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V jiné části této knihy 
Dr. Bucke podává 
následující 
obecnou charakteristiku 
zvláštního druhu 
zkušeností, jež 
zaznamenal v knize: 
„V uplynulých 
třech letech jsem 
shromáždil 23 případů 
tohoto takzvaného 
kosmického vědomí. 
V každém případě je počátek 
či příchod této nové 
schopnosti vždy 
náhlý, okamžitý. 
Mezi neobvyklé pocity, 
které mysl zažívá, 
je náhlé vnímání jakoby 
ponořenosti do plamene 
či zářivého světla. 
Toto se děje zcela 
bez starostí 
a vnější příčiny, 
a může se to přihodit 
v poledne i uprostřed noci, 
a ta osoba si může 
napoprvé myslet, 
že blouzní. 
Spolu s těmito pocity 
přichází vnímání 
nesmrtelnosti; ne pouhý 
pocit jistoty, že je zde 
budoucí život – 
to by bylo 
nepodstatnou záležitostí – 
nýbrž výslovně 
vědomí toho, 
že život, který nyní žije, 
je věčný, 
smrt je spatřována 
jako prostá událost, 
která nenarušuje 
kontinuitu života. 
Navíc je zde 
zánik vnímání hříchu, 
a intelektuální 
kompetence, 
ne jednoduše překračující 
starou úroveň, 

nýbrž na zcela nové 
a vyšší úrovni. 
Rasa kosmického vědomí 
nebude rasou, která 
existuje dnes, 
a více než současná 
je toutéž rasou, jež existovala 
před evolucí 
sebe-vědomí. 
Rodí se z nás 
nová rasa, 
a tato nová rasa 
bude v blízké budoucnost 
disponovat Zemí.“ 
Emerson 
ve své úžasné eseji 
o „Nad-duši“ 
jasně dává najevo 
své znalosti 
prožitků, 
jež jsou zde zmíněny 
v souvislosti s tím, 
co bylo nazváno 
„kosmické vědomí.“ 
Následující citace 
odtud poslouží 
k přiblížení jeho obecnému 
mínění o předmětu: 
„Vždy, věřím, 
z nezbytnosti 
naší povahy, 
jistý entuziasmus 
je přítomen v jednotlivcově 
vědomí té 
božské přítomnosti. 
Povaha a délka 
tohoto entuziasmu 
se liší podle stavu 
jednotlivce, 
od extáze a transu 
a věštecké inspirace – 
což je vzácnějším 
úkazem – 
po nejslabší svit 
ctnostné emoce, 
jejíž podoba hřeje, 
jako ohně našich domovů, 
všechny rodiny 
a společnosti lidí, a činí 
lidské společenství možným. 

Jistá tendence 
k šílenství vždy 
doprovázela otevření 
náboženského smyslu 
v lidech, jako by ‚vybuchli 
z nadbytku světla.‘ 
Sokratovi transy;  
Jednota Plotinuse; 
vize Porfyria; 
konvertování Pavla: 
aurora Behmena; 
politické otřesy 
George Foxe 
a jeho Quakerů; 
osvícení 
Swedenborga 
jsou tohoto druhu. 
Co bylo v případě těchto 
významných lidí 
uchvácením, 
to bylo v nesčetných 
případech v běžném životě 
projevováno méně 
výrazným způsobem. 
Všude v historii 
náboženství zrazuje 
tendenci k entusiasmu. 
Uchvácení 
moravského Kvietismu; 
otevření 
vnitřního vnímání 
světa, 
jazyk Nového 
Jeruzalémského náboženství; 
oživení 
Kalvinistických náboženství; 
zkušenosti 
Metodistů, 
jsou různé podoby 
toho chvění posvátného 
údivu a potěšení, 
v němž se 
individuální duše vždy 
mísí s tou universální. 
Povaha těchto 
odhalení 
je vždy stejná; 
jsou vnímáním  
absolutního zákona. 
Jsou řešeními na vlastní 
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otázky duše. 
Duše nikdy 
neodpovídá slovy, 
nýbrž tou samotnou věcí, 
kterou vyhledává. 
Žijeme ve sledu, 
v rozdělení, v částech, 
v částicích. 
Mezitím je v člověku 
duše celku; 
moudré ticho; 
universální krása, vůči níž 
se každá část a částice 
vztahují rovnocenně; 
Věčná. 
A tato hluboká síla, 
v níž existujeme, 
a jejíž krása je nám 
plně přístupná, 
není pouze soběstačná 
a dokonalá v každé hodině, 
ale akt pozorování, 
a ta viděná věc, 
vidoucí a viděné, 
jedinec a předmět 
jsou Jedno. 
My vidíme svět 
kousek po kousku, 
jako slunce a měsíc, 
zvíře, strom; 
ale celkem, jehož jsou toto 
zářivé části, 
je duše. 
Jedině za pomocí 
zraku té moudrosti 
může být horoskop 
věků přečten, 
a je to pouze díky 
vracení se zpět k našim 
lepším myšlenkám,  
dávání přednosti duchu 
proroctví, který je vlastní 
každému člověku, že víme, 
co pravil. Slova každého 
člověka, který hovoří 
z takové zkušenosti, musejí 
znít prázdně těm, kdo 
sami neprodlévají 
v takových myšlenkách. 
Neodvažuji se proto hovořit. 

Má slova nenesou 
ten majestátní význam toho; 
jsou nedostačující a chladná. 
Jen to samotné může někomu 
přinést inspiraci, a hleďte, 
jejich řeč bude 
lyrická a sladká, 
a universální 
jako vzedmutí větru. 
Přesto toužím, 
i světskými slovy, pokud 
posvátná nemohu použít, 
poukázat na nebe 
tohoto božstva, 
a podat zprávu o náznacích, 
které jsem shromáždil 
o transcendentální 
prostotě a energii 
Nejvyššího zákona.“ 
Takové jsou 
obecné zprávy 
o přirozenosti a povaze 
těchto letmých pohledů 
universálního vědomí, 
které lidé tu a tam 
zažívali 
po všechny časy. 
Vezměme nyní na vědomí 
tyto síly probuzené v těch, 
k nimž letmé pohledy 
(či více) 
z tohoto vědomí 
přišly. 
Neboť zvýšené 
„vědění“ 
s sebou vždy přináší 
zvýšení moci, 
podle zákona 
příčiny a následku. 
Na prvním místě 
je jedinec 
disponující tímto, 
byť jen slabým úsvitem 
universálního vědomí, 
či jakýmkoliv jménem 
může být označováno, 
nadán jistým 
„propojením“ s veškerým 
ostatním životem. 
Díky jemné intuici 

může za příznivých 
okolností hovořit, 
psát, malovat, atd. 
nebo produkovat hudbu 
představující fázi 
vitální, duševní 
a emocionální činnosti, 
která překračuje 
jakoukoliv jeho 
skutečnou zkušenost. 
Takový jedinec se stává 
„harmonickým“ 
či „sladěným“ 
s nesčetnou růzností 
živoucích forem, 
a je z nich schopen vytvořit 
znázornění skrz 
vlastní vyjádření. 
Toto je tajemství 
„génia“ velkých umělců, 
spisovatelů, hudebníků, 
básníků a dalších, jež 
vyjadřují skrz své vlastní 
odpovídající prostředky 
či nástroje zprávy, 
které přijímají 
od ostatních forem života, 
s nimiž jsou 
spojeni jemnými 
vlákny jednoty. 
Takový může 
„vstoupit do“ (v představách) 
životních zkušeností 
jakékoliv formy života, 
aby je pak představoval 
ve viditelné či slyšitelné 
podobě ve stupni závisejícím 
na svém vlastním rozvoji. 
Navíc, takoví jednotlivci 
jsou „universální“ 
ve svých sympatiích, 
a mohou soucítit s jakoukoliv 
formou života se kterou 
přijdou do kontaktu. 
A důsledkem toho 
mají sklon inspirovat 
v ostatních lidech 
a živých bytostech 
„náklonnost,“ přátelství, 
a porozumění. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_1931_Tajné učení Rozekruciánů_část VIII_Tři vyšší úrovně vědomí_III 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 3 / 5 

Mnohé z velkých 
osvícených duší 
rasy, 
majíc toto vědomí 
alespoň v nějaké míře, 
si připadají „jako doma“ 
se všemi způsoby 
a podmínkami lidstva, 
a v mnoha případech také 
i s nižšími 
životními formami. 
Sympatie byla definována 
jako „pocit přátelství,“ 
a rázem je možné vidět, 
že když má jedinec 
pocit přátelství 
se vším životem 
(a takoví jednotlivci 
jej do určité míry mají), 
pak jsou zde stvořena 
určitá pouta a spojení 
sympatie a jednoty, 
jež slouží 
ke spojení jedince 
více či méně silně 
ke všem živým věcem. 
V případě 
velkých učitelů rasy, 
jako zakladatelů 
velkých náboženství 
a podobných duší, 
nalézáme universální 
sympatii a porozumění 
všemu živému, což 
takové jednotlivce vyčleňuje 
jako význačné a uznávané 
lidi, a propůjčuje jim 
universalitu, která je činí 
občany všech zemí 
a obyvatele 
na všechny časy. 
Opět, zjišťujeme, 
že v případě 
mnoha jednotlivců 
tohoto druhu existuje 
jistá síla přitažlivosti 
pro ostatní 
formy života a věci, 
která jim umožňuje 
přitahovat k sobě 

ty podmínky, 
prostředí, 
a osoby, jež jsou nejlépe 
přizpůsobeni jejich 
duševní pohodě a štěstí; 
a které jim také dávají 
určité takzvané 
„zázračné“ síly 
moci nad přírodou. 
Ten, kdo je vědomě 
identický s přírodou, 
je schopen konat 
s přírodou „zázraky.“ 
Výše uvedené je výrazným 
pobídnutím pro ty, kdo jsou 
připraveni naslouchat 
a rozumět pravdě 
týkající se jistých fází 
života a přírody. 
Co jsme doposud uvedli 
v našich úvahách 
o jednotlivcích projevujících 
záblesky či letmá nahlédnutí 
do této fáze vědomí 
se uplatňuje 
v mnohem vyšší míře 
u těch, kdo 
plně pronikli 
do vyšších podúrovní 
této velké úrovně 
vědomí. 
Na této planetě a na jiných 
přebývají bytosti 
tak plně probuzené 
a rozvinuté v této fázi 
vědomí, 
že jsou pro obyčejné 
lidi jako 
nadpřirozené bytosti. 
Mnoho z takových bytostí 
vykonává důležité 
činnosti pro rozvoj 
rasy a zlepšení 
lidstva. 
Mnoho z těchto lidí 
bylo obyčejnými lidmi, 
s nimiž dříve 
přišli do styku, 
považováno 
za anděly či polobohy, 

a mnozí z nich jsou 
neviditelnými pomocníky 
jejichž přítomnost 
si mnozí z lidí 
uvědomili skrze 
vlastní zkušenost. 
VII. Úroveň 
vědomí 
Bohů 
Pokud, jak jsme viděli, 
je nanejvýš obtížné hovořit 
ve srozumitelném jazyce 
ohledně fází 
života a činnosti 
posledně zmíněné 
úrovně vědomí, 
jak obtížné pak musí být 
jen naznačovat o životě 
a činnostech 
nejvyšší úrovně ze všech – 
Úrovně 
vědomí 
Bohů. 
Na této nejvyšší 
úrovni vědomí 
však přebývají bytosti 
tak vysoko na žebříčku 
vědění, moci, života 
a blaženosti, že 
dokonce i představivost 
pokročilého studenta 
či učitele může 
sotva uchopit tu ideu. 
Toto je 
úroveň Bohů, 
v pravdě – 
bytostí tak pokročilých, 
že jsou prakticky 
podobné konceptu 
bohů 
stvořených člověkem, 
aby se starali o vesmír 
a sloužili jako 
objekty uctívání. 
Na této úrovni jsou 
osobní bohové – 
mnozí z nich – avšak 
žádný z nich samotný, 
může být považován  
za Boha ve smyslu 
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věčného rodiče či 
neomezené reality. 
Neboť i ti nejvyšší z nich 
mají své limity 
a omezení a všichni jsou 
pouhými projevy 
nekonečného neprojeveného. 
Každá z těchto 
vyvýšených bytostí 
má svůj počátek 
či zrození v projeveném 
a všechny nakonec 
skončí a 
zmizí do neomezeného 
neprojeveného, 
kde jakýkoliv 
dojem oddělenosti 
a osobnosti mizí. 
Nejvyšší autority 
nás informují, 
že charakteristickým 
prvkem této nejvyšší 
formy vědomí je 
vědomé prožívání 
jednotlivce, 
že on Je totožný 
s nekonečným, 
a je od něj pouze 
viditelně oddělen 
tím nejchatrnějším a 
nejjemnějším závojem iluze.  
Jakkoliv se to může zdát 
zvláštní tomu, kdo není 
seznámen s tématem, 
pohledy a záblesky 
tohoto vědomí se 
ve vzácných případech 
profiltrují dolů do vědomí 
jednotlivců na této Zemi 
v současné době, stejně 
jako tomu bylo v minulosti. 
Mnohé ze statečných duší 
a bystrých myslí 
osvícených 
ve skutečnosti pronikli 
závojem této úrovně 
a byli téměř oslepeni 
světlem, které 
na ně zazářilo. 
Úvaha o této 

úrovni vědomí 
zde musí být ukončena 
z důvodů, 
které si pokročilí okultisté 
rázem uvědomí 
a které je třeba 
pro méně pokročilého žáka 
označit za adekvátní. 
Mnozí, nepřipraveni 
na plné světlo, 
musejí být chráněni 
před duchovní 
a duševní slepotou tím, 
že budou nejdříve 
vystaveni paprskům, 
než si zvyknou na menší 
světla Pravdy. 
Buď však ujištěn, 
ó žáku, 
že když jsou tvé oči 
připraveny hledět 
na posvátný plamen, 
už před tebou 
nebude nikdy více skryt. 
Pravda v symbolech 
Jsou jisté pravdy, 
které nelze dost dobře 
vyjádřit slovy, 
ale které mohou být 
alespoň částečně 
vyjádřeny v symbolech. 
Pro ty, kdo touží 
proniknout spíše hlouběji 
do tajemství 
třech vyšších úrovní 
vědomí, 
upozorňujeme 
na symboly doprovázející 
tuto konkrétní 
kapitolu knihy. 
V tomto symbolu 
je hojnost vědění 
a důležitých 
informací, 
neodhalitelné 
pro mnohé, avšak alespoň 
částečně odhalitelné 
pro několik málo. 
Té hrstce nabízíme 
následující nápovědy 

týkající se symbolu. 
Vaše pozornost 
je poutána ke skutečnosti, 
že je každý kruh v symbolu 
propojen 
jeden s druhým 
po obou stranách. 
Podle toho 
lze v kruhovém přesahu 
každého kruhu 
nalézt 
čtyři různé prostory 
či oblasti, a to: 
(1) Svůj vlastní nepropojený 
prostor či oblast; 
(2) prostor či oblast 
v němž je vlastní prostor 
či oblast propojena 
s tou sousedících 
kruhů, 
což vytváří prostor 
tvaru štítu; 
(3) prostor či oblast 
v němž je vlastní prostor 
či oblast propojena 
s tou jiného 
sousedícího kruhu, 
vytvářejíc prostor 
tvaru štítu; a 
(4) prostor či oblast 
v samotném centru 
symbolu, v němž je 
prostor či oblast 
každého kruhu 
propojena s těmi 
ostatních dvou – 
vytvářejíc tak 
trojjedinou oblast. 
Toto uspořádání nás 
opět vybavuje 
SEDMI rozdílnými oblastmi, 
a to 
(dávají každému 
kruhu název písmena, 
jako A, B, C) 
I. Kruh A; 
II. Kruh B; 
III. Kruh C; 
IV. Prostor A-B; 
V. Prostor A-C; 
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VI. Prostor B-C 
a konečně 
VII. Oblast A-B-C, 
ve středu. 
Jsou zde tak tři 
nepropojené oblasti; 
také tři propojené oblasti 
dvou elementů; 
a konečně jedna propojená 
oblast třech elementů; 
ta poslední 
v sobě kombinuje 
všechny tři elementy 
ve stejném poměru. 
Nechť ten, kdo touží 
po Světle rozluští 
tuto hádanku symbolu! 
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