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Oheň a voda, Duch a duše, kaţdá část zobrazuje i celek.

Kniha obsahuje léčivé geometrické obrazce – MANDALY a „svatý grál“ jako „Mandalu světa“. Vysvětluje podstatu světla a jeho rychlosti. Odpovídá na
otázku původu člověka a ţivota na Zemi. Odkud pocházíme a kam směřujeme?
Je vesmír a náš svět hmotné povahy, anebo je mentální – stvořený Bohem a duchovními bytostmi? „Svatý grál“ z pohledu mystiky a hermetické filozofie, jako duchovní světelná podstata vesmíru a člověka, musí být totoţná i s vědeckým
pohledem na fyzikální podstatu světla.
„V okamţiku, kdy pojem nekonečnosti jest přibrán do počtu, kdy se očekává od přímky, ţe se při nekonečném prodlouţení vrací sama do sebe, nebo kdy
se o prostoru zdůrazňuje, ţe je zakřivený, zahnutý nebo zkomolený – v tom
okamţiku by se mohlo říci, ţe ve světě abstraktní vědy počíná vystupovati problém čtvrté dimenze.“
Eugen Georg

Holistická fyzika a hermetická filozofie ukazují na prahu filadelfské epochy,
ţe je světlo mnohem více neţ jen elektromagnetické vlnění. Analytická psychologie vykresluje základ lidské duše, obraz našeho nitra jako mandalu, zrcadlo
Boha, Univerza.
Čtvrtý rozměr je spojení
náboţenství a vědy.
Jeţíšův původ je ve světle: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude
chodit ve tmě, ale bude mít světlo ţivota.“
Jan 8, 12
A proto se světlo zjeví v novém věku Vodnáře jako ryby Krista.
„Láska je snaha o podobenství. Je to zrcadlo, v němţ se oba vzájemně shlíţejí a chtějí vypadat jako jeden.“
Jean-Richard Bloch
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Mají změněné stavy vědomí vliv na urychlení procesu vývoje lidského poznání
„Boţí poznání je poznání sebe samého.“

J. A. Komenský

Proč vznikla tato kniha? Proč se člověk obrací sám do sebe, aby objevil

podstatu své existence? Proč lidstvo vzhlíţí do dalekého vesmíru ke kvasarům,
aby obdivovalo nádheru ústrojenství Univerza? Vytvořila ho snad vyšší moc,
kterou nemůţe zatím chápat?
Píše se rok 1979 a já jsem šťastný člověk. Nedávno jsem utekl z vojenské
školy. Byl jsem decimován poniţující disciplínou, filozofií marxismu-leninismu
a sovětskou mocí, která měla údajně „zachránit“ celý svět. Vrátil jsem se ke
sportu – cyklistice, který jsem musel opustit. Dal jsem si takové předsevzetí, ţe
budu hledat lepší pravdy.
Jednoho dne jsem vyjel na svoji kaţdodenní projíţďku na kole. Krouţil jsem
na oválu po dráze kolem sportovního stadionu. Ani mě nenapadalo, ţe se za
chvíli setkám s něčím, co změní můj náhled na svět. Kdyţ jsem sjíţděl z tribuny
asi padesátikilometrovou rychlostí, tak se přede mnou objevila osmiletá holčička, která v leknutí neustále měnila směr svého pohybu. Nemohl jsem se jí vyhnout, a tak jsem ji míjel proti směru jejího pohybu, abych ji neporazil. Ona se
však zastavila a já jsem začal prudce brzdit, a najel jsem jí na nohu. Vypadalo
to, jako kdyţ dítě vběhne do silnice před auto, které nevidělo. A kdyţ ho spatří,
tak se lekne a hrůzou zastaví, místo aby uteklo. Obrovskou silou jsem byl katapultován několik metrů do vzduchu. Otočil jsem se i s kolem a narazil jsem do
sloupu.
A tady se začíná moje zkušenost se změněným stavem vědomí. Přistupuje ke
mně lékař a sklání se nademnou se slovy: „Poznáváš…, poznáváš mě!“ Má bílé
vlasy, bílý plášť a před očima černé brýle se silnými obroučkami. Odpovídám,
„poznávám tě…, nemohu dýchat.“ Najednou mě opouští vědomí a já nemohu
rozlišit otázku ani odpověď. Nyní mě obraz vtahuje dovnitř. Zářivě bílý obličej s
bílými vlasy a černými brýlemi se mění v oslňující zář, ve které je uprostřed
černá smyčka, vytvořená obroučkami z brýlí. Slyším: „Poznáváš mě…, poznávám tě, poznáváš mě, poznávám tě…“ Připomíná mi to bělovlasého pohádkového dědečka, který se mění v nekonečno ztvárňující Boha, jenţ se zjevil touţebně
prosícímu.
Překvapivě zjišťuji, ţe moje vědomí nekončí. Změnilo se na rozšířené vědomí, které začíná pronikat do nekonečných prostorů, dimenzí a časů. Mám pocit jako bych v okamţiku proţíval celý ţivot znovu, ale v obráceném pořadí.
Chci sám prozkoumat a shrnout vše, co jsem na Zemi proţil. Obraz se otáčí a já
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pozoruji sám sebe jako ve filmu. A jako ona černá časoprostorová smyčka začínám obrovskou rychlostí opouštět místnost. Vidím domy, mraky a celou planetu, jak se vzdalují. Míjím Slunce a celá naše Galaxie se mění v pingpongový
míček, který mizí v dáli. Prolétávám skrz mnoho objektů, jakoby hmota vůbec
neexistovala. Jsou to snad Slunce anebo Galaxie. Asi mohu sledovat vesmír z
nějakého jiného prostoru. Cítím a vidím před sebou obrovskou zář, „světlo tisíců
sluncí“, které mě pohlcuje. „Proboha, jsem v nějakém centru vesmíru?“ ,,Co to
je?“ Hledám svoje fyzické tělo, různě se otáčím v prostoru, všechno je však
stejné. Nekonečná zář, připomínající výbuch atomové pumy. Ptám se znovu, „co
to je…?“ „Ty jsi to, světlo všech světel!“
Najednou se směji a proţívám nekonečnou blaţenost. Jako bych vybuchl a
rozletěl se všemi směry do kosmu, kde není čas. Uvědomuji si, ţe moje vědomí
je přítomno ve všech bytostech, v celém stvoření na všech úrovních. Proţívám
„Velký třesk“, vznik Univerza. Vidím a slyším nádherné barvy a hudbu, prvotní vibraci, která vytváří matrici – „Mandalu světa“, počátek existence. Tóny a
barvy vše ozvučují a ztvárňují. Nedají se s ţádnými hudebními nástroji a obrazy
světoznámých malířů porovnat. Vzpomínám na náš malicherný svět, který se mi
jeví jako velkolepé zrcadlo, ve kterém se chce Bůh spatřit v kaţdé nejmenší části svého projevu. Mám pocit, ţe jsem konečně našel odpověď na všechny otázky, které mi nyní připadají zbytečné a hloupé. Připadám si osamělý a chtěl bych
se s někým o svůj záţitek a neuvěřitelné poznání podělit. „Vytvořil snad Bůh
celý vesmír jenom proto, aby se sám mohl poznat…, aby se mohl vzhlíţet ve
všem, co ho obývá, jako vycházející Slunce nad vodní hladinou?“
Obraz se bleskově mění a vjem se otáčí. Putuji obrovskou, mnohonásobnou
rychlostí světla zpět k planetě Zemi. Vidím kouzelný jarní, temně rudý západ
Slunce nad horizontem. Lehce pronikám zdmi a ocitám se v místnosti, kde pozoruji sám sebe. Prohlíţím si
své tělo pro mě neuvěřitelným
způsobem. Moje vědomí prostupuje těsně nademnou pokrývkou, kterou jsem přikryt.
Jasně pozoruji, cítím a slyším
drobné jiskření, jak se pohybuji kolem jednotlivých, v sobě
spletených umělých vláken.
Astrofyzikové hledají „temnou hmotu“ a „temnou
energii“. Ale za tajemnstvím dokonalého fungování
Také objevuji velké mnoţství
vesmíru se nemusí skrývat jenom fyzikální zákony, ale
přístrojů, bez kterých bych
i spirituální podstata vesmíru, Bůh a hierarchie
nemohl ani dýchat. Ve vědomí
duchovních světů a bytostí! Například severské nási říkám, „to se mi nelíbí, chci
boţenství s bohem Ódinem uctívalo Valhallu, Ásgard
a 9 duchovních světů, které jsou vzájemně propojeny.
domů!“ Nastává ticho a tma,
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která snad nikdy neskončí. Nečekaně mě něco vtahuje v oblasti temene dovnitř
svého těla a mám nádherný pocit lehkosti a volnosti. To se prudce mění v nesnesitelnou bolest…, „zasypala mě tuna kamení.“ Později se dozvím, ţe jsem
po operaci plic, mám mnohočetná poranění. Prodělal jsem několik minut klinickou smrt a byl jsem mnoho hodin v bezvědomí. Je takovýto záţitek něčím
neobyčejným? V dnešní době moderní medicína objevila, ţe obnovou fyziologických funkcí při resuscitaci můţe dojít k odvrácení takzvané biologické smrti. Tomuto období, kdy vědomí, dýchání a krevní oběh nefunguje a mozkové
buňky dosud neodumřely z nedostatku kyslíku, se říká klinická smrt. Ta můţe
podle okolností trvat i několik minut. Dnes klinickou smrtí prochází poměrně
značná část lidí proti době, kdy nebyla moderní medicína. Stává se tak úmyslně
při operacích např. na srdci, mozku nebo při úrazech i infarktech myokardu. Po
zástavě srdce na několik vteřin i minut se podaří lékařům jeho funkce, krevní
oběh, dýchání obnovit. Jedinci mají takto v klinické smrti různé vjemy, obrazy
a záţitky. Dají se vysvětlit jen tím, ţe vědomí na krátkou dobu opustí tělo –
hmotu. Vědomí je nezávislé na funkci mozku, ten je jen jeho zprostředkovatelem. Vědomí se můţe za určitých okolností pohybovat volně v prostoru v našem reálném světě např. v meditaci. Ale také nezávisle na čase a prostoru překonává obrovské vzdálenosti do astrálního světa i jiných dimenzí. To se stává
ve spánku, meditaci, klinické smrti, při pouţití drog, halucinogenů, kdy se od
fyzického těla na nějakou dobu oddělí tělo astrální. Mezi astrálním tělem člověka a čakrou solárního plexu (manipůrou) existuje spojení. Elementem této
čakry je oheň. Při speciálních technikách cvičení jsme schopni uvolnit astrální
tělo mimo naše fyzické tělo a získávat informace o dějích probíhajících v určitém místě i čase, minulosti i budoucnosti, vztahující se k naší planetě Zemi.
Touto schopností byl obdařen i slavný americký léčitel a vizionář Edgar Cayce,
protoţe dovedl číst z „astrální Kroniky ţivota“.
Lidé, kteří zaţili klinickou smrt popisují, ţe prošli tunelem, vedoucím ke
světlu anebo světelné bytosti. Setkávají se s létajícími bytostmi, duchovními
průvodci – anděly. Mohou se ocitnout v jiných i obydlených světech, kde je jen
jedna barva světelného spektra, např. červená, modrá. Všechny tyto záţitky vedou vţdy k tomu, ţe popisují nádherné světelné úkazy spojené s teplem, láskou,
pocitem míru, vznešenosti, blaha, euforie – splynutí s Bohem, Absolutnem. Ani
se nechtějí vrátit zpět na Zem do své reality.
Většina, pokud nejsou věřící, se obrací k Bohu, změní svůj ţivot, zaměstnání, aby pomáhali lidem… Jejich otázky bývají: „Existuje Bůh?“ Proč ho moderní věda dosud neobjevila? Můţe ho vůbec svými metodami objevit (teorie poznání)? Jaký je vztah Boha a světla? Vţdyť měli při setkání se světlem silnější
záţitek. Jako by světlo bylo ţivé, obsahující city a veškeré formy existence vědomí… Zajímají se, jak vysvětluje současná moderní fyzika podstatu světla?
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„Elektromagnetické vlnění, hmotné vlnění, spojené s přetrţitostí a nepřetrţitostí, se jim zdá být jako vysvětlení nedostatečné!“
Současná věda nemá holistický (celostní) pohled na svět. Popisuje a vysvětluje ho fragmentovaně, v jednotlivých částech, z kterých se pak vesmír – realita skládá. Teorie vzniku vesmíru, atomů, světla, teorie relativity, gravitace, elementárních částic, pole, tepelného pohybu v pevných látkách… Přitom jednotlivé části – fragmenty nemají vlastnosti celku, nejde je vzájemně směnit. Věda se
tak podstatně odchýlila od filozofie a náboţenství. Dosud nenalezla ţádnou všeobecnou podstatu světa. Objevuje stále nové a nové formy hmoty. Neuznává,
nenachází sjednocující element, ale hromadí informace! Vţdyť podle dialektiky
je podstata a forma ve vzájemné jednotě a jedna nemůţe bez druhé být. Například světelný foton jako částice z holistického pohledu je zároveň celkem –
vesmírem (Univerzem). Věda zatím nenalezla ve svých teoriích spojení části a
celku – holistický pohled.
Vesmír je ve skutečnosti prostorový hologram, vytvořený Kosmickým vědomím, které ho promítá do lidského mozku. Mozek je holograf, který z části
skládá obraz vesmíru z reality, z toho, co do něho Kosmické vědomí promítá, a
z druhé části – svého vlastního lidského vědomí. Člověk svým vědomím spoluvytváří realitu, vesmír.
Vědomí je prvotní a hmota druhotná (např. v hinduismu je brahman –
absolutní vědomí)!
Boţí milosrdenství a láska Krista spočívá v tom, ţe přináší na svět poznání pravé Boţské světelné duchovní podstaty
vesmíru a člověka, která se po té odzrcadlí ve vědomí kaţdé
bytosti.

Lidské vědomí je zároveň spojené s Kosmickým vědomím a naopak. Čím dále se člověk
dostane v duchovním vývoji, tím je více spojen
s Kosmickým vědomím a ovlivňuje naší realitu.
Nejvyšší stupeň duchovního vývoje je splynutí,
ztotoţnění se s Bohem (unio mystica).
Podle učení křesťanství je podstata vyjádřená v „Trojjedinosti Boţí“. Svět je uspořádán
takto: Bůh Otec (původce vesmíru Kether),
Duch svatý (vesmírná ţenská tvůrčí energie Binah) a Syn (Slunce – světlo
Chokmah) jsou jedno, jedna osoba. Z toho logicky vyplývá, ţe světlo musí být
nejen totoţné se svým Otcem, vesmírem, ale musí být i vědomím. Je to základní
vztah části a celku v této Trojjedinosti Boţí, která vyjadřuje i holistický názor
na prvotní stavbu Univerza. Původní mystický a ezoterický význam Trojjedinosti Boţí pochází uţ z Atlantidy a je i obsaţen v učení Jeţíše Krista o světle
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jako duchovní Prapodstatě vesmíru a člověka. Jeţíšův výrok: „Můj Otec a já
jedno jsme“ (evangelium sv. Jana 10, 30) znamená, ţe se Jeţíš Nazaretský ztotoţnil se svojí duchovní podstatou v mystickém srdci, s vědomím „Já jsem“ a
stal se Světlem, Kristem, sjednotil svoje vědomí s Bohem. Část se stala celkem,
splynul subjekt a objekt, vyrovnalo se nevědomí s vědomím a duše se spojila
v mystickém sňatku s Duchem. Jeţíš chtěl potom svým příkladným ţivotem a
duchovní praxí všem lidem ukázat, jak tohoto cíle na své pozemské pouti mohou také dosáhnout. Jeţíš Kristus celý svůj ţivot usiloval, aby se láska, boţské
vědomí nekonečna zrodilo ve všech srdcích, a tím se liší od všech ostatních zasvěcenců. Láska k Bohu a k veškerému stvoření se u něho stala láskou všeobjímající. S nejvyššími mystickými a hermetickými pravdami spojil svoje individuální lidství a rozšířil je na univerzální boholidství. Jeţíš Nazaretský nám ukázal duchovní cestu, a proto Nás dělí uţ jen malý krok od okamţiku, kdy ho můţeme všichni následovat!
„Kdyţ povýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, ţe já jsem.“ „Dříve, neţli
Abrahám byl, já jsem.“
evangelium sv. Jana 8, 28, 8, 58
Jméno Abrahám je odvozeno od indického slova Brahma a v hebrejštině
znamená „otec mnoţství“. Ţidovský Abram byl pojmenován Abrahámem po
svém zasvěcení a Bůh mu dal úkol, aby jeho ţivot představoval mystické putování lidské duše k osvobození. Brahma je boţství, které se jiţ projevuje stvořením (v křesťanství je Bohem stvořitelem). Putování ţidovského zasvěcence
Abrama (Abraháma) symbolizuje i cestu světla z východu na západ a vznik jednotlivých duchovních středisek zasvěcení indické, perské, egypsko-babylonskochaldejské a řecko-římské kultury. Slova „Já jsem“, vyjadřují myšlenku Jeţíše,
ţe ještě před stvořením bylo čiré ryzí vědomí, bezbřehá prázdnota, Duch kosmu,
s kterým je Kristus ztotoţněn. Jeţíš Kristus byl vtělené Boţí slovo, Světlo. Měl
tedy lidské tělo a lidské vědomí a ještě druhé Boţské vědomí „Já jsem“. Spasitel
učil cestu ke Světlu. Zřekneme-li se svého lidského individuálního sobeckého a
omezeného „já“, zrodí se v nás Kristus, Boţské vědomí „Já jsem“, které je láskyplné, všeobjímající, nekonečné a kosmické. Je to společné univerzální „Já“
všech lidí a tato Pravda nás osvobodí a způsobí, ţe se svět láskou sjednotí
v jeden celek. A Jedno oţije ve všem!
„Nebyl on to světlo, ale přišel, aby svědectví vydával o tom světle.“
ev. sv. Jana 1, 8
„Dokud světlo máte, věřte v světlo, abyste synové světla byli.“
ev. sv. Jana 12, 36
„Kdoţ činí pravdu, jde k světlu.“
ev. sv. Jana 3, 21
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„Chce-li někdo přijít za Mnou, ať se zřekne svého já a vezme svůj kříţ a
následuje Mne.“
ev. Marka 8, 34
„A poznáte pravdu, a pravda vás osvobodí.“
ev. sv. Jana 8, 32
„Já jsem ta cesta, i pravda, i ţivot. Ţádný nepřichází k Otci neţ skrze
mne.“
ev. sv. Jana 14, 6
„Já v Otci a Otec ve mně jest. Otec ve mně přebývaje, onť činí skutky.“
ev. sv. Jana 14, 10
„Jdu k Otci, nebo Otec větší jest neţli já.“
ev. sv. Jana 14, 28
„Aby všichni jedno byli, jako ty, Otče, ve mně, a já v tobě, aby i oni v nás
jedno byli.“
ev. sv. Jana 17, 21
Vydejme se na společnou cestu za celkem – světlem, Kristem, Kosmickým
vědomím, Bohem, Univerzem, s kterým se velká část z nás v klinické smrti,
modlitbě, meditaci a duchovním vývoji setkala. Průvodcem nám bude princip
sjednocování protikladů, tajemství „Smaragdové desky“ – základního učení
hermetismu. „Já jsem“ (vědomí Krista) alfa a omega, první a poslední, počátek a
konec. Kristus v osobě Jeţíše, jako projevený Bůh ve světě, je to hlavní a nejdůleţitější, základ, na kterém je vše postaveno. Je to celá abeceda stvoření a tvoří
svět jako celek. Vesmír není nic jiného neţ projevené Boţství. Slovo Logos se
stalo tělem, Světlem. Kristus má několik aspektů. Osobní je historickou postavou Jeţíše Krista a neosobní (nadosobní) je duchovní podstatou vší existence a
samozřejmě základem přírody a fyziky jako vědního oboru!
Ústředním tématem této knihy nám bude to, co nám uniká, s čím se v běţném ţivotě při smyslovém vnímání světa jevů a hmoty, normální úrovni vědomí
nesetkáme, nekonečno, jednota všeho bytí. Matematika nám nekonečno nedostatečně vykresluje jako vzdálené a neţivé. Prý se v nekonečnu dvě rovnoběţné
přímky setkají a protnou. Tato dosud jednoduchá a omezená představa musí být
změněna. Nekonečno musí být úplně všechno. V opravdovém a ţivém nekonečnu nacházejí všechny protiklady jednotu a odzrcadlujících se křivek, rovnoběţek je tu bezpočet. Kdyţ bod, přímka, křivka zamíří k nekonečnu, dostává se ke
své pravé a nepomíjivé podstatě. Nejkratší přímka a nejmenší kruh je bod. Největší kruh je přímka a největší koule je plocha. Proto v maximu a minimu, největším a nejmenším, vzdáleném a blízkém dochází ke splývání protikladů, které
vytvářejí boţský celek nekonečné síly, moudrosti a lásky. Lidská představivost
a logické myšlení před nekonečnem selhávají a přistupovat proto k němu můţeme jen s úctou a pokorou. Pátá dimenze je jediná sféra, království Ducha, kam
se ještě vědě nepodařilo proniknout. Hmotný svět má tři prostorové rozměry,
jednu časovou a pátá je duchovní dimenze. Věda se děsí nekonečna, protoţe zde
cítí své nepřekročitelné hranice. Přesto je nekonečno základem veškerého bytí,
světla, řešením záhady času a prostoru, jiných vesmírů, síly a krásy, pohybu
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kosmických lodí, věčného koloběhu ţivota a smrti. Nekonečno vědě stále uniká!
Nelze ho změřit, zváţit, vypočítat, myšlením logicky odvodit. V nekonečnu
ztrácí počet a měření význam. Lze se jím ale po očištění duše stát, protoţe základem vší existence je nekonečno, které je i podstatou člověka. Na poznání nekonečna musí nastoupit mystika, jóga, náboţenství, které se snaţí svými postupy rozšířit naše běţné, omezené vědomí, navodit spojení s Bohem, Absolutnem.
Člověk je bytost konečná a svou smrtelnost a pomíjivost se snaţí překonat
touhou po nekonečnu, věčnosti, transcendentnu, Bohu. Tuto snahu můţe uspokojit jedině poznání našeho pravého „Já“, skutečné podstaty světla a Univerza.
Vědomí, uvědomující si samo sebe, je čiré Kosmické vědomí. Realita nekonečna nám zatím mizí. Svět je mnohem sloţitější a propletenější, ţivější neţ naše
mrtvé teorie. Není to, co bychom si přáli mít a uchopit. V minulých kulturách
byly nezvyklé stavy vědomí vysoce ceněny, protoţe zprostředkovávaly spojení s
jinak nedostupnými mytologickými a boţskými silami. Dnes je konvenční věda
povaţuje za patologický jev, nemoc. Stavy prohloubeného vědomí nám umoţňují poznat rozličné a nám skryté úrovně vědomí. Od rozšířeného smyslového
vnímání, přes osobní nevědomí, kde jsou zasunuta různá psychická traumata a
proţitky biologického porodu, postupujeme ke kolektivnímu nevědomí lidstva s
tématy transpersonálními, mytologickými a archetypálními. Například pocity
nadlidského utrpení, vrcholící smrtí ega a znovuzrození. Nejvyšším záţitkem je
potom stav nadčasové kosmické jednoty, kdy nazíráme veškerou existenci v nerozlišené Jednotě, pravdu v celku. Změněné stavy vědomí tak urychlují a umoţňují jinými způsoby nedosaţitelné poznání. Zákonitosti, tajemství našeho nitra
jsou zároveň řádem (Logem) celého kosmu. Nejjasnější světlo se můţe zrodit v
nejhlubší temnotě, hlubině našeho nitra. „My jsme ve vesmíru a on je v nás.“
Poznání sebe sama je zároveň pravdou Univerza.
Obraz nekonečna nelze vyjádřit jednostranně, ale musí být vytvořen integrujícím, holistickým a všeobsahujícím pohledem:
přírodovědce – řád přírody
matematika – výslednice všech matematických funkcí
geometra – konstrukce všech geometrických tvarů
aritmetika – vyjádření všech základních čísel
fyzika – spojení všech sil
kosmologa – všechny vesmíry
dialektika – všechny protiklady
metafyzika – Jedno, Absolutno
umělce – všechny krásy světa
mystika – mystická svatba
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alchymisty – kámen mudrců
mága – magický obraz astrálního světla
věřícího – sjednocující Bůh
materialisty – podstata hmoty
hermetika – vyjádření hermetických zákonů
filozofa – všechny filozofické kategorie, moudrost světa
logika – veškeré zákony myšlení
lékaře – duchovní podstata člověka a z ní pocházející rovnováha a harmonie všech protikladných sil a energií v organizmu
psychologa – obraz lidské duše
obyčejného člověka – naděje ve smíření všech zápasících sil
a všichni musí pracovat s principem splývání protikladů.
Od počátku šedesátých let našeho století se začínají ve fyzice elementárních
částic a v oblasti výzkumu funkce lidského mozku objevovat holistické teorie
mikrosvěta a lidského vědomí. Známé jsou například práce teoretického fyzika
Davida Böhma a neurochirurga Karla Pribrama. Nové pojetí reality jako jednotného holouniverza vychází z teoretických poznatků a praktického vyuţití hologramu. Kaţdá i ta nejmenší část v sobě obsahuje úplnou informaci o celku.
Kaţdá část zobrazuje celek a celek je také obsaţen v kaţdé části. Vnitřní, zavinutý, implicitní řád jako celek se nachází mimo náš reálný čas a prostor a neustále promítá obraz zevního, rozvinutého, explicitního světa. Z holografického
obrazu světa také vyplývá jednota mikrokosmu a makrokosmu. Přičemţ za mikrosvět můţeme povaţovat jak svět elementárních částic, tak i lidský mozek. Oba
tyto mikrokosmy vytvářejí holografický obraz světa – makrokosmu. Všechno
sjednocuje univerzální Kosmické vědomí. Západní věda se tím začala stále více
sbliţovat s východními mystickými a náboţenskými filozofiemi. Dochází ke
sbliţování východu a západu.
Nové celostní paradigma je povaţováno za naději na změnu myšlení člověka
a objevení nových základních ţivotních hodnot. Je to podmínka pro přeţití civilizace a planety. Jednotlivci chybí pocit sounáleţitosti s celkem bytí, z kterého
vzešel a také odpovědnost za tento celek, přírodu a společnost. Také na západě
máme holistické a univerzalistické tradice. Například učení renesančního myslitele, přírodovědce, matematika, kardinála, politika a filozofa Mikuláše Kusánského (1401 – 1464). Ten měl významný vliv na Giordana Bruna a Jana Amose Komenského, pokračovatele husitské reformační tradice. Univerzum bylo pro
něho totéţ co nekonečno, které je harmonií všech protikladů. Proslulá je jeho
teze o překonání protikladů v nekonečnu, coincidentia oppositorum. „V Bohu,
maximu a minimu dochází ke splývání protikladů. Nekonečné nás nutí překo-
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nat veškerou protikladnost.“ Jeho pojetí Boha jako zavinutého nekonečna a
světa jako rozvinutého téhoţ celku, předběhlo moderní holistickou fyziku o plných 500 let a teprve v dnešní době můţe být náleţitě oceněno. Například jeho
„Učenou nevědomost“ si velice váţí buddhismus.
K poznání Boha, nekonečného Světla, je zapotřebí transpersonálního vědomí. Všechny naše způsoby vědění o věcech pomocí smyslů, rozumu a logiky
jsou nepřesné a neúplné. K Absolutnu, Bohu se nemůţeme takto přiblíţit. Klíčem k naprostému vědění musí být nevědění, zbavení se všech lidských omezených představ, které nás svazují. Poznání pravdy můţeme docílit pomocí intuice
a změněných stavů vědomí, při kterých dochází ke sjednocení s nekonečnem.
Tuto proţitou vnitřní zkušenost můţeme vyjádřit pomocí univerzálně platných
symbolů geometrie a aritmetiky.
Celostní pohled se objevoval ve všech předchozích kulturních epochách a
civilizacích. Je to filozofie, která můţe svět opravdu v celek sjednotit, vytvořením jednoty v mnohosti a rozmanitosti. Dnes hledání duchovní podstaty bytí –
„svatého grálu“, který dává ţivotu společnosti vyšší smysl a určení, převzala
věda. Ta hledá univerzální sílu fyziky. Jistě je to správná tendence vývoje. Ale
na druhé straně si musíme přiznat, ţe se vědcům stále nedaří oprostit se od mechanického obrazu světa, který je v nich hluboce zakořeněn. Základní fyzikální
realitou pro vědu zůstává stále vlnění. Elektromagnetické vlnění je vylepšeno a
zdokonaleno kvantovou mechanikou na jednotu přetrţitosti a nepřetrţitosti –
dualismus vlna částice. Světelné vlnění přenáší kvanta energie. Takovýto postup
nestačí. Jenom se kosmeticky vylepšilo a nastavilo staré pojetí – princip korespondence. Fyziku bez vlnění si vědci ani nedovedou vůbec představit. Kdyţ
chceme uplatňovat celek, tak musí být důsledně přítomen právě v základu. Radikální změna myšlení postihuje vţité představy současné vědy o podstatě bytí,
kterou ani neuznává! Celek, Univerzum nemůţe být chápán pouze jako jednota
přetrţitosti a nepřetrţitosti. To je zdokonalené, ale stále jenom mechanické vlnění. Duchovní podstata světa je jednotou a harmonií všech protikladů, neduální
jednota, jedno bez druhého. Věda přes svou snahu se k této utajené a dosud nám
skryté podstatě Univerza stále ještě nepřiblíţila. Absolutno, veškerenstvo, všebytí, dynamický holopohyb – pohyb v celku bytí, v multiuniverzu – mnohodimenzionálním vesmíru nemůţe být charakterizován určitým číselným vyjádřením, dávkou energie a frekvencí vlnění. Ale je to fyzikální soustava, obdařená
nekonečnou silou, mystická jednota maxima a minima, nekonečně velkého a
malého, Jinu a Jangu, kde dochází ke splynutí všech protikladů v jediný celek.
Vlna, kvantum určitě nepředstavuje celek, ale je to naivní lidská představa. I
rychlost světla můţe být projevem vyšších, nám dosud nepoznaných zákonitostí
celku. To, co fyzika nejvíce potřebuje, je změna základu, odklon od materialismu, vlnění a kvanta. Nové myšlení potom umoţní vytvoření opravdové celostní
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holistické fyziky.
Sám Albert Einstein se ke konci svého ţivota snaţil objevit univerzální
kosmickou sílu sjednocením všech polí (unitární teorie pole). Pronikl do oblasti,
kde vše je jedním, a překonal tak elektromagnetismus a vlnění. Jím objevená
soustava byla jednotou všech protikladů. Někteří teoretičtí fyzikové povaţují
svoje matematické snahy (jedna teorie rychle střídá druhou) za vrchol lidského
rodu k dosaţení Pravdy, tajemství vesmíru. Teorie všeho si klade za cíl vysvětlit
veškerou fyzikální skutečnost jedinou teorií. Z tohoto postoje vyzařuje namyšlenost, pýcha a neúcta k Bohu, prvopočátku. K pravdě je třeba přistupovat s nejvyšší úctou, pokorou a skromností. Pokus o dosaţení znalostí všeho se můţe
proměnit v tvrdou realitu, ţe neznáme zatím o světě téměř nic. Ale právě toto
nalezené nic, nevědění paradoxně můţe obsáhnout v sobě všechno. Dosavadní
znalosti jsou pouze naše zkreslené a nedokonalé představy! Čím více se snaţíme
k pravdě přiblíţit, o to více nám uniká. Nejvzdálenější je však také zároveň nejbliţší. A tak Pravda spočívá nejlépe ukrytá v hlubinách našeho nitra. Celostní
chápání světa má tisíciletou, mystickou a náboţenskou tradici. Moderní věda se
vlastně vrací ke svým kořenům, z kterých vzešla. Sama věda dnes uznává, ţe
racionální, analytické, lineární myšlení k uchopení pravdy nestačí. Jedinou cestou k záchraně nemocného, rozpolceného světa je spojení vědy a náboţenství,
fyziky a filozofie, rozumu a citu v opravdový univerzální celek. Vnitřní mystická zkušenost náboţenství se musí změnit ve vědecký fyzikální experiment a naopak, vědecký objev se promění v proţitek našeho nitra.
Jakákoliv proměna člověka a změna světa musí začínat uvnitř duchovní obrodou a působit vnitřně. Zevních krvavých revolucí si lidstvo zaţilo mnoho a je
jimi přesyceno. K ničemu nevedly a ironicky se obrátily vţdy ve svůj opak.
„Revoluce pojídá své děti.“ Revoluční nadšení posléze vyprchá a vznešené
ideály přejdou ve snahu získat si alespoň výhody, které měla bývalá vládnoucí
třída. Proti čemu revolucionáři bojovali, to se z nich časem většinou stává! Například Velká francouzská revoluce svrhla krále a objevil se císař Napoleon.
Ruská revoluce odstranila docela přívětivého a starostlivého cara Mikuláše II.
a prozatímní demokratickou vládu, a nastolila po smrti Lenina nelítostného ocelového diktátora Stalina. Fidél Castro je v čele ozbrojeného vystoupení proti
diktátorskému reţimu Batisty, a po vítězství kubánské revoluce se z něho stává
opět diktátor. Proto je třeba vnitřní duchovní obrody, návrat ke svému středu,
počátku, zdroji bytí, obrácení se do sebe. Pouze tam můţeme nalézt vnitřní jednotu, ztotoţnění se se zákony Boha, pocit sounáleţitosti s veškerým bytím.
Zevní spory vznikají zbytečně z nedostatečného vzájemného pochopení!
„V minulosti vedli Ti uprostřed revoluce pod praporem rovnosti, a nastolili
novou tyranii, jakmile byla stará svrţena.“
George Orwell
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Nyní přistoupíme ke stručnému přehledu historie náboţenství Slunce a Světla, ve kterém má celostní pohled na svět své počátky jiţ ve ztracené Atlantidě!

Eugene Delacroix – Svoboda vede lid na barikády z roku 1830.
Roku 1783 je ve Francii velká neúroda v důsledku výbuchu islandské sobky Laki. Do ovzduší se
dostalo velké mnoţství sopečných plynů a popela. Slunce nesvítilo a byla celoroční zima. Ke zhoršení situace chudých přispěly i vysoké náklady královského dvora, hlavně Marie Antoinetty, manţelky Ludvíka XVI. Situace se tak vyhrotila, ţe bylo dokonce ustanoveno Národní shromáţdění,
které mělo jednat ve Versailles. Aby tomu ludvík XVI. zabránil, tak do Versailles poslal vojsko. Na
protest proti tomu ale ozbrojení Paříţané 14. července 1789 napadli Bastillu. A následně se revoluce rozšířila do celé země. Král a Královna, kteří nesplnili Boţí vůli spravedlivé vlády, byli popraveni rozhněvaným lidem. V srpnu 1789 je vyhlášena Deklarace práv člověka, občana a lidských
svobod. Dobytím Bastily začala Velká francouzská revoluce. Symbolicky se však z vězení osvobodil i nový ekonomický politický, společenský systém a vědecký názor. Hlavním heslem této revoluce bylo volnost, rovnost, bratrství. Opravdové bratrství se zrodí z duchovního obrození. Materializmus se změní v nový celostní a mystický světový názor. Všichni jsme součástí jednoho velikého celku. Nejednotné pojetí Boha z pohledu různých náboţenství sjednotí boţská Jednota, Světlo. Kaţdá část zrcadlí celý vesmír a všechno je ve všem. Jedinec se proto musí řídit morálním imperativem: „Cokoliv druhému učiníš, učiníš sobě!“ Vysvětlíme si příčinu Velké francouzské revoluce! Z napětí dvou protikladů, královského dvora a prostého lidu, vznikla i odezva v duchovní sféře.
Toto potom zapříčinilo i reakci Matky Země, kdy konfliktem ţivlů – vybuchla sopka a nesvítilo
Slunce. A nakonec sled událostí svrhnul i prvotní příčinu, chamtivost a rozhazovačnost bytostí,
které nás mají hlavně duchovně vést. Naprosto podobný scénář proběhl i v Atlantidě a měl rozhodující úlohu při jejím zániku. Historickým ponaučením je, ţe „vědomí je vţdy nadřazemo hmotě.“

„Láska je nejstarší a nejušlechtilejší boţství, prazáklad ctnosti.“
„Pravda je boţská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.“
Platón
„Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti,
nikoli na úskoku.“
J. A. Komenský
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Atlantida, bájná země krále Atlanta
„Hrdinským činem dnešní doby je pátrání po ztracené Atlantidě harmonické duše a vynesení nově nalezené harmonie na světlo světa.“
Joseph Campbell

Existovala legendární civilizace, ztracená někde v moři času, která zmizela

při obrovské apokalypse i s obyvateli vyspělé kultury a náboţenstvím na vysokém stupni duchovního vývoje? Byla pohlcena vodou a ohněm při zemětřesení,
záplavě, výbuchu sopky, pukání zemské kůry, propadnutí pevniny, anebo zničena při poklesu mořského dna?
O této strašlivé katastrofě vypravovali egyptští kněţí athénskému zákonodárci Solónovi. Došlo prý k ní za Herkulovými sloupy (za Gibraltarem) někde v
Atlantském oceánu. Zprávu o ní nám podává filozof Platón (427 – 347 př. Kr.)
ve svých dialozích „Timaios a Kritias“. Atlantis byla hledaná mnohými badateli. Archeologie dosud nepotvrdila přesné místo její zkázy. Nebylo ani prokázáno, zda se jednalo o stát s určitým místem polohy (ostrov, pevnina), anebo jen
o vyspělou kulturu, která zasahovala do více civilizací. Dnes se ukazuje, ţe její
původ můţeme sledovat na ostrově Théra, zničeném sopečným výbuchem, nebo přímo u pohoří Atlas na severním pobřeţí Afriky (dnešní Maroko, Tunis).
Atlantis je však nejvíce hledaná jako velký ostrov leţící v Atlantském oceánu
mezi Evropou a Amerikou. Dnešní Azorské ostrovy mohou být pozůstatkem
pohoří bývalé Atlantidy. Velký ostrov, kterým Atlantida byla, se nacházel
v místě nejlabilnějšího a nejmohutnějšího švu na Zemi, středooceánské příkopové propadliny. Mohl se proto vlivem náhlého zemětřesení potopit aţ o několik set metrů. Zemská kůra je zde velmi tenká a k jejímu rozlomení postačí jiţ
několik slabých otřesů. (Archeologické nálezy se utajují, hledají se technologie.)
Solon vypravuje, ţe k zániku veliké země došlo asi 9 000 let př. Kr. Papyrus
nedávno objevený v hrobce Ramsesse III. ale popisuje zánik Atlantidy asi v době 11 500 let př. Kr. Atlantida nebyla jedinou zaniklou prastarou kulturou. Uvádí se i země Mu, která se rozvinula před vznikem Atlantidy na dnes jiţ potopeném kontinentu v Tichém oceánu. Německý archeolog H. Schliemann, který
hledal Tróju, povaţuje Atlantidu za původní kolébku všech civilizací a kultur.
Dnes uţ nemůţeme rozhodnout, co je v Platónově díle básnická fantazie, alegorie a co pravda. Důleţité je to, co nám tato civilizace zanechala. Prvním králem
Atlantidy byl Atlas, syn boha Poseidona, vládce moře. Jméno Atlas by se dalo
vysvětlit jako atlasový, sametový, jemný základ nesoucí světlo Slunce, které
měl představovat. Celkem deset bratrů (5 párů dvojčat) vládlo Atlantidě. Filozofie, náboţenství, věda, kultura a umění Atlantidy byly zaloţeny na duchovní
podstatě a 10 úrovních vědomí, které má člověk v sobě rozvíjet (10 čaker a ty se
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zapojují v 5 párech). Proto popis vládců Atlantidy v Platónově díle vlastně skrytě odhaluje duchovní podstatu a 10 úrovní vědomí vesmíru a člověka. Král Atlas
spravoval Atlantidu, nejvýznamnější část říše, která měla svá území téměř po
celém světě. Hlavním městem byla Basileis (Atlantis, Poseidonia) nacházející
se na ostrově kruhového půdorysu (mandaly). Měla centrum, obehnané několika
kruhovými vodními příkopy. Kruhové pásy pevniny byly z kaţdé strany zesíleny zdí a byly zde prokopány průplavy, aby skrz ně mohly proplouvat i ty největší lodě aţ do samého centra metropole. Mosty, věţe, brány a obytné domy se
stavěly z černého, bílého a červeného kamene, aby se vyuţila přirozená pestrost
materiálu. Jiţ v době Atlantidy se pouţívaly barvy alchymie v běţném ţivotě.
Všem připomínaly, ţe mají nejvíce pracovat na evoluci duše a vědomí. Hradba
vnějšího valu byla obloţena bronzem, střední pak cínem a vnitřní pás zářil
ţhnoucím orichalcem, vzácným kovem starověku. Střed tvořila výstavná metropole. Akropole, sochy, obelisky, lázně, fontány, zahrady, stadiony, pyramidy,
přístavy a chrámy okouzlovaly příchozí. Nejrozsáhlejší byl Poseidonův háj, kde
rostly vzácné dřeviny a nádherně barevné cizokrajné rostliny. Nacházel se zde i
královský palác a ústřední chrám
pokrýtý stříbrem, zlatem, orichalcem
a slonovinou. Byl celý obehnaný zlatou ohradou. Uprostřed stála stavba
ve tvaru šesticípé hvězdy, sídlo Boha,
kam nikdo nesměl vstoupit! Kolem
svatyně ve tvaru hexagramu svítilo
12 zlatých kruhů, na kterých stálo 12
obřích draho a polodrahokamů. První
základní kámen na obvodu byl jaspis, druhý safír, třetí chalcedon,
Po zaloţení Říma roku 753 př. Kr. Romulem a
čtvrtý smaragd, pátý sardonyx, šesRemem přišli řečtí kolonisté do Itálie, aby zde
tý karneol, sedmý chrysolit, osmý
vybudovali Poseidonii později zvanou
beryl, devátý topas, desátý chrysoPaestum. Název odvodili od hlavního města
zaniklé ztracené Atlantidy, které se podle něpras, jedenáctý hyacint a dvanáctý
kterých autorů mohla nazývat jménem boha
uvnitř ametyst. Zmínka o „Novém
Poseidona. Řekové šířili svou kulturu i mimo
chrámu“, „Novém Jeruzalému“ je i
území svého státu. V tomto městě byly vybuv bibli v „Apokalypse sv. Jana“. 12
dovány tři ohromné chrámy v dórském slohu.
Fotografie Héřina chrámu, který byl postaven
drahokamů, nebo 12 bran je vlastně
okolo roku 550 př. Kr. Chrám je vţdy symbo12 archandělů, s kterými jsme přestalem domu Boţího a uvedení ţáka na mysticli komunikovat a spolupracovat. Gekou cestu prvních stupnů zasvěcení.
ometrický symbol „Nového Jeruzaléma“ vlastně usnadňuje, podobně jako jantra u hinduistů, jednodušší komunikaci s těmito nebeskými okřídlenými bytostmi světla.
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Jsou známa řada vyobrazení královského paláce, kde se nacházelo i vysoké
mohutné schodiště s trůnem krále, v té době duchovního vůdce a učitele. Hlavní
město Atlantidy se svým králem Slunce představovalo i „Mandalu světa“, která
se ukrývá v srdcích veškerenstva.
V řeckých bájích je Atlas zobrazován jako syn Titána Íapeta a Klymené,
dcery Titána Ókeana. Mýtický příběh krále Atlanta v sobě ukrývá mystickou
cestu za duchovním ohněm – Duchem, který tajně přináší světu. Jeho bratr byl
Prométheus, který naopak získal lstí od bohů přírodní oheň, jenţ učinil člověka
vládcem nad Zemí a ostatními tvory. Atlas byl otcem Plejád, Hyad a Hesperidek. Podle řeckých pověstí se při zániku Atlantidy zachránil a stal se hlavním
spojencem boha Krona a Titánů v jejich válce proti olympským bohům. V tomto
příběhu je popsán i konflikt starých původních boţstev s novými, které byly
v Řecku spolu s jejich rozmanitými příběhy ve velké oblibě. Zeus, který porazil
Krona, nakonec ušetřil i Atlanta a uloţil mu krutý trest. Atlas musel na věčné
časy nést na svých bedrech nebeskou klenbu. Některé báje a pověsti uvádějí, ţe
musí nést celou zeměkouli. „Obr Atlas, jako určitý archetyp, je v mystice symbolem Krista, který vzal na svá bedra hříchy celého světa. Nesení zeměkoule na
bedrech je v přeneseném smyslu obraz nesení kříţe. Patří to k základním stavům
mystické smrti.“ Řekové se zmiňují ve svých pověstech, ţe obr Atlas zkameněl
a jeho pozůstatek je dnešní pohoří Atlas v severní Africe. Řecký hrdina Perseus
se na svých cestách setkává s Atlantem a prosí ho o jeho pohostinství. Ale bohatý a mocný král ho odmítl. Perseus ho proto potrestal, ukázal mu hlavu bájné
Medúzy a on zkameněl. Slovo Atlantis znamená ten nejmohutnější, na čem svět
spočívá. Je to obr Atlas, který drţí pozemskou sféru na ramenou. Ale pravý význam je mystický a skrytý, o kterém se dozvíme v následujícím vyprávění.
Atlantida byla kulturou duchovní a magickou, měla největší vliv na Egypt,
který se stal později její kolonií. Prvky magické civilizace nacházíme také u
Mayů a Indů. Rasa Atlantovců byla původně červená a kulturu mayskou a indickou zřejmě přímo vytvořila. Společné znaky, které se objevují u magických
kultur, nacházíme i v Babylónii, Persii, Číně, Indii, Tibetu, Řecku, Maltě, Palestině a Římě, na území Keltů a Aztéků, Inků i Mayů. K jednotlivým znakům
těchto kultur patří stavba megalitů, které jsou mohutnější, čím jdeme dále do
historie. Technologii, kterou pouţívali na stavby z gigantických bloků, nemůţe
dnešní věda vůbec pochopit. Odpověď na tyto záhady poskytuje zřejmý fakt, ţe
se jednalo o vysoce duchovní civilizace, které objevily duchovní podstatu
vesmíru a člověka. Chápali ho jako víceúrovňovou duchovní bytost, která je čakrami (energetickými centry) spojena s duchovními světy. Pohled na Sacsayhuamán u města Inků Cuzca (dnešní Peru), pevnost tvořenou mnohatunovými obrovskými balvany ze ţuly, nám tuto monumentálnost dokládá. Stavba je podle
pověstí dílem Ďábla, protoţe ji nemohla vytvořit lidská ruka. Je postavena v
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nadmořské výšce 1 170 metrů a hmotnost kamenů dosahuje aţ 100 tun. Stáří
této pevnosti můţe být mnohem větší, neţ samotná historie říše Inků. Působí na
nás tak, ţe nás nenapadne nic jiného neţ, ţe je dílem obrů. Gigantické bloky
jsou sestaveny bez pouţití spojovacího materiálu (např. cementu) a nelze mezi
ně zasunout ani čepel noţe. Dosud největší opracované kamenné bloky byly nalezeny v libanonském Baalbeku a mohou váţit aţ 800 tun. Dokonce zde byl objeven i monolit měřící 23 metrů, jehoţ hmotnost se dá jen stěţí odhadnout.
Magické kultury ukládaly do mnohých staveb aritmetické, geometrické, astronomické, mystické a magické znalosti. Názorným příkladem nám poslouţí
sfinga (Sfinx bájné zvíře) je označována za Tetramorfos (z řec. tetra – čtyři,
morfé – hmota). Křídla orla představují vzduch, rozum, Ducha, duši. Hlava
člověka symbolizuje vodu, poznání, ţivot a světlo, které přináší sluneční bůh
Re. Drápy a tlapy lva zosobňují oheň, sílu, akci, pohyb. Zadek býka vyjadřuje
zemi, práci, odolnost, tvar. Starověká moudrost vidí v záhadě sfingy i čtyři
hlavní pravidla lidského chování. Vědět – inteligenci lidského mozku, chtít –
energicky jako lev, odváţit se či povznést se – silou křídel orla a mlčet – silou
býka. Spojením těchto čtyř vlastností vzniká mohutná duchovní síla.
Vybudované pyramidy stupňovitého tvaru v egyptské Sakaře a pyramidy
téměř stejného tvaru a půdorysu v mexické Cholule naznačují stejný původ od
atlantských mágů. Cholula byla svaté město boha Quetzalcoatla. „Někteří badatelé, kteří se snaţí dokázat existenci Atlantidy, poukazují i na jazykové podobnosti především v jazyce starého Egypta a Mayů, kde je slovním základem pro
název pyramidy „mum“. Pohled do celého světa je pak následující. Název pro
pyramidu je v sumerštině „mummu“. Je téměř identický jako v Mexiku a u
Mayů, kde zní ,,mumuz“. A neuvěřitelná analogie se vyskytuje i na vzdáleném
ostrově Fidţi ve východní Melanésii, „mumu“. A nakonec staroegyptsky se pyramida nazývala „mur“. Je moţné, ţe pyramidy zobrazují, obzvláště ty stupňovité, i duchovní vývoj člověka. Sedm – symbol moudrosti, 7 hlavních čaker.
Čakry jsou energetická a informační centra v těle. Můţeme je v makrosvětě
zobrazit i pomocí matric, jejíţ tvar je shodný s komolou pyramidou, mimo poslední, která tvoří jehlan. Sloţením těchto matric vzniká vlastně celá pyramida,
cesta člověka k Bohu, přes postupný duchovní rozvoj, vývoj jednotlivých čaker.
Poslední stupeň je sjednocení duše s Bohem. Pyramida také můţe symbolizovat
duši a obrácená hrotem vzhůru znázorňuje oheň, Ducha. Ten se při mystickém
vývoji má sjednotit s duší. A kaţdá duše se potom můţe stát také plamenem,
který se pozvedne z hmotné úrovně a zamíří ke svému zdroji, k nebesům. Vývoj
duše na Zemi, na hmotné, viditelné úrovni přechází na věčné, nevnímatelné duchovní bytí.“ Smyslem vývoje kaţdé duše je nanebevzetí, sjednocení vědomí
s Bohem. Andělské duše, které sestoupily aţ do hmoty, se vrací zpět na nebe.
Sedm velkých pyramid v Egyptě odzrcadluje nebe a rozloţení hvězd v sou-
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hvězdí Orion a Hayd. To nám odhaluje dnešní počítačové simulace asi na dobu
10 500 let př. Kr., kdy mohlo dojít i k zániku Atlantidy. Podle staroegyptské víry duše všech lidí i faraona po smrti putuje ke hvězdám. A Cheopsova pyramida
měla také být touto vstupní branou do nebes a vyšších duchovních světů. A právě záhadné komíny v Cheopsově pyramidě směřují na souhvězdí Orion, spojený v mytologii s Osiridem. A souhvězdí Sirius, který má vztah s Isidou. Postavení a konstalace Velké pyramidy souvisí i se souhvězdím Velké medvědice. Na
naši Zemi se inkarnovaly nejvyspělejší duše duchovních mistrů z Plejád, Orionu, Siria a Velké medvědice, bytosti světla, které stvořily a osídlily náši původní planetu Earth. Duše plejáďanů se např. vtělily do předchůdců člověka a
znamenaly obrovský inteligenční skok, kdy byla následně vytvořena původní
duchovní civilizace Atlantidy. I Malý vůz se svojí hvězdou Polaris je orientovaný také na pyramidy. Na naši nejjasnější hvězdu noční oblohy Polárku, někdy
nazývanou Severní hvězda, se zřejmě dostane kaţdá duše člověka, která ukončí
svůj duchovní vývoj v našem slunečním systému. Protoţe Atlantida zanikla vinou mnoha ještě duchovně nevyvinutých jedinců, budou se podle zákona karmy
vtělovat jejich duše do dnešní civilizace. V současné době jim bude umoţněno,
aby odčinili veškeré zlo, co tehdy způsobili. Můţeme tedy předpokládat, ţe se
znovu na Zem inkarnují některé duše z Atlantidy a země Mu. A ony obohatí naši civilizaci ztracenými vědomostmi zaniklých starobylých kultur.
O Atlantidě, kontinentu Mu a mnoha dalších vyspělých kulturách byly záznamy na svitcích z papyru ve známé věhlasné Alexandrijské knihovně. Ta
byla zaloţena okolo roku 300 př. Kr. Její význam upadl roku 48 př. Kr., kdy byla nešťastnou náhodou zapálena při válce Caesara a Pompea. Dokonce někteří
autoři uvádějí, ţe zde byla díla, která popisovala historii lidstva aţ do doby před
100 000 lety. Při známých náboţenských bouřích, vedených alexandrijským patriarchou Theofilem roku 389, byla na jeho podnět Alexandrijská knihovna definitivně rozbořena a svitky spáleny. Tato událost se odehrála za vlády císaře
Theodosia. Po vyhlášení neúprostného boje proti pohanům a křesťanské herezi
byly ničeny pohanské chrámy, sochy a samozřejmě všechny písemnosti a vědomosti. Podle našich archeologů končí pozdní doba kamenná 3 500 let př. Kr.,
kdy údajně naši předci ještě neznali metalurgii kovů. Ale my dnes jiţ víme, ţe
v dávných dobách existovaly na Zemi vyspělé civilizace s vysokou kulturou,
stavitelstvím, medicínou, náboţenstvím… Vţdyť bylo nalezeno několik kontroverzních artefaktů (kovových mikroskopických spirál, kuliček, šroubků…),
ré jsou staré mnoho milionů let. Byly objeveny i zlaté náhrdelníky a šperky
v černém uhlí a ţelezné kladivo ve starém pískovci. To je zhotovené před 115
miliony lety v úplně jiné atmosféře planety. A co zkamenělé otisky bot, které
rozšláply trilobita? Katastrofy, války a lidové bouře zničily naše poznatky o
dávné historii. Nalezené kostry obrů byly např. ve středověku páleny a drceny.
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Pohled na Sacsayhuamán u Cuzka. Pevnost postavená z obrovských ţulových balvanů ukazuje,
ţe minulost lidstva je zahalena rouškou mnoha tajemství. Tato stavba nemůţe být dílem lidských
rukou. Postavili ji obři, nebo síly, které dnešní člověk nemůţe chápat. Odpověď mohou poskytnout okultní nauky, které povaţují vesmír a člověka za víceúrovňovou bytost duchovní podstaty.
Podle legend stavěli tyto obří stavby, města, chrámy i podzemní tunely bílí a vousatí muţi, bohové
Viracochi ze zaniklého kontinetu Mu.

V čase existence bájné
duchovní Atlantidy její
obyvatelé zcela běţně viděli
a komunikovali s anděly a
ţádali je o pomoc a ochranu.
„Ang“ znamená ţivot a
„El“ je světlo Boţí. Andělé
jsou láskyplné bytosti světla, které lidem přinášejí „ţivotodárné světlo Boţí“. Andělé tvoří andělské kůry. Nejvyšší jsou Serafíni („hořící“), kteří jsou nejblíţe u
Boţského zdroje Centrálního Slunce. Cherubíni („hlas Boží a ti, kteří se přimlouvají“) ovládají vířící síly. Chrání cestu ke „Stromu ţivota“. Trůnové („ti
s mnoha očima a silní a mocní“) jsou přiděleni k
planetám. Panstva („zářící“) pomáhají vzestupu
k nebesům. Ctnosti („planoucí, konající zázraky“) probouzejí čest a upřimnost. Mocnosti střeţí
cesty k nebesům a chrání proti démonům. Kníţectva probouzí odpovědnost politických a náboţenských vůdců. Archandělé zvěstují slovo Boţí.
Andělé stráţní mají nastarosti jednotlivé duše
lidských bytostí. Vedou k Pravdě a pomáhají lidstvu jako celku. Hlavní archandělé jsou Michael
(„Kdo je takový jako Bůh“). Znamená Boţí
ochranu, rovnováhu a oheň. Má barvu červenou.
Gabriel („Boží síla“) představuje osvícení, lásku,
vodu, modrozelenou a smaragdovou barvu. A má
nastarosti „Rajskou zahradu“. Rafael („Bůh tě
Archanděl Metatron je
vyléčí“) pomáhá léčit a je spojený se vzduchem,
nanebevzatý Enoch.
modrá a zlatá barva. Udrţuje oheň „sv. grálu“.
Uriel („Světlo Boží“) řídí všechny zemské přírodní duchy. Udrţuje element země. Jeho barva je bílá a barvy země. Napomáhá rozvoji alchymie a jasnozřivosti. Chrání před démony. Další mocný archanděl je Sariel („Příkaz Boží“) rozhodčí osudu adělů a Raquel („Boží pomsta“). Pán nad ohněm a skrytými věcmi
je Nathanael („Dar Bůh“). Předává na ochranu nebeský štít.
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Konec Atlantidy si vyţádal i zánik jejího tajemství
„Vyslechnou-li ne mne, nýbrţ rozum (LOGOS), pak je moudré, aby uznali,
ţe vše je jedním.“
„Ze všeho je jedno a z jednoho vše.“
Hérakleitos

Proč

zanikla Atlantida? Odpovědí je několik. A my je budeme postupně odkrývat, protoţe tyto skutečnosti mají vliv i na naši civilizaci.
Atlantida pod duchovním vedením
krále Atlanta – syna Světla, proţila
velký duchovní, materiální i technický rozvoj během velice krátké
doby. Pocházel snad z Plejád. Podle
řecké mytologie byl otcem sedmihvězdí (sedm sester) Plejád. Největším zlomem ve vývoji Atlantidy
se stal její duchovní rozkol v náboţenství. Rozdělili se na dva tábory.
Velká sfinga v Gíze (délka 74 m, šířka 19
m, výška 21 m) Sfinga je ochránce svatyně
Jedni se nazývali „Synové Světla
a působí na astrální svět magickou pythou.
zákona jediného“ (duchovní podstaChrání před vstupem nezralých bytostí.
ty) a druzí „Synové temnoty“ (hmoPředstavuje leţícího tetramorfa s tlapami
ty). Učení náboţenství Synů Světla
sloţenými před sebou, jehoţ hlava je lidská.
zákona jediného bylo asi následující.
Obličej nese asi podobu tehdy panujícího
faraona. Sfinga byla vţdy spojena s astrálem
Naše planeta Země (Veliká Matka)
a magii. Je symbolem člověka, ve kterém je
je ţivá bytost a má stejně jako člopropojen boţský Duch se zvířecím tělem.
věk (její děti) kolem hmotného těla
Spojením a rozvinutím 4 základních ţivlů a
čaker se v člověku můţe zrodit 5. element,
ještě pro někoho neviditelná jemněHerakleitův „věčný oheň“, quinta essenhmotná těla, tvořící auru – pole kotia. Tento obraz ukazuje Sfingu tak, jak ji
lem hmoty. Pole jako nositel inforviděl Napoleon. Tajná mysteria Egypta byla
mace je energeticky nadřazeno hmoskryta před nezasvěcenci, zasypána pískem!
tě. Má vyšší vibrace (kmitání), energii a vlastně hmotu vytváří, modeluje! Jemně-hmotná těla mají jako celý vesmír
holografickou strukturu. Kaţdé (základní) jemně-hmotné tělo je spojeno s příslušnou čakrou, meridiány a určitými orgány a dalšími systémy organizmu. Bůh
Otec, Duch svatý a Syn jsou Jedno, jedna osoba. Bůh Otec (původce vesmíru),
který vytvořil i Zemi z hmoty Slunce jejím odtrţením, dává Veliké Matce ţivot,
oplodňuje a ţiví ji světlem. Vesmír – prasvětlo, vznikl emanací (vyzařováním)
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materiálního světa z „duchovního prvopočátku“. Hmota je jen nejniţší článek
vesmírné hierarchie, emanace Světové duše, nad níţ se tyčí Duch a ještě výše –
Prvotní podstata, neboli Jedno (podobně učí i novoplatonismus). Hmota není nic
jiného neţ zpomalený, zastavený tok světla. Světlo je totoţné se svým Otcem,
prvopočátkem, Univerzem, ale i s duší člověka, která pochází od Boha.
Klíč k pochopení Atlantidy, vzniku a vývoje vesmíru – megakosmu i mikrokosmu je lidské tělo, které zobrazuje jako část vesmíru i jeho celek, celý vývoj.
Podobně jako zákony v dnešní biologii kdy ontogeneze – individuální vývoj
organizmu je opakováním fylogeneze – kmenového vývoje organizmů. Vývoj
vesmíru a lidského těla je tedy stejný, univerzální. Nejdříve vzniká vesmír, Univerzum – Světová duše, která se skládá z několika vrstev, jemných duchovních
těl, tak jako lidská duše. Nejvíce uvnitř je základní duchovní tělo Stvořitele –
Mahátmá a má zlatou barvu. „Je to slovo ze sanskrtu, kde znamená „veliký
Duch“. A v Indii je to i čestný titul pro vysoce zasvěcené, např. Gándhí, u kterých se předpokládá i rozvinutí tohoto duchovního těla a čakry.“ V kabale Koruna – Kether, je to prvotní emanace nepoznaného, Světlo. Následuje základní
duchovní tělo Kosmického vědomí (Ducha svatého) bílé barvy. Další je základní tělo Krista (duchovní) světlerůţové barvy. Jako poslední v tomto pořadí
je základní tělo tolik hledané Duše (Panny Marie – symbolicky růţe) světlefialové barvy. Tato těla tvoří počáteční vesmír i základní těla lidské duše, které
symbolicky zobrazují ţivé nekonečno. Vesmír je ţivá bytost (duchovní substance) tvořící sama ze sebe, emenací další ţivé bytosti, své kopie, části v celku. Tato základní duchovní těla duše mají gigantickou vibraci (kmitání), energii a jsou
pro naše přístroje absolutně neměřitelné, protoţe je máme z hmoty, která je o
mnoho řádů na niţší energetické úrovni. V prvotní formě Světová duše (vesmír)
ani duše bytostí nemohou existovat, chápat sami sebe, rozvíjet se, a tak se postupně přidávají další duchovní základní těla duše. U lidské bytosti jsou tato těla
spojená s čakrami, které kontrolují na příslušné úrovni odpovídající meridiány a
ty jednotlivé orgány, zobrazené ve hmotném těle. Tělo Kosmického vědomí je
spojeno s 9. čakrou, energetickým a informačním centrem lidského těla, 6. čakra
je nejjemnější psychické centrum. Ostatních pět jsou jemnými centry fyzických
funkcí. Směrem od 6. čakry dolů jsou lotosy, které zobrazují kanály (nádí),
dráhy energie, hrubšího raţení, mají menší vibraci. To souvisí se ţivly. Ţivly
jsou formami pohybu, vyjadřují reálnou hmotu a jsou vnímány pěti smysly.
Ákaša – Éter je nejjemnější ţivel, váju – vzduch méně jemný a úplně poslední
prithiví – země nejhrubší. Největší vibrace jsou tedy v nejvyšší čakře, lotosu,
která se jeví naším smyslům ovšem jako nejjemnější, je zde však nejvíce energie. Jako další duchovní základní tělo duše vzniká tělo Intuitivní, spojené s 6.
čakrou (ádţňá), mysl, barva indigo u obou. Následuje tělo Karmické spojené s
5. čakrou (višuddhi), element Éter (ákaša), barva světlemodrá u obou.
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V tomto stavu vesmír i jednotlivé bytosti mohou rozvíjet a zdokonalovat vědomí. Vlastní karmické tělo, které má paměť všech jejich myšlenek a uskutečněných činů, a tak je nutí, aby při svém vývoji nabývali co nejvíce zkušeností.
Protoţe v počátku, „Kosmickém vejci“ (ještě nerozdělené protiklady) jsou ukryty síly tvořivé i ničivé, mají všechny duše kladné i záporné skutky ve svém myšlení a jednání. Kdyţ nemohou sami tyto síly rozlišit, tak jsou nuceny nabývat
osobní zkušenost. Tu mohou realizovat jen v niţších tělech, vesmírech. Za těmito zkušenostmi sestupují do menších vibrací, světů a vytvářejí postupně jemněhmotná těla, která pak tvoří auru kolem fyzického těla člověka. Zde se uplatňuje
zákon karmy. Negativní činy tvoří nízké vibrace a pozitivní skutky v souladu se
zákony Boha, vysoké vibrace. Nejzkušenější duše nakonec volí při řešení všech
úkolů zlatou střední cestu, která umoţňuje osvobození z koloběhu ţivotů. Ţijeme tedy proto, abychom pochopili svůj počátek – univerzálního Ducha, sjednocení všech protikladů. A abychom se naučili rozlišovat dobro a zlo vlastním ţivotem, který je zrcadlem našeho myšlení a jednání. Cílem všech bytostí na cestě
duchovního vývoje má být konečné spojení vědomí a nejvyšších čaker s Bohem.
„Jsme vlastně všichni součástí vědomí i těla Jediného Boha!“
Následuje vznik základního aurálního těla Mentálního, spojeného se 4. čakrou (anáhata), element vzduch (váju), barva zelená u obou. Dále vzniká tělo
Astrální spojené se 3. čakrou (manipůra), element oheň (tédţas), barva ţlutá u
obou. Potom se vyvíjí tělo Éterické spojené s 2. čakrou (svádhišthána), element
voda (apas) barva oranţová u obou. Nakonec se vytvoří tělo Fyzické, spojené s
1. čakrou (múládhára), barvy červené, element země (prithiví), tělo má barvu
světlečervenou. Toto je proces sestupu duchovních bytostí do hmoty. Vznik samostatného lidského jedince na biologické, hmotné úrovni, které začíná oplodněním vajíčka, probíhá obráceně. Nejdříve se u plodu utváří fyzické tělo působením základní duchovní kundalíní síly, tvůrčí energie červené barvy a potom
následuje rozvoj duchovních obalů a čaker. Celkem 10 duchovních obalů fyzického těla a 10 čaker se vyvíjí 10 x 28 dní těhotenství. K těmto 10 základním čakrám můţeme připočítat čakru země a energetickou čakru (haru). Potom dostaneme 12 čaker, které se promítají aţ do dvojité šroubovice DNA. Rozvoj čaker a
našeho vědomí ovlivňuje i naši DNA.
Poslední čtyři těla jsou propojena s aurou a informačními systémy naší Země, ale tvoří i ochranný obal kolem hmotného těla. Atlantovci měli rozvinutý
kult Veliké Matky Země také proto, ţe věděli o úzkém spojení lidských bytostí
se svojí domovskou planetou, která jim poskytuje především ochranu. V okamţiku smrti a následně po ní se fyzické, éterické, astrální a mentální tělo postupně uvolňuje od těla hmotného. Zůstávají duchovní těla tvořící duši, která
nikdy nezaniká. Její vývoj podléhá zákonům reinkarnace, kdy se můţe po získání zkušeností navracet zpět do vyšších duchovních světů. Utváření hmoty je te-
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dy poslední stádium ve vývoji člověka i vesmíru. Takovýto pohled nám otvírá i
bohatou a rozmanitou hierarchii duchovních bytostí. Na jejím konci se nachází
člověk, jenţ má komplex všech těl, které představují veškerou úroveň vědomí
ve vesmíru. Nacházíme se na hmotné úrovni, ve které je jedině moţné komplexně pochopit duchovní podstatu vesmíru a rozvíjet ji v sobě na vědomé
úrovni. Stejný názor měli i novoplatonici koncem 2. aţ 6. století.
Naše skrytá duchovní podstata popsaným způsobem sniţuje svou vibraci,
(energii), aby se nakonec spojila s fyzickým – materiálním tělem. Vědomí se
spojuje s fyzickou formou ve svém duchovním vývoji, ale i v okamţiku početí,
zrození duše na zemi. Spojení v průběhu těhotenství postupně sílí a ukončuje se
aţ v době po narození. Podle východních okultních nauk máme 7 úrovní, stupňů
existence (7 světů). Kaţdá tato úroveň tvoří formy ţivota a energie v nekonečné
rozmanitosti. Na různých úrovních tedy působí rozdílné bytosti. Ty mohou z
vyšších světů zasahovat do našeho bytí, můţeme s nimi komunikovat a mohou
být i našimi rádci. Někdy se stává, ţe se s námi spojují natrvalo a jsou naše druhé já, které nás provází. Tento bohatý duchovní svět má určitou hierarchii. Vyšší
duchovní bytosti mohou na náš duchovní vývoj na Zemi působit pozitivním
způsobem, ale také negativně. Tyto bytosti tvoří skupinu „Černého bratrstva“.
„Kaţdá duše má v sobě část toho, co je dole, zaměřené k tělu, a toho, co je
nahoře, zaměřené k duchu.“
Plótínos
Šríjantra (jantra vznešeného), hinduismus.
Zobrazuje proces stvoření vesmíru ze středu,
bodu (bindu) mandaly. Trojúhelníky obrácené směrem dolů vrcholem představují Šakti,
ţenský princip. Trojúhelníky obrácené vrcholem nahoru vyjadřují Šivu, muţský princip. Spojené trojúhelníky připomínají hexagram – mystickou svatbu, splývání protikladů, ohně a vody. Číslo 6 znamená tvoření,
dokonalost, rovnováhu, harmonii. Šiva a
Šakti ve dvojici tvoří statický a dynamický
aspekt energie. Bindu obsahuje potencionálně všechny moţnosti zrodu a vývoje. Původní Jednota se polarizuje a vzniká trojúhelník. Triáda bodu, kladné a záporné energie. Prvotním trojúhelníkem proces tvoření
pokračuje dále. Při meditaci nad touto jantrou zaţíváme obrácený proces stvoření a
spojujeme se s počátečním beztvarým bodem. Je to návrat k Jednotě, Bohu, zaţití
blaţenosti, osvícení. Šríjantra popisuje vznik
multiuniverza, jehoţ poslední stadium je
vznik hmotného světa – našeho vesmíru.
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Příklad existence světelných bytostí na 7 úrovních včetně člověka:
Úroveň existence
boţská
(vědomí „Já jsem“)
monádická
átmická
mentální
astrální
éterická
hmotná
Kirlianova fotografie aury

Jemně-hmotné bytosti na těchto úrovních:
vysoké vibrace (více energie)
Kristus
Bůh, Bohyně, Logos
velcí planetární duchové
avatáři, adepti
archandělé
andělé, velcí dévové
elementární bytosti – přírodní
duchové ţivlů
člověk rozvíjející
duchovní poznání

Vyšší duchovní bytosti mají takové vibrace a obrovskou energii svých těl, ţe
náš reálný svět pro ně prakticky neexistuje. Prostupují proto hmotou např. zdmi,
skálou. Někdy varují před blíţící se katastrofou. V našem objektivním světě je
můţeme vnímat jen jako světelné obrazy, různé zvuky, ale i vůně, anebo pohybují předměty. Lze pozorovat jejich působení na naše okolí, ale jsou v našem
vnímaném světě objektivně našimi přístroji neprokazatelné.
Odraz duchovních světů, který se objevuje v naší objektivní realitě, můţeme
vidět i v objevu fotografovaní energie (záření), které vysílá lidský organizmus,
náhodně zjištěný Semjonem a Valentinou Kirlianovými. Tato převratná metoda,
která poprvé zachytila lidskou auru, byla pojmenována podle svých objevitelů –
Kirlianova fotografie. Byla známa jiţ v roce 1930. Výzkum v této oblasti od této
doby značně pokročil. Dnes se jiţ pracuje metodou při pouţití nízkého napětí,
kdy se snímá určitá frekvence biopole, a ta se převádí na viditelné části spektra.
Fotografování lidské aury se v současnosti stalo běţnou záleţitostí. Je veliká
škoda, ţe o tuto oblast nejeví zájem lékaři. Protoţe by se podle vyzařování a barev aury mohla diagnostikovat onemocnění před jejím vznikem, ale i moţné poruchy orgánů, které by se objevily jiţ na energetické úrovni. Vţdyť přece dnes
funguje a je z dosahu našich smyslů rentgen, ultrazvuk, anebo počítačová tomografie, pracující na snímání velice malých dávek záření. Problém spočívá totiţ v
tom, ţe dosud nedošlo ke spojení vědy a náboţenství a současná věda neuznává
člověka, jako víceúrovňovou duchovní bytost spojenou s jinými světy, kde jsou
určité stupně úrovně vědomí. Protoţe první 4 čakry by byly spojeny se zemí v
pořadí ţivlů země, voda oheň, vzduch a 5. čakra, element Éter, spojená s karmickým tělem duše, by byla jiţ v duchovním jemně-hmotném světě. Zájem o
diagnostikování aury ze strany lékařů není hlavně z důvodů důsledného vědeckého materialistického pohledu a také proto, ţe by se mohlo preventivně, dávno
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před vznikem onemocnění zasahovat do vyšších, hmotnému tělu nadřazených
systémů a nemoc by vůbec nemusela vzniknout. Toto je ovšem hudba budoucnosti a představuje vytvoření vyšší duchovní společnosti, tak jako třeba v Atlantidě. Protoţe dnešní medicína je závislá na byznysu a samostatný lékař, který se
zabývá jen prevencí, by se zřejmě dnes ani neuţivil. To je zase způsobeno postojem dnešního člověka, který se často o svoje zdraví odmítá starat. Pacient
ekonomickou stimulací, placením nemocenského pojištění, předává odpovědnost za svoje zdraví jiným. A k lékaři za účelem získání informací, jak předcházet nemocem, by mnohdy ani nešel. Ani lékaři pravé příčiny nemocí nehledají.
Současná materialisticky orientovaná věda se svými teoriemi vzniku vesmíru
a Darwinovou teorií vzniku, původu a vývoje člověka nebere v úvahu duchovní
tzv. jemně-hmotné struktury vesmíru a lidské bytosti. Opět vysvětluje vše fragmentovaně, chybí ji celostní pohled. Podle ní je hmota prvotní a vědomí druhotné. Při popisování vzniku vesmíru, „Velkém třesku“, se o duchovní stránce vůbec nezmiňuje. Otázku existence Boha a jeho zákonů neustále odkládá a ve
svých teoriích ho vůbec nemá! Přitom, jak bylo popsáno, hmota vzniká ve vývoji vesmíru aţ poslední. Věda končí u člověka, který má mozek – centrum vědomí a myšlení, jako nejvýše organizovanou hmotu ve vesmíru. A i my se povaţujeme za vrchol evoluce a stvoření v našem prozkoumaném vesmíru!
Proto v dnešní době na nás působí spor kreacionistů a evolucionistů o stvoření přinejmenším podivně. Kreacionisté se drţí doslovného výkladu bible, ţe
stvoření světa, ţivé i neţivé přírody je jediným tvůrčím aktem. Bůh stvořil vše
existující během šesti dnů a stáří naší Země je nejvíce 6 000 let. Kreacionisté
tímto výkladem opomněli fakt, ţe jiţ pouhým překladem bible z hebrejštiny do
jiných jazyků, např. řečtiny a latiny, mohlo dojít k nesprávnému výkladu pojmů.
Den je nejspíše chápán jako epocha, stupeň, tedy delší časová jednotka, která se
týká především duchovního vývoje člověka. Ten je spojen i s vývojem čaker a
příslušných duchovních těl. A věk země podle hlubinných vrtů, které zkoumaly
rozvrstvení a struktury zemské kůry, musí být daleko delší. Evolucionisté zase
vysvětlují, ţe hlavním faktorem evoluce ţivých tvorů je proměnlivost, dědičnost
a přirozený výběr, který je závislý nejvíce na boji jednotlivých druhů o potravu… Vnější prostředí a ţivotní podmínky rozhodují o tom, ţe přeţívají jen nejsilnější a nejvíce přizpůsobivé druhy. Přirozený výběr povaţují za rozhodující
při utváření rozmanitosti druhů a ţivotních forem. Neberou v úvahu fakta, ţe
byly nalezeny fosílie např. ryby Latimerie, která ţila údajně před 400 miliony
lety. Jako ţivý exemplář byla překvapivě objevena v roce 1938. Za mnoho milionů let se asi vůbec nevyvíjela! Byly odkryty i pozůstatky a stopy obrů, ţijících
v éře dinosaurů a snad i dříve. Ty mohou naznačovat, ţe dnešní člověk, jako jejich následovník, je dávným potomkem velice duchovních a giganticky vyvinutých tvorů. Pravda je proto naprosto opačná. Člověk nepochází z opice, ale nao-
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pak u něho došlo k postupné duchovní a fyzické degeneraci, takţe se opici začal
v některých rysech a vlastnostech podobat. I člověk kromaňonský byl před 50
tisíci lety nahrazen typem moderního člověka. Nejvíce se u člověka zmenšil
vzrůst, který ještě v nedávné době v Atlantidě, asi před l1 000 lety př. Kr., dosahoval obřích rozměrů. V tomto příznivém rajském období panovaly na Zemi
mimořádné podmínky, které gigantický vzrůst fauny i flóry podporovaly.
Ukazuje se nám převratný pohled na svět a stvoření, vyslovený např. Rudolfem Steinerem (1861 – 1925). Ten podrobil pečlivému vědeckému zkoumání
duchovní nauky. Následně zařadil vesmír a člověka do převratného nového spirituálního pohledu, který v sobě zahrnuje mystické i přírodní poznání (antropozofie). Lidská bytost i kosmos jsou víceúrovňové systémy duchovních bytostí,
které se vyvíjejí, podléhají evoluci a náš hmotný svět je jen jejich odrazem. Nakonec osobní vědomí jednotlivé bytosti se sjednotí s vědomím Stvořitele, vesmíru. Na Zemi máme poznat jeho Boţí podstatu a dodrţovat i duchovní zákony.
V holouniverzu vývoj bytostí probíhá na různých úrovních (světech), které
jsou ve skutečnosti jen určité stupně úrovně vědomí. A i člověk je s nimi spojen
prostřednictvím jemně-hmotných těl a čaker. Jako poslední úroveň vědomí je
vývoj ve hmotě, kdy cesta i podmínky procesu uvědomování sama sebe jsou
nejtěţší. Je to i oblast bytostí s nejhoršími zkouškami, nejvíce zatíţenou
karmou. Ale pokud se spojíme s hierarchií bytostí světla, tak tuto cestu splníme.
Buďme vděčni za kaţdé nové ráno! Nemusíme hledat cestu. Vţdyť slunce,
svítání je v Nás! Někdy se stává, ţe z vyšších světů k nám vědomě sestupují duchovní vůdci, avatáři, aby pozvedli duchovní vývoj lidstva na vyšší úroveň a
usnadnili člověku snáze pochopit sama sebe. Bůh sám ze sebe tvoří maximální
rozmanitost, aby se s velkou radostí spatřil ve všech věcech, i v člověku.
A tak materialistická současná věda nemůţe objevit ani uznat existenci například jiných bytostí v astrálním světě, které představují základní článek procesu stvoření. Protoţe objektivnost jejich průkazu spojuje s našimi měřícími přístroji. Astrální bytosti mají vysoké vibrace (kmitání) svých duchovních těl, které
jsou našimi přístroji nezjistitelné, a tak pro dnešní vědu neprokazatelné. Věda
tak popírá existenci prvotních a hmotnému světu nadřazených jiných forem ţivota. Neuznává ani dnešní častý výskyt inteligentního mimozemského ţivota,
který je reprezentován např. kosmickými loděmi, které mají svůj název podle
fyzikálních vlastností – UFO, neidentifikovatelné létající objekty. UFO vyuţívá
při svém pohybu i cestování vesmírem na obrovské vzdálenosti poznatku, ţe
pole je energeticky více, má vyšší kmitání (vibrace) neţ hmota, kterou vlastně
ztvárňuje, modeluje. UFO vytváří kolem sebe giganticky silné pole a mizí nám z
dosahu našich přístrojů do jiného rozměru, vytvořeného astrálního světa, pole,
kde překonává faktory času, prostoru a gravitace. Současná věda dále uznává, ţe
vývoj člověka i jiných bytostí musí být jen na biologické a hmotné úrovni.
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Hledá například v archeologii kosterní pozůstatky našich dávných předků a
vůbec nepřipustí, ţe by mohl vývoj bytostí probíhat třeba na nám skryté astrální
a éterické úrovni. A bytosti by se potom do našeho reálného světa zhmotnily.
Vykrystalizovalo se jejich éterické tělo a postupně se vytvořilo tělo hmotné.
Tento fakt podporuje i náhlé objevení se mnoha ţivočišných druhů v různých
geologických obdobích bez prokazatelného výskytu jejich předchůdců! Vývoj
víceúrovňové bytosti – člověka tak mohl probíhat o hodně déle, neţ si současná
věda můţe vůbec představit. Hmota a hmotné tělo člověka jako individua se ve
vesmíru o mnoha úrovních vyvíjí aţ poslední. Vţdy po tom následuje rozvoj
duchovních těl a příslušného vědomí, které kaţdou bytost navrací zpět do vyšších duchovních světů. Sestup z vyšších duchovních světů a involuce je následně nerozlučně spjata se vzestupem a evolucí. Náš svět je proto jen zrcadlem
existence vyšších duchovních světů a bytostí. „Na otázku odkud pochází ţivot a
člověk na naší Zemi je odpověď – z vyšších duchovních světů, kam se po vývoji vědomí na Zemi i jinde opět navrací.“
Strom ţivota podle kabalistického pojetí duchovního vývoje vesmíru a člověka. Obsahuje
deset sefir, které jsou hierarchicky uspořádané.
A v Boţím plánu stvoření a neustálého tvoření
představují principy duchovního utváření světa,
které jsou spojeny i s určitým vývojem vědomí.
Komplexně se sefiry nazývají „světem prvních
emanací“, které vytvořily a zároveň neustále
tvoří mystické tělo Adama Kadmona. Vše je
nejprve tvořeno v duchovních světech, teprve
potom se tyto formy objevují na Zemi. Kaţdé
bytosti (říše minerální, rostlinné, ţivočišné, duchovní) se nejprve v duchovních světech k jejich
duši vytváří duchovní těla. A teprve potom některé tyto formy sestupují aţ na Zem, kdy se jim
vykrystalizuje éterické tělo a vznikne tělo hmotné. Na Zemi pak probíhá nejen evoluce duše,
fyzických těl, ale i evoluce vývoje vědomí.
V pozemské sféře musí člověk také rozvíjet svoje duchovní těla. Strom ţivota tak v sobě zahrnuje proces stvoření, teologii, filozofii, psychologii
a nakonec i vědecké poznání o jednotě mikrosvěta a makrosvěta, člověka a vesmíru, Boha a
kaţdého jeho stvoření. Rajský strom ţivota se
mnohdy zobrazuje se sedmi větvemi, které naznačují sedm základních čaker – lotosů v míše.
Andělé a deset sefir: 1. Metatron, 2. Raziel, 3.
Tsafkiel, 4. Tsadkiel, 5. Khamael, 6. Mikhael,
7. Haniel, 8. Rafael, 9. Gabriel, 10. Metatron.
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Úspěch Atlantidy byl zaloţen na komunikaci tehdejšího člověka s astrálním světem
„Protivné se shoduje a z neshodného je nejkrásnější harmonie.“
Hérakleitos

V mytologii starého Řecka je toto období líčeno jako „bájný věk lidstva“,

pozemský ráj, „Eden“. Bájné zahrady Hesperidek, kam šel hrdina Hérakles
utrhnout zlatá jablka, které hlídal stohlavý drak Ládon. Tyto zahrady se prý nacházely na dálném západě, nedaleko sídla Atlantova. Atlantida tehdy měla území i v Evropě, Africe, Asii a Jiţní Americe. V té době panovalo na Zemi velice příznivé klima. Atmosféra obsahovala větší mnoţství vodní páry a průměrná
teplota ovzduší byla na všech místech planety téměř stejná. Připomínala obrovský skleník, ve kterém byly optimální podmínky pro ţivot. Ten dosahoval neuvěřitelně obřích rozměrů. Například v okolí egyptských pyramid se v hojném
počtu nacházely řeky, jezera, byla zde bujná vegetace s bezpočtem druhů zvěře.
Vyspělá civilizace by nikdy nestavěla své svatyně a paláce na poušti, a proto
dnešní nehostinná krajina v okolí pyramid vznikla v pozdější době. Podle Velké
sfingy u Chufevovy pyramidy lze předpokládat, ţe toto předchozí období bylo
doprovázeno častými dešti a z toho vyplývající bohatou úrodou. Sfinga má na
povrchu známky značné eroze, která je způsobena sráţkovou vodou. Po zániku
Atlantidy došlo i k výrazné změně ve sloţení atmosféry, kdy se zmenšilo i
mnoţství kyslíku, a začaly se tvořit početné dešťové mraky. Země byla suţována dlouhotrvajícími lijáky hlavně v subtropických oblastech. A protoţe v okolí
Velké sfingy vydatněji nepršelo jiţ 11 000 let, musí být nejméně tak stará. Prastaré vyvinuté civilizace jsou překvapivě závislé i na počasí a mnoţství sráţek,
které jim zabezpečují prosperitu zemědělství. Na pozdější rozvoj civilizace starého Egypta, měl ale největší vliv ţivotodárný Nil. Kdyţ je v oblasti, kde prosperuje vyspělá kultura málo vláhy, tak se jednoduše obyvatelé přesídlují za lepšími podmínkami. Toto území postupně ztrácí hospodářský, politický a kulturní
význam a civilizace mizí v propadlišti dějin. Bytosti, které se vyvíjejí
v pozemské sféře, si sami připravují a vybírají podmínky pro svůj vývoj zde na
Zemi. A pokud si duše splní svůj karmický úkol, tak jejich civilizace zaniká.
„Zhodnotíme i astrologické předpoklady zaniklé Atlantidy. Aby se Slunce
vrátilo do stejného místa zvěrokruhu, aby oběhlo celých 360 stupňů je třeba 365
dní 5 hodin 48´ 45,975´´. Celý tento úsek se nazývá tropický rok. Naproti tomu
hvězdný (siderický) rok je čas, za který Země oběhne celých 360 stupňů a zdánlivě se vrátí proti této hvězdě, která se také o něco přemístila. Tato doba trvá
365 dní 6 hodin 9´9,5´´. Je o 20 minut 23 sekund delší neţ rok tropický. Vzniklý
časový rozdíl, kdyţ se převede na délku v ekliptice, činí 50´26 obloukových vte-
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řin a vyjadřuje asi 1 stupeň délky za 72 let. Celý okruh se 360 stupni po výpočtu
(360 x 72) potom činí 25 920 roků. Toto je proces, který nazýváme tzv. „Platónský rok“. Jeden měsíc z celého cyklu je 2 160 let a v bibli je označován jako
Věk. Za dobu jednoho Platónského měsíce se poloha jarního bodu přemístí,
při porovnání průsečíku ekliptiky s rovníkem, o 30 stupňů ve směru poklesu
proti normálnímu pohybu planet.“ V dobách vrcholu rozvoje Atlantidy vstupoval tento jarní bod do znamení Lva zhruba před 10 960 aţ 8 800 lety př. Kr. Zvířetníkové znamení Lva je tedy hlavním určujícím znamením vývoje Atlantidy,
kdy můţeme předpokládat i její nenadálý rychlý zánik.
Charakteristika bytostí, rodících se ve znamení Lva, nám tuto moţnost ještě
plně potvrzuje (tehdy byla celá planeta pod vlivem Lva). „Lev je oheň – Duch,
poznání, probuzení, plod plný síly, vrchol léta, krása a nekonečná rozmanitost
tvarů. Zosobňuje stádium kvadrantu mládí 28 – 35 let. Nejvíce rozvíjí a vnímá
duchovní éterické a astrální tělo. Je přesycen nápady a zručností. Uplatňuje zkušenost z opakování předešlých chyb z minulých cyklů vývoje duše. Vyuţívá toho k vytvoření nových poznatků v duchovní i technické oblasti. Přináší lidstvu
naprosto nové a nečekané objevy a šance. Jednoduše, prostým dodrţováním Boţích zákonů můţe zrealizovat „Království Boţí“ na zemi. Lví zóna je srdce,
všeobjímající láska a citlivost. Je spojen i se 3. čakrou, která představuje solární
plexus (Slunce), bystřící zrak a moudrost, která umoţňuje nový duchovní impuls.“ A proto lehce zvládá svoje ego a duchovní láskou rozvíjí moudrost.
„Jeho největší negativní stránkou bývá, ţe těţko mění přístup k realitě a ignoruje opravdovou skutečnost. Má hrdost, sebevědomí, chce být středem pozornosti a nepochybuje o své uţitečnosti a moudrosti. To ho přivádí k obdivování
sama sebe. Velkoryse vzpomíná na maličkosti a oslavuje svou existenci. Je pyšný na to, co dosáhl a vytvořil. Je to typ „namyšleného krále“, který trpí samotou
a odděleností od okolního světa. Pokud je posazený na trůn, tak chce napodobit
samotného Boha. Nakonec chce být sám Bohem. To ho přivádí k okázalé pompéznosti a rituálům. Jestliţe staví monstrózní chrámy, pak uctívá jenom svou
osobu. Připomíná nemocného, závislého hazardního hráče, který touţí po risku a
vzrušení. Jako přezrálé jablko na sklonku léta je zákonitě odsouzen k rychlému
pádu. Při kaţdé příleţitosti předvádí svoji nenapodobitelnost.“ Podobně jako
římský císař Nero obětuje Řím (64 n. l.), aby mohl postavit nový. Chce tím vyzdvihnout svoje zásluhy. Kdyţ se ukáţe, ţe zapálení Říma je nenapodobitelné
šílenství, obviní sektu křesťanů, a ještě toho vyuţije k jejich krutému pronásledování. A aby ještě dokázal svoji bezcitnost, tak je předhodí v aréně lvům.
Všechny tyto předpoklady se nakonec při zániku Atlantidy plně uplatnily.
Samotní Atlantovci (astrologové, mágové) tyto astrologické předpoklady vedoucí k moţnému zániku objevili, ale byli odmítnuti tehdejší aristokratickou
vládou, která si myslela, ţe dosáhla ve svém vývoji vrcholu.
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Jak tehdy vypadal člověk, který zřejmě o mnohem více vnímal svět? Archeologie, představující vědu se můţe mýlit. Ve starých řeckých bájích a pověstech se objevuje pro nás mnoho podivných mýtických tvorů.
„M
Minotaurus a symbol labyrintu, je příkladem mnohacestného krétského
bludiště. Labyrint představuje chaos a zmatek našeho zevního světa, lidského
rozumu, ve kterém se člověk ocitl. Zosobňuje i lidské tělo, z něhoţ nemůţe bez
pomoci lidská duše odejít. Té musí být podána pomocná ruka od Boha, která ji
vyvede. V řecké báji je toto putování a bloudění duše vyobrazeno v příběhu o
Ariadně (velebná, velesvatá), která je symbolem Boţské duše. Pomohla hrdinovi Theseovi z labyrintu, kdy mu sebou dala klubko zlatých nití, které symbolizuje mystickou cestu a umoţňuje duši navrátit se zpět k Bohu. Theseus také vystopoval a zabil v bludišti Minotaura, který představuje negativní, nečistou, ţivočišnou a pudovou stránku lidské povahy, a hrdina ji musí překonat. Děje v
zevním světě ukazují i cestu ţáka mystiky, ale odzrcadlují i vnitřní děje v jeho
vývoji duše.“ O uzavření karmického cyklu usilují čisté křišťálové duše.
Theseus dopadl v mnohacestném bludišti bajného Minotaura. Theseus drţí zbraň v levé ruce.
Ta ukazuje špatnou, levou stranu, Ďábla, sevřenou ruku, cestu násilí, jenţ neumoţňuje duši opustit
labyrint světa. Naproti tomu pravá ruka, Bůh, otevřená dlaň – cesta lásky a přátelství vyvede duši
z pout karmy, která upoutává člověka na Zemi. Stín, temnou stránku duše není moţno potlačit, ale
člověk si musí temnou stránku duše uvědomit. Potom se má snaţit ji neustále ovládat a integrovat ji.
Lidé jsou také vedeni pochopit, ţe astrální svět je místem klamu, který vyuţívají démonické bytosti.
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Akropolis Athény. Detail ukazuje duté překlady nad sloupy, které sniţují váhu a zvyšují
stabilitu stavby. Je to ukázka vysoce vyvinuté pokrokové technologie ve starověku.

„P
Pegasos je bájný, mystický, okřídlený kůň, který má vynést člověka na
Olymp, do vyšších duchovních sfér a nebe. Kůň je symbolem zevního materiálního člověka a Pegasos představuje tedy vlastně člověka znovuzrozeného
v Duchu.“ Ale to musí pevně drţet otěţe, nedopustit porušování Boţích zákonů.
„K
Kyklopové jsou obři, s kterými se setkal Odysseus na svých cestách, kdyţ
opouštěl Tróju. Ţili na neznámé pevnině, která oplývala úrodou obilí, mnoţstvím ovoce, bujným rostlinstvem a stády chovné zvěře. Je moţné, ţe je Řekové
opravdu poznali anebo slyšeli z vyprávění o obrech ţijících v neprozkoumané
zemi, majících ještě vyvinuté třetí oko. Tito obři byli zřejmě pozůstatkem několikametrových lidských bytostí tzv. čtvrté rasy obývajících před mnoha lety Atlantidu. Řeky nejvíce zajímalo, proč nemusí jednoocí obři pracovat, obdělávat
půdu, vyrábět nástroje, obchodovat… Překvapivě zjistili, ţe ovládají veškerou
přírodu a hmotu jenom svou myslí. A tak radši myšlenku na takto všemocné obry zavrhli. Zvěsti a zprávy o těchto „jednookých obrech“, ale nezapomněli zařadit do svých bájí a pověstí.“ Později se dovídáme, ţe poslední obry pobili.
„K
Kentauři jsou vyobrazeni ve spojení napůl muţe a napůl koně. Samostatně
zosobňují divokou, pudovou, nezkrotitelnou, temnou stránku lidské povahy a
holdování alkoholu. Byli v Řecku mnohdy zobrazováni v Dionýsově spřeţení,
kde se jejich divokost mírnila a hráli pak na lyru, nebo roh. Jsou vlastně protikladem šlechetného rytíře, který jiţ ovládá koně, zevní materiální stránku člověka.“ Odráţejí i snahu v antice vyšlechtit inteligentní pracovní zvíře.
„H
Harpyje napůl ţeny napůl ptáci byly povaţovány u Řeků za ducha bouří a
větru. Někdy jsou spojovány s podsvětím a násilným oddělením lidské duše od
fyzického těla. Nesly i odpovědnost za náhlá úmrtí. Škodily větrem, rozpoutávaly bouře. Vytvářely také mořské víry, skryté nástrahy námořníkům.“
„Sirény byli dcery vládce moře Poseidona. Ztělesňovaly svůdnou krásu, ale
v ničivé a záludné podobě. Nymfy v podobě ptáků měli ţenské hlavy a nádherné
hlasy. Souzněly s šumem moře a lákaly námořníky do záhuby. Ti je pronásledovali a většinou narazili na skály.“ Sirény uměly vydávat i děsivé zvuky.
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„M
Mořské panny povaţovali Řekové za přelud a vidiny námořníků. Zosobňovaly zidealizovanou a prchavou ţenskou krásu. Ztělesňovaly také podvědomí
a z duchovního pohledu i ţenský prvek muţské duše.“
Kaţdá celistvá duše se skládá z muţské a ţenské části, která při inkarnaci
potlačí jednu svoji polovinu, a člověk se potom vtěluje na zem do fyzického,
biologického těla jako muţ, anebo ţena. U muţe se potom promítne ţenská část
duše v éterickém těle. U ţeny se v éterickém těle promítá muţská část duše. Pokud je oslabeno éterické tělo například nedostatkem éterické energie z čerstvého
ovoce, nebo zeleniny v potravě, můţe se objevit homosexualita. To se
z éterického těla promítá do těla fyzického druhá část duše. V dnešní době je
homosexualita velice častá, protoţe se např. vyvíjejícímu plodu jiţ před narozením nedostává éterická energie z potravy a jeho éterické tělo je málo vyvinuté.
Současná medicína nesprávně hodnotí homosexualitu jako vrozenou. A popírá i
při jejím výskytu jakoukoliv úlohu např. potravy a infekcí urogenitálního traktu.
Naopak, matka i otec rozhodujícím způsobem ovlivňují její výskyt, a to ještě
před početím a narozením dítěte většinou tím, ţe mají oslabenou 2. čakru.
„M
Medúza byla podle pověstí nejprve překrásná a cudná kněţka. Protoţe ale
nedodrţela slib čistoty a smilnila v Athénském chrámu, byla potrestána. Bohyně
ji proměnila v šerednou dívku s hady místo vlasů. Stala se i jedinou smrtelnou
Gorgonou. Dovedla pohledem proměnit člověka v kámen. Jako symbol se její
hlava objevovala i ve formě talismanu na štítech válečníků a měla zkamenět
protivníka.“
„Láska překoná i bohy.“
L. A. Seneca
„Jestliţe lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje válka
s lidstvem.“
J. F. Kennedy
„Pravá láska je stav, ve
kterém člověk cítí osudovou potřebu být neustále
s milovanou bytostí“
Karel Čapek
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Medúza (jediná smrtelná), Gorgona, které uťal hlavu řecký hrdina Perseus, syn Diův, za pomoci
Pallas Athény a boha Herma. Kdo se jí podíval do tváře, zkameněl. Je i symbolem mandaly a
koncentrace na její střed, dosaţení věčnosti (věčného nyní), proměněním se v nesmrtelný kámen,
zkrystalizované vědomí. Symbolizuje také smrt individuálního „já“ (ega) a změnění se
v univerzální „Já“. Perseus ji obelstil, spatřil její obraz jako odraz na svém štítu. Pravdu není
moţno odhalit přímo (exaktní vědou), ale pomocí symbolů, zprostředkovaně. Ale poznat úplnou
pravdu je moţné jedině stát se Pravdou. Perseus získal za pomocí sil Medúzy záchranu krásné
Andromedy, která se stala jeho ţenou. Partnerský vztah zaloţený na lásce, čistotě a věrnosti
umoţňuje dosaţení původního androgyna, uceleného člověka, dosaţení boţství. A tak příběh o
Perseovi a Andromedě, který připomíná souhvězdí na noční obloze, je dalším tajemstvím Atlantidy a řeckých bájí. Zeus chtěl lidem ukázat nesnadnou cestu za láskou umoţňující duši člověka
zbavit se pout karmy a opustit tento svět. Hadi místo vlasů u Medúzy symbolizují rozmanitost
světa, za kterou se skrývá Jednota. Andromeda je vlastně duší hrdiny, který ji má probudit, očistit
a osvobodit, pozvednout hadí sílu.

„S
Satyrové byli polobozi, měli kudrnaté vlasy, tupé nosy, špičaté uši, rohy,
kozlí nohy a ocas. Byli spojencem a následovníkem Dionýsa. Symbolizovali
špatnou stránku lidské povahy, lenivost, poţitkářství, hrabivost, sexuální nevázanost. V křesťanství byl Satyr pro svoji podobu ztotoţněn s Ďáblem.“
„C
Chiméra představovala přízrak a měla 3 hlavy. Jako obluda ve spojení lva,
kozy a draka byla symbolem prvotního chaosu. Jako nebezpečí země a moře
přinášela bouře, přírodní katastrofy, sopečné výbuchy, záplavy, neštěstí a lodní
nehody.“ Z duchovního pohledu představuje vývoj od chaosu k řádu světa.
„Trojhlavý pes Kerberos představuje jako stráţce prahu do podsvětí vstoupení do pekel. Je převzat Řeky od Egypťanů, kde byl stráţcem prahu Cerberus,
bůh Ptah se svojí psí hlavou.“ Byl i původcem všech forem hmoty.
V dávné době tato bájná zvířata vyjadřují jen symboly, nebo archetypy,
špatné vlastnosti lidí. Protoţe tyto obrazy mohli tehdejší lidé spatřovat v astrálním světě, je zřejmé, ţe je pouţívali i jako magické talismany a symboly, které
společně se zaříkadly mohly slouţit i k provádění magických operací v astrálu.
Symboly měly u nich velkou magickou moc a chránily nositele.
Stohlavý drak Ládon zřejmě zosobňuje mnohačetnou atlantskou armádu nacházející se západně od Řecka, která s největší opatrností stráţila tajemství Atlantidy. Drak zde můţe vystupovat i jako hlídač zlatého rouna a zahrad Hesperidek, ezotericky vysvětleno, duchovní podstaty a Ráje. V mytologii je symbol
draka vţdy ambivalentní, zosobňuje solární (muţskou) i lunární (ţenskou) sílu.
Představuje i souboj dobra se zlem. Jako okřídlený had vyjadřuje spojení hada a
ptáka, hmoty a Ducha. Boj hrdiny je vyjádřen v zápase světla (slunečního boha)
s temnotou. Překonání své vlastní temné stránky duše a nalezení nejvyššího ryzího zlatého pokladu, ukrytého v srdci, kterou nechce bez překáţek drak (hmota
a země) vydat. V mytologickém příběhu ze starého Egypta se objevuje drak
Apofis, který představuje temnotu a chaos. Je překonáván kaţdým východem
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Slunce slunečním bohem Reem. I v křesťanství přemáhá solární hrdina Archanděl Michael draka a opět vyjadřuje vítězství slunečního boha nad temnotou. Tyto příběhy připomínají i poráţku Satana a odvěký boj záporných a kladných
vlastností člověka, uspokojování lidského ega, které je v rozporu s duchovním
poznáním. V řeckých bájích vystupuje neporazitelný Héraklés také jako přemoţitel bájných nestvůr. Ty zosobňují obrazy z astrálního světa viděné našimi
předky, a mohou být chápány i jako určité archetypy. V pohádkách a bájích se
objevuje sedmihlavý drak, kterého má princ přemoci a vysvobodit princeznu.
Kaţdý z nás má osvobodit svoji duši ze spárů hmoty přes sedm stupňů vývoje
čaker – zasvěcení, jenţ představuje i sedm úrovní vědomí vesmíru. Tyto pohádky a báje vyjadřují hluboké ezoterické myšlenky a připomínají i dinosaury, draky, kteří v dávných dobách stráţili naši planetu. Můţeme tedy ve vývoji ţivočichů od dinosaurů aţ po člověka spatřovat i evoluci archetypů – vývoj od temnoty, hmoty, jeţ je archetyp draka aţ po vznik člověka, který představuje Ducha.
Je to vlastně cesta sebepoznání,
kdy máme nakonec v sobě poznat světlo, Krista.
A co nám na to odpoví
okultní nauky. Podle nich je
vývoj člověka na Zemi ve
hmotě zobrazen tzv. věky –
Yugami. Dnes se nacházíme v
období Kali-Yugy odvozené od
indické bohyně Kálí, která je
bohyní hry a tance. Ta dovede
Starověký
řecký
ozubený
mechanismus
svým tancem člověka uchvátit
z Antikythéry nedaleko Kréty. Byl nalezen ve vraku
obchodní římské lodi, která se potopila roku 67 př. Kr.
a on zapomene na svůj hlavní
Je sloţen z 37 koleček zasazených do zčásti dřevěné a
úkol na Zemi – duchovně se
zčásti bronzové schránky. Měl 3 ciferníky, pomocí
vyvíjet a růst! Proto je toto obnichţ se dal předpovídat pohyb a zatmění Slunce a
dobí nejtemnější, kdy člověk
Měsíce, postavení hvězd a souhvězdí i oběţné dráhy
některých planet sluneční soustavy. Dále určoval měpadne nejvíce do hmoty, jejich
síce roku a znamení zvěrokruhu. Tento starověký astzákonů a uspokojování svého
ronomický „počítač“ obsahoval i diferenciální převod
ega. Bytosti, porušující nejvíce
objevený aţ v roce 1828. Je to ukázka vyspělé technozákony Stvořitele, dostanou
logie a velkých znalostí ve starověku, které mohou
pocházet z Atlantidy, nebo kontinentu Mu.
příleţitost si sami na sobě vyzkoušet následky svého myšlení a jednání. „Tento temný úsek počal roku 3 102 př. Kr., kdy zemřel indický
bůh Kršna. Nejhorší část doby největšího duchovního úpadku lidstva, která trvala asi 5 000 let, skončila v roce 1898. Je to období někdy nazývané tanec kolem
zlatého telete. Současná epocha a vývoj událostí jsou tedy opravdu rozhodující
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pro další úspěšný a zdárný vývoj společnosti.“ Následující tabulka ukáţe jednotlivé věky a vývoj člověka podle okultních nauk, které jsou v rozporu
s lineárním, nepřetrţitým vývojem člověka v Darwinově teorii. Vše ve vesmíru
a přírodě probíhá v principu splývání protikladů, jehoţ základním zákonem je
celostnost a cykličnost. V našem světě se vývíjejí především duše!
název věku

délka ţivota člo- délka věku velikost člověka
věka
Satya-Yuga zlatý věk
100 000 let
1 728 000
12 m
let
Treta-Yuga stříbrný
10 000 let
1 296 000
7m
let
DvaparaYuga bronzo1 000 let
864 000 let
3,5 m
vý
Kali-Yuga ţelezný,
80 – 120 let
432 000 let
1,75 m
černý
Tato skutečnost byla dobře známá i v mayské civilizaci. Měli cyklický astronomický kalendář spojený s různými bohy a s postavením hvězd a planet. Tyto astronomické události vykládali astrologicky a magicky. Kalendář napomáhal
jejich vývoji duše. V kalendáři se prolíná Haab (občanský kalendář), Tzolkin
(posvátný kalendář) a Dlouhý počet. Mayský kalendář končí 21. 12. 2012 a
má začít 6. svět.
Uznáme-li, ţe se v našem reálPřesýpací hodiny, které se
ném světě nevyvíjí jen hmota
věčně obracejí, jsou symbo(hmotná těla), ale i duše, která si
lem ubíhajícího času, cykpodmínky pro svůj vývoj vybírá a
ličnosti a neustálého návrapřipravuje nezávisle na čase a protu, nekonečna, duchovní
podstaty a sjednocení protistoru (velikosti). Sleduje jen svůj
kladů. Čas, prostor a pohyb
vývoj, kdy chce nabýt co nejvíce
vytvářejí spolu dynamickou
zkušeností, proţít si karmické vztarovnováhu.
hy a projít všemi zvířetníkovými
znameními (mystickým vývojem). Nakonec se duše cíleně zbavuje karmických
vztahů a sjednocuje se s Bohem. Potom je nám tato tabulka srozumitelná. Musíme si také uvědomit, ţe hmotě (hmotnému tělu) jsou nadřazeny světy vyšší i
astrální svět, který z jednoty tvoří maximální rozmanitost tvarů a forem ţivota a
bytí. A ony se pak zobrazí, zrealizují v našem hmotném světě. Ten je jen odrazem vyšších duchovních světů a bytostí.
„Čas je ţivot duše v pohybu.“

Plótínos
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Abychom podpořili okultní vědy, měli bychom podat alespoň malý důkaz.
Názorem našich vědců je, ţe dinosauři vymřeli náhle asi před 64 miliony lety.
Přesto byly v Austrálii nalezeny zkameněliny dinosaurů, vedle kterých je otisk
podobný lidské noze, dlouhý 60 a široký 18 centimetrů. Neuvěřitelně shodné
otisky byly objeveny i ve zkamenělém bahně v korytě řeky „Paluxy River“
v Texasu, údajně staré 140 milionů let, podobně dlouhé 60 centimetrů. Bytost,
snad člověk, by musel váţit 500 kilogramů a měřit nejméně 4 metry. Stopy jsou
ještě tak rozmístěny, ţe naznačují, jakoby tento obr pronásledoval, nebo vedl
dinosaury na pastvu. Ovšem tyto otisky mohou ukazovat i na přírodní katastrofu, před kterou tyto gigantické bytosti společně prchaly. Obdobné stopy byly
nalezeny v Jiţní Africe, Číně, Jávě. O obrech se zmiňuje i bible v 1. a 4. knize
Mojţíšově. Stopy ve zkamenělém bahně jsou tak jen dalším důkazem, ţe naše
minulost mohla být úplně jiná, neţ jak si představují naši vědci.
Odysseus, řecký hrdina proţívá ve světě mnohá
dobrodruţství, ale klid, mír, jednotu, věrnou
manţelku Penelopu nalezne aţ po svém návratu
z cest domů. Má poznat duchovní podstatu, kterou je mlčící ryba, a ta mu uníká jako had ve
světě rozmanitosti. Odysseus vítězí společně se
svými druhy nad Kyklopem, milovníkem kruhu, celosti, Jednoty. Vypíchne mu jediné oko –
symbol třetího oka a jasnozřivosti, a poráţí ho
svojí odvahou. To představuje zbloudilého
poutníka, který se vydává na cestu za smyslem
ţivota v materiálním světě. A nakonec se vţdy
po osobní zkušenosti ke svému středu, Pravdě,
Bohu, k domovu navrací. Odysseova cesta,
odpadnutí od Boha, je tedy v ostrém protikladu
s cestou mystickou.

,,Obrové pak byli na zemi v těch dnech, ano i potom, kdyţ vcházeli synové
Boţí k dcerám lidským, ony rodily jim. To jsou ti mocní, kteří zdávna byli,
muţi na slovo vzatí.“
1. kniha Mojţíšova
A obři Kyklopové ve starých řeckých bájích nám mohou přibliţovat dobu,
kdy člověk neměl ještě tak vyvinuté hmotné tělo a připomínal spíše astrální, posléze éterické bytosti, kterým se postupně hmotné tělo vytvořilo sníţením kmitání (vibrací) pole. Vzniklá hmota se potom zobrazila v našem reálném světě.
Při konečném sestupu lidského ducha do hmoty se jako poslední rozvíjela na
této úrovni 1. čakra, která je spojená se zvápenatěním a rozvojem kostí a vazů.
Lidská kostra je svázaná se Zemí a ledviny jsou spojené s Měsícem. Vzestup
hadí („kundalíní“) síly a rozvoj vědomí probíhá následně na hmotné úrovni ob-
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ráceně od 1. čakry aţ po nejvyšší. Oko obrů Kyklopů, umístěné uprostřed čela,
je vlastně „třetí oko“ (oblast 6. Čakry), orgán uzpůsobený k přímému vidění astrálního světa a astrálních těl našich předků. Později se vyvinul člověk – homo
divinans (divinace – věštecký dar), který svým šestým smyslem spatřoval astrální svět. Ten je ovšem v našem současném hmotném, reálném světě našimi
zbylými smysly (zrak, sluch, chuť, čich, hmat) nevnímatelnou substancí. A je
tedy v bdělém stavu, mimo spánku a meditace, skrytou dimenzí pro současného
člověka. Rozvinutí šestého smyslu u našich předchůdců si můţeme vysvětlit
jednoduchým způsobem tak, ţe bylo vytvořeno podmínkami, v kterých ţili.
V dávných dobách panovalo na Zemi jiné podnebí, neţ je dnes. Větší prosycení
atmosféry mnoţstvím vodní páry vytvářelo na Zemi podobné podmínky jako ve
skleníku. Navíc se kolem velkého ostrova Atlantidy tvořily husté mlhy, které
bránily ţivočichům ve vidění. Proto se obyvatelům Atlantidy vyvinula mimo
zraku i jasnozřivost. Rozšířené vnímání jim umoţňovalo spatřovat astrální svět.
Můţeme si tento proces porovnat např. s nočním viděním netopýrů, kteří pouţívají ve tmě ultrazvuk. Vědomí Atlantovců bylo samozřejmě jiné, neţ je vědomí
současného člověka. Neměli ostře ohraničený stav bdění a spánku, protoţe ve
spánku se odděluje od těla fyzického tělo astrální, a to potom můţe putovat
v astrálním světě. Atlantovci vnímali astrální svět za plného vědomí, a tak náš
reálný svět byl vlastně pro ně iluze, stav změněného, pokleslého stavu vědomí.
U dnešního člověka je tomu naopak, kdy hmotu povaţujeme za realitu!
„Vnímáme pomocí 5 omezených smyslů náš „objektivní svět“ fyzických věcí a jevů, ale ten je jen odrazem skrytého astrálního světa. Astrál je zdrojem
různých dynamických sil a energetickým původcem veškerých forem ţivota na
Zemi. Je univerzální silou nekonečné tvořivosti, která se projevuje v našem
vnímatelném světě duchovními i hmotnými výtvory. Astrální tělo člověka je
prostředníkem mezi člověkem a astrálním světem. Všechno stvořené v našem
světě, má svůj původ v astrálu. Ale i naopak, vše co se v tomto světě uskuteční,
je současně tvořením v astrálním světě. Astrál zprostředkovává vzájemnou komunikaci mezi niţšími a vyššími duchovními světy. „Proces stvoření začíná
nejprve ve světě „boţských idejí“, které se jako negativní informace promítají v
rovině astrální. Zde dostávají zvláštní astrální podobu, která se následně v našem objektivním světě projeví jako forma hmotná. Ţivot těchto hmotě nadřazených forem se pak promítá zpět do astrálního světa a zaznamenává se zde ve
formě „astrální Kroniky ţivota“ (Ákasha). Tu spravuje archanděl Uriel a zapisuje ji Metatron. Z ní mohou někteří obzvláště nadaní jedinci například mágové,
kněţí, psychotronici a média čerpat znalosti o minulých, současných i budoucích dějích.“ Tuto oblast dnes zkoumají i vojenští experti („dálkové nazírání“).
Astrální svět je z hlediska fyziky i místem bezčasovosti a bezprostorovosti.
Čas a prostor se uplatňuje aţ v našem hmotném světě. V astrálu je vše tvořeno
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ze singulárního bodu, z kterého se vydělují všechny protiklady, moţnosti. Je zde
potencionálně obsaţena veškerá existence prostoru a času, všechny vesmíry. Tuto moţnost připouští i kvantová fyzika jako existencí tzv. kvantových zrcadel.
Cestování vědomí (astrálního těla) v astrálním světě probíhá okamţitě, bez plynutí času. Můţeme se ve změněném stavu vědomí ihned přemístit do vzdálených oblastí vesmíru i do jiných prostorů a časů. Proto mimozemské civilizace
zákonitě rozvíjeli nejenom technickou oblast vědění, ale i duchovní poznání!
„Astrál je i nekonečný rezervoár transcendentálních forem ţivota a útvarů,
bezpočetného mnoţství bytostí. Ty se vyznačují neustálým pohybem, mají specifické sklony a oplývají určitou inteligencí. Jsou vlastně jakýmisi praobrazy
všech forem ţivota na Zemi. Ale současně s ţivotem bytostí ţijících na Zemi na
hmotné úrovni vznikají rozdílné útvary a bytosti v astrálu. Tyto útvary a bytosti
mohou samozřejmě svému tvůrci pomáhat, anebo škodit. Člověk vytváří např.
při křiku a hysterii negativní astrální útvary a bytosti, které pak ovládají jeho
mysl a další moţné záchvaty provokují. Astrální světlo je omezenými lidskými
smysly nevnímatelnou dynamickou substancí astrálu. Tvoří proto ţivotní prostředí astrálních bytostí a je zdrojem ţivota na duchovní úrovni (např. andělé a
archandělé). Astrální světlo je také základním magickým činitelem. V magii je
pro zasvěceného mága prostředníkem všech magických operací. Astrální světlo
se cíleně usměrňuje a dynamizuje prostředky příslušné ceremoniální magie.
V přírodní magii se nerozlišuje černá
ani bílá magie, protoţe v přírodě jsou
vţdy negativní a pozitivní síly
v rovnováze. V zásadě se zde uplatňuje
zákon „Hermových vah“. Negativní čin
vyvolává pozitivní důsledek. A naopak,
kladný čin způsobuje negativní výsledek. Tento bipolární pohyb astrálního
světla a jeho dva proudy symbolizuje
také „Hermova hůl“, která se nazývá i
Dnes jiţ velice známé stopy obrů a dinoCaduceus. Magie je zaloţena na jednosaurů z údolí řeky „Paluxy River“
duchém duchovním poznání, ţe vše
v Texasu nám jednoznačně ukazují, ţe
stvořené z minerálů, rostlin, ţivočichů i
Darwinova teorie vývoje druhu neúplně
popisuje proces evoluce a zcela ignoruje
duchovních bytostí je ţivé a má duši.
duchovní vývoj člověka.
Vše ve vesmíru se vzájemně přitahuje,
anebo odpuzuje.“
Astrální světlo je tedy utajeným klíčem tajemství náboţenských i magických
rituálů našich předků. Jako základní prostředek dynamizace astrálního světla jim
slouţila oběť. Proto obětovávali býky, berany, kozly a lidské oběti v různých
civilizacích. Jejich náboţenské rituály byly zároveň i magickými operacemi
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v astrálu. Magický obraz světa mnohonásobně přesahuje naši neúplnou skutečnost. Tu však naši současní vědci povaţují za objektivní realitu a snaţí se ji běţnou zkušeností zachytit. „Pouţívají při tom konvenční způsob myšlení a současné nedokonalé lidské smysly, které se snaţí vylepšit znásobením – vědeckými
aparaturami a přístroji.“ Neuznávají a popírají intuici a jasnozřivost, která byla
naprosto vlastní našim vzdáleným předkům, kteří ještě vnímali vesmír jako
mnoharozměrovou realitu a komunikovali s vyššími duchovními světy. Opuštění tohoto duchovního poznání je líčeno i v bibli jako hlavní příčina potopy. Po
potopě, kdyţ měl být zaveden na Zemi nový počátek a zákony, obdrţel Noe od
Boha tato slova.
„Toto je znamení smlouvy, jeţ kladu mezi sebe a vás i kaţdého ţivého tvora, který je s vámi, pro pokolení všech věků. Ukáţe-li se na oblaku duha, pohlédnu na ní a rozpomenu se na věčnou smlouvu mezi Bohem a veškerým ţivým tvorstvem, které je na zemi.“
1. kniha Mojţíšova
„Sedmibarevnou duhu“ vytvořil Bůh jako smlouvu mezi ním, člověkem a
veškerým tvorstvem. Ta symbolicky vyjadřuje 7 úrovní vědomí vesmíru i člověka. Pokud nebude nové lidstvo svoje vědomí na těchto sedmi úrovních harmonicky zdokonalovat (otevření a rozvíjení 7 hlavních čaker), skončí vţdy duchovní i fyzickou potopou jako jeho předchůdci v předešlých civilizacích.
Naši pravěcí předci – obři i dinosauři jsou vlastně vyvinuté bytosti z bytostí
astrálního světa! Minotaurus, Pegasos, Kentaur, ale i nymfy, světýlka, bludičky,
skřítkové jsou obrazy z astrálního světa viděné našimi pohanskými předky, kteří
měli ještě vyvinuté třetí oko. Naši prapředci vnímali i duchy hor, skal, lesů, baţin, jezer. Pohanské národy, jak je nazýváme, měly ve skutečnosti rozšířené
vnímání a jinou úroveň vědomí, kterou dnešní člověk ztratil nedodrţováním Boţích zákonů. Navíc např. spirituální staroslovanské náboţenství s uctívaným bohem Svantovítem, které rozvíjelo intuici a komunikovalo s vyššími duchovními
světy, bylo postupně násilně vytlačeno křesťanstvím. I keltské přírodní panteistické náboţenství a jejich kněţí druidové, kteří navazovali spojení s přírodními
silami (přírodní duchové ţivlů), neodolali náporu Říma a byli roku 61 po Kr.
zcela vyhlazeni. Někteří ale uprchli a potom se smísili s jinými národy.
Dnešní technická, materialistická civilizace se soustředila jen na uspokojování hmotných potřeb člověka a úplně vyloučila duchovní vědomí. I křesťanství
se přizpůsobilo potřebám společnosti. Z prvotního mystického křesťanství, které
rozvíjelo spiritualitu a osobní spojení s Bohem, zbyly jen tajné sekty a řády.
Současné lidstvo je ve všeobecném měřítku ve vývoji vědomí na niţší úrovni
neţ naši předchůdci. Tuto pozvolnou a postupnou duchovní i fyzickou degeneraci dnešního moderního člověka současná věda kategoricky přísně odmítá!
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Podívejme se tedy jenom do nedávné doby. Byli bychom schopni dnes postavit magické egyptské pyramidy? Vţdyť jenom doprava materiálu bez pomocí
technických zařízení by nám dělala značné problémy. Zamysleme se i nad obrovským výskytem naprosto nových, tzv. civilizačních nemocí, které za velice
krátkou dobu podstatně sníţily genofond lidstva. Příštím generacím jsme vytvořili neřešitelné problémy. Současná medicína přistupuje k této situaci tak, ţe nehledá příčiny nemocí, ale začala nahrazovat funkce lidského těla a jednotlivých
orgánů alopatickou léčbou a
William Blake – Velký rudý drak a ţena
transplantacemi. Západní technická
oděná sluncem. Ţil v Londýně 1757 – 1827.
Byl vynikajícím básníkem, malířem, grafikem,
rytcem, mystikem a výrobcem knih. Od mládí
viděl anděly i jiné bytosti ţijící v astrálním
světě, s kterými rozmlouval. Svoje mystické
vize se snaţil zachytit v obrazech. Tím rozšířil
lidstvu obzory a vědomosti o duchovních světech. Jeho duchovní práce je v ostrém kontrastu
s dnešní civilizací, kdy mnozí jedinci pomocí
alkoholu, LSD, drog, halucinogenů a opiátů se
snaţí rozšířit svoje vědomí. Mají sice nádherně
barevné obrazy a záţitky, ale nekomunikují
tímto s námi nakloněnými bytostmi. Spojují se
na astrální úrovni s démony, kteří i mnohé tyto
látky lidstvu podstrčily. Drak představuje
hmotný svět a materiálního člověka. Nesmíme
podlehnout materialismu a nástrahám Lucifera
a duálního světa. V mystice představuje ţena
oděná sluncem naší očištěnou duši, ve které se
zrodilo světlo jako Kristovo vědomí. Duši je
umoţněno vstoupit na nebesa a znovu navrátit
se k Bohu. Kristus se tak stává také vnitřním
Mistrem kaţdého křesťana, který ho následuje
a nastoupí na mystickou cestu.

medicína popírá duchovní a přírodní
zákony, a někdy i účast samotného nemocného při svém uzdravování!
Moderní věda samozřejmě neuznává existenci astrálního světa! Nemůţe proto vyřešit původ a vývoj člověka, dinosaurů i ţivota na Zemi! Neobjasní ani
princip cestování na veliké vzdálenosti ve vesmíru. Její představa, ţe je zapotřebí obrovské mnoţství energie (paliva) a času (vzdálenosti jsou ve světelných
rocích) je naprosto mylná. Jak bylo uvedeno, mimozemské civilizace cestovaly
a cestují, na tyto pro nás nepochopitelné vzdálenosti, jen pouţitím intenzivního
pole a astrálního světa. Jsou to multidimenzionální bytosti, vyuţívající duchovní
podstatu vesmíru a všeho stvořeného. A dospěli také k poznání, ţe se jejich duše
a její vědomí zdokonaluje v různých částech kosmu. Cestování v Univerzu je
pro duše v rámci jejich evoluce naprosto samozřejmé. Individuální duše se můţe
zrodit nejen kdekoliv na naší planetě, ale i v kterékoli části vesmíru, a ta potom
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odpovídá její úrovni a vyspělosti. Proto si musíme uvědomit, ţe myšlenka o vytvoření spravedlivé celosvětové duchovní civilizace, která by v sobě zahrnovala
všechny státy, národy a rasy není fantastická. Podobný vývoj je se vzestupem
úrovně poznání a vědomí lidstva naprosto zákonitý. Například bytost, která bude ţít ve vyspělé civilizaci v blahobytu, a bude zbytečně plýtvat potravinami a
všemi ostatními prostředky, bude podle spravedlivého zákona karmy v příštích
ţivotech trpět nouzí a nemocemi. Zbytečným nedodrţováním zákona lásky a
rovnováhy se u ní zbrzdí duchovní vývoj. Tyto myšlenky nás přivedou i k tomu,
proč je dnes na Zemi v některých částech světa tolik bídy, nemocí a utrpení? Extrém musí být vyrovnán zákonitě jenom extrémem! Duše, která putuje ve vesmíru v astrálním světě, nezná hranic ani časová omezení. Duchovní kosmocentrické poznání je pro současného člověka a hlavně pro naše vědce ovšem zatím nepřijatelné, odporuje to jejich hmotným fyzikálním zákonům. A tak se vrhli na
rozvoj technických znalostí a raději staví rakety na reaktivní pohon, které vyhovují jejich teoriím a chtějí tímto způsobem paradoxně pronikat do vzdáleného
vesmíru. Jsou přesvědčeni, ţe ţivot je jen na naší planetě, na biologické hmotné
úrovni a nevyvíjí se i jinde. Lidstvo se tak dostalo do hluboké krize. Největším
nedostatkem je nepřítomnost Boha a jeho zákonů. Člověk lpící pouze na hmotě
a konvenčních zákonech dnešní společnosti tak potrestal sám sebe jenom tím, ţe
upřednostňuje smyslové vnímání a objektivnost našich přístrojů. Popírá tak
mnoharozměrový vesmír, duchovní vývoj člověka i činnost pravé poloviny
mozku, která je spojena s intuicí.
Lidstvo, aniţ by si to uvědomilo, postupně vytvořilo z bájné zahrady Edenu
na Zemi „trestnou kolonii“. Původně se na Zemi zdokonalovaly lidské duše
v duchovním poznání o Jednotě a nekonečné rozmanitosti úrovně vědomí
vesmíru, kterou např. Buddha vyjádřil lotosovým květem. A nyní se lidské duše
vlivem „luciferského principu“ velice těţko dostávají na jinou úroveň vědomí,
kterou mohou dosáhnout v okolním mnoharozměrovém vesmíru. Protoţe jsou
dnešní společností a jejím materialistickým i konzumním způsobem ţivota vázáni na hmotu, od které se nemohou odpoutat. Tuto krizi duchovního vývoje by
mohlo odvrátit opětovné
dodrţování „Boţkých zákonů“, uznání karmického
zákona odplaty a evoluce
duše na mnoha úrovních. „I
v dávné Atlantidě ţily čisté
láskyplné probuzené andělské duše, které se snaţily vrátit zpět na nebesa do
duchovních sfér.“
Atlantis – město Slunce a světla.
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V době, kdy naše duše spočívaly
v astrálním světě jako andělé a podílely se
na utváření duchovních sfér, neměly ani tušení, ţe pobyt v naší fyzické realitě je vlastně pro někoho „past“. Z ní se je moţné jen
těţko odpoutat! Podle gnostického „Kopského spisu“ ze 4. století totiţ stvořili tento
hmotný svět nadzemské mocnosti temnoty
„Archonti“. A vlastně svedli část andělů,
aby sestoupily na Zem do hmoty. Kreslený
film Jeana Effela „Stvoření světa“ naprosto
přesně vypovídá o tom, ţe náš hmotný svět
je vlastně velice podobný kreslenému filmu.
Je to ve skutečnosti umělý prostorový hologram – matrix, do kterého se rozhodly některé vyšší temné duchovní bytosti implanTitulní list „Nové Atlantidy“ Francitovat ţivot. V dávné minulosti to znamenase Bacona z roku 1628. Umístil fiklo, ţe se některé andělské duše budou vyvítivní ostrov někde v Tichém oceánu.
jet i v naší „hmotné realitě“. Bohuţel je na
Zde ţijí dokonalí a překrásní obyvatenaší úrovni vibrace „hmoty“ tak nízká, ţe
lé, kteří si vládnou bez politiků jen
tuto sféru mohou opustit jen velice duchovní
prostřednictvím vědeckých, přírodních
a duchovních zákonů. Zároveň vytvočisté duše, aby se navrátily zpě k Bohu. Kdo
řili spravedlivou, sociální a dokonale
a proč nám v tom brání? Nejsou války, náspolečensky uspořádanou společnost.
boţenské sváry, nemoci, utrpení, lakota,
strach, neřest, nenávist, sociální bouře prostředek k tomu, aby nás někdo zotročil
a vyuţíval? Protoţe zákon karmy
nás vţdy vrátí zpět do temnoty na
Zem!
Podle bible a „Zjevení apoštola sv. Jana“ je vysvobození lidských duší ze spárů hmoty a padlých andělů posláním Krista. Je to
ale i bytostný úkol kaţdého z nás!
Zamysleme se, jak můţeme dnes
nejlépe pomoci v tomto nelehkém
úkolu bytostem světla? „Rozsviť
se
Světlo
Boţí
v kaţdém
Socha jednoho ze čtyř Atlantů, která zdobí Pez Nás…!“
dagogickou fakultu v Hradci Králové.
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