
42

Křišťálové vlákno

Paprsek bílého světla sestupující z Já jsem 
přítomnosti skrze kristovské Já ke spodní po-
stavě je křišťálové vlákno. Jan ho viděl a popsal 
jako řeku čisté vody, čiré jako křišťál. Můžete 
ho považovat za pupeční šňůru, pevné lano, jež 
vás poutá s vaším Vyšším Já. Skrze toto vlákno 
vámi neustále protéká světlo, energie a božské 
vědomí, ono vám předává život, dech a vitalitu. 
Světlo vstupuje do těla na temeni hlavy, vyživu-
je duchovní plamen ve vašem srdci a stará se  
o něj i o fyzické srdce a všechny tělesné funkce.

Vaše čtyři nižší těla

Spodní postava na schématu vašeho božské-
ho Já představuje vás, kandidáta na duchovní 
cestě, kterého obklopuje fialový plamen, du-
chovní oheň Ducha svatého.

Každý z nás má duši a tato duše má vědomí, 
jež je včleněno do každé části našeho těla, do-
konce i do našich jemnohmotných těl. Nejsme 
jenom fyzická těla, jsme nádherné bytosti, které 
mají fyzické tělo. Máme však také jiné prostřed-
ky, jiné oblečení pro duši. Myslíme, máme poci-
ty a touhy, naše duše si pamatuje minulost, již si 
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s sebou přinášíme. Proto máme mentální, emo-
cionální, éterické a také fyzické tělo. Tato čtyři 
těla jsou „kožené suknice“7, které odívají duši. 
Odpovídají čtyřem elementům.

Éterické tělo (neboli tělo paměti) má ze všech 
čtyř nižších těl nejvyšší vibrace a je přirozeným 
obalem naší duše. Éterické tělo odpovídá ohni-
vému živlu. Do tohoto éterického obalu (nebo 
pouzdra) Bůh vložil program identity duše, 
program, který se projevuje jako vědomí, smýš-
lení, emoce a fyzická forma.

Éterické tělo má dvě části – vnější éterické 
tělo obklopuje původní světlo našeho výchozí-
ho božského plánu. V našem kauzálním těle se 
nacházejí záznamy všeho dobrého, co jsme kdy 
udělali (to souvisí s nadvědomou myslí). Vnitř-
ní éterické tělo obsahuje záznamy podvědomí 
a obrazy všeho, co jsme kdy v hmotném světě 
zažili.

Dvě éterická těla obsahují záznamy z pobytu 
v nebi a ze života daného člověka – informace  
o dokonalosti zdroje duše v Bohu, o nebeském 
světě a o tom, co se událo s duší a vědomím bě-
hem mnoha zkušeností s vtělením v čase a pro-
storu.

Mentální tělo odpovídá vzdušnému živlu. 
Toto tělo je určeno k tomu, aby bylo nositelem 
Božské, Kristovy a Buddhovy mysli, ale mís-
to toho bereme tuto drahocennou energii, již 
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dostáváme každý den, a otiskujeme do ní naši 
verzi mysli, která je tělesnou myslí (neboli rozu-
mem). Máme ve zvyku považovat mentální tělo 
jen za nádobu pro pozemské znalosti, avšak ne 
pro znalosti z tohoto i onoho světa.

Pro většinu lidí je mentální tělo velice ome-
zeným prostředkem, i když může být nástrojem 
plnosti božské mysli, která se projevila v Ježíši 
Kristu a Gautamovi Buddhovi.

Cílem těla touhy (také se mu říká emocionál-
ní tělo) je vyjádřit božskou touhu. Bůh touží jen 
po tom, aby byl bohem. Toto přání být bohem 
bychom měli pocítit při meditaci a rozhovoru  
s Bohem. Emocionální tělo je spojeno s proudí-
cí energií a odpovídá vodnímu živlu.

Skrze toto tělo je nám dána možnost prožít 
silné božské pocity, jako je láska, pravda, laska-
vost, soucit, čistota a tak dále. Místo toho však 
dnes mnoho lidí dnes využívá toto emocionální 
tělo k projevení hněvu, pýchy, žárlivosti a po-
msty, nenávisti a silného strachu a úzkosti.

Fyzické tělo je Bohem určeno k tomu, aby 
bylo nositelem duše a ducha. Ačkoli má být 
naše fyzické tělo chrámem Ducha svatého, 
chrámem živoucího Boha, mnoho lidí dovoli-
lo, aby do jejich života vstoupily různé zvráce-
nosti a nečestné způsoby (jedná se o všechno,  
od nežádoucích příměsí, jež nacházíme v jídle, 
po temnotu z mentální a emocionální oblasti). 
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Narušení chrámu těla je velké a mnoho lidí pod-
léhá neviditelným silám. V Ježíšových časech to 
bylo považováno za posedlost ďáblem.

Tato čtyři nižší těla vytvářejí čtyři strany naší 
velké pyramidy života. Jsou to linie, jež vyty-
čují hranice, které nás oddělují od kolektivní-
ho vědomí. Pokud máme identitu, jež je jasně 
vymezena v Bohu, jedinečnost svého Já v Bohu 
neztratíme. Pokud naše individualita není jas-
ně ohraničena, potom máme tendenci spojit se 
s jakýmkoli typem vibrace (ať už ji vnímáme 
nebo ne) – stejně jako medúza plovoucí v moři 
kolektivního vědomí.

Tato čtyři těla prostupují ochranné obaly 
vědomí, můžeme je přirovnat ke čtyřem „ced-
níkům“, které jsou naskládané na sebe. Pokud 
jsou díry přesně zarovnané, voda může snadno 
proudit skrz všechny čtyři cedníky. Avšak po-
kud díry v cednících nejsou v jedné řadě, díry 
jsou zablokované a voda přes ně nemůže téct. 
Pokud jsou tato čtyři těla seřazena a fungují 
podle svého původního plánu, světlo jimi může 
volně proudit.

V mnoha případech tato čtyři nižší těla po-
třebují pročistit a vyléčit, aby byla vhodnějším 
příbytkem pro duši. Těla se navzájem ovlivňu-
jí, a tak se zatížení jednoho těla může odrazit 
v ostatních tělech. Celistvost se projevuje spo-
jením energií čtyř nižších těl, toto sloučení se 



46

uskutečňuje prostřednictvím plamene, který se 
nachází v srdci.

Všechny Boží děti mají ve svém srdci bož-
skou jiskru – mají tak možnost plně realizovat 
Vyšší Já, vnitřního Krista nebo vnitřního Bud-
dhu. Tuto koncepci vnitřního světla obsahují 
významná náboženství Východu i Západu. Pro-
střednictvím této božské jiskry máme možnost 
vrátit se k Bohu, stejně jako to udělal Ježíš.

Vaše duše a váš duch

Vaše nižší Já se skládá z vaší duše a ducha. 
Máte duši i ducha.Tyto dva pojmy nejsou totož-
né.

Váš Duch (s velkým počátečním písmenem) 
je mužskou stránkou Boha – Boha Otce. Před-
stavuje také rovinu Já jsem přítomnost. Váš 
duch (s malým počátečním písmenem) je zhuš-
těná podstata vašeho Já. Je to neprostupující  
a převládající přítomnost, je definovaná jako 
oživující nebo životně důležitá podstata života, 
již máte během všech inkarnací vaší duše. Roz-
hoduje o vaší energii a o tom, jakým typem člo-
věka jste. Je to základní vibrace, která se odráží 
ve vašem charakteru – podstata toho, kým jste.
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Duše je nestálou stránkou bytí, protože se 
vyvíjí během času a prostoru. Pro duši je mož-
né, že zabloudí, ale je pro ni také možné, že se 
během obřadu návratu k Bohu (během nane-
bevstoupení) nezmění.

Duše je ženským potenciálem člověka v po-
laritě s mužským Duchem, a tak se často o duši 
mluví jako o ní. Duše je také známa jako vnitřní 
dítě, které je neobyčejně citlivé, má velké poro-
zumění a silné povědomí o tom, o co v tomto 
světě jde. Duše potřebuje vedení a útěchu vnitř-
ního milujícího dospělého neboli Vyššího Já.

Dar svobodné vůle

Univerzálním zákonem, který nás denně 
ovlivňuje, je zákon svobodné vůle. Země je mís-
tem, kde se učíme, jsme tady, abychom si osvoji-
li určité lekce a absolvovali zde školu. Abychom 
se dané lekce naučili, dává nám Bůh na Zemi 
svobodnou vůli.

Svobodná vůle je jedním z největších darů 
vesmíru. Bůh nám ve skutečnosti říká: „Dávám 
vám svobodnou vůli v celém hmotném světě. 
Dělejte, co budete chtít. Pokud chcete pomoc, 
musíte o ni požádat, protože já vám zaručuji 
svobodnou vůli ve všem, co děláte.“ Země (tato 



48

fyzická úroveň) nám patří a to, co se na ní stane, 
je na vás i na mně.

Bůh nám dal dvě věci: svobodnou vůli  
a planetu Zemi. Tuto svobodnou vůli nevezme 
zpět tak, že by za nás udělal věci, u nichž je ur-
čeno, že je budeme dělat my. Pokud chceme, aby 
Bůh na Zemi zasáhl, musíme se my, kdo jsme 
zde fyzicky vtěleni, ozvat a souhlasit s tím, že se 
zde nebeský svět může zapojit. Naše výzva nebo 
prosba o pomoc přinutí anděly a mistry, aby  
z říše světla zareagovali.

Bůh nás nebude žádným způsobem k niče-
mu nutit, protože radost ze svobodné vůle je 
doopravdy radostí vesmíru a tato radost je hna-
cí silou života. Protože máme svobodnou vůli, 
můžeme se rozhodnout, že něco uděláme, nebo 
neuděláme. Bůh je milující rodič a dar svobodné 
vůle je projevem velké lásky, již k nám Bůh cítí. 
Můžeme důstojně kráčet při našich správných 
rozhodnutích, ale také se učit z následků těch 
špatných. Chybná rozhodnutí můžeme napra-
vit a nahradit je správnými, protože se poučíme 
z jejich důsledků.
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Vyrovnání karmy

Většina z nás je na Zemi, protože zde máme 
úkol, který máme splnit, nebo nějakou nedo-
končenou záležitost a závazky. Principy karmy 
a reinkarnace nám pomáhají porozumět na-
šemu místu ve světě a poskytují nám pohled  
na tento úkol, jenž je jedinečnou příležitostí, 
kterou nabízíme světu.

Karma je slovo, které v těchto dnech slyšíme 
často, ale jen málo lidí opravdu rozumí tomu, 
jak karma pracuje, a dokonce ještě méně ví, 
co s ní dělat. Mnoho lidí si myslí, že znamená 
osud, něco nevyhnutelného – to je pravda. Kar-
ma je však něčím mnohem víc než jen osudem 
a nevyhnutelností.

Karma pochází ze sanskrtského slova pro 
čin. Hinduismus ji definuje jako mentální nebo 
fyzické jednání a jeho následky. Podle buddhis-
mu je to univerzální zákon příčiny a následku.

Co zasejeme, to také sklidíme. Karma se týká 
záležitostí, jež jsme uvedli do chodu, a sklidí-
me jejich následky. Naše myšlenky, pocity, slova  
a činy z minulosti určují život, který vedeme 
nyní. Co si myslíme, cítíme, co říkáme a vysílá-
me, se rychle šíří do materiálního světa. Dobré 
věci i ty horší, jež jsme v minulosti spustili, se 
k nám vracejí.
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Na Západě jsme pochopili, že zákony karmy 
jsou vyloženy v Bibli. Apoštol Pavel vysvětluje, 
co ho náš Pán naučil a co ho naučil život:

„Každý bude odpovídat sám za sebe… Ne-
klamte se, Bohu se nikdo nebude posmí-
vat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, 
kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život 
věčný.
V konání dobra neumdlévejme: neochab-
neme-li, budeme sklízet v ustanovený čas.
A tak dokud je čas, čiňme dobře všem.“8

Pavel nám říká, abychom si ve svém životě 
vybírali správně – pokud vysíláme pozitivní 
myšlenky a máme kladné pocity, činy a slova, 
vrátí se k nám totéž. Podobně, aby byla kar-
ma vyrovnána, se naše nevlídná slova a špatné 
chování vrátí časem zpět ve vlnách negativní 
energie. Volba, kterou uděláme, slova, jež pro-
neseme, naše myšlenky, pocity a činy ovlivňují 
průběh našeho života a životy těch, se kterými 
se setkáme. Rozhodnutí, jež jsme udělali v mi-
nulosti, působí na naši přítomnost a budouc-
nost. Každý z nás dnes sklízí karmu rozhodnutí, 
která učinil včera.

Protože často není možné sklidit všechno 
v jednom životě, zákon karmy je plněn pro-
střednictvím zákona následků, zákona reinkar-
nace. Jde o Boží laskavost, která nám umožňu-
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je sklidit to, co jsme v minulosti zde na Zemi 
zaseli, místo abychom se předčasně vydali  
do „nebe“ nebo „pekla“, na což nejsme připra-
veni, protože stále máme nevyřešené záležitosti 
tady na Zemi.

Jinými slovy – Bůh nám umožňuje, abychom 
se znovu vtělili a napravili chyby z minulosti. 
Působení zákona je velice konkrétní. Můžeme 
se ocitnout v situaci, v níž budeme pomáhat 
těm, kterým jsme v minulých životech ublížili. 
Bůh znovu posílá na Zem i ty, jejichž příležitost 
naplnit svůj osud byla nějakým způsobem na-
rušena.

Karma nám přináší určité předurčení, ale 
používání naší svobodné vůle nám umožňuje 
rozbít pouta naší karmy. Reinkarnace nám po-
skytuje možnost osvojit si lekce, které nás naše 
vracející se karma (dobrá i špatná) učí. Potom 
nám svobodná vůle umožňuje rozhodnout se, 
zda využijeme svého nadání a užitečné práce,  
a splatíme tak dluhy, nebo uvážíme správné 
využití božského světla, energie a vědomí. Vy-
tváříme dobrou karmu a vyrovnáváme špatnou 
tím, že sloužíme a pomáháme ostatním (vysílá-
me lásku, mír a soucit); pomáháme správnými 
činy a správnými slovními projevy, Buddhový-
mi zásadami; zastáváme se pravdy a bráníme ži-
vot, kdekoli můžeme.
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Na konci života budeme hodnotit všechny 
své činy z tohoto života a vliv našich myšlenek, 
slov a činů. Ti, kdo měli zážitek blízkosti smr-
ti, nám k tomuto ohlédnutí za životem říkají,  
že budeme prožívat události nejen jako pozo-
rovatelé, ale i jako ti, komu byly naše myšlenky  
a činy určeny.

Dannion Brinkley při hodnocení svého ži-
vota potkal světelnou bytost, jež řekla: „Všichni 
jsme navzájem spojeni a co uděláme, má vliv  
i na ty ostatní. Co uděláš, má vliv na další články 
tohoto řetězu.“

Dannion dostal určitý čas na to, aby přemýš-
lel o tom, kolik lásky dával ostatním a kolik jí 
dostával. Vyslechl poselství milující bytosti: 
„Lidé jsou mocné duchovní bytosti, jejichž cí-
lem je tvořit na Zemi dobro. Toto dobro není 
obvykle dosaženo odvážnými činy, ale jedineč-
nými laskavými skutky mezi lidmi. Počítají se 
maličkosti, protože jsou spontánnější a ukazují, 
kým opravdu jste.“

Dannion má velkou radost, protože nyní 
zná jednoduchý klíč: „Množství lásky a dob-
rých pocitů, které máte na konci života, odpo-
vídá množství lásky a dobrých pocitů, jež jste  
do svého života vložili. Je to takto jednoduché!“


