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CET – CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO

jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává

Vibrační frekvence citového a emočního těla nám umožňuje cítit a vyjadřovat emoce. 
Toto tělo je také cestou k Bohu  a jeli plně vyvinuté, pak skrze něj cítíme Boží Lásku.
Zdroj. 1

CET se nachází celé ve Světě tužeb, který má 7 základních oblastí:
A. Oblasti Přitažlivosti: 

7. oblast duševní síly
6. oblast duševního světla
5. oblast duševního života

B. Oblast rozhodování:  4. oblast pocitů - Zájem či nezájem
C. Oblasti Odpudivosti:

3. oblast přání
2. oblast dojmů
1. oblast vášní a nízkých pudů



CET – CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO
jednotlivé oblasti Světa tužeb a co se v nich odehrává a)

• Ke správnému pochopení světa tužeb je nezbytné poznat, že se jedná o
svět pocitů, tužeb a emocí. Nade vším panují dva velcí vládci – síla
přitažlivá a odpudivá, projevující se odlišně v hutnější trojici světa tužeb
nežli ve třech oblastech vyšších, jemnějších, zatímco oblast prostřední
můžeme nazývat neutrální. Tato prostřední oblast je oblastí pocitů. Zde
vzájemně soupeří zájem se lhostejností ve vztahu k některé myšlence či
předmětu, a váhy se střídavě přiklánějí ve prospěch jedné či druhé z výše
uvedených sil. Tímto způsobem přejde konkrétní objekt do spodní či
horní trojice oblastí, neboli je z nich těmito silami vypuzen. Jak k tomu
dochází, to se dozvíme za okamžik.

• V nejjemnější a nejvzácnější substanci trojice horních oblastí světa tužeb
vládne výhradně síla přitažlivá, nicméně přítomna je do jisté míry i v
substanci hutnější tří dolních oblastí, kde zápolí se silou odpudivou,
tamější skutečnou královnou. Rozkladná odpudivá síla by zakrátko zničila
všechny formy, které do nižších oblastí sestoupí, kdyby nebylo její
protiváhy. V té nejhutnější čili nejnižší oblasti, kde nabývá maximální



intenzity, drtí a trhá zde přítomné formy vpravdě hrůzným způsobem, a
přece se nejedná o sílu vandalskou. V přírodě nenajdeme žádný projev
vandalství. Všechno, co se nám takjeví, pracuje ve skutečnosti pro účely
dobra. Stejně tak i tato síla a její působení v nejnižší oblasti světa tužeb.
Tamní formy jsou totiž démonickými výtvory, stvořenými nejhrubšími
vášněmi člověka i zvířete.

• Snahou každé formy ve světě tužeb je přitahovat k sobě vše, co má
podobnou povahu, a živit se tím. Pokud by tato přitažlivá tendence v
dolních oblastech převažovala, zlo by se rozbujelo jako plevel. V kosmu by
místo řádu zavládla anarchie. Tomu však převažující vliv síly odpudivé v
této oblasti zabraňuje. Začnouli se vzájemně přitahovat dva objekty hrubé
vášně, objeví se v jejich vibracích disharmonie, mající pro ně zničující
důsledky. Místo aby se tedy zlo neustále sjednocovalo a utvrzovalo, působí
na sebe destruktivními účinky, které je udržují v rámci rozumných hranic.
Pochopíme-li správně úlohu těchto dvojích sil, objasní se nám rovněž i
okultní poučka: „Lež je ve světě tužeb vraždou i sebevraždou zároveň.“

CET – CITOVÉ EMOČNÍ TĚLO
jednotlivé oblasti Světa tužeb a co se v nich odehrává b)



Čakry  CET-20 
CITOVÉHO a 

EMOČNÍHO TĚLA



• ÚROVEŇ  - Materiální-Éterická rovina – MER-21

• Umístění v těle: žaludek. 

• Funkce: asimilace emocí. 

• Stav- příliš otevřená: přílišná důvěřivost; 
soustředěnost na pocity. 

• Stav- příliš zavřená: neschopnost asimilovat pocity a 
správně na ně reagovat. 

Čakry  CET 
CITOVÉHO EMOČNÍHO TĚLA



• ÚROVEŇ  - Citově - Emoční rovina – CER-22

• Umístění v těle: pupek. 

• Funkce: nejsilnější z citových čaker; spojovací článek k 
druhým lidem na citové úrovni

• Stav- příliš otevřená:přehnaná emocionalita; 
neschopnost jasně 
myslet. 

• Stav- příliš zavřená: nedostatečně vyvinuté cítění; 
prchlivost; přílišné soustředění na pocity. 

Čakry  CET 
CITOVÉHO EMOČNÍHO TĚLA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – DR-23

• Umístění v těle: pod křížem nad základní 
čakrou.

• Funkce: myšlení o pocitech; humor a přijetí 
života. 

• Příliš otevřená: přílišné soustředění na city. 

• Zablokovaná: nedostatek humoru; příliš vážný 
vztah k sobě a svým citům. 

Čakry  CET 
CITOVÉHO EMOČNÍHO TĚLA



• ÚROVEŇ  - Intuičně-Soucitná rovina – ISR-24

• Umístění v těle: dolní okraj hrudní kosti. 

• Funkce: přemýšlení o tom, co je pro nás 
správné a nesprávné; počáteční svědomí. 

• Příliš otevřená: přehnané pocity viny; neustálá 
snaha ospravedlnit a vysvětlit vlastní postoj a 
pocity. 

• Zablokovaná: zablokované pocity viny; 
nepochopení očekávání druhých. 

Čakry  CET 
CITOVÉHO EMOČNÍHO TĚLA



• ÚROVEŇ  - Volně-Duchovní rovina – VDR-25

• Umístění v těle: vzadu na páteři pod pasem. 

• Funkce: citová síla; pomáhá udržovat emoční 
rovnováhu; 
posiluje pocit, že máme charakter. 

• Příliš otevřená: vnucování své vůle druhým 
emocionálním 
způsobem; přílišná průbojnost. 

• Zablokovaná: slabá vůle; náchylnost k citovému 
ovlivnění. 

Čakry  CET 
CITOVÉHO EMOČNÍHO TĚLA



Čakry  CET 
CITOVÉHO EMOČNÍHO TĚLA

• ÚROVEŇ  - rovina úrovně duše – RŽD-26

• Umístění v těle: obě strany soucitné srdeční čakry. 

• Funkce: posiluje schopnost dávat a přijímat lásku a zároveň si 
uvědomovat identitu vlastního já. 

• Příliš otevřená: přehnaná potřeba milovat druhé nebo být 
milován. 

• Zablokovaná: strach milovat nebo být milován; zablokovaná 
energie na pravé straně ovlivňuje naše názory na lásku; za-
blokovaná energie na levé straně ovlivňuje náš citový vztah 
k lásce. 



Čakry  CET 
CITOVÉHO EMOČNÍHO TĚLA

• ÚROVEŇ  - rovina úrovně duše – RBD-27

• Umístění v těle: soucitná srdeční čakra (střed horní části 
hrudi). 

• Funkce: vnímání jednoty všech úrovní; vyvážená 
integrace 
emocí; rovnováha; soucit, láska a porozumění druhým. 

• Příliš otevřená: přílišné starosti o to, zda dostatečně 
milujeme, zda pro druhé děláme dost; možné pocity 
vyčerpanosti. 

• Zablokovaná: bezcitnost; uzavřenost; strach milovat. 


