
 

 

 

 

 

 

JARNÍ KOSMICKÁ ALCHYMIE 
Karel Funk 

Pro lepší porozumění fyzicky neviditelným bytostem si v této knize podejme 
nejprve jejich stručnou charakteristiku. Veškeré dění během roku, které se 
odehrává za rouškou zevní hmotné přírody, má svůj vliv i na člověka, na jeho 
éterické (oživující, pránické) tělo a tím i na tělo fyzické. Obě tato těla se skládají 
ze živelních přírodních éterů a proto jsou podrobena jak zákonům fyzické 
přírody, tak tomu, co se odehrává za jejím  viditelným závojem. Proto průběh 
mystického roku a přírodní dění mají vliv na lidskou fyzicko-éterickou 
organizaci. Děje se to mj. i působením kosmických Archandělů jakožto nositelů 
přírodní životní síly. Proto řídí niterné procesy venku v přírodě, v našem těle 
fyzickém i v naší psychice a v našem případném duchovním úsilí. Tak jako se na 
jaře otevírá Země a přírodní duchové z ní vystupují, podobně se z jara otvírá 
naše složka fyzická. Síly Archanděla Rafaela k nám přivádějí očistné dechové 
procesy, procesy léčení, ozdravování. Jarní Archanděl Rafael nás zbavuje  
nečistých látek, které jsme si nastřádali a bezděčně uložili na podzim a v zimě. 
Když se na podzim vracejí z kosmu elementární bytosti, vstupují do Země, aby 
strávily zimu pod povrchem zemské kůry. Ani tento proces nezůstává na našem 
bytí bez účinku, protože kosmické síly působí uvnitř našeho těla. Proto se v zimě 
nemůžeme  tak snadno zbavit nemocí a celoročních sil disharmonie jako za jarní 
vlády Rafaelovy. Z jara se ve vyrovnávacím dechovém procesu silami Archanděla 
Rafaela spalují všechny substance, tvořící disharmonie, které se během roku 
vytvořily v našem těle fyzicko-éterickém. 

Disharmonie  organismu má původ v naší nesprávně prožívané astralitě. Je 
následkem sobeckého myšlení a cítění i sobecky prožívaného života smyslového. 
Je následkem duševní nerovnováhy, různých vzdutí naší  nižší vášnivosti a 



egoistického sebezalíbení.  Působení Archanděla Rafaela napomáhá vymítání 
choroboplodných substancí  působením jarního vzduchu, ve kterém působí léčivé 
kosmického síly. Samozřejmě, že záleží na každém jednotlivém člověku, nakolik 
se svou pozorností, vnímavostí a etičností těmto silám otevře. Může to být 
ztišením v přírodě, seznámením se s těmito zákonitostmi, ale i zbystřeným 
vnímáním dění a naladění v naší duši. 

  

Osvětleme si dále rozdíl mezi elementáry a elementály. 

Elementárové jsou přírodní duchové živlů, tedy vzduchu, vody, ohně a země. 

Elementárové vzduchu jsou zaostalí Andělé, Sylfidy. 

Elementárové vody jsou zaostalí Archandělé, Undiny. 

Elementárové Země jsou zaostalí Archeové, Gnomové. 

Elementárové ohně jsou zaostalí duchové Formy, Salamandři. 

Všichni elementárové jsou zaostalými hierarchickými bytostmi, které nedosáhly 
v minulých kosmických dnech náležitého všeobecného evolučního stupně. Nejsou 
však abnormální, tedy našemu vývoji škodliví. Jsou neutrální povahy a mohou 
sloužit tomu, kdo je ovládá. Vykonávají jeho rozkazy přesně a bez odporu. 

Přírodní duchové, elementárové, nejsou elementály. 

Elementálové jsou myšlenkově a citově vyzářené útvary seskupené 
z astromentální látky, která je dokonale plastická a bere na sebe často bytostné 
nebo astrální podoby. Mnohdy mají elementálové podobu svých tvůrců a tím 
mohou uvést ve zmatek citlivé, ale nezkušené a  nepropracované lidi, když bez 
náležitého výcviku proniknou do duchovních světů. 

To je základní rozdíl mezi myšlenkovými a citovými astromentálními elementály 
a přírodními duchy, elementáry. 

  

  

Jarní a podzimní epidemie chřipek jsou vyrovnávacím procesem nesprávných, 
disharmonii plodících sil, které byly v lidském těle nashromážděny.  Jarní 
chřipkou se dostávají z našeho těla překážející mentální zimní strusky, které 
povstaly z materialismu a sobectví. Podzimní chřipkou se naše struktury zbavují 
pozůstatků letních sil sulfurického astrálního vznícení a následků žlučního ohně. 
Přinášejí tak niterné vyrovnání našeho organismu. Takto pomáhá Archanděl 
Rafael každoročně léčit lidské tělo a vyloučit síly zla chřipkovými procesy, aby 
člověk příliš rychle nestárl a aby nenastala předčasně skleróza. To, co se nepodaří 



vyloučit takto, se střádá a propukne jednou v těžších karmických zásazích. 
Vítejme tedy i horečku jakožto spalování našich nečistot. 

V kosmické síle Rafaelově působí Kristův oheň věčného života, Oheň Vzkříšení. 
Elementálové hmotných sil, hlavně materialismu a sobectví vystupují z jara 
z lidského organismu, kde dřímali, podobně jako gnomové dřímají v zimě uvnitř 
zemského těla. Naše fyzické i éterické tělo, silně podrobené zákonům přírody, se 
na jaře takto očišťuje silami Archanděla Rafaela. Ten vetkává z jara do zemské 
aury zlaté síly nebeských alchymistů Lásky, kteří o Velikonocích sestupují 
k Zemi, vedeni Kristovým impulsem. V době, kdy se o Velikonocích zpívávaly 
pašije, vydává Země  své poklady nebeských sil vzkříšení. 

Když o Velikonocích vyzvánějí kosmické zvony ke slavnosti zmrtvýchvstání, dějí 
se v kosmu velké alchymické procesy vzkříšení. 

  

Duše Matky Země se touto dobou očišťuje touhou po Bohu z následků lidského 
sobectví a materialismu. Archanděl Rafael do ní každoročně vkládá ideál 
nesmrtelné Lásky, Mládí a Krásy. To jsou božské hodnoty Rafaelské, kterými 
Archanděl obetkává z jara Zemi zlatou kosmickou přízí nesmrtelných sil 
kosmické alchymie. Z této příze se s blížící se zimou buduje v čisté duši možnost 
mentální ochrany - zlaté brnění Michaelovo. Ač většinou neprožíváme  tyto 
procesy vědomě, kdyby nenastaly, pak by naše tělo bez regeneračních sil 
velikonočního mysteria ztuhlo, zvápenatělo a zkornatělo vlivem našeho sobeckého 
myšlení a cítění. 

Když vzklíčí  rafaelským obrodným procesem  v našem srdci dobro a pravá 
duchovní láska, pak nám Uriel v letním čase utká v naší bytosti něco, co 
jasnovidci popisují jako zlaté duchovní brnění všelásky. 

Během léta máme lepší možnost uskutečňování ideálů tvůrčí Lásky ve své duševní 
dílně. Léto se může stát dobou duševní kosmické činnosti. Kdo je správně prožil, 
přijme na podzim svaté síly Michaelovy a také pochopí vnitřní podstatu lidského 
dechu, který je řízen moudrostí Rafaela. 

Na podzim přichází druhé období čištění astrálního těla. Na jaře mu podléhají 
více bytosti žijící v přírodním vědomí, na podzim souvisí již s lidskou vůlí, jejímž 
učitelem je Archanděl Uriel a Michael. 
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