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X. Obraz

4. Obraz Usirovy cesty
Kolo života

Druhý den se mladý kněz odebral po východu slunce do 
haly, kde počkal na svého učitele. Jeho tvář nabyla výra-
zu vnitřní moudrosti. Velekněz se na něho s porozuměním 
usmál. Znovu si uvědomil, že tento žák je mu ze všech nej-
milejší. Nejvyšší velekněz viděl svým jasnozřivým zrakem, 
že až opustí svůj tělesný šat, stane se tento mladý muž jeho 
nástupcem. Sedli si společně před desátý obraz a velekněz 
začal s výkladem:

„Tento obraz označujeme jako Kolo života. Představuje 
veliký kolotoč všeho tvorstva i každého lidského jedince. Člo-
věk, který dnes žije, může zítra své tělo opustit a pak se zrodit 
znovu. Ten, kdo je dnes boháčem, může být zítra žebrákem 
a naopak. Ten, kdo dnes žije jako otrok, se může v příštím 
životě narodit jako král, a ten, kdo dnes vládne, se může stát 
otrokem. Stejně je tomu i se silou a tělesnou krásou. Vnitřní 
duch však kráčí stále dopředu, v každém následujícím vtě-
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lení je dokonalejší a silnější. Vždyť kolo života se stále točí 
velkou rychlostí přes věky věků. Tisíc let je jako jeden den. 
Vlající stuhy symbolizují pohyb kola. Nad kolem leží na ob-
laku sfinga, která vždy představuje hádanku, tajemství. Sděluje 
nám, že bytosti z vyšších sfér nás stále pozorují a že řídí naše 
osudy. Tajemné znaky na kole vyjadřují, že v našem životě je 
mnoho nepochopitelného. Mnohé události a úkazy nechápeme, 
ale toužíme po jejich vysvětlení, a proto myslícího, duchovně 
založeného člověka pronásledují tisíce otázek. Snad každého 
nejvíce zajímá, co se stane po jeho smrti. Jestliže člověk dosáhl 
v průběhu kola životů určité duchovní síly a vývoje, může na 
mnoho z těchto otázek dostat odpověď. Dokonce může tajem-
né duchovní světy při plném vědomí i navštívit a zachovat si 
vzpomínky na to, co zde prožil. Jsou to světy světla i stínů, 
setby i sklizně, dobra i zla, radosti i smutku, utrpení a bolesti. 
Dokud se nacházíme v nedokonalém stavu, nepamatujeme si 
nic z toho, co proběhlo před naším zrozením. Dar této paměti 
mají pouze vyspělí duchové.

Kolo se skládá ze čtyř částí, které symbolizují vůli, odva-
hu, mlčení a vědomí neboli moudrost. To jsou ty pravé Boží 
jiskry, které nás pozvedají ze zemského prachu k nebeským 
výšinám. Tyto vlastnosti v sobě můžeme vypěstovat pravi-
delným cvičením.

Sfinga má lidskou hlavu, která znamená moudrost vedou-
cí osudy jednotlivců i celé národy k určenému cíli. Poznání 
čerpáme ze dvou pramenů: jednak z knih a jednak nám své 
vědomosti předávají ti, kteří mají větší zkušenosti. Dalším 
zdrojem můžou být vlivy, jež k nám přicházejí z jiného světa 
a ozývají se v naší duši, odkud se přenášejí do našich myš-
lenek v meditacích i snech. Jsou to sdělení vyšších bytostí  
a ochránců.

Lví tělo sfingy představuje práci, tvořivost a sílu. Síla však 
může pramenit jedině díky naší vůli, kterou musíme pěstovat 
především. Je třeba dávat pozor, abychom se nedostali pod 
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vliv jiného člověka, díky čemuž by se síla naší vůle lámala, 
ztrácela.

Naši ochránci z duchovní říše jsou plni moudrosti. Nikdy 
neustrnou ve své snaze a stále znovu na nás působí, aby pro-
budili v naší duši touhu po pravdě, kráse a moudrosti. Ale 
člověk, který má slabou vůli, nevnímá jejich vliv, protože ne-
naslouchá hlasu svého ducha a reaguje pouze na touhy svého 
těla a volání vnějšího světa.

Orlí křídla sfingy jsou symbolem vzletu ducha. Ať už je 
duch v těle nebo bez těla, vždy směřuje k Nejvyššímu. I když 
se duch doposud neprobudil, jednou přijde jeho čas, díky če-
muž všichni kráčíme do říše blaha a radosti.

Vedle kola života vidíš ještě dvě bytosti. Vpravo je bůh 
Anup, jehož psí hlava znamená věrnost. Vlevo je Suteh, bůh 
zla. Anup tlačí kolo života vzhůru, Suteh jej táhne dolů. Po-
zice těchto dvou mocností – dobra a zla – naznačuje pravidlo 
nejvyšší moudrosti. Dobro nás vede k výšinám, k dokonalos-
ti, zlo nás táhne do hlubin – do tmy a utrpení. Účinky těchto 
dvou sil nezaznamenáme v našem pozemském životě, ale 
uvědomíme si je až po tělesné smrti. Pak teprve každý uvidí, 
jakých chyb se dopouštěl a co měl nebo neměl vykonat, aby 
si vydobyl ráj.

Poutníku, obrať tedy své kroky ke zdrojům světla, hledej 
dobro, pravdu, krásu a odhoď od sebe všechno nízké a lživé. 
Staň se pánem svého těla a nedej se zlákat ke světským mar-
nostem. Prostřednictvím dobra, pravdy a krásy vplétáš zla-
té nitky do roucha, které si jednou oblečeš, a pleteš si věnec  
z nejkrásnějších květů, jímž tě nakonec ověnčí sám Nejvyšší. 
Nedej se oklamat Sutehem, který ti nabízí jen chvilkové roz-
koše a láká tě ke světským radovánkám. Všechny jeho svo-
dy představují klam a nikdy nikomu nepřinesou pravé štěstí. 
Poté, co se člověk oddá jeho rozkoším, následuje velké zkla-
mání a nechuť, rozladění. Všimni si, jak vypadají tváře po-
živačných rozkošníků a tváře zlých lidí. Jejich oči jsou plné 
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nepokoje a mraků. Naproti tomu člověk, který žije v pravdě 
a miluje všechny pozemské tvory, má tvář jasnou a klidnou.

Tímto svůj výklad ohledně kola života končím a nyní ti sdě-
lím, můj synu, něco, co se týká pouze tebe. Mám z tebe radost, 
protože i když jsi ještě mladým mužem, bereš život velmi váž-
ně. Ve své duši se rychle vyvíjíš, což znamená, že v minulém 
životě jsi už dosáhl určitého stupně duchovní výše, na němž 
nyní pokračuješ výše a výše. Vzhledem k tomu, že jsi ve 
svém vývoji postoupil již tak daleko, můžeš obdržet zasvěce-
ní. Přijď tedy zítra večer po západu slunce do svatyně. Dnes 
ani zítra již nechoď do knihovny, ale duchovně se na tuto 
událost připravuj. Nyní odejdi v míru, můj synu. S výkladem 
Thovtovy knihy budeme pokračovat zase za týden.“



61

Waldemar Uxüli

Zasvěcení
Po rozchodu s veleknězem se mladý kněz odebral do své-

ho příbytku, kde celý den strávil v modlitbách a meditaci. 
Nešel ani do společné jídelny a k obědu mu jeho otrok přinesl 
trochu ovoce. To byla jeho celodenní potrava.

Večer ulehl na svou postel, a jako vždy vyslovil svaté slovo. 
Za okamžik se mu zjevil ochranný duch v celém jasu a kráse. 
Objevil se pouze na malou chvilku a řekl: „Zítra se mnoho do-
víš,“ načež opět zmizel. 

Druhý den držel mladý kněz naprostý půst, přičemž byl hlu-
boce ponořen do modliteb a meditací. Vzýval Toho, který nemá 
jméno a Jehož existenci člověk tuší ve svém podvědomí. Je to 
Ten, který panuje nad všemi božstvy a má v celém vesmíru nej-
vyšší moc. Mladík Jej prosil, aby mu dal sílu ducha a moudrost, 
aby za každé situace i při nástrahách si zachoval dobro, pravdu, 
lásku k veškerenstvu a vždy odolal Sutehovým svodům, jež by 
jeho kolo života zatáhly do propasti temna a zániku.

Slunce se již sklonilo k západu a vrhalo na pozlacený pí-
sek pouště dlouhé stíny, když se mladý kněz zvedal od svých 
modliteb. Pomalu kráčel zahradou od svého příbytku do 
hlavního chrámu. Když slunce zapadlo, ponořila se zahrada 
do temna, v němž se ztrácely koruny palem. Na nebi zářily 
miliony hvězd. Voda v potůčku se slabě třpytila. Mladíkovi 
se zdálo, že vlnky zpívají nějaký chorál. Mezi korunami stro-
mů zapískl sem tam ptáček. Kněze se zmocnila zvláštní ná-
lada, jakou dosud nepoznal. Najednou byl proniknut láskou 
ke všemu tvorstvu. Byl to cit tak krásný a povznášející, že ho 
přímo nutil objímat všechno tvorstvo, celou přírodu.

Ve svatyni hlavního chrámu ho očekával velekněz s hou-
fem kněží. Všichni měli na sobě slavnostní roucha. Všichni 
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byli překvapeni výrazem jeho očí, v nichž poznali rozpolo-
žení, které se jej zmocnilo cestou přes zahradu. Byl vzrušen, 
když viděl, jak velký zástup čeká pouze na něj. Nejprve se 
hluboce poklonil před veleknězem, pak před ostatními. Kaž-
dý se na něj mile usmíval. Mladý kněz se postavil před svého 
představeného, který řekl:

„Můj synu, nejdříve sis svou vůlí, odvahou, sebevládou 
a mlčením vydobyl roucho Usirova kněze. Nyní jsi díky du-
chovním cvičením, rozjímáním a díky modlitbám dosáhnul 
takového stupně duchovního vývoje, že můžeš přijmout za-
svěcení. Přistup tedy k oltáři a klekni si přede mne!“

Mladík si klekl. Velekněz mu položil ruku na hlavu a něco 
zašeptal. Přítomní kněží začali zpívat chorál:

„Ó, ty Nejvyšší, který nemáš jména!“ Když dozpívali, 
uchopil velekněz nádobku se speciálním olejem, jímž potřel 
čelo a dlaně mladého kněze, načež jej políbil na čelo. Pak ho 
políbil i každý z přítomných a stiskl mu ruku. Když se zástup 
rozešel, vzal velekněz mladého kněze pod rameno a vedl ho 
přes dlouhé haly a chodby s gigantickými sloupy, na jejichž 
vrcholech byly lotosy, které vypadaly, jako by nesly strop ve 
výšce, jež se ztrácela ve tmě. Přišli do malé místnosti, v níž 
uprostřed stálo vyvýšené lože. Velekněz přikázal:

„Lehni si, můj synu.“ Mladík se mlčky natáhl na lože, načež 
nad něj velekněz natáhl ruce a zavelel: „Spi!“ V tom okamžiku 
se mládence zmocnila závrať a ztratil vědomí.

Za krátkou chvíli upadl do zvláštního stavu. Nebděl ani 
nespal. Sice ztratil vládu nad tělem, ale vše kolem sebe viděl 
jasně. Všude stály postavy, které vypadaly, jako by byly utká-
ny z jemné mlhoviny. Dívaly se na něj a pohybovaly se tak, 
jako by je nějaký vánek přenášel sem a tam. Viděl i velekněze 
a jasně slyšel, jak mu říká:

„Kolo tvého života se rychle točí.“ A opravdu měl pocit, 
jako by vše nabíralo stále rychlejších a rychlejších otáček. Zdá-
lo se mu, že jeho tělo tuhne. Najednou pocítil, jak se jeho Já 
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rozděluje. Jedna část zůstala na loži a druhá se začala vznášet 
nad tělem. Udiveně si prohlížel tělo, které zůstalo pod ním, 
přičemž si říkal: „To přece nejsem já. Mé pravé Já představu-
je nesmrtelný duch, jenž se zde vznáší.“ Překvapilo ho, že je 
schopen vidět přes zdi do jiných místností, do zahrady. I když 
byla tmavá noc, přesto jako by všechno bylo osvětleno zvláštní 
září, jako by předměty, vyrobené lidskou rukou, i stromy, by-
liny, lidé a všichni živočichové vydávali zvláštní světlo. Spat-
řil, jak velekněz přikrývá jeho bezduché tělo svým pláštěm 
a jak kolem něj vytváří kruh z oleje. Velekněz vypadal zcela 
jinak, než jak ho mladík znal. Byl mladý a krásný a kolem 
jeho hlavy svítilo světlo, jako by měl nasazenou zlatou korunu. 
Zahlédl také svého ochranného ducha, který zářil tak, že by 
to tělesný zrak nesnesl. Ochranný duch ho uchopil, načež se 
vznesli ke stropu. Mladíka se opět zmocnil údiv, protože prošli 
kamenným zdivem tak lehce, bez překážky, bez námahy, jako 
když ryba projde vodou nebo pták vzduchem. Jeho průvodce 
k němu promluvil:

„Tvé tělo bude bezpečně odpočívat na loži, dokud se ne-
vrátíš. Velekněz jej přikryl svým pláštěm a udělal kolem něj 
magický kruh, který tě chrání před jakoukoliv nízkou bytostí 
a před vším nečistým. Existuje mnoho duchů, jež putují sem 
a tam a hledají životaschopné tělo, které by si mohli přivlast-
nit. Prožívají velké trápení, protože dokud žili zde na zemi, 
podléhali různým neřestem. Často si osvojí i těla zvířat. Nej-
raději se však zmocní lidských těl, která jsou prázdná, těl 
oslabených nemocí, nebo těl, jejichž majitelé jsou duševně 
rozpolcení důsledkem nezřízeného života.“ Tato slova mladý 
kněz neslyšel jako zvuk – přicházela přímo do jeho vědomí.

Vznesli se do výšky. Pod nimi se rozprostírala svatá oblast 
a proud řeky se třpytil jako stříbrná stuha. Mladík si vzpomněl 
na svůj tichý domeček v chrámové zahradě pod palmami a 
chtěl jej spatřit. Jakmile na to pomyslel, silně to s ním cuklo 
směrem k Zemi a už by se byl snesl dolů, ve směru své myš-
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lenky. Jeho průvodce ho však silně uchopil a zadržel, načež mu 
řekl: „Zde v duchovní říši musíš své myšlenky a představivost 
ovládat silněji než ve hmotném světě. Představují totiž hnací 
sílu, která nás vede tam, kam právě obracíme svou mysl.“ Na-
jednou za sebou mladý kněz zpozoroval nesčíslné množství 
mlhavých útvarů, přičemž každý měl odlišnou podobu. Všech-
ny tyto útvary se hnaly za nimi. Průvodce ihned vysvětloval: 
„To jsou tvé myšlenky, děti tvé mysli, které tě provázejí. I ve 
hmotném světě se kolem tebe stále pohybují a všude s tebou 
chodí, ovšem nemohl jsi je vidět, protože tělesný zrak nemá 
tuto schopnost. Tento proces, který vidíš, probíhá u každého 
člověka. V závislosti na tom, jak myslí, je obklopen buď myš-
lenkami dobra, nebo zla. Dobré myšlenkové útvary přitahují 
síly dobra, zlé přitahují mocnosti zla, které pak ponoukají své-
ho původce ke zlu, hříchu, neřestem, k neštěstí a po tělesné 
smrti jej dovedou do propasti zániku a tmy. Z toho důvodu vás 
kněží učili především ovládat své myšlení silou vůle.“ 

„Co jsou to za postavy, které kolem nás prolétávají a mizí 
v dálce?“

„To jsou duchové,“ odpověděl průvodce. „Ale jak po-
znám, co je duch a co je myšlenka?“

 „Musíš tyto útvary oslovit. Pokud ti odpoví, je to duch.  
Od myšlenky žádnou odpověď nedostaneš, stejně jako ji nedosta-
neš například od rostliny – myšlenka má pouze sklon následovat 
svého tvůrce. Pokud chceš, můžeš navštívit své rodiče.“ Mladík 
souhlasil a nasměroval svou vůli k domovu svých rodičů. V tomtéž 
okamžiku proletěl vzdálenost rychlostí blesku, pronikl kamenné 
zdivo domu a ocitl se v ložnici svých rodičů. Otec i matka spali  
a jejich těla vypadala prázdně, což si mládenec nedovedl vy-
světlit. Průvodce ho poučil:

„Oni zde nyní nejsou. Tady vidíš pouze jejich tělesné oba-
ly, duše jsou pryč. Avšak pojď, my máme namířeno výše!“ 
Opět se vznesli jen díky své vůli, čemuž se kněz nepřestával 
divit. Během pár okamžiků se před nimi měsíc změnil v ob-
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rovskou kouli. Spatřil jeho krátery, kopce.
„Mrtvé tělo,“ poznamenal průvodce, načež jim měsíc 

zmizel z dohledu. Ochránce opět promluvil:
„Nyní sám vidíš, že tvá vůle představuje hnací sílu, která 

tě nese tam, kam si umíníš. Znovu opakuji, že to je důvod, 
proč vaši učitelé trvají na tom, abyste se vycvičili a při zkouš-
ce dokázali pevnou vůli. Duch, který neumí ovládat své tělo, 
propadne různým neblahým vlivům, načež bloudí bezcílně po 
zemi, protože nemá sílu povznést se do vyšších sfér. I když se 
mu podaří trochu vzlétnout, pokračuje opět bez cíle v nižších 
duchovních prostorech.“

Zatímco stále komunikovali, letěli vysokou rychlostí  
a vzdalovali se od Země. Blížili se k nějaké hvězdě, která se 
svou barvou a leskem podobala smaragdu. Byla obklopena 
průsvitným vzdušným obalem. Letěli tak blízko ní, že mladý 
kněz rozeznal na jejím povrchu kontinenty, moře i hory. „Jak 
je možné, že vidím na hvězdě moře a hory, ale nevidím její 
obyvatelstvo?“

„I když jsi v duchovním stavu, nesmíš ještě vkročit do at-
mosféry jiné planety. Stále máš na svých duchovních očích 
jakýsi obvaz, který ti později odpadne!“

Pokračovali v letu. Před nimi se vynořila veliká koule, 
která modře zářila. Kolem ní se točilo několik měsíců v růz-
ných barvách. Barevnost této hvězdy působila na mladého 
kněze neodolatelnou silou. Chtěl se zde zastavit a opájet se 
její nevídanou krásou. Už málem podlehl, ale jeho průvodce 
mu v tom opět zabránil. Řekl mu: „My musíme jít ještě výš!“ 
Mládenci se najednou zdálo, jako by mu něco spadlo z očí, 
protože zničehonic uviděl podivně krásné opalizující světlo  
a spatřil kolem sebe nespočetná množství duchů, vznášejících 
se právě tak jako on. Všichni společně směřovali ke slunci, 
které se každým okamžikem zvětšovalo. Každý zářil, ať už 
s menší, či větší intenzitou. Z některých vycházela sálavá záře, 
stejně jako z jeho průvodce. Celý jejich zástup vydával opali-
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zující světlo. Mladý kněz byl uchvácen, neboť nic tak krásného 
dosud nepoznal. To, co prožíval on, prožívaly i všechny duše 
okolo. Celé shromáždění jásalo v nevýslovné radosti.

„Co je to za zástup? Kam všichni jdou?“ tázal se mla-
dík. „To jsou očištění a zralí duchové, kteří se shromáždili, 
aby se odevzdali do služeb nejvyššího ducha, jenž řídí slun-
ce, planety a také osudy jejich obyvatel.“ „Není to tedy trůn 
Nejvyššího, jehož jméno nelze vyslovit?“  „Nikoliv. Od Jeho 
trůnu jsme velmi, velmi daleko. Avšak netaž se již, dívej se  
a poslouchej!“ Záře, která vycházela ze slunce byla však pří-
liš silná a světlo příliš prudké. Mladík tedy pozoroval alespoň 
nekonečný proud zářivých bytostí, které směřovaly ke zdro-
ji tohoto nesnesitelného žáru. Najednou uslyšel zpěv, jehož 
nádhera neměla obdoby, přičemž zpozoroval, že nevědomky 
začal zpívat stejně jásavě jako celý zástup.

Všichni opěvovali Nejvyššího Boha Tvůrce. Vždyť ti, kdo 
mu slouží, prožívají nejvyšší blaho a rozkoš. Ochránce řekl:

„Zde nikdo nikoho neuráží, neutlačuje, nepodceňuje. Zde 
panuje pouze láska, velebení Nejvyššího a Jeho vysokých 
duchovních pomocníků.“ Mladý kněz se chtěl ještě více při-
blížit ke zdroji tohoto sálavého žáru, ale jeho průvodce mu 
to nedovolil. „Prozatím bys toto světlo nesnesl!“ pravil jeho 
průvodce, chytil ho a rychlostí blesku se přenesli přes ohrom-
né prostranství.

Najednou sebou mladý kněz škubl a ocitl se ve svém těle 
pod pláštěm velekněze na vyvýšeném loži v chrámové ko-
můrce. Když si uvědomil, co prožil, prostoupilo jej tak ne-
výslovné blaho, že žádná pozemská radost by mu nemohla 
přinést byť jen tisícinu tohoto pocitu. Když si odhrnul plášť  
z tváře, spatřil ve světle pochodní několik mladých kněží, 
kteří na příkaz velekněze střežili jeho bezduché tělo. Nikdo  
mu nekladl žádné otázky a on také nehovořil. Pouze podle 
jejich úsměvů poznal, že všichni vědí, kde byl a co prožíval. 
Dva kněží ho doprovodili do jeho příbytku.


