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ÚVOD 

Abraham Maslow byl významný psycholog, který se narodil na počátku 20.století. Maslow 

charakterizoval obecnou hierarchii potřeb každého člověka, z níž můžeme čerpat do dnešních dnů. 

"Maslowova hierarhie potřeb" je i dnes známým pojmem a my si v tomto e-booku i tento pojem 

propojíme s univerzálními principy. 

Nejprve se však seznámíme s obecnými informacemi o autorovi. 

Abraham Maslow ve Wikipedii 

Úvodem se podívejme, co se o Abrahamu Maslowovi píše ve Wikipedii: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 

Abraham Harold Maslow (1. dubna 1908 Brooklyn, New York, USA – 8. června 1970 Menlo 

Park, Kalifornie, USA) byl americký psycholog, jeden ze zakladatelů humanistického proudu 

v psychologii, 10. nejcitovanější psycholog ve 20. století.[1] Nejčastěji bývá uváděn jako autor 

Maslowovy pyramidy lidských potřeb.  

Na uvedeném odkaze je uvedena také Maslowova pyramida lidských potřeb, kterou v tomto 

e-booku rozšíříme na „univerzální“ úroveň.  

 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://cs.wikipedia.org/wiki/1._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/1908
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brooklyn
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/8._%C4%8Derven
https://cs.wikipedia.org/wiki/1970
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Menlo_Park&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Menlo_Park&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kalifornie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psycholog
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanistick%C3%A1_psychologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Humanistick%C3%A1_psychologie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sto_nejvlivn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADch_psycholog%C5%AF_20._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow#cite_note-1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Maslowova_pyramida
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Maslowova hierarchie lidských potřeb poprvé 

Když jsem se s „Maslowovou pyramidou lidských potřeb“ setkala  na rekvalifikačním kurzu 

„Lektor“ v roce 2013, její náplň mi silně připomněla univerzální principy, a tak jsem se tímto 

fenoménem začala zabývat hlouběji. Při té příležitosti jsem zjistila, že „Maslowovu pyramidu lidských 

potřeb“ nejspíš každý člověk posuzuje podle sebe, tedy na základě svých vlastních zkušeností. 

Usuzuji tak z toho, že je v určitém rozporu podoba „Maslowovy hierarchie lidských potřeb“, s níž jsem 

se v roce 2013 setkala na rekvalifikačním kurku „Lektor“, a „Maslowova pyramida lidských potřeb“, 

jak je uvedena ve Wikipedii. A tak mě napadlo obě verze propojit a „Maslowovu pyramidu lidských 

potřeb“ postavit na univerzální rovinu.  

V roce 2013 na rekvalifikačním kurzu „Lektor“ nám lektorka Mgr.Kateřina Pavlokovová 

představila „Maslowovu pyramidu lidských potřeb“ v níže uvedené podobě. Na základě této 

„Maslowovy pyramidy“ nám lektorka při charakteristice „Výuky specifických skupin“ vysvětlovala 

jednotlivé úrovně hierarchie potřeb. 

 

Tento výklad Maslowovy hierarchie potřeb vypovídá o tom, jaký je přirozený psychologický 

rozvoj osobnosti – člověk musí být nejprve zajištěn na fyziologické úrovni, 

aby mohl dospět až k přesahu svého vlastního „Já“. 

Co je o Maslowově hierarchii potřeb psáno ve Wikipedii, to je uvedeno na následující stránce. 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
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https://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow 

Maslowova pyramida lidských potřeb podruhé 

K nejvýznamnějším příspěvkům Abrahama Maslowa v psychologii patří hierarchie lidských 

potřeb, kterou obvykle zobrazoval jako pyramidu: 

 

1. potřeba seberealizace (naplnit své možnosti růstu a rozvoje) 
2. potřeba uznání, úcty (být vážený, mít úspěch v očích jiných lidí a na tomto základě být sám 

sebou kladně hodnocen) 
3. potřeba lásky, sounáležitosti (vedou k touze někam a k někomu patřit, být přijímán a 

milován) 
4. potřeba bezpečí, jistoty (projevuje se především vyhýbáním se všemu neznámému, 

neobvyklému či hrozivému) 
5. fyziologické potřeby (potřeba potravy, tepla, vyměšování) 

Tato pyramida se oproti první pyramidě Mgr. Pavlokovové liší tím, že zde chybí „potřeba 

sebepřesahu“. Zajímavé na výkladu pyramidy je také to, že se u výkladu Maslowovy pyramidy 

ve Wikipedii začíná v horní části, tedy seberealizací. Lze říci, že v životě to bývá obráceně, ale v určité 

chvíli se může stát, že při rozvoji osobnosti se člověk ocitne v situaci, kdy si musí řešit svou vlastní 

seberealizaci, aby si zajistil své vlastní fyziologické potřeby.Tento model tedy lze vztáhnout pro případ 

nezvládnutého osobního rozvoje, kdy člověk hledá způsob, jak realizovat své vlastní „Já“, aby si zajistil 

svou fyzickou existenci, k čemuž může dojít právě tehdy, když člověk neřeší onu „Potřebu 

sebepřesahu“. A tak je na čase pohlédnout na Maslowovu hierarchii potřeb z „univerzálního“ 

hlediska. 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clov%C4%9Bk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pot%C5%99eba
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Maslowova hierarchie potřeb potřetí 

Maslowova hierarchie potřeb je zde tedy ve dvou podobách, obě sice vystihují podstatu, 

přesto se liší. Liší se především tím, že původní podoba Maslowovy pyramidy potřeb uvedená 

ve Wikipedii má pouze pět úrovní a její výklad začíná na úrovni nejvyšší – u „potřeby seberealizace“, 

Maslowova pyramida tak, jak byla psychologicky vysvětlena paní lektorkou Mgr. Pavlokovovou 

v roce 2013, má šest úrovní a začíná na úrovni nejnižší, tedy u fyziologických potřeb. V každém 

případě oba modely Maslowovy pyramidy lidských potřeb v sobě zahrnují univerzální principy. 

V jakém smyslu, to je uvedeno dále.  

Maslowova hierarchie potřeb a univerzální principy 

Na základě všech výše uvedených poznatků jsem k jednotlivým stupňům Maslowovy 

hierarchie potřeb přiřadila univerzální principy takto: 

 

Maslowova pyramida hierarchie potřeb a univerzální principy 

Všechny úrovně Maslowovy pyramidy hierarchie potřeb jsou zastoupeny také v univerzálních 

principech a mají souvislost s rozvojem osobnosti člověka. 

Na následující ch stránkách si vysvětlíme, jak je to s propojením potřeb, nastíněných v “Maslowově 

pyramidě hierarchie potřeb“, a univerzálních principů. Abychom vše lépe pochopili, vrátíme se na 

samotný počátek života člověka a společně s podstatou univerzálních principů si nastíníme také 

12 základních „vyšších zákonů“.  

Při tomto propojení budeme vycházet z toho, že každá „potřeba“ má z univerzálního hlediska 

svůj protipól ve „schopnosti“.  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
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Fyziologické potřeby - 1. univerzální princip - OSOBNOST,ČINNOST, ZÍSKÁVÁNÍ k přežití 

Schopnost SEBEPROSAZENÍ 

Do prvního stupně Maslowovy hierarchie potřeb jsou zařazeny fyziologické potřeby člověka. 

O této úrovni jsem si v roce 2013 na rekvalifikačním kurzu zapsala toto: 

Fyziologické potřeby 

 primární potřeby lidského těla (jídlo, pití, pohyb, oblečení, bydlení, teplo, světlo, prostor,…). Nejsou-li 

tyto potřeby uspokojeny, pak dominují a žádné další potřeby člověka nemotivují. Jakmile jsou 

fyziologické potřeby uspokojeny, nastupuje další (vyšší) úroveň... 

V univerzálních principech se vlastně vracíme ke své přirozenosti, tedy ke svému vlastnímu „Já“ 

a ke svému „vnitřnímu dítěti“,  které jednalo ještě naprosto přirozeně, a které jsme v průběhu života 

opustili.  

Ve svých projektech jsem si tedy k tomuto tématu poznamenala tento text: 

Fyziologické potřeby - 1. univerzální princip - OSOBNOST,ČINNOST, ZÍSKÁVÁNÍ k přežití  

Po narození se malý človíček vyvíjí coby osobnost, poznává sám sebe, své tělo i to, co potřebuje 

pro to, aby mohl žít (tzn. jíst, spát, pít, ošacení...)  

1. univerzální princip - Schopnost SEBEPROSAZENÍ 

Vyšší zákon č.1 – Abychom mohli spokojeně žít,musíme si nejprve uvědomit své potřeby pro udržení 

tělesné schránky (jídlo, pití, spánek, ošacení), ale následně i své schopnosti, dovednosti a vlohy 

a ty následně uplatňovat při vlastním sebeprosazení, k čemuž ZÍSKÁVÁME to, co potřebujeme 

k přežití, při aktivní fyzické ČINNOSTI, při níž také projevujeme svou vlastní OSOBNÍ energii. 

Fyziologické potřeby jsou součástí naší tělesnosti, která je charakterizována schopností 

SEBEPROSAZENÍ. Tato schopnost je v životě každého člověka VYMEZENA  ve 2.univerzálním principu 

a následně dále ROZŠIŘOVÁNA ve 3.univerzálním principu.  O tom se Maslowova hierarchie potřeb 

nezmiňuje, přesto lze toto vše přiřadit mezi „fyziologické potřeby“. Více se o 2.a 3. univerzálním 

principu rozepisuji na následující stránce. 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
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Fyziologické potřeby 

primární potřeby lidského těla (jídlo, pití, pohyb, oblečení, bydlení, teplo, světlo, prostor,…). Nejsou-li 

tyto potřeby uspokojeny, pak dominují a žádné další potřeby člověka nemotivují. Jakmile jsou 

fyziologické potřeby uspokojeny, nastupuje další (vyšší) úroveň... 

2. univerzální princip - FINANCE, STABILIZOVÁNÍ, SEBE-LÁSKA  

Když človíček pozná své tělo, odváží se dál, začne si vymezovat své teritorium, svůj prostor, 

ve kterém se pohybuje, a začne si uvědomovat, že tento prostor není neomezený, že má své hranice, 

stejně jako si uvědomuje, jak dalece nechá okolí zasahovat do svého vymezeného prostoru. Umí si 

užívat života.  

2. univerzální princip - Schopnost SEBEVYMEZENÍ a SMYSLOVÝCH POŽITKŮ 

Vyšší zákon č.2 – Součástí sebevymezení je i prostor pro to, co nám zpříjemní život, s čímž souvisí 

i FINANCE. Abychom mohli žít podle svých představ, musíme si nejprve zajistit svůj vlastní prostor, 

protože to je podstata STABILIZACE, která by měla být na úrovni finanční, prostorové i citové. Tento 

princip souvisí také s naší SEBE-LÁSKOU, tedy s tím, jak máme rádi sami sebe ve smyslu vědomí naší 

vlastní hodnoty i schopnosti užívat si života včetně potěšení všech pěti smyslů (chuť, hmat, čich, 

sluch, zrak). 

3. univerzální princip – BLÍZKÉ OKOLÍ, VZDĚLÁNÍ, KOMUNIKACE, MYŠLENÍ 

primární potřeby lidského těla (jídlo, pití, pohyb, oblečení, bydlení, teplo, světlo, prostor,…). Nejsou-li 

tyto potřeby uspokojeny, pak dominují a žádné další potřeby člověka nemotivují. Jakmile jsou 

fyziologické potřeby uspokojeny, nastupuje další (vyšší) úroveň... 

Pak začíná človíček komunikovat a seznamovat se se svým nejbližším okolím.  

3. univerzální princip – VYJADŘOVACÍ a KOMUNIKAČNÍ schopnosti 

Vyšší zákon č.3 - "Jsme produktem svých myšlenek. Záleží na tom, jakým myšlenkám dáváme 

ve své mysli prostor a jakými myšlenkami se necháváme ovlivňovat." (Earl Nightingale-

"Nejneobyčejnější tajemství"). Záleží také na tom, jak se nám daří díky MYŠLENÍ přesvědčit 

při KOMUNIKACI naše BLÍZKÉ OKOLÍ o svých kvalitách a potřebách, a také na tom, jaké je naše 

VZDĚLÁNÍ.  

Toto vše dělá každý jedinec jako člověk z masa a kostí, v určitém momentě se však začne seznamovat 

i se svým vnitřním životem. To ve chvíli, kdy se přihlásí ke slovu city, tedy duše.  

Právě to souvisí s druhým stupněm Maslowovy pyramidy – Potřebou bezpečí a existenční jistoty. 

  

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
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Potřeba bezpečí a (existenční) jistoty - 4. univerzální princip - RODINA, PÉČE, BEZPEČÍ 

Schopnost SEBEPROSAZENÍ 

Potřeba bezpečí a (existenční) jistoty 

 stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, 

zákona, ochrana před nemocemi, nezaměstnaností. 

Potřeba bezpečí a (existenční) jistoty - 4. univerzální princip – RODINA a PŮVOD, PÉČE, BEZPEČÍ 

V prvních třech principech poznal človíček sám sebe jako jedince z masa a kostí a čtvrtým principem 

vstupuje prostřednictvím své rodiny do světa citů. Prvním a nejdůležitějším člověkem je pro dítě 

vlastní maminka. Při kontaktu s ní se začínají projevovat první pocity dítěte, ať už pozitivní 

či negativní – pokud je narušen kontakt nebo vztah s matkou, u dítěte se objevuje vnitřní strach 

a nejistota.  Vše, co je s matkou spojeno, se odráží v  dalším životě dítěte při projevování citů. 

V rodině si malý človíček už v dětství buduje základ všech vztahů a zapouští své kořeny, 

z kterých čerpá celý život. „Jistota“zde znamená, že je v životě dítěte (a později i dospělého jedince) 

po citové stránce všechno tak, jak to má být. 

4. univerzální princip – Schopnost CITOVÉHO VNÍMÁNÍ 

Vyšší zákon č.4 – Návyky získané v dětství si odnášíme do života a i prostředí, ve kterém vyrůstáme, 

ovlivňuje náš budoucí vývoj. V tomto ohledu je nejdůležitější RODINA, tedy náš samotný PŮVOD a s tím 

spojený náš vnitřní pocit BEZPEČÍ, s nímž je každý z nás propojen s Matkou Zemí, proto je tak důležité 

PEČOVAT o to, co je přirozené.  

S „Potřebou bezpečí a existenčních jistot“ souvisí také VYMEZENÍ CITŮ v 5.univerzálním principu a další 

ROZŠÍŘENÍ CITŮ v 6.univerzálním principu, jak je uvedeno na následující stránce.  

5. univerzální princip – ZÁLIBY, DĚTI, TVOŘENÍ, ŽITÍ 

stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, 

zákona, ochrana před nemocemi, nezaměstnaností. 

V pátém principu malý človíček objevuje radost a potěšení ze společných her a zábavy a z tvůrčího 

uplatnění  

5. univerzální princip – SCHOPNOST JEDNAT A NAVAZOVAT DUŠEVNÍ VZTAHY 

Vyšší zákon č.5 – Měli bychom znát své tvůrčí možnosti a schopnosti, protože tvůrčí činnost nám působí 

radost a zvyšuje naše sebevědomí. TVOŘENÍ je podstatou ŽITÍ, u DĚTÍ se projevuje při hrách, u dospělých 

se projevuje jako ZÁLIBY. 

Zde je třeba si uvědomit, že to, co nazýváme „zaměstnanecké výhody“ ve své podstatě u lidí popírá tvůrčí 

princip – pokud je člověku nabídnuta nějaká výhoda, většinou jej to motivuje k tomu, aby tuto výhodu 

dostal, a to i přes to, že je tím např. potlačen jeho tvůrčí potenciál. Podobné je to i s tím, co je 

nazváno „osvobození od strachu“. Zde je třeba si uvědomit podstatu strachu – strach pramení z vnitřního 

pocitu, že jsme připraveni o něco, co nás vyživuje zevnitř a je to nehmotné, a přesto to potřebujeme 

ke svému přežití pro vnitřní pocit bezpečí a jistoty, že je všechno tak, jak to má být. 

http://www.astrojinak.cz/
http://www.janamaskova.cz/
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Potřeba bezpečí a( existenční) jistoty 

stabilita a jistota zaměstnání, zaměstnanecké výhody, osvobození od strachu, potřeba pořádku, 

zákona, ochrana před nemocemi, nezaměstnaností. 

6. univerzální princip – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI a ZDRAVÍ, ANALYZOVÁNÍ (výběr), MYŠLENÍ 

V šestém principu se malý človíček setkává s tím, že v životě nejsou jen samé radosti a hry, ale že zde 

jsou i každodenní povinnosti, které musí vykonávat, aby zajistil svou existenci (např. chodit do práce 

nebo do školy), a že je také třeba starat se o své zdraví. Ve své podstatě jde v šestém principu 

o to rozlišovat mezi tím podstatným, co nás spojuje s naším původem, a nepodstatným, co pro svůj 

život nepotřebujeme 

6. univerzální princip – SCHOPNOST VNÍMÁNÍ A POZOROVÁNÍ, SCHOPNOST PROJEVOVAT CITY 

Vyšší zákon č.6 – KAŽDODENNÍ POVINNOSTI představují i každodenní starost o tělo (jídlo 

a stravovací návyky, pitný režim, ale i spánek, odpočinek a hygiena). Stejně jako při stravování 

ANALYZUJEME to, co budeme jíst, aby to neškodilo našemu organismu, stejně tak bychom měli 

při naší „službě druhým lidem“ ANALYZOVAT to, co nám při naší činnosti pomáhá a co naopak 

škodí. Podřízená služba druhým s omezováním svých vlastních potřeb není zárukou spokojenosti. 

Je to výraz neschopnosti být sám sebou. S tímto principem se učíme, že je třeba dávat najevo i své 

negativní pocity (např. oprávněný projev nespokojenosti, zlost, vztek, znechucení, pohoršení atd.), 

k čemuž opět používáme MYŠLENÍ.  

Od strachu je možné se osvobodit tím, že propojíme svůj cit s tvořivostí a staneme se něčím zvláštní, 

originální, čímž napomůžeme tomu, abychom se osvobodili vnitřně od toho, co nás omezuje.  

Vědomý a otevřený projev negativních emocí zase napomáhá tomu, aby se tyto emoce nehromadili 

v duši a my jsme byli zdrávi. 

„JÁ“ a „TY“ 

S šestým principem jsme se přenesli do světa ostatních lidí. Od sedmého principu se již setkáváme 

s ostatními lidmi mimo naši rodinu. Zatímco od prvního do šestého principu jsme se setkávali se sebou 

samými – tedy se svým „JÁ“, od sedmého principu se budeme setkávat s ostatními lidmi a budeme 

poznávat protipól našeho „JÁ“, tedy „TY“. Druhým lidem zde dáváme prostor stejně, jako jsme jej dali 

sami sobě. 
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Potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti 

Tyto potřeby se vztahují ke společenské povaze lidí a jejich potřebě sdružování a touze po přátelství 

(dobré pracovní vztahy, sdružování, přátelství, láska, informace, kontakt, společenské uplatnění, 

stabilita pracovní skupiny, příležitost k sociální interakci,…). Neuspokojení této úrovně potřeb 

může ovlivnit duševní zdraví jedince. 

7. univerzální princip – PARTNEŘI, VZTAHY, LÁSKA 

V tomto principu jde o partnerství, jedná se zde především o partnerství tzv.“na smlouvy“ 

(tzn. manželství, obchodní partnerství atd.) a o schopnost navazovat pevné partnerské (a také 

milostné) vztahy, obecně však představuje 7. dům všechny ostatní lidi, s kterými se v životě 

setkáváme. 

7. univerzální princip – SCHOPNOST NAVAZOVAT MILOSTNÉ VZTAHY 

Vyšší zákon č.7 – Naše VZTAHY  s ostatními lidmi jsou odrazem nás samých. V PARTNERSKÝCH 

VZTAZÍCH bychom měli dávat prostor nejen tělu (hmotě), ale i duši a citům, tedy LÁSCE, 

která napomáhá harmonii. 

Se „Společenskými potřebami“, díky nimž objevujeme své vztahy, souvisí také VYMEZENÍ VZTAHŮ 

v 8. univerzálním principu a další ROZŠÍŘENÍ VZTAHŮ v 9.univerzálním principu.  

 

8. univerzální princip – BLÍZKÉ VZTAHY, TOUHA, POSILOVÁNÍ 

Tyto potřeby se vztahují ke společenské povaze lidí a jejich potřebě sdružování a touze po přátelství 

(dobré pracovní vztahy, sdružování, přátelství, láska, informace, kontakt, společenské uplatnění, 

stabilita pracovní skupiny, příležitost k sociální interakci,…)... 

V osmém principu poznáváme hlubší smysl toho, co souvisí se vztahy. V BLÍZKÝCH VZTAZÍCH jdeme 

k samotné podstatě vztahu tím, že dáváme druhému člověku prostor a učíme se jej chápat. Díky 

druhým lidem také poznáváme svou hlubokou TOUHU, díky níž můžeme POSÍLIT svou moc 

k ovládnutí vlastního života. 

8. univerzální princip – SCHOPNOST NAVAZOVAT PEVNÉ PARTNERSKÉ VZTAHY  

Vyšší zákon č.8 – Pokud máme problémy v mezilidských vztazích, pak se snažme pochopit druhé lidi 

tím, že jim dáme prostor k tomu, aby byli sami sebou. Máme-li v životě těžké problémy v souvislosti 

s osmým principem, pak si musíme uvědomit hluboký smysl toho, co se děje, a snažit se pochopit, 

co nás má taková situace naučit. Vytěžme z této situace co nejvíce pro pozitivní rozvoj své 

osobnosti! Skrze utrpení si můžeme uvědomit svou hlubokou TOUHU, s níž můžeme dospět k tomu 

lepšímu uvnitř sebe sama a díky čemuž můžeme POSÍLIT svou vlastní moc k ovládnutí svého života. 
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Potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti 

9. univerzální princip – VYŠŠÍ VĚDĚNÍ, FILOZOFIE a VÍRA, HLEDÁNÍ, DUCHOVNÍ RŮST 

tyto potřeby se vztahují ke společenské povaze lidí a jejich potřebě sdružování a touze po přátelství 

(dobré pracovní vztahy, sdružování, přátelství, láska, informace, kontakt, společenské uplatnění, 

stabilita pracovní skupiny, příležitost k sociální interakci,…)... 

V devátém principu, jde o komunikaci s naším partnerem. Devátý princip je místem, kde je 

zpracováno to, co bylo objeveno v 8.principu. Zde si vytváříme svou vlastní filosofii. Devátý princip je 

i místem dalekých cest, což nemusí být bráno jen z hlediska zeměpisného, ale i z hlediska „cestování“ 

ve své mysli – můžeme se dostat do dalekých zákoutí své mysli či do jiných dimenzí, tedy získat „vyšší 

vědění“ ve smyslu univerzálních zákonitostí. To nám pomáhá pochopit to, co se kolem nás děje, 

aby mohl náš blízký vztah duchovně růst. V 9. principu jde o naše vlastní ideje, které jsme objevili 

v 7.principu a nashromáždili a zajistili v 8.principu. 

9. univerzální princip – SCHOPNOST VZDĚLÁVAT SE 

Vyšší zákon č.9 – Jen za předpokladu, že je něco, čemu věříme a co pokládáme za svůj cíl, můžeme 

žít svůj život smysluplně. Objevit to můžeme prostřednictvím komunikace s druhými lidmi, pokud je 

necháme, aby o sobě hovořili a tím nám předávali své zkušenosti, které nás vnitřně obohacují 

a z nichž můžeme čerpat. Toto vše nám může pomoci při HLEDÁNÍ toho, čemu budeme VĚŘIT 

při našem vlastním DUCHOVNÍM RŮSTU. 

„Neuspokojení této úrovně potřeb může ovlivnit duševní zdraví jedince...“To svědčí o tom, že zdraví 

má souvislost s duší a naším vnitřním životem. Tím se dostáváme opět do 6.univerzálního principu 

a zpracování vlastního „Já“ s vyváženou tělesnou i duševní částí osobnosti. 

Právě 9.univerzální princip souvisí s „potřebou sebepřesahu“ (viz dále 12.univerzální princip), 

kdy plníme úkoly, které přesahují naši vlastní osobnost. 

Teprve pokud zvládneme i mezilidské vztahy, tedy pokud jsme schopni si utvářet harmonické vztahy, 

protože i my sami jsme harmonickou osobností, teprve pak jsme připraveni vstoupit do společnosti. 
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Potřeba úcty a sebeúcty 

dosáhnout úspěchu, respektu (vážnosti, úcty, ohledu), potřeba sebedůvěry, samostatnosti, 

pozornosti, pochvaly, veřejné uznání dobrého výkonu, pověřování odpovědností. Uspokojení těchto 

potřeb vede k pocitu sebedůvěry a prestiže. 

10. univerzální princip – SPOLEČNOST, BUDOVÁNÍ, VESMÍRNÁ ZKOUŠKA 

V 10.principu se setkáváme se společnosti, v níž žijeme. Zatímco ve 4.principu jsme objevovali své 

city a pocity skrze svou rodinu, v 10.principu se zrcadlí to, co jsme si ve 4.principu osvojili. Zatímco 

ve 4.principu jde o naši individualitu v rámci rodiny, v 10.principu jde o naše práva v rámci celé 

společnosti. V souvislosti s právy je nutné nejprve přijmout omezení, které v našem životě vyžaduje 

VESMÍRNÁ ZKOUŠKA, čímž se učíme zodpovědnosti, kázni, disciplinovanosti a vytrvalosti - jedině 

s těmito vlastnostmi v životě něco dokážeme. 

10. univerzální princip–SCHOPNOST VYTVÁŘET PRÁVNÍ VZTAHY A BRÁT NA SEBE ZODPOVĚDNOST;  

SCHOPNOST UVĚDOMOVÁNÍ 

Vyšší zákon č.10 – Každá společnost se vyvíjí a to, co platilo pro generaci rodičů, nemusí platit 

pro generaci jejich dětí. Toto je nejdůležitější pravidlo vývoje lidstva... Základem generačních 

proměn by však měla být zodpovědnost za vlastní jednání a také kázeň, disciplína a vytrvalost, 

což by se měla nastupující generace naučit od generace předcházející, protože bez těchto vlastností 

nelze v životě ničeho dosáhnout. Každý člověk při svém uplatnění ve SPOLEČNOSTI napomáhá 

při plnění VESMÍRNÉ ZKOUŠKY také  BUDOVÁNÍ pevně daného řádu, čímž si může vydobýt uznání 

a úctu druhých lidí. 

Tímto principem se už dostáváme mimo osobní sféru člověka i mimo partnerské vztahy a dostáváme 

se do oblasti, která má globální dosah. Právě v té oblasti je možné „být vším, čím se můžeme stát“, 

jak je to uvedeno na následující stránce.  
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Potřeba seberealizace 

Maslow definuje tyto potřeby jako „touhu člověka být víc a víc než je, být vším, čím je člověk 

schopen se stát“, znamená to, že člověk chce plně realizovat svůj talent a schopnosti. Jinými slovy, 

ať je člověk univerzitním profesorem, podnikovým manažerem, rodičem nebo sportovcem, chce být 

v této roli zdatný a úspěšný (potřeba vědění, porozumění, růstu, estetické potřeby, příležitost 

k povýšení, motivace k vyšším cílům). 

11. univerzální princip – PŘÁTELÉ, OSVOBOZOVÁNÍ, PROBUZENÍ 

Zatímco 5.princip představuje jakési uvolnění v podobě her, romantických lásek a zábavy, 11.princip 

představuje svobodu a uvolnění ve vztahu ke společnosti.  

11. univerzální princip – SCHOPNOST BÝT SVOBODNÝ  

Vyšší zákon č.11 –Všichni lidé by měli žít v zájmu lidskosti, rovnosti a čistého přátelství. Svoboda 

jedince by měla končit tehdy, pokud začne omezovat druhé lidi. Skutečná svoboda představuje 

vnitřní OSVOBOZENÍ sebe sama od toho, co nás omezuje (viz 10.princip), k čemuž můžeme dospět, 

pokud v sobě PROBUDÍME svou odlišnost, kterou budeme uplatňovat mezi svými PŘÁTELI, 

tedy ve skupině lidí, s nimiž sdílíme stejné ideály. 

11.univerzální princip představuje ve své podstatě společné podnikání a možná právě toto je důvod, 

proč výklad „Maslowovy pyramidy lidských potřeb“ začíná právě u „Potřeby seberealizace“.  

Propojením „ POTŘEBY SEBEREALIZACE“ s 11.univerzálním principem 

a SCHOPNOSTÍ každého člověka BÝT SVOBODNÝ  lze odstartovat proces, který by mohl být 

nazván „společným podnikáním všech lidí“, což umožňuje projekt „Kronika lidstva 21.století“ 
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Potřeba sebepřesahu 

Tato potřeba naznačuje, že vnitřní potřeby každého člověka sahají i za hranice vlastní osobnosti, 

kdy člověk „přesáhne své vlastní Já“. To souvisí se záměry člověka, které se odráží v 9.univerzálním 

principu, tedy v záměru, kterým rozšiřujeme své vztahy, přičemž v 10.univerzálním principu se 

ukazuje, jak dalece jsme schopni za tento záměr převzít zodpovědnost a v 11.univerzálním principu 

se zase připomíná, jak dalece jsme schopni takto objevená práva vymezit. Toto vše se završuje 

právě ve 12.univerzálním principu, kdy přesahujeme hranice vlastní existence a začleňujeme se 

do řádu, který je součástí mnohem většího – univerzálního celku. 

12. univerzální princip – NEVĚDOMÍ, PŘIJÍMÁNÍ, SJEDNOCOVÁNÍ 

V 6.principu uplatňujeme svou individuální osobnost ve službě druhým tak, abychom druhé lidi 

obohatili vnitřně, nikoli abychom jednali v rozporu se svou přirozeností a omezovali tím sami sebe. 

V 6.principu jsme uplatňovali svou individualitu, kdežto ve 12.principu vnímáme a vyjadřujeme 

vlastní odpovědnost a prakticky uplatňujeme vlastní práva a kosmické schopnosti, které si však 

mnohdy nedokážeme či nechceme připustit, protože něco takového je pro společnost nepřijatelné. 

Není snad proto divu, že je tolik těch, kteří v dnešní době řeší 12.princip alkoholem, drogami, léky 

nebo naopak klamem, lží a podvody či vyřazením ze společnosti namísto toho, aby své schopnosti 

uplatňovali v rámci celé společnosti převzetím zodpovědnosti za svůj život.  

12. univerzální princip – KOSMICKÉ SCHOPNOSTI 

Vyšší zákon č.12 - Pomoc druhým neznamená dělat za ně to, co sami nezvládají. Pomoc druhým 

znamená ukázat jim cestu, což může také představovat hledání podstaty, která je uložena hluboko 

v NEVĚDOMÍ – v NEVĚDOMÍ lidstva. K tomu je však třeba značná dávka pokory a skromnosti, 

nejen jednoho ke druhému, ale i k přírodě a potažmo k celému Vesmíru…. To, s čím se v životě 

setkáváme, nesmíme posuzovat pouze ze svého vlastního hlediska ani pouze s ohledem na své 

nejbližší okolí či naše partnery. Všechno, co děláme, musíme posuzovat s ohledem na celý svět 

včetně přírody a také s ohledem na celý Vesmír, jehož jsme součástí, protože jedině tak budeme 

moci v konečném efektu pouze pasivně PŘIJÍMAT to, co se k nám vrací po tom, co jsme vyslali 

impulz při našem fyzickém konání (viz 1.univerzální princip). K tomu všemu má každý z nás ve své 

psychice zakódován svůj díl „božství“, tedy něco, co lze nazvat „BOŽSKÉ JÁ“ a co může napomoci 

SJEDNOCENÍ všech lidí, protože každý člověk je součástí toho, co můžeme označit jako „Boží plán“ 

v souladu s rčením „Bůh si přeje vidět Boha na Zemi“. 
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