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Zamyšlení 
 
Léčení - to je téma, které se stává den ode dne naléhavějším. Navzdory a zčásti 
právě kvůli naší moderní medicíně je zatím stále méně lidí, kteří o sobě mohou 
oprávněně říci, že jsou naprosto zdraví. Současná medicína se stále více ocitá 
v tísni: alarmujícím způsobem narůstají nemoce, které jsou vyvolané vedlejšími 
účinky lékařem předepsaných léků; užívání mnoha chemických preparátů se rovná 
znásilňování organismu. Přírodní léčivé prostředky stále více ztrácejí své pozitivní 
účinky v důsledku narůstajícího znečištění životního prostředí; také léčivá síla 
homeopatických prostředků se snižuje, neboť brzy již nebudou k dispozici žádné 
čisté původní tinktury... 
 
Zároveň v nebezpečné míře přibývají vnější nápory na zdraví člověka: Stoupá 
radioaktivita; znečištění země, vody a vzduchu - a tím i našich potravin - nabývá stále 
vážnějšího rozsahu; sluneční záření je stále agresivnější v důsledku narůstajícího 
ničení ochranné ozónové vrstvy. V děsivé míře se rozmáhají alergie, rakovina a 
v poslední době dokonce také AIDS - nová metla lidstva. A školní medicína je 
bezmocná... 
 
A tak nás dnešní situace skoro nutí k tomu, abychom se opět rozpomenuli na staré 
způsoby léčení -a tím zaměřili své myšlenky a život více na nitro, na duchovno a 
duševno. Velcí znalci léčení lidstva -Egypťané před 5000 lety, Galenus, Hippokrates, 
Paracelsus, Hildegard von Bingen a mnoho jiných -totiž věděli, že každá nemoc má 
vnitřní, duševní příčinu. 
 
Základní chybou medicíny v posledních 100 letech bylo a je, že vidí člověka a 
poznává jej nikoliv v jeho celistvosti, nýbrž hlavně jako hmotu. Člověk není jednoduše 
prostě stroj, jehož hmotné součástky je možno podle libostí opravit a vyměnit: Je 
podstatně více! Je to osoba - jednota těla, duše a ducha. Teprve pochopíme-li 
člověka v jeho celistvosti, můžeme vůbec porozumět tomu, co znamená nemoc, 
popřípadě léčení, a nakonec co znamená být zdráv. 
 
Příčiny všech nemocí spočívají v chybném lidském jednání, v chybném myšlení a 
životě. To je základní teze této brožurky. Další část je pak věnována budování 
„vnitřního člověka“ - z čehož je patrné, čím ve své podstatě jsou nemoc a zdraví. 
Osvojení těchto duchovních základů umožní potom pochopit, jak je možné léčit silou 
pozitivního myšlení. 
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I. Myšlenky jsou energie 
 
Moc myšlenek je dnes mnoha lidem známá - a mnozí dávají svému životu využitím 
tohoto poznatku pozitivní obrat. Často ovšem se síla myšlenek také zneužívá 
k dosažení sobeckých cílů. Použití sil myšlenek pro egoistické účely je však krajně 
na pováženou - a nemá nic společného s pozitivním myšlením, jak my mu rozumíme. 
Co jsou tedy pozitivní, co negativní myšlenky? Co jsou myšlenky vůbec a jak působí? 
- To jsou základní otázky první části našeho spisu. 
 

1. Všechno je energie 
 
Veškerý vesmír je založen na vibraci, na energii: všechno je energie - ať již jde 
o hmotu, světlo, zvuk, myšlenku nebo pocit. Mnoho vědců to potvrzuje výzkumy, 
které ukazují, že nejen vnější vlivy vyvolávají fyzikální změny v našem těle, nýbrž 
především myšlenky - a v širším slova smyslu pocity - ovlivňují biochemické pochody 
v našem organismu. Myšlenky jsou tedy energie, které mají vliv na dobrý zdravotní 
stav našeho těla. Negativní myšlenky způsobují onemocnění člověka, pozitivní jej 
léčí, popřípadě udržují při zdraví. 
 
Myšlenky, pocity a také nevědomé pohnutky poznamenávají naše chování, naši 
gestikulaci, mimiku, každý pohyb a především také naše slova a jednání, což jsou 
ještě silnější energie. Nitro ovlivňuje zevnějšek - a naopak - což je možné, jelikož 
dochází k neustálé výměně, proudění energie. Dochází v nás ke stálému 
vzájemnému působení sil, které spolu komunikují. 
 
Tato komunikace může být buď tvořivá, posilující a oživující, nebo ničící a nakonec 
způsobující nemoc - podle toho, zda jde o tok pozitivních nebo negativních energií. 
 

2. Pozitivní a negativní myšlenky 
 
Co jsou tedy pozitivní, co negativní energie. A co jsou tím pádem pozitivní a co 
negativní myšlenky? 
 
Pozitivní myšlenky jsou tvořivé, konstruktivní myšlenky - jsou to myšlenky 
oduševnělé pocitem nezištné lásky; myšlenky, jejichž smyslem je blaho bližního, 
bez očekávání chvály, uznání nebo odměny; jsou to láskyplné, dobrotivé, 
dobromyslné myšlenky, myšlenky důvěry a přání dobrého, myšlenky posloužení, 
které pomáhají bližnímu v jeho stávající situaci učinit další krok; jsou to myšlenky 
míru a jednoty, myšlenky radosti a vnitřního štěstí - například také myšlenky na krásu 
přírody, která se rozdává jako síla a život v nesčetných formách a barvách, jsou to 
myšlenky vděčnosti, které plynou z pocitu obdarování... Zde z nás nezištně proudí 
energie ke druhému a přebohatě se k nám navrací, neboť jsme ti, kdož dávají, 
protože milujeme. Nesobecky milující myšlenky jsou Boží energie, neboť Bůh je 
láska, a kdo miluje, je v Bohu a Bůh je v něm. 
 
Negativní myšlenky jsou ničící, destruktivní myšlenky - jsou to egoistické myšlenky: 
myšlenky závisti, žárlivosti, nenávisti, hněvu, vzteku, agrese vůči bližnímu; jsou to 
depresivní myšlenky, myšlenky povyšování a ponižování; jsou to očekávání, 
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myšlenky nedůvěry a nepřízně; jsou to hloubavé myšlenky přemýšlení, zamyšlení se, 
lpění na minulém i na budoucím; jsou to myšlenky strachu - strachu o existenci, 
strachu z nemoci, utrpení, nouze nebo smrti, strachu z toho, že nebudeme schopni 
dostát požadavkům všedního dne, strachu ze ztráty bohatství, ztráty partnera nebo 
bližních; jsou to myšlenky sebelítosti a falešného soucitu s bližním, který tomuto 
nikterak nepomáhá; jsou to myšlenky ničení, vykořisťování, trýznění a vraždění, 
především co se týče přírody, rostlin a zvířat; jsou to myšlenky na majetek, přání 
něco být či mít, myšlenky lačnosti po moci a panování; jsou to svévolné, sobecké 
myšlenky, bezohledné myšlenky, které se točí jen kolem vlastních zájmů a vlastního 
prospěchu ... Zde neproudí energie ke druhému; v činnosti nejsou dávající, nýbrž 
požadující síly; člověk, který myslí negativně, nedává, ale pokouší se získat energii, 
aby uspokojil své osobní sobecké potřeby a přání, popřípadě aby odboural vlastní 
nedostatek energie tím, že druhého o ni okrádá. 
 
Myšlenky jsou tedy energie rozličného druhu a síly. Podle charakteru myšlenek 
vytváříme energetické pole specifického druhu. Toto energetické pole se stává tím 
silnější, čím častěji a intenzivněji stejně nebo podobně myslíme; neboť stejnorodé 
myšlenky se vzájemně přitahují a utvářejí společné, mohutnější energetické pole - 
časem pravý energetický komplex. 
 
Je tomu tak proto, že v celém vesmíru se nemůže žádná energie ztratit; energie se 
nemůže rozplynout, pouze se může přeměnit z jednoho stavu do druhého - což 
fyzika vyjadřuje tzv. zákonem zachování energie. 
 

3. Myšlenka jako samo činná existence 
 
Nemůže-li se žádná energie ztratit, musí tedy také každá jednou vytvořená myšlenka 
„někde“ zůstat nebo být. Co se tedy děje s pozitivními a negativními myšlenkami? 
 
Každá myšlenka, resp. každý komplex myšlenek má, jelikož je energie, určitý tvar - 
jasnovidci mohou tyto myšlenkové formy vidět. Jsou to samočinné existence, které 
v sobě nesou místo svého určení. Myslíme-li například láskyplně na určitého bližního, 
vydává se námi vytvořené energetické pole lásky na cestu k tomuto člověku. Jeho 
určením je tedy příkaz přivést k tomto člověku energii lásky. Proto nalezne toto 
myšlenkové energetické pole lásky s neomylnou jistotou správného příjemce. 
 
Přitom je nezávislé na tom, zda příjemce tyto myšlenky zná a kde se nalézá; 
myšlenkové energie nejsou vázány prostorem a časem a vždy dosáhnou svého cíle. 
Podle toho, do jaké míry je příjemce schopen je přijmout, mohou v něm pak tyto 
pozitivní energie působit - tvořivě, oživujícím způsobem. Není-li momentálně schopen 
tyto pozitivní energie přijmout, protože je v dané chvíli negativně naladěný, tak 
zůstávají pozitivní energie v jeho auře, ve vyzařování jeho duše, až je vyvolá tím, že 
začne pozitivně myslet. 
 
Myslíme-li na nějakého člověka negativně, vytváříme tím negativní energetické pole, 
tím že například vysíláme myšlenky nenávisti nebo závisti, tak putují tyto myšlenky, 
které jsou samočinné existence, rovněž k tomuto člověku a pokoušejí se ho ovlivnit. 
Jestliže příjemce tedy myslí podobně, dochází u něho k rezonanci - společný 
energetický komplex se rozkmitává; negativní myšlenky se v něm zesilují. Mohou se 
tak vytvořit pořádné myšlenkové mraky - takový člověk je jakoby „zahalen“. To 
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znamená, že již nevidí toho druhého tak, jaký opravdu je; není již schopen poznat 
v bližním to dobré. Následkem může být hádka, nebo dokonce potyčka. 
 
Jestliže ale vyslané negativní myšlenky nenaleznou v bližním žádnou odezvu, jelikož 
v něm nic podobného neexistuje - žádná tzv. „odpovídající shoda“, potom tento 
nemůže být těmito negativními impulsy ovlivněn. Je-li však citlivý, pak může 
negativní myšlenky svého bližního cítit; jsou jako malá píchnutí jehlou - nebo se 
dotyčný z neznámého důvodu necítí dobře. 
 

4. Zákon setby a sklizn ě 
 

4.1. Všechno se vrací 
 

Je duchovní zákonitostí, že vše, co vyšleme, se dříve či později opět k nám vrátí - ať 
již je to pozitivní nebo negativní. Vysíláme-li pozitivní, nezištné myšlenky, budou tyto 
působit nejen u příjemce, ale vrátí se k nám, k odesílateli, a budou v nás působit 
pozitivně. Jestliže pak myslíme stejné nebo podobné myšlenky, opět se v nás tyto 
myšlenky zesílí a vytváří se dále pozitivní energetické pole. Neboť: stejné nebo 
podobné se přitahuje -přijímáme to, co jsme vyslali - a vytváří se tak společný, 
mohutnější energetický komplex. Nakonec obdržíme více, než jsme vyslali - také 
proto, že vyslané energie se spojí s odpovídajícími myšlenkovými formami a 
energetickými poli. Toto vyjádřil Ježíš Nazaretský ve slově: „Usilujte nejdříve o Říši 
Boží a její spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno.“ Kdo dává nezištně, 
obdrží všechno, co potřebuje a ještě navrch. 
 
Jestliže člověk vysílá negativní myšlenky, působí tyto rovněž v něm; posilují v něm 
odpovídající negativní energetická pole. To, co vysíláme, je tedy částí nás samých; 
posiluje v nás to, co v nás již odpovídajícího je. Jelikož jsme původci myšlenek, jsme 
za ně také zodpovědní. 
 
Tak se každá myšlenka snaží způsobit v nás to, co jsme vyslali. Každá myšlenka je 
tedy příčina usilující o to, aby v nás působila. Svými myšlenkami jsme se předem 
naprogramovali. Mluvíme také o zákonu příčiny a účinku, který bývá také nazýván 
zákonem setby a sklizně: „Každá myšlenka je semenem, které v sobě již latentně 
nese odpovídající plod.“ 
 
Myslíme-li a žijeme-li pozitivně, tedy nesobecky, budou i plody pozitivní, budující. 
Usídlí se v nás harmonie, spokojenost, štěstí, radost a vděčnost; budeme vnitřně i 
zevně zdrávi. 
 
Jestliže ovšem myslíme a jednáme negativně, egoisticky, budou plody rovněž 
odpovídající. Naši bližní nás nebudou akceptovat - protože my je nebudeme 
akceptovat; budeme osamělí - protože jsme to my, kdo se uzavíráme; setkáme se 
s odmítnutím - protože my odsuzujeme a znehodnocujeme - a mnoho dalšího. A 
nakonec onemocníme, nebo nás postihne osudová rána. 
 

4.2. Cesta do duše 
 

Myslíme-li negativně, vchází tato myšlenka do našeho podvědomí a ukládá se v něm 
- a kmitá nyní v naší auře, ve vyzařování naší duše. Jestliže naše negativní myšlení 
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nepoznáme a neusilujeme o jeho přeměnu tím, že bychom litovali, prosili o odpuštění 
a vysílali pozitivní myšlenky za negativními, potom padá negativní myšlenka – 
po uplynutí tzv. karenční lhůty - do duše, a sice jako zatížení. 

 
Duše je nás vnitřní člověk, jemnohmotný útvar, který v sobě ukládá, podobně jako 
počítač, všechny pozitivní i negativní příčiny: duše je kniha života. Negativní příčiny 
vytvářejí provinění duše – také nazývané karma. Jsou jakýmsi programem v duši, 
který čeká, že bude uveden v činnost. 
 

4.3. Všechno je komunikace 
 

Tyto komplexy příčin nebo programy v duši jsou vždy znovu nasycovány a 
vyživovány odpovídajícími myšlenkami, pocity a způsobem chování - po mnoho 
inkarnací.* 
Ty zase řídí city, myšlení a život člověka, neboť se zrcadlí do mozku a komunikují 
s podvědomím a povrchním vědomím. Neboť vše spočívá na komunikaci a stejné 
tíhne ke stejnému. Nemohli bychom zachytit žádnou myšlenku, neuskutečnilo-li by se 
již dříve nějaké spojení, které by tuto myšlenku bylo uvedlo do pohybu. Tato 
komunikace, která probíhá pod naším cítěním, myšlením a mluvením, je tak zvaná 
podkomunikace. Mohli bychom také říci, že je „základem“ naší povrchní komunikace. 
Může obsahovat buď egoistické motivace - potom jsme řízeni negativními programy, 
které se nacházejí v duši; nebo jednáme z nezištné motivace - potom jsme vedeni 
pozitivními silami. 
 
* Předpokládáme zde existenci reinkarnace, možnost opakovaných pozemských životů. Viz.: 
Reinkarnace. Vyklouznutí a vklouznutí do těla (Wúrzburg 1988) 
Neboť: stejné komunikuje opět se stejným. Myslíme-li sobecky, komunikujeme s odpovídajícími, 
negativními energiemi; myslíme-li nezištně, komunikujeme s pozitivními, božskými energiemi - neboť: 
Bůh je láska; kdo nesobecky miluje, komunikuje s božskými silami. 
 
Kdo žije negativně a nesnaží se o nové pozitivní naprogramování svého myšlení - 
tedy zaměřit se na Božské - ten komunikuje také s jinými, jeho myšlení 
odpovídajícími energetickými poli, která oscilují kolem něho a v atmosféře; podle 
okolností může být dokonce ovlivněn od nižších duší z astrálních světů. Potom již 
není sám sebou, nýbrž je - většinou, aniž by si toho byl vědom - řízen jednak 
programy, které sám vytvořil, jednak energetickými poli a dušemi, které ho okrádají 
o energii. 
 
Snaha o pozitivní život je ochranou před takovým řízením, neboť Bůh uznává již i 
poctivé snažení a vůli obrátit se. 
 

4.4. Příčiny začínají působit- jako nemoc 
 

Negativní příčiny jsou tedy programem v naší duši a ty - není-li tento program včas 
zrušen, popř. přeprogramován - jednou začnou působit. Podle nezměnitelných 
kosmických zákonitostí se v určitém okamžiku negativní energie určitých příčin vlejí 
do těla - člověk onemocní, nebo jej stihne osudová rána. Nemoc je tedy následkem 
kdysi námi samotnými vytvořených negativních příčin, tedy následkem našeho 
vlastního chybného chování. Každá nemoc má tedy svou příčinu ve špatném myšlení 
a chybném životě člověka. Neboť: neexistuje žádný účinek bez příčiny. Nepostihne 
nás nic, co jsme sami již někdy nezpůsobili. 
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Vnější „příčiny“ jako bakterie, viry, léky a mnoho dalšího jsou jen spouštěcími 
mechanismy. Mohou dosáhnout účinku jen proto, protože v nás nacházejí 
odpovídající prostředí, nedostatek energie a oslabení sebeléčivých sil a tím půdu 
připravenou pro onemocnění, způsobené vytvořenými negativními příčinami. 
Kdy, kde a jak se tyto účinky vyskytnou, neumíme ovšem my, lidé, předvídat, protože 
duchovní procesy zrání se odehrávají mimo prostor a čas. Mohou se projevit ihned, 
nebo po několika letech, nebo dokonce v pozdějších pozemských životech. Některé 
nemoci mohou mít totiž svou příčinu také v předchozím životě. Tehdy se negativním 
myšlením a životem vytvořilo duševní zatížení nebo duševní vina - dnes se může 
projevit v podobě nemoci. 
 
V každém případě však není nic, co se nám přihodí, ani náhoda, ani smůla nebo 
štěstí, ani vina bližního, nebo dokonce trest Boží - nýbrž je to stále plod naší vlastní 
setby! 
 
Přitom probíhají vysoce komplexní vnitřní pochody - podobně jako u počítače. 
Existuje také souvislost určitých vzorů chování, jejichž základem jsou opět určité 
vzory myšlení, a určitých podob nemoci. Na duchovní zákonitosti, které zde působí, 
se dále zaměříme podrobněji. 
 
 

II. Strom života v člověku 
 
Vším co existuje - tedy také hmotou i člověkem - proudí kosmická síla, energie, která 
vše oživuje, vyživuje a zachovává; bez této síly, která je „za“ veškerými útvary, by ani 
hmota ani člověk nemohli existovat. Můžeme tuto sílu nazývat „všesílou“ nebo 
„všeduchem“ nebo „proudícím éterem“ - nebo „Bohem“. Je to Duch Boží, který je 
život, který je ve všech formách bytí energií, která vše udržuje, umožňuje růst a zrát. 
Je to věčně se rozdávající proud nezištné lásky, absolutně pozitivní energie. 
 
Tato absolutní energie, Duch Boží, působí také v člověku - ve hmotném i 
v duchovním těle člověka. Každý člověk nosí totiž v sobě druhé, jemnohmotné tělo, 
které svým tvarem přibližně odpovídá tělu hmotnému - duši - a prostřednictvím 
kterého je hmotné této zásobováno duchovní energií. 
 
Abychom skutečně pochopili podstatu zdraví a nemoci, musíme se důvěrně 
obeznámit nejen se skladbou tohoto „vnitřního člověka“, nýbrž i se způsobem 
působení Ducha Božího v člověku. 
 

1. Duchovní kolob ěh energie 
 
Centrum duchovního těla v člověku je tzv. jádro bytosti - mystikové jej nazývali mimo 
jiné jiskrou Boží nebo jiskrou duše. Nalézá se v oblasti temene hlavy a je to 
nesmrtelná, nezatížitelná, věčná část duše. Skrze toto jádro bytosti proudí do člověka 
Duch Boží, éterická síla. 
 
Duchovní energie plyne potom z jádra bytosti po hlavní dráze - po levé straně těla 
podél páteře - dolů až do oblasti pánevní, do tzv. sběrné pánve. Poté proudí 
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duchovní síly opět - po pravé straně těla podél páteře - vzhůru do bytostného jádra 
duše. 
 
Při tomto toku duchovní síly prochází proud energie sedmi energetickými uzly, které 
bývají označovány také jako centra vědomí - na východě jsou známy jako čakry. Tyto 
energetické uzly, centra vědomí, mají za úkol rozdělit éterickou sílu po mnoha 
rozvětvených drahách skrze nervy k jednotlivým orgánům v těle. Každé z center tedy 
zásobuje určitou oblast duchovní energií. Nakonec je tak každá buňka spojena 
s jedním centrem vědomí a jím je nasycována duchovní energií. 
 
Zvláštní význam má přitom čtvrté centrum vědomí: Je to svého druhu spínací a 
poháněcí stanice, která táhne opět energii nahoru ze sběrné pánve a ji vede pak dále 
k jádru bytosti. 
 

2. Centra v ědomí 
 
Každé centrum vědomí je současně nositelem určité etické kvality. Podle toho se tato 
centra vědomí nazývají - od spodu nahoru: pořádek, vůle, moudrost, vážnost, 
trpělivost, láska, milosrdenství. Je to sedm základních sil božského života - přičemž 
je každá síla opět obsažena ve všech ostatních. 
 
Tak vypadá tedy duchovní strom života v člověku, viděno odspodu nahoru - přičemž 
se kořeny tohoto stromu nacházejí nahoře - následovně: 
 
Centrum vědomí pořádku se nalézá nad sběrnou pánví v oblasti kostrče. Druhé 
duchovní centrum tedy centrum božské vůle, leží v oblasti kosti křížové. V krajině 
bederní se nachází třetí centrum vědomí, centrum moudrosti. Centrum vážnosti je 
pak umístěno mezi lopatkami v blízkosti srdce. Na něho se napojuje v oblasti šíje 
páté centrum trpělivosti. V naší hlavě leží šesté a sedmé centrum vědomí. Šesté má 
své sídlo mezi očima; je to centrum božské lásky. Sedmé centrum, centrum 
milosrdenství, se nalézá nad ním v záhlaví, v blízkostí podvěsku mozkového. Toto 
centrum je kořenem, zakotvením stromu života a nazývá se také „brána k absolutnu“. 
 
Centra vědomí jsou pulsující a rotující útvary, světelná centra energie v našem 
duchovním těle. Přitom čtvrté (vážnost) a také šesté (láska) centrum vědomí září 
zvláště intenzívně. 
 
Ve čtvrtém centru působí ještě jedna zvláštní síla - je to síla Kristova, tak zvaná 
Spasitelská jiskra, která se urodila do každé duše, když Ježíš z Nazaretu na Golgatě 
před téměř 2000 lety vyslovil své „Dokonáno!“ Světlo Kristovo je dodatečná, 
podpůrná, vysvobozující a léčivá síla v nás. Protože tento Duch Kristův působí 
především ve čtvrtém centru vědomí, nazývá se toto také Kristovo centrum. 
 

3. Podstata zdraví a nemoci 
 
V nás se tedy uskutečňuje duchovní energetický koloběh, který zásobuje energii také 
orgány a buňky fyzického těla. Vycházejíc z jádra bytosti duše, proudí duchovní síla 
přes centra vědomí a odtud mnoha rozvětvenými drahami k různým oblastem 
organismu. Díky tomuto toku éterické síly může být každý orgán a každá buňka 
zásobena kosmickou energií. 
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3.1. Závislost od schopnosti proud ění duchovní síly 

 
Když jsme vybaveni těmito základními poznatky, ozřejmí se nám nyní také podstata 
zdraví a nemoci. 
 
Zdraví jsme, když mohou duchovní, síly nerušeně plynout a všechny části organismu 
mohou tak být dostatečně zásobovány energií. 
 
Nemoc vzniká tehdy, když nějaký orgán není již v dostatečném množství zásobován 
duchovní energií. To je ten případ, kdy je centrum vědomí přepólováno, nebo - jak 
můžeme také říci - zastíněno; jak k tomu dochází, o tom budeme ještě hovořit. Tak, 
jak může ucpaným vodovodem těžko proudit voda, tak také duchovní energie 
nemůže v dostatečné míře proudit k orgánům, je-li centrum vědomí „ucpané“. 
V důsledku toho se potom buňky zpomalí a onemocní. 
 
Nebo si představme motor automobilu, který již nedostane benzín; podobně je to i 
u člověka. Tělo je automobil, duše je motor; Duch, energie, je pohonnou látkou. 
 

3.2. Souvislosti mezi centry v ědomí a orgány 
 
Každé centrum vědomí zásobuje určité orgány v těle duchovní energií. Následující 
přehled nám ukazuje, které orgány jsou s určitým centrem spojeny: 
 
Centrum vědomí připojené orgány 
Pořádek  pohlavní orgány, močový 

měchýř, konečník, hřeben 
pánevní s kyčelními klouby, 

 kolena a hlezenní klouby 
Vůle   ledviny a močové cesty, 

 konečník, tlusté střevo 
Moudrost  páteř a mícha, žaludek, tenké 

 střevo, játra, žlučník, slinivka 
 břišní, slezina 

Vážnost  srdce, plíce a průdušky, mícha a 
 žebra 

Trpělivost  brzlík, mandle, štítná žláza, 
 příštítná tělíska, průdušnice, 
 hrtan, hrdlo, zuby 

Láska   oči, uši, orgán rovnováhy, nos, 
 podvěsek mozkový, šišinka  

Milosrdenství  velký mozek, malý mozek  
 

3.3. Zastín ění center v ědomí 
 
Co je tedy příčinou toho, že dojde k zastínění center vědomí a tím ke snížení toku 
duchovní energie do těla, které nakonec důsledkem toho onemocní? 
 
Důvod spočívá v chybném chování člověka - v jeho negativním cítění, myšlení, řeči a 
jednání. Negativní, tedy egoistické myšlení a život stojí v protikladu k pozitivnímu, 
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tedy nezištnému, Božímu myšlení a životu. Kdo myslí a žije negativně, nekomunikuje 
s Božími energiemi. Spíše jim zabraňuje v tom, aby v něm mohly volně proudit a 
působit. 
 
Již jsme hovořili o tom, že negativní myšlenky se stávají patrnými nejdříve v auře, 
tedy ve vyzařování duše, a potom, nejsou-li přeměněny, vchází jako zatížení 
do duše. Tato zatížení jsou zastíněním center vědomí. Brání tomu, aby božské 
světlo, duchovní energie, přitékala volně a nerušeně k orgánům a buňkám. 
 

3.4. Bezprost řední souvislost mezi chybným chováním a zatížením c enter 
vědomí 

 
Určité chybné chování, resp. formy myšlení, zastiňují tedy zcela určitá centra vědomí. 
Existuje bezprostřední souvislost, neboť - jak již bylo objasněno - každé centrum 
vědomí vykazuje také etickou kvalitu. Protože každé centrum vědomí zásobuje 
energií určité orgány, dostává se těmto - v důsledku chybného chování a z toho 
vyplývajícího zastínění - méně životní síly; v důsledku toho se zpomalí a nakonec 
onemocní. 
 
Vždy existuje souvislost - která je prokazatelná - mezi onemocněním orgánu, 
postiženým centrem vědomí a proviněním proti jím reprezentované božské etické 
vlastnosti. Přitom je možné učinit tento závěr v obou směrech: od onemocnění 
k chybnému chování jakožto příčině a stejně tak od chybného chování 
k organickému nedostatku energie jako následku. 
 
Vezměme si jako příklad žaludek, který je podřízen centru moudrosti: Žaludek má 
za úkol rozložit prostřednictvím silných žaludečních kyselin a některých žaludečních 
šťáv, které produkuje, potravu, která je mu přiváděna, a tak přispívat k trávení. 
Žaludek je ale nucen „spolknout“ to, co se mu dodává - ať již je to dobré, nebo 
špatné. 
 
V přeneseném slova smyslu reaguje žaludek na každé polknutí zlostí, 
nezpracovaných konfliktů. Nepřijímáme-li a nepojímáme-li věci kladně - tedy moudře 
- nýbrž reagujeme-li negativně a mnohé spolkneme, leží nám v žaludku - jako 
kámen; nestráví se, protože se žaludek křečovitě stáhne a bude produkovat 
žaludeční kyseliny v nedostatečné nebo naopak v nadměrné míře. Podle toho, jak 
člověk reaguje, bude se žaludek buď překyselovat, nebo mu budou žaludeční 
kyseliny chybět. Říkáme potom, že někomu leží zlost v žaludku, nebo že se tváříme 
kysele. 
 
Polykáním hněvu a nezpracovanými konflikty se křečovitě stáhnou jednak nervy a 
s nimi žaludek, jednak dojde k zastínění centra vědomí moudrosti, čímž proudí 
k žaludku méně duchovní energie. Jestliže trvá toto nesprávné chování, kdy konflikty 
nejsou zpracovány, stráveny, zastiňuje se stále více centrum moudrosti - 
reprezentující m. j. uskutečnění a skutek - a žaludek je stále méně zásobován energií 
a nakonec onemocní. 
 
Vezměme si ještě dva jiné příklady: uši a oči. Když onemocní uši, znamená to, že 
nechceme něco slyšet, někoho poslouchat, nechceme naslouchat bližnímu, 
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popřípadě také uposlechnout. Odmítáme něco akceptovat, protože chceme sledovat 
sobecké zájmy - protože nám schází nezištná láska. 
 
Máme-li problémy s očima, je nasnadě závěr, že nechceme něco vidět. Nechceme 
se otevřít něčemu, co bychom mohli nebo měli vidět. Zavíráme před něčím oči. Jsme 
„krátkozrací“, nevidíme souvislosti, celek; nebo jsme dalekozrací, tzn., že nevidíme 
to, co je před námi a co by se nás mělo bezprostředně týkat. Postižena mohou být 
také oční víčka nebo slzné kanálky; možná, že potlačujeme slzy, které bychom 
vlastně měli vyplakat, nebo používáme slzy sobecky jako prostředek nátlaku 
na bližního. 
 
Oba tyto příklady mají společné to, že mají za základ egoistický motiv, že se jim 
nedostává nezištnosti - lásky. Chybné chování sestává přitom zpravidla z mnoha 
myšlenek, pocitů a pohnutek, které časem vytvářejí odpovídající energetický 
komplex, jenž na dané centrum vědomí působí a jednou v organismu propukne tím, 
že určité orgány onemocní. 
 
Tyto příklady by mohly stačit k poznání toho, jak úzce souvisí duše a tělo a že příčina 
nemocí je v negativních myšlenkách a pocitech. 
 
 

III. Léčení pozitivním myšlením a pozitivním životem 
 
Tak jako negativní myšlení a život ovlivňuje odpovídajícím způsobem tělo a vyvolává 
v něm nemoc, tak také může naopak pozitivní myšlení a život zmírnit, léčit a uzdravit. 
Myslíme-li totiž pozitivně, nesobecky, tedy božsky, komunikujeme s božskými silami - 
a v důsledku toho mohou také proudit zesíleně božské energie jádrem bytosti 
do duše a nakonec také do těla. Pozitivní myšlení a pozitivní život je klíčem 
k vnitřnímu i vnějšímu zdraví. 
 

1. Sebepoznání jako p ředpoklad k lé čení 
 
Je jistě dobré poskytnout oslabenému a nemocnému tělu lékařskou pomoc - např. 
přírodními léčivými prostředky, aby byly opět aktivovány oslabené samoléčící 
mechanismy, a bylo tak podpořeno tělo. Abychom ovšem dosáhli skutečného 
dalekosáhlého a trvalého vyléčení, musí být odstraněny příčiny onemocnění - vnitřní 
příčiny. Veškeré uzdravení přichází z nitra - to věděl již také Paracelsus. 
To předpokládá, aby nemocný chtěl chybné chování, které je původem jeho choroby, 
poznat a aby se ho chtěl zbavit. Každé onemocnění a každá tělesná nevolnost nám 
chce cosi sdělit. Tělesné potíže, příznaky a symptomy jsou upozorněními na kořen, 
na ten negativní energetický komplex, který brání volnému toku duchovních sil 
do organismu. Tak může být nemoc těla cennou pomocí při odhalení kořenů toho, co 
stojí v cestě harmonii, a tak omezuje účinnost éterických sil. 
 
„Sebepoznání je prvním krokem k nápravě“ - praví lidové pořekadlo; to platí 
v etickém smyslu a odrazí se v dalším průběhu také na zdraví. 
 

2. Lítost a odpušt ění 
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Jestliže jsme poznali negativní příčiny, které vedly k onemocnění, je-li odhaleno 
chybné chování, pak je třeba je vymazat, popř. přeměnit. Chceme-li to upřímně, 
protože nás mrzí to, co jsme učinili - nikoliv v první řadě proto, že se chceme uzdravit 
- pak pocítíme v sobě lítost a umíníme si, že chybné chování změníme a již ho 
nebudeme opakovat. 
 
Potom je dobré důsledně praktikovat odpovídající pozitiva. Jestliže byl příčinou např. 
strach, měli bychom v tom bodě, kde jsme měli strach, vědomě čelit důvěrou. 
 
Většinou jsou negativní myšlenky, které nakonec vedly k nemoci, zaměřeny též proti 
jiným lidem. Myšlenkový komplex, tato samočinná bytostnost, vyhledala bližního a 
snažila se jej negativně ovlivnit, nebo mu odčerpat energii, například postojem 
očekávání. To znamená, že jsme vytvořili vinu - a pokud není odčiněna, jsme 
na svého bližního vázáni. 
 
Jestliže došlo v druhém člověku na základě našeho negativního myšlení a chování 
k zesílení jeho vlastního negativního myšlení a jestliže tím náš bližní sám vytvořil 
negativní příčiny, např. jestliže v návalu hněvu napadl agresivně jiného člověka, 
potom neseme my část viny, kterou vytvořil náš bližní svým chováním. 
 
Abychom tato zatížení duše odčinili, musíme potom prosit o odpuštění a - jestliže se i 
ten druhý k nám postavil negativně - odpustit. Jestliže jsme mysleli a žili negativně, 
tedy v rozporu s nezištnou láskou, jednali jsme vždy také proti Bohu, neboť On je 
nezištná láska, a protože jsme se provinili proti božímu zákonu života, měli bychom 
také Jeho prosit o odpuštění - a potom uvést ve skutek slova Ježíšova: „Jdi a více 
nehřeš!“ 
 
Jestliže došlo ke slovním potyčkám nebo dokonce k násilnostem vůči nějakému 
bližnímu, měli bychom svého bližního přímo požádat o odpuštění a napravit to, co 
jsme způsobili - pokud je to možné. Jestliže jsme „pouze“ vyslali negativní myšlenky 
a pocity, měli bychom toto očistit v sobě, to znamená ne jít za bližním a mluvit s ním 
o tom přímo; měli bychom to udělat spíše prostřednictvím Krista, to znamená Jeho 
prostřednictvím požádat duši našeho bližního o odpuštění. Neměli bychom tedy 
oslovit svého bližního přímo, ale požádat Krista, aby vedl vše tak, jak je to dobré, 
protože nás naše chybné chování mrzí a nechceme ho již opakovat. Potom můžeme 
vyslat k bližnímu pozitivní myšlenky, myšlenky míru a přání dobrého. 
 
Když odpustíme a prosíme o odpuštění, může nám také Bůh odpustit. 
 

3. Vnit řní léka ř a uzdravovatel – Kristus 
 
Bůh chce, abychom byli zdraví, silní, dynamičtí, volní - my sami jsme ti, kteří 
způsobují opak svým negativním myšlením. On je také léčivá síla v nás, osvobozující 
Duch, který by nám chtěl darovat útěchu a zdraví. Znalci zdravovědy jako Paracelsus 
nebo Hildegard von Bingen věděli - stejně jako lidstvo dnes díky opětovným Božím 
projevením v Univerzálním životě - o tak zvaném vnitřním lékaři a uzdravovateli. Je to 
Duch Kristův v nás, spasitelné světlo, které působí především ve čtvrtém, Kristově 
centru vědomí. 
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Do toho spasitelného a uzdravujícího světla v nás můžeme vložit vše, co jsme 
poznali z negativního a prosit přitom Krista o přeměnu. Můžeme Mu také odevzdat 
tělesné bolesti a potíže a s důvěrou Mu přednést niterné přání o úlevu a uzdravení. 
On, Vnitřní lékař a uzdravovatel, by se v nás chtěl stát aktivním. Ale my Jej musíme 
nechat působit! Znamená to pro nás nejdříve své chybné chování poznat a s Jeho 
silou odložit - a zaměřit se na Něho odpovídajícím pozitivním myšlením a životem. 
Potom může Kristova sila v nás zesíleně působit, zmírňovat a uzdravovat. 
 
Měli bychom si být ovšem neustále vědomi toho, že vnějšímu uzdravení předchází 
uzdravení vnitřní, to znamená odstranění duševní příčiny, odstranění negativního 
myšlení. Pouhé ošetřování symptomů tedy nikdy nemůže přinést pravé a trvalé 
uzdravení. 
 

4. Pozitivní myšlení 
 

4.1. Smysl nemoci 
 
Tak jako negativní myšlení a žití způsobily, že jsme onemocněli, může nás pozitivní 
myšlení přivést k uzdravení. První pozitivní kroky ve směru ke zdraví jsme již uvedli: 
sebepoznání, lítost, odpuštění a napravení, tedy očištění příčin vyvolávajících nemoc 
pomocí Kristovy síly. To přirozeně předpokládá akceptování nemoci a přiznání, že 
my sami jsme za ni zodpovědní - a nic a nikdo jiný za ni nenese vinu. 
 
Dalším krokem by bylo poznání, že nemoc má nějaký smysl, že jde vlastně o milost: 
Jednak je nám jejím prostřednictvím dána možnost poznat své chybné chování 
existující v nás samých a překonat ho - čímž v nás pak duchovní síly zesílí. Jednak 
se vylévá v podobě nemoci jako zatížení duše, které se vytvořilo v minulosti - možná 
již v dřívějších životech. Je to milost, neboť toto duše po odložení svého fyzického 
těla, v duševní říši, již nemůže. Zde na Zemi se lze pomocí fyzické schránky, těla, 
mnohého zatížení duše zbavit - např. právě v podobě nemoci. 
 
Když rozpoznáme smysl nemoci a příležitost, kterou nám nemoc dává, a tím ji také 
přijmeme, pak v nás může vděčnost vystupovat na povrch. Vděčnost je velká 
pozitivní síla. Může mnohé ovlivnit - právě při nemoci a utrpení. Mnohé nám může 
být odňato, jsme-li navzdory bolesti a nouzi plni vděčnosti a důvěry. To jsou pozitivní, 
tedy budující a tím utišující a léčivé energie. Kdo v utrpení děkuje a miluje, ten je 
opravdovým velikánem a je blízko spáse. 
 

4.2. Opory v ědomí 
 

Další možnost, jak vybudovat pozitivní energetické pole, je vědomé 
sebeprogramování pozitivními myšlenkami - tak zvanými oporami vědomí. Jsou to 
pozitivní slova, která pronášíme často do našeho nitra. Působí také jako úleva a lék, 
protože v nás oslovují a posilují to pozitivní, zdraví. 
 
Příklady takovýchto opor vědomí jsou: 
 
„Jsem zdráv.“ 
 
„Mnou proudí božská, kosmická síla, která vyživuje všechny buňky, orgány.“ 
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„Každá buňka ve mně září ve světle Ducha.“ 
 
„Přisvědčuji zdraví a síle ve mně.“ 
 
„Léčivá síla Kristova je ve mně. Proudí v každé buňce mého těla.“ 
 
„Vnitřní lékař a uzdravovatel působí a září ve mně.“ 
 
Důležitá je při tom opět důvěra, důvěra v to, že vše, co nás potká, je pro nás dobré a 
správné - a že v nás léčivá síla působí, i když fyzické zlepšení nepociťujeme ihned. 

 
4.3. Léčivá modlitba a lé čivá meditace 

 
Intenzívnější účinek než opory vědomí má zcela jistě léčivá modlitba a léčivá 
meditace. Při nich se dítě Boží obrací důvěřivě k věčnému Otci a prosí Ho o Jeho 
léčivé sily. Ze srdce proudí prosba, dík, důvěra v Boha a člověk se otevírá léčivým 
silám, které je On vždy ochoten dát. 
Čím více je každodenní život utvářen pozitivním myšlením, čím víc se tedy stává 
všední den modlitbou, tím účinněji mohou také léčivé modlitby působit. 
 
Léčivá meditace zasahuje o něco hlouběji než léčivá modlitba. Oslovuje pozitivní síly 
v nás ještě intenzivněji a posiluje je. Léčivá meditace by mohla probíhat přibližně 
takto: 
 
Posadíme se zpříma na židli, obě nohy dáme vedle sebe na podlahu a hřbet obou 
rukou položíme na stehna - touto meditační polohou mohou duchovní síly lépe 
proudit. Uvolníme se, tím že se zhluboka nadechneme a vydechneme. Zbavíme se 
všech negativních myšlenek a pocitů tak, že je vložíme do centra Kristova. Potom, 
když jsme se vnitřně zklidnili a již nás žádné negativní myšlenky nezaměstnávají, 
vedeme následující meditativní myšlenky do nitra do centra Kristova: 
 
„Moje duše, probuď se ze spánku tohoto světa a zaposlouchej se do proudícího 
života ve mně. 
 
Pane, Ty jsi pramen ve mně. 
 
Tvé světlo mne posiluje. 
Tvé světlo mi dává sílu. 
Tvé světlo mne živí a osvěžuje. 
 
Cítím se volný. 
Cítím se prozářený světlem. 
Přisvědčuji zdraví a síle ve mně. 
Přisvědčuji jim celým svým srdcem a všemi svými silami. 
Přisvědčuji vnitřnímu světlu ve všech buňkách, orgánech, žlázách a hormonech. 
Přisvědčuji mu ve svém nervovém systému. 
 
Vstupuje do mne klid a mír. 
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Harmonie a láska mne posilují. Vnitřní světlo mne léčí. 
Jsem otevřen pro léčení Vnitřního lékaře a uzdravovatele. 
Přijímám z věčného pramene tišivé a léčivé síly. Světlo Kristovo mne léčí - dle Jeho 
vůle ...“ 
 
Potom se opět zhluboka nadechneme a vydechneme, pohybujeme tělem, zůstaneme 
ale ještě spojeni s vnitřní silou. Budeme-li se každý den pomocí takovéto léčivé 
meditace otevírat Kristově síle v nás, začnou v nás proudit Boží léčivé síly silněji. 
Důležité je, jak při léčivé modlitbě tak i při léčivé meditaci, abychom se zcela 
odevzdali do vůle Boží: Pouze On ví, co je pro nás dobré. 

 
4.4. Jeho v ůle nech ť se stane 

 
Bůh pohlíží nejdříve na blaho duše. Nejdříve musejí být odpovídající zatížení 
odpykána, negativní příčiny a energetické komplexy přeměněny v pozitivní síly. 
Teprve potom může nastat skutečné léčení těla. 
 
Znamená to, že přesto smíme doufat v úlevu a vyléčení těla, ale neměli bychom 
v tomto ohledu nic očekávat. Jako lidé nechápeme, co je pro náš vnitřní vývoj dobré. 
Může to např. být tak, že příčinou je nějaké těžké duševní provinění. Pak musí být 
nemoc podle okolností snášena, neboť je to dobré pro zrání, očištění a prosvětlení 
duše. 
 
Poznámka: Eventuálně, že přišla duše dokonce na tuto Zemi s úmyslem odstranit 
prostřednictvím určité nemoci určitou duševní vinu. Každý člověk přichází na tuto 
Zemi s jistým duševním nebo životním programem. Splní-li se tento, může 
následovat fyzická smrt. Popřípadě vyprší karma člověka právě tehdy, když zemře 
tělo. 
 
Jestliže je nyní díky lékařským zákrokům tělo uměle udržováno dále při životě, 
naskýtají se následující otázky: Kdo nebo co žije dále? Jaký program působí nyní? 
Kdo nese zodpovědnost za to, že duše nemůže opustit tělo? 
 
Jestliže se tomuto utrpení podvolíme a s důvěrou ho přijmeme tím, že si na něj 
nenaříkáme, nýbrž vidíme smysl, potom nám může Bůh postupně poskytnout úlevu. 
Bůh ví, co je pro nás opravdu dobré - a tak bychom měli odevzdat vše do Jeho vůle, 
s důvěrou, že nás v pravý čas obdaruje úlevou a uzdravením. 
 
Bůh dbá tedy nejprve na blaho duše, tedy na vnitřní vyléčení. Čím více se duše 
osvobozuje od zatížení, která jí člověk naložil svým negativním myšlením a žitím, tím 
intenzivněji mohou duchovní síly proudící ve větší míře zásobovat i fyzické tělo 
duchovní energií - a tak se tělo může postupně uzdravovat, protože potom jsou 
jednotlivé buňky a orgány zase oživovány duchovní silou Boží, životodárným a 
zachovávajícím božským světlem. 
 

5. Svobodná v ůle 
 
Vcelku lze tedy říci, že pozitivní myšlení a pozitivní žití tvoří jednak základ pro zdraví, 
jednak je nutnou podmínkou pro vyléčení. Přitom je sila modlitby a meditace obzvlášť 
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účinná, neboť skrze ně komunikujeme s božskými silami, které vedou k vnitřnímu a 
nakonec k vnějšímu uzdravení - je-li to vůle Boží. 
 
Záleží na nás samotných, zda chceme komuni-kovat s pozitivními, nesobeckými, 
Božími, léčivými silami, které mají nakonec za následek zdraví nebo zda chceme 
komunikovat se silami negativními, egoistickými, destruktivními a tím vytvářet 
negativní příčiny, které mají za následek negativní účinky, například nemoci. 
Tak si určujeme svůj osud sami; je to naše svobodná vůle, která nám přináší buď 
štěstí, harmonii, mír, radost a zdraví - nebo kterou se sami zatracujeme 
k disharmonii, utrpení a nemoci. 
 
Máme svobodnou volbu, zda se chceme poddat nižším silám - pak musíme také nést 
následky, jestliže se včas neobrátíme - nebo zda se obrátíme k vyšším, božským 
energiím, tím že budeme usilovat o nezištnou lásku ke svým bližním a také ke svým 
pobližním, rostlinám a zvířatům, tedy budeme jednat podle příkazu všech příkazů: 
„Miluj Boha nade všechno a bližního svého jako sebe samého!“ 
 
My sami máme v ruce klíč ke zdraví. Otočíme-li jím tak, že budeme myslet a žít 
pozitivně, bude nám Bůh moci dveře otevřít. 
 
 

Závěrečná poznámka 
 
Na cestě školení do nitra ke kosmickému vědomí, takovému, jaké se učí 
v Univerzálním životě, poznáváme budování duchovního těla v nás a způsob účinku 
Ducha Božího v člověku; učíme se zaměřenými meditacemi řídit sebeléčící síly, tím 
že jsou oslovována centra vědomí. V dalším průběhu školení, jehož obsahem je 
především sebepoznání pomocí konkrétních cvičení a úkolů, se stále více rozvíjejí 
vnitřní síly; centra vědomí se vyjasňují; vědomí se krok za krokem rozviřuje a 
zjasňuje; následuje zásadní přeprogramování z negativního na pozitivní, na 
nezištnou lásku, tím že jsou odhalována zatížení z podvědomí a z duše a pomocí síly 
Kristovy přeměňována v pozitivní světelnou energii. 
 
Tato cesta, stejně jako poznatky na téma síly myšlenek, které byly co nejstručněji 
shrnuty v této publikaci, byla lidstvu projevena prorockým slovem Božím 
v Univerzálním životě, které nám zprostředkovává učící prorokyně Boží v této době, 
Gabriela z Wúrzburgu. 
 
 

Informace 
 

Co je Univerzální život? 
 
Univerzální život je dynamické společenství věřících, rozšířené na všech 
kontinentech Země, které přejímá tradice prakřesťanstva a jako toto prakřesťanstvo 
čerpá z pramene Prorockého slova. V Univerzálním životě pokračuje bezprostřední 
působení Boží na Zemi, jak se dělo skrze židovské proroky Starého zákona a skrze 
Ježíše Nazaretského. 
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Tato vnitřní dynamika Univerzálního života způsobila také ve vnějšku silný vývoj: 
Z Ducha Božího vzniklo během 15 let hnutí, které obepíná celý svět a které 
nepřetržitě roste. Všichni, kteří následují Ježíše Nazaretského s čestným srdcem a 
uskutečňují krok za krokem Boží zákony, jsou základem, na kterém se staví Říše 
míru Ježíše Krista. 
 
Budování Univerzálního života, Spasitelova díla Ježíte Krista na Zemi, je nutno 
rozumět v souvislosti s jeho duchovním pozadím a jeho dosavadními dějinami 
vývoje. Existují čtyři pilíře, na kterých je založen Univerzální život: Projevení Ducha 
Krista Božího pro dnešní lidstvo v tomto mohutném obratu časů, počínaje Dílem 
přivedení domů - Dílem Ježíše Krista; Vnitřní cesta; Církev Vnitřního ducha Kristova 
a Obec úmluvy Nový Jeruzalém. 
 
Svým Prorockým slovem založil Kristus r. 1977 Dílo přivedení domů, Dílo Ježíše 
Krista, Své Spasitelské dílo, dílo poučení a přivedení zpět. Ukazuje všem lidem a 
duším cestu zpět k Bohu, do věčného domova. V tisících projevení zprostředkoval a 
zprostředkovává Duch Krista Božího od roku 1977 nyní všeobsahující duchovně - 
božské vědění, jaké v historicky známé době dosud ještě nikdy nebylo projeveno 
v takové šíři, hloubce a podrobnosti. K tomu Kristus projevil 22.11.1992: „Slyšte, vy 
lidé všech národů této Země! Já, Kristus, Syn živého Boha, váš Spasitel a Průkopník, 
Jsem vylil celou pravdu“ a „Slovem a písmem Jsem podal skrze Můj Nástroj věčnou 
pravdu, pokud ji lidé mohou ve slově pochopit.“ 
 
Z tohoto kořene, Díla přivedení domů - Díla Ježíše Krista, vznikl Univerzální život, to 
znamená: myšlení, žití a působení v Božím Duchu - podle principů rovnosti, svobody, 
jednoty, bratrství, z čehož vzniká spravedlnost. 
 
V Univerzálním životě učil a učí Duch Krista Božího dál. Projevil všechny stupně 
cesty k dokonalosti. Je to Vnitřní cesta k Bohu v nejhlubším nitru každého člověka, 
Cesta sebepoznávání a tříbení duše a člověka. Vede skrze nepřetržitou práci na nás 
samých krok za krokem do jednoty s Bohem v nás a v celém bytí. 
 
Duchovní sběrná pánev pro všechny hledající lidi - lhostejno, jaké jsou víry, 
náboženského vyznání nebo světového názoru - je Církev Vnitřního Ducha Kristova, 
volné shromáždění lidí, bez členství, rituálů, ceremonií, bez kněží. My, prakřesťané, 
se scházíme, abychom se modlili a naslouchali skrze prorocká ústa projevené Slovo 
Ducha Krista Božího. Používáme Desatero přikázání Boží a Ježíšovo Kázání na hoře 
a dnes projevené zákonitosti nejprve víc a více u sebe samých, tak, jak to činili také 
následovníci Ježíše před 2000 roky. Tato Církev nitra je celosvětová Prorocká lidová 
učební církev Ducha Božího. Rozvinutým duchovním vědomím učící prorokyně a 
velvyslankyně Boží, naší sestry Gabriely, učí Kristus nyní také Absolutní zákon; jsou 
to velká kosmická učení, život opravdových Bohem naplněných lidí. Kdo následuje 
tyto božské poučky na své cestě do nitra, tomu se podaří chápat zákony Věčného 
stále hlouběji a víc a více je plnit. Prakřesťané v Univerzálním životě realizují 
přikázání Boží krok za krokem všude tam, kde probíhá denní život: v rodině, 
v hospodářském a společenském životě, na pracovišti, v mateřské kole, ve škole, 
v klinikách, v zemědělství a v sociálních zařízeních. 
 
Začátkem roku 1989 uzavřel Věčný svazek s bratry a sestrami Praobce Nový 
Jeruzalém pro Říši míru Ježíše Krista. On, Samojediný, přenesl odpovědnost Své 
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Obci úmluvy za veškeré dění v Univerzálním životě. Členové Obce úmluvy, kteří 
rozhodují o všem prademokraticky, společně, hledí jedině na tohoto jediného 
pastýře, Krista, a usilují stále více o naplňování věčných zákonů. Jsou aktivně činní 
při výstavbě Říše míru Ježíše Krista, která vyrůstá z Univerzálního života. 
Vycházejíce z Obce úmluvy Nový Jeruzalém, vznikly a vznikají další praobce 
v Univerzálním životě. 
 
Lidé Univerzálního života jsou pionýři pro Novou dobu, která již začala. Je to věk 
duchovní doby, ve které bude Kristus, vládce Říše Boží na Zemi, opět mezi lidmi 
v duchovním těle, aby vedl Říši Boží na Zemi podobně, jako je tomu v Nebi. 
 
Pro každého člověka je otevřená Vnitřní cesta do Říze Boží. Kroky po této cestě jsou 
oba meditační kurzy a stupně Vnitřní cesty k dokonalosti, od pořádku až 
po milosrdenství. Nikdo není vyloučen, kdo chce jít vážně s Kristem cestou v nitru a 
vnějšku. 
 
Prakřesťané v Univerzálním životě usilují o to, aby uskutečňovali a naplňovali denně 
ve všech oblastech života Desatero přikázání a učení Kázání na hoře jakož i 
proměňovali ve skutek božské principy rovnost, svobodu, jednotu, bratrství a 
spravedlnost. Tím je Univerzální život životem v Duchu Božím. 
 

Vnit řní cesta 
„BIíž, m ůj Bože, k Tob ě blíž“ 

 
Bůh, nás milující Otec, nás vidí dokonalé - tak, jací v nejhlubším nitru jsme: bytosti 
světla, které od Něho přicházejí a které jednou opět u Něho budou. 
 
On nás, Své děti, nikdy nenechá samotné - a proto nám ve všech dobách poskytoval 
a poskytuje pomoc a pokyny skrze osvícené muže a ženy. Právě dnes, v době 
přelomu a převratu, nás vede Prorockým duchem Krista Božího ven ze zákona 
o setbě a sklizni do Absolutního zákona Nebes. 
 
Tím nás Kristus dnes učí skrze Svoji prorokyni a velvyslankyni velkým kosmickým 
učením, která podal jako Ježíš Nazaretský Svým apoštolům a učedníkům. 
 
Na cestě do nitra, k srdci Božímu, poznáváme sami sebe, všechno to, co nám brání 
žít v souladu s naší pravou vnitřní bytostí, naším božským původem. Zanecháváme 
svých chyb a slabostí s Kristem, který se Svou silou v nás žije a působí. 
 
„Následuj Mne!“ - těmito slovy oslovil Ježíš Nazaretský každého člověka. Každý 
člověk, který chce, může kráčet k Bohu ve svém nitru prakřesťanskou cestou školení 
- a tak krok za krokem ve všedním životě naplňovat věčné zákony Boží, Jeho 
přikázání. 
 
 
 

Přes 7000 stran a 3000 obrázků o Vesmírných lidech najdete na internetu: 
 
 

www. vesmirni-lide.cz  
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www. vesmirnilide.cz  
 

www.andele-svetla.cz  
 

www.andelesvetla.cz  
 

www.universe-people.cz  
 
 

www.universe-people.com  
 

www.cosmic-people.com  
 

www.angels-light.org  
 

www.angels-heaven.org  
 

www.ashtar-sheran.org  
 
 

www.himmels-engel.de  
 

www.angeles-luz.es  
 

www.angely-sveta.ru  
 

www.anges-lumiere.eu  
 

www.angelo-luce.it  
 

www.anioly-nieba.pl  
 

www. feny-angyalai.hu 
 

www.anjos-ceu.eu  
 

www.angeli-raja.eu  
 
 


