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Jak vnímám 
vyšší moc či 
princip, který 
řídí nejen můj 
život, ale 
veškeré Bytí 

 
Vnímám 
život jako ... 

 
Vibrační úroveň 
vědomí 

 
Kalibra
ce 
 

 
Emoce a myšlenky s vibrací spojené 

 
Převládající postoj 
Vnitřní procesy 

 
Role 

 
Jednota s Já 

 
že JE... 

 

OSVÍCENÍ 

700 - 

1000 

 
Nepopsatelné slovy 

 
Čisté vědomí 

 

 
Jsoucno zatím 
oddělené od 

Já 

 
dokonalý 

 

MÍR 

 

600 

 
Vnitřní pokoj, plynutí s životem, 
nejsou otázky, na nic se nečeká, 
všechno je, smíření v lásce a radosti, 
vše je dobře tak, jak to je, energie se 
koncentruje uvnitř v centru Duše, 
neuniká ven. 
 

 
Na hranici osvícení, 
pochopení a přijetí, ale stále 
funkční analytické myšlení, 
které úplnému osvícení 
brání 

 

Jedna Síla, ať 
už Vesmír, 

vyšší 
Moudrost, 

Matka Země, 
ale něco, co 

udržuje  řád a 
vyšší smysl 

věcí atd. 

 
naplněný 

 

RADOST 

 

540 

 
Tichá radost, která vnímá, že do sebe 
všechno zapadá, má smysl, že život je 
bezpečný a moudrý, pocit 
vyrovnanosti a vnitřního usebrání v 
radosti ze života, vnímání lásky ve 
všem, energie radosti naplňuje nitro a 
proudí i ven... 

 
Pokračuje přenastavování 
vnitřních struktur, 
přepisování vzorců, 
transfigurace systému 

Vnitřní síla 
neboli 

přirozená 
moc 

 
Princip Lásky 

 
laskavý 

 

LÁSKA 

 

500 

 
Průlom, odhalení a pochopení, že život 
je Láska, pocit blaha, štěstí. 

  
Úcta k sobě, k druhým, k 
životu; spouští se proces 
přenastavení vnitřních 

Vibrace 
přátelské 

vůči životu 
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struktur, padají stará 
paradigmata a bortí se 
zastaralé vnitřní struktury a 
vzorce a jsou nahrazovány 
novými; upgrade Duše, 
propojení s Životem, s 
lidstvem, s Bytím a celým 
Vesmírem 
 

 
Princip 

Moudrosti 

 
smysluplný 

 

VYŠŠÍ 

MYŠLENÍ 

(tj. nikoli 
kritické a 
analytické 
myšlení a  
rozum, ale 

myšlení 
srdcem) 

 

 

400 

 
Porozumění, odhalování a vnímání 
spojujících principů, neosobní 
objektivita, hluboké poznání, myšlení 
srdcem, fuzzy logika (viz kapitola Srdce 

– sídlo duše, citu a lásky, str. 270) 

 

 
Odvozování vzorců, 

symbolů, archetypů a jejich 
aplikace na všechny životní 

jevy jako proces porozumění 
životu. 

 

 

 
Princip 

Tolerance a 
soucitu 

 
harmonický 

 

PŘIJETÍ 

(není třeba nic 
měnít; nulové 
posuzování, 
všechno je v 

pořádku) 
 

 

350 

 
Odpuštění, pochopení, vnímavost, 
soucit, empatie, pocit "neposuzuji, zda 
je to dobré nebo špatné, všechno je 
krásné a užívám si všechno tak, jak to 
je" 
 

 
Překonání hranic, které 
nazývá naše civilizace 

"objektivními" a "reálnými"  

 

 
Princip 

Inspirace 

 
plný naděje 

 

OTEVŘENOST 

 

310 

 
Ochota, otevřenost ve smyslu přijetí, 
přátelskost, vnímavost, optimismus, 
sebevědomí, já si zasloužím i oni si 
zaslouží, svět je obecně dobrý 
 

 
Spolupráce, překonání 

hranic ega 
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Umožňující  

 
spokojený 

 

NEUTRALITA 

 

250 

 
Důvěra 

 
Uvolnění 

 
Vědomí se 
otvírá. Je 

činěn krok 
mimo roli 

oběti. 
 

 
Dovolující 

 
zvládnutelný 

 

ODVAHA 

(ochota 
překonat svůj 
strach nebo 

váhání a 
napravit nebo 
změnit, co je 

třeba, a učinit 
kroky, kterých 

se bojím) 
 

 

200 

 
Stále strach, ale už aktivní snaha jej 
pochopit, zpracovat a překonat, 
sebeujišťování a sebepřesvědčování, 
hledání vnitřní síly a vlastní hodnoty, 
už pocit: "můžu", "jsem schopen", 
"zvládnu to", "je to možné", 
probouzející se důvěra a optimismus v 
sebe i v život (emoce na vibrační 
hranici - ostří mezi křečovitým tlakem 
a volným plynutím) 

 
Proces nalézání sebe sama, 
seznamování se svou vnitřní 

silou a snaha ji uchopit, 
spojování se se svým 

Středem, se svým Vyšším Já, 
učení se důvěře v jejich 

vedení, učení se, že svět je 
bezpečný a já dost dobrý 

 

STÁLE ROLE 

OBĚTI, ALE 

SNAHA SE Z 

NÍ VYMANIT. 

 

OMEZENÉ 

VĚDOMÍ NA 

HRANICI 

SVÉHO 

OTEVŘENÍ. 

 

 
Lhostejný 

 
náročný 

 

PÝCHA 

(strach, že ti 
druzí jsou nebo 
budou lepší a 

stagnace 
vlastního 
vývoje) 

 

175 

 
Opovržení, pohrdání, vlastní 
nedostatečnost, pocit méněcennosti, 
vnitřní ztuhlost, neschopnost se 
uvolnit a radovat se, držení se 
minulosti, strach z konkurence, 
osamocení 

 
Proces vnitřního 

znehodnocování všeho, s čím 
se setkám, hierarchický 
postoj k životu, (snaha 

udržet status quo), strach z 
vlastního vývoje a strach z 
vývoje druhých, aby mne 

nepřekonali, daleko k 
druhým, chabé citové vazby, 

život je boj 
 

 
Vibrace vůči 

život 
NEpřátelské  

 
Skrytá role 

oběti. 
- 

Uzavřené 
vědomí. 
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Pomstychtivý 

 
nepřátelský 

 

ZLOBA 

(blokovaná 
touha zaútočit a 

druhému 
způsobit bolest 
a zastavit ho v 

něčem, co 
zraňuje nás) 

 

150 

 
Hněv, vztek, zlost, výbušnost, hrubost, 
nenávist, zášť, násilnost, žárlivost, 
zuřivost, zhnusení, pomstychtivost, 
vyhrožování, manipulace, kritičnost, 
odsuzování, podrážděnost, zatrpklost, 
aktivní obviňování, a pod těmito 
emocemi běží pocity, které není osoba 
schopna řešit jinak než výše 
popsanými negativními emocemi; tyto 
podprahové emoce jsou: závist, že 
druzí mají to, co chci já a já na to 
nedosáhnu; a z toho vyplývající pocity 
vlastní nedostatečnosti, neschopnosti, 
nenávist k sobě, dále strachy, pochyby, 
nenaplnění, vnitřní prázdnota, 
ponížení, nešťastnost, ale při tom 
vědomí, že někde ve mně je něco 
lepšího a vyššího, nač ale nedosáhnu a 
neznám k tomu cestu 

 
Agrese navenek, ve 

skutečnosti jde o nenávist k 
sobě za to, že nenaplňuji 
svůj potenciál, že jsem 

odpojen od Zdroje, a toto je 
forma řešení: raději agresi 
směrem ven než upadnout 
do vlastní bezmoci, studu a 

pocitů neschopnosti a 
nedostatečnosti a viny, které 
pod agresí podprahově běží, 
aktivní uvolnění zklamání ze 
sebe samého, z nenaplnění 

očekávání 

 
Role oběti a 
frustrace z 

ní. 
- 

Uzavřené 
vědomí. 

 
Odmítající, 

nedopřávající 
 

 
neuspokojují

cí 

 

TOUHA 

(pociťovaná 
jako deficit, tj. 

že mi něco 
chybí; nikoli 

jako radostné 
očekávání; 

podprahově je 
vnímána jako že 

něco nemohu 
dostat nebo 
bych neměl) 

 

 

125 

 
Zklamání, smutek, pocit 
nedostatečnosti, méněcennosti, cítit 
se odmítaný a přehlížený, mírnější 
forma "nezasloužím si" - tady nevím, 
proč a to je, co bolí, pocit oddělení, 
osamocení, pocit nejsem úplný, něco 
mi chybí, ctižádost, závist, frustrace, 
nenasytnost, žárlivost, závist, 
"potřebuji", "chci" s podtextem, že to 
nemůžu mít 

 
Závislost, vlastní naplnění 
závisí na faktorech zvenčí, 

vzdání se vlastní síly a moci, 
oslabení vnitřních sil, 

aktivuje se vzorec  
nedostatku, uzavření se 

hojnosti; 
Pozor! Nepodchycený proces 

toužení nás může dalšími 
myšlenkami poslat hodně 

rychle dolů na vibrační 
stupnici až na samé dno! 

 
Síla jako tlak 

a protitlak 
- 

Resistence 
vůči tomu, co 
chci (po čem 

toužím) 
- 

Role oběti.  
- 

Uzavřené 
vědomí. 
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Trestající 

 
ohrožující  

 

STRACH 

(touha nedat se 
a zaútočit, ale 

strach, že ti 
druzí jsou 
silnější; 

Touha si říci o 
to, po čem 
toužím, ale 

strach, že budu 
raněn) 

 

100 

 
Starosti, obavy, úzkost, děs, panika, 
podezřívavost, nervozita, plachost, 
neklid, zbabělost, slabost, nejistota, 
nízké sebevědomí, zastrašenost, 
útočnost, obhajování se, přehnané 
vysvětlování, vyhýbavost, závislost, 
vydíratelnost, manipulovatelnost, 
vnitřní napětí, chycený v pasti, pod 
tlakem, zranitelnost, skepse, 
ochablost, opatrnost, zodpovědnost. 
 

 
Stažení se do sebe, ze života, 

uzavření se, omezená 
perspektiva vnímání, velmi 
úzký průzor, kterým vidíme 
svět a život jako ohrožující, 
nebezpečné místo - může 

být komplexní a ovlivňovat 
celý náš postoj k životu, 

nebo specifický vztahující se 
k určitému tématu/-tům a se 
stejným účinkem na danou 

oblast 

 
Velmi zjevná 

role oběti 
- 

Jsem žit 
namísto, 
abych žil. 
Přežívání. 

Odevzdávám 
moc nad 
sebou a 

svým 
životem 
druhým. 

- 
Vědomí 

uzavřené a 
sevřené 

strachem. 
 

 
Přehlížející 

 
bolestný, 

dramatický 

 

ŽAL 

(oddělení od 
lásky a touha, 

aby nám někdo 
pomohl, 

protože si 
myslíme, že 

sami nic 
nezmůžeme, ale 

věříme, že 
někdo má moc 

věci změnit) 
 

 

75 

 
Sebelítost, lítost, pocit ztráty, pocit 
zrady, zoufalství, zlomené srdce, 
plačtivost, přecitlivělost, stěžující si, 
sklíčenost, trápení se, zranění duše a 
srdce, nadměrná dojímavost skrze 
lítost, zlomenost, pláč, role oběti, 
hysterie 

 
Volání o pomoc. 

Sám to nezvládnu. 
Touha po útěše. 

 
Naprostá 

role oběti. 
- 

Vědomí není 
na dosah. 
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Neexistující 

 
beznadějný 

 

APATIE 

(touha po 
čemkoli je 

mrtvá, protože 
všechno ztratilo 
smysl. Nemůžu 

nic dělat a 
nikdo už mi 

nemůže 
pomoci) 

 

50 

 
Rezignace, vzdát to, není naděje, na 
dně, je konec, nezájem, lhostejnost, 
netečnost, otupělost, neschopnost živě 
cítit a prožívat, chlad ve smyslu "nic se 
mne nedotkne", izolovanost, 
poraženost, pocit vnitřní smrti, 
deprese, selhání, prázdnota, beznaděj, 
"na mě nezáleží", "na ničem nezáleží", 
vyčerpanost, nechuť do čehokoli, být 
"mimo" stav po šoku. 

 
Rezignace 

Stažení se do sebe a 
předstírání, že jsme slabí, 

aby nám nemohl nikdo ještě 
více ublížit 

 
Klinická smrt 

duše. 
- 

Oběť. Už 
nejde o roli, 
ale o fakt. 

- 
Hrůza ze 

života  mne 
dostihla a 

pohltila. Už 
nejsem. 

Neexistuji. 
- 

Nulové 
vědomí. 

 

 
Odsuzující 

 
zlý a 

trestající 

 

VINA 

(pocit viny) 

 

30 

 
Pocit, že jsem nedostatečný, ubohý, 
zavrženíhodný, neschopný, špatný, zlý. 
Nezasloužím si nic dobrého. 
Selhal jsem. 
Provinil jsem se. 

 
Sebeničení, 

sebepoškozování 
 

 
Oběť. 

Neexistuji, a 
přesto trpím.  

- 
Nulové 
vědomí. 

 

 
Opovrhující 

 
ubohý a 
nicotný 

 

STUD 

 

20 

 
Ponížení, nezasloužím si, nejsem 
hoden, pocit, že jsem zavrženíhodný, 
ubohý, přežívání, sebeponižování, 
sebeznehodnocování, krutost k sobě i 
k druhým, pocit viny, hněv, pýcha, 
pokud se podaří zvednout vibraci. 
 

 
Likvidace, popření vlastního 

práva na život, degradace 
života, pokud se mu 

propadne dlouhodobě 
 

 
Jsem nic. 

Jako člověk 
neexistuji. 

Nulové 
vědomí. 
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- 

 
přežívání a 

nulové 
pocity a 
vjemy 

 

 

VNITŘNÍ 

SMRT 

 

0 

 
Nemyšlení, necítění, vnitřní prázdnota 
a dutost. 

 
Nežiji, pouze vegetuji. 

 
Nulové 
vědomí. 

 


