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MET –MATERIÁLNÍ ÉTERICKÉ TĚLO

jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává
Materiální tělo je nejhustší ze všech sedmi těl; je to jediné tělo viditelné bez jasnozření.
Prostřednictvím tohoto těla se projevujeme, přijímáme informace a uvědomujeme si je.
(Zdroj [ 3 ])
MET se nachází celé ve Světě Hmotném, který má 7 základních oblastí (Zdroj * 2 +) :
A. Éterická Sekce:
7. oblast reflexního éteru (paměť přírody)- ákaša „1.“ typu
6. oblast světelného éteru ( prostředník smyslového vnímání) – životní energie
5. oblast životního éteru (prostředník rozmnožování) - fluida
4. oblast chemického éteru (prostředník trávení a vyměšování) - živly
B. Chemická Sekce:
3. oblast plynů (všechny plyny)
2. oblast kapalin (všechny tekutiny)
1. oblast tuhých objektů (všechny pevné částice a pevná hmota)

MET –MATERIÁLNÍ ÉTERICKÉ TĚLO
jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává – a
Materiální, to je hrubo hmotný svět si nemusíme představovat, všichni jej za své přímé
zkušenosti známe. Děje, které zde probíhají podléhají fyzikálním a chemickým zákonům a
procesům.
Jiné to je v jiné energetické části, kterou nazýváme Éterická oblast hmotného světa.
1. Chemický éter.
Tento éter je svým projevem jak pozitivní, tak negativní.jeho prostřednictvím se projevují síly
způsobující trávení a vyměšování. Trávení je proces, při němž se začleňují do těla rostliny, zvířete
či člověka' různé nutriční součásti potravy. Provádějí ho síly, k nimž se podrobně dostanete pokud
se podíváte na živlové energie a jejich působnost. Pracují s kladným pólem chemického éteru a
přitahují potřebné prvky, aby je pak sestavily do patřičných hmotných forem. Přitom nepůsobí
slepě ani mechanicky, nýbrž zachovávají selektivní způsob (svými účinky dobře známý vědcům),
tudíž dokonale splňují svůj účel, jímž je růst a udržování tělesné schránky.
Vyměšování je dílem stejných sil, avšak tentokrát se pracuje se záporným pólem chemického éteru.
S jeho přispěním se z těla odstraňují nepoužitelné části potravy nebo látky, které už v organismu
splnily svůj účel, a tělo se jich hodlá zbavit. Stejně jako jiné, na lidské vůli nezávislé procesy, i tento
probíhá selektivně a nikoliv mechanicky, jak můžeme pozorovat na příkladu ledvin, kde se moč
filtruje pouze tehdy, jsou-li tělesné orgány zdravé; v případě, že tomu tak není, unikají s močí taktéž
cenné bílkoviny, což by se za normálních podmínek nestalo.

MET –MATERIÁLNÍ ÉTERICKÉ TĚLO
jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává - b
2. Životní éter. jako je chemický éter pomocníkem sil, jež mají za úkol starat se o údržbu
individuálních těl, slouží životní éter silám, pečujícím o udržování celého druhu – silám
rozmnožovacím. Stejně jako chemický éter, také éter životní má svůj kladný i záporný pól. Umožňují
samicím v těhotenství sehrát aktivní, kladnou úlohu při zrodu nové bytosti. Síly pracující s pólem
záporným napomáhají samcům produkovat semeno. Při práci na oplodněném vajíčku zvířete nebo
člověka, popřípadě na rostlinném semeni, produkují síly pracující s kladným pólem životního éteru
samčí rostliny a živočichy; kdežto síly pracující se záporným pólem dávají vzniknout samicím
3. Světelný éter. Tento éter je kladný i záporný a síly, které využívají jeho kladný pól, vyvíjejí včetně
člověka, což jim poskytuje nezávislý tepelný zdroj. Síly pracující se záporným pólem světelného éteru
operují skrze smysly a pasivně se projevují jako zrak, sluch, hmat, chuť a čich. Taktéž vytvářejí oko. U
studenokrevných živočichů slouží kladný pól světelného éteru především silám krevního oběhu a síly
záporného pólu mají stejný význam ohledně zraku jako v.případě živočichů vyšších. Tam, kde oči
sehrávají podřadnou úlohu, budou se tyto síly pravděpodobně starat o jiné smyslové orgány, stejně
jako u tvorů, disponujících více smysly. V případě rostlin obstarávají síly kladného pólu světelného
éteru cirkulaci rostlinné šťávy. V zimě, kdy světelný éter není tolik nabit slunečním zářením jako v
létě, polevuje míza ve svém proudění, dokud se síly éteru za pomoci letního slunce neobnoví. Síly
spojené se záporným pólem světelného éteru ukládají chlorofyl, zelené rostlinné barvivo, a rovněž
zabarvují květy. Ve skutečnosti jsou veškeré barvy ve všech říších výsledkem záporného pólu
světelného éteru. Proto mají zvířata nejsytější zabarvení na hřbetě a květiny na straně mířící ke
světlu. V polárních oblastech, kam slun. paprsky zasahují jen slabě, jsou barvy vybledlejší a v někt.
případech se jimi šetří natolik, že v zimě se nevyskytují vůbec a zvířata zůstávají bílá.
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4. Reflexní éter. Představa domu, existující v něčí mysli, může být z paměti přírody získána dokonce
i po smrti jejího nositele. Všechno, co se kdy událo, zanechalo svůj nezahladitelný otisk v reflexním
éteru. Podobně jako gigantické kapradiny v dětských dobách Země ponechaly své obrysy v
současných uhelných ložiscích a stejně jako můžeme sledovat pradávný postup ledovců díky
stopám, jež za sebou na kamenitém podloží tyto masy vyryly, tak se vrývají do reflexního éteru
i všechny lidské myšlenky a činy, pročež zkušený jasnovidec dokáže jejich příběhy vyčíst s přesností
úměrnou své zručnosti.
Reflexní éter si toto označení zasluhuje z nejednoho důvodu, poněvadž obrazy v něm jsou skutečně
pouhými odrazy paměti přírody. Její skutečná paměť se nalézá v mnohem výše položené říši. V
reflexním éteru dokáže číst i nepříliš zkušený jasnovidec, avšak přijímané obrazy budou ve srovnání
s těmi ve vyšší říši rozmazané a neurčité. Čtenáři reflexního éteru jsou většinou ti, kdož nemají
jinou možnost, a zpravidla ani nevědí, odkud vlastně čtou. Do této skupiny patří mnoho
psychometriků a médií. V jistém nepatrném rozsahu čtou v reflexním éteru také studenti
počátečních stupňů okultních škol, nicméně jsou varováni svým učitelem, že jim tento éter
neposkytuje dostatečné záruky přesných informací, takže by mohli snadno podlehnout mylnému
závěru.
Reflexní éter je taktéž prostředníkem, jímž působí myšlenka na lidský mozek. Je velice těsně spojen
se čtvrtou částí světa myšlenek. Jedná se o nejvyšší ze čtyř částí obsažených v oblasti konkrétního
myšlení, skutečné domoviny lidské mysli. Zde se nalézá mnohem jasnější verze paměti přírody, než
jak je tomu v éteru reflexním.

Čakry MET-10
Materiálního a
Éterického Těla

Čakry MET
MATERIÁLNÍHO ÉTERICKÉHO TĚLA
• ÚROVEŇ - Materiální-Éterická rovina – MER-11
• Funkce: ventil pro sebeuplatnění a uvolňování
tělesné energie a agresivity; silové body.
• Příliš otevřená: velké nároky.
• Zablokovaná: tendence chodit po špičkách a
neprojevovat své já; přejeme si nebýt příliš na očích;
máme pocit, jako bychom chodili po hřebících; naše
ruce se nám mohou zdát studené a zatažené; neradi
podáváme druhým ruku a nechceme
se jich dotýkat.

Čakry MET
MATERIÁLNÍHO ÉTERICKÉHO TĚLA
• ÚROVEŇ - Citově - Emoční rovina – CER-12

• Umístění v těle: slezina.
Funkce: klid na citové úrovni.
• Příliš otevřená: vyjadřování přílišné zlosti,
někdy velmi nezdravými způsoby.
• Zablokovaná: potlačování zlosti, která se může
uvolňovat
podvědomě.

Čakry MET
MATERIÁLNÍHO ÉTERICKÉHO TĚLA
• ÚROVEŇ - Duševní rovina – DR-13
• Umístění v těle: horní část ramen nad pažní jamkou a
obě strany pánve.
• Funkce: vyjadřování duševních postojů k tělu a k jeho
fungování v materiálním světě.
• Příliš otevřená: Přílišné soustředění na materiální
tělo.
• Zablokovaná: žádné uvědomění vyčerpanosti, únavy
a bolesti; odloučenost od těla; neschopnost řešit
jeho problémy.

Čakry MET
MATERIÁLNÍHO ÉTERICKÉHO TĚLA
• ÚROVEŇ - Intuičně-Soucitná rovina – ISR-14
• Umístění v těle: lícní kosti a vnitřní strana čelistí.
• Funkce: uvolňování energie za účelem porozumění
tělu.
Příliš otevřená: přílišné soustředění na materiální
tělo.
Zablokovaná: zanedbávání potřeb materiálního těla;
podobně jako u předešlé čakry.

Čakry MET
MATERIÁLNÍHO ÉTERICKÉHO TĚLA
• ÚROVEŇ - Volně-Duchovní rovina – VDR-15

• Umístění v těle: na hrudní kosti.
• Funkce: ochota skutečně prožívat život;
poskytuje vůli k tělesné činnosti a k přežití.
• Příliš otevřená: nedostatek opatrnosti.
• Zablokovaná: strach ze skutečného prožívání
života; někdy ztráta vůle k životu.

Čakry MET
MATERIÁLNÍHO ÉTERICKÉHO TĚLA
• ÚROVEŇ - rovina úrovně duše – RŽD-16
• Umístění v těle: nadledvinky.
• Funkce: sebezáchova; uvědomění potřeby bojovat
nebo utéci; činnost na úrovni ega; udržování
zdravého těla.
• Příliš otevřená: přílišné soustředění na boj nebo
útěk; přehnaná snaha prosadit se.
• Zablokovaná: potřeba ospravedlnit vlastní existenci;
pocit odloučenosti od úrovně duše; potlačená zlost;
náchylnost k nemocem a pocitům zneuznání.

Čakry MET
MATERIÁLNÍHO ÉTERICKÉHO TĚLA
• ÚROVEŇ - rovina úrovně duše – RBD-17
• Umístění v těle: základní čakra -kostrč.
• Funkce: udržuje rovnováhu energie nižší úrovně;
pocit jistoty založený na spojení se zemí a s energií
vyšší úrovně.
• Příliš otevřená: přílišné riskování.
• Zablokovaná: nedostatek jistoty; neschopnost
zvládnout energii nižší úrovně.

