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Holismus/celostnost. Nové paradigma vnímání 
světa. Všechno co je, je jeden celek (kosmos). 
Člověk, kámen, rostlina… je obrazem celku a s ním
spojen. Holistický přístup: vše se vším souvisí, je 
spojeno. (Člověk-mikrokosmos je obraz 
makrokosmu a je jeho organicko-dynamickou 
částí). Je zahlazen rozdíl mezi stvořením a 
Stvořitelem.Kosmos je božský sám v sobě, 
soběstačný a věčný (imanentní panteismus).

Jasný a nesmazatelný rozdíl mezi Stvořitelem
a stvořením. Stvoření není božské, neexistuje 
samo o sobě - „per sui“. Člověk žije ve 
vztahu s prostředím, které ho ovlivňuje (a 
obráceně), ale netvoří s ním jednotný 
organický celek ve smyslu holismu.
Člověk potřebuje vykoupení skrze Jiného – 
Ježíše Krista.

Kol 1,14-17; Řím 1,23-25 

Bůh: Světová duše, která oživuje kosmos, 
imanentní božská síla, kosmická síla lásky, životní 
síla, absolutní energie… Bůh tedy není 
transcendentní, a není osobou.

Bůh ve třech Osobách, jedné božské podstaty.
Je transcendentní = všepřesahující. Touží po 
osobním vztahu s člověkem...

Křesťanské krédo

Kristus: Kosmický Kristus, nejvyšší stav 
dokonalosti vlastního já, plnost energie lásky..., 
Může se projevovat v mnoha osvícených osobách, 
místech, časech. Poslední Kristus je Maitreya. Ježíš 
byl jen jedním z Kristů, jako i Budha a pod. Každý 
se může stát Kristem.

Kristus je jen jeden: Ježíš z Nazareta, Boží 
Syn, který se stal člověkem. Jediný Spasitel...

Mt 24,4-5.23-25; 1Jn 4,1-3; Sk 4,12

Člověk: má v sobě božskou potenci, možnost spasit
se sám... – skrze osvícení, sebezdokonalování 
růstem harmonizace s kosmem, celkem. Důraz na 
přechod od individuálního já v kosmické vědomí.
Není zlo ani hřích, to je jen disharmonie jeho 
osobnosti s celkem, nedokonalé poznání.

Člověk je stvořen Bohem, povolán do 
společenství s ním skrze Ježíše Krista, 
potřebuje odpuštění a uzdravení v Ježíši 
Kristu...

Řím 3,23-25

Reinkarnace, karmický zákon: koloběh života 
a smrti, nutný prvek duchovního růstu od indiv. já 
ke kosmickému vědomí. Jedinečnost člověka zaniká,
splynutí s vesmírnou absolutní energií lásky...

Každý člověk je jedinečný a neopakovatelný 
– od početí po věčnost. Posmrtným životem 
nepozbývá svou individualitu, ale plně se v 
Bohu stává sebou samým.

Čakry, meridiány, feng-šui…: energetické toky, 
zóny, centra v člověku (mikrokosmu) a kolem něho 
(v makrokosmu) ve vzájemném propojení. Jejich 
harmonizace vede k uzdravení, dokonalosti, 
naplnění bytí…

Člověk je integrální bytostí ve své psychické, 
duchovní a biologické dimenzi, stvořen k 
obrazu Božímu – Společenství lásky, 
konstitutivně vztahová bytost k Bohu 
a lidem...

Androgynie: celý vesmír má v sobě 
komplementaritu jin-jang, stejně tak každý muž 
a žena. Jde o dosažení stavu vnitřní harmonie mezi 
oběma principy, podle toho jak se jednotlivec 
sebeurčuje. Odlišné role muže a ženy jsou jen 
kulturně-sociálním produktem (viz. navazující 
gender teorie).                

Člověk je stvořen jako muž a žena. 
Pohlavnost není nějakou případkovou 
vlastností, ale určuje identitu člověka v jeho 
myšlení, cítění, vnímání... Smrtí nezaniká.

Gen 1,27; 5,2

Láska, vibrace, harmonie: láska je 
vysokofrekvenční vibrace, tajemství harmonie, 
zdraví, úspěchu, štěstí. Vylučuje utrpení 
(=disharmonie), zlo a hřích. Věřit v existenci zla je 
příčinou negativity a strachu. Nikdo nemá potřebu 
odpuštění, pokud ano, jde jen o psychickou potřebu.
Láska je mentální postoj, nemusí se proměňovat 
ve skutky, jde o sebeladění v harmonii se vším co 
tvoří vesmír (například i pomocí krystalů, stromů...).

Láska je lidská schopnost, daná člověku 
Bohem, darovat se a přijímat druhého – 
jiného. Sídlo má ve vůli. Činí z člověka bytí 
pro jiného. Nevylučuje utrpení a bolest, kříž. 
Spojena s Kristem je vítězná. Požadavkem 
lásky je odpouštět, překračovat sebe sama. 



Svoboda a tolerance: „duchovní“ svoboda ode 
všeho, co tě určuje „zvenku“, dokonce i od své 
individuality. Objektivní pravda neexistuje, 
relativismus pravdy ve všech doménách života, → 
tolerance jako akceptování různých přístupů k 
„božskému“ a k životu, křesťanství je jen jedna 
z cest, nebo spíš jen částí duchovních cest...

Svoboda v Ježíši Kristu je svoboda ode všeho
co nás odděluje od Boha, tedy od zla ve všech
jeho podobách, ke  všemu co nás s Bohem 
spojuje, vede k sebedarování se Bohu 
a lidem.

Andělé: žádné rozlišení mezi anděly a démony 
v duchu žido-křesťanské tradice. Pod anděly se 
rozumí duchovní entity, od bytostí až po síly 
a energie, nebo „přírodní“ duchy. Mohou se stát 
našimi průvodci, radí nám, určují naše jednání, 
člověk se může stát kanálem jejich informací 
(channeling). Vše v terminologii světla (včetně 
obrazového ztvárňování). Jejich působení často 
spojené se světem mrtvých, do kterého uvádějí své 
svěřence..

Andělé jako i démoni jsou stvořené duchovní 
bytosti. Je reálný rozdíl mezi anděly 
a démony. Nejsou to neutrální existence. 
Andělé tvoří svět podřízený Ježíši Kristu, 
vedou nás ke spáse, démoni se vzepřeli 
Božímu Synu a odvádějí nás od cesty spásy. 
S anděly můžeme komunikovat jen skrze 
modlitbu a pod autoritou Ježíše Krista. 
Vyhledávání komunikace s mrtvými může 
vést ke komunikaci s démony.

Dt 18,11

Modlitba: nejde o modlitbu v žido-křesťanském 
smyslu. Meditační techniky různých původů 
a synkretismů. Nejde o vstup do společenství 
s osobním Bohem – úplně Jiným, ale o ponoření se 
do sebe a splynutí s vesmírem, tím božským „ve 
mně“, vede k sebeodcizení, zbavování se „jha“ 
individuality; může vést k podobným prožitkům 
jako v křesť. mystice, ale nevede k setkání s Bohem
Ježíše Krista.

Křesťanská modlitba je setkání s Bohem 
Ježíše Krista, který ke mně mluví a volá 
mnek životu v duchu evangelia. Upevňuje 
a uzdravuje moji individualitu a vede mne do 
vztahů s druhými. Nepotlačuje mé emoce, 
naopak, ale vede mě k sebepřekročení..., 
v žádném případě není technikou...

Viz žalmy

Cíl života: dosáhnout maximální míry duchovní 
dokonalosti, harmonie s celkem, kosmického 
vědomí. Pokračování na cestě k tomuto cíli skrze 
další reinkarnace. Spása imanentní - v rámci 
stvořeného.

Cílem života je dosažení věčného života – 
tedy plného společenství s Bohem a lidmi. 
Svět, poznamenaný hříchem, se nemůže stát 
rájem. Spása je dílem transcendentního Boha 
skrze Ježíše Krista.       

Zdraví jako nevyšší hodnota života. Nemoc je jen 
narušení vnitřní harmonie mikrokosmu člověka 
s celkem (makrokosmem). Pomocí naladění se na 
správné vibrace a dosažením celkové harmonizace 
se dosáhne uzdravení. Také je možné být tímto 
udravujícím kanálem vesmírné vibrační síly (např. 
reiki...). Alternativní léčitelství založené na 
holistickém přístupu... 

Nejvyšší hodnotou je věčný život. Nemoci 
vychází z hříchem narušené lidské 
přirozenosti. Jejich kořenem mohou být 
psychické příčiny, ale většinou jde o lékařsky 
ověřitelné příčiny. Charisma uzdravování 
(uzdravování Božím Duchem) nemá nic 
společného s uzdravovacími schopnostmi 
léčitelů. 

Lk 17,33

Zdravá výživa: nabírá podobu až fetiše, otroctví, 
závislosti..., jde o styl života.

Je na místě se zdravě stravovat, ale z potravy 
se nesmí stát „zlaté tele“.

1Tim 4,1-5; Kol 2,20-23; Gal 6,7-9

Antroposofie, teosofie: ideol. báze New Age. 
„Objektivní“ poznání „duchovně-božské sféry“ 
člověka (antroposofie) a její prolnutí s duchovně 
energeticko-hmotnými prvky „božského“ vesmíru 
(teosofie).          

Naprostá neslučitelnost s pojmem člověka, 
vesmíru a Boha v křesťanství.


