasické kabalistické schéma Stromu života. 
Nyní se podívejme na obě schémata podrobněji. To čemu 
theosofové říkají Solární logos, je totéž jako tři nejvyšší sefiroty 
(sféry) Kether, Chokmah a Binah kabalistů. Na schématu vlevo jsou 
dále znázorněny tři výlevy energie, o nichž hovoří theosofové. 
Kabalisté mají něco podobného, když rozeznávají na svém stromě 
života tři hlavní sloupce – ten prostřední zahrnující pět sefirotů a 
oba postranní, po třech. Nejdůležitější na tom je, že v obou 
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případech zde máme nahoře trojúhelník, který je jaksi oddělený od 
zbytku “pole evoluce”. V případě kabaly je tím dělícím bodem sefira 
Daat neboli vědění, nacházející se těsně pod tímto trojúhelníkem 
na prostředním sloupci. Našli bychom jistě mnohem víc takovýchto 
styčných bodů, zabýváme se zde ale hlavně východní filosofií a u 
toho také zůstaneme. Kabalu sem přivádím hlavně kvůli těm, kteří 
mají nějaké znalosti západních okultních a hermetických systémů, 
aby tyto mohli porovnávat.  

 

Pole evoluce  

 

Pole evoluce se sestává ze všech sedmi rovin či světů či sfér, na 
nichž se odehrává celé drama, jímž je evoluční vývoj člověka. Děje 
se zde přitom mnohem víc, máme zde také paralelní evoluční 
oblouky, těmi se ale zabývat nebudeme, abychom si věci 
zbytečně  příliš nezkomplikovali. Výše zmíněných sedm rovin se 
dále dělí na tři skupiny:  

1.        Adi 
2.       Anupâdaka  
______________ 
3.       Atma 
4.       Buddhi 
______________ 
5.       Manas  
6.       Kâma  
7.       Sthula 
  
První dvě roviny Adi a Anupâdaka v první skupině, jsou čistě 

doménou loga neboli Božího rozumu a protože se momentálně 
nacházejí mimo hranice možného dosahu našeho vědomí, 
nebudeme se ani jimi nijak zvlášť zabývat. Na roviny Atma a 
Buddhi tvořící druhou skupinu, může dosáhnout lidské nebo spíš 
“nadlidské” vědomí, to jest vědomí těch lidí, kteří se dostali hodně 
vysoko ve svém duchovním vývoji. Nicméně je tato rovina 
dosažitelná, i když v současnosti pouze v řídkých případech. Zde se 
pohybují tzv. Mistři neboli Adepti, tj. zasvěcenci vyššího řádu. 
Normální člověk sem sice nepronikne; k tomu aby se na tuto úroveň 
dostal, ale veškerý jeho vývoj směřuje. Naskýtá se otázka: jak 
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poznám, že je někdo takovýmto adeptem, když jím sám ještě 
nejsem? Odpověď zní: pokud se s takovým člověkem potkáte, skoro 
určitě o tom nebudete vědět. Pokud k tomu dojde za normální 
situace, bude totiž vypadat a jednat jako každý jiný člověk. Pokud se 
rozhodnete vydat se cestou duchovního vývoje, potkáte se dost 
pravděpodobně hned na počátku s několika lidmi, kteří na vás učiní 
patřičný dojem. Po nějaký čas se možná budete častěji nacházet ve 
společnosti lidí podobného smýšlení a několikrát přitom potkáte 
někoho, o kom si budete myslet, že by mohl být zasvěcencem 
vyššího řádu, nebudete si s tím ale jisti. Jednoho dne k tomu ale 
dojde a vy se ocitnete v blízkosti opravdového adepta. To potom 
skoro určitě poznáte intuitivně. 

Nejnižšími třemi rovinami Manas, Káma a Sthula jsme se již 
zabývali trochu podrobněji dříve, v souvislosti s těly hmotným, 
éterickým a astrálním.  

 

 

  

Na diagramu nahoře se znázorňuje manifestace tzv. “Božské 
čtveřiny”, v kabale známé jako JHVH – písmena jod, he, vav, he 
tvořící jinak nevyslovitelné jméno boží. V učení Pythagorově je 
stejný symbol známý jako tetraktys. Tu si můžeme také 
představovat jako pyramidu viděnou z nadhledu, pyramidu o třech 
stranách a s trojúhelníkovým základem. Slovo pyramida pochází z 
řeckého “pyros” neboli oheň. Třístranná pyramida je potom tou 
základní a nejjednodušší možnou pyramidou. V dalším vývoji se na 
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druhém diagramu z původního trojúhelníku stane čtverec (ke třem 
původním živlům ohni, vzduch a vodě přibude čtvrtý  – země): 

 

 

  

Člověk, který se v takto vymezeném prostoru vyvíjí, je 
neodolatelně puzen vzhůru směrem k duchovnosti. Jeho úkolem je 
tudíž symbolicky spojit čtyři rohy čtverce nebo tři rohy trojúhelníku 
s bodem v prostoru nahoře. Tím vznikne pyramida o čtyřech 
stranách. 

 

Do takto připraveného 
pole evoluce mohou nyní 
sestoupit monády, 
jiskřičky od Boha 
pocházejícího ohně. 
Monáda theosofie je totéž 
jako živátma indické 
filosofie – všimněte si 
onoho “živá” v tomto 
sanskrtském slově, které 
musí jistě být příbuzné s 
českým slovem stejného 
znění i významu. Monáda 
je naprosto samostatná 
jednotka; monádou jsme 
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každý z nás, proto marné jsou a marné vždy musejí být veškeré 
pokusy dobrodinců lidstva o to nás lidi regimentovat – je to asi tak 
stejně nemožné jako pokoušet se nahnat kočky do stáda. Čím víc je 
vyvinutý jedinec, který monádu na naší rovině existence 
“zastupuje”, tím samostatnějším se stává. Monáda je jaksi 
“zakořeněna” v obráceném slova smyslu v rovině Anupadáka; 
odtud také pocházejí pověsti o stromech rostoucích z nebes, tak 
jako bájný Yggdrasil nordické mytologie. Odtud potom “vyrůstá” 
směrem dolů, přičemž každý z našich mnoha životů, těch minulých 
i budoucích, si lze představovat jako větev, která vyraší, vyroste, na 
níž svítí slunce, aby na ni vzápětí padal déšť, do níž se potom opírá 
vítr, lehají si pod ni milenci, sedá na ni ptactvo, hmyz, atp. Míza, 
která v ní po celý  ten čas proudila, si tohle všechno zapamatuje a je 
nakonec vstřebána do pně stromu, zatímco lístky uschnou, spadají 
dolů, následovány suchými větvemi. Takto shrnut vypadá cyklus 
života. 

K tomu, aby monády mohly rozšířit svou působnost na nižší 
roviny, musejí nejprve být k tomu patřičně připraveny. První Logos 
prostě sestoupí, aniž by nějak zvlášť ovlivnil situaci. V kabale se 
nazývá Keter, což značí korunu. Co to především znamená je, že je 
zde boží přítomnost, že se nacházíme v božím království. Druhý 
Logos, který je aspektem moudrosti, má v kabale název Chochma. I 
když půda je tomu již připravena, stále ještě nedochází k úplnému 
sestupu směrem k hmotě. Monády, které na diagramu vidíme 
jakoby zavěšeny na rovině Adi, se nacházejí na rovině Anupâdaka. 
O to aby sestoupily, se postará až Třetí logos a to tím, že se stane 
aktivním. Kabalisté mu říkají Bina neboli Porozumění. Na dalším 
diagramu vidíme opětně vířící kruh, svastiku, čili onen hákový kříž, 
který si opravdu ani trochu nezaslouží tu špatnou reputaci a 
opovržení,  jakého se mu kvůli zneužití nacisty dostalo.  

 Zde totiž je jeho činnost vysoce pozitivní – vidíme také, že 
pohyb je na něm naznačen jako zleva doprava, po směru 
hodinových ručiček, tak jak jsou vyřezány závity na šroubech, 
prostě tak, jak to má být. Nacisté to měli obráceně! Atomy na každé 
z budoucích rovin se tímto pohybem jakoby probouzejí, uvědomují 
si náhle to, že se zde před nimi nacházejí možnosti, z nichž si 
mohou vybrat. Prostě rozumí, co se od nich očekává, odtud Binah 
kabalistů, což značí hebrejsky porozumění. Je zde volba, ano či ne, 
jsou zde možnosti, černé–bílé, horké-studené, sympatie–antipatie, 
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tedy vlastně binární systém, to na čem jsou založeny moderní 
počítače, na jednom, z nichž právě toto píši. Odtud už cesta vede 
dále – mohou se začít vytvářet molekuly a to tím, že atomy, které v 
sobě potenciálně mají přitažlivost (cítí lásku) k jiným atomům, se s 
nimi spojují, shlukují. Pohyb směrem dolů je spirálovitý; proto také 
molekuly DNA, jimiž se z generace na generaci předávají genetické 
vlastnosti, mají spirálovitý tvar. Na každé z rovin se dále se nachází 
potenciál k vyhraničení sedmi dílčích rovin  zde – to už si uděláme 
spíš my sami, pro lepší porozumění.  

 

 

          

Na diagramu znázorňujícím životní říše, jsou nejzajímavější ony 
špičaté sloupce, které jako hroty tužek vyrůstají od spodní čáry a 
které představují jednotlivé říše života. Jsou zde momentálně čtyři, 
případně pět, počítáme-li onu říši, která je toho nejvyššího řádu, 
jehož lze v tomto bodě dosáhnout a kterou tudíž označuji jako 
“nadlidskou”. Vidíme, že minerální říše je plně usazena v hmotné 
části diagramu, do éterické části proniká svou zúženou částí a 
nepatrnou částí své špičky se dotýká oblasti Kâma-loka neboli 
astrální roviny. V následující říši má každá monáda již plně 
vyvinuté éterické tělo a o něco širší svou špičkou zasahuje dokonce 
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už i na astrální rovinu. To proto, že v rostlinách je již do určité míry 
vyvinutá schopnost toho se pro něco zapálit, po něčem toužit, pro 
něco žít, což nám jistě potvrdí každý kdo se rostlinami a jejich 
životem trochu výrazněji zabývá. V příští říši zvířat už nacházíme 
dosti vyvinutý ten nejnižší stupeň astrální roviny, zúžená část 
potom prochází celou rovinou Kâma-loka, zatímco úplná špička 
dokonce už proniká až na rovinu mentální. To jsou ta nejchytřejší 
zvířata, u nichž už dochází k vývoji inteligence, což bývá nejvíc 
patrné u domácích zvířat i snad u některých divokých. Například, 
v našem subtropickém Brisbane to může vypadat už od rána na 
horký letní den, následkem čehož přede dveřmi už na mne mohou 
čekat naši dva psi, abych je vpustil k sobě do pracovny, o níž vědí, že 
je klimatizovaná. Kdyby to nebyli psi, ale třeba mloci, asi by si to 
dát takhle dohromady stěží dokázali., 

Člověk mívá plně vyvinutá dvě těla, jimiž jsou tělo hmotné a 
éterické. Astrální tělo, jak jsme si již dříve ukázali, bývá často 
poměrně dosti vyvinuté a schopné pohybu, u jiných lidí jen 
v primitivní formě; to už je individuální. Mentální tělo máme sice 
také každý z nás, někteří je máme už i docela slušně vyvinuté, i když 
nejspíš ještě těžko ovladatelné ve spodní části roviny Manas. 
V některých případech činí lidé ale už jakési pokusy o to naučit se 
ovládat i část té vyšší mentální roviny, přičemž ti nejdále se 
vyvinuvší jedinci dokonce už sahají až k rovině Buddhi. Jimi jsou 
právě již zmínění adepti. Člověk vyššího řádu (raději se vyhnu 
výrazu „nadčlověk“, který byl také těžce pošramocený a 
znehodnocený nacistickou a podobnými ideologiemi) má svůj 
domov na vyšší mentální rovině, přičemž jeho vědomí sahá nahoru, 
potenciálně až k rovině Atma a také dolů, až do těch nejhlubších 
částí hmoty.  

Na dalším diagramu vidíme jeden celý cyklus života, počínající 
se od místa, kde se my všichni kteří hledíme na obrazovku 
nacházíme, až nahoru do kauzálního těla a zpět. Potom ještě 
počátek dalšího, aby bylo názorně vidět, že se jedná o cykly a ne o 
jednorázové životy, jak by nás učila nejen pozemská věda, ale 
dokonce i představitelé většiny západních církví. Na každé z dílčích 
rovin, jimiž člověk prochází, zanechává po sobě něco, říkejme tomu 
mrtvá těla, kostry, skořápky, třeba i odložené pláště. V každém 
případě, to už dále nepotřebné zůstává na té rovině, k níž to 
náleželo a z jejíž látky (vibračních frekvencí) se to sestávalo. Pomalu 
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to klesne dolů do nejnižších částí své roviny, kde se to postupně 
rozloží, podobně jak se tomu děje s hmotným tělem. V tom 
posledním případě se o náležité ukončení musejí ale postarat jiní 
lidé, nejčastěji pozůstalí zemřelého.  

 

 

Permanentní atom 

 

 Bystrého člověka přitom všem napadá jedna zásadní otázka. 
Pokud je tomu tak a pokud všechno bylo, jest a bude vždy takto 
opouštěno a ponecháváno svému osudu na oněch rovinách, jimiž 
duše prošla, muselo by se při každém příštím výletu do hmoty, při 
každé nové inkarnaci, začínat se vším znovu od začátku. Potom by 
tu něco nehrálo. Nebylo by takové úsilí jen marným plýtváním 
energie? Pochopitelně, že by bylo. Proto zde musí být něco, co nám 
zajistí, že se nevracíme do stejných míst, kde už jsme byli a že 
nemusíme vždy začínat znovu a “z gruntu”. Tomu něčemu 
theosofové říkají permanentní atom. Permanentní atom jsem na 
diagramu označil bílou tečkou, kterou naleznete, buď v hlavě nebo 
na prsou figury člověka na každé z rovin nacházejících se pod 
rovinou kauzální.  
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Pochopitelně, že se ve skutečnosti nejedná jen o jeden jediný 
atom, výraz “atom” je navíc jistě velice nepřesný. Musíme mít vždy 
na zřeteli, že v dobách kdy se theosofická terminologie utvářela, to 
jest několik desetiletí předtím, než vědci vůbec přišli na to, že atom 
není tou nejmenší částečkou hmoty, býval tento jakýmsi symbolem 
všeho toho, co je neměnné, stabilní, podstatné. A právě o toto 
mínění nám zde jde. To podstatné, co každá jednotlivá inkarnace 
přinesla našemu Já, se v jaksi koncentrované formě ocitne v 
permanentním atomu, který si entita vzdávající se svého těla, 
odhazující už nepotřebný plášť, vezme sebou. Mechanizmus tohoto 
procesu nám v tomto stadiu našeho vědění známý není. Jde tu 
hlavně o koncept, a abychom jej pochopili, potřebujeme mít jistou 
dávku představivosti. Analogie poutníka s jeho ranečkem, 
nacházejícího se jako logo na každé z těchto stránek, nám tu snad 
může trochu pomoci. Prostě si ten raneček v mysli nějak 
zredukujeme, třeba na tu bílou kuličku. V ní je jen to 
nejpodstatnější co nám ten který život nebo, chcete-li, pobyt na té 
které rovině dal. Opravdu jen to nejdůležitější. V okamžiku kdy se 
ocitá mimo své prostředí, například když hmotný permanentní 
atom dosáhne astrální roviny, stává se nečinným. Je stále zde, 
pouze ale ve svém potenciálu. Zaktivizuje se jen tehdy, až se při 
příštím ponoru monády do hmoty dosáhne té dílčí roviny, k níž 
tento permanentní atom náleží. Takto je postaráno o to, aby se nic 
zásadního neztratilo a člověk v příštím svém životě nemusel znovu 
opakovat tu stejnou lekci, kterou již do sebe vstřebal, nemusel 
znovu pracně získával některé z dovedností, jichž už dříve nabyl. Je 
to zde, uložené v permanentním atomu, odkud to přejde do genů, 
jak to máme znázorněné na příštím diagramu. Tím se ovšem zcela 
nevylučuje, že nějakým způsobem se ta lekce opakovat nebude. K 
tomu může dojít třeba ve zhuštěné formě – víme, že někteří žáčci ve 
škole přece také bývají mírně natvrdlí, no dejme tomu že byli jenom 
trošinku nepozorní… 

V sériích životů, jimiž procházíme, se neustále pokoušíme o 
jedno: jde nám o to získávat si vždy pro sebe lepší, výkonnější, lépe 
vybavené tělo pro každou z rovin, na níž se přitom zastavíme. 
Zpočátku se tento proces děje více-méně automaticky, později, jak 
se zdá, můžeme do toho mít čím dál tím větší slovo. Na 
permanentní atom můžeme také nahlížet jako na počítač, který 
v sobě neustále buduje informace. Dejme tomu, že vaše celková 
bilance se sestává z tisíce životů prožitých v tomto velkém cyklu. 
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Výsledkem nebude tisíc permanentních atomů, ale pouze jeden, 
v němž jako v onom počítači bude vše uloženo. Pokud jste už někdy 
měnili počítač a nechali si to, co nejčastěji užíváte, převést do toho 
nového, víte, o čem mluvím. Jiný způsob jakým si to můžeme 
přiblížit, je přirovnání k DNA, deoxyribonukleové kyselině. Každá 
její molekula v sobě nese celý genetický program, pomocí jehož lze, 
aspoň teoreticky, vytvořit úplný organismus, k němuž tato molekula 
patří. Stejně jako lidské monády, molekuly DNA jsou naprosto 
unikátní pro každého jedince. Divil bych se, kdyby neměly být nějak 
a to podstatně, zapojeny do procesu, kterému zde říkám 
permanentní atom. Přejděme ale dalšímu našemu tématu, které 
osobně nacházím fascinující, a sice k otázce skupinových duší.  

 

 

  

Pro tento diagram jsem si vybral pět monád každého ze sedmi 
typů, které zde vidíme zobrazené jako malé kroužky. Oněch pět, 
zcela nahoře, představuje ovšem v každém z případů obrovské 
množství jedinců, takové jaké se může počítat v některých 
případech, jak ještě uvidíme, dokonce snad i na trilióny nebo výše. 
Každá monáda má k sobě připojenu tzv. vrchní triádu, které jsou 
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znázorněné černými vzhůru mířícími trojúhelníčky, zatímco spodní 
triády představují černé dolů mířící trojúhelníčky. Ty jsou jakoby 
dole uzavřené v oválném pouzdře. Každé z těchto pouzder má stěnu 
která, jak také uvidíme,  je buď jednoduchá, dvojitá, či trojitá. Zde 
si ukazujeme stěnu jakoby trojitou, tedy obzvlášť pevnou a 
neprostupnou, jakou mají skupinové duše minerálů. Pouzdro 
představující skupinovou duši jednotlivé triády jednak chrání, 
také je ale udržuje ve formaci. Obal každého z pouzder je tvořený 
elementální živelní podstatou jednoho ze třech druhů, které mají k 
dispozici devy určené k tomu, aby dohlížely nad celým procesem.  

Vrchní triáda se sestává z permanentních atomů třech rovin 
Atma, Buddhi a Manas. Spodní triádu potom tvoří permanentní 
atomy rovin mentální, astrální a fyzické. Co si představujeme pod 
výrazem “permanentní atom” jsme si již vysvětlili. Ten se vytvářel s 
tím, jak monáda získávala a absorbovala  zážitky a zkušenosti z 
jednotlivých inkarnací. Toho co na nich bylo negativního, 
nepodstatného a nepotřebného, se postupně oprošťovala, 
zanechávala to s hmotnými, astrálními i mentálními mrtvolami na 
jednotlivých rovinách. To co za něco stálo, se v každém jednotlivém 
životě posbíralo a stalo se to součástí permanentního atomu, s nímž 
se to potom zúčastnilo každé příští inkarnace. Takto se neustále 
obohacuje každá monáda, z níž se tak postupně stává naprosto 
unikátní jednotka pohybující se od inkarnace k inkarnaci. Jako 
unikátní sice už začínala, její životní pouti ji ale činí neustále víc a 
víc "svojí vlastní". Proto také nejsou a nemohou ani být, dva úplně 
stejní lidé. Dokonce i jednobuněčná dvojčata se v něčem liší a byl by 
to pro ně asi hodně smutný život, kdyby tomu tak nebylo. Lidé se 
mohou jeden druhému pouze trochu podobat a to jen v některých 
aspektech svých osobností. To, co si zde popisujeme, platí 
univerzálně, jak pro lidské monády, tak i pro skupinové duše zvířat, 
rostlin a minerálů. Každou z těch posledních tří ještě čeká dlouhá 
cesta tou říší k níž náleží, případně jinými říšemi, až nakonec, poté 
kdy se „individualizuje“, to jest zbaví se toho obalu, který z ní činí 
duši „skupinovou“, vstoupí do říše lidské.  

Nyní pozor! K vývoji dochází v sedmi základních proudech 
neboli paprscích. Každý z těchto paprsků představuje určitý 
vývojový typ. Opět, tohle platí univerzálně, jak pro monády 
náležející ke skupinovým duším, tak i pro ty individualizované, 
lidské. U těch posledních bývají ale vlastnosti a individuální 
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charakterové rysy 
výraznější. Každý z nás 
jsme sice jiný než ti všichni 
ostatní, v něčem se ale 
podobáme, máme 
podobné vlastnosti a 
schopnosti. Někteří z nás 
jsme třeba menších 
kulatých postav, jiní 
naopak dlouhých a 
tenkých. Některým z nás 
šly ve škole lépe počty, jiní 
zase měli raději zeměpis, 
někdo hraje rád fotbal, jiný 
se na to raději jen dívá, jak 
hrají jiní, ještě jiným jde 
fotbal a míčové hry na 
nervy, zato si to ale rádi 
rozdávají s jinými, jim 
podobnými lidmi, 
v boxerském ringu, kde 
mohou vystavit na odiv své 
svaly a své tetování, další 
či při kvizech, kde mohou 

nejlépe ukázat své intelektuální přednosti. To společné, co člověk 
má s jinými lidmi, je zde proto, že se to vyvíjelo ze společného 
základu s jinými monádami, které si kdysi zvolily ten určitý 
paprsek, podle něhož se budou spouštět do hmoty. 

 

Minerální skupinová duše 
 

Pohleďme na následující diagram. Nahoře máme opět monády, 
pod nimi vyšší triády, zatímco dole již jsou nižší triády poněkud 
roztroušené, některé jakoby usazené na povrchu země, jiné tam 
směřující. Každá z nich má ale spojení s balónkem své monády 
docela nahoře. Každá z těchto linek prochází také prstencem o 
trojité stěně, představujícím skupinovou duši minerálu určitého 
druhu. Každá z nižších triád musí na své dlouhé cestě projít 
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minerální říší, v níž hmota docílí své nejhustší formy a kde se celá 
hlavní vlna života obrací a začíná znovu vystupovat nahoru.  

Je tomu trochu (dost) jinak, než jak nás to učili ve škole. 
Minerály mají jistý, i když těžko určitelný a popsatelný stupeň 
vědomí, něco co bychom snad pouze mohli označit jako pomalu se 
probouzející a ještě velmi, velmi nejasné vědomí vlastní existence, 
pocit, že “toto jsem já”, zatímco “tamto je něco jiného”. Čím více se 
tento pocit upevňuje, tím lépe organizovaná bude vyhlížet struktura 
toho kterého minerálu. Až se dostaneme k těm opravdu 
nejvzácnějším minerálům, které už mají velmi dobře vyvinutou 
strukturu a které jsou schopny vytvářet například krystalické formy 
a to často velice složitých tvarů. Jsou tam také už základy budoucích 
emotivních stavů. Například, chemické složky určitého typu mohou 
k sobě pociťovat vzájemnou přitažlivost či naopak odpor. Nikdy 
jsem nebyl příliš dobrý v chemii, takže raději se nebudu ani 
pokoušet o nějaké složité výklady či analogie; Ti, kteří naopak dobří 
jsou, si jistě dokáží představit, co se asi může na této rovině dít, co 
se s radostí slučuje s čím a co si naopak vzájemně jde nejvíc na 
nervy, atp. 

 Podstatné je na tom to, že téměř ke všem akcím, chemickým 
reakcím, zde dochází jen na hmotné a éterické rovině, jen s 
občasnými kratičkými výlety do astrální oblasti a to jen v řídkých 
případech. To když třeba takový diamant zatouží po tom, být skvěle 
vybroušený a nacházet se v objetí vzácného kovu zlata, to jest stát se 
součástí prstenu, který na svém štíhlém prstu nosí krásná 
pohádková kněžna! To ale asi přeháním. Jinak, být takovým 
minerálem se asi nejvíc podobá tomu nacházet se v dlouhém, téměř 
ničím nepřerušovaném spánku. Jak si jistě umíme představit, 
drahokamy či vzácné kovy nejsou potom ničím jiným, než v poměru 
k ostatním minerálům nejdále vyvinutější a tudíž strukturálně 
nejlépe organizované minerály. To samé platí o vzácných kovech. 
Sedm paprsků, podle nichž se tyto formy vyvíjejí, lze již v tomto 
stadiu určit a tyto nám udávají vývojový směr, jakým se ta která 
minerální skupinová duše ubírá a bude nadále ubírat. Takto zde 
máme například sedm hlavních druhů drahokamů: diamant, safír, 
smaragd, jaspis, topas, rubín a ametyst. Ke každému z nich patří 
jim příbuzná delší řada polodrahokamů, atd.  
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Rostlinná 
skupinová duše 

 

Na pravé straně všech 
diagramů máme vždy tvar 
označený písmenem “A” 
který vyhlíží poněkud 
jinak než ty ostatní, spíš 
jako hromádka hlíny či 
něco takového. 
Představuje to, co z 
nějakého důvodu přestalo 
existovat jako forma, tedy 
vlastně “zemřelo”. Na 
úrovni minerálů není ještě 
smrt tolik nápadným 
jevem, jak tomu bude na 
těch dalších, jimiž se 
v sérii inkarnací prochází, 
počínajíce například už u 
rostlin. Cleve Backster, 
který původně pracoval 
pro americkou CIA 
s detektory lži, dostal někdy v šedesátých letech nápad napojit na 
detektor některé z rostlin nacházejících se v květináčích v jeho 
laboratoři. Vznikl z toho neobyčejně zajímavý projekt. Backster 
zaznamenával jemné elektrické proudy, jimiž rostliny reagovaly na 
různé situace. Tyto reakce pochopitelně nebyly tak výrazné jako u 
lidí, nicméně se ukázalo, že rostliny nejen reagovaly na to, když 
někdo některou z nich zničil, pamatovaly si ale dokonce i kdo to byl 
a ovládlo je cosi podobného „pocitu strachu“, kdykoliv ten samý 
člověk člověk-vrah vstoupil do místnosti! 

U zvířat už se z toho stává ještě významnější událost, přičemž ta 
nejvíce vyvinutá zvířata už jsou dokonce schopna toho vykazovat 
smutek nad smrtí druha či družky. Vraťme se ale na okamžik k 
minerálům. I tam může dojít k něčemu, co se podobá smrti. Dejme 
tomu ale, že v našem případě byl určitý minerál člověkem vytěžen a 
potom zpracován tak, že byl rozdrcen na prášek, který se navíc 
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smísil s nějakou jinou minerální látkou, možná s několika, aby se 
z toho něco vytvořilo, třeba nějaká barva. Ta původní minerální 
forma, dejme tomu nějaký oblázek či balvan, tedy přestal existovat, 
zemřel. Skupinová duše v takovémto případě do sebe vstřebá nižší 
triádu, která s touto mrtvou formou byla spojena. K žádným 
výlevům emocí nedojde, žádná smuteční slavnost se nekoná. Totéž 
potom platí v různých obměnách i pro následující diagramy 
rostlinné a zvířecí skupinové duše. 

 U rostlinné duše, jak vidíme, vše zůstává více méně stejné jako 
u minerální skupinové duše, pouze její obal má nyní jen dvě vrstvy, 
jednu z astrální elementální podstaty, druhou z té mentální. 
Některé z nižších triád na diagramu jsou napojeny dole na rostlinné 
formy, jiné končí uprostřed oválu skupinové duše, protože nejsou 
momentálně spojeny s žádným rostlinným životem. Opětně zde 
máme bod „A“ představující ty formy, které jako organismus 
přestaly existovat a jejichž esenci si stáhne a do sebe vstřebá 
skupinová duše. Jak v případě minerálních tak i rostlinných 
skupinových duší, dochází zde k značným aktivitám na straně dev 
neboli andělů, do nichž my příliš dobře nevidíme. Devy mají své 
úkoly, které bývají většinou spjaty s evolucí či případně involucí, 
přičemž nižší triády se zejména zdají být v ohnisku jejich zájmu. 
Vibrační frekvence jsou jimi přitom různými způsoby přenášeny od 
jedné skupinové duše k druhé.  Skupinové duše se také neustále 
rozdělují, přičemž jemnými způsoby mění své charakteristiky, atp.  

V jedné ze svých knih jsem kdysi napsal o tom, čemu říkám 
“soumračná zóna” v níž, aniž bychom si toho byli my lidé příliš 
vědomi, se dějí podivné věci. Příslušníci některé z  říší se jaksi 
v tichosti nenápadně vykradou a přesunou se to té vedlejší zóny. 
Existují minerály, které jsou už téměř rostlinami, jsou zde rostliny, 
které už skoro sahají po zvířecím statutu, mohou zde být… Myslím, 
že docela určitě existují  námi netušené možnosti a způsoby 
překrývání se mezi sousedícími říšemi.  

 

Zvířecí skupinová duše 

 

Jak vidíme na dalším diagramu, obal který kolem sebe má 
zvířecí skupinová duše se zde ztenčil na jedinou vrstvu, kterou tvoří 
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směrem do hmoty 
sestupující elementální 
podstata patřící ke 
čtvrté dílčí mentální 
rovině. Skupinová duše 
zvířat se nyní rovněž 
nachází na této nižší 
mentální rovině. A opět 
zde máme naznačený 
případ, kdy zvíře 
náležející k určité 
skupinové duši 
zahynulo a to “něco” co 
ze svého života vytěžilo 
si do sebe duše stáhla. A 
opětně jsou zde 
nějakým způsobem 
zainteresované devy, 
které nade vším 
dozírají.  
 

Tážete se asi, jak se 
to vlastně má s těmi 
devami? Narazili jsme 

na ně už dříve a nejsme o nic moudřejší. Jsou tu devy kvůli nám, 
lidem? Nebo se starají o minerály, rostliny, zvířata? Zdá se, že toho 
mají na práci hodně. Na odpověď k této otázce si asi budeme muset 
nějaký čas počkat; zřejmě není míněno, aby o tom lidstvo v tomto 
stádiu svého vývoje příliš mnoho vědělo. Podle toho, co nám 
naznačují různé mytologické příběhy a pohádky, bývají zejména 
devy těch nižších řádů, které mají zřejmě spojení s evolucí minerálů 
a rostlin, dalo by se říci poněkud žárlivé na své úkoly. V 
těch nejlepších případech se mohou tito duchové přírody chovat 
celkem blahosklonně, často ale mohou být i dosti zlobní, to když se 
nějakým způsobem jejich zájmy zkříží se zájmy nás, lidí. Což se 
ovšem děje dosti často, v moderní době potom stále častěji, poté 
kdy jsme si vytvořili a postupně zdokonalovali nové a nové způsoby 
znečišťování životního prostředí. Dolování minerálů, něco co lidé 
sice dělali odjakživa, ale v mnohem menším měřítku a v dávné 
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minulosti navíc s tou největší opatrností, nám u nich asi také na 
popularitě nepřidává. 

 

Rozštěpení zvířecí skupinové duše 

 

Zde máme grafické znázornění toho, jak se skupinové duše 
nejen rozmnožují, ale také vyvíjejí, protože s každým takovýmto 
rozštěpením, které se dosti podobá rozmnožování jednobuněčných 
organizmů, vzniká něco nového a potenciálně pokročilejšího. 

 

 

 

Počínajíce minerály, tento systém je zhruba stejný pro všechny 
typy skupinových duší, také ty minerální či rostlinné. Skupinová 
duše zvířecí se rozštěpuje znovu a znovu, až každá nižší triáda má 
pouze jediný obal vytvářený elementální podstatou, která ji chrání a 
živí. Nicméně, zde se proces již blíží k individualizaci, takže výraz 
skupinová duše se nám vlastně už ani moc dobře nehodí, protože 
nižší triáda už zcela jasně není žádnou skupinou. Tím, že se oddělila 
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od skupiny, k níž předtím náležela, se z ní stala individuální triáda. 
Tento stav nám znázorní 
jiný diagram. 

Na pravé straně 
tohoto diagramu se 
dosáhlo situace, kdy 
vznikla jediná zvířecí 
forma přináležející k 
tomu, co předtím bylo 
zvířecí skupinovou duší. K 
tomu dochází daleko 
nejčastěji v případech 
domácích zvířat, z nichž 
se v mnoha směrech už 
stali kvazi lidští jedinci. 
Takto se mohou 
inkarnovat v celé sérii po 
sobě následujících 
zvířecích forem, přičemž 
mají už velice blízko k 
vlastní individualizaci. K 
té ale nemůže zcela ještě 
dojít, dokud se nevytvoří aspoň ten nejzákladnější nárys kauzálního 
těla.  

 Zde se dostáváme k něčemu, co se běžně nenachází v žádném z 
výkladů nábožensko-filosofických systémů, které sice mohou 
obsahovat různé náznaky, pokud ale vím, nepodávají žádná 
vysvětlení toho, jak vlastně může dojít k tomu, aby se ze zvířete stal 
člověk, z rostliny zvíře či z minerálu rostlina. Nebo zda je vůbec 
možné, aby k něčemu takovému došlo. Dokonce i kabala, která se 
jinak dosti podobá theosofii, před tím většinou couvá. Člověk je 
podle mnohých z kabalistů prostě pánem tvorstva, oprávněný 
k tomu chovat se podle toho, tedy povýšeně. Theosofové, jak jsem si 
všiml, mívají k zvířatům vlídnější vztahy, chovají se vůči přírodě 
vůbec s větší dávkou skromnosti a pokory. 

S individuací, s přechodem od zvířecího k lidskému stavu, není 
radno nijak spěchat. Víme přece, že bývá rozhodně lépe, pokud 
lidské embryo zůstane v matčině lůně plných devět měsíců, i když k 
tomu aby přežilo, většinou stačí dítěti pouhých sedm měsíců. 
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Podobně se to má i s individuací zvířete. Nebylo by prostě dobré, 
kdyby se to příliš uspěchalo. Také je zapotřebí si uvědomit, že se v 
tomto bodě nacházíme ve čtvrtém kole a na čtvrté planetě v tomto 
manifestačním cyklu (více o těchto věcech jinde), tedy jen o málo 
dále než v polovině celého velkého cyklu manvantary. Přitom 
“vyžádaný termín” pro individualizaci je před koncem tohoto cyklu. 
Zvíře (rostlina, minerál), které by se individuovalo už v tomto bodě, 
by muselo být ve svém vývoji daleko napřed, dalo by se říci, že by se 
nacházelo na úplné špičce závodního pole, pokud chceme užít 
takového přirovnání. Počet zvířat, která se individuí za těchto 
okolností, musí nutně být velmi malý, nicméně se to stává. Nutné k 
tomu ale zřejmě je, aby mělo takové zvíře velice blízko k člověku. 
Pokud je s ním v úzkém vztahu, potom myšlenkové a emoční vlny 
člověka se obrážejí na jeho zvířecím miláčkovi (užívám tohoto 
výrazu, protože to je kdy k tomu zdaleka nejčastěji dochází) a jaksi 
posouvají zvíře na vyšší úroveň, jak emocionálně tak i intelektuálně. 
Citový vztah, který se přitom vytváří, hraje potom také důležitou 
úlohu – snad každý z nás jsme měli či aspoň víme o nějakém psovi, 
který se jen třese na to, aby se mohl zavděčit svému pánovi! U koček 
už to není tak patrné, ty se přirozeně chovají zdrženlivěji, i tak ale 
mám doma kočku, která mě zcela zjevně miluje, i když svým, 
kočičím způsobem. 

Sedm paprsků, o nich jsem se již zmínil, hraje i zde svou 
důležitou úlohu. Protože se nacházíme teprve ve čtvrtém kole 
sedminásobného cyklu, pouze čtyři z těchto paprsků, podle nichž se 
vývoj odehrává, se až doposud zaktivizovaly. Každý z těchto 
paprsků má své vyvrcholení v jedné ze zvířecích forem. Tyto čtyři 
formy se většinou uvádějí jako slon, opice (nikoliv ale lidoop, který 
patří jinam a o němž si povíme jinde), pes a kočka. Ke každému z 
těchto vede vývojová řada přes zvířata divoká, typu vlk-liška-šakal-
divoký pes, zdomácnělý pes.  

Pokud jde o to, kolik zvířat asi náleží k jedné skupinové duši, 
což bývá dosti často kladenou otázkou, na to lze odpovědět opravdu 
jen velice povšechně. V případě hmyzu, jepic, much, či komárů, 
musíme si asi představovat skupinovou duši zahrnující třeba i 
miliardy jedinců. Jistě zde budou také ještě milióny motýlů, ale 
nejspíš už jen statisíce myší, možná že pouhé tisícovky králíků, snad 
už jen stovky vlků, tygrů, lvů či jelenů. V případech těch zvířat, u 
nichž je individuace možná, jako u psů či koček, stovka či dvě by 
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mohla být ještě limitem v případě těch toulavých polodivokých 
zvířat. U těch opravdu inteligentních psů či domácích koček, snad 
už jen nějakých pět či deset se jich vejde do jedné skupinové duše. 

 

 

Individuace 

 

Zrekapitulujme si, co předcházelo tomuto velice důležitému 
jevu znamenajícímu vstup do lidské říše. Nejprve zde byly monády, 
které své bytí získaly od tzv. Prvního loga. Ty se usadily na nejvyšší 
rovině Anupadaka, kde zůstávají po celou tu dobu, jíž se zabýváme. 
Devy (totéž co v Bibli andělé) pomohly monádám si získat 
permanentní atomy na následujících nižších rovinách existence 
Atma, Buddhi a Manas. Takto se vytvořila tzv. Vyšší triáda, kterou 
vlastní každá monáda. Později k vyšší triádě přibyla také triáda 
nižší, jíž tvoří permanentní atomy nejnižších třech rovin, mentální, 
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astrální a hmotné. Tato nižší triáda se postupně ponořovala do 
životních říší, které jsou v tomto stádiu vývoje čtyři: lidská, zvířecí, 
rostlinná a minerální. Přitom ji ochraňovala a vyživovala 
skupinová duše.  

Nyní se ocitáme v situaci, kdy se nižší triáda po dlouhé a složité 
pouti třemi říšemi, z nichž tou poslední byla říše zvířat, nachází na 
prahu k přechodu do lidské říše. Z původní skupinové duše zůstává 
už jen obal, který ji předtím živil a chránil a o který se dříve dělila s 
neustále se ztenčujícím počtem jiných triád – tento obal má nyní 
sama pro sebe. Situace se podobá té, kdy se dítě nachází v 
mateřském lůně, kde je chráněno a vyživováno, nakonec ale dospěje 
k tomu názoru, že je už na čase aby žilo svůj vlastní život ve vnějším 
světě, takže dojde k narození. Nehodlám se na tomto místě zabývat 
detailně tím, jak například theosofie vykládá samotný proces 
individualizace, protože ten je složitý a nachází se daleko mimo 
rámec tohoto pojednání. Musel bych vás totiž zavalit spoustou 
dalších diagramů a těch už myslím takto bylo dost. Takže raději 
přejdu rovnou k tomu, jakými způsoby může k individualizaci dojít.  

1.  Individuace pomocí intelektu. K ní dochází zejména 
tehdy, kdy se zvíře stýká regulérně s lidmi, ještě pravděpodobněji s 
jedním určitým člověkem. Tím, jak se snaží porozumět tomu, co a 
proč činí onen člověk jehož si vybralo za svůj vzor, jeho vznikající 
mentální tělo je tímto stimulováno. 

2.  Individuace pomocí emocí. Člověk, s nímž je domácí 
zvíře v denním styku, může být značně emoční a projevuje své city 
silným a okázalým způsobem. Zvíře činí to samé. Náhlé a 
oboustranné vzplanutí citů způsobuje, že přes astrální tělo dojde ke 
spojení s buddhickým aspektem monády, čímž pádem se může 
vytvořit tzv. Ego, vyšší Já. 

3. Individuace pomocí vůle. K té může dojít tehdy, kdy 
“pán” zvířete je duchovně značně vyspělý a má proto silnou osobní 
vůli. Tento aspekt je ve zvířeti proto také posílen a projeví se s 
největší pravděpodobností zvýšenou aktivitou hmotného těla 
zvířete, zejména jedná-li se mu o to, aby mohlo nějak svému pánovi 
prospět. 

Normálně dochází k individuaci jedním z těchto způsobů, jsou 
zde ale i jiné možnosti. Podle okultní tradice například došlo ke 
konci minulého řetězce, jemuž se také říká “měsíční”, k individuaci 
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asi dvou miliónů duší, jež k této změně dohnala pýcha – přehnaná 
víra ve vlastní intelektuální schopnosti. Ostatních lidských kvalit 
nicméně tyto duše postrádaly. Prý by se byla jejich situace jen 
zhoršila, kdyby se nemohly individuovat, takže dohlížitelé nad 
karmickými záležitostmi jim to v tomto případě povolili. Z této 
skupiny, které se někdy také říká “oranžová”, to podle převládající 
barvy v jejich kauzálních tělech, se jich v dějinách lidstva prosadilo 
poměrně hodně v podobě různých tyranů, dobyvatelů, masových 
vrahů i šedých eminencí. Existují i jiné možnosti abnormální 
individualizace, například pomocí strachu, nenávisti, touhy po 
moci, atp. Žádná z nich nevěstí nic dobrého. Na této úrovni ovšem 
vždy docházelo a dochází ke konfliktům, to je co činí hmotný svět 
tím, čím je. Cynik, který se v nás ve všech schovává, se proto ihned 
zeptá: co bychom si počali bez zdrojů uvádějících do naší sféry 
padouchy, zloduchy, záporňáky všech možných typů? 

Na tom, jaký druh kontaktu s člověkem zvíře má, závisí také do 
značné míry to, jak dalece se 
vyvine kauzální tělo. V těch 
případech kdy prošlo zvíře, 
například pes či kočka, sérií 
inkarnací, během nichž se počet 
jedinců náležejících k té stejné 
skupinové duši postupně snížil na 
minimum, míníce dvě či tři 
zvířata, potom se může vytvořit 
celkem kompletní kauzální tělo. 
Znamenat to bude ale nejspíš to, 
že takto individualizovaný člověk 
se bude nacházet na špičce 
budoucího lidstva v příštím kole. 
To proto, že vstup do kategorie 
“člověčenství” je momentálně již 
uzavřen. Snad s jednou výjimkou. 
Charles Darwin to už za svého 
života schytával od různých 
karikaturistů ve velkém. Ta jedna kresba, která se mi vždycky nejvíc 
líbila, je od neznámého umělce a nemohu si nechat ujít příležitost 
k tomu ji zde opět uvést. V době kdy se začala theosofie prosazovat, 
byl pro mnohé z těch, kteří věřili ve stvořitelský proces, Darwin 
přirozeně jakýmsi představitelem onoho „nepřátelského tábora“ a 
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jeho evoluční teorie byla a dodnes často ještě je, značně 
zkreslována. Pravdou nicméně  je, že tento vědec nikdy netvrdil, že 
by se byl člověk vyvinul z  opice, což z různých důvodů bývá do 
dneška populární výklad jeho teorie. Člověk a lidoop měli podle 
Darwina kdysi dávno mít jednoduše společného předka. Ten ale až 
doposud, přes veliké úsilí jaké antropologové vyvinuli, zůstává až 
doposud neobjevený. 

Blavatská má na to ale ještě jiný názor. Podle ní se člověk 
s lidoopy zkřížil v dávné době, což ona nazývala „sin of the 
mindless“, hřích nemyslících, nerozumných. K tomu mělo dojít 
před koncem čtvrtého oběhu v současném vývojovém cyklu. 
Zajímavé je, že poměrně nedávno provedené genetické rozbory 
DNA u lidí a šimpanzů naznačují, že tyto dva druhy se skutečně 
mohly zkřížit. K nějakému křížení mohlo snad dokonce dojít 
dvakrát, naposledy někdy před asi pěti a půl milióny let. Od té doby 
už se příroda postarala o to, že k dalšímu podobnému křížení už 
dojít nemůže. Podle Blavatské, mají lidoopi blíže k lidem než 
k jiným opicím a tudíž představují zcela zvláštní případ. V zásadě 
bychom mohli říci, že u nich už k individuaci došlo. Následkem 
toho se mají ještě před koncem tohoto vývojového cyklu přidat 
k lidské rase. To by ovšem znamenalo, že by se potom rodili už jen 
v lidských tělech a ne v tělech opičích. 

 

 

 

**** 
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17. Funkce kauzálního těla 
 

    Co tu bylo první, slepice nebo vejce? Pokud jste si mysleli, že 
na těchto stránkách byste mohli nalézt odpověď na tuto zásadní 
otázku, potom vás musím zklamat. Velmi stručně řečeno, v 
kauzálním těle se nacházejí příčiny toho, co se na nižších rovinách 
existence projeví později jako následky. Ovšem, následky se v 
příštím kole mohou stát příčinami toho, jak se to kolo má nastavit, 
aby to někam vedlo. Zkušenosti, které monáda nasbírala v průběhu 
předchozích životů, jsou uloženy na této rovině a podle nich se bude 
řídit celkové stanovisko k životu i činy, jaké člověk bude schopen 
provádět. To, jakého těla se nám dostane pro příští ponor  do světa 
hmoty, zda z nás bude moci být lyžařský šampión nebo šachový 
velmistr, či snad velmistr zednářský, o tom se zde bude rozhodovat. 
Kauzální tělo se v sanskrtu jmenuje Karana Šarira. Kauzální tělo 
má dvě základní funkce – jednak je místem, které obývá a v němž se 
pohybuje tzv. Ego neboli naše vyšší Já  a je přitom také jakýmsi 
“skladištěm” či ještě lépe řečeno „archivem“, v němž jsou uloženy 
veškeré nasbírané zkušenosti. Přitom pro to, co nemá trvalou 
hodnotu, jako například pomíjivé emoční pocity, tělesné zážitky, 
atp, zde místo není, pouze pro to, co je pozitivní, hodnotné a bude 
se přenášet do dalších inkarnací. Otázkou potom je, jaké naše 
zážitky mají trvalou hodnotu? Dokážeme to odhadnout z tohoto 
úhlu? Spíš ne. 

Kauzální tělo je tím, co činí člověka člověkem. Je příjemcem 
všeho toho, co vytrvá, toho co je ladné a co se nepříčí duchovním 
zákonům. Pokud má člověk vznosné a čisté myšlenky, tyto se stanou 
částí jeho kauzálního těla. Zatímco nižší mentální tělo nám slouží 
jako receptář myšlenek majících spíše konkrétní formu, kauzální 
tělo se zabývá myšlenkami abstraktního druhu. Tvoří je látka 
přináležející k páté, šesté a sedmé z dílčích rovin sedmidílné 
mentální roviny. U drtivé většiny lidí není kauzální tělo plně 
funkční, takže hlavně jen ta látka náležející k třetí dílčí rovině je k 
jeho stavbě užita. Plnou kontrolu nad svým kauzálním tělem mají 
takto pouze ti jedinci, jimž budeme říkat Adepti či Mistři, tzn. lidé 
nejdále duchovně vyvinutí. Naopak, poměrně nevyvinutý člověk, 
který se relativně nedlouho předtím individualizoval, má kauzální 
tělo podobající se spíše jen bublině, která se jeví jako prázdná. I 
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když tato je sice tvořena látkou vyšší mentální roviny, ta ještě 
nebyla uvedena v činnost, takže vypadá celkem bezbarvá a 
průhledná. Teprve postupně se bude toto tělo zabarvovat, tak jak 
budou k němu přibývat vibrace vyššího řádu, které předtím prošly 
nižšími těly. K tomu už dochází nyní; tento proces se ale bude 
stupňovat v průběhu nadcházejících cyklů evoluce. 

 
     Dílčí roviny se na tomto 
diagramu zmenšují s tím, 
jak se postupuje nahoru, od 
nižších vibrací k vyšším. 
Mezi dílčími rovinami, 
které se nacházejí vedle 
sebe, jsou otvory, jimiž 
jakoby uniká poněkud 
zředěná látka. To znamená, 
že část “vibrací” té které 
dílčí roviny se může přenést 
na vedlejší dílčí rovinu, 
která se ale nachází o 
stupeň výše. Tyto otvory či 
průchody se postupně 
zmenšují odspoda vzhůru, 
čímž se naznačuje, že pouze 
ty nejjemnější vibrace se 
mohou takto přenášet na ty 
nejvyšší roviny. 

 
     Jak jsme si již pověděli, 

kauzální tělo poměrně nevyvinutého člověka připomíná spíše 
prázdnou bublinu. Ta se s tím, jak se člověk vyvíjí, nezvětšuje, 
pouze se zaplňuje, dalo by se říci zabarvuje a to barvami, jejichž 
krásu a sytost si na této úrovni nedokážeme představit. I ty 
nejzářivější barvy, takové jaké dovede jen vynikající umělec dostat 
na plátno, či snad ještě lépe, barvy, jimiž září barevné sklo oken 
chrámu, jimiž prosvítá slunce, jsou jen pouhým odrazem toho, co je 
možné spatřit na této rovině! Tak aspoň tvrdí ti, jimž jasnovidecké 
schopnosti umožňují na tuto rovinu pohlédnout. Kromě stálých 
barevných polí, v případě duchovně vyvinutého jedince, lze také, 
zejména v horních částech kauzálního těla, spatřit třpytivé jiskřičky 
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prozrazující mentální aktivitu soustřeďující se směrem vzhůru, tam 
kam sahají ty nejvyšší ideály, jaké je člověk v tomto svém 
vývojovém stádiu schopen v sobě uchovávat. 

Naznačil jsem již dříve, že nic zlého se na této rovině nemůže 
projevovat. Víme všichni, že v nedokonalém světě, v němž se 
nacházíme, zlo definitivně existuje a někteří z nás stráví celé životy 
prakticky jen tím, že s ním na různých úrovních “bojují”. A protože 
ve všem musí být rovnováha, jsou zde tací, kteří se vždycky a zřejmě 
i rádi postarají o to, aby bylo s čím bojovat. To slovo „bojují“ dávám 
do uvozovek, protože bojovat v zásadě znamená pokoušet se o to 
potřít zlo zlem. Vždycky, už jako dítěti, mi strašně vadilo to heslo, 
které mnozí z nás starších jsme v různých variantách slýchávali 
téměř denně – bojujeme za mír! Zlo jaksi “patří” do říše hmoty a jak 
všichni víme, nalezneme zde lidi, které asi nelze označit jinak, než 
jako zlé. Protože se jedná o lidi, tito musejí mít svá kauzální těla a 
také je mají. Obvykle nepříliš vyvinutá, ale přece jen do jisté míry 
funkční. Znamená to ale také, že i ty nejhorší lidi, válečné zločince, 
masové vrahy apod., můžeme teoreticky potkat na kauzální rovině. 
Budou zde ovšem vykazovat jen ty vlastnosti, které jsou v nich 
dobré, protože to zlé sem prostě nemá přístup. Člověk se těžko 
zbavuje dotěrné myšlenky, byli by takoví Hitlerové či Stalinové na 
mentální rovině vůbec k poznání? Každý z nás ale máme v sobě 
něco dobrého a také něco špatného – naše Já sice nemůže být 
špatné, ale může být a také bývá nedokonalé. Zlozvyky, které člověk 
má, nemohou nikterak ovlivnit či znečistit jeho kauzální tělo. Co 
mohou ale způsobit, je zpomalit v něm vývoj těch ctností, které se 
nacházejí na jejich opačném pólu a které je mají nakonec přerůst. A 
to je asi případ těch lidí, o nichž jsem se právě zmínil. 

 

     Páté, šesté a sedmé nebe  

 

Rozdíl mezi nižší a vyšší mentální rovinou je natolik výrazný, že 
k tomu aby se mohlo přejít z té nižší na vyšší, je zapotřebí toho mít 
pro každou z nich zcela jiné tělo. Zmínil jsem již to, že každý z nás 
se této roviny a jí odpovídajícího kauzálního těla musíme aspoň 
dotknout, dříve než může dojít k příští inkarnaci a k opětnému 
sestupu do hmotného těla. V případě duchovně nevyvinutých lidí se 
opravdu jedná jen o krátký a lehký dotyk, jehož si jsou snad jen 
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matně vědomi, pokud vůbec. Pokaždé kdy sem dojdou, ale bude 
jejich pobyt zde o něco málo delší a trochu významnější – budou si 
přitom také víc vědomi toho, co se s nimi děje. Délka pobytu na 
vyšší mentální rovině arupa se proto může velice moc lišit. Někdo 
zde může pobýt jen den či dva, zatímco jiný zde stráví celé roky.  

Tato nejnižší ze třech dílčích rovin vyšší mentální roviny arupa 
je také tou nejobývanější, za současného stavu celkového vývoje v 
tomto velikém cyklu. Kromě těch duší, které jsou schopny pohybu 
na ostatních dvou dílčích rovinách, téměř všechny duše účastnící se 
tohoto vývojového cyklu se nacházejí zde. Podle okultní tradice, asi 
60 až 70 miliard monád je takto zainteresováno. To by ovšem 
znamenalo, že v současnosti se přibližně každá desátá monáda z 
celkového počtu nachází v hmotném těle. Existuje celá řada teorií, 
které se pokoušejí vysvětlit, proč právě v této době dochází k tolik 
zhuštěné vlně inkarnací, jaká nemá v nám známém dějinném údobí 
obdoby. Je ovšem otázkou, jak tomu bylo v minulosti, zda k něčemu 
podobnému nedošlo už víckrát v časech minulých, o nichž nemá 
historie žádné záznamy. V dobách o nichž máme jakýs-takýs 
přehled, což je jen několik tisíc let, byla zřejmě populace na zemi 
vždy podstatně řidší. Jinou otázkou je, zda má shora uvedený počet 
být považován za konstantní, či zda mohou být monády nacházející 
se v naší sféře doplňovány jinými, přicházejících sem od jiných sfér 
nacházejících se v podobném stadiu evoluce. Tedy jakýsi emigrační 
program, vedený a kontrolovaný devami či agenty starajícími se o 
karmické záležitosti… 

Naprostá většina lidí, ať už se nacházejí v hmotném těle či 
nikoliv, je na kauzální rovině ve stavu jakéhosi snivého polo-
vědomí, zatímco pouze u některých lze zaregistrovat větší aktivitu – 
těch kteří jsou opravdu plně při vědomí je jen málo a odlišují se 
zcela jasně od všech ostatních. Ti „ostatní” nemají ještě ustálený 
náhled na to, čeho se vlastně účastní a jaké jsou zákony a celkové 
cíle evoluce. Usilují tudíž o to, aby se mohli znovu inkarnovat, k 
čemuž v jejich případech dochází jaksi automaticky, když jsou 
vedeni k tomu vyšší vůlí a celkem slepou “žízní po životě”. Vysoce 
zjemnělé vibrace na této rovině jim prostě nevyhovují, touží po 
něčem pomalejším, hrubším, těžším, což lze jedině nalézt v hmotné 
existenci. Jedině zde se mohou cítit být skutečně živými. 

Tato v lidech zabudovaná touha je v souladu se zákony evoluce. 
K jejich vývoji dochází následkem vlivů, které na ně má vnější svět a 
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zpočátku musí tento svět být dostatečně drsný, aby to na ně mělo 
patřičný dopad. Postupem času se jejich rezonanční schopnosti 
začnou zlepšovat a oni začnou reagovat nejprve na hmotné vibrace 
vyššího řádu a později i na to, co se nachází na astrální rovině. 
Odtud si budou nejprve přinášet stále více a více zážitků ze svých 
snových výletů a během posmrtného pobytu na astrální rovině se 
mohou začít víc věnovat činnostem kreativního charakteru. To v 
nich dále vzbudí vědomí na úrovni mentální, nejprve na nižších 
dílčích rovinách, později i v kauzálním těle. Teprve tam je ale člověk 
schopen si plně uvědomit, že se až doposud nacházel ve světě iluzí, i 
když iluzí které byly pro jeho vývoj potřebné, dokonce nutné. 
Teprve na vyšší mentální rovině je možné začít svou budoucnost 
plánovat, protože zde lze nahlédnout stále jasněji a jasněji do sítě 
příčin a následků. Vyšší Já je tak schopno uvědomit si jaké jsou jeho 
silné stránky a co je potřeba zlepšit, kdy je naopak nutné “zabrat”, 
často z úplně jiného konce. Potom také dochází k těm nám často 
dosti nepochopitelným inkarnacím lidí, kteří jsou nějakým 
způsobem limitováni, nejčastěji fyzicky, přičemž se dokáží přes tyto 
překážky přenášet s úsměvem v tváři. Hluboko v duši totiž vědí 
nebo spíš jen tuší, proč je tomu tak a kam je to má zavést. Takto se 
člověk pomalu propracovává k vyšším cílům, což se zde snažím 
podat ve velice zhuštěné formě. 

Dílčí roviny šestá a sedmá na vyšším mentální neboli kauzální 
rovině, se jaksi nacházejí mimo rámec tohoto pojednání. Vše co lze 
o nich říci je, že k tomu aby se člověk v tomto stádiu evolučního 
cyklu na ně dostal a něco si z nich za plného vědomí odnesl, 
potřebuje se dostat přinejmenším přes tzv. První iniciaci. Těchto 
iniciací má údajně být deset možných, přičemž tou poslední je tzv. 
Sluneční Logos. Po nich snad mohou následovat jiné, na vyšší 
úrovni. Nás zde zajímá zejména iniciace v pořadí čtvrtá, zvaná 
Arhat neboli Paramahansa. V tomto bodě totiž je totiž pro nově 
zasvěceného Arhata už možné toto „naše“ vývojové schéma opustit 
a vybrat si jednu ze sedmi možností, které se zde nabízejí. Přitom 
když si takto vybírá, se člověku dostane rady bytostí známých 
jako arupa deva (v křesťanské terminologii archanděl), které na 
nižších rovinách nelze potkat, protože kauzální tělo je tím 
nejhrubším z těl která běžně užívají. Tyto devy jsou sice schopny 
toho sestoupit na nižší roviny, musely by ale k tomu mít opravdu 
dobré důvody, takže jinde než na nejvyšší kauzální rovině (a výše) 
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se běžně nevyskytují. Sedm možností otevírajících se před nově 
zasvěceným Arhatem bývá uváděno následovně: 

 
1. Zůstat nadále členem lidské rasy jako jakýsi dozorčí, jinými 
slovy stát se již zmíněným Mistrem či Adeptem. 

2. Pokračovat dále s lidstvem jako Avatar (Hindu) či 
Bodhisattwa, což v sanskrtu znamená „osvícená bytost“. 

3. Přejít na paralelní evoluci a stát se Devou. 

4. Stát se členem tzv. solárních jednotek, což znamená existenci 
na jiných (nám neviditelných) rovinách planetárního systému.   

5. Starat se o přípravu k příštím cyklům vývoje, které budou   
následovat po tom, v němž se nacházíme. 

6. Vstoupit do stavu tzv. Nirvána, což je stav blaženosti. 

7. Pratyekabuddha, v zásadě totéž. 

 
     Tyto možnosti jsou zde pouze zmíněny ve stručnosti a nehodlám 
je dále rozebírat. Ani bych nemohl, protože tak daleko moje 
vědomosti nesahají. Různí autoři navíc předkládají různé teorie, 
čímž se to dále komplikuje. Nemá proto význam pouštět se do 
spekulací, které by asi nikam nevedly. 

 

Trišna – žízeň po životě 

 
     Našemu vyššímu Já se dostává toho základního impulsu k 
reinkarnaci z těch nejvyšších míst. V zásadě dělá naše Já neboli Ego 
totéž, co činí Logos, který je také jaksi povinen činit stále nové a 
nové výlety do nižších rovin existence, ovšem v daleko menším 
měřítku. Nutkání k tomu, aby se Ego znovu a znovu inkarnovalo, 
vytvářelo si nové a nové osobnosti a posílalo je dolů do hmoty, je v 
sanskrtu známo jako trišna. Význam tohoto slova je "žízeň", v 
tomto případě žízeň po životě. Naše Já není přitom do ničeho 
nuceno, nejsou to povinnosti, které by na ně byly nějakým 
způsobem uvaleny. Má se to tak, že iniciativa vychází přímo od 
něho – rodí se v hmotném těle prostě, protože si to tak přeje. Pokud 
je přítomna touha po tom ocitnout se znovu ve hmotném těle, 
dochází k tomu znovu a znovu. Má se tomu podobně, jako když si 
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naše hmotné tělo vyžaduje potravu, poté kdy do sebe vstřebalo to 
poslední jídlo a dostavil se tudíž hlad. Dokud je člověk nedokonalý, 
dokud se mu nepodařilo do sebe vstřebat to vše, co mu může život v 
hmotném těle nabídnout, do té doby bude pociťovat potřebu k tomu 
vracet se, rodit se k novým a novým životům na zemi. Pokud bude 
cítit potřebu něco si dokazovat, jako například tím, že vyhraje 
dvouhru ve Wimbledonu, dotud se bude vracet do hmoty. Ani ta 
výhra ho nejspíš neuspokojí ─ přijde na to, že existují jiné, 
exaltované cíle, jichž by také rád dosáhl. Nejtěžší to právě bývá ve 
hmotných podmínkách; na astrální rovině se sice dá tenisový turnaj 
vyhrát snadněji, není v tom ale ta pravá výzva! 

Existují nábožné sekty, původně zejména ve východních zemích, 
v současnosti už ale i na Západě, jejichž moto je “zabijte v sobě 
touhu!” Zní to hezky a celkem logicky, takže dost lidí se proto tímto 
směrem vydá. Je totiž možné dosáhnout stavu, který se 
nazývá mokša, kdy je člověk na čas osvobozen od této žízně po 
životě a jaksi vypadne z kola znamenajícího sérii inkarnací. 
Konečné řešení to ale neznamená, je to jen jakýsi oddech. Takový 
člověk se potom ocitne v některém ze světů, které bývají spojeny 
buď s určitým způsobem meditace či zbožňování nějakého božství. 
Zde může zůstat, někdy i po dlouhý čas a cítit se zde docela 
spokojeně; nakonec se ale vrátí a začne znovu tam kde přestal.  

Zkusme se opravdu vážně zamyslet nad problémem 
reinkarnace. Brzy potom pochopíme, o čem se zřejmě hodně 
debatovalo hlavně v počátečních fázích křesťanství a debatuje se i 
nyní, kdy se reinkarnace opět dostala do popředí zájmu, a sice zda 
by měla reinkarnace být běžnou součástí základního učení, či má-li 
být vyhrazena pouze pro ty, kteří se již nacházejí v poněkud 
pokročilejším stádiu duchovního vývoje? Že tyto debaty se původně 
vedly  mezi křesťanskými duchovními otci na samém počátku 
křesťanství, v prvních dvou či třech století našeho letopočtu, o tom 
máme dostatek důkazů. Porota tehdy rozhodla (nevíme, jestli 
jednoznačně, spíš ale asi ne), že jakékoliv zmínky o reinkarnaci se k 
oficiálnímu učení církve nehodí. Následkem toho nám, možná, že 
jen nedopatřením, zůstalo na znovuzrození jen několik narážek v 
Novém zákoně, jako například ta, kdy se učedníci ptají Krista, zda 
ten a ten zhřešil v předchozím životě, když je nyní očividně trestán, 
atp. 
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Pokud naše uvažování nebrzdí materialistické názory, doktrína 
reinkarnace nám dává hodně smyslu. Vyplňuje mezery, některé z 
nichž jsou opravdu zející, natolik široké, že je i ortodoxní křesťan či 
Žid musí také vidět. Přesto je většinou odsune stranou, protože se 
příliš dobře neslučují a někdy i prudce nesouhlasí s tím, co se 
dozvěděl ve svých formativních létech v nedělní škole. Na příklad, 
jak je možné, že někteří lidé postižení od narození těžkými vadami 
tělesnými či mentálními, jsou schopni se s tímto viditelně vypořádat 
a to dokonce s veselou a usměvavou myslí? Nevědí snad 
instinktivně, že pokud by měli mít jen tento jeden jediný život, bylo 
by to vše beze smyslu, marné, neplodné či přímo nespravedlivé? 
Přitom takováto zřejmá nespravedlivost některé zdravé lidi dokonce 
přivádí k zuřivosti a často i způsobuje, že se potom vzdají své víry, 
odtáhnou se od církve! Naproti tomu, pokud si dovedeme 
představit, že člověk nějakou vadou těžce postižený, dokáže využít 
zkušeností nasbíraných tím, že se po celý jeden život musel potýkat 
s problémy a omezeními a naučil se je překonávat, nemohlo by mu 
to být nesmírně užitečné v nějakém příštím životě? A už se tu 
otázky i námitky jen hrnou: 

Pravda, chápu to, že všichni z nás zároveň s tím jak stárneme a 
jak naše těla ztrácejí postupně svou původní pružnost a 
přizpůsobivost, se musíme naučit vyrovnávat s jistými omezeními, 
proč ale se to pro některé z nás zmnohonásobuje?  

Proč jsou někteří lidé trestáni a nespravedlivě odsuzováni do 
žaláře, či aspoň vylučováni z veřejného života, zatímco jiným 
všechno prochází?  

Jak může Pánbůh dopustit, že může existovat takovýto člověk, 
který se prolhal a přelezl přes hlavy jiných, jen aby se dostal tam 
kde je? 

Proč přitom si tamhle toho, který je přece mnohem lepším 
člověkem, nikdo nikdy nevšimne?  

Vždyť na tomhle světě není vůbec žádná spravedlnost!  
Proč bych se já neměl přidat k těm, kteří žádné morální zákony 
nectí?  

Vždyť je to pravda, vždyť žádný pánbůh stejně být nemůže, 
kdyby byl, jak by se na tuhle všechnu hrůzu kolem nás mohl 
dívat?  
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Konečně, vždyť já tohle nedělám jenom pro sebe, dělám to pro 
svou rodinu! 

 

Na takovéto otázky, námitky a výmluvy, se ovšem těžko 
odpovídá, zejména když máte na své straně jen přikázání typu „když 
on do tebe kamenem, ty do něj chlebem!“ Uvažujícímu člověku 
musí být celkem jasné, že spravedlnosti v tomto světě se spíš 
nedočká, že si musí počkat na tu, která je vyššího řádu. Pokud ale 
připustíme, že je zde něco v nás co smrt nejenom přežívá, ale že si 
nějaké ty kladné body za některé z našich dobrých skutků můžeme 
schovat a že bychom, můžeme tudíž mít v jiné existenci nějaký 
prospěch z toho co nasbíráme v tomto životě, vše hned začíná 
vypadat jinak, lépe, všechno dává najednou víc smyslu! Čímž se 
dostáváme k další otázce: jestliže je pravdou to, že se sem 
periodicky vracíme, proč si z těch předchozích inkarnací nic 
nepamatujeme? 

 

Vzpomínky na minulé životy 

 
     Proč si z těch předchozích inkarnací nic nepamatujeme? Tohle je 
ta další a velmi často podávaná otázka, která snad každého musí 
okamžitě napadnout. Je na ni ale jednoduchá odpověď – my si totiž 
pamatujeme! A pamatujeme si toho hodně, ne ovšem tak, jak 
bychom si to snad představovali. Co nám z toho současného a také z 
minulých životů zůstává je jakási esence, vzpomínka na principy, 
které jsme z minulých inkarnací vytěžili. To je právě to, co z nás činí 
toho člověka, jakým jsme. 

Vezměme si tarotového blázna. Už jsme ho tu sice měli, a 
symbolicky se nám objevuje na začátku každé kapitoly, ale konečně 
je vlastně celá tato série hlavně oněm. Náš blázen si vykračuje 
flambovaně, bezstarostně a nalehko, pouze si nese přes rameno na 
konci hole ten svůj uzlíček. V tom uzlíčku má všechno, co potřebuje 
pro svou příští inkarnaci. Blázen nemá sebemenší potuchy o tom, že 
už ten jeho příští krok povede přes okraj srázu, že ho čeká pád, jímž 
je integrace s hmotou. Psík, představující jeho nižší pudy, se ho sice 
snaží zastavit, on ale nedbá. Klíč k tomu všemu je právě onen 
raneček, který si náš blázen nese na holi přes rameno. Generace, 
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která je dnes zvyklá pracovat i bavit se s počítači, snad pochopí 
snadněji, o co tu jde. Stejně jako mikroprocesor, jemuž se běžně 
říká „chip“ (neboli odštěpek, střípek), bláznův raneček dokáže 
pojmout spoustu informací.  

 
     Podobenství je to celkem dobré, ovšem musíme si uvědomit, že 
informace které si my přinášíme do života nejsou a nemohou být 
uloženy v tak přesné a obsáhlé formě, jako je tomu u počítačů a že si 
je nemůžeme na obrazovce vyvolat kdykoliv se nám zachce. 
Nicméně, máme k nim přístup, pokud to opravdu vážně 
potřebujeme, nikoliv sice v ryzí podobě, většinou jen v jakési esenci. 
Jak jinak by tomu vůbec mohlo být? Představme si, že bychom 
sebou nesli vše a vláčeli se s tím přes hory a doly, řeky a sedmero 
moří!  Že bychom přitom měli na zádech batoh s nafukovacím 
člunem a k tomu ještě táhli za sebou dva lodní kufry, to všechno k 
prasknutí nacpané zbytečnostmi, banálnostmi a prkotinami, tím 
vším co jsme kdy posbírali a čehož nám navíc každým dnem přibývá 
přehršel! Že bychom se denně prohrabovali vším tím, co se 
dozvídáme z televizních zpráv o zemích, městech a lidech, do nichž 
nám vůbec nic není, se všemi dopisy nebo emaily, které jsme kdy 
napsali i nenapsali, poslali či neposlali, všemi knihami, které jsme si 
kdy v životě koupili, půjčili, vrátili či nevrátili.? 

Možná, že jste viděli film Rain Man, s Dustinem Hoffmanem v 
hlavní roli. Předlohou k této postavě byl Kim Peek, muž který před 
několika lety zemřel a který trpěl nemocí zvanou autismus. Tento 
člověk byl zřejmě schopen si pamatovat veškeré triviálnosti, které 
za dlouhá léta nasbíral. Problém byl ovšem v tom, že to co si 
pamatoval, bylo opravdu jen to triviální a bezpředmětné. Mohl sice 
být opravdovou chodící encyklopedií, přitom ale nebyl naprosto 
schopen toho postarat se sám o sebe a všechno pro něho musel 
dělat jeho obstarožní otec. O nějakém duchovním vývoji v tomto 
životě asi nemůže být vůbec žádná řeč, i když něco z této existence 
přece jen asi musel získat. Co vlastně získal, bude snad vědět jeho 
vyšší Já, a nějak se podle toho zachová. 

Kdybychom měli mít tak přesnou, přitom ale omezenou, paměť 
jakou měl Peek a pamatovali si vše den ze dne, měsíc po měsíci, atd, 
jistě by nás to přespříliš zatěžovalo. Nicméně, máme přístup k 
mnoha informacím, o nichž bychom se mohli snad právem 
domnívat, že jsou pro nás bezpředmětné. Lidé na příklad během 
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hypnotické regrese si dokázali vzpomenout na spousty maličkostí – 
existují dokonce důkazy o tom, že člověk byl schopen v 
hypnotickém stavu si pamatovat cestu v metru, kterou vykonal 
několik let předtím. Přitom si také pamatoval to, jak četl přes 
rameno spolucestujícího noviny, jejichž obsah dokázal potom 
přesně opakovat psychiatrovi, který ho zhypnotizoval! To vše se 
dalo dodatečně ověřit, protože dotyčný dokázal přečíst i datum 
jejich vydání. 

Lidé, kteří si příliš pohrávají s myšlenkami na reinkarnaci, si 
zbytečně komplikují životy. Není jich přitom málo – v nedávno 
uplynulých letech se z toho dokonce stala jakási móda. Sám jsem se 
setkal s tím, že se lidé toužící po tom dozvědět se něco o svých 
předchozích inkarnacích, nechávají zhypnotizovat jinými lidmi, 
kteří často nemají k tomu žádné kvalifikace (člověk by přece jen 
očekával aspoň diplom lékaře psychiatra…) a riskují přitom, že si 
přivodí docela slušné mentální problémy. Udělali by lépe, kdyby se 
víc soustředili na život, který mají před sebou. K tomu zde máme 
precedent.  
     Snad všichni známe mýtus o starořeckém pěvci Orfeovi, který se 
vydal do podsvětí, aby odtamtud přivedl zpět na zem svou ženu 
Eurydiku, která zemřela po uštknutí hadem. Příslušné božstvo mu 
povolilo vstup, jenže s jednou podmínkou. Eurydiku mohl vyvést ze 
světa stínů pouze poté, kdy slíbil, že se za sebe neohlédne. Orfeus 
svůj slib nesplnil, ohlédl se, zda žena jde za ním a… Eurydiku ztratil. 
Ztratil ji ale navždy nebo pouze pro tento jeden život? To už se 
nedozvíme, to už nám stará řecká báje neříká, na tomto místě se 
končí. Co je celkem jasné – tato legenda, stejně jako biblický příběh 
o Lotově ženě, který je v mnoha směrech podobný, mají také stejný 
význam, kter bychom si měli dobře zapamatovat. Tím významem je: 
neohlížej se za sebe, nesnaž se zjistit co se stalo v minulých životech, 
o nichž ani nevíš jistě zda existovaly, hleď vpřed, jdi směrem 
vycházejícího slunce. Přesto všechno jsou zde lidé, kteří trvají na 
tom hledět zpátky za sebe, ohlížet se přes rameno. 

 
 Byl jsem Cézarem?  
Byla jsem Kleopatrou?  
Či snad Nefertiti?  
Či snad jsem to byl já, kdo byl tou Nefertiti?  
Tak! A já jsem byla Cézarem! 
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     Pokud uvěříme různým „reinkarnalistům,“ musí těch Cézarů a 
Kleopater běhat i právě v této chvíli po světě na stovky, možná i na 
tisíce. Skoro každý kdo se o tento předmět byť jen otřel, 
pravděpodobně na nějakého takového Cézara, Kleopatru, či někoho 
podobného, někde narazil. Někteří bývají přece jen trochu 
rafinovanější a vybírají si postavy z dějin, které nejsou tolik 
nápadné, i když pokud možno zajímavé, historicky důležité. Přitom, 
šance jsou takové, že pokud dotyčný člověk v Římě či v Alexandrii v 
1. století n.l., případně v Egyptě uprostřed druhého tisíciletí př. n. l., 
skutečně žil, byl by daleko pravděpodobněji otrokem, otrokyní, 
obyčejným vojákem či služkou. Naskýtá se otázka: proč tolik lidí, 
mezi nimiž se naleznou i někteří i celkem dost inteligentní, 
propadne tak snadno bludům a sebeklamu? Asi proto, že takoví lidé 
prostě už jsou. 

Nejprve si je nutné uvědomit, že tím když se pokoušíme 
nahlédnout do našich minulých životů, vstupujeme tím vlastně do 
zakázané zóny a že tak činíme pouze na vlastní nebezpečí. Možná, 
že přímo zakázaná ta zóna úplně všem lidem není, naše smysly tam 
ale docela jistě nefungují tak, jak jsme na to zvyklí v našem 
přirozeném prostředí. Něco tu a tam sice zahlédnout můžeme a 
nejspíš i zahlédneme, budou to ale spíš jen střípky něčeho, o čem si 
ani nemůžeme být zdaleka jisti, zda se to odehrálo v naší minulosti. 
Mohla to být stejně dobře minulost či i přítomnost někoho úplně 
jiného, mohl to být nějaký rozmar či přelud, který nám promítl náš 
mozek. Musíme mít na zřeteli také to, že se můžeme ocitnout v 
zóně, kterou Carl Gustav Jung nazval „kolektivním nevědomím,“ 
což je oblast, v níž se mohou stýkat a mezi sebou se všelijak mísit 
části nevědomých myslí mnoha lidí, potenciálně dokonce všech lidí. 
To co zde vidíme či „zažíváme“ my sami a vnímáme to jako „naši 
minulou existenci“, se může snadno promíchat s minulou existencí 
jiných lidí a nejen to, třeba i s jejich budoucností! Výsledkem je 
kaleidoskop složený z malých obrázků, mezi nimiž mohou, ale také 
vůbec nemusí být, zlomky nějakého našeho předchozího života. To 
pravé místo, kde může člověk bezpečně činit takovéto rekapitulace, 
se zdá být jedině kauzální rovina, na níž nebudeme propadat 
žádným bludům. 

Pokud se o své minulé životy zajímáme, zatímco se nacházíme 
na této, hmotné rovině, musíme počítat s tím, že vstoupíme-li do 
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této oblasti budeme zde zhruba v podobné situaci v jaké je potápěč, 
který se bez dýchacího přístroje, bez podmořské kamery a nejspíš i 
bez zkušeností, spouští do mořských hlubin. Ten má nanejvýš pár 
minut k tomu, aby objevil a prohlédl si, co se dá, než se bude muset 
znovu vynořit. Zůstane mu z celého dobrodružství celkový dojem, 
který si sebou přinese na povrch a snad také několik krátkých, 
jakoby filmových, záběrů, které jeho mozek zaznamenal a které se 
během nadcházejících hodin budou postupně stávat stále 
nejasnějšími a mlhavějšími. Podobně jako podmořská oblast, oblast 
lidského nevědomí je systém, který i když ekologicky vyhrazený a 
mající své určité platné zákony, je našemu bdělému stavu cizí. Mísí 
se v něm zlaté rybky ale i docela obyčejní pulci osobního nevědomí, 
s planktonem kolektivního nevědomí – ty první žijící v mělkých 
vodách, ti druzí pocházející z větších hlubin. Někde uprostřed toho 
všeho se ve vodě plácají naše instinkty a naše emoce, jimž esoterik 
dává jiné jméno než psycholog, aby nás to ještě víc zmátlo. A pokud 
máme veliké štěstí, možná že k tomu všemu nám někdy trochu 
jasněji zazní podmořský zvon našeho vnitřního hlasu. Ten, pokud je 
skutečný, nám nejspíš poví důrazně, abychom odtamtud co 
nejrychleji vypadli!  

 

Můžeme si vybrat tělo k narození? 

 
     Tohle je dosti často kladená otázka a přímá odpověď na ni 
neexistuje. Lze jen říci, že v případě průměrně či podprůměrně 
vyvinutého Já, což je momentálně podstatná část lidstva, zde velká 
možnost výběru není. Místo narození bývá většinou určeno 
kombinací třech základních faktorů a sice: 

1. Zákonem evoluce, který určuje, že se ego vždy znovu rodí za 
takových podmínek, aby se mu nabídla příležitost si vypěstovat 
a zdokonalit právě ty schopnosti, jichž nejvíc postrádá. 

2. Karmickým zákonem, který se například postará o to, že 
ego, které si nezaslouží ty nejvhodnější podmínky, je také 
nedostane. Tím pádem se bude muset spokojit až s tím co je 
příští na řadě, což může být i něco podstatně horšího.  

3. Svou roli sehrají také osobní vztahy v předchozím životě či 
životech, které mohou být jak pozitivní tak i negativní. 
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Na mysli musíme vždy mít jedno, a sice že karmické zákony 
představují pro nás obrovskou a dosud málo probádanou oblast. 
Pro člověka, který žije to, co bychom mohli nazvat "normálním" 
životem a který si tudíž asi příliš hlavu nezatěžuje tím, jestli existuje 
reinkarnace a jakými zákony se řídí, nejspíš platí to, že o tom kde a 
komu se narodil, se rozhodlo víceméně bez jeho velkého přičinění. 
To, že musejí existovat spousty bytostí, které jsou v celém procesu 
zainteresovány, je celkem jasné. Kdo jsou tyto bytosti? Podle 
okultních tradic, existuje cosi jako správní rada, která se zabývá 
záležitostmi týkajícími se karmy. Lze se prý dokonce k ní odvolat, 
jak to může člověk učinit, je ale obestřeno záhadami. Celkem se to 
má podobně jako s andělskými sbory ─ jsou lidé, kteří vám 
vyjmenují celé jejich šiky, včetně těch, kteří jim velí, celou jejich 
hierarchii, atp. Kdo se tímto chce zabývat, má zde spoustu 
příležitostí, v dnešní době internetu ještě mnohokráte znásobené. 
Budou se přitom buď odvolávat na různé osobnosti, nebo 
prohlašovat, že sami pronikli do těch oblastí, kde se tyto zákony 
naplňují. Platí ovšem to, co jsem již řekl, a sice že málokdo z těch 
nacházející se na této naší rovině existence tyto schopnosti má a 
může je plně využívat. Pokud tomu tak je, spíš si své objevy a 
zkušenosti buď nechá pro sebe, nebo se o nich bude zmiňovat jen v 
opravdu výjimečně dobře vybrané společnosti lidí na podobné 
úrovni. Některé z vědomostí tohoto typu lze totiž zneužít a občas se 
to i stává. Proto bych nikdy nehaněl společnosti, které mají určitá 
tajemství, která si střeží. Obvykle jsou k tomu dobré důvody. 

Vraťme se ale ke karmickým zákonům. Pokud se člověk už 
nachází na cestě duchovního vzrůstu, v kterémžto případě je zde 
dobrá šance k tomu, že přináleží k některé ze zmiňovaných spolků a 
organizací, může si potom za určitých okolností předtím, než začne 
nový cyklus inkarnace už do jisté míry plánovat, jak ten budoucí 
život má vypadat. To také znamená například, jakého pohlaví chce 
být, v jaké zemi, místě a dokonce i kterým rodičům se má narodit. 
Pokud neví přesně, co dělá, bude na tom ale pravděpodobně lépe, 
když konečná rozhodnutí ponechá na těch, kteří se těmito věcmi 
zabývají.  

       Tážete se nejspíš, jak se tomu má z této strany, co rodiče? 
Mohou ti mít nějaký vliv na to, kdo se jim narodí? Přímo si vybírat 
pochopitelně nemohou. Pokud si ale přejí, aby do jejich rodiny 
přibylo ego, které je obzvlášť vyvinuté, mohou se vynasnažit o to, 
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aby mohli nabídnout inkarnujícímu se jedinci pokud možno co 
nejvhodnější podmínky k dalšímu duchovnímu vzrůstu. V takovém 
případě se pravděpodobnost toho, že se tak stane, podstatně 
zvyšuje… 

Pochopitelně, že karmické zákony, které zde hrají velikou roli, 
jsou velmi složité. Většina z nás si sebou táhne docela slušný náklad 
špatné karmy a to nás musí jistě zdržovat ve vývoji. Někdy je ale 
možné si předem vybrat mnohem větší břemeno než jakého by se 
nám normálně dostalo, pokud nám to ti, kteří mají karmické 
zákony na starosti, povolí. Zdá se, že je mezi nimi značný počet 
bytostí, které jako lidé nikdy životy nežily. Snad proto, aby byly 
jejich výroky nezaujaté? Jisté je to, že se často inteligentní lidé rodí 
s různými handicapy, přičemž si mohou, ale také nemusí, být 
nejasně vědomi toho, že právě takto si to oni sami vybrali. V 
každém případě, pokud se přes takovýto překážkami naplněný život 
s úspěchem dostanou, může jim to celkově jen prospět! 

Zobrazené na dalším diagramu máme kauzální tělo, které si v 
tomto případě představujeme jako kalich. Spodní části kalichu 
potom představují tělo, paži a ruku člověka. Ten hrábne rukou dolů 
a po čase ji vytáhne, buď v předem vybraném místě (to v případě 
poměrně vyvinutého jedince) nebo celkem namátkově, pokud se 
prostě bude spoléhat na štěstí a hlavně na moudrost karmických 
činitelů, což asi bude případ většiny z nás. S každým takovým 
hrábnutím bude ale ta ruka mít v sobě o něco víc kontroly, v jejích 
pohybech bude větší účelovost, takže výsledky se budou postupně 
zlepšovat 
      Může se nicméně stát, že vše není tak jak by tomu mělo za 
ideálních podmínek být. Ruka, tedy inkarnovaný člověk, se v hmotě 
zahrabe úplně beznadějně. Stane se člověkem naprosto a totálně 
materialistickým. Může být přitom vysoce inteligentní, to snad je 
dokonce skoro i pravidlem, postrádá ale duchovnosti, navíc vším 
tím co mu vyššími duchovními ideály zavání, jen opovrhuje. Jistě 
někoho takového znáte. Sám sebe může nazývat praktickým 
člověkem, který není zbytečně sentimentálním a tam, kde se snad 
nezachová tak jak by měl, si tímto vše pro sebe dokáže patřičně 
zracionalizovat. Vše, co není hmatatelné či vědecky prokazatelné, 
pro takového člověka prostě neexistuje, včetně posmrtného života, 
o němž se vyjadřuje s ironickým nesouhlasem. Jsou zde lidé, kteří si 
představují, že žádný posmrtný život neexistuje a není jich nijak 
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málo, v dnešní době a v určitých oblastech světa, dokonce slušná 
většina. Mezi nimi jsou jistě mnozí, kteří sedí na plotě a tajně 
přitom doufají, že pravdu mají ti, kteří o posmrtném životě 
nepochybují.  

 

 

 

Ale pozor! Co kdyby se to mělo tak, že aspoň někteří z těch, kteří 
tvrdí, že vůbec nic po smrti neexistuje, mají pravdu? Míním pravdu 
takovou, která se týká jen jich samotných. Mám přitom na mysli 
právě ty případy, kdy vyšší Já nacházející se v kauzální sféře, kde o 
takovýchto věcech se dají činit podstatná rozhodnutí, prostě usoudí, 
že spojení s některou z osobností, které jaksi do světa hmoty 
vypustilo, bude lépe prostě a nelítostně přerušit. Podobně jako 
rybář, jemuž se návnada beznadějně kdesi dole zasekla o kořen, 
může v takovémto případě dojít k názoru, že nejlépe bude to prostě 
vzdát, vlasec přeříznout a návnadu nechat klesnout ke dnu. Vzít si 
raději nový vlasec s novou udicí. Jiní lidé sice mohou bez úhony 
projít nástrahami hmotné existence, jen aby se pro změnu 
beznadějně zamotali v sítích astrální látky, kde je plně ovládnou 
emoce a to na úkor všeho ostatního. Tímto vzniklá situace se možná 
někdy musí řešit podobně drastickým způsobem. Potom se často 
hovoří o případech “ztracených duší”. Takovýto člověk může 
beznadějně ztratit kontakt se svým vyšším Já a je možné, že 
takováto osobnost nemá pro ně prostě žádnou budoucnost. Ani v 
takovýchto případech nemusí ale ještě být všechno úplně ztraceno. 



—Reinkarnace a věčný poutník— 

— 199— 

Někdy stačí jen okamžité prudké pohnutí mysli, po němž se již 
téměř ztracené Ego může znovu přiblížit.  

Naše vyšší Já pochopitelně očekává, že z každé inkarnace si něco 
pozitivního odnese a téměř vždy tomu tak asi i bývá. Někdy to ale 
prostě vyjít nemusí a život je více či méně promarněný. Pokud by 
vliv takovéto nekonvenčně se chovající osobnosti měl příliš 
drasticky ovlivňovat vyšší Já, potom v jistém bodě může dojít k jeho 
oddělení od osobnosti, která se tak stává “zatracenou”. V naší 
analogii je potom ruka jakoby amputována v zápěstí, případně v 
lokti, dokonce třeba i v rameni. Něco se sice vrátí a je vstřebáno 
kauzálním tělem, něco “zatraceného” tu ale zůstává a může to činit 
potíže. Odtud mohou také pocházet některé z mytologických 
příběhů o vampírech, vlkodlacích, atp. To, co se stalo zatraceným, 
se prostě snaží udržet naživu za jakoukoliv cenu, obvykle tím 
způsobem, že parazituje na jiných lidech, jimž saje krev (pránu), 
případně i tím, že aspoň na čas ovládne tělo nějakého zvířete.  

 

Tento obrázek by nám 
snad mohl pomoci si 
ujasnit jaký poměr má 
Ego neboli naše vyšší Já 
vůči osobnostem, které z 
něho jako jednotlivé 
inkarnace vycházejí. 
Úplně nahoře máme 
nejprve naznačenu linku 
vedoucí od Univerza, které 
až doposud není 
manifestované (neboli v 
kabale Ajn Sof) k lidské 

monádě. Ta má trojí aspekt, stejně jako Ego, které je jakýmsi 
obrazem monády na vyšší mentální rovině manas, zvané také 
rovinou kauzální. Ego potom promítá série jednotlivých osobností. 
Ty se na obrázku postupně rozšiřují, přičemž ta poslední napravo se 
ukazuje jako trojúhelník rovno-ramenný, symetricky vyvinutý. 
Abychom si učinili co nejpřesnější představu o tom, co se míní 
výrazem “osobnost” – tou jsme my, ne ale jen v této hmotné fázi 
životního cyklu, ale v průběhu tohoto cyklu celého, od sestupu z 
kauzální roviny do hmotného světa a následného vzestupu přes 
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roviny astrální a mentální, zpět na kauzální rovinu, kde sídlí Ego, 
naše vyšší Já. 

 S tím jak se postupně člověk vyvíjí, vědomí jednotlivých 
osobností se postupně pojí s vědomím vyššího Já, až ideálně se 
stanou jediným, vše obsahujícím vědomím. Jinými slovy – v této 
závěrečné fázi už naše Ego bude vědět velice dobře o tom, co my 
právě děláme a my naopak si budeme vědomi toho, kam by to vše, 
co momentálně činíme, mělo směřovat. Člověk, který dosáhl tohoto 
stavu ve svém vývoji, bude už vnímat celou tuto sérii inkarnací jako 
jediný, celistvý, dlouhý život.  

 

 

 

**** 
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18. Planetární řetězce 
 

Nejzásadnější otázky, které si lidé kladou: 

Kdo jsme, odkud pocházíme, kam směřujeme?  

    Na samém počátku této knihy, dříve než jsme si před očima 
rozvinuli teorie zastávané Blavatskou a theosofií, jsem napsal, že 
není možné na tyto otázky nalézt uspokojivou odpověď. V knize o 
kabale, kterou jsem vydal před několika lety, jsem napsal, že pokud 
se jedná o náš původ, existují pouze dvě možnosti: 

1.Vše živoucí, včetně každé k tomu náležející části, 
vzniklo na světě následkem slepé náhody. 

2. Za vším co na světě existuje, stojí nějaká 
inteligence. 

Zastánci evoluční teorie nám odpoví ve smyslu té první věty. Tu 
druhou uslyšíme od zastánců teorie stvoření. Takže: Evoluce či 
Stvoření?  

Člověk dvacátého století, v němž se tento výraz evoluce nejvíc 
rozšířil, si pod ním automaticky představil Charlese Darwina a jeho 
evoluční teorii. Theosofie či kabala tuto teorii sice uznávají, nebo 
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snad by bylo lépe říci, nezavrhují. Vidí v ní ale jen část a to poměrně 
malou část, mnohem širší skutečnosti. Darwinovci to lehké nemají. 
Podle většiny z nich se život nějak (i když se neví přesně jak) 
vytvořil v jakémsi prvotním oceánu, který kdysi na Zemi existoval 
(o čemž se ve vědeckých kruzích spekuluje). Účinkem slunečního 
záření (nelze vyloučit, že to tady už tehdy bylo) a za pomoci 
elektrických výbojů provázejících neustálé prudké bouře (k nimž 
dochází i dnes, přičemž žádný nový život přitom nevzniká, i když 
možná ano a my jsme si toho až doposud nevšimli), potom 
mohly (nějakým způsobem, o němž žádné detaily známy 
nejsou) vzniknout první organické sloučeniny. K tomu je nutno 
dodat, že vědcům, kteří se o něco takového pokoušeli, se sice 
podařilo v laboratorních podmínkách vytvořit několik druhů 
aminokyselin i jiných organických látek, aby tu na světě mohly k 
něčemu být, ty ale by ještě musely být nějakým způsobem oživeny. 
To se až doposud nikomu nepodařilo. Není divu. Bylo už také 
vypočítáno, že pravděpodobnost toho aby vznikla taková 
kombinace, jejíž bezchybnost a dokonalost je podmínkou existence 
smysluplné informace a tím i života, lze vyjádřit poměrem 1:4  –
  za čímž následuje milión nul! Když uvážíme, že za číslem, které by 
vyjadřovalo počet vteřin uplynulých od počátku života na Zemi, by 
se nacházelo pouhých třináct nul, musí nám být jasné, že šance k 
tomu aby se tak stalo, není právě příliš vysoká a že je spíše netřeba 
se touto věcí dále zabývat. Což leckterým “Darwinistům” přesto 
nevadí v tom, aby tvrdošíjně stáli na svém, že za všechno může 
náhoda.  

 

    Stvoření? 

 

   Člověk potřebuje mít nějakou víru. Lidstvo se proto v 
zásadě dělí na dva tábory věřících. Jedni zásadně věří v to, co jsem 
zhruba popsal v předchozím odstavci, tedy v Materialismus. Ti 
druzí věří ve Stvoření, buď tak jak je jim předloženo v Bibli nebo v 
některou z variant stvořitelského procesu, tak jak jej popisuje církev 
k níž dotyčný náleží. Kromě toho jsou zde lidé, mnozí z nich 
buddhisté, kteří se nezabývají ani jedním ani druhým a věří v 
periodické manifestace vesmíru, který se nachází buď v 
objektivním či v subjektivním stavu. Jinými slovy řečeno: jedná se 
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zde podle nich o proces neustálého střídání se dne a noci, období 
aktivity a odpočinku. To co se jinde nazývá “stvořením” je tedy 
pouhé znovuobjevení se něčeho, co zde již bylo. Časový interval, 
který je nám předkládán, je obrovský, v řádu miliard let. Vše kolem 
nás je periodické, vše je buď viditelné či ponořené ve tmě, vše se 
nachází ve stavu bdělosti či spánku, proč tedy by celý vesmír neměl 
podléhat stejným pravidlům? Jistě, nějak se přitom zahrává do autu 
ta palčivá otázka stvoření, kdy podle mnohých prostě Stvořitel 
stvořil něco z ničeho. Rozum nám říká, že někde to přece začít 
muselo! Ve své knize o kabale se o dost podrobněji zabývám touto 
otázkou, která je ale v zásadě pro nás neřešitelnou, také tím, jak na 
věc nahlížejí kabalisté, kteří se jí věnují spíš než theosofové či 
esoteričtí buddhisté. Ajn Sof, což v podstatě znamená “ne nic”, tedy 
vlastně „něco“, je koncept, který nám kabala nabízí, ovšem k otázce 
Stvořitele nám to pořád žádnou smysluplnou odpověď nedává, 
protože se vlastně jedná jen o rétoriku. Samotná kabala nakonec 
tedy také podobné otázky odstavuje na vedlejší kolej; dochází se zde 
k tomu asi jedinému rozumnému závěru, že prostě za současného 
stavu vývoje není v dosahu lidské mysli tyto věci pochopit. 

Ať už věříme v to či ono, nakonec vždy dojdeme k tomu, že zde 
máme pouze jediný univerzální prvek, který je nekonečný, nikdy se 
nerodící a nikdy neumírající. Pokud ten chceme nazvat Náhodou, 
Bohem, Stvořitelem, Stavitelem Všehomíru, či něčím podobným, 
klidně si můžeme posloužit, na věci to nic nezmění. Jedná se 
prostě o všudypřítomný, věčný, bezmezný, a neměnný princip. Vše 
ostatní jsou už jenom fenomény neboli rozličné aspekty a proměny 
toho Jediného, ať už řádu makrokosmického či mikrokosmického, 
tedy od hierarchie nadlidských bytostí, přes nás osobnosti lidské, 
až po ty ostatní, k nimž náležejí veškerá zvířata, rostliny i minerály, 
prostě vše co kolem sebe vidíme. Takže na otázku kdo se nachází za 
tím, že vesmír je vždy znovu a znovu stvořen, můžeme docela dobře 
dostat následující odpověď: nestojí za tím nikdo. Vědec může tento 
proces nazývat evolucí, filosof emanací, kněz některé z církví boží 
přítomností, zatímco buddhista v něm asi uvidí univerzální a vše 
přetrvávající realitu, která periodicky vrhá obraz sebe sama na 
pozadí nekonečných hloubek prostoru. Každý z nich bude mít sice 
pravdu, ale jen tu svoji pravdu. Tento odraz jediné skutečné reality, 
který člověk běžně vnímá jako materiální svět, lze považovat za 
pouhou dočasně trvající iluzi. Není potom třeba ani vidět naši Zemi 
jako to jediné místo kde se život započal, ani jako to místo kde 
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se život skončí. Lze si snadno představit, že Země je jen jedním z 
míst, kde k evoluci člověka právě dochází; že předtím se život vyvíjel 
jinde a že odsud opět přejde jinam. 

 

Planetární řetězce 

 

Jak snad už čtenář poznal, nemám v úmyslu spekulovat o 
různých teoriích týkajících se Stvoření. Myslím, že lépe bude 
zabývat se tím, kam náš rozum dosáhnout může. Jak jsme si 
již pověděli dříve, člověk se sestává ze sedmi principů, čili má sedm 
těl, která jsou vytvořena z jemnějšího a jemnějšího materiálu, 
přičemž fyzické tělo, které jediné plně vnímáme jako to naše, se v 
této řadě nachází nejníže, je tedy tím nejhustším. Stejně se to má i s 
naší Zemí, která také má svých sedm principů, z nichž ten 
nejnižší je právě tím co nás obklopuje, v čem žijeme. Už Pythagoras, 
první řecký filosof, o němž bezpečně víme, že tento sedmičkový 
systém ve svém filosofickém pojetí uznával, se zmiňuje o 
“hudbě sfér”, založené na hudební stupnici o sedmi tónech. Máme 
také sedm spektrálních barev. Po tom všem nás snad už nepřekvapí, 
dozvíme-li se, že existuje i sedm království přírody a ne jen čtyři, jak 
se většina z nás domnívá. Nad člověkem, který se zcela 
jasně odlišuje od zvířat, rostlin a minerálů, se nacházejí další tři 
tzv. přírodní říše, o nichž běžná věda zatím nic neví, které ale 
uznávají okultisté. 

I když v kabale či hermetismu jej také nacházíme, Západ se se 
sedmičkovým zákonem přírody opravdu seznámil až poté, kdy A. P. 
Sinnett vydal Esoterický buddhismus. Teprve když po jeho smrti 
vyšly Dopisy Mahátmů A. P. Sinnettovi, svět se dozvěděl, odkud 
tyto vědomosti ve skutečnosti pocházely. V systému, jímž se zde 
zabýváme, se užívají následující výrazy (aby nedošlo k mýlce, 
uvádím také odpovídající anglické názvy): 

Sedm rovin Vesmíru (anglicky planes) 
Sedm glóbů čili světů (globes) 
Sedm oběhů neboli období aktivity (rounds) 
Sedm lidských ras neboli epoch (races) 
Sedm dílčích ras neboli dílčích epoch či větví (sub-races) 
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Dále je ještě nutné si ujasnit, že pod názvem řetězec (chain) se 
míní systém zahrnující náš fyzický svět a dalších šest jemu 
příbuzných avšak nám neviditelných světů. 

Oběh (round) je průchod životního impulzu všemi sedmi glóby 
náležejícími k jednomu řetězci, jinými slovy jedná se o období 
aktivity toho kterého řetězce. 

Životní impulz (life-impulse, někdy také tide of life, 
vlna života) značí aktivující princip, s jehož pomocí se proud 
evoluce přemisťuje z jednoho glóbu na další. 

Rasa (epocha) – skupina lidí, která dosáhla určitého 
stupně evoluce, fyzicky, psychicky a mentálně. Výraz rasa mívá v 
dnešní době většinou jiný význam, a proto by mohl řadě lidí, 
zejména těch uvyklých současné politické korektnosti, vadit. Výraz 
"epocha", který užíval už skoro před sto lety Rudolf Steiner,  je 
proto pravděpodobně vhodnější. 

 

Cyklus reinkarnace 

 

Evoluční proces člověka se odehrává na sedmi rovinách 
existence. Osobnost, která vzejde z každé jednotlivé inkarnace, je 
výsledkem sklonů a schopností, které se vytvořily v průběhu 
předchozích životů. Dalo by se tedy říci, že během života si člověk 
schraňuje dědictví nebo vytváří kreditní položku (případně úvěr, 
bankovní půjčku, hypotéku, dluh). Obsah tohoto „bankovního 
konta“ (nebo aspoň jeho část), které může být jak pozitivního tak i 
negativního charakteru, mu bude k dispozici v tom příštím životě. 
Jednotlivé glóby v řetězci odpovídají sedmi principům člověka. 
Každý z glóbů se tak jakoby stává jevištěm, na němž se nejprve 
objeví a promítnou základní charakteristiky toho předchozího 
glóbu. Ty se potom mohou začít dále vyvíjet. Když se období aktivity 
toho kterého glóbu skončí, esence toho co zde vzniklo, přechází na 
odpovídající glóbus v novém řetězci, rovněž o sedmi článcích. Jak si 
lze snad představit, planetární řetězce, podobně jako lidé, se v 
průběhu svých “dnů a nocí”, to jest období aktivity a nečinnosti 
chovají podobně jako lidé. Vytvářejí si své obliby, 
prožívají svá mládí, stárnou, umírají, znovu se rodí… 
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Cyklus jedné inkarnace, od zrození v hmotném těle, přes smrt, 
pobyt na astrální, nižší a vyšší mentální, kauzální rovině, až po 
návrat a znovuzrození v jiném těle. 

Výše uvedená tabulka nám názorně ukazuje, čím vším projdeme 
v průběhu jednoho inkarnačního cyklu. Některé části, jako 
například výběr rodičů, výběr pohlaví, atp., se mohou dít za vědomí 
a s plným souhlasem jedince; to v případě těch, kteří jsou již na 
poměrně vysoké úrovni duchovního vývoje. Veškeré plánování s tím 
spojené se děje na kauzální rovině. Jindy ke všemu dochází více či 
méně automaticky, zejména pokud se jedná o lidi nevyspělé, kteří 
skoro jakoby pospíchali se vrhnout dolů a znovu se ponořit do světa 
hmoty, kde se jim budou dít věci! 

Pokud jde o věci, je nutno ještě se zmínit o jedné důležité. 
Zatímco celý vesmír je sedmidílný, za současného stavu vývoje je 
běžný člověk neschopen toho pouhým svým lidským rozumem 
proniknout až na nejvyšší tři roviny. Téměř celé drama lidského 
vývoje se tudíž odehrává na čtyřech nižších rovinách existence. Ze 
sedmi glóbů pouze jediný, naše Země, se nachází na rovině, kterou 
naše smysly dokáží plně vnímat. Ostatních šest se nalézá na 
subjektivních neboli vnitřních rovinách, tři z nich na té části 
oblouku, po níž se sestupuje do hmoty, další tři na jeho 
vzestupné části, po níž se stoupá směrem k větší míře duchovnosti. 
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Výraz upadhi značí totéž co anglické slovo vehicle, které v 
tomto smyslu se překládá jako prostředek, přičemž do češtiny se 
spíš přeloží jako tělo, které jest prostředkem, s jehož pomocí se 
lidská monáda pohybuje po těchto rovinách existence. Pokud 
má člověk porozumět tomu jak planetární řetězec a potažmo i 
jiné řetězce, fungují, musí především zahodit za hlavu skoro 
všechno z toho, co se kdy naučil ve škole o historii lidstva. To, co se 
zde běžně učí, zahrnuje totiž jen její žalostně krátký úsek. Navíc je 
nutné, aby se zbavil všech možných předsudků, jakožto i politicky 
korektních výrazů a výkladů, zejména tam kde se jedná o lidské rasy 
a etnické klasifikace. Byli to ovšem hlavně nacisté, kteří v tomto 
směru prokázali například theosofii medvědí službu, když se chopili 
některých myšlenek a výrazů (pochopitelně jen těch které se jim 
hodily do krámu) s nimiž o více než půl století před nimi přišla 
Blavatská spolu s jinými theosofy. Jak ani jinak být 
nemohlo, nacisté je značně pokroutili. Theosofie nebyla jediná, 
která tímto nacistickým bláznovstvím utrpěla. Podobně dopadli 
například i Nietsche se svou filosofií, Wagner s hudbou, atp. To vše 
a leccos jiného, musí budoucí student esoterických věd 
prostě vypustit z hlavy, dřív než se může dát do vážného studia 
starších autorů zabývajících se theosofií, aniž by mu přitom občas 
vyvstávaly hrůzou vlasy na hlavě. 

Máme zde tedy sedm glóbů, tři na sestupné části evolučního 
oblouku, jeden představující naši Zemi a další tři, které v cyklu 
manifestace teprve přijdou, na vzestupné části vývojové křivky. Z 
čehož vyplývá, že na naší Zemi jsme v té čtvrté a nejnižší fázi 
celého vývoje! To byla ta špatná zpráva, ty následující už budou 
lepší. Stejný počet sedm, mají i tzv. lidské rasy či epochy. Tou 
nejnižší fází, kdy lidstvo dosáhlo bahnitého dna, byla opět ta čtvrtá, 
známá rovněž jako epocha atlantská. Současné lidstvo 
představuje epochu pátou, která už by měla být na vzestupu. To, že 
ji kdysi theosofové nazvali árijskou rasou, už by nám proto snad 
tolik vadit nemuselo. Konečně, mohli bychom se přejmenovat a 
prostě si neříkat árijci. Rudolf Steiner došel v tomto směru nejdál, 
když ve svých spisech přestal užívat výrazu “rasy” a místo toho se 
zmiňuje o epochách, což zde raději budu činit i já. 

  Máme zde v pořadí, v jakém se na Zemi objevovaly tyto 
kořenové rasy neboli epochy: 
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    1.   epocha polární (také zvaná éterická) 

   2. epocha hyperborejská (měla existovat v dnešních 
polárních oblastech, které ale měly v té době podnebí spíše 
tropické) 

    3. epocha lemurská (na kontinentě zvaném Gonduana, 
který kdysi existoval, pravděpodobně v místech kde je dnes 
Austrálie a jižní části Pacifiku) 

   4. epocha atlantská (v bájné Atlantidě, na dnes 
už neexistujícím kontinentě v oblasti Atlantického oceánu. Tako 
epocha měla, jako každá jiná, svých sedm větví, v tomto 
případě tzv. rmoahalskou, tlavatskou, toltéckou, turanskou, 
semitskou, achadskou a mongolskou.) 

   5. epocha árijská neboli současná; má následující větve či 
dílčí epochy: hindu, arabskou, 
perskou, keltskou, teutonskou. 
Šestá epocha se v současnosti 
vytváří, sedmá se má teprve objevit. 
Tyto dvě epochy zatím nemají 
ustálené názvy. 

 

Rudolf Steiner 

 

Rudolf Steiner začínal jako 
theosof, o něco později se ale od 
tohoto hnutí odtrhl a založil svou 
vlastní společnost, kterou nazval 
antroposofickou.  Těmito otázkami 

se zabýval velmi intenzivně. Steiner dělí naši současnou epochu na 
následující dílčí epochy/větve: 

1. staroindická kulturní větev 
    2. perská kulturní větev 

       3. babylónsko-chaldejsko-egyptská větev 
    4. řecko-římská větev 

 5. současná  větev (germánsko-západo-slovanská) 
    6. kulturní větev (slovanská) 
    7. kulturní větev (filadelfská, východoslovanská) 
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Šestá větev se údajně teprve vytvoří a to z šesté větve současné 
epochy na západním pobřeží Ameriky a v Austrálii. Sedmá 
rasa/epocha se má teprve ve vzdálené budoucnosti vytvořit v oblasti 
Pacifiku. Z nadcházející šesté větve se proto bude vytvářet také 
nadcházející šestá kořenová rasa/epocha. Systém funguje tak, že 
příští kořenová rasa se vždy vytváří ze stejně očíslované větve té 
předchozí kořenové rasy. V praxi to znamená, že naše pátá 
kořenová rasa se vytvořila z páté větve atlantské rasy, jíž byla 
větev semitská, někdy zvaná také fénická. Šestá kořenová rasa se 
tudíž podle Steinera bude vytvářet ze současně se formující 
slovanské větve. 

 

 

 

    Semeno každé nové epochy, kořenové rasy, glóbu, atd., se 
vždy nachází v té předchozí odpovídající sérii nižší úrovně. Je 
zajímavé dívat se na to, jak se liší ten původní náhled theosofů 
pocházejících ze školy Blavatské, od systému Steinerova. Až do 
té čtvrté, větve-dílčí epochy jsou v zásadě stejné, místo té původně 
zvané semitskou, uvádí ale Steiner větev germánsko-
západoslovanskou, přičemž tu příští už přímo nazývá slovanskou. O 
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slovanském původu Blavatské přitom není pochyb, je ale otázkou, 
jak dalece se na těchto názvech podepsala místa kde tyto teorie a 
zájmy lidí s nimi spojených vznikaly – theosofie Blavatské byla 
dosti často sponzorovaná z Ameriky, Británie a Austrálie. 
Antroposofie se po Steinerově odtržení od Theosofické společnosti 
vyvíjela zejména v Evropě. Slovo filadelfie značí bratrskou lásku – 
Steiner zde zřejmě je optimistický pokud se jedná o výhled do 
budoucnosti pro lidstvo. Přitom měl po nástupu nacizmu v 
Německu i jinde veliké potíže a byl v roce 1925 nacisty prakticky 
uštván k smrti. Stěží bychom nalezli lepšího doporučení pro tohoto 
obdivuhodného člověka! 

 

     Cykly manifestace 

 

    Pokud se jedná o cykly manifestace, zachází východní filosofie 
o mnoho dál než například kabala, která se prostě začíná i 
končí stvořitelským procesem. Védická nauka o 
planetárních řetězcích a manifestačních cyklech, kde cyklus 
manifestace, tzv. manvantara, je vystřídán údobím bez 
manifestace, kterému se říká pralaya, během níž 
veškerá stvořitelská činnost ustává a vše se stáhne do jediného 
bodu, je dosti složitá. Jelena Petrovna Blavatská ve 
své Tajné doktríně, rovněž A. P. Sinnett v Esoterickém buddhismu, 
společně s jinými theosofickými autory, se shodují v jednom, že 
totiž v současném cyklu involuce do hmotné existence a následné 
evoluce, planetární řetězce i planetární cykly a jejich jednotlivé 
epochy již v minulosti dosáhly toho nejnižšího možného bodu. 
K tomu došlo ve čtvrtém planetárním řetězci, v jeho čtvrté neboli 
atlantské epoše. Můžeme tedy držet hlavu vzhůru, protože pouze 
tím směrem se nyní povede naše cesta. 

Následující výňatek překládám dosti volně z 
knihy Fundamentals of the Esoteric Philosophy (Základy esoterické 
filosofie) od G. De Puruckera: 

… podle doktríny týkající se našeho planetárního řetězce zde 
máme sedm kol či oběhů (anglicky „rounds”), což znamená, že 
cyklus života či vlna života, začíná svůj kurs evoluce na glóbu 
A (globus theosofů je v zásadě totéž jako sefira kabalistů, i 
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když systém je poněkud jiný), odkud se přesune na glóbus B, 
glóbus C a glóbus D, jímž je naše Země. Z tohoto nejnižšího bodu se 
začíná vzestupná křivka, přes E, F, až ke glóbu G. Toto je jeden 
planetární cyklus. Následuje planetární nirvána, po níž dochází k 
dalšímu oběhu, ve stejném pořadí, ale na „vyšším” stupni evoluce 
než bylo předchozí kolo. Mějme přitom na zřeteli, že toto je jedno 
kolo planetárního řetězce. Každý jednotlivý globus navíc 
také má sedm cyklů; při každém vlna života projde sedmi 
vývojovými fázemi. Po skončení každého cyklu, mezi posledním 
glóbem G a glóbem A, jímž se začne příští kolo, máme opět 
nirvánu. Po velkém cyklu sestávajícím se ze 49 glóbů přichází 
již zmíněná pralaya, což je nirvána vyššího řádu.  

 

Jeden z možných 
způsobů jak znázornit 
sedmidílný cyklus, jímž 
procházejí glóby 
planetárního řetězce, 
vidíme na tomto diagramu. 
Má sedm rovin, glóby se 
nacházejí na čtyřech 
spodních rovinách. Na 
třech nejvyšších, na nichž 
glóby v současnosti existují 
jen v potenciálu, máme 

trojúhelník. 

 

Tolik Gottfried De 
Purucker, který vedl 
Americkou větev 
Theosofické společnosti v letech 1929-42. Na rozdíl od kabaly, kde 
se vždy spekuluje o původu a prapočátku všeho, esoterický 
buddhismus či hinduismus se vytváření hypotéz o prapůvodu 
vesmíru a všeho bytí vcelku vyhýbá. Otázka Stvořitele a Stvoření se 
z našeho lidského hlediska momentálně stejně vyřešit nedá, 
což konec konců uznávají i kabalisté. Stvoření v tom smyslu, že 
vznikne něco z ničeho, je pro nás nepochopitelné a nemá 
tudíž význam se jím zabývat. Protože, co zde bylo dřív, slepice, či 
vejce? Mytologický pták Fénix, či jeho vejce? Ptáka rodícího se z 
vejce, žijícího po určitý čas (pro staré Egypťany to bylo tisíc let), 
měnícího se v popel, z něhož povstane nové vejce, atd., to už je pro 
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lidskou mysl mnohem snadnější přijmout, i když úplně se s tím 
identifikovat také nedokážeme. Naše mozky jsou nicméně ochotny 
to aspoň přijmout podmínečně, protože různými cykly, těmi 
většími, jakým je například rok, či menšími, jakými jsou den či 
týden, procházíme neustále. Odtud už není daleko k přijetí 
možnosti toho, že žijeme více životů. Dalším krokem by bylo 
přijmout periodické a po sobě se opakující manifestace Vesmíru, 
něco jako universální den a noc, střídání se objektivní a subjektivní 
reality, střídající se období aktivity a pasivity, bdělosti a spánku. To 
objektivní, to co právě zažíváme, ovšem už trvá ohromně dlouhou 
dobu, jistě řádu miliard let. To, co se před tak dávnými časy 
objevilo, nebylo ale vlastně žádným stvořením, pouze 
znovuobjevením věcí, forem, bytostí, jaké už dříve existovaly. 
Podobně jako se rodí den a v jeho světle uvidíme věci, které v noci 
vidět nebyly, které ale přesto již existovaly. 

 

Védická okultní chronologie 

 

Jak dlouhá trvání by mohly mít takovéto periodické manifestace 
Vesmíru? Východní filosofie a po ní theosofie, mají svůj základ v 
sanskrtu, védických spisech, v esoterickém buddhismu. Znám lidi, 
kteří jsou nebo aspoň se prohlašují za buddhisty, 
přičemž když se člověk před nimi zmíní o buddhismu esoterickém, 
nevědí, o čem se hovoří. To je celkem normální. Když totiž půjdete 
do buddhistického kláštera, abyste si o takovýchto věcech mohli 
podiskutovat s některým z mnichů, i zde se vám může dostat a 
nejspíš i dostane, jen prázdných pohledů. Ne docela nutně, ale dosti 
pravděpodobně. Stačí se jen podívat na ukázku vedické okultní 
chronologie, abychom aspoň zčásti pochopili proč je tomu tak.  

Ukazuje se nám zde jeden veliký cyklus, Saura Kalpa neboli 
jeden Den Bráhmův. Může nám z toho snad být celkem jasné, 
proč nemá příliš veliký význam dohadovat se tom kdy a jak vznikl 
vesmír. Jedna zde uvedená jeho manifestace snad postačí. Jak 
dlouhé trvání mají manvantara či pralaya? 
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   Předpokládá se, že oba tyto eóny jsou stejného trvání (měla by 
zde přece být rovnováha), o tom kolik našich roků trvají, nemáme 
ale potuchy. Gautama Buddha, který hovoří o tzv. maha-kalpě, což 
je ten nejdelší eón jaký buddhismus uznává a což musí být 
zřejmě podobné, není-li to přímo totéž jako manvantara, 
užívá analogií, které nás dovedou k závěru, že se zde zřejmě musí 
jednat o trilióny let. Zní to fantasticky, musíme si ale uvědomit 
jednu věc. Čas na jiných rovinách existence se pravděpodobně 
chová dosti jinak a může proto plynout jiným tempem než jak jsme 
tomu z našeho pohledu uvyklí. V každém případě je to pro nás 
celkem nepodstatné a v současnosti irelevantní. 

Podstatné zde je nicméně to, že poté kdy se skončí pralaya, vše 
se údajně znovu opakuje, ovšem na jiné úrovni a to buď na vyšší, 
pokud se nacházíme na vzestupné části vývojového oblouku, nebo 
nižší, pokud se sestupuje do hmoty. Představovat si to můžeme 
tak, že v tom prvním případě se veškeré tzv. přírodní říše 
náležející k vlně života posunou o jeden stupeň výše  –  z toho co se 
předtím nacházelo na poli vědomí náležejícího minerálům, se v 
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příštím velikém cyklu, v tom sestávajícím se ze 49 glóbů (sedm 
glóbů procházejících všemi sedmi rovinami), stanou rostliny, to co 
dříve bylo rostlinami, se přesune do říše zvířat. Ze zvířat se potom 
stanou lidé a ... z lidí ... kdoví? 

Podle některých se z lidí stanou v příští fázi vývoje devy/andělé, 
což tak docela neladí s tím, co o těchto bytostech tvrdí kabalisté, že 
totiž na rozdíl od člověka nemají andělé svobodnou vůli a že jim 
byly Stvořitelem určeny jisté úkoly spojené s evolucí lidstva. Ovšem, 
kabala má vždy tendenci k sebestřednosti; k tomu vidět Zdmi jako 
střed vesmíru, člověka jako vrchol  veškerého stvoření. Theosofové 
mívají názory poněkud skromnějšího rázu. Andělé neboli devy, by 
podle jimi často diskutované teorie, také mohli náležet k jiné, 
paralelní evoluci a mohou mít, kromě toho, že pomáhají lidstvu i 
jiné, nám neznámé úkoly. Existuje také hypotéza, podle 
níž má člověk, který dosáhne toho bodu v evolučním vývoji, kdy se 
může posunout někam výše (to jest dostane se mu iniciace která je 
čtvrtá v pořadí, tzv. Arhat), možnost volby a to celkem mezi šesti, 
případně sedmi, možnými vývojovými směry, které uvádím na 
jiném místě. Přejít k devám a k jejich vývojovému cyklu, má snad 
být jednou z takových možností. 

V každém případě musíme předpokládat, že se my 
lidé prostě posuneme v příštím cyklu kamsi výše. Ale pozor! 
Pravděpodobně ne všichni, ale jen ti z nás, kteří splníme 
předpoklady k tomu, abychom mohli přejít v příštím evolučním 
cyklu na to, co má následovat nebo na to, co si sami vybereme. Zde 
se musím vyjadřovat se značnou opatrností, aby nedošlo k omylu 
a čtenář si z toho nevyvodil, že má postup do dalšího kola jaksi 
zaručený. Až doposud to totiž mohlo tak vypadat. Jenže, 
Blavatská v této souvislosti hovoří také o tzv. laggards neboli 
opozdilcích, kteří se nacházejí v každé z těchto čtyř říší. Tito 
opozdilci potom dopadnou podobně, jako ti ze školáků, na něž si asi 
každý z nás pamatujeme, paradoxně většinou lépe než na ty 
spolužáky, kteří se učili dobře, byli chytří a poslušní. Mám na mysli 
ony krajně fascinující jedince, kteří propadli a museli potom třídu 
opakovat. Analogie školy je zde vůbec vhodná – můžeme se takto 
prozatímně dohodnout na tom, že dále ve vývoji postoupíme, pokud 
dokážeme úspěšně složit maturitu.  
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Saturn, Slunce, Měsíc, Země, Jupiter, 
Venuše, Vulkán, 

jsou názvy sedmi řetězců planet.  

Zde se nacházejí na diagramu, na němž vidíme, jak sestupuje 
vlna života do hmoty, odkud později bude opět stoupat. To, co 
vidíme na levé straně diagramu se už stalo, to na pravé straně se má 
teprve stát. 

 

 

 Co tu mají co dělat Slunce a Měsíc, mezi planetami? A odkud se 
tu proboha vzal nějaký Vulkán?  

Především musím upozornit, že jména planet, která zde vidíte, 
jsou názvy okultní. Tyto nebyly vybrány namátkově, jsou zde jisté 
souvislosti, jsou zde k tomu důvody. Nebudu se ale pouštět do 
dlouhého vysvětlování, k němuž by zde nebylo místo, pouze zmíním 
to, že planety (k nimž v tomto schématu patří i Slunce a Měsíc) 
které na diagramu vidíme, nejsou oněmi planetami, které my 
známe a na něž se každým dnem či večerem díváme. Jsou to jejich 
éterické formy (v případě Měsíce a Jupitera), či astrální formy 
(Slunce a Venuše) a mentální formy (Saturn a Vulkán). Na Zemi 
už v příštím cyklu tohoto řetězce životní vlna nedorazí, 
protože nejnižším bodem, jehož dosáhne, bude éterická forma 
Jupiteru. Ze Země se stane podobně vyčerpaná troska jakou je dnes 
Měsíc, jehož čas největší slávy nastal a prošel v předchozím cyklu. 
Takto vyčerpaná zůstane Země ovšem jen do příštího velkého cyklu, 
kdy nabere sil, aby znovu ožila. 
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Tři inkarnace Země (spíš bych měl napsat „planety našeho 
vývoje“ či tak podobně) tedy mají teprve nastat. V názvech, jichž se 
jim od okultistů dostává, nepanuje úplná jednota, i když na prvních 
dvou, Jupiteru a Venuši, se autoři celkem shodují. Vulkán je potom 
planetou, která se má teprve v budoucnosti vytvořit. Někdy se ale 
jako sedmá planeta v řetězci uvádí Merkur. V každém případě, 
hovoříme-li o planetách na této rovině, kde se nachází také Saturn, 
nemáme na mysli ty pro nás skutečné planety, ty které vidíme 
dalekohledem, ale jejich ekvivalenty nacházející se na té které 
rovině. Například, Měsíc se v jistém bodě během tohoto oběhu 
nacházel a Jupiter se bude nacházet v oblasti éterické. Tam se také 
bude nacházet Země při dalším kole, kdy vše se posune o jednu 
rovinu výše. To znamená, že během nadcházejícího kola už Země na 
tuto rovinu, kde je hmota nejhustější, rovinu, na níž se o vše musí 
tvrdě a fyzicky bojovat, nesestoupí. Z inkarnací, které Země zažije v 
tom příštím kole, tou nejnižší bude pro ni sestup na rovinu 
éterickou. Znamená to, že drsné podmínky, s nimiž je nám údělem 
se dennodenně potýkat, se pro ty z nás, kteří se sem vrátíme, budou 
mírnější. To by mohlo být zklamáním pro ty lidi, kteří se vyžívají ve 
sportovních kláních různých druhů, kteří se rádi dívají třeba na 
boxerské zápasy, či se dokonce s gustem zúčastní hospodských 
rvaček. Ti všichni si asi budou muset najít jinou zábavu. 

Rána pěstí do brady, tak jak ji dovedou uštědřit svým filmovým 
sokům takový Bruce Willis, či Harrison Ford, tak nějak pozbude 
smyslu. Ti z lidí, kteří bez takovéto zábavy žít nedokáží, si ale 
nemusí zoufat. Pokud budou patřičně lajdačit, do dalšího kola 
nepostoupí a propadnou ve škole života. Takže nebudou mít na 
vybranou, budou se muset sem vrátit a za podobných podmínek, v 
tom příštím velikém cyklu. Nějaké ty roky si ovšem budou na to 
muset ještě počkat.  
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