
SVĚT ŽIVOTNÍHO DUCHA 
ŽIVOTNÍ DUCH - ŽD

ŽD – Životní Duch - 60

(Duše Ducha– DUŠE 3JD)

Roviny a Čakry  ŽD



ŽD – Životní Duch

jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává

Tělo duše je prostředkem vyjádření energie duše; je domovem identity našeho já. 
Poskytuje nám vedení na lidské úrovni. Je v něm tak zvaně Kristovo Vědomí, respektive 
v něm nachází se Kristovské Vědomí našeho vnitřního Krista.

ŽD se nachází celé ve Světě Životního Ducha, který má 7 základních oblastí a které 
odpovídají  éterickým protějškům  v MET a v podstatě je řídí.



Čakry  ŽD-60 
ŽÍVOTNÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Materiální-Éterická rovina – MER-61

• Umístění v těle: nárty a zápěstí na straně 
palce. 
Funkce: vyjadřuje duši na tělesné úrovni. 

• Příliš otevřená: přílišné soustředění na ego; 
sklony k ignorování druhých. 

• Zablokovaná: slabé nohy a ruce; neúčast na 
životě. 

Čakry  ŽD 
ŽIVOTNÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Citově emoční rovina – CER-62

• Umístění v těle: vnitřní strana nohou nad koleny 
a vnitřní strana paží nad lokty. 

• Funkce: pocit identity našeho já naplňuje naše 
cítění. 
Příliš otevřená: přílišné soustředění na vlastní 
pocity. 
Zablokovaná: slabá kolena; ruce přiražené k tělu; 
strach před hlubšími, osobnějšími emocemi. 

Čakry  ŽD 
ŽIVOTNÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – DR-63

• Umístění v těle: přední okraj podpaží a místo, kde se nohy 
spojují s pánví. 

• Funkce: identita našeho já vyjádřena prostřednictvím myš-
lení; logický nebo zdravý postoj k egu jako osobnosti nebo 
entitě. 

• Příliš otevřená: přehnaný zájem o vyjádření ega jako osob-
nosti nebo entity. 

• Zablokovaná: špatné držení těla; pocit neospravedlněné 
existence; přerušené spojení mezi oblastí duševní a oblastí 
duše. 

Čakry  ŽD 
ŽIVOTNÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – ISR-64

• Umístění v těle: vaječníky nebo varlata. 
• Funkce: vývoj sexuální orientace k vlastnímu já a ke světu; 

zdravá sexuální identita. 
• Příliš otevřená: pocit, že jsme Božím darem opačnému po-

hlaví. 
• Zablokovaná: strach ze sexuality a z toho, že nejsme dosta-

tečně duchovní; strach z nepatřičnosti ve vztazích k opačné-
mu pohlaví. 

Čakry  ŽD 
ŽIVOTNÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – R LD-65

• Umístění v těle: přibližně 2 cm nad dolními 
žebry na obou stranách hrudi. 

• Funkce: schopnost žít; prosazování práva na 
existenci. 
Příliš otevřená: přehnaná potřeba prostoru. 

• Zablokovaná: pocit utápění se v energii 
druhých; plicní potíže; špatný způsob dýchání. 

Čakry  ŽD 
ŽIVOTNÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – R ŽD-66

• Umístění v těle: na obou stranách krku. 

• Funkce: vyjádření sebeúcty; pocity vlastní ceny; 
sebejistota. 
Příliš otevřená: pýcha. 

• Zablokovaná: napětí v krční krajině; sklon vtahovat 
krk a hlavu mezi ramena (želví komplex). 

Čakry  ŽD 
ŽIVOTNÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – R BD-67

• Umístění v těle: přímo nad ušima. 

• Funkce: prožívání jednoty ega a Boha; ego jako entita 
Božího vědomí; řízení vlastního života 
prostřednictvím uvědomění Božího vědomí. 

• Zablokovaná: bolesti hlavy; špatné chápání energie 
vlastního osudu; pocity ztráty kontroly. 

Čakry  ŽD 
ŽIVOTNÍHO DUCHA


