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Tajné učení 

Rosekruciánů 

JEDEN 

A MNOHO 

V tajném učení 

Rosekruciánů 

najdeme následující 

čtvrtý aforismus: 

Čtvrtý aforismus 

IV. Jeden 

se stává Mnohými.  

Jednota se stává 

Růzností.  

Totožný se stává 

Rozmanitým.  

Přesto ti Mnozí 

zůstávají Jedním;  

Různost  

zůstává Jednotou;  

a Rozmanitost  

zůstává Totožnou. 

V tomto čtvrtém 

aforismu stvoření 

je Rosekruciánova 

pozornost směrována 

ke konceptu 

Světové duše – 

prvnímu zjevení 

Věčného Prapůvodce – 

Jednoho, zjevujícího se 

jako mnohost; 

Jednotu, zjevující se 

jako různost; 

Totožnost, zjevující se 

jako rozmanitost: 

přesto, neodolávající 

takovým projevům, 

zůstává vždy Jedním, 

Jednotou a Totožným. 

Tento koncept 

Světové duše, 

projevující se 

v Mnohosti, 

Různosti a Rozmanitosti, 

přesto však zůstávající 

Jednou, Jednotnou 

a Totožnou, je Rosekruciány 

reprezentován 

symbolem 

malého kruhu 

uvnitř většího kruhu, 

kdy menší kruh 

je zaplněn malými body, 

centry zjevení. 

Vnější kruh je, 

samozřejmě, 

Nekonečné Nezjevené: 

menší kruh je, 

samozřejmě, 

Světová duše; 

a malé body, 

jsou individualizovaná 

centra života, 

bytí a činnosti 

projevované 

Světovou duší. 

Všechny bytosti jsou, 

vpravdě, jen výrazy 

Jedné bytosti – 

centra vědomí, 

formy a činnosti 

v sobě samé – 

to je základní princip 

všech esoterických učení. 

Že vše je Jedním; 

všechen Život, Jedním; 

všechna Forma, Jedním; 

všechno Vědomí, Jedním, 

to je známo všem skutečným 

učedníkům esoterických  

učení minulosti i současnosti, 

západním i orientálním, 

filosofickým 

i teologickým. 

Skrytý v pozadí 

a pod klasickými 

exoterickými učeními, 

je vždy možno nalézt 

tento důraz 
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na Esenciální Jednotu 

jako součást 

vnitřních učení 

všech škol. 

Že je tu jen Jeden život, 

nikoliv mnoho životů, 

je základním bodem 

veškeré esoterické víry. 

O Jednom životě by se 

navíc nemělo uvažovat, 

jako o dělícím a štěpícím 

sebe sama na kousky, části 

a částečky, aby byl 

naplněn proces tvoření 

a projevování Světa. 

Namísto toho 

by o něm mělo být smýšleno 

jako o pouhém odrážení 

v mnoha individuálních 

zrcadlech projevu, 

tak, jako se slunce 

odráží jako Jedno 

v milionech padajících 

kapek deště, 

nebo v milionu malých 

sklenic naplněných vodou. 

Existují miliony 

obrazů Jednoho, 

ale pouze Jeden 

je skutečným. 

Anebo, vyjádřeno jinými 

slovy, Jeden 

může být uvažován jako 

nekonečný oceán stvoření, 

ve kterém jsou 

miliony drobných bublin, 

každá na pohled nezávislá 

a oddělená, ale všechny 

jsou ve skutečnosti jen 

centry aktivity a výrazu 

v Jednom ohromném oceánu. 

Oddělenost je, 

dle citace autora, 

„jen probíhající fikcí 

Stvoření.“ 

Všechny na pohled 

oddělené věci 

jsou obsaženy 

uvnitř kruhu 

Světové duše – 

a tato je obsažena 

uvnitř kruhu 

Nekonečného Nezjeveného. 

Nejenom, že je 

tato esoterická koncepce 

Mnoha v Jednom 

a Jednoho v Mnoha 

základní koncepcí 

dávných esoterických učení, 

ale stejná pravda 

je jinou formou 

prezentována 

pokročilou moderní vědou 

ve své koncepci 

vesmírné hmoty. 

Věda předpokládá 

existenci 

vesmírné hmoty, 

známé pod různými názvy, 

ze které pochází 

všechny věci. 

Nezáleží na tom, 

zda bude tato vesmírná 

hmota nazývána 

„Prvotní substancí,“ 

nebo „Nekonečnou 

a věčnou energií,“ 

anebo „Vesmírným éterem,“ 

faktem zůstává, že věda 

předpokládá její existenci 

jako základní 

podstatné něco, 

z čehož a v němž jsou 

všechny formy a fáze 

podivuhodné existence 

jen pouhými projevy. 

Stejným způsobem 

nás učí školy 

transcendentální filosofie, 

která předpokládá 
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existenci 

Universální mysli, 

že všechny formy a fáze 

podivuhodné existence 

jsou jen myšlenkovými 

formami v Universální mysli. 

A staré Bráhmanské učení 

se podobně drží toho, 

že Mnoho existuje jen 

jako důsledky „snu“ 

nebo „meditace“ 

výsostného Pána Brahmy. 

Ve všech formách, fázích 

a školách filosofie 

nalézáme tento důraz 

na přítomnost 

a existenci 

Jednoho něčeho, 

čehož je vše ostatní 

jen projevem. 

Ve skutečnosti, jak nás 

nejmoudřejší filosofové 

zpravili, 

celým smyslem filosofie 

je objevit Jednu 

nepodmíněnou příčinu 

všeho, co existuje 

podmíněně. 

Všechny filosofie hodné 

svého jména jsou svou 

podstatou monistická. 

A nyní pojďme 

letmo nahlédnout 

na Rosekruciánské učení 

ve vztahu ke způsobu, 

jakým se 

Jeden stává Mnohostí – 

Jednota 

se stává Růzností – 

Totožné 

se stává Rozmanitostí – 

a přesto zůstává 

Jedním, Jednotou, Totožností 

Světové duše, 

neovlivněné a nezměněné 

svým ponořením se 

do projevů. 

Evoluci vidíme 

všude kolem nás, 

ale veškerá evoluce musí být 

předcházena involucí, 

jak všichni okultisté 

a vědci dobře vědí. 

Moderní věda, 

při svém zabývání se 

objevy na poli evoluce, 

téměř úplně ignorovala 

protější činnost 

projevování, jež 

je známa jako involuce. 

Avšak nečinili tak 

dávní okultisté, 

protože znali 

velmi dobře pravdu, 

tak hrubě vyjádřenou 

slovy moderního 

„prostě hovořícího“ 

filosofa, který řekl: 

„Z věci nikdy nemůžete 

vytáhnout nic, co v ní 

už předtím nebylo obsaženo.“ 

A pro kteréhokoliv dávného 

studenta esoterických učení 

byla jakákoliv idea evoluce, 

která nezačínala 

s učením zahrnujícím 

involuci, 

jako hrou Hamleta 

bez Hamleta. 

Jedno staré přísloví říká: 

„To, co je vyvinuté, 

muselo být dříve 

nevyvinuté;“  

a v této prosté větě 

je nahuštěn svazek 

důležitého okultního učení. 

Termín „nevyvinuté“ 

znamená „zavinout; 

přikrýt; skrýt; atd.“ 

Termín „vyvinuté“ znamená 
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„rozvinout; odkrýt; 

odhalit; atd.“ 

S těmito významy 

na mysli, vidí náhle student, 

že než může být něco 

„rozvinuto, 

odkryto, odhaleno,“ 

muselo to být nejdříve 

zavinuto, přikryto, 

skryto. 

Nesmíme ztrácet ze zřetele 

význam vážící se 

k prostým slovům, 

nehledě na to, kolika 

vznešeně znějícími slovy 

je možno je nahradit. 

Stejná věc 

zůstává stejnou věcí, 

nehledě na to, kolik nových 

jmen se k ní váže. 

Esoterická učení, 

jak bylo řečeno, 

jasně a výslovně 

uvádí, že než začal 

úžasný proces 

evoluce z prostých 

ke komplexnějším formám 

projevů – 

z nižších k vyšším – 

musela zde být nejdříve 

„involuce“, 

nebo zahalení 

Světové duše 

do prostých, hrubých, 

elementárních forem hmoty. 

Vibrace musely být 

nejdříve snížené, 

než mohly být 

zvýšeny. 

Řítíc se rázem, 

s ohromnou rychlostí a silou, 

do hlubiny 

projevování, 

Světová duše si 

stvořila hmotný šat 

z nejhustší a nejhrubější 

elementární hmoty. 

Tato extrémní forma 

elementární hmoty 

nám dnes není známa, 

protože byla 

v průběhu evoluce této 

planety odhozena. 

Nicméně stále existuje 

na jiných planetách 

naší solární soustavy. 

Tato forma, nebo formy, 

elementární hmoty 

je pod úrovní 

minerálů 

a je o tolik níže 

než nejhrubší minerál 

známý vědě, o kolik je 

ten minerál níže, 

než nejvyšší rostlina. 

Ve spojení, struktuře 

a hustotě, je extrémní forma 

elementární hmoty 

o tolik hrubší 

než nejnižší forma 

nám známého minerálu, 

o kolik je tento minerál 

hrubší než nejvyšší forma 

éterických výparů 

zářící hmoty známé 

moderní vědě. 

Je marné 

snažit se popsat 

tuto formu hmoty, 

neboť běžná mysl 

to nemůže pochopit 

při nedostatku 

konkrétního znázornění. 

Když byl dosažen 

nejnižší stupeň involuce, 

prosadil se Zákon rytmu 

a začal vzestup – 

první pohyb evoluce 

se začal projevovat. 

A přesně v tomto stupni 
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byl počátek 

projevování toho, 

co může být nazýváno 

„individualizací,“ nebo 

formování center aktivity 

a vědomí. 

Světová duše 

sestoupila jako celek 

do hlubin involuce 

a pak začala 

z těch hlubin vystupovat  

při zjevném 

procesu „rozdělování“, 

ve kterém se začala 

prosazovat 

a pohybovat vzhůru 

k sebevyjádření 

nově zrozená 

centra aktivity. 

Tato prostší centra, 

jež okultisté znají jako 

centra aktivity 

v elektronové hmotě, 

počala formovat molekuly. 

Samozřejmě zde, 

v této hrubé hmotě, 

byla projevena 

přítomnost mysli – 

ale projeveny 

byly jen 

slabé záblesky, 

protože hrubé 

obalující kusy hmoty 

téměř zadusily 

v sobě zahrnuté 

mentální principy. 

Jakmile proces 

evoluce začal, 

rychle pokračoval. 

Věci stoupaly 

výš a výš 

na stupni projevování – 

ve spirálovém procesu, 

s každou spirálou 

stoupající nad tu pod sebou 

a přesto každá pokračující 

zjevně v kruhu, jako 

všechny pokračující věci. 

V náležitém čase se 

začaly objevovat 

první známky 

království minerálů, 

stavějíc na základech 

pod–minerálních 

forem hmoty. 

V království minerálů 

se začaly projevovat 

vyšší formy života a mysli – 

protože, jak okultisté 

dobře vědí, minerály 

disponují do jisté míry 

obojím, životem i myslí. 

A později se objevily 

první známky rostlinných 

forem života, jen o kousek 

nad některými krystaly. 

Když byla teplota 

země na bodě, 

kdy se obecně 

předpokládá nemožnost 

existence života, 

byly zde přítomny určité 

zvláštní formy života, 

které by se daly popsat 

jako napůl minerál – 

napůl rostlina. 

Tyto krystaly 

se reprodukovaly 

procesem štěpení 

a rostly zevnitř, 

stejně jako rostliny. 

Tyto životní formy 

byly složeny 

ze stejných materiálů, 

jako krystaly, 

ze kterých se vyvinuly, 

ale disponovaly 

vyšším stupněm života 

a mysli, a zatímco 

z jednoho úhlu pohledu 
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se o nich dalo říci, 

že jsou to minerály, 

přesto z jiného úhlu pohledu 

se o nich skutečně dalo říci, 

že jsou rostlinami. 

Tato podivná stvoření 

zmizela, 

stejně jako všechny ostatní 

„mezilehlé formy“ 

které hrály roli mostů 

v procesu evoluce. 

Ale zanechaly své stopy 

ve hmotných tělech 

obojích rostlin i zvířat. 

Protože je třeba mít 

na paměti, že i těla 

nejvyšších forem rostlin, 

nebo zvířat 

jsou stvořena 

z určitých chemických 

elementů, které byly 

odvozeny z království 

minerálů, jako například 

kyslík, vodík, 

uhlík, dusík, 

síra, fosfor, atd. 

První formy skutečného 

rostlinného života 

jsou starými učiteli 

popisovány, 

jako nyní 

vyhynulé nízké formy 

rostlinného života,  

ve vzhledu sotva více, 

než krystal, 

a přesto projevující 

charakteristiky rostlinného 

života. Pak se objevily 

předkové těch, 

kdo jsou nyní známi 

jako „chlomacea“, 

což je zvláštní skupina 

nízkých bytostí, 

zahrnující 

charakteristiky obojího 

rostlinného i minerálního 

života a jež je dokonce 

i dnes nalézána 

v usazeninách na uhlíkových 

kamenech, kůrách stromů, 

atp. Z těchto 

a jednodušších bytostí 

se vyvinuli předkové 

těch, kdo jsou nyní známi 

jako „angiospóry“, nebo 

nejnižší formy rostlinného 

života; a později předkové 

„gymnospór“, 

které jsou pravděpodobně 

nejnižší formou 

zvířecího života 

známého dnešní vědě. 

Proces evoluce 

je zapříčiněn 

neustálou námahou 

Života a Mysli uvnitř 

kusů hmoty – 

usilujíc o vyjádření více 

a stále více ze sebe samých 

a tvarování a užívání 

kusů hmoty při díle 

sebevyjádření. 

Tímto způsobem 

vznikla protoplasma, 

fyzická základna rostlinného 

a zvířecího života. 

Pak přišla 

jednobuněčná bytost,  

která setrvávala v bahně 

dávných mořských den. 

Poté se objevily formy 

života složené 

z kolonií buněk. 

Následně složitější formy 

buněčných kombinací 

a tak dál a dál, 

až se vyvinuly nejvyšší 

nám dnes známé 

formy života. 

Nakonec se vyvinul 
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primitivní člověk. 

Člověk se pak začal 

zlepšovat v mysli i citech. 

A stále v těchto směrech 

dělá pokrok. 

Ale člověk (dnešní) 

je jen vysokým stupněm 

procesu evoluce 

a i on 

bude následován 

super–lidmi budoucnosti 

a tito zase Bohu podobnými 

andělskými bytostmi, 

jako jsou ty, 

které i nyní 

existují v jiných 

a vysokých sférách. 

Ale vždy měj na paměti, 

že ve všech těch milionech 

druhů živých bytostí 

a milionech milionů 

milionů jednotlivců 

oduševňujících 

tyto formy není 

žádné skutečné oddělení. 

Všechen život je Jeden – 

a všechen život jen životem 

Světové duše. 

Proto, v symbolu 

Rosekruciánů – 

bezpočtu bodů 

uvnitř malého kruhu, 

který je zas uzavřen 

uvnitř většího kruhu – 

máme obrázek 

Věčného Prapůvodce 

jeho Prvního projevu, 

Světové duše, 

která se projevuje 

v bezpočtu životních forem 

světa projevů. 

A dílo evoluce 

stále pokračuje 

a vyšší a vyšší formy 

vyjádření 

budou povstávat z nitra 

nevyvinutého bytí 

Světové duše, 

která se vždy snaží 

a zápasí, 

aby se mohla projevit 

v sebevyjádření. 
 


