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Kapitola 3
Obezřetnost při poznávání duchovního 

pozadí světa

Duchovní šestý smysl pro vnímání duchovního pozadí. Duchovní vnímání 
jako výsledek vědomé práce na  sobě. Vnitřní rovnováha a morální čistota 
rozšiřují vnímání. Ani čisté záměry nemusí člověka dovést na  správnou 
cestu. Vyvarujme se však nahlížení do  duchovního pozadí mimo pořadí 
za  pomoci drog, umělých technik či rituálů. Bývá to velmi nebezpečné. 
Poznání duchovní roviny nevede automaticky ke  štěstí a  pohodě. Protože 
z duchovního pozadí působí nejen síly Světla, ale také síly Temna. Obezřet-
nost při poznávání duchovního pozadí je proto na místě. Nechtějme se stát 
pro zdánlivé výhody mlčenlivými spolupracovníky Temna. Ani postoj mate-
rialistů není v pořádku. Odmítám-li totiž svoji duchovní rovinu, dávám ji 
tím vlastně nevědomky k  dispozici skrytým silám Temna. I  skryté spojení 
s temnými silami ovšem deformuje člověka. Duchovní pozadí člověka a světa 
je dnes ofi ciálně odmítáno, ale tajně je zkoumáno.

Duchovní šestý smysl pro vnímání duchovního pozadí

Duchovní rovinu světa rozhodně nelze vnímat běžnými smysly. A přesto 
někteří lidé dokážou tuto neviditelnou atmosféru rozpoznat, vycítit, 
odhadnout. Říkáme o nich, že mají navíc šestý smysl, duchovní smysl pro 
vnímání duchovního pozadí světa. 

Tento duchovní smysl může mít více podob, typů. Někteří „vidí“ prvky 
tohoto duchovního pozadí nebo alespoň vnímají určité impulsy odtud 
v  podobě symbolických obrazů. Další „slyší“ informace ve  formě slov 
a zvuků. Někteří předávají informace z duchovního pozadí formou telepa-
tické komunikace nebo automatického psaní. 

Nejobvyklejší je však pocitové duchovní vnímání, které bývá označo-
váno slovem intuice. Člověk pak dokáže rozpoznat záměr druhého člověka 
– co chce udělat nebo co chce říci. Může dokonce vnímat jeho myšlenky 
ještě dříve, než je vysloví nahlas. 
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Obezřetnost při poznávání duchovního pozadí světa 

Uvedu několik příkladů projevu nehmotné duchovní roviny života:

Příklad 1
Někteří lidé zažili něco, co vypadalo jako pouhý sen. Vnímali, že u postele stál 
jejich syn a usmíval se na ně. Později se dozvěděli, že právě v tu dobu zahy-
nul při nehodě. Takže nešlo o pouhý sen. Šlo o skutečný projev duchovního 
pozadí. Naposledy je navštívila v nehmotné podobě bytost jejich zemřelého 
syna. Ještě předtím, než přešla po fyzické smrti do jiné roviny existence. 

Příklad 2
V televizi běžely skutečné zážitky jedné rodiny, u které řádil v bytě divoký 
duch poltergeist. V jejich bytě bez varování létaly talíře a rozbíjely se nejrůz-
nější předměty. I v tomto případě šlo o naprosto zřetelný a hmatatelný projev 
duchovní roviny života. Projev tak silný, že měl vliv i na hmotné předměty. 
A pro jeho sledování nebylo potřeba žádného zvláštního duchovního smyslu.

Příklad 3
Člověk vypozoroval, že pokud tráví čas v blízkosti jiného konkrétního člověka, 
následně se necítí dobře. Bolesti hlavy, nepříjemné pocity u srdce, které někdy 
vrcholí až srdeční arytmií, obtížné dýchání, tlak na břiše, zažívací problémy, 
tlak v zátylku, na zádech, atd. Jde o typický příklad energetického parazitování 
tohoto druhého člověka na něm. Toto vysávání obvykle probíhá na nevědomé 
úrovni. Hmotným způsobem to obvykle nelze prokázat. Ti druzí se navíc o tom 
obvykle odmítají bavit. Přijde jim to jako absurdní nesmysl, že by něco tako-
vého bylo možné. Vnímavý člověk však obvykle na tom druhém pozná určité 
rysy jeho chování, které toto parazitování naznačují.

Duchovní vnímání jako výsledek vědomé práce na sobě

Takové a  jiné podobné příhody se lidem dějí. A nejde přitom o několik 
jedinců. Průzkumy v některých zemích svědčí o  tom, že podobný dotek 
duchovního pozadí světa zažila alespoň jednou v životě více než polovina 
populace. A to už nejde jen tak spláchnout slovy o tom, že si to všichni 
vymysleli. 

Zůstává ovšem otázkou, komu a za jakých předpokladů takové vnímání 
funguje. Některým lidem se stalo, že toto mimosmyslové vnímání jim 
začalo fungovat od určitého období jejich života jakoby zázrakem, čirou 
náhodou. Jiným to funguje od té doby, co prošli klinickou smrtí a ještě se 
vrátili do života. Další mají neobvyklé schopnosti od narození. 
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Cesta za hranice hmotného světa

Pokud se částečky akaši souhlasně srovnají svými póly vedle sebe, 
začnou se automaticky spojovat v přímé vlákno. Vzniká tak bioenergie 

přímého vlákna, která je základním stavebním kame-
nem neorganické přírody. Tvoří duchovní pozadí 
všech částí neorganické přírody, těmi jsou horstva, 
vodstva, atmosféra, celé planety, galaxie i celý Vesmír.

Vláknová kvanta bioenergie se spojují v  delší 
vlákna, ze kterých jsou utkány matrice (předlohy, 
šablony) formující hmotu do  stanovených tvarů 
a poutající hmotu v těchto tvarech. Právě bioenergie 
tak stojí v pozadí za vytvořením a udržováním všech 
hmotných tvarů v přírodě. Můžeme tedy říci, že bio-
energie má organizující vliv na hmotu. 

Prvotní je přitom bioenergie a z ní vytvořená ener-
getická matrice. Až druhotným důsledkem je dorůs-
tání či koncentrování hmoty do  tvarů stanovených 
touto energetickou matricí. K podobnému výsledku 
dospěli i  dnešní astronomové v  případě zkoumání 
počátku hmotného Vesmíru a  vzniku galaxií, jak 

jsem naznačil v kapitole 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní pozadí 
života?

Pravotočivá a levotočivá bioenergie

Přišel však další pokus Stvořitelů urych-
lit a zlepšit tvořivý proces. Pokus oddělit 
obě činnosti tvořící dohromady tvořivý 
proces, aby se vše nemíchalo dohromady. 
Aby jeden typ energie napřed rozkládal 
vše staré a  druhý oddělený typ aby poté 
budoval nové celky. Bioenergie přímého 
vlákna byla jakoby podélně rozříznuta 
na dvojici vláken. 

První vlákno napravo obsahovalo 
výhradně tvořivý pól akaši a  stáčelo se 
doprava. Mělo tendence vytvářet pro-
storové pravotočivé spirály a z akaši pře-
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Kapitola 6 
Soupeření Dobra a Zla, sestupy do nižších světů

Maximální vyhrocení protikladu Dobro – Zlo zde ve hmotě. Protiklad Dobro 
proti Zlu vznikl ve vyšších světech. Svojí činností zde ve hmotě jsme my lidé 
Zlo nevytvořili, jenom jsme svým neetickým jednáním vytvořili dobré pod-
mínky, aby Zlo proniklo rezonancí shora dolů z vyšších světů. Temné inspi-
race třetí cesty. Na světelném vzestupu vnímáme Zlo jako objektivní realitu. 
Co je předpokladem rozeznání Světla od Temna? Účinky temné levotočivé 
bioenergie jsou naprosto reálné. Dolů sestupovaly bytosti, které už jednou 
nebo i vícekrát neuspěly v souboji se Zlem ve svém prostředí. A otisky svého 
neúspěchu, otisky prohry s Temnem, si přinesly v podobě karmických vrstev 
v sobě. Příklad z karmické očisty – dopis z dávné minulosti. Další možnost 
sestupu dolů a nového začátku už neexistuje. Náš svět už nemůže sám o sobě 
zachránit nikdo shora. Pomoci dnes může jedině oboustranná, vzájemně 
výhodná spolupráce nás dole ve hmotě s duchovními silami nahoře.

Maximální vyhrocení protikladu Dobro – Zlo zde ve hmotě

V  kapitole 5. Energie duchovní roviny – akaša, bioenergie a  živly jsem 
vysvětlil, že oddělením dvojice protikladných energií, pravotočivé bio-
energie a  levotočivé bioenergie, z  původní bioenergie přímého vlákna, 
došlo k nepříznivým jevům. Destrukční a tvořivý pól se oddělily a přestaly 
se vzájemně kontrolovat a vyvažovat. 

K tomuto oddělení došlo v rámci naší planety Země, našeho Vesmíru 
a úrovní Stvořitelů nad ním. Tím se do maximální podoby vyhrotil zde 
na Zemi protiklad mezi Dobrem a Zlem. Neznamená to však, že soupeření 
mezi Dobrem a Zlem vzniklo až tady dole ve hmotě.

Protiklad Dobro proti Zlu vznikl ve vyšších světech 

Ve svých knihách budu mimo jiné postupně vyvracet některé z nespráv-
ných duchovních tezí vytvořených v rámci Staré duchovní cesty, které jsou 
celé věky v našem světě opisovány a zdůrazňovány. 
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Cesta za hranice hmotného světa

Je možné skutečnou pravdu dlouhodobě utajit?

Je možné něco tak zásadního, jako je pravda o minulosti, lidstvu dlouho-
době utajit? Dnešní praxe ukazuje, že ano. Stačí, aby proběhla jedna či dvě 
světové katastrofy a v období důležitého zlomu se vypálí veškeré hmotné 
doklady o existenci dávných civilizací. A pak už jen stačí vymyslet si jinou, 
úplně novou historii, a tu ofi ciálně předložit lidem. A tato smyšlená histo-
rie se pak stane na tisíce let předmětem výuky na drtivé většině škol celého 
světa.

V mnoha knihách se píše o existenci dávné Atlantidy a o její zkáze před 
zhruba 12 tisíci lety. A přesto věda nedošla k jednoznačnému potvrzení, že 
Atlantida a vyspělá atlantská civilizace skutečně existovaly. Proč tomu tak 
je? Mezi zkázou Atlantidy a dneškem proběhla ještě nejméně jedna drtivá 
katastrofa, označovaná v biblických textech jako potopa světa. Ivo Wiesner 
ve svých knihách Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy usuzuje, že to bylo 
v roce 3449 př. n. l. Stopy po atlantské civilizaci tak důkladně zametly nej-
méně dvě celoplanetární katastrofy. 

Mohou nás zachránit duchovní zdroje poznání?

Duchovní zdroje poznání zůstávají za  takové situace naší jedinou mož-
ností. Musíme si však vybrat ty pravé, které nebyly temnými silami zmani-
pulovány. Nejvíce průkazným zdrojem informací z  minulosti jsou kar-
mické vrstvy běžného člověka a vzpomínky konkrétních osob na své životy 
v dávné minulosti. 

K otevření takových vzpomínek může dojít návštěvou určitého místa, 
setkáním s jinou osobou, při karmické očistě. Z tohoto pohledu považuji 
za významné například knihy Edgara Cayce Tajemství Atlantidy, Rainera 
Holbeho My z Atlantidy, Vzpomínky na Atlantidu a další. 

Karmické vrstvy i  vzpomínky na  dávné životy v  jiných identitách 
však poskytují pouze střípky informací. A než se nám podaří složit celou 
mozaiku, musíme takových střípků mít velké množství – nejméně tisíce. 
Takto pracoval známý jasnovidec Edgar Cayce. A informace získané roz-
borem tisíců jeho „duchovních výkladů“ podávají významné svědectví 
o mnoha obdobích z minulosti. 
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Kapitola 19
Je možné podívat se na Vesmír zvnějšku?

Proč je Nová duchovní cesta cestou za hranice Vesmíru? Dostat se nad Ves-
mír není možné fyzicky, ale pouze svým duchovním vnímáním. I zdánlivě 
nepřekonatelné bariéry je dnešní člověk schopen překonat. Proč se nutně 
potřebujeme dostat za hranice Vesmíru? Informace o vzniku Vesmíru, o způ-
sobech a pravidlech jeho fungování, nenajdeme uvnitř něj. Získáme je pouze 
z pohledu vyšší frekvence shora, z duchovního nadhledu. Přesáhnout to, co 
jsme dosud považovali za nekonečno, znamená dojít do bodu za nekonečnem, 
který bývá označován jako Alef, což je první písmeno hebrejské abecedy. 
Existence bodu za nekonečnem je matematicky prokázána. Sám jsem se pře-
svědčil o tom, že pohled zvnějšku na Vesmír podává informace o jeho původu 
a  směru vývoje. Pokud budeme neustále opakovat, že určitou bariéru 
nemůžeme překonat, pak se nám to skutečně nepodaří, protože se o to ani 
nebudeme pokoušet. 

Proč je Nová duchovní cesta cestou za hranice Vesmíru?

Na  titulní stránku našich webových stránek jsme umístili nápis: „Nová 
duchovní cesta … cesta za hranice Vesmíru.“ Právě tento nápis jednoduše 
vystihuje náš přístup, který jsem vysvětlil v předcházejících kapitolách.

Neexistuje nejvyšší úroveň harmonie a pravdy. Naopak dnešní člověk 
má v sobě skrytou schopnost neomezeného světelného duchovního vze-
stupu přes všechny bariéry a duchovní prahy. 

Proto může dnešní člověk zde ve hmotě dosáhnout úrovně harmonie 
Stvořitele a  také ji na své další cestě překročit. Proto také můžeme zde 
ve hmotě dosáhnout pochopení, že Stvořitelé tohoto Vesmíru a nás lid-
ských bytostí nejsou tím nejvyšším, nejdokonalejším, co existuje a co lze 
poznat.

Z  těchto důvodů není pro nás hranice harmonie našeho Vesmíru 
ničím jiným, než jedním z řady duchovních prahů na vzestupné světelné 
cestě, které postupně překonáváme.
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Cesta za hranice hmotného světa 
Lidé si byli od pradávna vědomi existence něčeho, co skrytě řídí jejich osudy i celý 
tento svět. Postupně vznikaly systémy víry v různé nadpřirozené bytosti. Do opo-
zice proti náboženství nastoupila věda, dopustila se však zásadního omylu – zcela 
odmítla existenci skrytého duchovního pozadí světa. 

Potřebujeme nový přístup k  životu, k  druhým lidem, vůči  Přírodě i  planetě 
Zemi. Potřebujeme najít cestu odlišnou jak od  materialismu, tak také od  nábožen-
ství. Cestu, která nám umožní pochopit, podle jakých principů skutečně funguje 
neviditelná duchovní rovina našich životů. Říká se tomu „duchovní (spirituální) 
cesta životem“. Jedině při takovém způsobu života dokážeme odhadnout, jaké ná-
sledky můžeme očekávat v reakci na naše jednotlivé činy.

Duchovní cesta není zde na Zemi novinkou. Ukazuje se však, že mnohé z toho, 
co platilo pro dávné civilizace na Zemi, již pro dnešní lidstvo neplatí. Máme jiné 
možnosti, jinou hmotnou a duchovní výbavu. Tato první kniha je úvodem do spi-
rituální problematiky týkající se dnešního člověka. 

Jiří Novák je absolventem Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy v  Praze. Má za  sebou dvacet let praxe 
jako vědec a  vysokoškolský učitel na  Vysoké škole ekono-
mické v Praze, kde postupně získal akademické a  vědec-
ko-pedagogické tituly RNDr.  (1982), CSc.  (1987), docent 
(1992). Po  dalších devíti letech přípravy na  novou životní 
etapu funguje od  roku 2003 veřejně jako duchovní učitel 
a terapeut zabývající se diagnostikou a optimalizací fungo-
vání energetického systému a čaker člověka. Kromě desítek 
seminářů měl v  letech 2003 až 2007 celkem čtyřiadvacet 
veřejných přednášek o duchovní problematice v Kulturním 

centru Vltavská v  Praze 7. Od  podzimu roku 2009 publikoval své první články 
z  této oblasti na  internetu, nejprve na  portálu www.osud.cz. V  lednu roku 2010 
založil webové stránky www.novaduchovnicesta.cz.


