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Mechanismus karmy

Uspořádání vesmíru a sil, 
které v něm působí
Na předchozích stranách jsme se podívali na ves-

mír z pozice nám známého lidského organismu. Pro 
zabezpečení normálního života probíhají v organismu 
velké i malé fyziologické procesy. Stejně tak i ve ves-
míru existují různé síly a probíhá kontrola. Tak existuje 
speciální dozor, který se podobá imunitnímu systému 
organismu, jenž dbá na to, aby byla udržena celistvost, 
harmonie a správný rozvoj. Dozor probíhá na všech 
úrovních: v měřítku vesmíru, Galaxie, hvězdného sys-
tému, planet. V měřítku vesmíru je přirozené, že exis-
tuje taková obrovská síla. V měřítku Galaxie jsou síly 
mnohem menší, ještě menší jsou v hvězdném systému 
a mnohem menší na planetě. (Podle tohoto principu je 
sestavena hierarchie duchovních sil: od jediného Boha 
k hlavním bohům, polobohům a podobně. Řecký, in-
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dický a řada dalších panteonů správně odrážely toto 
rozložení kosmických a přírodních sil).

Pro člověka jsou důležité ty síly, které dohlížejí  
a kontrolují pořádek na planetě i skutky každého člo-
věka. Tyto síly ovládají vládci karmy. (Pro srovnání: 
lymfocyty kontrolují skupinu buněk, jedna lymfatic-
ká žláza kontroluje v organismu „svůj“ úsek, skupi-
na lymfatických uzlin kontroluje část těla nebo orgán  
a podobně. Pokud se lymfocyty nechovají podle toho, 
k čemu jsou stvořeny, ale chovají se cizorodě, aktivi-
zuje se lymfatická uzlina a skupina uzlin.) 

Jakákoliv činnost každého člověka se nejen regis-
truje, ale zapisuje se do jemných struktur kosmické-
ho prostoru. Tyto jemné struktury jsou označeny jako 
éter. Éter prochází libovolnými materiálními objekty, 
tedy i člověkem.

Pro snadnější pochopení tohoto složitého procesu 
použijeme srovnání. Knihu života si představme jako 
magnetický pásek a člověka (jeho duševní i fyzickou 
činnost) jako magnetickou hlavu. Magnetická hlava 
vydává různé signály (v závislosti na tom, co člověk 
dělá: jestli odpočívá, přemýšlí, co prožívá, hovoří, pra-
cuje a podobně) a na magnetický pásek – knihu živo-
ta – se všechno zaznamenává. Všechny zaznamenané 
obrazy potom dohromady skládají speciální kroniku 
(knihu života), ze které se nic neztrácí.

Vládci karmy na základě této kroniky provádí ko-
rekci vývoje každého konkrétního člověka. Mnohým 
se tyto korekce zdají přespříliš drsné, ale v konečném 
důsledku slouží pro dobro člověka.
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Organizace člověka z pozice 
mnohorozměrnosti neboli těl

Člověk je složitě uspořádán. Můžeme se na něj po-
dívat z různých stran, například když se na tělo po-
díváme jako na matrjošku – dřevěnou panenku, kte-
rá se skládá z několika do sebe vložených panenek  
od nejmenší až po největší − neboli „zjednodušení“ 
fyzického těla. Mně se více líbí, a je to více vědecké, 
vidění organismu z hlediska „zjednodušené“ hmoty 
těla.

Fyzické tělo člověka se tedy skládá z hmoty (tká-
ní) − hmota se skládá z molekul − molekuly z atomů 
− atomy z elementárních částic − elementární částice 
z kvantů, které jsou určitým množství hmoty a energií 
− kvanty z ještě jemnějších částic, a tak lze pokračo-
vat až k vakuu, jež přijímá zhušťující se stlačenější 
energii a informaci.

Nyní uvedeme velmi důležitou poznámku, která 
nám pomůže vše objasnit. Energeticky nejsložitější 
úrovní je vakuum. Dále, abychom postoupili k hmata-
telným pojmům hmotnosti, energetický potenciál vý-
razně slábne. Nejslabším energetickým potenciálem 
je fyzická práce (můžeme ji přirovnat k ráně). Ener-
gie chemických vazeb je mnohem silnější (můžeme 
ji přirovnat k výbuchu). Energie atomových vazeb je 
ještě silnější (můžeme ji přirovnat k síle atomového 
výbuchu). Energie kvantových polí prochází přes uve-
dené energie do dalších úrovní s mnohanásobně vět-
ším potenciálem. A všechny tyto energetické úrovně 
se prolínají, skládají člověka, a člověk má tak mož-
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nost ze všech těchto úrovní ovlivňovat okolní pro-
středí. Na fyzické úrovni se to projeví tak, že člověk 
chodí, stojí, ohýbá se a shání si potravu. Na úrovni 
chemických energií probíhá trávení a další biologické 
procesy. A díky rozumovým procesům člověk jedná  
na úrovni, která se nachází za hranicí atomů kvan-
tové energie. (Vzpomeňte si na učení Ježíše Krista: 
„…pravdu říkám vám, když budete mít víru a nebude-
te pochybovat… a této hoře řeknete: vstaň a vrhni se  
do moře, − stane se…“)

Nyní se podíváme na člověka z pohledu matrjoš-
ky. Z tohoto hlediska, kdy člověk začíná v hlubinách 
vakua (nejvyšším energetickém potenciálu) a končí 
ve fyzickém světě (prakticky nulovém energetickém 
potenciálu), musí mít několik „transformátorů snižu-
jících energii“. Takovými snižujícími transformátory 
jsou čakry. Kolem nich se formují různá těla člově-
ka, která jsou podobně jako matrjošky vložena jedno  
do druhého. Každé následující tělo má svůj energe-
tický potenciál, jenž je menší než u předchozího těla. 
Tímto způsobem fyzickým tělem „hýbou“ a řídí ho 
„výše“ položená těla. Energeticky nejsilnější tělo, kte-
ré člověk cítí a ovládá ho, je „tělo rozumu“.

Když vyjdeme z toho, co bylo výše řečeno, může-
me a musíme na člověka pohlížet ve dvou rovinách: 
ztenčení fyzické hmoty a těl matrjošek. Z tohoto po-
hledu člověk představuje zmenšenou čočku s ohnis-
kem těla. Čočka je ponořena do vakua (éteru), snižu-
je energetický potenciál a formuje ohnisko − fyzické 
tělo, které funguje podle fyzického plánu. Tělo se 
získává na úrovni ohniska − fyzického těla. Všichni 



33

Gennadij Malachov

se samostatně tvoříme a přitom jsme odděleni jeden 
od druhého. Na úrovni čočky jsme svázáni s jediným 
pramenem (pohrouženi do Jeho těla − éteru): stvořeni, 
živeni, Jím řízeni a na Něm závislí.

Člověk roste ze společného organismu života. 
Na této úrovni je vše živé mezi sebou spojeno. Dal-
ší život „vypadává“ z obrazu a usazuje se. Obecně se 
společné pole lidí skládá z ras, národů, rodů, rodin  
a samostatných lidí.

Na obrázku číslo 1 je ukázána úroveň 1 − indivi-
duální. Na ní jsou všichni lidé samostatní. To je úro-
veň osobního zdraví. Úroveň 2 − společenská. Na této 
úrovni jsou lidé mezi sebou svázáni společenským 
polem a projevují tu rysy svého charakteru. Úroveň 3 
– osud. Na úrovni osudu jsou lidé spojeni mezi sebou 

Obrázek číslo 1.
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různými karmickými povinnostmi i dluhy. Na úrovni 
společného lidského pole jsou lidé důležití jako jedi-
ný organismus pod jménem Lidstvo. Skrze toto pole 
myšlenkové formy jedněch lidí působí na druhé. Jedi-
ně tato úroveň přehledně ukazuje, jak těsně jsou lidé 
svázáni a odpovědni jeden za druhého.

Pro srovnání: oddělená buňka lidského těla je po-
nořena do materiálního a energetického „oceánu“ or-
ganismu. Materiálním oceánem rozumíme tekuté pro-
středí organismu. Energetický oceán jako pole vědomí 
je forma života společného lidského pole. Všechno 
toto je spojeno v těle a tvoří jedinou substanci, napo-
dobeninu kroniky života, do které jsou ponořeny buň-
ky lidského těla.

Tři struktury člověka odpovědné 
za zdraví, společnost a osud
Na planetě Zemi vznikl život. V zásadě se vyskytu-

je na jejím povrchu. Rozložení na povrchu je ohrani-
čeno možnostmi atmosféry, do hloubky pak plodností 
půdy. Po celý život na planetě probíhá šest procesů: 
sebezachování, rozmnožení, vedení, svoboda, sprave-
dlnost a tvoření.

V celoplanetárním pojetí života se na planetě na-
cházejí živé organismy: viry, mikrobi, rostliny, hmyz, 
ryby, obojživelníci, plazi, teplokrevní živočichové  
a člověk. Všechny tyto druhy života vycházejí z jed-
noho systému a navzájem se ovlivňují. Všechny chtějí 
žít, rozmnožovat se, obsazovat nová teritoria pro ži-
vot. Hájí své právo na život před druhými formami 
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života. Žijí v jakési spravedlivé harmonii mezi sebou,  
a když změní své vnější prostředí, zanechávají za se-
bou nějaké vytvořené životní prostředí.

Nás ale více zajímá člověk. Lidstvo v celku si mů-
žeme představit jako lidskou strukturu, která zasahuje 
do života na celé Zemi. Tato struktura je jediná, ale 
skládá se z mnoha samostatných struktur: struktury, 
která udržuje viry, struktury mikrobů, struktury rost-
lin, struktury živočichů.

Z celkového pole života planety Země jsme vy-
dělili struktury pole lidstva. Udržuje se a existuje  
na účet zrození, života, smrti a změny pokolení lidí. 
Z ní vyplývají dva druhy znalostí: kolektivní vědomí 
a kolektivní nevědomí.

Kolektivní vědomí je všelidská kultura, věda a vztah 
k reálnému časovému okamžiku. Kolektivní nevědomí 
je totéž, jen u minulých pokolení lidí. Informace kolek-
tivního nevědomí je zkouška znalostí člověka a exis-
tuje v osobní informační bance „zapsané“ ve struktuře 
vesmíru (Kronika Ákaša). K ní se může vědomě či 
samovolně dostat každý člověk a obdržet potřebnou 
informaci. Je důležité vynaložit potřebné úsilí a … 
Odpověď může dostat ve snu nebo formou nenadálé-
ho osvícení.

V souvislost s tím, že pole lidstva tvoří a podpo-
rují životy žijících lidí, je na místě pohovořit o jeho 
vnitřní struktuře a hierarchii (hierarchie – řecké slovo, 
znamená služební žebříček). Na nejnižší úrovni jsou 
jednotliví lidé, kteří se spojují do rodin. Několik ro-
din tvoří rod, několik rodů národ, několik národů rasu. 
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Rasy (běloši, černoši, asiaté nebo indiáni) tvoří dohro-
mady společné lidské pole.

Když vyjdeme ze společného lidského pole, může-
me učinit první důležité a potřebné závěry:

1. Průběh života každého jednotlivého člověka 
„se ukládá“ do společného lidského pole s vyhlídkou 
na kolektivní vědomí a kolektivní nevědomí.

2. Přes společné lidské pole je možné získat infor-
maci o libovolném člověku, který žije nyní nebo už 
dávno zemřel.

3. Z hlediska životní síly je na prvním místě spo-
lečné lidské pole, po ní rasy, dále národy, rody, rodi-
ny. Ukazuje se, že nejslabší je jednotlivý člověk, je 
nejsnadnější ho zničit. Těžší je zničit rodinu, ještě 
těžší rod.

4. Vztahy mezilidských svazků jsou silou, která 
postupuje v opačném pořadí. Na prvním místě jsou 
rodinné svazky, potom rodové, dále národní a podob-
ně.

Nyní přejdeme k jednotlivému člověku. Ve společ-
ném lidském poli můžeme vydělit tři sféry jeho zájmů  
a vzájemného působení: zdraví, společnost a osud. 
Vše, co se týká zdraví člověka, se koncentruje ve fyzic-
kém těle a šedesát centimetrů kolem něj. Je to osobní, 
intimní zóna člověka. Sféra společenská je průměrně  
do vzdálenosti šedesáti metrů kolem člověka. Její kva-
litu určují charakterové rysy člověka. Oblast, ve které 
se uskutečňuje osud člověka, může zabírat značnou 
část společného lidského pole. Osud některých lidí se 
završuje v různých částech světa, uprostřed jiných ná-
rodů a může zahrnovat zájmy obrovské masy lidí.
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Z výše uvedeného můžeme udělat ještě jeden důle-
žitý závěr: nejsilnější je informačně-energetické pole, 
ve kterém se završuje osud člověka. Jeho struktury 
jsou neuvěřitelně silné a informačně obsáhlé. Infor-
mačně-energetické pole, v němž se objevuje charakter 
člověka je mnohem menší a slabší. Informačně-ener-
getické pole, které určuje zdraví člověka je nejmenší 
a slabé a připomíná energetický zámotek, jenž obklo-
puje fyzické tělo.

Karma vyvíjí úsilí o nápravu. Stimuluje pole, které 
odpovídá za zdraví člověka a usiluje o to, aby pro-
střednictvím nemoci člověk přestal hřešit, zamyslel 
se, vzpamatoval se a změnil se tím správným směrem. 
Pokud toto člověk neudělá, rozpadají se a narušují jeho 
duchovní struktury, což může vést k úplnému zničení 
člověka. Jeho duše je však chráněna před tímto neštěs-
tím, a to zhoršením zdraví a vznikem nemoci. Pokud 
člověk ignoruje tyto signály a pokračuje v dosavadním 
porušováním životních zásad, narušuje struktury duše 
a dostává na cestě osudu důraznější trest. Zde je nutné 
zdůraznit tuto zvláštnost: pokud člověk sám nepoznal 
příčiny svých neduhů a nemocí, nedospěl k přání je 
odstranit a změnit se a někdo jej „vyléčil“, znamená 
to jen jedno − informace o nemoci byla vzata a vyňa-
ta ze struktury osudu. Následkem toho člověk začne 
strádat, nemoc je přenesena do budoucnosti a přejde 
do struktury rodiny a dětí.
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