
SVĚT BOŽÍHO DUCHA 
BOŽÍ DUCH - BD

BD –Boží Duch - 70

(Duch Ducha– DUCH 3JD)

Roviny a Čakry  BD



BD –Boží Duch

jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává

Boží tělo je sedmým a nejvyšším tělem. V tomto těle jsme spojeni s Božskou jiskrou ve 
svém nitru. Prostřednictvím této energie cítíme přítomnost Boha v našem životě a 
prožíváme jednotu s Bohem (lze použít výrazu Boží realita, zdroj  cokoli charakterizuje 
tuto energii). 



Čakry  BD-70 
BOŽÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ - Materiálně éterická rovina MER - 71 
Umístění v těle: konečky prstů na rukou a na nohou. 
Funkce: vnímání energie ve vašem okolí; léčivé 
energie. 
Příliš otevřená: vyčerpává energii. 

• Zablokovaná: může se změnit ve vztek a snahu 
prorazit si cestu, symbolicky nebo doslovně; může 
způsobit zdravotní problémy v rukou a nohou. 

Čakry  BD 
BOŽÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Citově emoční rovina – CER-72

• Umístění v těle: zbožná čakra na zadní straně hlavy. 
Funkce: vyjádření oddanosti Bohu. 

• Příliš otevřená: přílišná oddanost vlastnímu já nebo 
vlastním zájmům (fanatismus nebo přehnaná 
horlivost), obzvlášť je-li zablokovaná vrcholná čakra. 

• Zablokovaná: nedostatek porozumění Boží úrovni; 
dokonce popírání této úrovně nebo možnosti spojení 
s touto úrovní; chlad vůči druhým. 

Čakry  BD 
BOŽÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – DR-73

• Umístění v těle: pánevní kosti nad místem, 
kde jsou nohy spojeny s tělem. 

• Funkce: vyjádření vděčnosti a víry; otvírá 
člověka hojnosti. 
Příliš otevřená: optimismus; chamtivost. 

• Zablokovaná: může oslabit pocity vděčnosti a 
zastavit proudění hojnosti. 

Čakry  BD 
BOŽÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – ISR-74

• Umístění v těle: solarní plexus; spojení se slinivkou břišní. 
Funkce: duchovní energie tudy vstupuje do těla; probouzí 
a připravuje tělo na vyšší vibrace a krásu života; touto čak-
rou proudí různé energie, které materializují okolnosti živo-
ta; ovlivňuje naše místo ve světě. 

• Příliš otevřená: přílišné vyhledávání všeho krásného v ži-
votě; máme sklony k přílišným obavám o své místo v životě. 

• Zablokovaná: uzavřená duchovní energii a radosti ze života; 
strach ze změny a neochota otevřít se všemu vyššímu v životě. 

Čakry  BD 
BOŽÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – R LD-75

• Umístění v těle: jamka u kořene hrtanu (tam, kde 
kosti tvoří podkovu

• Funkce: přání nebo vůle sloužit ve světě. 

• Příliš otevřená: přílišná oddanost druhým na úkor 
vlastní osudové energie; pocit, že musíme zachránit 
svět. 

• Zablokovaná: strach z dávání nebo pomáhání 
druhým; trpitelské pocity. 

Čakry  BD 
BOŽÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – R ŽD-76

• Umístění v těle: přibližně 2 až 4 cm od pupku na 
obou stranách. 

• Funkce: sjednocení energie těla s energií Boží nebo s 
energií druhých. 

• Příliš otevřená: přehnané hledání jednoty. 

• Zablokovaná: může být destruktivní pro nás i pro 
druhé. 

Čakry  BD 
BOŽÍHO DUCHA



• ÚROVEŇ  - Duševní rovina – R BD-77

• Umístění v těle: vrcholná čakra, střed temena hlavy. 
Funkce: spojení s vyššími duchovními úrovněmi; rovnová-
ha v každodenním životě. 

• Příliš otevřená: neschopnost fungovat v každodenním ži-
votě; pocity vyčerpanosti a slabosti. 

• Zablokovaná: negativita; přerušené spojení s Boží úrovní; 
nevyrovnanost; zmatenost. 

Čakry  BD 
BOŽÍHO DUCHA


