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Tajné učení 
Rozekruciánů 
ÚROVNĚ 
VĚDOMÍ 
V tajném učení 
Rozekruciánů nalézáme 
šest následujících 
aforismů: 
Šestý aforismus 
VI. Tak jako je život 
esencí ducha, 
tak je vědomí 
esencí života. 
Duch je jeden, přesto se 
zjevuje v mnoha 
podobách života. 
Život je jeden, 
přesto se projevuje 
v mnoha podobách 
vědomí. 
Zatímco podoby 
projeveného vědomí 
jsou nesčetné, 
moudří přesto vědí, 
že se vědomí projevuje 
na sedmi úrovních: 
a tyto úrovně vědomí 
jsou moudrým 
známy jako 
(1) Úroveň elementů; 
(2) Úroveň minerálů; 
(3) Úroveň rostlin; 
(4) Úroveň zvířat; 
(5) Úroveň lidí; 
(6) Úroveň polobohů; 
(7) Úroveň bohů. 
V tomto šestém aforismu 
stvoření je rozekrucián 
směrován, aby věnoval 
svoji pozornost 
konceptu 
života-vědomí 
projevujícího se 
na jeho sedmi úrovních. 
Tento koncept 
je rozekruciány prezentován 
prostřednictvím symbolu 
propojeného řetězu 
sedmi kruhů, jejichž každá 
strana proniká tu 

na obou stranách. 
Šestý aforismus moudře 
uvádí, že „Život je 
esencí ducha.“ 
Nehledě na to, co jiného 
může či nemůže 
duch být, 
nelze popřít, 
že duch musí být nadán 
atributem života, 
aby byl duchem. 
Podobně 
aforismus uvádí: 
„Vědomí je 
esencí života,“ což je také 
samo-průkazné; 
neboť nehledě na to, 
co jiného může či nemůže 
vědomí být, 
nelze popřít, 
že život musí být nadán 
atributem života. 
Moderní spisovatel 
správně pravil že 
„Mysl je 
živostí života,“ 
a samozřejmě, 
mysl není nic jiného, než 
pojem užívaný k indikaci 
„stavů vědomí.“ 
Dokonce i průměrný člověk 
mlčky souhlasí 
s faktem 
nezbytné přítomnosti 
vědomí v životě 
prostřednictvím svých 
rozlišování mezi různými 
formami živých věcí. 
Čím vyšší 
projev vědomí 
v živoucí věci, 
tím vyšší stupeň 
„života“ 
jí člověk 
připisuje; 
a když schází náznaky 
vědomí, 
prohlašuje věc 
za „bez života.“ 
Důkaz vědomé 

činnosti mezi minerálními 
formami rázem vede 
k myšlence že 
„pak minerály 
musí být živé.“ 
Vědomí, ve své 
podstatě, se projevuje 
jako „vlastnost 
přijímání dojmů 
z vnějších podnětů, 
a schopnost 
na ně reagovat“; 
a student 
najednou rozpozná 
tuto vlastnost 
jako základní test 
živé substance. 
Tak jako rozekruciáni 
považují jako základní 
učení že 
„Všechno je živé,“ 
tak považují 
jako stejně podstatné 
učení že 
„Vše je vědomé.“ 
Ale zde je 
neúplná znalost náchylná 
k uvíznutí v pasti, 
a k přispění rozekruciánským 
přesvědčením, 
které jsou jim značně cizí. 
Neboť 
v rozekruciánských učeních 
(a také v nejpokročilejší 
moderní psychologii) 
není pojem 
„vědomí“ 
omezen na ty 
fáze vědomí, 
které jsou nám nejbližší, 
ale spíše na všechny 
formy „uvědomění,“ 
ať vyšší či nižší 
než „vědomí“ našich 
každodenních životů. 
Pojem „vědomí“ 
je tím nejobtížnějším 
k adekvátnímu popisu; 
a je tomu tak velmi 
samozřejmě, neboť vědomí 
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může být definováno 
a popsáno pouze v pojmech 
svých vlastních prožitků - 
není zde žádný jiný pojem 
analogický k němu, 
který by sloužil 
k znázornění vědomí tomu, 
kdo je sám 
neprožil. 
Slovo, které pravděpodobně 
nejlépe vyjadřuje 
obecnou ideu, 
je pojem „uvědomění.“ 
Rozekruciánské 
učení uvádí, že 
vědomí se projevuje 
na sedmi úrovních, 
přičemž každá z těch úrovní 
je propojena a prostupuje 
do těch po obou stranách. 
Ale každá úroveň 
se skládá 
ze sedmi podúrovní 
a každá podúroveň 
ze sedmi malých úrovní, 
a tak dále, 
dokud není znásobeno 
sedmkrát. 
Každá ze sedmi 
úrovní vědomí 
je pojmenována v následující 
synopsi učení, a je dána 
základní charakteristika 
každé úrovně. 
I. Úroveň 
Elementů 
Na této 
úrovni vědomí 
se manifestují akce 
a reakce mezi 
jemnými elementy, 
ze kterých se skládají 
všechny materiální formy. 
Zde se odehrává hra 
mezi atomy, 
elektrony, ionty, 
částicemi, 
a ještě jemnějšími 
částicemi hmoty, 
o kterých věda zatím 

nemá znalost. 
A, jdouc ještě více 
nazpět, lze říci, 
že na této úrovni 
probíhá hra 
fází hmoty 
o tolik menší 
a jemnější 
než elektrony, 
jako jsou tyto 
menší než atomy. 
Málo lze říci 
o těchto 
prakticky neznámých 
formách a fázích hmoty, 
ačkoliv okultní učení 
jsou jich 
celkem plná. 
V předchozích citacích 
od Haeckela a dalších 
moderních vědců 
jsme viděli, 
že pokročilá moderní věda 
rozpoznává přítomnost 
„něčeho 
jako vědomí“ 
v atomech hmoty, 
a připisuje 
jejich pohyby 
„libostem a nelibostem.“ 
„lásce a nenávisti,“ 
povstávajícím z vnímání 
určitých kvalit 
v sobě navzájem, 
a odpovědi na ně: 
to samozřejmě znamená, 
že atomy 
disponují a projevují 
„cítění“ a „vůli“ 
v základní formě, 
fázi, a stupni. 
Jsou zde důsledky 
vyvstávající z těchto projevů 
vědomí 
na straně atomů, 
avšak o těchto se obyčejně 
ti, kdo píší o tématu 
nezmiňují, 
ať už jsou z řad 
okultistů 

či z vědců. 
Uvažme nyní 
v krátkosti toto. 
Věda nás informuje, 
že všechny formy 
fyzické energie či síly, 
projevující se jako světlo, 
teplo, elektřina, 
magnetismus, atd., 
povstávají z vibrací 
částic, ze kterých 
je složena hmota. 
Tyto vibrace jsou, 
samozřejmě, způsobeny 
pohybem částic; 
a tyto pohyby 
jsou způsobeny 
projevy 
přitažlivosti a odpudivosti 
mezi částicemi. 
Pokračujíc dále, 
vidíme, že projevy 
přitažlivosti a odpudivosti 
mezi částicemi hmoty 
povstávají 
z „libosti a nelibosti,“ 
„lásky a nenávisti“ 
atomů a částic - 
a že tyto jsou zas jen 
projevy 
elementálního vědomí. 
Tak zde tedy vidíme, 
že dokonce projev 
fyzické energie a síly 
je pouhým průvodním jevem 
a důsledkem přítomnosti 
a aktivity 
elementálního vědomí. 
Na této 
úrovni vědomí 
působí mnohé 
z těch forem „magie“ 
známé okultistům. 
Okultisté pohybují hmotou 
nikoliv vynakládáním 
fyzické síly na ni 
prostřednictvím 
své mysli a vůle, 
ale, namísto toho, 
působením na vědomí 
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materiálních atomů 
silou 
svého vlastního vědomí! 
Toto samozřejmě 
není místo k zabíhání 
do detailů ohledně 
této fáze okultismu, 
ale bylo to považováno 
za vhodné k poukázání 
na zdroj a povahu 
síly tvořící základ 
okultního úkazu 
tohoto druhu, 
a „proč a nač“ 
jeho projevu. 
Úroveň elementálního 
vědomí, se jako 
všechny velké úrovně 
vědomí, skládá 
ze sedmi podúrovní, 
a každá z těchto 
ze sedmi menších úrovní 
a tak dále 
do dosažení 
sedminásobku. 
Podúroveň, kterou jsme 
právě krátce uvážili, 
je pouze jednou ze sedmi, 
a zbývajících šest 
je stejně důležitých. 
V těchto 
nezmíněných podúrovních 
jsou projevy 
zcela neznámé 
moderní vědě 
a neinformovanému člověku, 
ale z těchto 
vytvořili 
okultní mistři 
pečlivou a úplnou studii. 
II. Úroveň 
minerálů 
Na této 
úrovni vědomí 
se projevují 
akce a reakce 
molekul, 
ze kterých 
jsou minerály složeny, 
a také masy 

minerální hmoty. 
Tak jako atomy hmoty 
projevují přitažlivost 
a odpudivost, povstávající 
z „libosti a nelibosti“ 
vědomí, tak i 
molekuly hmoty 
projevují podobné 
„libosti a nelibosti,“ 
vedoucí k přitažlivosti 
a odpudivosti 
mezi molekulami 
a masami hmoty. 
Molekuly a částice, 
ze kterých je složen 
například kus oceli, 
drží pohromadě 
z důvodu 
přitažlivé síly 
„koheze,“ 
a ne protože by byly 
„připevněny k sobě“ 
jakýmikoliv mechanickými 
prostředky od přírody. 
Stejným způsobem 
projevuje svoji přitažlivou 
sílu gravitace. 
Navíc, na některých 
vyšších menších úrovních 
této úrovně 
minerálů 
se projevuje 
krystalizace 
minerálních částic 
podle 
určitého základu 
schématu zapuštěném 
ve vědomí 
jejich částic. 
Krystal je utvářen 
na určité úrovni 
stejně skutečně 
jako žalud či dub - 
a ve všech těchto případech 
je vzor pouze „ideou“ 
ve vědomí 
kombinovaných částic. 
Universální stavitel 
pracuje skrze 
vědomí 

minerálních částic 
stejně tak skutečně 
a zázračně 
jako skrze částice 
lidství, které nazýváme 
individuálními lidmi. 
Studium krystalů 
a jejich formací 
otevře běžnému člověku 
nový svět 
myšlení 
a dá mu nahlédnout 
do dílny 
universálního stavitele, 
v níž spatří věci, o kterých 
dříve netušil 
ani nesnil. 
Běžným názorem je, 
že krystaly jsou formovány 
mechanickými příčinami 
jako 
vnější tlak, atd., 
ale obezřetný student 
vědy, stejně jako okultista 
vědí, 
že formace krystalu 
je růst, 
a je stejně tak důsledkem 
uložených duševních 
idejí v částicích 
jako je růst 
rostlinné substance 
nebo zvířecích těl. 
Student krystalografie 
se brzy stává 
přesvědčeným 
o přítomnosti 
života a vědomí 
ve světě krystalů. 
Při kontemplaci 
úrovně 
minerálního vědomí 
si musí student pamatovat, 
že jsou zde formy 
minerálů mnohem hrubější 
než ty, které jsou viditelné 
na této zemi; a také 
že jsou zde formy 
a fáze minerálního života 
mnohem jemnější a vyšší 
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než ty, se kterými 
jsme obeznámeni zde. 
Okultní učení 
obsahují jistou velmi 
zajímavou dávku informací 
ohledně (pro nás) 
neznámých minerálních 
forem a projevů. 
Je možno zde zmínit, 
že dávní alchymisté 
(a někteří ze skutečných 
moderních alchymistů) 
nalezli ve faktu 
minerálního vědomí 
chybějící pojítko 
jejich vědy. 
Okultisté, 
majíc obsáhlé 
porozumění 
vědomí 
kovů či minerálů 
budou schopni 
na nich a skrze ně 
provést proměny, 
které by byly nemožné 
prostředky chemie 
nebo mechanickými 
metodami opracování kovů. 
Zde je znovu dána 
zběžná stopa 
ohledně předmětu 
nesmírné důležitosti. 
III. Úroveň 
rostlin 
Na této 
úrovni vědomí 
se projevují 
akce a reakce 
protoplasmatických buněk, 
ze kterých se 
skládají rostliny. 
A na této úrovni, 
jako všech ostatních 
úrovních vědomí, 
se nalézají 
vysoké a nízké podúrovně 
a sekce 
těchto podúrovní. 
V nižší části 
této úrovně nacházíme 

rostlinný život, který je 
stěží rozpoznatelný 
od vyšších forem 
minerálního života – 
ve skutečnosti, jak jsme 
viděli dříve, je téměř 
nemožné určit pevnou 
hranici oddělující ty dvě 
velké úrovně-sekce, 
neboť všechny úrovně 
se prolínají jedna s druhou 
a jsou jedna s druhou 
propojeny na nižších 
a vyšších částech 
své aktivity. 
Zmínili jsme 
diatomy 
či „žijící krystaly,“ které jsou 
nejlepším příkladem 
ohledně „chybějícího článku“ 
mezi dvěma 
velkými královstvími 
života a vědomí, 
ale které jsou skutečně 
více rostlinami než minerály. 
Diatomy náleží 
do řádu 
bezkvětých rostlin, 
třídy Algol. 
Jsou pokryty 
křemíkovým povlakem, 
což jim dává 
krystalický vzhled. 
Představují vzhled 
krystalických 
fragmentárních částic, 
obecně ohraničených 
pravými úhly, ploché, 
tuhé, lámavé, obyčejně se 
vyskytující ve slizu, 
ve kterém se pojí do různých 
forem a kombinací, 
a ze kterých se často 
opět oddělují. 
Množí se a reprodukují 
prostřednictvím 
dělení a spojování. 
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