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Dvanáct duchovních sil člověka
Duchovní síly obklopují člověka, proudí všude a ve všem. Důležité
je na ně věřit a učit se je používat. Jsou aktivovány hlavně citovým
vzrušením a mobilizují energie, v nich uložené. Je známo například, že
v době životních a přírodních katastrof, při ohni, nebo zemětřesení dochází u člověka k enormnímu růstu sil, o jejichž existenci neměl dříve
tušení. Hluší náhle slyší, němí mluví, fyzicky ochrnutí se pohybují, vše
přiměřeně hloubce a přesvědčivosti víry v pomoc, jak je o tom hovoře
no ve Starém Zákoně.
Samuel: " Moje duchovní síla a energie leží v Bohu. On činí moji
cestu dokonalou."
Duchovní síly člověkajsou uloženy na třech úrovních:
Síly fysické
- energie, vitalita
Psychické
- odvaha, dynamika, vytrvalost
Duchovní úroveň
- vytrvalost, harmonie

Již od samého počátku své existence byly staré kultury Peršanů, Ře
ků, Číňanů, Egypťanů, Indů a mnoho ostatních přesvědčeny, že Bůh je
všude a ve všem, a že k tomuto poznání lze dojít pomocí víry a vytrvalosti. Věděly, že v každém člověku je skryto sedm tajemných nervových
center, která mají různá jména, hinduistickým učením jsou nazývány
"č a kry". Ale lze je nazývat i elementární buňky, duchovní síly nebo
nervová centra.
Tyto duchovní síly jsou ve své formě vázány na lidské žlázy a působí
v celém těle. Vyvíjejí se v astrálním a éterickém těle a přecházejí do
nervových center a žláz těla fyzického. Nejsou však každým člověkem
vědomě přijímány, tak jako tomu je i s jednotlivými těly lidské aury,
o jejíž existenci mnozí lidé nemají ponětí, protože příliš silně podléhají
materialismu, jehož síla proudí navenek a kterou lze hmotnými smysly
vnímat.
Síla duchovní je silou vnitřní a je fyzickými smysly nevnímatelná.
Moderní učenci a psychologové zjistili, že moderní člověk je schopen využívat nanejvýše desetinu svých vnitřních sil. Vnitřní život
a existence hmotě nadřazeného ducha je nezajímá, jeho realitu odmítají
jako iluzi.
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Země je planeta

pokání a trestů, umožňuje pomocí vývojových cyklů
jednotlivcům duchovní růst, evoluci vlastrúho ducha, o němž není 8090% informováno a proto je jim lhostejná.
Mluvili jsme již o sedmi čakrách. Ve skutečnosti má každý člověk ve
svém nitru dvanáct duchovních sil. Těchto dvanáct sil je pevně spojeno
s kosmickým číslem dvanáct, jehož důležitost a výskyt působí v celém
umverzu.
Existuje dvanáct časových úseků ve spojení s velkým kosmickým
Tento duchovní rok má dvanáct dílů a každý díl trvá déle
než dva tisíce let. V současné době stojíme na začátku časového úseku
Vodnáře. Všechno duchovní zasahuje hluboko do materiálního, jež bez
něho nemůže existovat a vše materiální mizí opět v Kosmu, jakmile
splní planeta Země své poslání.
Člověk dělí pozemský rok na dvanáct dílů, měsíců, které jsou jen odrazem kosmického roku, který trvá daleko přes 25000 roků pozemských.
Další kosmické číslo znamená dvanáct synů Jakubových. Dvanáct
osobností se inkamovalo a založilo dvanáct izraelských kmenů.
Myslete i na dvanáct apoštolů, kteří byli JeŽÍšovi přivedeni jako pomocníci pro jeho pozemskou činnost.
Země je a zltstává plně částí Kosmu a musí s ním plnit svůj úkol.
V osobním životě člověka bych chtěl poukázat na dvanáct orgánů
lidského těla a na číslo dvanáct vašich hodin.
zvěrokruhem.

Lidstvo se často domnívá, že jen ono je jediným nejvýše vyvinutým
životem na Zemi, ale to je omyl s fatálními následky, protože čím více
se člověk mikrokosmu Země oddaluje, tím více je na něho poután.
Zákonem Stvořitele je, že žádný člověk nemůže být ztracen a každý
se musí tomuto zákonu podrobit. To byl také jeden z důvodů, proč přišel
Kristus na Zem stmelovat životy k návratu do Božího domu.
"V domě mého Otce je mnoho domovů." Jan 4,12
"Buďte dokonalí, jako váš Otec v nebije." Mat.5,48
Struktura lidského těla je podobná struktuře Matky Země. V duchovním principu je však Božím obrazem. Vy jste tedy kombinace, milí
přátelé! Ve svém nynějším vývojovém stupni jste kombinací Matky
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Země

a jejího a vašeho Stvořitele, který je Otcem nás všech. Proto musíte vydržet i ty nejcitlivější vibrace, které se na Zemi vyskytují.

Tak jako vy má i matka Země auru, kterou nazýváte atmosféra, stratosféra, Van Allenovo pásmo. Vaše aury zůstávají otevřeny, prolínají se,
proto cítí a poznává mentální, astrální a éterické tělo, co ostatní myslí,
cítí a vyzařují do svého okolí. To vše, ale i vyzařování aury vlastní, je
nutné podrobovat důsledné kontrole a uzavírat se proti všem nedobrým
pocitům, myšlenkám vlastním i cizím. Důsledně odmítejte vše, co není
dobré, vše, čím můžete svým spolužijícím a tím i sobě škodit. To uzaVÍrá auru a chrání vás před nepříjemnými následky.
Každá aura má svoji atmosférickou vůni nebo zápach přiměřeně
vnitřním hodnotám a vývojovému stupni jednotlivců. Nejníže vyvinutí
jedinci vyzařují nepříjemný zápach, což potvrzuje i známé rčení: "Satan
smrdí."
Budete-li pozorní, poznáte snadno, koho potkáváte s dobrými myšlenkami a hodnotami nebo jejich opakem a budete i sami sebe důsledně
ji kontrolovat a s rostouCÍ aktivitou a stoupající intenzitou pracovat na
sobě samých.
Otec vám nabízí ku pomoci dvanáct vzácných sil k osobnímu růstu,
vývoji, k dosažení lásky a blaženosti, po níž všichni, i když často nevě
domě, toužíte. Pracujte na jejich růstu!

Emanuel
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Duchovní síla víry
Duchovní síla víry je síla univerza, uložena v každém člověku.
Je silou vývojovou a její centrum leží ve Třetím oku, uprostřed čela
mezi očim~ trochu výše nad kořenem nosu. Při hmatání můžete pocítit
malý hrbolek, sídlo pineální :llázy (šišinka mozková, epifýza), jež je
nazývaná žlázou víry.
Pozemští učenci a lékaři, zaměření jen na hmotou realitu, neměli při
jejím poznání doposud dostatečný úspěch. Během výzkumu však zjistili, že pineální žláza ovlivňuje příjem světla.
Pineální žláza je centrem víry a jasnovideckých schopností člověka.
Pracuje jako antén~ která aktivována se staví do svislé polohy
a vylučuje speciální mozkové esence. V tomto duševně-duchovním
stavuje schopna docílit vyléčení člověk~je-li podporována dostatečnou
silou víry. Jmenované esence jsou nazývané životní, ódová síl~ nositel
pro každého jedince speciálních vůní, které jsou uvolňovány vzrušením
pineální žlázy.
Jasnozření

nelze srovnávat s medialitou. Jestliže je jasnovidec dostavyvinut, je odkázán jen na své vlastní vnitřní vibrace
a nepotřebuje duchovní pomocníky.
Medialita je oddálení se ducha média po dobu seance z jeho těla Je
nahrazen duchovní bytostí, která používá životní sílu média Po skonče
ní seance je spotřebovaná síla dobrými, pozitivními bytostmi médiu
navráce~ nedobré bytosti ji nevracejí.
tečně

V době svého života na Zemi hovořil Ježíš k těm, kteří k němu při
cházeli s prosbou o pomoc a uzdravení: "Věříš, že tě mohu uzdravit?
Věříš, že ti mohu pomoci?"
Pineální žláza všech, kteří opravdově věřili se vzpřímila a jasnovidný
Ježíš, který ji vnímal, jim odpověděl: "Tvá víra tě uzdravila! Tvá víra ti
pomohla!"
Ano, jejich víra se plně podílela na pomoci. To také vysvětluje, proč
ne vždy všichni, kteří o uzdravení prosí, jsou uzdravení. Jejich důvěra
v Boží existenci a Krista není dostatečně silná
Paracelsus: "Mnoho nemocí lze léčit vírou, je-li dostatečně silná."
Mezi lidmi je mnoho těch, kteří jsou schopni vysílat léčivé substance
a mohou pomáhat nemocným bližním, kteří na ně pozitivně reagují jen
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tehdy, doplňují-li je vlastní silou víry. Léčení je aktem lásky, protože
vysílané síly jsou nejčistší síly, které Bůh, Kristus, Matka Maria nemocnému člověku vysílají. Tyto léčivé procesy lze vysvětlit jen duchovně,
protože člověk je ve své podstatě duch obalený lidským tělem, jehož
nemoci lze hojit jen zevnitř navenek, jeho vlastní silou.
Patronem duchovní síly víry je Šimon Petr, metafyzická forma víry
na Zemi. JeŽÍš říká Šimonovi, jehož jméno je možno přeložit
z aramejštiny jako "slyšící" a má nmoho společného s vírou: "Šimone!
Ode dneška jsi nazýván Kaifáš!" (Joh. 1,42) I Kaifáš je aramejské slovo
a znamená "skála". Šimon-Petr znamená duchovně věřící a proto je
symbolem duchovní víry.
Pineální žláza má nmoho společného s hmotným sluchem a zrakem.
Je schopna vidět a slyšet a je s oběma smysly úzce spojena Proto je
jedna z nejdůležitějších materiálně-duchovních, koncentračních bodů
v člověku.
Víra by

měla

být vyvijena a posilováP..a, protože je nositelem dyna-

miky člověka po celou dobu jeho života mezi pozemskou a nadzemskou
realitou, mezi va.~ím hmotným tělem a tím, co opravdu jste, mezi duchem. Váže oba díly pevně dohromady a vytváří z nich jednotku, kterou
ovládáte.
Hlubokou víru můžete v sobě vyvinout jen tehdy, jestliže jste bez
pochyb přesvědčeni o existenci Boha, jestliže věříte na Jeho životní sílu,
která vás naplňuje a udržuje na životě.
K tomu však nedochází prázdným odříkáváním modliteb a ceremonií.
O víře je potřebí přemýšlet a uvědomovat si nmohdy ,,zázraky", které se jejím působením dějí.
Zneužívání víry bezmyšlenkovitým odříkáváním naučených modliteb vyvolává rušivá pole, která otupují zrak a sluch a poškozují pineální

žlázu.
Jestliže vysíláme k Bohu prosby o uzdravení a provázíme je hlubokým přesvědčením o pomoci při jejích splnění, pronikají až k Bohu, kde
jsou deponovány až do doby, kdy Bůh uzná sám za dobré je splnit. Provázeny hlubokou vírou v Boha a Jeho pomoc přijde jejich splnění často
v době, kdy již na ně nemyslíte, ale žádná vroucí prosba není ztracena.
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Člověk se musí učit trpělivosti, čekat. Chce hned vše a není-li mu jeho prosba hned splněna, ztrácí víru v Boží existenci a pomoc. To vše je
důkaz nedostatku víry.
Duchovní síla víry je univerzální a člověk ji lze v poměrně krátké
době zvládnout. Vše záleží na jeho vztahu k Bohu, na odpoutání se od
materie a všeho, co vás váže na Zemi, na uvědomění si, že každý z vás
je ve své pravé podstatě ne člověk, ale duch, jehož síly jsou obrovské,
ale člověk je neumí doposud zvládnout a využívat.

$
Duchovní síla síly
Centrum duchovní síly síly leží v bederní oblasti, přesně řečeno
v adrenálních žlázách, uložených mezi boky a žebry.
Lze ji charakterizovat jako silné emocionální vzrušení, jež mobilizuje
velké rezervy vnitřní síly v době ohrožení člověka, v nebezpečí a životních těžkostech, aby byl schopen se bránit a chránit.
Všem je jistě známo vyprávění o zázracích, které člověk dokáže například při ohni, zemětřesení, potopách, při různých úrazech, kdy sám si
není vědom síly, která pomáhá jemu a ostatním zachraňovat životy. Ale
i vyprávění o hluchých, kteří začali slyšet, slepí vidět a ochromení jedinci neschopni doposud pohybu začnou se pohybovat a chodit. Všem
těmto úkazům předchází často bleskové vroucí volání o pomoc k Bohu,
které oživuje víru a uvolnění se v člověku skrytých sil, o nichž nic netušil. O těchto zázracích duchovní síly lze číst často i ve Starém Zákoně.
Hiob: "Má síla je uložena v bedrech."
Šalamoun odpovídá ženě, která má splnit těžký úkol a prosí ho
o radu: "Než tento čin začneš, opásej svá bedra!" Žena ho poslechla
a čin úspěšně zvládla
Šalamoun: ,,Moje síla je v Bohu. Jen On činí moji cestu dokonalou."
Na úrovni duchovní je síla, energie a vitalita.
Na fYzické úrovni odpor a vytrvalost boje proti negativním vlivům.
Na vytrvalosti čisté duchovní cesty a mírumilovnosti.
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Z těchto úrovní přechází pomocná síla do lidského vědomí a je jí potřebí plně udržet, protože budoucnost, které jdete vstříc, bude od vás
mnoho vyžadovat.
Působení

síly, o níž hovořím, je veliké. To věděli již staří filozofové
a mystici, když učili: "Bůh je ve všem a všude. Všechno dobré vychází
z Něho."
Ježíš odpovídá svým posluchačům: "Neříkejte, že jsem dobrý! Jen
jeden je dobrý. Můj a váš Otec." Lk (18,19)
Většina dnešních pacientů, kteří vyhledávají lékaře s psychosomatickými nemocemi (40-70%),ježjsou typickým znamením současné doby,
trpí astrálními, mentálními, ale i duchovními nedostatky síly, o níž hovořím. Snažte se ji nechat růst dostatečnou vírou a prací na hodnotách
vlastního vnitřního růstu, aby tělesná, duševní a duchovní vytrvalost,
duchovní stabilita a poznávání pravé životní pravdy rostly.
Duchovní síla je spojena pomocí páteře s duchovní sílou víry a její
dostatek se zrcadlí v dosažené síle tohoto spojení.
Patronem duchovní síly víry je Petr, duchovní síly síly jeho bratr
Ondřej.

Ondřej

byl jediný, kdo měl odvahu zeptat se přímo Ježíše: "Rabbuni,
kde bydlíš?" (Joh.1,28,4)
Mistr mu odpověděl: "Pojď se mnou, uvidíš!"
Večer vyprávěl Ondřej naplněn nadšením Petrovi: "Našli jsme toho,
o němž stojí psáno, žeje Mesiáš." (Jan 1,41)
Dovedl ho k Ježíšovi. Síla duchovní víry probouzela jejich víru
a vnitřní sílu a oba následovali Ježíše.
Tyto duchovní souvislosti jsou důležité pro váš celkový vývoj. Jak
již jsem říkal, obě síly budete v budoucnosti mnoho potřebovat. Vyjádřete souhlas a snahu o jejich získávání a říkejte si:
"V Bohu je moje síla. Chci žít na této Zemí jako volný člověk beze
strachu a pochybností v pomoc mého Otce a Pána."
Tím zesilujete svoji duchovní víru a sílu, která proudí z Boha
a prohlubuje váš vroucí vztah k Němu.

II

Duchovní síla posuzování a spravedlnosti
duchovní síla je pro člověka na lidské vývojové úrovni
zvláště důležitá, proto se ji snažte tak jako ostatní síly cílevědomě
a důsledně vyvíjet a vést ke zrání. Její důležitost a rozsah je těžké vyjádřit jen dvěma slovy. Především si pamatujte, že nemůžete zatěžovat své
spolužijící vlastními negativními myšlenkami, pocity a skutky. Tím
zatěžujete především sebe sama Jestliže jste schopni učinit tato slova
součástí svého denního života a podle nich jednáte, získali jste bohatství, které učiní váš příští život mnohem lehčí.
Tato

třetí

Centrum síly spravedlnosti a posuzování leŽÍ v žaludeční oblasti,
v tak zvaném solarplexu. Současným člověkem je neustále zneužívána,
jestliže se cítí negativně ovlivňován, nespravedlivě posuzován, setkává
se s podle něho nedostatečným porozuměním, je nesprávně pochopen,
urážen a je pronásledován nedobrými řečmi za svými zády. Kdo propadá těmto pocitům, trpí komplexem utrpení, strachem, žaludečními těž
kostmi, naříká a stěžuje si na vše a na všechny, brojí proti Bohu, svému
osudu a všem, s nimiž žije. Je u něho nadměrně vyvinut pocit nespravedlnosti vůči sobě a všemu, čím se zabývá
Tito jedinci trpí podrážděností a labilitou, chybí jim síla charakteru
a stále zkoušejí své slabosti přesunout na spolužijící, kteří neznají
a nedodržují zákon a duchovní sílu spravedlnosti. V knize přísloví stojí
nádherná věta hluboké pravdy: "Co člověk myslí, to je!"
To vše věděl již JeŽÍš, který neodsuzoval a žil především podle pravdy: "Co nechceš sám, nedělej jinému." Podle evangelisty Jana říká:
(8,7 11) "Kdo je sám bez chyby, hod' první kámen! Nikdo tě neodsuzoval? Ani já tě nebudu soudit. Jdi a nehřeš více!"
Zákon spravedlnosti působí do dvou směrů: Nejen já mám právo na
spravedlnost pro sebe sama, ale jsem povinen ji přiznávat a dodržovat
i vůči ostatním.
Solarplexus je, jak již bylo řečeno, centrum síly spravedlnosti
a posuzování a působí jako zrcadlový reflex. Strach a vzrušení se projevují žaludečním drážděním a nervovým napětím, které způsobuje duševní křeče, vedoucí k duševním poruchám. To vše je známé pozemským lékařům, stejně jako poznatek, že solarplexus zrcadlí výšku inteli12

gence. Má spojení nejen se žaludkem, ale i se srdcem a s centry duchovních sil v hlavě.
Při vnitřním, ale i vnějším vzrušení trpí žaludek jako první ze všech
postižených orgánů. Zatvrzelí, umínění kverulanti trpí žaludečními potížemi, ale na tělesných poruchách se podílejí i ledviny, játra a žluč, jejichž funkce není dostatečná a způsobují zdravotní potíže.
Symbolem obou sil je apoštol Jakub, bratr apoštola Jana
Na závěr vám předávám následující věty, které učiňte součástí vašeho myšlení a říkejte si je stále mova Oprostí vás od pout negativního
působení a naučí vás ovládání sebe sama
Při každém posuzování a odsuzování řídím se zákonem božské spravedlnosti.
Nekritizuji a neurážím nikoho, ponechávám mu svobodnou vůli.
Neodsuzuji nikoho nespravedlivě.
Nejsem nositelem zlých a pomstychtivých myšlenek a nedobrých
přání vůči svým spolužijícím.

Kdo z vás dokáže tato slova plnit, uvolňuje vlastní pouta, které ho
váží na Zemi meužívanou silou spravedlnosti a posuzování.

Duchovní sila lásky
Láska je lékařem celého vesmíru, lékem, který hojí všechny disharmonie a bolesti.
Síla lásky leží v prsou, v srdeční oblasti a jejím sídlem je brzlík,
(thymus).
Všechny pocity, myšlenky, všechno vaše chtění a činy čisté, egoismem a nectnostmi neprovázené lásky vyvolávají v člověku přímivé
éterické, chemické změny. Mentální koncentrace na duchovní lásku, ale
na lásku vůbec vylučují harmonicky působící vibrace a látky, z nichž
každá jednotlivá, ale i všechny společně, pomáhají člověku.
Pocity a myšlenky čisté lásky působí nejen na toho, kdo je jejich nositelem, ale i na všechny, na které jsou zaměřeny.
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V Knize Přísloví" 4,23 stojí důležitá věta, zrcadlo hluboké pravdy:
,,Duchovní síla lásky si zaslouží, aby jsi ji chránil jako vlastní srdce,
neboť z ní vychází harmonie tvého života"
Škoda, že současné lidstvo tuto pravdu tak málo cení!
Duchovní síla lásky obohacuje člověka nejen duševně a duchovně,
ale je pro něho zároveň i silnou léčivou energií. Nápisy ve starých řec
kých chrámech předávají lidstvu hlubokou pravdu, když říkají: "Láska
a moudrost jsou tajemstvím harmonického života"
Metafyzicky orientovaní lékaři jsou si vědomi, 7i! 40-60% případů
srdečních nemocí a nemocí krevm'ho oběhu vycházejí z nedostatku síly
duchovní lásky.
Harmonické pohyby srdce a plic jsou rytmem všech vnitřních orgánů
společně spojeny tak zvaným sympatickým nervovým centrem. Zlost,
nepříjemnosti všeho druhu, hádky, bezcitnost a nedostatek lásky v denním životě vyvolávají v těle negativní vibrace, které vyvolávají disharmonii jednotlivých orgánů. Tím se vytvářejí nepříznivé poměry - ztráta
energií, rušení rovnováhy vnitřních orgánů, které jsou ničeny a jejich
stav je ohrožován. Ztráta energie znamená nedostatečné zásobování
orgánů nutnou životní silou.
Zvláštní důraz vám kladu na srdce: vyhýbejte se bezcitnosti
a bezohlednosti vůči spolužijícím. Tyto negativní pocity reflektují zpět
do srdce toho, kdo je vysílá a ohrožují zdraví jeho vlastm'ho srdce. Již
před uplynulými tisíciletími bylo lidstvu známo, 7i! ze srdce vychází
harmonie života.
Tajemství dlouhého zdravého života je láska Láska je i záruka šťast
ného posmrtného života.
To vše, co vám říkám, je nutné nejen poznat, vědět, ale hlavně dělat.
,,Miluj svého bližního jako sebe sama A než zdvihneš první kámen,
ptej se,jak to, co se ti nehbí, děláš sám."
Centrem duchovní síly lásky je brzlík, thymus.
Jejím symbolemje miláček Páně, apoštol Jan.

*
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Duchovní síla vibrační energie
Snad mne lépe pochopíte, použiji-li jako pomoc starou východní
bajku, naplněnou hlubokou pmvdou a moudrostí:
V dávných dobách svolal Tvůrce na poradu všechny pomocné bytosti, které měly za úkol péči o pořádek na Zemi, Jejich úkolem bylo chránit poklad lidstvu Tvůrcem darované energie, aby nebyla člověkem
zneužita k nedobrým věcem.
Setkání odpovědných božských pomocníků bylo radou moudrých,
kteří měli navrhnout, jaké opatření je nejlépe volit, aby byla vzácná
energie chráněna před lidským egoismem a nedostatkem vzájemné lásky.
Jeden z nich mínil, že nejlépe by bylo uložit energetický poklad na
nejvyšší hoře světa, ale nesetkal se s porozuměním, protože ostatní mínili, že člověk bude během svého vývoje schopen vystoupit i na nejvyšší
vrchol hory, najde poklad uložené energie a zneužije ji ku svému hmotnému prospěchu.
Druhý se domníval, že nejlépe by bylo uložit energetický poklad do
hlubiny moře. Ale i s tímto návrhem ostatní nesouhlasili, stejně jako se
třetím návrhem, uložit vzácnou energii do nitra Země.
Tu povstal nejstarší a nejmoudřejší a řekl:
"Víme ze zkušenosti, že lidské myšlení se zabývá hlavně vnějšími
problémy. Uložíme energetický poklad do nitra člověka, který si neudě
lá čas a nemá dostatek vůle, aby se zabýval vnitřními, a ne vnějšími
otázkami a pmvdou své existence."
Tento návrh byl nadšeně přijat a energetický poklad byl člověku uložen do jeho nitra, kde ho až dodnes málokterý objevil.
Tato povídka, svědectví moudrosti starých národů je platná až
dodnes. Člověk si neudělá dostatek času a nemá dostatečnou vůli hledat
síly a moc ne ve vnější, ale ve vnitřní síle své existence. Svoji pozornost
a vůli věnuje hlavně rozumovému myšlení a jeho nárokům. Touha po
poznání hlubŠÍ pmvdy ustupuje požadavkům hmoty, touze po zisku
a požitcích těla.
Energii, skrytou v jeho nitru, člověk v plné míře doposud nenašel
a ani nepochopil pmvdu, že pomocí rozumu ji není schopen najít, nepoužívá-li moudrost a víru.
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Sídlem vnitřní vibrace je štítná žláza, spojená s určitým duchovním
centrem, které uvolňovanou energii diriguje do krku, hlasivek, do jazykaamandlí.
Lidé, kteří trpí krčními disharmoniemi, například struma, (vole) nebo
těžkostmi krčních onemocnění, mají sklon ke stěžování, ke kritice
a urážení. Mluvené slovo působí přes hlasivky. Vibrační energie podléhá pokynům ducha a vůle. Duševní síly, orgány, tělesné buňky, fluidy,
vše reaguje citlivě na myšlenky vyjádřené slovy a je provázející pocity
a působí positivně nebo negativně.
Vibrační centrum je nejúžeji spojeno i s vysokým duchovním centrem na temeni hlavy.
Symbolem vibračního centra je apoštol Filip. Toto jméno znamená
v aramejštině ,,milovník nebo přítel koní". Kůňje symbolem pro sílu.
Lidé, kteří jsou schopni vyvinout a udržovat na výši vibrační sílu,
jsou schopni rozpouštět disharmonické, rozbíjející, nemoci vyvolávající
myšlenky, představy, pocity a slova Poznání tohoto potenciálu síly podIžte dobře v paměti, má pro člověka velký význam.
Žalmista zpívá: ,,Přijmi ó mluvu a hlas lásky mého srdce, ó Pane,
můj Bože!"
Nezapomínejte ani důležitost aury a jejího uzavření a vědomě
v každé životní situaci cítit, myslet a mluvit tak, jak to Otec od vás vyžaduje: S láskou, porozuměním a připraven pomoci, kde moje síly stačí.
Pozemští jasnovidci jsou schopni vnímat jen jedinou auru. Ve skutečnosti jich existuje u člověka sedm.
1. Nervový duch, zvaný éterické tělo

2. Astrální tělo má svoji auru, stejně jako
3. Nižší mentální tělo
4. Vyšší mentální tělo mají svoji auru
5.
6.

Tělo vzkříšené
Tělo prosvětlené

7. Tělo dokonalé
Vibrační energie je schopna se téměř neomezeně vyvíjet s růstem
vnitřru'ho poznávání, zráním a s vědomým životem v mezích božské
zákonitosti. Božské zákony netrpí prohřešky na čisté, vývojové cestě
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návratu k Bohu, která je pro všechny, přiměřeně osobnímu zatížení stejná Ale zda je bohulibá, nebo opak, závisí na svobodné vůle každého
z vás. Na kvalitě vibrační energie je závislé i vaše zdraví.
Osvědčeným pomocníkem pro posilování vibrační síly jsou barvy.
Colortherapie. Léčení pomocí vibrace barev prováděli již staří Egypťa
né, Indové a Číňané.
Dalším pomocníkem je sugestivní působení harmonické hudby na
lidské tělo. Hudba je léčivým faktorem v první řadě. Spolu s duchovní
silou představivosti působí a posiluje celé tělo a duši a zásobuje je zdravou energií.

*

Duchovní síla představivosti

Tato síla patří k důležitým kreativním silám člověka, jako jsou napří
klad sugesce, koncentrace, myšlení a přání. Jsou v ní vázány v enormně
velkém rozsahu různé síly, které mají pro životní průběh každého z vás
velký význam. Ve formě představ otevírá bránu mnoha abstraktním, ale
i reálním ideálům, přáním, myšlenkám, vše leží jen na vaší vůli a vnitř
ním vědomí je realizovat nebo odmítnout.
Centrum síly představivosti je v hypofyze, v jejíž blízkosti leží pineální žláza, duchovní síla víry a obě tato centrajsou úzce spojena.
Paracelsus, velký lékař středověku, si byl vědom důležitosti obou
žláz a říká: "Nesprávné představy jsou často příčinou nemocí. Víra
v pomoc Boha, je cestou kjejich vyléčení."
Síla představivosti je orgán, který je schopen realizovat myšlenky,
představy, plány a přání. Vše záleží na síle vaší vůle a víry v jejich splnění, protože víra je v podstatě principem síly představivosti. Věřit
znamená Tvůrce nevidět, ale cítit ve svém nitru Jeho přítomnost
a pomoc.
Jako vše na Zemi, lze i sílu představivosti používat v pozitivním
i negativním smyslu. Prosíte-li například o vyléčení, pomáhají, jak již
jsem říkal, i představy barev a jemná hudba, jež vyvolává duševní i fyzickou harmonii. Při onemocnění je dobře nosit světlé oblečení, zvláště
spodní prádlo, protože síla představivosti reaguje na tyto barvy přísu17

nem vitality a zdraví. Stávají se sugestivní silou síly představivosti, stejně jako při působení jemné hudby.
Varuji vás, ale před příliš silnou, vynucenou koncentrací. Může vyvolávat silné bolesti očí, spánků a celé hlavy. Důvod leží v tom, že nevědomý chce něco docílit násilím a zneužil svojí vůli, bez vnitřní oddanosti víře. Tím vznikají chybné funkce v nervovém centrum a může
dojít k nervovým poruchám. Koncentraci je nutno používat jen v harmonii, odevzdanosti a míru.
Symbolem síly představivosti je apoštol Bartoloměj (NatanaeI), jenž
byl schopen zvláště silně vyvíjet svoji sílu představivosti, když ,,seděl
pod tikovým stromem" Jan 1,48. a toužil se stát členem Ježíšovy skupiny. Představoval si své přání s láskou a touhou stále znova, až dosáhla
Ježíše, který uskutečnil jeho přání a učinil ho svým učedníkem.
Chcete-li správně vyvíjet svoji představivost, získáte cenné dary.
Mnoho pozitivního a dobrého. Přesně ohraničenou pozitivní myšlenkovou aktivitu a její výdrž. To znamená, že tam, kde ostatní přestávají
myslet, jste schopni vidět dále. Tito jedinci jsou často na Zemi označo
váni jako génia, velcí objevitelé a vynálezci. Jejich síla představivosti je
tak daleko vyvinutá, že vidí :za nonnální sílu představivosti většiny lidí.
Vše co je na Zemi. objeveno a prozkoumáno, existuje již celé eóny let
v nadzemí, než dosáhl člověk vývojové výšky síly představivosti, aby je
byl schopen přijmout. Přitom je potřebí i velký podíl síly správného
myšlení.
Cvičení síly představivosti:
Představuji si to nejlepší pro sebe i pro ostatní, abych byl schopen
myslet, cítit a činit jen dobro.
Představuji si, že moje oči a uši, moje pocity a myšlenky jsou stále
připraveny činit dobro.
Představuji si, jak moje duše a celé tělo jsou naplněny světlem.
Představuji si, že každému, s nímž přicházím do styku, jsem schopen
vysílat vstříc světlo a lásku.

*
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Duchovní síla porozumění - (moudrosti)
Slovo moudrost stojí v závorce, protože duchovní síla porozumění se
vyvíjí tak, že později přejímá její místo moudrost.
Duchovní síla porozumění uzavírá ve svých hranicích všechny vě
decké směry a jejich vědění. Jejími vlastnostmi jsou znalosti, chytrost,
schopnost osvojovat si nové poznatky, paměť, vzpomínky aještě další
pozitivní vlastnosti.
Centrum této síly je uprostřed čela, těsně nad očima Čím více se vyvíjí, tím více roste vědění člověka, ale i jeho metafyzické smysly. Je
důležitá pro inteligenci, ale i pro telepatii a intuici člověka Čím více je
vyvinutá, tím více se vyvijí i člověk ve smyslu metafyzickém.
porozumění

leží v nervovém centru
síly pracují dohromady. Síla porozumění je vedoucí silou, ale bohužel u většiny lidí je tomu opačně. Egocentrická vůle člověka přináší lidstvu mnoho nedobrého. Pánem egocentrismu je Satan. Ovládá sílu porozumění a tím blokuje její vývoj,
takže u lidstva, podléhajícímu jeho vůli, dominuje egocentrická vůle
a ne porozumění.
To není vůle Tvůrce, který vyžaduje, aby člověk vyvíjel sílu porozumění vedoucí k růstu moudrosti, čímž by Satan ztratil svoji moc.
Dohromady s duchovní sílou

žláz v předním mozku síla vůle.

Obě

Symbolem síly porozumění je Tomáš, kterému je podle pozemských
evangelií připisována nedůvěra a pochybovačnost. To není pravda, protože obě vlastnosti jsou vlastnosti satanské, jež jsou Tomášovi, oddanému Ježíšovi a Bohu, člověkem neprávem připisovány.
Proč? Nejprve chtěl porozumět, přesvědčit se, než uvěřil. To je mnohým lidem cizí. S nedůvěrou a pochybovačností nemá Tomáš nic společného.

Slova: ,,Pojď vlož své prsty do mých ran. Nebuď nevěřící, ale věř!",
nebyla správně přeložena
Ježíšem bylo schvalováno, že apoštolové nevěří hned všemu, co je
jim řečeno.
Tomáš není "Tomáš nevěřící", ale Tomáš hledající porozumění
a pravdu. Jeho síla porozumění nebyla ještě tak vyvinuta, aby se stala
moudrostí. Chtěl rozumět, než uvěřil a pochopit JeŽÍšovo vzkříšení.
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Duchovní síla porozwnění má být pro člověka přirozenou silou, s níž
potkává nové poznatky a svůj růst. Velký význam má ve vztahu k duchovnímu průvodci, jehož intuitivní tichý hlas je ten, jenž vás v denním
životě vede. Z vašeho porozwnění vyvíjí myšlenky, ale i pocity, které
vám v pravém okamžiku předává Porozwnění je centrální silou pro
člověka i jeho pomocníky, kteří s vámi stoji denně ve středu všeho dění.
Vysoce vyvinutou sílu porozumění vlastnil známý král Šalamo~
jehož intuitivní vědění se vyvinulo k hluboké moudrosti a ústilo ve všeobecné pomoci ostatním lidem.
Šalamoun: "Šťastný je ten, kdo ovládá duchovní sílu porozumění
a učí se tím moudrosti. Ta je stromem života a šťastný, kdo moudrost
pozná a podrží."
Duchovní síla porozumění a intuice jsou možné jenom v tichu

a míru.
V souvislosti s mými slovy bych rád uvedl ještě jednoho, všeobecně
známého vědce Einsteina, jenž dovedl své teorie porozumět a dále rozvíjet.
Einstein: ,,Podstatným faktorem mého života byla intuice. Byla pro
mě fonnou kosmického vědění."
Duchovní síla porozwnění tvoří přímou společnou linii s duchovním
průvodcem. Jste-li s ní spojeni, oživujete kontakt s božskou jiskrou na
temeni hlavy a urychlujete svůj vývoj.
Cvičení:

Ve jménu Ježíše Krista prosím o sílu porozumění pro sebe a všechny
své bližní v každé životní situaci.
Ve jménu Ježíše hovořím vždy pravdu.
Snažím se ve všech situacích o mír a harmonii, abych docílil úzkého
kontaktu s mým duchovním pomocníkem.
Nakonec bych ještě rád řekl všem, kteří bojují s nedobrými vzpomínkami, aby je vyrovnali, protože jinak dochází k rušení síly porozumění.
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Duchovní síla vůle
Centrum síly vůle leží v předním mozku, trochu výše než síla porove středu mezi očima
Obě síly leží ve stejném nervovém cen1ru, které jim předává sílu
k působení a je potřebí aby pracovaly společně ve snaze o stoupající
vývoj člověka Moudrost sílí sílu porozumění, která vede sílu vůle.
Pomocí intuice, dochází u síly vůle k tomu, že se podřizuje síle porozumění. Intuice je tedy působení síly porozumění a později síly moudrosti.
Duchovní síla vůle je u většiny lidí v metafyzickém smyslu příliš
málo pozitivně vyvinutá. je přtliš vznětlivá, zvláště tehdy, jestliže dominuje u člověka hmotné zaměření a jeho vývoj, hlavně duchovní vývoj
síly lásky je nízký. V tomto případě působí lidská vůle velmi často negativně. Hmotně zaměřený jedinec jedná :zaslepeně.
Korektura jeho vůle má být zaměřená na snahu, aby vůle ve spojení
s intuicí a sílou porozumění se projevovala ne jako hrubý egoismus,
s odmítáním vnitřní intuice.
Velkou úlohu zde hrají návyky a výchova Nejlépe je uvědomit si, že
nejsprávnější bývá první myšlenka, inspirace duchovního průvodce.
Vůle sama je v podstatě dobrá. Jen musí být používána v míře, která
nepřekračuje božské zákony. Egoistická vůle se soustřeďuje jen na přání
vlastní, bez ohledu na ostatní. Tím vzniká mnoho rozporu na Zemi,
mnoho utrpení a bídy.
Vůle je pro lidský vývoj pozitivní, jestliže vyjadřuje harmonii, vůli
Tvůrce a respektuje existenci i ostatních spolužijících.
Důležitým bodem v souvislosti s vůlí jsou pozemské výchovné systémy, zaměřené stále ještě diktátorsky na zlomení vůle dítěte. Nepoužívejte slova ,,musíš", ale ,,máš" nebo ,,měl bys". Jako příklad vám může
sloužit ,,Deset zákonů". Musíš svědčí vždy o charakterové a vnitřní
nezralosti.
U Boha neexistuje slovo ,,musíš", Bůh nenutí nikoho z vás, čeká
trpělivě na vaše zrání.
Všechny náboženské předpisy, které jmenujete "dogmata", neodpovídají božské vůli, spíše udržení moci nad věřícími. Bůh ponechává
svým stvořením podmínečnou vůli. Proč podmínečnou? Toto slovo se
zumění, přibližně
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vztahuje na nedokonalost pozemského člověka, který není schopen poznat následky a působení toho, co svou vůlí chce docílit Většinou dochází k opaku. PřI1iš podléháte hmotnému tlaku těla a jeho nárokům.
Symbolem duchovní síly víry je apoštol Matouš. Povoláním byl výběrčím daní a přizpůsoboval své povolání vlastní vůli. Těžko mohu
přesně vyjádřit, jak úzce souvisí s vůlí následující tři slova, jež působí
v tomto smyslu. Snad účel, volba, určení.
Účel? Bůh dal každému svému stvoření svobodnou vůli a tu je potřebí respektovat již u dospívajících jedinců a působí-li nesprávným
směrem, snažit se vlastním příkladem a rozhovory vysvětlit jim správnoucestu.
Volba? Souvisí s účelem, respektovat svobodnou volbu.
Určení? ,,Buďte dokona1íjako váš Otec v nebi." (Mt 5,48)
To je správná volba vaší životní cesty. Jestliže se od ní oddalujete,
oddalujete se svému Tvůrci, hannonii a míru současného i budoucího
života.
Čas, hodnoty a směr cesty jsou ponechány svobodné vůli každého
z vás.
Příklad:

Poznal jsem, že vůle mého Otce mne vede ku prospěchu.
Chci ji plnit.
Jen vůle boží má se ve mne uskutečnit.
Jeho vůle se staň skrze mě a pro mě.
Víra, že vůle Boží je to nejlepší pro mne a chci ji plnit.
Prosím mého duchovního průvodce o pomoc.

Duchovní SIla pořádku

*

Již více jak dva tisíce let je tomu, kdy Ježíš předal lidstvu svoji nauku. Mnohý národ ji přebral s láskou a úctou a pokročil daleko ve svém
vývoji a jejím předávání na své příslušníky, mnohý národ nedošel v této
nauce příliš daleko. Celkově lze říci, že národy planety Země jsou
v duchovním vývoji hodně nízko a patří k nejníže vnitřně vyvinutým
planetám světa.
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Situace by byla jiná, kdyby stály na špičce národa osobnosti spojené
nejen s pojmem života hmotného, ale i s existencí ducha a staly se vedoucími světlé budoucnosti lidstva bez válek, násilí, bez ohrožování
životů a zdraví celé Země.
Při uvažování po našem rozhovoru nezapomeňte i na zodpovědnost
vlastní. Tak jako každý růst a vývoj začíná od malého semínka. začíná
i vývoj a růst národů od jednotlivců. kteří svým pozitivním příkladným
životem a novými objevy docílí změny nejen svého okolí, ale celého
světa. Čas zde není rozhodující, jen vůle a skutky. Otec čeká trpělivě již
eóny let na vaše probuzení a návrat do domova, jenž vám při stvoření
daroval.
Každý z vás nese zodpovědnost za hodnoty vlastního života, které
mají být příkladem pro celé okolí, i pro celou Zemi. Každý z vás je potřebný národu v němž roste a žije a v němž má svoji úlohu. To by mělo
být jedním ze základních fundamentů vašeho vědomí. Aby tento fundament rostl a sílil, stal se mocným a šířil se, potřebuje dodržovat pořá
dek,jenž Tvůrce do vás vložil a který je většině dnešních národů cizí.
Pořádek je přáním Otce, Boha. Bůh je Bohem pořádku, jenž vložil
pří stvoření do vašeho nitra. Nepořádek v duši a těle a jeho začátek leží
v nitru člověka a znamená všeobecnou disharmonii.
Centrum duchovní síly pořádku leží v blízkosti solarplexu nedaleko
jamky. Metafyzicky vyjádřeno je symbolem pro duchovní sílu
pořádku Jakub. K jeho úkolům patřilo udržovat pohromadě apoštoly
a Ježíšovi posluchače a dbát o pořádek v JeŽÍšově skupině.
Pořádek působí zevnitř navenek, dohromady s harmonií a vzájemnou
sounáležitostí všech členů skupiny. Proto určil JeŽÍš Jakuba jako strážce
pořádku a harmonie.
Pořádek a harmonie dnešního lidstva, orientovaného navenek, nemá
o vnitřním pořádku žádnou představu. Hovořím o vnitřním pořádku, ne
o pořádku vašich obydlí a hmotných zabezpečení.
Vnější pořádek jsou disharmonie, těžkosti, útoky všeho druhu. Je nucení, které vede ke vzniků četných konfliktů, nepřátelství a těžkých životních problémů.
Vnitřní síla pořádku působí harmonicky na pocity člověka a jeho
okolí. Nemůžete sloužit Bohu a zároveň negativním bytostem, které vás
na nejvyšší míru inspirují a ovlivňují, a jejichž inspirace většina z vás
pupeční
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bez boje přijímá. Nemůžete vést život dvoukolejnou cestou bez snahy
o vnitřní pořádek. který je proti všemu negativnímu zároveň vítězným
bojem.
Duchovní síla pořádku, je-li dobře vyvinuta, pečuje o to, u váš pocit
sounáležitosti s Kristem a Bohem je stále hlubší a silnější. Kristus se
stále znovu snaží zahalit vás hannonií a láskou. aby vás uchránil a zesílil vaši duchovní sílu pořádku, ale ne ke karoému má přístup.
U mnohých není tato síla téměř vyvinuta, ale mnozí ji již cítí a žijí,
působí odmítáním všeho negativního při svých pochybnostech, zoufání,
slabostech všeho druhu, při strachu. starostech a nespokojenosti.
Je-li vyvinuta síla pořádku positivně, pomáhá proti negativním vlivům a inspiracím, při vývoji osobních schopností a talen~ a zajišťuje

životní harmonií a zdraví.
Zvláště silně působí vyvinutá síla pořádku při styku se spolužijícími,
v zacházení s nimi s láskou a porozuměním. Na tělo působí oživující
hannonií pomocí modliteb a meditace a zvláště působením dobrých
skutků.

Duchovní síla pořádku je centrálním bodem všeho stvoření. Vše
a všichni v celém universu, kteří žijí vůlí Otce, snaží se a působí ve
smyslu Jeho zákonů, jsou chráněni Božím pořádkem. Jedna z nejpůso~
bivějších modliteb k Bohu je dík za pořádek ve všem a ve všech jeho
stvořeních. Hannonizuje vaše duchovní síly a zesiluje vaše zdraví.
Bůh chce zdravá stvoření, která jsou si vědoma svého úkolu na Zemi,
ale i všech darů, které mu Otec ke splnění tohoto úkolu poskytuje. Tím
dosahují optimální výšky svého dočasného, pozemského života, než se
opět vrátí do hannonického pořádku svého pravého domova

*

Duchovní síla radosti a nadšení
Centnnn síly radosti a nadšení je ve středu podvěsku mozkového. Je
jí zvláště těžko definovat, ale již od starověku je známá jako zvláštní
milost Boží, kterou Otec propůjčuje všem, kteří si předsevzali něco na
Zemi objevit a dokázat pro poznání Jeho velikosti.

často je tato síla nazývána také ,,Dech Boží", protou přináší člově
ku nové ideje, talenty, schopnosti.
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Pravda proroků a jasnovidců starověku se potvnuje, protože duchovní síla radosti a nadšení přináší vždy něco zvláště kreativního. Je
energií, kterou lze nazvat energií dokonalou.
Již před tisíciletími čerpalo lidstvo její vitalitu, nadšení, radost, které
pozdvihují člověka vzhůru, aby byl schopen "dech Boží" předat všem,
kteří jsou schopni ho přijmout.
Na Zemi je jmenujete médium a jejich působení bylo ve starověku
stejné tak jako dnes.
Tvůrce však by nebyl dokonale spravedlivý, kdyby tuto vzácnou duchovní sílu poskytoval jen zvláště nadaným prorokům a médiím.
Vložil ji v různé míře i do každého z vás a na vás záleží, jste-li ji
schopni prací na svém vnitřním růstu vyvíjet a přijmout.
Duchovní síla, o níž hovořím, je velkým bohatstvím životní radosti.
Její nedostatečný vývoj působí opačně, jako ponurost a nedobrá nálada
a vede k depresím, které jsou častým úkazem dnešní doby a důkazem
nadvlády negativních sil nad člověkem.
Symbolem duchovní síly nadšení a radost je Šimon, v době Ježíšově
nazýván Šimon Kanaaniter nebo Šimon Zelot (horlivec).
Byl jedinečné médium, ale působil v tichu. Během třech let rostly jeho mediální schopnosti až k určitému stupni dokonalosti.
Duchovní síly radosti a nadšení jsou duševní síly, které u většiny lidí
fimgují jako motor, který je poháněn špatným palivem. Stroj není schopen dokázat to, co konstruktér motoru chtěl docílit, protože použív~í
nedobrou pohonnou látku, zvláště v nižších životních sférách.
Síla radosti a nadšení má stoupající stupně a všechno, čím člověk ji
dokáže zesilovat, zajišťuje mu aktivní život.
Vyšší stupeň nadšení je entuziasmus a zde je nutno přemýšlet
a pracovat dohromady se sílou rozumu. Každé stupňování je nutné podřizovat důsledné kontrole.
Sílu nadšení nelze stupňovat bez síly moudrosti, jinak využívá ph1iš
mnoho aktivní životní síly, vitality člověka, čímž trpí jeho zdraví.
Negativně se může ukázat i slepá horlivost a žárlivost.
Duchovní síly se doplňují navzájem a je potřebí všechny síly stejně
brát, V člověku musí být připraveny předpoklady, mají-li správně půso
bit.
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Přemýšlejte například,

co přinesla v minulosti národům slepá horlivost a fanatismús, svědectví zneužité životní síly entuziasmu, jako·byly
například "svaté války" a náboženské boje všeho druhu, až dodnes. Co
člověk nazývá svatou válkou, je v podstatě slepý náboženský fanatismus, který pnnesllidstvu mnoha nedobra a oddaloval ho od Boha
Nevažte se na konfese, ale přímo na Boha To, co člověk na Zemi
rozumí pod názvem konfese, jsou vývojová stadia možná jen na nízko
vyvinuté planetě a po smrti :zasahují nejvýše do 4. atmosférického kruhu.
Pravé náboženství znamená svobodnou vůli v blízkosti Boha, ne slova a ceremonie, ale skutky. Co jmenujete konfesionální pokrok, je oddalování člověka z cesty k Bohu. Pravé náboženství znamená svobodnou
individuální vůli a čistou vazbu na Boha skutky a láskou.
Duchovní síla radosti a nadšení může mít hluboké propady a musí
být vždy kontrolována vůlí a rozumem. Ale přesto je velmi cennou
silou, neboť přináší do života smysl a správný směr.
Chvála, uznání a vyznamenání, radost, nadšení, entuziasmus, vše
musí přijít vždy ve vhodnou dobu a být kontrolováno rozumem.
Sídlo síly radosti a nadšení - medulla - je žláza, která vylučuje
nervové látky a celý nervový systém a smyslové orgány musí zůstat pod
kontrolou, jinak vznikají přehnaným nekontrolovaným nadšením chronické nemoci smyslových orgánů, očí, úst, nosu, zvláště však nervových
center.
Nutná je stálá kontrola pocitů a jejich působení. Snažte se i při nejhlubší radosti a nejsilnějším nadšení zůstat v citové rovnováze a být
pány svých pocitů, myšlenek a všeho svého jednání.

*

Duchovní síla vylučování a odříkání
Dvanáct duchovních sil jsou fundamentem duchovní cesty k Bohu.
Jsou schopny dalšího vývoje, pracuje-li člověk dostatečně na svém
vnitřním růstu aje schopen si přiznat chyby, nesprávné návyky,jednání,
myšlenÍ' a pokušení, jimž podléhá, je-li schopen vylučovat vše negativní
a nepříznivé, co je v jeho vědomí.
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duchovní síle vylučování a odříkání nebylo doposud příliš hovoře
no. Její centrum je na konci páteře, těsně při vylučovacích orgánech. Je
nervovým centrem, které vylučuje nejen fyzický, ale i duševní odpad,
jako jsou například nedobré pocity a myšlenky. Pro mnohého člověka
není dostatečně pochopitelné, že je možno vylučovat fyzickými orgány
i odpad psychický. Člověk přijímá své vylučovací orgány více méně
nepříznivě, často jim neposkytuje dostatečnou péči a nepečuje o jejich
vývoj.
Symbolem obou sil je apoštol Jidáš Tadeáš, jehož jméno lze lidskými
slovy přeložit jako odvahu přiznat si a pracovat na svých slabostech.
Kde zůstává odvaha k osobnímu, individuálnímu pokroku? Nakolik
jsem schopen uvolňovat a pracovat na svých nedobrých vlastnostech?
Předpoklad něco uvolnit je vždy si věci a jejích hodnot nejprve být vě
dom.
Vědomě uvolňuji vše nedobré a důvěřuji na pomoc Boha.
Vědomě uvolňuji vše nedobré, aby duchovní síla vylučování a odří
kání pročistila moji duševní strukturu a tělesné funkce.
Důležitý prostředek

k harmonickému vývoji duchovní síly vylučo
vání a odříkání je uzavřít se ve svém nitru a nechat procházet vědomím
minulost i přítomnost a přiznat si jejich slabosti. Pročišťovat nitro od
tížících myšlenek a zážitků minulosti i přítomnosti, vytvářet si ve svém
vědomí a myšlení volné prostory, které přispív~í zdmví těla a odstraňují
rostoucí disharmonie, vytvářející psychosomatické blokády.
Pracovat na správném vývoji duchovní síly vůle, volně bez strachu,
starostí, nepříznivých předsudků, na osobním vnitřním vývoji úzkého
spojení s Bohem. Vůle, která neblokuje, nezužuje, ale vytváří volné
prostory, svobodu v osobním vývoji, aby namísto svazujících konfesí
naplnilo vaše nitro vnitřní, vroucí spojení s Bohem. Vše, co neslouží
tomuto účelu, učte se uvolňovat, vylučovat a nahradit láskou a pozitivními vlastnostmi.

*
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Duchovní síla života
Sila života leží v pohlavních orgánech a je aktivní silou, která pozitivně nebo negativně ovlivňuje život člověka, jeho tělesné a duševní
zdraví. Spolu s pohlavními orgány je zodpovědná za průběh inkarnaci
na Zemi a je připravena kdykoliv k použití, aby byly zajištěny vitalita,
zdraví, vývojový stav a pokrok člověka.
Uvolňujte

se, nechejte vše nepříznivé v sobě a kolem sebe odpadávat, snažte se o harmonii myšlenek a pocitů, hovořte pomalu, rozmyšleně a vědomě se silou svého života, která leží v pohlavních orgánech.
Uvolňování je schopnost, která není rozumovému vědomí zcela vítána
Ale musíte uvolňovat všechny zbytky, vazby a disharmonie uložené ve
vašem podvědomí, které jsou často symptomy nemocí. Nezapomínejte
na nutnou koncentraci při všem co mluvíte, myslíte a děláte.
Jako cvičení pro posilování této sily života používejte, kolikrát je
vám to denně možná, opakování dvanáctkrát slovo
ži i i i i i i i i i i i vot
Od temene hlavy až k nohám musíte cítit pocit tepla, hlavně v pohlavních orgánech, jejichž síla je druhá největší síla darovaná Tvůrcem
člověku.

Síla uvolňování a zachování života je větší než pohlavní pud, ale ne
u všech lidí stejně. Obě síly m~í zvláštní úlohy a člověk nese sám plnou
zodpovědnost za jejich zneužití.
Pud k zachování života je silnější než pohlavní pud, ale ne u všech
živoru stejně. Zneužívání vede ke stavu, který nazýváte selhání imunity,
aids. Aids je onemocnění v důsledku zneužívání duchovní síly života
a je v současné době jen malým negativním začátkem. Gigantické
masivní působení ve smyslu degeneračním, stojí ještě před vámi a bude
jedno z největších příčin umírání v budoucnu.
Tvůrce

vložil do člověka sílu života, kterou spojil s. vědomím, že
čím více je si člověk vědom své životní síly, tím více ji chrání a nezneužívá. Starý čínský mudrc říká: "Kdo je schopen chránit svou sílu života
a nezneužívá ji, ten dosahuje v životě zdraví, vitalitu a rychlý duchovní
vzestup."
V dnešní době je tato pravda pro lidi tabu. Nízké pudy jsou využívány až na hraníce nemožnosti. Následekje aids, selhání imunity.
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Tělo člověka

je tvořeno triliony atomů a každý atom je samostatná
světelná živá jednotka s vlastním světelným jádrem. Tato světla jsou to,
co se u člověka projevuje pocity a myšlenkami ve fonně aktivity, zdraví, vitality, životní radosti a podobně. Lidské tělo je nukleární světelná
bytost.
Kdo je schopen sílu života v určitých situacích vědomě, intenzivně
oslovovat, pozná brzy, jak jemně mu odpovídá na myšlenky a pocity,
ajak na ně reaguje.
Čím více světelných atomů uvolňuje světelná energie do celkového
oběhu světelné bytosti člověk, tím pevnější je jeho zdraví a ochranné
síly a tím více mohou být odváděny všechny negativní síly, které se
snaží o jeho zánik.
Duchovní síla života umožňuje přímé, ale i nepřímé spojení mezi
člověkem a jeho duchovní podstatou. Nedomnívejte se, ~ dvanáct duchovních sil mají platnost jen na Zemi.
Duchovní síla života není sice vaše centrum, to je temenní čakra, sídlo božského světla, ale je duchovní silou, která stojí člověku ajeho pozemské existenci nejblíže. Boh~l proto ji člověk tak snadno zneužívá
A to čím více, tím méně sil a energií, zvláště světelných energií z již
jmenovaných atomových jader člověka mu zůstává a namísto k růstu
a vývojovému stoupání, dochází k jejich poklesu.
Znovu opakuji důrazné varování: nedojde-li k obratu v současném
zneužívání síly života, jde člověk vstříc světovému moTU.
Symbolem síly života měl být Jidáš Iškariotský, který však brzy dobrovolně, kladu důraz na slovo dobrovolně, odešel z rodiny apoštolů.
Jeho následovníkem, který byl za něho do rodiny apoštolů přijat, se stal
Matyáš. (Ne Matouš!)

Milí přátelé, nevyslovil jsem a nechci vám vyslovit zákaz pro to nebo
ono, to rozhodne vaše svobodná vůle a vše nesprávné musíte sami zodpovědět.

Prosím vás však v zájmu vašeho dalšího zdravého života, pře
mýšlejte o všem, co jsem vám říkal a pracujte na sobě.
Zatím stále ještě nejste schopni pochopit, jaký veliký význam pro vás
duchovní síly, o nichž jsem hovořil, mají. Chraňte se před jejich zneužitím, které ničí vaší tělesnou, duševní, ale i duchovní konsistenci. Jste
soudci sama sebe v životě současném i v životech následujících.
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Pokyny k osobnímu vývoji duchovních sil
K zakončení kapitoly o duchovních silách bych vám rád ještě před
ložil počet bodů, které jsou pro vás při vývoji a používání těchto sil dů
ležité.
l.Aktivuj duchovní síly pomocí souhlasu s jejich existencí
a důležitosti.
2. Snaž se o vývoj těchto sil jemnou, nenásilnou fonnou, nepoužívej
násilnou vůli, zkřečovatělé pocity a zatěžující myšlenky, uvolněně
dýchej.
3. Oslovuj své síly slůvkem "ty", jsou součástí tebe sama a chtějí ti
být nápomocny.
4. Uč se cítit, jak tyto síly působí. Odmítej stres, disharmonii, pře
hnané nároky pozemského života, duševní stísněnosti a smutek. Uč se
poznávat, jak do tebe proudí harmonie, radost a mír.
na temeni hlavy můžeš oslovovat Krista. To je čakrajeho
působení. Věř na jeho přítomnost a říkej si: ,,Jsem duchovní inteligence
v oblasti působení Krista."
5. V

čakře

6. Věnuj svým duchovním silám pozornost a uznání. Všechny
být vedeny k plnění svých úkolů s láskou, uznáním a trpělivostí.

chtějí

7. Všem dvanácti duchovním silám nemůže být poroučeno a nesmí
být nuceny násilím k aktivitě.
8. Pozoruj působení svých sil a uč se pochopit, jak pracují. Ke své
ke svému pohybu potřebují volnost. Nech vývoj potenciálu
jejich síly jejich vůlí, pracují vždy jen ku tvému prospěchu.
činnosti,

9. Zdravotní problémy, disharmonie a duševní těžkosti jsou nejrychleji zvládnuty, jakmile tvoje duchovní síla radosti a nadšení je intensivně oslovena Deprese, smutek, zoufalství a podobné těžké pocity, ustoupí velmi rychle a nahradí je vnitřní mír.
10. Jestliže jsi dokázal své duchovní síly vědomě vyvíjet a důvěřovat
jim, těš se! Radost je zvláště silným, positivně působícím faktorem pro
veškerou tvoji energetickou oblast.
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11. Jestliže ti někdo říká, re jsi nositelem zvláštního vyzařování a že
máš něco, co lze těžko vyjádřit slovy, jsi tolerantní, milý ke svým sp0lužijícím, stále připraven pomoci, re jsi jiný než ostatní, pak. máš jistotu,
re dynamické vibrace tvých duchovních sil v tobě plně působí.
Ale nezůstávej při této chvála stát. Tvoje síly je možno i nadále ještě
mnohem více vyvíjet,nežjsi dokázal doposud.
12. Jestliže pozoruješ, re tvé duchovní síly se svým celkovým potenciálem začínají správně pracovat, že jsi napň1dad schopen poznat léči
vou sílu svých rukou, domníváš-li se, re jsi dobře vyvinut a schopen pro
léčivou pomoc ve smyslu Božích zákonů, je to důkaz pro tvůj vnitřní
vývoj a do tvého vědomí budou přicházet stále další léčivé síly, pro široký okruh tvého působení.
Jen to nejnutnější jsem shrnul v těchto dvanácti bodech.
Rozhodující je individuální vývoj každého samotného z vás, protože
nikdo nemá stejnou vývojovou linii svých duchovních sil jako ostatní.
Váš vývoj je nejvýše osobní úkol a záležitost.
V budoucnosti se dozvíte od vašich učenců, kteří se zabývají esoterikou, o různých vědeckých poznatcích. Například, re se zabývají
s energetickým potenciálem, protože světu je známo, re nic na světě
nejde bez energie a jejího působení.
Uvědomte si: I v mém vnitřním vývoji není nic možné bez energie.
Tak jako v celém kosmu je ke všemu nutná energie, je nutná
i k osobnímu růstu síla a energie vašich vnitřních sil.
Jak působí duchovní síly? Z knihy Adelmy Vay: "Tajemství kosmu
- duch, síla, hmota" (vydané 1996 nakladatelstvím Santal) jste poznali,
re jste jmenovány životní elementární buňky. O tom by bylo potřebí
hovořit mnohem více, ale to nejste na vašem vývojovém stupni ještě
schopni pochopit.
Dovolil jsem si počet vám známých duchovních sil zvýšit na dvanáct, Kdybyste žili již ve vyšších sférách, zvýšil bych jejich počet až
na 33.
Jak si představujete duchovní síly? Můžete je srovnávat s turbinami,
které u vás na Zemi vyvíjejí obrovské síly. Potenciál duchovních sil je
však: ještě mnohem větší.
Jestliže přemýšlíte o akupunktuře a akupresuře nebo o různých poznatcích alternativní medicíny, poznáte, re duchovní síly působí stejně.
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Sledují tělesné meridiány, kde uvolňují fluidální síly, které vedou přes
éterické tělo tělu fyzickému. Akupresuru a akupunkturu můžeme doporučit, ale jen tehdy, je-li prováděna ne jako výdělek, ale dynamicky léči
telem, oddaným vůli Boha. Těch je u vás velmi, velmi málo. Buďte
opatrní! Pracujte na vývoji svých duchovních sil, to je nejjistější cesta
ke zdraví a hannonickému životu.
Nyní bych vás ještě rád upozornil na důležitý požadavek:
Vím, že především musíte docílit mnoho trpělivosti se sebou samými
a to u vás není lehké. Chyba by byla hovoňt o svých poznatcích a zkušenostech s ostatními, protože, jak jsem již řekl, každý jednotlivý z vás
je samostatná individualita a její reakce jsou odlišné.
Mějte trpělivost, důvěru a vytrvalost a dojdete k cíli, který vás odmě
ní za všechnu snahu a splní touhu úzkého spojení se silami, které vám
zaručují duchovní, duševní a tělesný vývoj a životní radost.
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