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Sedm posvátných pečetí

Světlo oSvícení
Abychom dokázali opravdu poznat život, musíme nejdříve 
do hloubky porozumět světlu. To, jak světlo chápeme 
v materiálním světě, je pouze vrcholkem ledovce mnohem 
rozsáhlejšího poznání. Vnější podobu světla můžeme měřit 
pomocí kmitání fotonů, které vypadají, jako by se pohybovaly 
vysokou, nicméně omezenou rychlostí. Avšak existuje také 
světlo vnitřní. To změřit nelze a není ničím omezené. Co však je 
tím vnitřním světlem? Mystikové, mistři a svatí o něm hovořili 
po celá tisíciletí. Jedná se jednoduše o metaforu něčeho, co 
vyjádřit slovy nelze?

Je to světlo osvícení – stav či fáze vědomí, kdy si člověk začne 
uvědomovat schopnosti přesahující hranice zevních pěti smyslů.

V takovém případě zjišťuje, že jej světlo obklopuje, prostupuje 
nebo že z něj vyzařuje, ale pro fyzický zrak zůstává neviditelné. 
Ve skutečnosti můžeme vnitřní světlo vnímat nejjasněji, když 
zavřeme oči. Ne každý si však toto světlo dokáže uvědomovat. 
Jsou lidé, kteří ho nikdy nepocítili. A jiní jej cítí pouze občas. 
Zkrátka osvícení je jedno velké tajemství.

Jeho druhou stránkou je láska, ta se s osvícením v podstatě 
ztotožňuje.

Jako by osvícení bylo důsledkem lásky, i proto láska a světlo 
byly odjakživa v našem chápání a vnitřním prožívání propojeny. 
Všichni, kdo opravdovou lásku poznali, by potvrdili obdobný 
prožitek: jako by láska proudila z našeho srdce do prostoru 
kolem nás, propojujíce nás s objektem naší lásky bez ohledu 
na to, jak daleko se nachází. Ba co víc, pravé osvícení žádný 
konkrétní objekt lásky ani nepotřebuje, jen jako pocit naprosté 
vděčnosti a rajské blaženosti zaplavuje naši duši. 

Jak tedy vstoupit do světa přesahujícího naše smysly? Jak 
dosáhnout stavu osvícení? Těmito otázkami se zabývá učení 
Sedmi posvátných pečetí. Jeho jediným cílem je, abyste 
dosáhli hlubšího pochopení tohoto jiného, skrytého, světa – 
světa vnitřního světla. Z tohoto důvodu se hned od počátku 
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své práce se Sedmi posvátnými pečetěmi vydáváte na tak 
trochu nezvyklou cestu. Na této cestě nepřevládá logika. Ani 
to není cesta, kterou můžete měřit, ledaže byste ji vyměřovali 
množstvím lásky, které dokážete pojmout. 

Cesta do Sedmi posvátných pečetí je výpravou za hranice života, 
který běžně většina z nás žije. Je to průchod do světa osvícení, 
do jemných vláken světla sešívajících čas i prostor dohromady –  
a to nás jednoho dne přivede k nesmírnosti, do nekonečného 
světa, který nazýváme božským.

Sedm andělSkých paprSků
Když se podíváme na duhu, můžeme vidět světlo novým 
a neobvyklým způsobem – vnímáme ho jako barvu. A jak řekl 
Goethe: „Barvy jsou skutky a utrpením světla.“ Jeho poetický 
vhled zde může snadno nabýt velice hlubokého kontextu. Bílé 
světlo se ve vhodných podmínkách tříští do barevného spektra. 
Můžeme se na duhu podívat očima našich pravěkých předků, 
lovců a sběračů. V přírodě jsou výrazné barvy poměrně vzácné 
(snad kromě tropů, kde tamní pralesy i oceány zdobí celá paleta 
barev), proto naši předci duhu nebo polární záři odjakživa 
považovali za místa, kde přebývají zázraky. To nás otevírá celé 
škále možností, jež jsou ve světle přítomné.

V dnešní době je barva ovšem obecně považována za něco 
samozřejmého. Naučili jsme se mistrně ovládat své prostředí 
natolik, že světlo můžeme vytvářet nebo ohýbat dle potřeby. 
A pro vědecké vysvětlení, které světlo redukuje na soubor 
frekvencí, vibrací a vlnových délek, také barva ztratila na svém 
kouzlu. Viditelné spektrum se svými sedmi základními barvami 
však – pod vlivem axiomu „jak nahoře, tak dole“ – položilo základ 
i celé vnitřní vědě. Proto číslo sedm v mnoha kulturách nabylo 
zvláštního duchovního významu a dodnes je základem mnohých 
mystických přístupů k pochopení „skutků a utrpení světla“. 

Číslo sedm je navíc spojeno s hudebními oktávami, a tak 
překlenuje obě říše, toho slyšitelného i viditelného, a coby 


