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     Jste Duší v těle  

   

 

Plné znění Zákonů Vesmíru, a tedy i zákonů spiritualiy 
obsahuje 

                  Testament Katarů  

    
Lidské bytosti a vyšší živočichové jsou 
Dušemi v těle. Ne těly s Duší. Tělo není 
více než vlastnictvím, jehož hodnota sa 
pomine.  
  
Vyvíjet si své duchovní povědomí 
znamená uvědomovat si kým  
doopravdy jste.  
   

Strom je symbolem růstu. Je pevně zakořeněn v Zemi pro bezpečnost a pro přijímání výživy, podobně jako tělo potřebuje přístřeší a 
potravu pro přežití. Koruna sahá za světlem, podobně jako uvědomělá Duše baží po znalostech a umu. Strom se stává větším a 
krásnějším, jak se Duše stává moudřejší v procesu učení. Holubice symbolizuje vysvobození osvícené Duše, která se dopracovala ke 
svému cíli. 
 
„Spiritualita" je používaným, zneužívaným a často nepochopeným pojmem. Spiritualitu je možné správně 
pochopit pouze prostřednictvím sebepoznání.    
   
   Pravá spiritualita není spojena s žádným dogmatem.   

    
Pravá spiritualita nevyžaduje víru. Právě naopak, vybízí Vás zkoumat vlastní zkušenosti a poznávat vnější 
svět pomocí hlubšího pochopení. Na to, aby Vaše vlastní povědomí postoupilo, třeba zpytovat každou 
jednotku poznání kterou Vám vnější svět nabídne.   
   
    Pravá spiritualita je jasná, logická a racionální.  

    
Pokud Vám někdo řekne něco jiného, nechápe co je spiritualita, nebo si jí plete s něčím jiným. Pravá 
spiritualita je neslučitelná s vyvoláváním strachu, s pověrčivostí, nebo černou magií. 
   
Někteří představitelé skupin které se považují za duchovní, nepravdivě nebo pomýleně vedou druhé k 
domněnce, že seznamování s některými teoriemi, nebo přístupy umožní příslušníkům manipulovat výsledky 
vesmírných událostí. Návrhy tohoto druhu není hodno brát vážně. Takový scestný přístup je obvykle 
vyhledávaný osamělými nebo nenaplněným lidmi, kteří se rádi opájejí iluzí duchovní a zda duševní „moci" 
nad druhými, kterou ve skutečnosti nemají. Každý člověk je aranžérem svých vlastních zkušeností.  
 
Duchovní lidé neovlivňují kosmické povědomí, jako by to byl vnější objekt, ale se snaží dopracovat k 
tomu, aby se stali jeho harmonicky tvořivou součástí. Toho lze dosáhnout pouze pochopením 
Vesmírných Zákonů. 
   
 
 
Mnoha lidí přitahují k duchovnosti cizorodé motivy. Kromě moci, to 
mohou být i peníze, nebo „vzrušení z nepoznaného". 

 

 



  

 
 

Avšak nabývání vědomostí z nichž se stanete uvědomělým 
člověkem, takovým, co si umí vysvětlit i vlastní minulost a 
budoucnost, pokud to člověk dosáhne, je nesrovnatelně více 
vzrušující odměnou, než by mohly být jakékoli nelogické návrhy 
odvolávající se na „psychické síly" nebo jiné, tzv. „duchovní" 
manipulace. 

 
 

 
Vývoj vnitřního poznání se urychlí, když člověk začne pracovat s 
citlivějšími energiemi. Nezáleží na tom jakou činnost si člověk zvolí, ale 
vyžaduje se upřímnost. Mnozí lidé pokročí pomocí jednoduchých metod, 
jak meditací, nejlépe před spánkem nebo při probouzení se. 
Prohlubováním procesu napojení na citlivější energie, se člověk může 
dopracovat k postupnému uvědomování Duše. Když se člověk dostane k 
bodu, kdy si uvědomí smysl vlastního života, a možná i to, že by měl mít 
poslání vzhledem k druhým, život se mu pozitivně změní. Jakkoli náročné 
a i bolestivé mohou být každodenní zkušenosti, znalost jejich hlubšího 
smyslu otevře bránu ke spokojenosti a dodá podnět k výkonům.  
 
 

 

 

 

Představ si  
vesmír krásný,  
spravedlivý,  
a dokonalý.  

Pak si buď jistý 
tím, že  

Bůh  
si to dovedl 
představit  
ještě lépe.  

 

Léčitelství  
V 1990 tych letech, se léčitelství stalo populárním. V Anglii se rozrůstalo téměř pod nesčetnými názvy a s 
dovoláváním se na všechny možné náboženství a víry.  Byly následovatelé co se upřímně domnívali, že 
léčitelství jim dodá schopnosti pomoci sobě a druhým z potíží, nebo že jim to umožní dosáhnout 
požadované cíle. Takové očekávání byly pomýlené, a dalo se předvídat, že dlouho nevydrží.  

 
 
Ti co se vydali na cestu léčitelství si již všimli, že cesta nebyla provázena kouzelným proutkem k 
odstranění obtíží a překážek. Spirituální činností se spíše zrychlují události, které jsou nezbytné 
pro to, aby se problémy a překážky v životě dořešili, vlastní prací a úsilím.   

 
 

 
Zabývání se s vyššími formami energie vede k významným změnám v životě. Volba intenzivnější spirituální 
cesty není pro lidi, co se bojí změny, nebo těch kteří nejsou připraveni pracovat na vlastním růstu a 
sebezdokonalování. V 90-tých letech jsem vedla ve městě Cheltenham, v Anglii, zájmové kroužky za 
účelem prohloubení tohoto pochopení, jakož i za účelem podpory lidí na jejich cestě. Z přibližně 250 
jednotlivců a skupin téměř z celého světa, kterých jsem intenzivněji učila spiritualitu mezi lety 1996 - 2002, 
malá hrstka pokračuje se stejnou oddaností a odhodláním jak začali před mnoha lety. Upřímnost a 
odhodlání přinášejí cenné zkušenosti bez ohledu na to, jaké jméno dáte svému přístupu.  Populární 
rozšiřování léčitelství se nasytilo, zatímco jeho hodnota pro každého člověka odzrcadlila přesně jeho / její 
vlastní přínos.  
   
Spiritualita a uzdravování jsou totéž.    
 

Vše, co si žádáš a po čem toužíš,  
Vychází z Tebe, jako plamen z ohně, 

Jako jednou rosa, dopadne na Zemi v 
podobě deště,  
Tvůj skutek dnes, je Ti Osudem zítra.   
                                          
                                          Výňatek z maorské básně.  

 

Co vlastně je léčení?    

Populární představy si vysvětlují  léčení jako v každém případě žádoucí nápravu tělesné vady a 
nerovnováhy. Život není však tak jednoduchý.  
  
 



 

 
 

Ze spirituálního hlediska neduhy dokonce mohou zprostředkovávat účel života. Jen tím, pokud si 
člověk uvědomí a osvojí jakékoli poučení, nebo růst které mu jeho nedostatek tělesných 
schopností nebo zdraví zprostředkovává, se podmínky pro jejich úspěšné odstranění uspokojí. 
Uzdravování těla a duše se uskutečňují současně a uzdravování v podstatě závisí na schopnosti 
osvojovat si poznání zprostředkovávané danými tělesnými obtížemi nebo nemocí. 

 

 

Onemocnění nemusí být pouze negativní stránkou života. V první řadě by mělo být výzvou k hledání 
nových možností. Namísto trpkosti a rezignace třeba zpytovat jaké poučení z nedostatku síly nebo zdraví 
vyplývá. Jakmile se poznání, které se skrývá za těmito obtížemi, nebo za jakýmikoliv okolnostmi s nimi 
spojenými odhalí, začnou se splňovat podmínky pro jejich usnadnění. Důležité je si udržet otevřenou mysl, 
dívat se na každou překážku a zklamání jako dar prostřednictvím kterého je možné stát se schopnější a 
hodnotnější bytostí. Láska, mezi lidmi, ke zvířatům, a ke přírodě je velkým léčitelem.  

 
 

Nárůst poznání urychluje hojení ran, duševních i tělesných. Hladina do níž je člověk připraven 
zpytovat sám sebe, učit se a dále růst, předurčuje míru do které si udrží své schoponosti a zdraví i 
do vysokého věku. Pouze tělo zcela osvíceného starého člověka se dokáže očistit od všech 
neduhů a nemocí. Tělo je vnějším odrazem bytosti, která v něm přebývá. 
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