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BOŢÍ PLÁN.
"Aj vlasy na hlave vám všetky spočítal. Nebojte sa teda; drahší ste vy ako mnoho vrabcov."
Lukáš 12:7
Vyţaduje to mnoho argumentov, faktov a logických úsudkov, aby ste presvedčili
moderných ľudí, ţe jestvuje Boţí Plán, ktorý dáva smer ľudskému ţivotu prostredníctvom istých
zákonov. Všetky myšlienky, túţby a činy sú definované určitými zákonmi. Niekedy nesprávne
interpretujeme veci, ktoré sa v ţivote udejú, ktoré sú pre nás neznáme. Výsledkom toho a ako
sa míňa čas a generácie, vytvorili sme si čudnú filozofiu, ţe všetko vo svete je vraj náhodné, t. j.
ţe pravdepodobne neexistuje ţiaden zákon alebo poriadok, ţe moc patrí silnému, šikovnému,
prefíkanému, a pod. Musím vám dokazovať, ţe je to veľký klam?
Keď sa pozrieme na Kristov ţivot, môţeme vidieť, ţe Kristus vţdy venoval pozornosť
malým veciam. Povedal priamo svojim ţiakom: "Nebojte sa, váš ţivot je zaistený," a ako príklad
hovorí, ţe z piatich vrabcov ani jeden nepadne na zem bez vôle Otca. Prečo Kristus pouţil číslo
5 a nepouţil ako príklad jedného vrabca? Hodí sa sem zákon, zákon čísla 5, a kaţdý, kto je pod
týmto zákonom, nepadne bez vôle Otca. Druhé porovnanie, Kristus nám hovorí: "Vedzte, ţe aj
všetky vlasy na hlave máte spočítané," a zastavme sa pri tom. Môţeme si pomyslieť, "Je to také
dôleţité, ţe všetky naše vlasy sú spočítané?" Faktom je, ţe ak Boh tieto vlasy spočítal, ak drţí
ich počet na svojom účte, potom musia mať nejakú dôleţitosť. Viete koľko vlasov je na ľudskej
hlave? Mnohí ich počítali, aby zistili, ţe niektorí ľudia majú dvestopäťdesiat tisíc vlasov, iní majú
tristodvadsať tisíc vlasov, a Boh pozná počet všetkých týchto vlasov, veľmi podobne ako roľník
eviduje počet svojich ovocných stromov, umiestnením čísla na kaţdom strome. Môţeme
vytrhnúť vlas z našej hlavy a zahodiť ho, ale tento vlas má svoj účel a hrá významnú úlohu na
našej hlave.
Ak teraz začnem hovoriť o význame vlasov, odvrátim pozornosť od mojej témy, takţe sa
namiesto toho vrátim k príkladu s vrabcami. Toto porovnanie naznačuje, ţe náš duchovný ţivot
je chránený Boţím Plánom. V náväznosti, prirovnanie s vlasmi na hlave naznačuje, ţe náš
fyzický ţivot je takisto chránený tým istým Boţím Plánom. Je potrebné, aby sme hlboko vo
svojom vnútri budovali vieru v tento Plán, pretoţe, len keď v neho veríme, môţeme sa správne
vyvíjať. Kaţdá nedôvera, ktorá preniká naše mysle a srdcia, ţe ţiaden Plán vo svete neexistuje,
odvádza nás preč od správneho porozumenia poriadku vecí a núti nás súdiť a vytvárať iný
poriadok a iné pravidlá, ktoré odráţajú naše vlastné názory. Keď sa muţ a ţena zosobášia,
myslia si, ţe Boh im dal moc jedného nad druhým. Muţ hovorí, "Ţili ste určitým spôsobom v
dome tvojej matky, ale teraz budete ţiť podľa nových pravidiel v mojom dome. Som pomerne
precitlivený a ľahko sa urazím, tak si dávaj pozor, pretoţe ak ma urazíš, pouţijem toto právo v
úzkom slova zmysle." Ţena, na oplátku, hovorí svojmu manţelovi, "Ja som veľmi citlivá a
krehká; nebola som vychovávaná k práci, tak ma nenúť robiť obtiaţne domáce práce. Ak
porušíš toto pravidlo, situácia sa hneď zmení." Ako môţete vidieť, všetci ľudia vymýšľajú súbor
ich vlastných pravidiel, ale čo sa napokon stane je, ţe muţ a ţena skončia boj. Prečo? Pretoţe
pozícia, ktorú zastávajú, je mylná vo svojom prvotnom základe, pretoţe skutočne dobré
manţelstvo nie je niečo, čo bolo zviazané na Zemi.
Sú tri druhy manţelstiev: jeden druh, ktorý je vytvorený v Nebi, ďalší je vytvorený na
Zemi a tretie, vytvorené v pekle; prvé je vytvorené Bohom, druhé ľuďmi a tretie diablom. Keď
niekto vstúpi do manţelstva aranţovaného Bohom, prinesie Lásku, Pokoj a Radosť do svojho
domova. Medzi manţelom a manţelkou tam bude vţdy pochopenie, nikdy si vzájomne
nepovedia ani najprostejšie zlé slovo a budú ţiť spolu poţehnaný ţivot. Keď je manţelstvo
vytvorené ľuďmi, bude to tak, ţe sa človek bude schopný prostredníctvom neho zdokonaliť.
Bude tam konflikt medzi manţelom a manţelkou, budú na seba navzájom striehnuť, čo im bude
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pomáhať vyhladiť hrubé rysy ich charakteru, rovnako, ako v prísloví, ktoré hovorí, ţe dva ostré
kamene nemôţu mlieť múku spolu. Také manţelstvo nie je Boţie dielo, ale ľudské, a ako také,
bude len tak dobré, ako je človek schopný rozumne uvaţovať. Keď niečo Boh začne robiť, On,
keďţe je vševediaci, všetko dobre naplánuje. Keď sa o veci postarajú ľudia, zaranţujú ich takým
spôsobom, ţe tam bude vţdy konflikt, vţdy tam bude "drásanie", ktoré pomáha
sebazdokonaľovaniu, pomáha ľuďom uhladiť ich charakter. Avšak, keď je manţelstvo zariadené
diablom, určite tam bude nesúlad, smilstvo a všetky tieto zlé veci. V dome, kde ľudia takto ţijú,
bola svadba zariadená diablom. Preto, dajte kaţdej veci jej presné pomenovanie a nezamieňajte
Boţie činy za ľudské, ani za diabolské.
Aby sme premýšľali správne a logicky, potrebujeme porozumieť základu vecí. Ak je
niečo vo všeobecnosti uţitočné v modernej vede, tak to je to, ţe determinovala isté zákony vo
svete, ktoré regulujú vzťahy medzi vecami, elementmi a telami. Sú tam jasne definované
fyzikálne zákony, zákony chémie, ľudskej duše, a tieto zákony regulujú vzťahy medzi vecami;
nikto nemôţe porušiť tieto zákony bez toho, aby trpel následkami v tej, či onej forme.
Takţe, existujú tri typy ľudí: jeden, ktorý rozumie veciam Boţským spôsobom; druhý, ktorý
rozumie veciam ľudským spôsobom a tretí, ktorý chápe veci diabolským spôsobom. Prvý prípad
je, keď rozumieme veciam podľa toho, aký účel im od počiatku časov predurčil Boh. Druhý
prípad je, keď si človek myslí, ţe Boh nemá prsty vo všetkých záleţitostiach; z tohto dôvodu my
potrebujeme zasahovať do vecí, aby sme ich urovnali. Napríklad, keď Boh niečo urobí,
hovoríme, "Boh to nemohol dokončiť, poďme a opravme to." Tretí prípad je, keď sa človek chce
sám stať Bohom. Pred tisíckami rokov ľudia chápali veci Boţským spôsobom, ale v dôsledku
svojho pádu stratili toto chápanie. Keď ste v dobrej nálade, vy takisto hlboko vo svojej duši veríte
v Boha. Keď veci pre vás idú dobre, hovoríte, "Vďaka Bohu, náš Pán sa o nás stará", ale ako
náhle vás postihnú nejaké nešťastia, hovoríte, "Boh nás opustil." Ale na akom základe tvrdíte, ţe
vás Boh opustil, a ţe On je dôvod vášho utrpenia? Boh hovorí, "Pretoţe ste na mňa zabudli, Ja
zabudnem na vás takisto." Ak vy sami sa oddialite od Boha, On sa oddiali od vás. Niekto si
myslí, ţe Boh, Ktorý je nemenný a stály vo svojej Láske, ich bude nasledovať, keď sa od Neho
začnú vzďaľovať a ţe bude za nimi kričať, ako matka za svojim dieťaťom, "Počkaj synček,
neodbiehaj odo mňa."
Nie, Boh stojí na svojom mieste a keď hovoríte, "Boh sa odo mňa vzdialil," ja tomu
rozumiem tak, ţe vy ste sa vzdialili od Neho, a nie On od vás. Niektorí ľudia putujú okolo Boha
po správnej ceste, s malou odchýlkou; niekedy sa ich cesta od Neho trochu odchýli, ale potom
ich to zaveje späť k Nemu, rovnako, ako keď obieha Zem okolo Slnka. Iní však, sa pohybujú
dráhami tak, ako zatúlané kométy - niekedy sa pohybujú príliš blízko Slnka, potom sa od neho
vzdialia na stáročia. Rovnako vy, keď sa vzdialite od Boha, hovoríte, "Boh na nás zabudol."
Dobre, ja vám hovorím, keď sa za 75 rokov k Nemu znovu priblíţite, práve tak, ako Haleyova
kométa, potom si na vás Boh zasa spomenie. Všetko to závisí na orbite, po ktorej sa okolo Boha
pohybujete - keď sa vaša cesta k Nemu priblíţi, zase si na vás spomenie.
Kaţdý z vás sa pohybuje po určitej ceste, ale nie kaţdý z vás mi môţe rovnako dobre
porozumieť. Prečo? Pretoţe sa nepohybujete všetci po rovnakej orbite. Ja vás nesúdim;
uvaţujem o týchto veciach objektívne, filozoficky. "Je to naša cesta," môţete namietnuť. Dobre,
otázka je, či bola vaša cesta mienená, ţe bude vašou cestou alebo ste to boli vy, kto ju spravil
vašou cestou. Ja vám hovorím, ţe vaša cesta nebola mienená, ţe bude touto cestou. Napríklad,
medzi Sofiou a Varnou sú vlakové koľajnice, ktoré sú stále zlomené a ich oprava vyţaduje veľké
výdavky. Vyrobil Boh tieto koľajnice? Ak by ich bol vyrobil On, boli by vytvorené veľmi múdro, ale
pretoţe ich vyrobili ľudia, neboli vyrobené dokonalým spôsobom. Ak nasledujete zákony
Boţieho úmyslu, potom, keď postavíte vlakové koľaje, ţiadne nehody sa nestanú. Ale technici
rozumejú potrebám konštrukcie lepšie, neţ Kresťanskí veriaci rozumejú ţivotu. Skôr narodení
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hovoria, "Potrebujeme veľmi presné matematické výpočty podľa druhu zákrut a spád vlaku bude
správne nastavený, tak, aby sme mohli regulovať sily pohybu. Ak to neurobíme, stane sa
nehoda." Kresťania, na druhej strane, si myslia; "Boh je dobrý, postará sa o nás, nezáleţí na
tom, aký bude sklon." A keď sa vozidlo prevrhne, hovoria, "Naše veci nejdú dobre." Prirodzene,
ţe vaše veci nejdú dobre, pretoţe, zatiaľ čo beriete do úvahy zákruty koľajovej trate, nevzali ste
do úvahy zákon Boţieho plánu. Z tohto dôvodu sa v niektorých prípadoch duchovní ľudia môţu
učiť od svetských ľudí; moţno potrebujete byť ich ţiakmi. To nie je nič trápne byť ţiakom. A
potom, keď príde na duchovné veci, ktoré sú neznáme svetským ľuďom, oni sa stanú vašimi
ţiakmi. Nemôţete byť učiteľmi vo všetkých veciach ţivota - niekedy budete učiteľmi, inokedy
budete ţiakmi.
Boţí Plán má prísne definované všetky veci a javy - nie je tam nič náhodné. Všetky
udalosti, akejkoľvek povahy by mohli byť - hmotné, mentálne alebo sociálne - sú určené a
ovládané jednou Zvrchovanou Bytosťou, ktorá dohliada na ich vývoj. Práve tak, ako strojvedúci,
ktorý dohliada na lokomotívu, pretoţe ţivoty cestujúcich závisia od neho, rovnako naša Zem,
ktorá cestuje vo vesmíre, má svojho vlastného vodiča, ktorý niekedy hodí do kotla trochu viac
uhlia, a inokedy zase menej. Trasa Zeme má svoje zakrivenia a zákruty; preto sa Zem niekedy
pohybuje bliţšie k väčším planétam, ktoré určitým spôsobom pôsobia na Zem. Ale, pretoţe sú
tieto veci trochu pritiahnuté za vlasy, budete ich v budúcnosti potrebovať študovať, aby ste im
porozumeli.
Teraz sa chcem vrátiť späť k Boţiemu Plánu a pretoţe je pre vás dôleţité to pochopiť, pouţijem
príbeh ako príklad. Môţete poňať tento príbeh ako pravekú legendu, pretoţe udalosti, ktoré ju
popisujú sú fantastické a alegorické. Niektorí ľudia datujú tento príbeh do Šalamúnových čias,
ale veci, ktoré sú v príbehu spomenuté náleţia v histórii k časom oveľa skorším. Hovoria, ţe
kedysi bol ţil veľmi vzdelaný a múdry kráľ, ktorý dokázal hovoriť jazykom všetkých zvierat. Mal
vo zvyku zhromaţďovať kaţdý rok všetky zvieratá a na týchto zhromaţdeniach ich učil a kázal
im, a na koniec mal vo zvyku zakončiť celú svoju reč nasledujúcimi slovami, "Čo Boh vykonal,
nikto nemôţe vrátiť." Na jednom z týchto stretnutí boli dva veľké orly, nazývané skalné. Jeden z
nich povedal, "Ja môţem vrátiť, čo Boh urobil." Kráľ povedal, "V poriadku, dokáţ to skutkom," a
zhromaţdenie rozpustil. V tom istom roku si dcéra iného kráľa vzala princa. Potom, čo sa
zosobášili, vyšli z chrámu, navzájom sa oslavujúc, keď jeden z orlov zhora zaútočil, zdvihol
nevestu, odniesol ju na vzdialený ostrov, a spustil ju do svojho hniezda na vysokom strome.
Ţeních bol ponechaný sám, bez svojej druţky; stal sa zúfalým a vydal sa na cesty. Nastúpil na
loď, ktorá o niekoľko mesiacov neskôr stroskotala. Vlny potom vyhodili zúfalého cestovateľa na
ten istý ostrov, na ktorom bola jeho unesená nevesta. Nevediac to, začal sa sťaţovať Bohu,
"Oh, Boţe, nebolo dosť nešťastia, ţe som stratil manţelku a teraz som ešte aj vyvrhnutý na
tento pustý ostrov. Lepšie by bolo, keby som sa nebol nikdy narodil." Jeho manţelka, ktorá bola
v hniezde nad ním, na vrchole stromu, počula nariekať človeka a zliezla zo stromu, aby videla,
kto to bol. Keď uvidela, ţe to bol jej manţel, ukryla ho v hniezde. Keď prišiel čas ďalšieho snemu
všetkých zvierat, dva orly zodvihli hniezdo s nevestou v ňom a priniesli ho na snem. Kráľ znovu
prehovoril, a nakoniec zakončil svoju reč obvyklými slovami, "Čo Boh spojil, nikto nemôţe vrátiť
späť." Potom dva orly nahlas zasa povedali, "Ja som vrátil späť jeden z Boţích činov." "Dokáţ
to," povedal im kráľ. Keď orol rozpovedal príbeh o svadbe, kráľ ho vyzval, ţe chce vidieť
nevestu. Keď orol zavolal na nevestu, aby vyšla z hniezda, ţeních sa objavil spolu s ňou. Keď
orol uvidel, ţe nemohol zrušiť to, čo Boh vykonal, vybuchol hnevom.
Mohli by ste brať orla ako symbol ľudskej mysle. Niekedy povieme, ţe môţeme
vrátiť, čo Boh urobil, a ţe môţeme zmeniť formu vecí, ale nakoniec sa veci udiali cestou, ktorá
bola určená Bohom, ţe sa tak stane a my, podobne ako pyšný orol, vybuchneme hnevom.
Moderní učitelia učia na kaţdom kroku, "Buďte chytrí, hlúposť svet neroztočí." Ja
namiesto toho hovorím, buďte vďační za hlúpych. Pretoţe kvôli nim Boh stále opatruje svet. Niet
chytrejších duchov, neţ sú diabli vo svete. Boli ste v ich kráľovstve, aby ste videli, ako ţijú?
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Hovoríte o ľudskej inteligencii, ale keď zostúpite k týmto padlým duchom, nájdete koncepty
fyziky, chémie a duchovných prejavov; nájdete mnoţstvo poznatkov o tom, ako klamať,
podvádzať, a robiť také mnoţstvo vecí, ale ich vedomosti nedokáţu priniesť poriadok a
harmóniu, pretoţe nie sú zaloţené na tých elementoch, ktoré môţu utuţiť ţivot. Vedomosti
potrebujú byť utuţované cez Boţiu Lásku. Takţe, keď niekto rozpráva o vedomostiach a
faktoch, ja sa pýtam, "Viete na betón, ţe je to tak?" Ak to viete na betón, skutočne máte Boţie
vedomosti, ale ak všetko čo máte sú holé fakty a ţiaden cement do nich, nebudú môcť poslúţiť.
Pýtam sa vás, ak zhromaţdíte dvesto tisíc alebo milión vlákien ovčej vlny, ale neviete, ako ich
spolu spliesť, akým dobrom pre vás budú? Len keď ich spradiete a spletiete dokopy určitým
spôsobom, budete schopní vyrobiť šaty, aby ste sa obliekli. Podľa toho istého zákona, keď
dokáţeme vystuţiť naše myšlienky a túţby prostredníctvom Boţieho cementu, Boţieho Plánu,
len potom budeme schopní urobiť šaty, ktoré by zakryli našu vnútornú nahotu. Takţe
potrebujeme tento Plán, aby sme ţili a vyvíjali sa.
Preto Kristus povedal, "Nebojte sa," a pýta sa, prečo päť vrabcov nepadne. Vy pouţívate číslo 5
takisto inými spôsobmi: 5 zmyslov, 5 prstov, atď. Je to emblém ľudskej bytosti na zemi. Číslo 5
reprezentuje ľudskú bytosť - múdreho, mysliaceho človeka - a hovorí, ţe tento múdry človek
nepadne, dokiaľ nepoblúdi. Ak ste múdri a naplnení Boţou Vôľou, nepadnete. Avšak, v deň, keď
zblúdite, Boh nechá jedného z tých vrabcov padnúť na zem, a keď padne, vlasy na vašej hlave
začnú vypadávať takisto, čo znamená, ţe váš ţivot sa začne rozpadať.
Takţe si vţdy pamätajte, ţe Boţí Plán sa o vás stará do tej doby, kým sa pohybujete pozdĺţ
jeho cesty bez odbočovania. Ak sa oddialite, váš ţivot sa začne rozpadať. Ak sa chcete začať
zasa vyvíjať, budete potrebovať sa opäť otočiť smerom k Slnku tohto Plánu.
Beseda učiteľa Petra Danova uskutočnená 6 Júna 1915 v Sofii.
Preloţil Viliam Tkáč, August 2017.
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Boží hlas.
Lekcia učiteľa všeobecnej ezoterickej triede dňa 26. Augusta, 1930, Sofia, Izgrev.
Existuje vnútorná filozofia ţivota, ktorá definuje cestu človeka. Aby sme dosiahli túto
filozofiu, musíme vytvoriť vedomé úsilie, pracovať na sebe. Ak by ste sa opýtali, prečo ste prišli
na zem, za akým účelom, poviete: "Boh vie"; On vás vytvoril - On pozná vaše predurčenie. Toto
je najčastejší výrok, toto môţe povedať niekto, kto nepremýšľa.
Predsa len, človek má vedieť, prečo prišiel na zem, čo je jeho špeciálna práca. Ak sa vola,
vtáka, ryby spýtajú túto otázku, kaţdý z nich odpovie podľa stupňa svojho vývoja. Vôl povie, ţe
jeho špeciálnou úlohou je hýbať sa z miesta na miesto a ak ho napadnú, brániť sa rohami; vták
povie, ţe jeho cieľom je lietať, ryba - plávať. Čo odpovie na túto otázku človek? Ak o tom
premýšľal, môţe dať sám sebe uspokojivú odpoveď. Kaţdý, kto sám sebe zodpovedal túto
otázku, prečo prišiel na zem, môţe sa nazývať šťastným človekom, ktorý dospel k vnútornému
mieru a pokoju.
Z tohto dôvodu tí, ktorí pochopili význam ţivota dosiahli osvietenie vo svojom chápaní,
následkom čoho sa môţu vyvíjať správne. S istotou a otvorenými očami kráčajú po svojej ceste.
Ľahko rozriešia hocaké ťaţkosti a protirečenia, ktoré môţu postretnúť; zaujímajú sa o všetko v
ţivote. Chorý človek tieţ otvára oči, ale len pre lieky a jedlo, na ktoré sa spolieha, kvôli
obnoveniu svojich síl. Len čo vezme lieky a jedlo, zavrie oči a začne znovu nariekať. Prečo
niekto stoná? - Pretoţe prechádza ťaţkou cestou. Takţe, chorí stonajú, pretoţe cesta, po ktorej
prechádzajú je nebezpečná. Hľadiac na to, čo by mali vydrţať, zavrú oči, aby nevideli. Chorí sú
malomyseľní. Keď zdravý človek kráča, kráča s otvorenými očami. Prečo? Cesta po ktorej kráča
je krásna a ľahká. Pokiaľ nenarazí na obtiaţe, neobáva sa. Akonáhle čelí obtiaţam, zavrie oči a
začne stonať. Múdry človek, ktorý porozumel významu ţivota napriek ťaţkostiam ide s
otvorenými očami a bez strachu.
Kaţdý človek sa prišiel na zem učiť. Ako študent ţivota má usilovať o pozitívne vedomosti,
ktoré mu môţu dodať hlboký vnútorný mier. Preto hovoríme, ţe prvoradou úlohou je poznať sám
seba a potom susedov, začať prácu najprv na sebe samom a potom s niektorým zo susedov.
Zlepšenie sveta nie je v moci a moţnostiach jedného človeka. Môţe sa niekto postarať o výţivu
všetkých ľudí? Môţe niekto odpovedať na otázku, čo sa deje s mŕtvymi a kam idú? Môţe niekto
viesť účet ţivota všetkých, ktorí sa narodili? Prečo sa niekto narodí, prečo iný zomrie?
Čo človeku prináša ţivot, rovnako prináša smrť. Ţivot ako aj smrť súčasne prinášajú
človeku určité poţehnania a tieţ nešťastia. Pre niekoho je smrť šťastím, pre niekoho iného nešťastie. Šťastie a nešťastie sú relatívne veci. To záleţí na jednotlivcovi, či vie urobiť svoj ţivot
šťastným alebo nešťastným. Ak človek ţije vedome a všíma si Boţie zákony, predĺţi svoj ţivot.
Tí, ktorí nepočúvajú Boţie zákony skrátia svoj ţivot a urobia ho nešťastným.
Počas ţivota niekoho je vidieť jeho ţivot ako veľké poţehnanie. K tomu, aby človek
rozpoznal najlepšie z tohto poţehnania, musí naplniť Boţiu vôľu. Pokiaľ ide o náboţenských
ľudí, oni tvrdia, ţe plnia Boţiu vôľu. Čo to je pochopiť slová "splnenie Boţej vôle?" Len ten, kto je
zdravý, silný a bdelý plní Boţiu vôľu. Je spojený s Bohom a jeho modlitba je vţdy akceptovaná.
Čo by ste povedali o niekom, kto sa vystatuje, ţe má milión priateľov a má prázdnu peňaţenku?
Je nemožné nemať topánky na nohách, byť hladný a otrhaný a mať bohatého priateľa. Je
nemožné plniť Božiu vôľu pokiaľ ste súčasne chorý a žijúci v chudobe. Napriek tomu, aj
keď človek plní Božiu vôľu, Boh nezbavil nikoho dobrých vecí života. Poskytuje hojnosť
vody, vzduchu, svetla a jedla pre ľudí, ale mnohí sú chorí a trpia hladom a stratou niečoho. Kto
je za to obviňovaný? Keď je niečí dţbán rozpraskaný, čokoľvek do neho nalejete, vyleje sa, ale
kto je za to obviňovaný? Dţbán. Kto rozpraskal dţbán? Obaja, alebo hrnčiar alebo ktokoľvek ho
pouţíval. Ani jeden ani druhý prípad neochráni toho človeka. Dôleţité je, ţe jeho dţbán je
rozpraskaný a musí byť vymenený. Človek má právo vymeniť rozbitý dţbán za celý.

Tak, keď počujete sa niekoho sťaţovať, ţe jeho záleţitosti nejdú dobre, budete vedieť, ţe
jeho dţbán je rozbitý. Čokoľvek do neho naleje, vyleje sa von. Nakoniec všetko končí tak, ţe
ľudská bytosť neustále stráca. Niekedy sú straty veľké, inokedy malé. Ak do dţbánu nalejete
vodu a ona sa vyleje von, strata nie je veľká, pretoţe v prírode je mnoţstvo vody: z jednej strany
ju môţete naliať, zatiaľ čo z inej strany vyteká von. Avšak, keď dôjde na ruţový olej, napríklad, aj
najmenšia strata sa odrazí zle nielen na jednotlivcovi, ale na celej jeho rodine. Ľudské telo nie je
nič iné, len hrniec, ktorý je daný človeku na prácu. Tento hrniec musí byť zdravý, aby mohol
pojať cenný vonný olej na dlhšiu dobu. Cenná vonná esencia, ktorá je vliata v ľudskom tele
reprezentuje sám ţivot. Keď je hrniec popraskaný, esencia sa vylieva a človek začne starnúť.
Raz sa ţivot začne vylievať a človek sa stáva indisponovaný a začne sa sťaţovať na svoje
nohy, ţe ho nedrţia, ţe má závraty, bolí ho na prsiach, nemôţe rozumne premýšľať, zhoršuje sa
mu zrak a pod. Toto naznačuje predčasné starnutie, ktoré ukazuje, ţe niekto stratil správny
vzťah k rozumnej prírode. Čo by mal človek robiť za týchto okolností? Človek by mal obnoviť
svoj pravý vzťah k rozumnej prírode, tak začne mladnúť.
Kaţdý človek, spravodlivý či hriešnik, môţe rozvrátiť svoj vzťah s rozumnou prírodou, ale
takisto ho môţe znovu obnoviť. Spravodlivý človek môţe rozbiť svoj vzťah s duchovným svetom
nejakým zlým jednaním. A hriešnik môţe takéto spojenie s duchovným svetom obnoviť svojim
dobrým činom. Je to veľmi prirodzené. Ak hriešnik dýcha čistý vzduch, bude v kaţdom prípade
zdravý. Ak bude spravodlivý dýchať znečistený vzduch, ochorie. Avšak, tak ako jedno, aj druhé
môţe byť dočasné, ale môţe byť aj trvalé. Je nemoţné pre spravodlivého človeka, ktorý ţije
správne zotrvávať v nečistej atmosfére. Je nemoţné pre hriešnika hrešiť a vţdy pouţívať čistý
vzduch. Ak spravodlivý ţije v znepokojení, stratí svoje zdravie. Ak sa hriešnik neznepokojuje a
pestuje svoj vnútorný mier, bude vţdy zdravý. Boh dal človeku myseľ, aby mohol myslieť a
neznepokojoval sa. "Ale prečo je svet vytvorený týmto spôsobom?" Toto nie je vaša starosť.
Ktoré učenie je správne? Tieto otázky nemôţu byť vyriešené len teoreticky. Potrebujú praktickú
aplikáciu. Aby človek odpovedal na otázku, ktoré učenie je pravé, mal by sledovať výsledky
daného učenia, keď sú aplikované v ţivote. V písme je napísané, "Po ovocí ich spoznáte". To
isté sa dá povedať o hocijakom učení. Ak ste zdraví a silní, vaše presvedčenie je správne.
Ak ste chorí, nevedomí a slabí, vaše presvedčenie nie je správne. I keď by ste mohli
vysvetliť dôvod pre svoju ochabnutosť a nevedomosť; to vám nepomôţe. Môţete podať
akékoľvek vysvetlenia a výhovorky, choroby a nevedomosť sa nestratia.
Jestvuje spojenie medzi Bohom a ľudskou dušou, ktoré by si kaţdý človek mal
uvedomovať v kaţdú chvíľu a mal by byť pozorný, aby ho neprerušil. Ak toto spojenie chýba,
človek nemôţe formovať myšlienky ani od Boha, ani zo seba. Takýto človek vidí ľudí i sám
seba, ale nemá ţiadnu predstavu, čo ľudská bytosť reprezentuje. Vie, ţe ľudia majú oči, aby
videli, uši, aby počuli, nos, aby cítili; ústa na rozprávanie, ale to nestačí. Človek by mal poznať
účel kaţdého orgánu ľudského tela. Môţete povedať, ţe máte ruky a nohy; ale musíte poznať
oboje, aj vonkajšiu a aj vnútornú funkciu rúk a nôh. Účel rúk nie je len v práci, ktorú uskutočňujú.
Účel nôh nie je len v chôdzi. Všetky časti ľudského tela majú svoj vonkajší a vnútorný význam.
Kristus potrel blatom oči slepca a on začal vidieť. Učení ľudia o chvíľu obstúpili Krista a
začali sa Ho pýtať, ako sa to stalo, ţe slepec začal vidieť. Chceli vedieť, či bol slepý od
narodenia a ak áno, aký na to bol dôvod: zhrešil on, alebo jeho rodičia? Dobre teda, podľa
filozofie tých čias bolo nemoţné pre niekoho, aby sa narodil slepý bez akéhokoľvek dôvodu k
tomu. Kristus odpovedal, "Ani jeho rodičia, ani on nezhrešili, ale aby Boţí skutok mohol byť
zjavený." Ľudia tých čias nemali pochopenie o čom im Kristus hovoril, ale dnešní ľudia to tieţ
nechápu. Niektorí ľudia chápu Kristovo učenie, ale väčšia časť mu nerozumie.
Potom, čo sa Krista pýtali chceli ľudia vedieť, prečo otvoril slepcovi oči. Dáva zmysel pýtať
sa takúto otázku v prípade, ţe niekto zobral zrak niekoho iného, ale pýtať sa Krista, prečo otvoril
oči slepca nebolo na mieste. Slepota je obmedzenie, ktoré bude odstránené. Kristus stretol
slepého muţa a otvoril mu oči. Môţe existovať prirodzenejší čin, neţ tento? V tých časoch bolo
v Izraeli mnoho slepých ľudí, ale Kristus neotvoril oči všetkým, ale len jednému. Prečo? Mal k

nemu vzťah. Vskutku, po navrátení jeho zraku sa stal slepec Kristovým učeníkom. Kristus prišiel
na zem, aby pomohol tým, ktorí boli slepí vnútorne, či navonok, ale súčasne boli pripravení plniť
Boţiu vôľu. Tí, ktorí nie sú pripravení konať Boţiu vôľu budú počúvať, budú pozerať, ale nič
neuvidia a nič nebudú počuť. Takţe, to nie je pre kaţdého človeka, aby mal oči a uši otvorené,
aby videli a vnímali Boţie slovo.
Teraz prenesiem fakt o otvorení očí slepca do vášho duchovného ţivota a uvidíte, či taká
istá slepota neexistuje takisto vo vás. Kedy sa otvoria duchovné oči človeka? Keď hlboko v
duši človeka vznikne túžba mať prinavrátený zrak, aby mohol slúžiť Bohu a plniť Jeho
vôľu. Slepý muţ od narodenia, ktorému Kristus otvoril oči niesol v sebe túţbu po plnení Boţej
vôle. Kvôli tejto túţbe čakal na niekoho, ţe príde a pomôţe mu.
Podľa hinduistickej filozofie sa dá povedať, ţe tento muţ zaplatil svoju karmu a z tohto
dôvodu mohol začať vidieť. My ešte hovoríme, ţe karma ho opustila. Čo to znamená pre karmu
niekoho opustiť? Kedy sa karma niekoho zrieka? Keď vidí, ţe mu nemôţe nič viac vziať. Hľadiac
na neho, karma hovorí, "Pri tomto človeku prídem nazmar." Nekoná rovnako aj vlk? Keď stretne
chorú ovcu, utiahne si opasok a nedotýka sa jej. Povie si, "Nebudem jesť chorú ovcu." Avšak,
keď stretne zdravú ovcu, rýchlo ju skolí. Chorá ovca je voľná, pretoţe vlk na ňu neútočí, ale
zdravá je vystavená jeho zubom. Toto je obrazné vyjadrenie karmy, aby sme ju urobili
zrozumiteľnejšou.
Kaţdé porozumenie určitej otázky predstavuje kruh, okolo ktorého sú usporiadané všetky
zostávajúce otázky. Okolo človeka sú takisto formované sústredné kruhy. Takéto kruhy existujú
tieţ v prírode. Kde v prírode nájdeme sústredné kruhy? Keď sa pozrieme na prierez kmeňa
stromu, uvidíme, ţe sa skladá z viacerých koncentrických kruhov. Z týchto kruhov môţeme
odhadnúť pribliţný vek stromu. Prečo sú tam vytvorené kruhy, nie štvorce, alebo iné
geometrické tvary? Pretoţe obvod kruhu ako krivka sa stretáva s menším odporom, neţ
priamka. To naznačuje, že keď rastlina rastie, hľadá cestu najmenšieho odporu. Toto je
jedna z metód prírody. Aby nespotrebovala svoju energiu nadarmo, príroda vždy hľadá
cestu najmenšieho odporu.
A tak procesom cesty najmenšieho odporu sa človek riadi jedným z morálnych zákonov
prírody. Moderní ľudia tieţ hovoria o morálke, súdia alebo schvaľujú činy svojich susedov, ale ak
preskúmajú svoje vlastné činy, zistia, ţe len málo z nich korešponduje z morálnymi pravidlami.
Morálka jestvuje aj v niečom rozhovore. Ak nie sme pozorní, reč je hrubá, nepríjemná, chýba jej
výraznosť. Len ten hovorí podľa morálnych pravidiel, kto vlastní potrebnú jemnosť. Hovorí sa o
človeku, ţe rozpráva sladko. Ak niekomu chýba jemnosť v jeho charaktere, čokoľvek by
povedal, všetko bude znieť rovnako. Ak povie niekomu inému, ţe ho/ju miluje alebo nenávidí,
všetko bude znieť rovnako. Či poviete niekomu, ţe mu prajete všetko najlepšie, alebo mu
poviete, ţe ním opovrhujete - oboje bude znieť rovnako. Človek potrebuje jemnosť, ktorá dá
znenie, stlmenie jeho hlasu a obsah slov sa stane pozoruhodný. Taká bola modlitba proroka
Eliáša, keď chcel dokázať pohanom, ţe vo svete existuje len jeden Boh, Ktorý počúval modlitby
ľudí a odpovedal im. Kaţdé slovo jeho modlitby obsahovalo jemnosť, silu, správnu intonáciu.
Keď Boh odpovedal na jeho modlitbu, z neba zostúpil oheň a osvetlil obetu, ktorú umiestnil na
obetný oltár. Pohania sa takisto modlili ku svojím bohom, ale márne. Kričali, naparovali sa a
bodali sa, ale ich bohovia zostali hluchí k ich modlitbám. O Eliášovej modlitbe sa hovorí, ţe vyšla
z hĺbky jeho duše. Preto hovoríme ţe, modlitba nejakého človeka vychádza z dna jeho duše.
Kedy sa bude človek modliť celým svojím srdcom a dušou? Keď bude na pranieri, kde
bude upálený. V tom momente zabudne na všetko okolo seba, nebude nič vidieť a nič počuť.
Jeho vedomie bude výlučne obsadené myšlienkou na Boha. Nebude žiadna bariéra medzi
jeho dušou a Bohom. Bude mať priame spojenie s Božím vedomím. Keď stojíte v modlitbe
pred Bohom, budete sa nachádzať v pozícii dieťaťa pripraveného sa vyspovedať, priznať všetky
svoje chyby bez vyhovárania sa. Prečo ste hrešili? To nie je dôleţité. Ste vyzvaní, aby ste sa
priznali. Čo sa týka ospravedlnenia, oslobodenia, to je Boţia práca. On vie, ţe ľudia nemôţu
vţdy porozumieť veciam s takou jasnosťou, aby nerobili chyby akéhokoľvek druhu. Stretávajúc

sa so svojimi hriechmi, niektorí sa ospravedlňujú obhajobou, ţe človek je slabá bytosť a ţe je
nemoţné nehrešiť. To situáciu nerieši. Keď človek hreší, mal by napraviť svoje chyby. Ak
človek nemôže napraviť svoje chyby, prechádza k vnútornému štádiu hriešnosti, čím
stráca svoju dôstojnosť a silu. Uvedomí si, ţe stratil/a to, čo mu/jej bolo dané, silu a impulz
pre rast a vývoj. V tejto situácii, čokoľvek si ľudia môţu myslieť o tejto osobe, čo je dôleţité je
jeho/jej vnútorný stav. Kto raz napravil svoje chyby, ten obnovil svoje spojenie s Bohom a cíti sa
silný a odváţny. Taký človek sa môţe pokojne pozrieť inému do očí bez toho, aby bol rozrušený
jeho názorom.
Moderní ľudia potrebujú nové pojatie, ktoré vytvorí nové pochopenie a presvedčenie.
Všetci dnes hovoria, ţe veria v Boha. Aký je to druh viery, ktorý neprináša ţiadne obete?
Niektorí hovoria, ţe sú pripravení skočiť zo skaly, aby dokázali, ţe ich viera v Boha je silná.
Ľahko povedané, ale nie všetko, čo niekto povie, môţe byť splnené. Od ľudí sa poţaduje
rozumná viera a nie pojašená. Keď Satan pokúšal Krista, ţiadal Ho, aby skočil z chrámu a
uvidel, či Ho anjeli skutočne zachránia tak, aby si ani nohu o kameň neporanil, ako sa hovorí v
písme svätom. Kristus nepristúpil na pokúšanie a odpovedal: "Odíť a nepokúšaj Boha!" Ak to
bola otázka ako vyskúšať Boha, nech najprv skočí ten, ktorý zvádza iných. Ľudia by mali byť
pozorní. Skočiť zo skaly kvôli Bohu - to je vnútorný proces. V niektorom prípade môţe človek
skočiť zo skaly a zostať nezranený. To sa dá dosiahnúť zmenou telesnej váhy. Je to postavené
na fyzikálnych zákonoch, ktoré sa ľudia ešte nenaučili. Preto musí byť kaţdý ľudský čin
zodpovedný. Ak chce niekto získať nejaký druh skúsenosti, v tom prípade to dáva zmysel skočiť
zo skaly. Ale ak sa týmto skákaním človek zabije, potom pokúša Boha. Také skákanie je
nerozumné a nie je v tom rozhodne ţiaden zmysel.
Takţe, pravá viera, pravá láska vedie k práci. Ak v niekoho veríte, budete pre neho
pracovať. Ak niekoho milujete, budete pre neho pracovať. Láska je zákon ţivota. Pretoţe nás
Boh miluje, neustále pre nás pracuje. Vytvoril svet tak, aby sme sa mohli učiť a vyvíjať. Podľa
rovnakého zákona, my tieţ by sme mali pracovať pre Neho a robiť to, čo si On praje. To
znamená plniť Boţiu vôľu z lásky k Nemu. To je zákon: ak niekoho milujete, správate sa k tej
osobe takým spôsobom, ako ho/ju to teší. Ak drţíte niečí obraz vo svojej mysli a udrţujete svoje
srdce čisté, táto osoba vami bude potešená. Ak niekoho nemilujete, nie ste pripravený pre neho
niečo urobiť. Ľudia si užívajú život, zdravie, silu vďaka láske a starostlivosti Boha a
pokročilých bytostí. Ak by Boh na nich prestal myslieť, rozpustili by sa a stratili z
povrchu zeme. Život človeka je udržiavaný vďaka láske jeho matky a otca, bratov a
sestier a takisto jeho priateľov. Pretože ho milujú, chcú aby žil, a týmto spôsobom
podporujú jeho život.
Takţe, láska podporuje ţivot. Kde je láska, tam je aj ţivot. Kde láska absentuje, tam nie je
ţiaden ţivot. Pokiaľ vaša rodina a vaši priatelia chcú, aby ste ţili, budete ţiť. Ako náhle si ţelajú,
aby ste umreli, stratíte svoj ţivot. Toto je jeden z vnútorných zákonov stvorenia. Vediac to,
udrţujte svoje spojenie s Bohom. Ak by ste prerušili svoje spojenie s Bohom, váš život
bude tiež prerušený. A keď je život prerušený, nešťastia prídu jedno za druhým. Preto ak
trpíte, nehľadajte príčinu svojho utrpenia mimo seba. Vedzte, že máte porušený svoj
posvätný vzťah k Primárnej Príčine. Čo máte potom robiť? Obnovte svoje spojenie s
Primárnou príčinou. Ako náhle obnovíte svoje spojenie, váš ţivot bude tiecť normálne ďalej.
Študovali ste matematiku na škole a poznáte zákon pomeru: Keď sa zmení jedna veličina,
zmení sa celý podiel. Ak tento zákon platí vo fyzikálnom svete a mal by tam byť plnený, o koľko
viac by mal byť naplnený v mentálnom svete, kde je matéria omnoho jemnejšia a vyţaduje
väčšiu organizáciu. Keď je daná priamka a krivka, mali by ste poznať aký je medzi nimi vzťah a
ak je tomu tak, mali by ste poznať pomer. Priamky a krivky majú pouţitie v ţivote. Keď stretnete
čarodejníka, uvidíte, ţe si nesie čarovný prútik, t.j. priamku. Keď stretnete vojaka, uvidíte, ţe on
tieţ nesie svoj prútik - meč, t.j. krivku. Diabol tieţ nosí svoj prútik - svoj šíp, a strieľa na
kohokoľvek, koho stretne. Dnes všetci ľudia bojujú s priamkami a krivkami, ktoré pouţívajú ako
zbrane. Či bojujú za správnu alebo zlú vec, či pre dobro alebo zlo, avšak bojujú bez prestania.

Všetci ľudia bojujú strelnými zbraňami. Niet človeka na zemi, ktorý nemá k dispozícii strelnú
zbraň. Ľudský jazyk je tieţ zbraň, ktorá môţe byť pouţitá pre dobro alebo pre zlo. Ak vás chce
niekto uraziť, hneď zapriahne do práce svoju strelnú zbraň - svoj jazyk a urazí vás. Čo môţe
človek získať ak urazí svojho suseda pouţitím svojho jazyka - strelnou zbraňou vo svojich
ústach?
Vo svätom písme sa píše: človek bude súdený Bohom za každé neužitočné slovo.
Kedy sa to stane? V súdny deň, t.j. v deň, keď sa bude súdiť osud ľudstva.
Človek je zodpovedný za kaţdé svoje slovo, pretoţe ţije v harmonickom svete, vo svete
úplného a systematického poriadku. Keď sa nájdete na Boţom súde, mali by ste zodpovedať,
prečo ste tvorili slová ako strelné zbrane, ktorými ste narušili harmóniu duchovného sveta.
Duchovný svet je harmonický sám od seba, ale ľudia s ich ignoranciou a nedostatkom
pochopenia priniesli do tohto sveta disharmóniu mysliac si, ţe je disharmonický vo
všeobecnosti. Ľudský svet je disharmonický, no duchovný nie. Pretoţe sú tieto slová popletené,
zdá sa, ţe svet je v podstate disharmonický. Nie, disharmónia je čiastočná a patrí k ľudskému
svetu. Aby bola táto disharmónia odstránená, ľudia prechádzajú cez utrpenia, cez ich karmou
stanovený osud, aby uvideli svoje chyby. Spisovateľ bude súdený za svoje zlé kniţky,
prostredníctvom ktorých implantuje pokušenie a nečistoty do ţivota. Maliar bude súdený za
obrazy, ktorými uviedol do ľudských myslí a sŕdc niečo zvrátené. Niektorí maliari maľujú lásku v
ľudskom ponímaní, v zobrazení Amora - boha lásky, so šípom v ruke. Ţiaden umelec doteraz
nebol schopný predstaviť lásku. Akúkoľvek formu sa jej pokúšajú dať, sú ďaleko od idey lásky.
Aký je to druh lásky, ktorá pouţíva šíp? Reprezentuje ľudskú lásku, ktorá vás kaţdú chvíľu môţe
bodnúť noţom. Ako náhle človek niečo nemá rád, vytasí nôţ. Ak hovorím o neuspokojivej práci
básnikov, spisovateľov, vedcov, filozofov, umelcov a hudobníkov, mám na mysli budúcu prácu,
ktorá bude reprezentovať ovocie inteligentného vnútorného ţivota ľudstva.
Kaţdá myšlienka, kaţdý cit, ktorý pochádza z hĺbky ľudskej duše, sa odráţa v ľudskej
tvári, na celom ľudskom tele. Vytvára priamky, ktoré človek vytvoril sám a určuje jeho svetlú
alebo temnú budúcnosť. Človek môţe zlepšiť podmienky svojich telesných orgánov
prostredníctvom svojho zmýšľania. Napríklad, ak sa niekto neustále znepokojuje a drţí vo svojej
mysli a svojom srdci monotónne myšlienky a city, v krátkom čase jeho zrak zoslabne. Ľudia,
ktorí hodne plakali, ktorí prešli cez nesmierne trápenia a nepokoj majú slabý zrak. Matkino dieťa
odišlo a ona za ním smúti neustále celý ţivot. Čo docieli svojím plačom? Pomôţe si? Akokoľvek
bude plakať, nič nedocieli.
Plač problém nerieši. Niekto stráca svoju lásku a začne plakať. Láska sa nedá získať
plačom. Ak chceš dosiahnuť lásku, obráť sa k Nemu, v Ktorom láska prebýva. Boh je láska.
Preto, pátraj po láske v Bohu a nájdeš ju.
Ako žiaci by ste mali vedieť, že vzťahy ľudí sú definované ich vzťahom k Primárnej
Príčine všetkých vecí. Ľudia nemôžu mať správne vzťahy k sebe navzájom dovtedy, kým
nebudú mať správny vzťah k Bohu.
Pretoţe vystúpenie človeka zo spánku znamená obrátiť sa k Veľkému vedomiu ţivota,
prísť k dotyku s Ním a rozoznať prinajmenšom jednu Jeho myšlienku, alebo jeden Jeho pocit.
Keď človek vytvára toto spojenie, jeho denná práca bude dobrá a táto osoba bude radostná,
pripravená slúţiť všetkým svojím priateľom a známym. Niet nič väčšie pre človeka, neţ keď Boh
k nemu hovorí skrze jeho myšlienky a city a dáva mu impulz pre prácu. Takpovediac, dáva
ľudskému ţivotu skutočný zmysel. Pre toho, koho ţivot dostal zmysel sú všetky dvere otvorené.
Kdekoľvek by zaklopal na dvere, bude pre neho otvorené a ľudia povedia, "vitajte".
Moderní ľudia potrebujú novú filozofiu a nový koncept ţivota. Potrebujú presvedčenie,
ktoré ich privedie k spojeniu s Bohom. Ak toto spojenie nemôţu vytvoriť, ich presvedčenie nie je
správne. Dajú sa na zlú cestu, cestu bludov. Aby ste obnovili svoj kontakt s Primárnou Príčinou,
veľmi bdelo premýšľajte o Ňom, Ktorý vám dal ţivot. Budete po ňom pátrať, budete o Ňom

premýšľať do tej doby, neţ si uvedomíte aspoň jednu z Jeho myšlienok. Ako sa to stane? Čítate
niečo z Biblie, alebo z ţivotopisov svätcov, dobrých a veľkých ľudí. Potom môţete začať svoju
prácu. Pokiaľ ste nedali svojej mysli a svojmu srdcu jedlo, nezačínajte ţiadnu prácu. Prácu by
ste mali začať s Bohom, bez očakávania úspechu. Toto ponaučenie sa týka tých, ktorí si
želajú začať vedomú prácu na sebe samých. Tí, ktorí sú zaneprázdnení, ktorí sa oddali
domovu, deťom, osobným záleţitostiam, sú oslobodení.
Z môjho pohľadu, kaţdá práca by mala byť predchádzaná myšlienkou a citom k Bohu.
Moderní ľudia nemajú v ţivote úspech, pretoţe začínajú svoju prácu bez myšlienky o Veľkom vo
svete. Narodia sa, oţenia a zomrú bez Boha. Ak si ţeláte k niečomu dôjsť alebo sa oţeniť,
opýtajte sa Toho, Ktorý vás vytvoril. On vie, čo je nevyhnutné pre kaţdého z nás a dáva
kaţdému čo potrebuje. Hovoríte, ţe mladé dievča sa musí snaţiť získať bohatého, vzdelaného,
zdravého muţa, a čo sa týka lásky, príde sama. Avšak, ja by som poradil mladému dievčaťu
nesobášiť sa do tej doby, neţ by našla mladého muţa, ktorého miluje a ktorý miluje ju. Ako by
ste poznali kto vás miluje? Ten kto miluje je pripravený dať všetko čo má. Preto, ak dievča a
mladý muţ sú pripravení obetovať všetko čo majú jeden pre druhého, potom milujú jeden
druhého. Ak jeden z nich skúša skryť niečo pre seba, poškvrnia svoju lásku. Láska netoleruje
ţiaden druh podvodu, loţ, pochybnosť, nedôveru. Láska je čistá, posvätná, nepoškvrnená.
Pretoţe ľudia milujú jeden druhého, rovnaké musia byť vzťahy ľudí k Bohu. Milujúc nás,
Boh neustále myslí na to, ako nám pomôcť, ako zabezpečiť naše potreby. Vediac to, ľudia by
mali byť pripravení obetovať pre Boha všetko. Vidiac niečiu pripravenosť obetovať sa, Boh
pomôţe tejto osobe. Môţe mu povedať jedno slovo, ale toto slovo mu pomôţe v ţivote rásť, dá
význam jeho ţivotu. Ak niekto nemôţe urobiť túto obeť, je odsúdený k záhube, nie fyzickej ale
duchovnej. Duchovná smrť naznačuje stratu lásky. Ak niekto stratí svoju lásku, táto osoba ju
začne hľadať nanovo. Počujete niekoho povedať, ţe stratil svoju prvú lásku, ale našiel druhú.
Druhá láska je počiatok sporu a nedorozumenia. Prvá láska je čistá a nesobecká. Pre niekoho
otvára svet blaţenosti. Stratou tejto lásky človek upadá do omylu. Myslí si, ţe ju nájde, ale nájde
sa sám sklamaný. Nájde sám seba v pozícii lode, ktorá je rozhojdaná morskými vlnami. Musí
prejsť dlhý čas, kým dozrie a príjme lásku znova. Raz ju dosiahol, nemôţe ju viac znovu stratiť.
Teraz vás nechcem odradiť, ale podať vám jasný koncept vecí takých aké sú. Prečo
klamať sami seba, ţe kameň na vašom prsteni je drahokam? Prečo klamať sami seba, ţe vaša
láska je pravá, čistá a posvätná? Počúvajúc, čo im bolo povedané o Veľkej láske mnohí hovoria,
ţe ich to nezaujíma, ţe sa nechcú stať mníchmi. Tu problém nie je o mníšstve. Nezaujímate sa
o mníšstvo, pretoţe je ochudobnené o hocijakú vedu, o nejaký progres. Na rozdiel od týchto ľudí
sú takí, ktorí hovoria, ţe sú pripravení vloţiť sa do Boţích rúk. To tieţ nie je pravda. To je
pokrivená reč. Prečo by sa mali vydať do Boţích rúk? Nie sú kriminálnici. Očakáva sa od vás, ţe
budete slúţiť Bohu celou svojou dušou, celou svojou mysľou, celým svojím srdcom a celou
svojou silou.
Takţe, niekto sa môţe vydať do rúk takého anjela, ktorý sa zaoberá odnímaním duší. Ak
človek prešiel takýmto procesom, takýto jedinec bol zasvätený. Mladé dievča sa odovzdá do rúk
mladého muţa. Prečo? Pretoţe jeho sú silnejšie neţ jej. Kristus dal takisto svoju dušu do Boţích
rúk, pretoţe Boh je silný. Kristus povedal, "Boţe, do tvojich rúk vkladám svojho ducha." Inými
slovami, Kristus sa obrátil na Boha s nasledovnými slovami: "Pane, pretoţe som bol karmicky
zviazaný s hriechmi ľudí, vzal som na seba, ţe ich ponesiem. K určitému miestu som ich niesol
na svojom chrbte, ale potom som pochopil, ţe nie je potrebné niesť ich do konca. Tu sa teraz
navraciam skrze môjho ducha zaťaţený hriechmi ľudí." Po tejto ťaţkej skúške prišlo Kristovo
vzkriesenie. Kristovo vzkriesenie označuje novú epochu vo svete - vykorenenie karmy. Kristus
by sám nemohol vyriešiť tento problém, priznal to Bohu. V mene Boţom, Kristus chcel urobiť
Ţidov veriacich v Boha, ale nemohol. Povedal Bohu: Robil som, čo som mohol, dokonči zvyšok."
Takţe ľudská práca je zasiať semienka v záhrade, a (nechať zvyšok na Boha) zvyšok je Boţí
skutok. Mali by ste vedieť, ţe Boh dáva veciam vyrásť, ţe On pozdvihuje a čistí veci. Jedného

dňa, keď ukončíte svoju prácu na zemi, tieţ poviete ako Kristus: "Pane, do tvojich rúk skladám
svojho ducha."
Človek môţe vloţiť svojho ducha do Boţích rúk, keď vlastní vieru stálu ako diamant. Skôr,
neţ by došiel k tejto viere, mal by dôverovať svojím susedom. Dnešní ľudia stratili dôveru vo
svojich susedov. Stratili dôveru jeden k druhému. Kohokoľvek stretnete, uvidíte vrásky
protirečení na ich tvárach. Navonok sa človek prezentuje ako osoba veriaca, ale ţije vo
vnútorných protikladoch, ktoré zásadne otrasú jeho vierou. Toto nie je čistý ţivot. Čistota
zahrnuje rovnaký ţivot z vnútra ako navonok. Prečo by mal človek pochybnosť? Prečo by mal
človek ustúpiť? Sám o sebe je ţivot čistý a vznešený. Drţte sa tohto ţivota a nie ľudského.
Ľudský ţivot je premenlivý tak ako ľudská bytosť sama o sebe, ale duchovný je stabilný a
harmonický. Vyuţite prítomné podmienky a nasmerujte svoju cestu do tohto ţivota tak, aby ste
mohli dať svoj vlastný ţivot do poriadku. Ak nedáte svoj ţivot do poriadku dnes, nebudete to
schopní urobiť nikdy. Ale budeme prosiť, aby sme dosiahli tento ţivot. Modlitba naznačuje
prácu. Ak nepracujete, žiadna modlitba vás nemôže zachrániť. Ak študent neštuduje ale sa
len modlí, jeho učiteľ nebude schopný podporiť ho do vyššej triedy. Učiteľ má ten istý vzťah ku
všetkým dušiam a v dôsledku toho poţaduje od všetkých študentov, aby sa učili a učenie
aplikovali.
Ako ţiaci by ste mali vedome a kaţdodenne dosahovať niečo nové. Tieto vedomosti, ktoré
máte dnes nie sú dostatočné. Úspechy, ktoré ste dosiahli nie sú dostatočné. Kto z vás dokáţe
stlačením kameňa v ruke urobiť oheň vychádzajúci zvrchu, a vodu - zospodu? Čo tento koncept
naznačuje? Kameň predstavuje tvrdú ľudskú myšlienku, zatiaľ čo oheň a voda - ţivotné
podmienky. Z tohto dôvodu, ak nemôţete udrţať svoju tvrdú myšlienku pevne vo svojej ruke, a
ak voda a oheň, podmienky pre ţivot neprichádzajú, nedosiahli ste nič. Pri takýchto
podmienkach sa nemôţete pochváliť ani vierou, ani vedomosťami.
To nie je mienené ako zastrašovanie. Ak by mal lekár stráviť 10 alebo 15 rokov štúdiom,
aby sa stal dobrým lekárom a bol mu priznaný doktorát, myslíte si, ţe ţiak ezoterickej vedy by
mal pracovať menej? Aby bol niekto potvrdený ako ţiak ezoterickej vedy, mal by pracovať na
svojej mysli, srdci, vôli a mal by sa stať pánom ţivotných podmienok. Ak ţiak stojí pred
rozčúleným davom, iba mávnutie ruky stačí na to, aby ho upokojil. Ak by sa nad ním mala
prehnať búrka, len mávnutím jeho ruky by sa mala utíšiť. Ak by ho rozbolela hlava, mávnutím
svojej ruky by bolesť odišla. Toto je ţiak ezoteriky. Čo povie - stane sa. Ale ak povie sto
modlitieb a len jedna z nich bude prijatá, to ukazuje, ţe Boh mu ešte nenaslúcha. Nestal sa
svätcom, nie je pripravený pomôcť iným. Svätec pracuje pre celé ľudstvo a jeho práca je
poţehnaná.
Moderní ľudia potrebujú očistu. Mali by očistiť svoje myšlienky, city a túžby, a
oslobodiť ich od všetkého navrstvenia minulosti. Mali by očistiť svoje vedomie a
rozjasniť ho. To znamená čistý život. Keď niekto očistí svoje vedomie, jeho ţivot sa takisto
stane čistý. Nezaoberajte sa vonkajšími prejavmi ľudí mysliac si, ţe nie sú čistí. Čistota a
nečistota sú vnútorné procesy. Ak nepremýšľate o veciach týmto spôsobom, budete upadať do
falošnej zboţnosti, budete sa pozerať len na vonkajšiu zboţnosť. Nie, ľudia by mali byť oddaní
nielen navonok, ale taktieţ vnútorne. Nevenujte pozornosť len vonkajším veciam, ale
rozpoznajte, či sa nedá niečo urobiť pre Boha. Všetko, čo bolo urobené pre Boha je čisté a
posvätné. Či je niekto básnik, kazateľ, vedec, to nie je dôleţité. Ak básnik neoslavuje to Veľké v
ţivote a neţije to, nie je básnik. Básnici, vedci, kazatelia sú tí, ktorí velebia to Veľké, učia o tom
a takisto pre to ţijú. V tomto zmysle kaţdý človek môţe byť básnik. Ak nemôţete pouţiť svoj
jazyk ako pero, podľa všetkých pravidiel poézie, nie ste básnik. Ak nemôţete pouţiť svoju myseľ
ako pero, podľa všetkých pravidiel poézie, nie ste básnik. Skutočný básnik píše jazykom, svojím
srdcom a svojou mysľou. Vylieva, dáva veľkoryso z bohatstva svojho srdca a mysle. Básnik
popisuje záţitky svojho srdca, svojej mysle a duše a kvôli tomuto majú ľudia radi jeho poéziu.
Ţelám vám, aby ste stretli Krista tak, aby vám mohol otvoriť oči. Keď začnete vidieť, spýta
sa vás: "Spoznávaš kto Ja som?" Ak Ho spoznáte, ste pripravení pre prácu a aplikáciu. Toto

bude vyjadrovať, ţe v procese prebudenia vedomia sú dva dôleţité momenty: otvorenie očí začatie videnia, a potom vnímateľnosť a pouţiteľnosť veľkých zákonov ţivota. Niektorí uţ prišli
do prvej fázy - otvorenia očí vedomia, zatiaľ čo iní - k zákonu sluţby. Sluţba naznačuje akt
pochádzajúci z lásky. Tí, čo aplikujú zákon lásky sú silné osoby. V písme je o takýchto ľuďoch
napísané, ţe spravodliví budú vládnuť vo svete.
Náboţenskí ľudia hovoria, ţe Boh napraví svet. Boh vytvoril svet, ale ak je v ňom nejaká
disharmónia, je to kvôli pokrivenému ľudskému ţivotu. Ľudstvo skazilo svet, ľudstvo to bude
musieť napraviť. Dokonca aj dnes Boh pracuje a vytvára nové svety, ale pre tieto svety sú
potrební rozumní ľudia, aby nezničili to nové, čo bolo vytvorené. Keď hovorím, ţe ľudia zničili
svet, mám na mysli ľudský svet. Nikto nemôţe zničiť to, čo vytvoril Boh. To je nemoţné. Avšak,
nesprávnym pouţitím myšlienky môţe človek zničiť svet svojho suseda, povediac mu, ţe je
ignorant, ţe ničomu nerozumie, ţe je na zlej ceste. Každá osoba je citlivá na pôsobenie
svojho suseda a môže sa stať zdeformovanou. Ak vám niekto povie, ţe ste neveriaci,
nebuďte rozrušení; radšej sa ho spýtajte, čo dosiahol so svojou vierou. Ak vaša "bezboţnosť"
zaobstaráva jedlo, odev, bývanie, potom ste na správnej ceste. A ak ste so svojou "vierou"
zostali hladní, bosí, a otrhaní, potom vaša viera nie je správna. Pravá viera ľudí ţiví, robí ich
silnými, zdravými a bohatými. Pravý Boh pomáha ľuďom vyjsť z ich zlých predstáv a umiestňuje
ich na správnu cestu. Pravý Boh vyvádza ľudí z hriechov a zločinov a umiestňuje ich do
podmienok, ktoré ich pozdvihujú. Kaţdý iný, kto ľudí degraduje, kto ich strháva z ich dnešnej
pozície nie je vôbec Boh. Pravý Boh vkladá do ľudskej bytosti podmienky pre duchovné,
intelektuálne a emocionálne zdravie. Očisťuje ľudskú bytosť od všetkých jedov, ktoré ju okrádajú
od jej duševného pokoja a robia ho nespokojným.
Prajem vám, aby ste ráno po prebudení počuli Boţí hlas, ako ho počul Adam v rajskej
záhrade. Boh povedal Adamovi, "Adam, Adam, kde si?" - "Som tu Pane, ale nemôţem prísť."
prečo Adam nebol schopný ukázať sa pred Boţou tvárou? Pretoţe bol nahý. Ja vám tieţ
hovorím: mali by ste počúvať tichý hlas Boţí a ihneď odpovedať. Povedzte, "Tu som, Pane!"
Buďte dostatočne odváţny, aby ste prišli pred Jeho tvár. Niet nič väčšie pre ľudskú dušu, než
moment, keď človek počuje jemný a láskavý Boží hlas. Po počutí tohto hlasu sa v ľudskej
duši zjaví svetlo a táto osoba uţ bola pripravená na prácu, pre sluţbu Bohu. Bez tohto hlasu,
ktokoľvek môţe ľahko padnúť do temnoty. Usilujte sa o čistý ţivot, aby ste mohli prísť k dotyku s
Bohom a mohli počuť Jeho hlas. Stať sa dobrou pôdou, aby ste získali Jeho slovo. Ak ste ako
kameň, slovo vás minie a odíde bez stopy. Je ľahké zavlaţiť dobrú pôdu, ale skala odkloní vodu
mimo seba. Byť kameňom a nebyť schopný vsiaknuť do seba vodu predstavuje ţivot naplnený
protikladmi. Človek musí byť dobrý plavec, aby sa oslobodil od protikladov. Vstupom do
búrlivého oceánu ţivota by mal človek drţať svoju hlavu nad vodou, aby sa neutopil. Dnešní
ľudia majú strach zo ţivota a čudujú sa, čo sa im stane.
Ak sa ţiak spýta takúto otázku, indikuje to, ţe sa bojí. Čo sa stane ţiakovi, keď jeho učiteľ
postupuje k vyššiemu svetu? Tento druh strachu nie je na mieste. Vedomý učiteľ je ako skúsený
kapitán lode. Nikdy nezastaví loď uprostred oceánu. Keď je na svojej ceste, privedie bezpečne
svojich cestujúcich do určeného prístavu. Keď majster odíde, jeho ţiaci sa ocitnú v rovnakej
situácii, ako boli s ním. Dobrý a vedomý učiteľ vštepuje svetlo do myslí svojich ţiakov, vďaka
čomu oni pokračujú v štúdiu, dokonca aj bez jeho vonkajšieho vzťahu k nim. Ak to môţeme
povedať o štandardnom učiteľovi, o koľko viac to môţe byť povedané o Veľkom Učiteľovi, Ktorý
reprezentuje vonkajší vzťah Boha k ľuďom. Majster odovzdáva časť svojho svetla tým okolo
seba, ako sviečka dáva časť svojho svetla kaţdému, kto ho chce pouţívať. Majster je
manifestáciou Duchovného Svetla. Čím viac absorbuje tohto svetla, tým viac je človek spojený s
majstrom, nie formou ale obsahom a významom. Slovo vychádza z učiteľa, ale patrí Bohu.
Kristus hovorí, "Verte v Boha a verte vo Mňa!" Čo znamená, ţe ak veríte v Boha alebo v
Krista, je to dostatočné. Ak veríte tejto alebo tamtej osobe, svätcovi, alebo dobrému človeku,
vaša viera je limitovaná. Verte v Neho, aby ste Ho mohli vidieť vo všetkom. Ten, v Ktorého by

ste mali veriť je Boh. Veriť v Boha znamená, ţe budete veriť tieţ vo všetkých ľudí oveľa viac,
pretoţe sa On cez nich odhalí.
Keď je o niekom počuť, ľudia sa pýtajú, kto je to, odkiaľ prichádza a kto ho poslal. Niektorí
ľudia sa ma pýtajú, "Kto ste?" Ja hovorím: ak ste chorý, poviem vám, kto som. Ak ste ţiaci,
poviem vám, kto som. Takţe, ak som lekár a môţem vás vyliečiť, moje vedomosti budú
preskúšané. Ak ste ţiak a môţem vás učiť, som v tej práci doma. Pre koho je vytvorené slnko?
Slnko je vytvorené pre tých, ktorí môţu vyuţívať jeho svetlo a teplo. Toto slnko je vytvorené
Bohom. Ak nemôţete mať úţitok z jeho svetla a tepla, slnko nie je vytvorené pre vás.
Pamätajte si: vo svete existuje jeden Učiteľ. Pokiaľ si prajete tešiť sa z Jeho poţehnania,
udrţujte Jeho meno posvätné vo svojej mysli, srdci a duši. Toto by mal byť ideál ľudskej duše.
Jediný Boh existuje vo svete, o Ktorom by ste nemali nikdy pochybovať. Nepochybujte o Jeho
láske k vám. Ľudia pochybujú o láske, pretoţe od nej chcú viac, viac, neţ ona môţe v danom
prípade dať. Boţia láska je len mierou, ktorou by sme mali merať veci a rozoznávať medzi
dobrom a zlom. Ak aplikujete túto lásku vo svojom ţivote, čokoľvek si prajete sa uskutoční. Keď
uţ toto viete, buďte pozorní vo svojich želaniach, pretože každé želanie, dobré alebo zlé sa
vyplní.
Teraz, vediac čo je v ţivote nutné, hľaďte chrániť si svoje spojenie s Bohom. Ak ste ho
prerušili, obnovte ho. To je cesta, ktorou prichádza Nové v ţivote. Staré uţ odišlo a bude
nahradené novým. Turci hovoria, "Keď prejde lejak, zostane blato." Na začiatku je blato vlhké,
ale postupne sa vysuší. To, čo je pre vás dôleţité je, čo môţete urobiť z vysušeného blata.
Počujúc, ţe starý ţivot odtečie, sa mnoho ľudí bojí, ţe sa im prihodí niečo hrozné. Nie je dôvod
sa obávať. Staré vedomosti odovzdajú svoje miesto novým. Starý ţivot bude nahradený novým.
Čo je na tom také hrozné?
Kristus povedal, "Ten, kto chce byť mojím ţiakom nech vezme na seba svoj kríţ a
následuje ma. Ten, kto chce byť mojím ţiakom, nech sa zriekne svojej matky, svojho otca, aj
sám seba." Pre človeka sebaobetovanie znamená uvoľnenie svojej duše zo všetkých
protirečení a prekáţok, ktoré ho v ţivote stretávajú. Takţe sebaobetovanie naznačuje vnútornú
slobodu pre dušu. Niekto hovorí, ţe zaprel sám seba a v ten okamih zomrel. Ten, kto zaprel sám
seba v starom ţivote nezomrie, ale odchádza. Keď príde čas jeho odchodu, pozýva svojich
priateľov na hostinu, rozpráva sa s nimi, preberá listy ľuďom, ktorí sú blízko tým, čo sú na onom
svete, a po tom, čo sa so všetkým rozlúčil smeruje k horám - ďaleko od sveta, kde ţil.
Takţe, u vás všetkých sa vyţaduje udrţiavať vedome spojenie s Bohom, aby ste vstúpili
do nového ţivota, aby ste počuli tichý hlas Boţí hovoriť, "Adam, poď von! Opusť starý ţivot a
vstúp do nového, kde panuje láska, svetlo, poznanie, sloboda a blahobyt.
Preloţil Viliam Tkáč, December 2012.

Brvno.
"Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho
brata". (Ev. podľa Matúša 7:5)
Na minulej prednáške som hovoril o verši: "Ak je tvoje oko čisté, aj celé tvoje telo bude
čisté". V tomto oku je trieska, ktorá prekáţa jeho čistote. Kristus hovorí: "Vyber najprv brvno z
vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata". Ako vybrať toto brvno?
Pod slovom "brvno" i "smietka" Kristus chápe dva opačné princípy - princípy negácie v ľudskom
ţivote. Brvno v oku má ten človek, ktorého oko je koncentrované na fyzický svet, dokonale
uviazol v matérii. Brvno - to je zákon protikladov. Pod slovom "smietka" sa chápe zákon
neustálej premeny. Kristus pouţíva dva obrazy: brvno a smietka. Brvno je odrezané zo stromu.
Viete aké stromy sa pouţívajú na brvná? Najkrajšie brvná sú vyrábané z dubového dreva, ktoré
sa pouţíva aj na stavbu domov. A keď dub vyhľadáte, zistíte, ţe ţije na najniţších miestach
zeme; je to najstarší materialista, a preto je jeho kôra tak popukaná. Medzi byvolom a dubom je
istá súvzťaţnosť. Keď sa byvol prehreje, vojde do kaliska, aby na seba nahádzal kal a tak sa
ochladil, a aby ho nehrýzli muchy. Čo je teplo? - Je to symbol Lásky. Tak aj ľudia, ktorí majú
predispozície na Lásku, vojdú do kaliska, aby sa ušpinili; no, aby ich nehrýzli muchy. Sú to
prezieraví ľudia.
Keď okolo vola preletí sršeň, ihneď zdvihne chvost a uteká. Byvol niečo také neurobí.
Keď okolo neho preletí sršeň a zabzučí, byvol opustí pole a pôjde sa ukryť do nejakého blata.
Moţno by ste mi povedali: "Vieme čo nám povieš o tom brvne". - Neviete čo vám chcem
povedať. Uţ som otvoril a prekutal mnoho kníh, v ktorých sa skúmali rôzne otázky z Evanjelia,
ale o tejto dôleţitej otázke sa píše oveľa menej, neţ o najbezvýznamnejších; o tých sú napísané
celé články. V súčasnom svete je všetko tak. O podstatnej práci sa nepíše nič, ale o
nepodstatnej, tej sa venujú celé zväzky. A pritom tieto bezvýznamné otázky, o ktorých sa toľko
píše, predstavujú len tiene vo vzťahu k podstatným, váţnym témam. Tiene sú potrebné len
vtedy, keď je niečo, čo je dôleţité uţ definované, vtedy majú nejaký zmysel. Keď bude nejaký
veľký maliar maľovať portrét, namaľuje k tvári aj tiene, aby mohla tvár dobre vyniknúť. Nie je
vţdy jedno, kam sa namaľuje tieň, či vpravo alebo vľavo, to ukazuje, ţe keď maliar kreslil, bol
otočený k západu, t.j. slnko zapadalo. Z toho budeme usudzovať, ţe ţivot tohto maliara zapadal
alebo inými slovami, zostupoval do materiálneho sveta. Ak predmet hádţe tieň z pravej strany,
znamená to, ţe maliar maľoval obraz, keď slnko vychádzalo. Preto aj je pre hlúpych ľudí jedno,
odkiaľ padá tieň, ale pre múdrych nie. Je dôleţité, odkiaľ dopadá tieň na vašu tvár.
Prečo hovorí Kristus, ţe je treba vybrať brvno z vášho oka? - Pretoţe toto brvno hádţe
tieň dovnútra, ale u človeka, ktorý chce pozorovať ţivot, musí byť tieň von. Spýtate sa ma:
"Prečo to tak musí byť?" - Ak je vo vnútri vášho ţivota tieň, nepochopíte jeho zmysel. Ale to je
veľmi prirodzené. Napríklad, ak je vo vašom dome tma, ale ulice budú osvetlené, budete vidieť,
čo sa deje vonku, kto prešiel, ako bol oblečený a pod., ale nebudete vidieť, čo sa deje vo vašej
izbe. Preto, ak bude toto brvno vo vašom oku, tak zmysel vášho vnútorného ţivota zostane
nepochopený. Moţno sa stanete reformátorom, moralistom, aby ste zmravňovali iných ľudí, aby
ste naprávali domy, mestá, ale nebudete môcť zmeniť ich vnútorný ţivot. Kristus hovorí:
"Vyberte toto brvno". Ako sa tam dostalo? - Vytvorilo sa z návyku v ľudskom rozume,
nadobudnutom po mnoho vekov. A kaţdý z vás si môţe overiť, či jeho tieň smeruje vonku alebo
dovnútra. Kristus hovorí: "Vyber", a nie: "Zbieraj". Zbieranie a vyťahovanie sú dva
prvopočiatočné procesy. Prvý proces je zbieranie a druhý - vyťahovanie. Doposiaľ ste zbierali,
vytvárali ste toto brvno, ktoré je výsledkom minulosti. Tak, ţe a + b = c ; c je brvno. Aby sme sa
oslobodili od tohto spoločného výsledku, Kristus hovorí, aby sa oddelilo a aj b od c, a tvoje oko
bude čisté. Ako ich oddelím? Nemôţeš sa od c oslobodiť, dokiaľ nevyberieš a, a tieţ aj b. Dokiaľ
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nevyberieš zo svojej hlavy muţskú a ţenskú voš, nikdy neodstrániš hnidy a i b = c, ktoré je
brvnom. V tomto zmysle je "a" váš rozum, "b" vaše srdce nie na vzostupe svojho účinkovania,
ale v zostupnom stupni svojho prejavu. Preto Kristus hovorí: "Zastavíš tieto dva procesy".
Spýtate sa ma: "Ako ich zastavíme?" - Aby zapracoval ľudský rozum, je nutné, aby sa človek
dostal do ťaţkostí, do bezvýchodiskovej situácie. Budete sa musieť dostať do poloţenia jedného
Napoleonovho inţiniera, ktorý bol donútený svojim pánom, aby v rozmedzí 25 minút vytvoril
most, inak ţe bude zastrelený. Inţinier vyuţil všetky svoje schopnosti a so stavbou mosta uspel.
Pozrite sa na mačku, keď prechádza okolo nebezpečných miest, snaţí sa prejsť bez ťaţkostí.
Keď je rozumná, prinúti sa skočiť zo steny, akokoľvek by sa jej to ráno videlo nemoţné. Tak aj
vy hovoríte, ţe to nemôţete, tamto nemôţete.
Kristus hovorí: "Vyber brvno zo svojho oka a polož ho na iné miesto - nie do svojho oka,
ale do svojho domu". Oko nepotrebuje brvno.
Onen učiteľ, ktorý predtým odporúčal, aby sa brvno vloţilo do oka, a nie do domu,
nepochopil Boţské zákony. V tele brvno môţe byť, ale v oku v ţiadnom prípade byť nesmie.
Pod slovom „smietky“ 1 chápem takých ľudí, ktorí ţijú v čisto citovom2 svete. Smietky sú
vzaté z pšenice. Títo ľudia získali svoje hriechy z neustáleho pôţitkárstva vo svete. Brvno je
výdobytok chamtivého, ţiadostivého ţivota. S takýmito ľuďmi nemôţete počítať. A taký človek, v
oku ktorého je brvno, ktoré je veľmi ťaţké a jeho oko sa neustále unavuje preto vţdy pozerá
dole. Dá sa spôsobiť, aby kaţdý z vás pozeral dole. Ako? - Keď mu poloţia náklad 100 OKI3 na
chrbát, začne premýšľať a pozerať dole. Niektorí o ňom povedia, ţe je veľký filozof. Áno, sú
filozofovia, ktorí pozerajú dole, ale sú aj takí, čo pozerajú hore. Keď máte brvno v oku, váš
rozum, srdce budú vţdy skľúčené, a budete unavení. Nejakým spôsobom sa ľuďom, ktorí majú v
oku tieto brvná, podarí skryť tento svoj stav, ale ak takého človeka zarmútite alebo urazíte,
začne hľadieť dole. Ţena, ktorá sa nahnevala na svojho muţa, pozerá dole. Prečo? - Pretoţe
brvno začalo prejavovať svoju činnosť. Týmto charakterizujem jeden všeobecný princíp. Podľa
rovnakého zákona majú aj dievčatá a chlapci brvná. Aj ţenatí/vydaté. Manţelstvo je len niečo
prechodné. Podľa mňa vo svete niet oddaných4 ľudí, ale sú len ľudia zapriahnutí. Preto
nehovorím o oddaných, ale o zapriahnutých. Verím, ţe vy nie ste zapriahnutí. A vy, ktorí o
ţenbe premýšľate, ste zo šťastných ľudí.
Kristus hovorí: "Vyber brvno zo svojho oka, aby bolo čisté, aby si mohol vybrať smietku
z oka svojho brata". Ja skúmam všeobecné duchovné princípy, na ktorých spočíva náš ţivot.
Napríklad, ak je môj dom postavený na Boţích zákonoch, nie je to len moja zásluha, ale aj
zásluha toho inţiniera, ktorého som zavolal, aby ho postavil, aby vypracoval projekt. Takisto aj
všetky nedostatky, ktoré dom má, sa nemôţu pripísať len mne. Preto, keď príde nejaký pán,
ktorý rozumie staviteľstvu a povie mi, ţe umývadlo alebo niečo iné nie je na svojom mieste, je
treba ho počúvnuť. Ak mi nejaký rozumný človek povie, aby som si prestaval dom, pretoţe jeho
steny sú tenké, je potrebné ho počúvnuť, je potrebné súhlasiť s jeho názorom, pretoţe ma môţe
prekvapiť nejaká katastrofa. Keď Kristus vystríha s týmito slovami o brvne, tak skryl túto jednu
veľkú myšlienku do jedného slova. Aj Bulhari často skrývajú pod nejaké silné brvno svoje
peniaze, aby zvonku nevstúpilo svetlo. Tak sme aj my v súčasnom ţivote nešťastní kvôli tomuto
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brvnu, ktoré bráni vstúpiť svetlu a oţivuje matériu nášho tela. My, súčasní ľudia, máme jedno a
to isté poňatie o svetle a o určitých periódach, keď svetlo nie je jedno a to isté. Ak sa hrejete
teplom z dreva, alebo potom teplom z uhlia, efekt, ktorý to bude mať na vás v obidvoch
prípadoch bude odlišný. Ak ste citlivý, tak keď sa budete zohrievať pri spaľovaní kamenného
uhlia, budete preţívať všetky peripetie, cez ktoré prešlo ono; keď sa budete zohrievať pri
dubovom dreve, budete preţívať peripetie, ktorými prešli duby, budete ich cítiť ako ţivé
stvorenia. Čierna farba uhlia bude mať na vás úplne iný vplyv, neţ ten, ktorý by ste pociťovali od
tepla z dreva. Súčasná kultúra sa musí oslobodiť od pouţívania kamenného uhlia. Preto sa v
budúcnosti musia nájsť učení ľudia, aby zapriahli slnečnú energiu. Je potrebné, aby sme si
obstarávali toto palivo od slnka. Keď prídeme do tohto postavenia, aby sme vyuţívali slnečné
teplo a energiu, budeme tak kultúrni ľudia, akých ľudstvo očakáva. V súčasnom postavení sa
nemôţeme nazývať kultúrnymi ľuďmi.
Kristus hovorí: "Vyberte tieto brvná, už nie sú potrebné". V určitom čase bolo toto brvno
nevyhnutné, k niečom slúţilo, ale dnes, u súčasných ľudí, nemá význam. Keď ide byvol do
kaliska, aby sa skryl pred sršňom, má svoje ekonomické dôvody. Uvaţuje takto: "Namiesto toho,
aby som utekal 4-5 kilometrov pred sršňom, radšej vleziem do kaliska, nahádžem na seba blato
a takto ma nebudú žiadne sršne otravovať". Tak hovoria aj súčasní ľudia: "Musíme sa hmotne
zaistiť, aby nás nikto neznepokojoval, aby nás neotravovali sršne". Keď chcete zaistiť svoju
ţenu, deti, to sú sršne, ktoré vás kaţdý deň znepokojujú. Kresťania sa podobajú volom - tie
utekajú. Avšak svetskí ľudia, ako byvoly, vojdú do nejakej kaluţe, aby ich nechytili.
Pred rokmi bol v Rusku zriadený jeden zákon proti Ţidom a bol predloţený na debatu a
výklad. Jeden z predstaviteľov rady ministrov bol proti Ţidom a preto trval na hlasovaní o tomto
zákone. Ţidia sa pokúšali v rade protestovať rozličným spôsobom, obzvlášť u tohto ich hlavného
odporcu, ale neuspeli. Jeden zo Ţidov si zmyslel, ţe to skúsi sám priamo u tohto ministra a
rozhodol sa ísť k nemu. Ukázal sa ţandárovi a hovorí: "Chcem oprávnenie ísť k ministrovi, aby
som mu povedal len tri slová". Bolo mu dovolené vojsť. Vstúpil k ministrovi, ponúkol mu veľkú
brašnu zlata a povedal: "Vezmi a mlč". Za cárovho predsedania sa zišli všetci ministri na
zasadaní o ţidovskej otázke. Všetci sa vyjadrili proti tomuto zákonu a čakali, aby sa vyjadril
minister, ktorý bol proti Ţidom, ale ten mlčal. Cár zostal prekvapený a spýtal sa, prečo teraz
mlčí. Minister vytiahol brašnu a povedal: "Dokiaľ mám túto brašnu so zlatom, nemôžem hovoriť".
Táto brašna so zlatom je brvno. Príde deň, keď sa vás Pán opýta: "Prečo mlčíš?" - Presadili ste
nejaký zákon, za ktorý ste sa angaţovali, ţe budete mlčať. Dnes všetci bohatí, váţení ľudia
mlčia. Kto mlčí, ten je diplomat. V diplomacii sa odporúča mlčanie.
Kristus hovorí: "Vyber brvno zo svojho oka, aby si mohol hovoriť, vyber brvno zo svojho
oka, aby si videl". Medzi videním a hovorením jestvuje istá spojitosť. Nemôţeš hovoriť, dokiaľ
nevidíš.
Smietka, ktorá je v očiach niektorých ľudí, je z úplne iného materiálu, neţ ten, z ktorého
je brvno - je z pšenice. Vieme, ţe u pšenice je len ţelanie sa rozmnoţovať, zaberať veľké
priestranstvo. Hovorí: "Dajte mi len 7-8 mesiacov čas, aby som sa rozmnožila, dokončila si svoju
prácu a potom svoje miesto opustím“. S brvnom to tak nie je: dub chce 10, 100, 500, 1000
rokov, aby sa rozvil a vyrástol. Ten vyţaduje vlastníctvo. Učenie o brvne je učenie o majetku. Ak
je tvoj syn nehodný, vyber brvno zo svojho oka a zbav ho všetkého vlastníctva, aby neminul tvoj
majetok v priebehu pokolení a aby nečinil zločiny. Ale vy poviete: "Kde je Šam, kde je Bagdad".5
Ak je niečo, čo spútava náš ţivot, tak je to učenie o vlastníctve. Prichádzame na zem a
zaoberáme sa domami, poľami, trápime sa s otcom, matkou, sestrami, bratmi, súdime sa, aţ
kým nepríde deň, keď nás odtiaľto odvolajú. Syn hovorí: "Zomrel mi otec, nemohol rozriešiť túto
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vec, ale ja ju rozriešim, uvidia, ako sa rozdelí dedičstvo". 8000 rokov ľudstvo rieši otázku
vlastníctva a táto otázka opäť zostáva nedoriešená. Kristus hovorí: "Vyberte tento majetok zo
svojho oka, aby sa svet napravil". Potom sa stratia malé prekáţky, malé smietky.
Teraz existujú medzi verejnosťou morálne, dobročinné spolky. V kostoloch hlásajú
kňazi, učitelia robia osvetu v školách, sudcovia prisudzujú právo na súdoch, ale všetci majú v
očiach brvná. Pán, Ktorého poznám a o Ktorom vám hovorím, nie je Pán brvien, majetku, a nie
je za ľudí, ktorí sa sporia o vlastníctvo. Vlastníctvo nemá ţiadneho Boha. A ľudia, ktorí sa delia
na katolíkov, protestantov, mohamedánov a pod., nemajú ţiadneho Boha. Váš Boh je Bohom
brvien, ale môj Boh nemá brvná.
Kristus hovorí: "Pokrytec, vyber brvno zo svojho oka!" A ak sa ma spýtajú: "Kedy sa
opraví svet?", odpoviem: Keď sa vyberie toto brvno z vášho oka. - Ale kedy sa toto brvno
vyberie? - Keď prevládne Láska. Potom sa dá brvno vybrať veľmi ľahko. Všetky ţeny, ktoré
prinášajú kultúru, môţu vybrať svoje brvno, rovnako ako aj to, ktoré majú ich dcéry a synovia,
ešte kým sú v ich útrobách. Ak by som kázal o Mojţišovom zákone, najskôr by som potrestal
ţeny: im prislúcha najväčšie napomenutie. Ale preto, ţe nehlásam Mojţišov zákon, ale Kristov,
tak ţenám hovorím: "Pretože vy ste lekári, dosť ste už slúžili svojim starým milencom v rajskej
záhrade, zrieknite sa ich a slúžte Bohu". Viac neţ 8000 rokov uţ ţeny slúţia tomuto krásavcovi
z rajskej záhrady a nič dobré neurobili, preto sa im ukladá, aby sa ho zriekli. Namietnete mi:
"Nenapádaj nás, my sme čisté". - Áno, v istom čase ste boli čisté, ale dnes nie ste také, aké som
vás poznal. Toto brvno - vlastníctvo - vošlo do vášho oka, začali ste ţiť podľa zákona majetku,
prišiel k vám, v rajskej záhrade, váš priateľ a povedal vám: "Odíďte z tejto rajskej záhrady, dosť
ste tu boli ako záhradníci; dobyte zem, ta je pre vás. Čo ste hlúpe, aby ste zostali v tejto
záhrade, stanete sa rovnými Bohu". A ţeny odišli z raja.
V jednej dlhej a zaujímavej histórii Mojţiš popísal odchod ţien z raja. Keď prečítate celý
Starý zákon, uvidíte, ako sa Boh neustále obracia k izraelskej dievčine, ktorú pomenúva rôznymi
menami: neustále ju nabáda, aby sa vrátila na správnu cestu, k svojmu otcovi. Ale kam ste to
nešli po odchode z raja! Odišli ste do Egypta - to je materiálny svet, do Babylónu, ktorý je starým
svetom, starou kultúrou - stále kultúrou vlastníctva. Teraz ste v Európe, ktorá zas mieša rovnakú
kašu, ako Egypťania a Babylončania. Kristus hovorí súčasným ľuďom, ktorí reprezentujú
vyvolený národ: "Vyberte toto brvno zo svojho oka", t.j. straste toto majetníctvo zo svojej zeme,
pretoţe ono je príčinou všetkých sporov a vojen. Jediné vlastníctvo, ktoré človek má, to je jeho
telo. Ak človek dokáţe zmeniť kaţdý deň častice svojho tela, riadiť ţelania a konanie svojich
orgánov, ako aj mozgu so všetkými jeho centrami, bude z neho výnimočný človek. Povedz si:
"Teraz nepotrebujem nijaké domy, polia, to je pre budúcu kultúru".
Budúcnosť, ako projekcia minulosti, je pre hriešnikov, prítomnosť je pre spravodlivých.
Keď niekto povie, ţe v budúcnosti napraví svoj ţivot, chápem, ţe tento človek je hriešnik. Keď
niekto povie, ţe napraví svoj ţivot ešte teraz, chápem, ţe tento človek je spravodlivý, ktorý
vybral brvno zo svojho oka.
Takţe budúcnosť, v tomto zmysle, je pre hriešnikov, ktorí nezmenia svoje ţelania, to je ich
vlastníctvo; ale prítomnosť je pre spravodlivých, pretoţe tá nezaberá nijaký priestor, je to
matematická línia. Kaţdý spravodlivý prejde touto priamkou. Ja hovorím: Kaţdý, kto ţije
prítomnosť, vojde do Kráľovstva Boţieho. A tak budúcnosť je pre hriešnikov. Minulosť, t.j.
všetko, čo sa stalo, je v rukách Boţích, ale prítomnosť je naša. Takţe sme si vymenili úlohy.
Boh sa zaoberá s tým, ako opraviť naše hriechy; my sa zaoberáme Boţou Pravdou, ktorá príde
v budúcnosti, ale ľudia v súčasnosti hovoria: "My pracujeme pre Boha, aby sme uskutočnili Jeho
želania". Odo dneška chcem, aby ste zhodili všetky svoje brvná a som pripravený vám pomôcť;
ale ak to necháte na zajtrajšok, nenájdete ma. V prítomnosti mám slovo ja, v budúcnosti - Pán.
Moje slovo je vystuţené jedným veľmi tenkým vláknom, ktoré sa nazýva vlákno Lásky. Kristus
sa obracia k tým, ktorí sa toto učenie učili, ktorí sú prebudení. Preto aj ja vás nemám čo učiť, ale
je potrebné, aby ste pouţili Boţské princípy, ktoré ste sa uţ naučili. Aby ste mohli aplikovať
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nejaký Boţský princíp, na to existujú isté metódy. Človek, ktorý chce upotrebiť nejaké učenie,
musí najprv splatiť svoje dlhy. Podľa mňa, zákon sebaobetovania nie je nič iné, neţ splácanie
dlhov. Ale príčinou vytvorenia dlhov je majetok. Poviete: „No, takže je to možné". Čo je moţné?
Napríklad, ţe budeš bohatý, učený a pod.. Nie, s tým sa nedá nič urobiť. Mnoho ľudí aplikovalo
toto učenie, mnohí chceli byť bohatí, učení, zdraví, ale nedrţali sa ho dlhý čas. Učenie môţe
mať výsledok len vtedy, keď človek aplikuje zákon sebaobetovania za celé ľudstvo, len vtedy sa
budete obetovať aj za seba samého. Ak sa obetujete pre dobro ľudstva a pozdvihnete ho len o 1
centimeter v jeho postavení, v budúcnosti, keď sa vrátite na zem, vojdete do takých priaznivých
podmienok ţivota, ktorých ste vy sami boli príčinou. Všetky samovraţdy vo svete vyplývajú zo
zákona na vlastníctvo. Ţena chce ovládať svojho muţa a ak v tom neuspeje, je zúfalá a zabije
sa. Ţena usmerňuje svojho muţa, ako má pozerať alebo nepozerať na cudzie ţeny a pod.. Muţ
dnes spadol do týchto omylov, pretoţe je narodený z ţeny. Ţeny sú zodpovedné za chyby, ktoré
muţi robia, tie ich naučia tomuto zákonu. Poviete, ţe vás odsudzujem. Nie, nesúdim vás,
nesúdim nikoho, len hovorím pravdu.
Kristus hovorí: "Vyber brvno zo svojho oka", a brvno v tvojom oku je ţiarlivosť,
podozrievavosť, nenávisť, zlo, chtivosť, závisť, atď..Brvno, brvno sa musí odstrániť! Je všade: v
kaţdom spoločenstve, cirkvi, náboţenstve, stále vidím brvná. Súčasní ľudia sa podobajú na
oných dvoch Nemcov v Amerike, ktorí boli dobrými priateľmi a dali si jedného dňa sľub, ţe sa
budú bozkávať 6. Avšak, mali veľké bruchá, nuţ sa nemohli k sebe priblíţiť, aby sa pobozkali.
Títo dvaja priatelia sa jeden k druhému nemohli priblíţiť a rozišli sa s veľkým zármutkom. Dnes
majú všetci ľudia také veľké bruchá, takţe sa nemôţu priblíţiť. Prečo? - Brvno je celá príčina.
Pri takom veľkom brvne nemôţe mať pre dušu nijaký bozk. Nejaké dievča stretne chlapca, chce
ho pobozkať, ale nemôţe, zavzdychá. Chlapec chce pobozkať nejaké dievča, takisto nemôţe aj ten si povzdychne. Všetci ľudia stále nariekajú, nemôţu sa bozkávať. Dokiaľ sa neodstráni z
oka brvno, budeme naďalej jeden od druhého ďaleko. Dnes sú mravy narušené, následkom
čoho sa ľudia nechápu. Nejaký muţ sa pozrie na ţenu iného, ten sa hneď nahnevá a povie si:
"Počkaj, uvidím čo budeš robiť, budem ťa sledovať". Muţi a ţeny na seba ţiarlia všade, ale chcú
sa naučiť nejakú novú filozofiu, nové učenie. Najťaţšou vecou je, aby si človek toto
pomenovanie zaslúţil, aby spoznal prírodu a ona, aby mu slúţila. Poznáte túto matku, ktorá sa
nazýva príroda, hovorili ste s ňou? Je panenská. Viete, aké sú jej zvyky, náhľady, zákony a
spoločenstvo? Keď hovorím ľuďom, ţe musia vojsť do harmónie s prírodou, súčasní náboţenskí
činovníci to nazývajú modlosluţbou. Dnešný poriadok, ktorý tu je, je modlosluţbou, ale tento
poriadok bude zmetený a zostane len ex-človek. Z dnešného človeka zostane len jeho prázdna
hlava, ktorá sa bude ochraňovať v múzeu, ako pozostatok minulej kultúry. Keď prídu budúci
ľudia do múzeí, budú skúmať hlavy súčasných významných vladykov, patriarchov a biskupov,
budú vidieť ich brvná, s ktorými ţili toľko rokov a povedia: "Znamenití ľudia, bohabojní ľudia, aká
zbožnosť, že z neho zostala len hlava!" Pre budúcnosť musia byť všetci učitelia, kňazi, kazatelia
i sudcovia bez brvien. Bulharsku by som spravil veľkú sluţbu, keby som určil, koho ustanoviť
ako učiteľa, ako kňaza, koho za sudcu a pod.. Ak by sa to rešpektovalo, veci v Bulharsku by sa
posunuli napred. Ale čo sa deje teraz? Niekto ukončí kňazský seminár, no jeho povaha viac
zodpovedá hercovi, ale oni ho vysvätia. Ak sa taký človek stane kňazom, bolo by lepšie, aby sa
nazýval sluţobníkom cirkvi, ale nie aj sluţobníkom Boha. Ţelal by som si, aby sa všetci kňazi a
učitelia naučili jazyk prírody a videli, čo píše ona. Skúmam všetky kamene, všetky riečky, všetky
kvety, a podľa nich dokáţem určiť, aká bola príroda pred 2000, 5000 i 10000 rokmi. Pretoţe
príroda mení svoj odev kaţdý deň, preto sa musíte učiť, aká je dnes. Prítomnosť je pre
spravodlivých.
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V zmysle pri zvítaní, keď sa stretnú - poznámka prekladateľa
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Kristus povedal Ţidom: "Vyberte brvná zo svojich očí, pretože inak sa nestanete
národom". Ale vtedajší duchovní, ktorí boli okultisti a kabalisti, povedali: "Takže tak! Miesto toho,
aby sme vybrali svoje brvná, my radšej teba zavesíme na také brvno". Tieto vaše brvná
ukriţovali Krista. Bol ukriţovaný na dve brvná: jedno muţské, druhe ţenské. Poviete: "Aké je
príjemné sa prechádzať pod týmito brvnami!"
Kristus hovorí: "Ak rozdáte osobné vlastníctvo medzi bratov a sestry, váš rozum i duch
sa oslobodia, aby ste sa mohli stať dobrými ľuďmi". Ak by všetky ţeny bielej rasy nasiakli touto
ideou, v priebehu 100 rokov by sme posunuli ľudstvo o 4-5 tisíc rokov napred. Ale na to je
potrebný rozum, a keď rozumu niet, niet medzi ľuďmi tohto uvedomenia, vešajú jedného za
druhým, reţú im hlavy. Teraz aj kňazom reţú hlavy. Prial by som si, aby ste rozumeli tomu, čo
vám hovorím. Hovorím principiálne, nie v záujme toho alebo onoho, skúmam problém v širšom
zmysle. Zabíjaním sa svet uţ nedá opraviť. Ja nie som z tých, ktorí dokáţu podrezávať a vešať.
Nech to všetci vedia. Uţ ma neukriţujú. Vy sami jeden druhého ukriţujete, dokiaľ vás neosvieti.
Kristus hovorí: "Pokrytec, vyber najprv brvno zo svojho oka". Neberte všetko to, čo bolo
povedané, ako niečo uráţlivé, je to zákon neba. Keď prejdeme cez hranice duchovného ţivota,
zanecháme brvno tu na zemi. Na niekoho povedia: "Odíde na onen svet". - Nie, on ešte
neodišiel, ešte je tu na zemi, preto je treba mu dať aspoň trocha pšenice. Väzenie je astrálny
svet. Tam odišiel so svojim brvnom. A smietky v našich očiach sú všetky malé nedostatky, ktoré
máme. O niektorých hovoria, ţe veľmi radi rozprávali, nevedeli, ako drţať ústa, nevedeli, ako sa
obliekať, nevstávali skoro ráno, veľa nepracovali a pod.. Všetko toto sú malé nedostatky, veľmi
malé prehrešky, sú to smietky v očiach ľudí. Čo, súčasní ľudia nepracujú? To nie je práca, to je
trápenie, drina. Práca sa robí vţdy s Láskou, drina slúţi dlhu, a trápenie vychádza z násilia.
Príčinou toho všetkého je toto vlastníctvo. Ţena, ktorá tento návyk vniesla do sveta, je vinná za
toto zlo. Všetky ţeny učia svoje deti a hovoria: "Hľaďte, aby ste boli bohaté, aby ste mali väčší
príjem, chcite od svojich mužov všetko, čo potrebujete! Nehovorte im všetko, podržte si to v
zálohe a pod.." Preto ţena začína chcieť od svojho muţa to - či ono, bez toho, aby sa zaujímala
o jeho stav, a on udivene hľadí a nevie, ako ju uspokojiť. Čo sa potom stáva? Jeden Grék v
Burgase sa oţenil s jednou veľmi bohatou Grékyňou. Ona mu priniesla 4000 lír7. Keď sa vzali,
začala poţadovať, aby sa jej kúpilo to - tamto, utrácala bez uváţenia. Neprešli 2 roky a všetky
peniaze, ktoré doniesla, sa utratili. Jej muţ si uschoval účet za všetko, za čo utratila peniaze, a
keď účet dosiahol hodnotu 4000 lír, povedal jej: "Peniaze, ktoré si priniesla, sa už minuli. Preto
si choď pýtať od svojho otca a ak ti on ešte dá, kupuj si čo chceš, čo potrebuješ."
Keď hovoria, ţe niekto opustil svoju ţenu, hovorím: Jej muţ minul všetko, čo ona
doniesla od svojho otca a pretoţe uţ viac nemá, on chce rozvod. Prečo nemôţu spolu ţiť? Pretoţe ţena má v oku veľké brvno, chce ho ovládnuť, aby nemyslel na ţiadnu inú ţenu, číta
mu z Písma verše, ktoré sú v jej záujme. Hovorí mu: "Prvá klauzula v Písme je, že muž opustí
otca i matku a pripojí sa k svojej žene". Áno, ale ktorého otca a matku? Kristus hovorí: „Človek,
ktorý sa žení, opustí tú matku, otca, brata i sestry, ktorí v raji zhrešili, a tak sa pripojí k svojej
žene". Ťaţko a horko je tomu, kto keď sa ţení, neodíde od svojej matky a otca, ktorí zhrešili v
raji.
Takţe vy, ako kresťania, musíte odstrániť súkromné vlastníctvo. Súkromné vlastníctvo
je zlo, ako pre kaţdého človeka, ktorý sa chce rozvíjať, tak aj pre všetkých okultistov8, obzvlášť
mystika, ktorý chce študovať tajomstvá prírody. Súkromné vlastníctvo je veľké zlo. Nemyslím
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Šlo pravdepodobne o veno v hodnote 4000 tureckých lír, vtedajšej mene, ktorá platila aj v Bulharsku, ktoré bolo pod správou
Osmanskej ríše - poznámka prekladateľa
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tým štátny systém, ale kto chce pochopiť ľudský ţivot, musí zavrhnúť súkromné vlastníctvo. To
neznamená, ţe máme byť leniví, ale máme sa naučiť pracovať. Ţena nemá čakať čo donesie jej
otec, alebo muţ, ale má sa spoliehať na svoje sily. Muţ sa neţenil, aby prinášal do domu 9. To
nie je manţelstvo. Pravé manţelstvo je spojenie dvoch mladých ľudí, aby ideovo pracovali. Ak
by ţena manţelstvo pochopila takýmto spôsobom, snaţila aby sa muţa zaodieť. A čo sa stáva
dnes? - Ţena nesplnila svoju prácu, nesplnila svoj dlh a preto, keď sa muţ vráti z práce, začnú
hádky a nedorozumenia. Zákon o súkromnom vlastníctve je pre súčasných ľudí, ktorí sa
ţenia/vydávajú. Hovoria: "Títo mladí sa veľmi milujú". Prečo? - Pretoţe chlapec je bohatý, má
postavenie a donesie všetko, čo jeho ţena potrebuje; alebo je bohatá ona, takţe môţe s jej
pomocou postupovať i jej muţ. Ak je chlapec chudobný, dievča ho nemiluje. Z dôvodu týchto
pokrivených názorov sa objavujú rôzne nešťastia. Boţí zákon si prispôsobí staré materiály a
pretvorí ich. Uhlie sa môţe stať diamantom, keď prestavia svoje častice tak, ţe sa stlačia, aby
skryštalizovali, a tak prejde do novej formy. Takisto aj náš ţivot musí prejsť ohňom, aby sa
pretvoril a prekryštalizoval, a tak dosiahne novú formu. Tak budeme mať krajšie domy. Príde
deň, keď po 10 rokoch ţivota v jednom dome ho zbúrame, aby sme vytvorili nový. Starý dom, v
ktorom sme ţili 10 rokov, je plný zlých myšlienok.
Keď sa muţi a ţeny hádajú, musia túto školu spáliť a urobiť novú. Tak je treba
postupovať aj v cirkvi. Nová škola, nová cirkev - to je Kristovo učenie. Vyhodiť Brvno - to je nové
učenie. Takto píše Pán: "Ak chcete zlepšiť svoj život, musíte všetko zbúrať a stavať na nových
pravidlách bez toho, aby vám v oku zostalo brvno". Vtedy sa vaše predstavy o prírode, váš
sociálny ţivot zlepšia, a zlepšia sa aj domovy. Keď sa vrátite domov, poviete: "Odo dneška
začnem vyťahovať brvno zo svojho oka". Ale brvno sa nevyťahuje nejakou ceruzkou, ale bude
sa vyťahovať mnoho krát. Je nutné reťazové vyťahovanie10. Keď sa naučíte tento zákon
vyťahovania, dôjdete do procesu znásobovania. Vtedy pochopíte takisto zákon: "Milujte sa a
množte sa".
S Adamom prišiel do sveta prvý proces, zhromaţďovanie; ale s Evou prišiel na svet
druhý proces, vyťahovanie. Preto Pán stvoril ţenu prostredníctvom vytiahnutého Adamovho
rebra. Aká ţena? - Ţena z raja, ktorá túţila mať intímny kontakt s "ním". Preto sa muţi budú učiť
vyťahovať (extrahovať) svoje ţeny. Ţeny sa budú učiť extrahovať svojich synov a dcéry, preto
ony rodia. Rodenie je zákon extrahovania. S pomocou tohto zákona Pán učí ţeny extrahovaniu
a pýta sa ich: "Chcete iný spôsob, ako mať vlastníctvo?" Keď ma počujete, poviete si: "Toto je
jediný človek, ktorý spochybňuje právo na vlastníctvo, učenie, ktoré existuje už 8000 rokov". Nie,
tento zákon bol vštepovaný neskôr, ale v prírode nemá nijaký základ. Zem je naša a my s ňou
môţeme disponovať. Ak máme radi svojich bratov a sestry, môţeme disponovať s tým, čo majú.
Ak ich nemáme radi, povstáva zákon súkromného vlastníctva. Súkromné vlastníctvo prišlo, keď
prestala pôsobiť Láska. V čase nezhôd ţena hovorí: "Rozvediem sa s ním, ale prinútim ho, aby
mi platil". Ľudia, ktorí od ţivota nepoţadujú nič zvláštne, môţu ţiť s touto ideou súkromného
vlastníctva; ale tí, ktorí chcú rozriešiť tajomstvá prírody, chcú preskúmať svoju existenciu a
zmysel ţivota, pre tých je súkromné vlastníctvo veľká prekáţka, veľké zlo. Musíte sa prestať
zaisťovať a začať pracovať. Človek si má vytvoriť nejakú prácu, ktorá ho uspokojuje. Ale vy mi
namietnete: "Pán dáva, ale do ovčinca nenaháňa". Toto príslovie bolo vytvorené po Evinom
zhrešení. Súkromné vlastníctvo, to je ovčinec. Eva toto príslovie zatajila. Toto príslovie sa chápe
tak, ţe ak chcete mať súkromné vlastníctvo, musíte si sami nahnať ovce do košiara. Pán stále
dáva bohatstvo, ale v súkromné vlastníctvo neverí. Dnes sa ľudia nad týmto príslovím udivujú.
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V zmysle jedno za druhým - poznámka prekladateľa.
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Ja si myslím, ţe je to ľudský výmysel.
Kristus hovorí: "Vyber toto brvno, t.j. súkromné vlastníctvo zo svojho oka, nepotrebuješ
žiaden košiar". Kristus ťa vyvedie z košiara a zavedie ťa na pašu. To poukazuje na to, ţe On
neverí v súkromné vlastníctvo. A všetci kresťania, ktorí veria v súkromné vlastníctvo, majú cirkvi,
sekty a pod.. V náboţenskom vzťahu povaţujú za nutné, aby sa delili na budhistov, brahmanov
a iných, čo ukazuje, ţe veria v súkromné vlastníctvo. Ja verím len v jeden veľký Boţský princíp,
ale neverím v nijaké formy. Pán vytvoril princípy, ale formy vytvárame my. Svoju nádobu si
vytváram sám, ale v nijaké nádoby neverím. Dnes sa ľudia modlia za svoje nádoby. Keď si
postavia dom, začnú byť smelší a začnú veriť, aţ si povedia: "Opäť verím v Boha a môžem sa
pokrižovať 11. Nech Boh ochraňuje môj dom, aby mi ho niekto iný nevzal", pre toto sa on kriţuje.
Taký človek neverí v Boha, ale vo svoj dom. Ja sa týmto spôsobom nekriţujem ale poviem
Bohu: "Pane, nie je prečo by si mal ochraňovať môj majetok, ja ho neuznávam, ja v neho
neverím, odpusť mi, že som sa toľkokrát križoval a zaväzoval Ťa. Chcem chodiť spoločne s
Tebou po tých bystrých, šumiacich potokoch, po zelených a orosených lúkach, po kvitnúcich
hustých horách, chcem byť súdny a chcem byť slobodný občan na celej zemi". - Len tak
pochopíte Krista, len tak budete k Nemu blízko.
Keď na vás dnes pozerám, oči niektorých z vás sa mi nepáčia, vyberte z nich brvno! A
ako náhle vyberiete brvno zo svojho oka, príde Kristus, váš pastier, a vyvedie vás od vášho
súkromného vlastníctva. Budú vám dané najpriaznivejšie podmienky pre ţivot, vytvorí vám nové
telá, bratov, sestry, spoločenstvá a národy, aby ste medzi nimi mohli ţiť a pracovať. Dosť ste uţ
slúţili starému pánovi. Niekto stratil svoj dom, zomrelo mu dieťa, je zúfalý a zabije sa. Prečo
takto postupuje? - Pretoţe verí v súkromné vlastníctvo. Boh ti vzal syna alebo dcéru, pretoţe
vidí, ţe nebudú môcť ţiť v takom dome. Keď ti ochorie syn alebo dcéra, neboj sa o neho/ňu;
vedz, ţe choroba je za súčasných podmienok ţivota pre človeka veľkým poţehnaním. S týmito
brvnami nemôţete byť junáci. Odteraz musíte byť junáci, hrdinovia, ale je nutné, aby ste sa
zriekli svojich brvien. Keď sa vrátite k sebe domov, urobte si jeden veľký zoznam, v ktorom budú
vymenované všetky veci, ktorých sa bude treba v budúcnosti zriecť. Vymenujete všetko, čoho sa
vzdáte, takto: "Zriekam sa zaväzovať svojho muža, aby mi prinášal čokoľvek, i to najmenšie,
nechávam ho slobodným, nech robí čo môže podľa svojej vôle; zriekam sa toho, aby som kárala
svojho muža, že si požičiava peniaze, aby postavil dom, aby mi kúpil drahé šaty na Veľkonočné
sviatky a aby uspokojoval moje vrtochy, ako aj iné; zriekam sa toho, aby ma vodil po svete, do
letovísk, do kúpeľov, na bály, do divadla a pod.; vzdávam sa toho, aby som nútila svojho muža,
aby ma nasilu miloval, zanechávam ho slobodným, nech ho vedie jeho duša".
Poviete: "To je veľmi nebezpečné učenie!" Nie, doteraz to bolo nebezpečné: koľko kvôli
tomu bolo preliatych sĺz, ţe muţ nejakej ţeny, jej vlastníctvo, ju nemiloval! Vieš nakoľko je ten
muţ tvojím vlastníctvom? V dome je mnoho podnájomníkov, tak aj tvoj muţ je jeden z tých
podnájomníkov, na ktorého nemáš nijaké právo. Turci hovoria: "Ahmed burad, akal dišarda", t.j.
Ahmed je tu, ale jeho rozum je von. Váš muţ, to je len jeho tieň, ale jeho duša, jeho myseľ je
von. Napokon, ako môţeš chcieť, aby ťa miloval, keď i ty nie si vo svojom dome; tvoj dom je
plný podnájomníkov.
Dnes sme vošli k súkromnému vlastníctvu, ţe vraj dobyjeme svet, ale tým sme stratili to
vyššie. Aj preto Kristus hovorí: "Kto nájde súkromné vlastníctvo, stratí seba, svoj život, ale kto
stratí súkromné vlastníctvo, získa svoj život". Kto opustil učenie o súkromnom vlastníctve,
pribliţuje sa k Bohu a k budúcej kultúre, ale kto verí v súkromné vlastníctvo, ten sa od Boha
vzďaľuje. Aj vy budete kráčať po tejto ceste; budete kráčať smelo, tento problém vyriešite
hrdinsky. Keď Boh uvidí, ţe pozdvihnete knihu, v ktorej začnete odškrtávať všetky body, v
ktorých sa niečoho zriekate, povie: "Ja pomôžem so svojimi pomocníkmi tejto Bulharke, ktorá
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chce vytiahnuť brvno". Uvidíme, ktorá bude tá prvá Bulharka, ktorá sa bude touto prácou
zaoberať. Poznám mnohých, ktorí veria v nové učenie a sú pripravení sa zriecť súkromného
vlastníctva, ale v súčasnej dobe sú zabezpečení v mnohých bankách. Musíme byť verní v
princípe a nie len formálne, ale aj obsahovo, názorovo. Ale dnes čo robia ľudia? - Hádajú sa, či
jestvuje Boh, alebo nie, či je budúci ţivot alebo nie je a pod.. Áno, je i budúci, i minulý, ale je aj
prítomný ţivot. Prítomný ţivot je Boţský, ale budúci a minulý je ľudský ţivot. Aby si ţil ako
človek s celým svojim srdcom, rozumom i dušou, to je Boţské v tvojom vnútri, to je prítomnosť.
Toto mienil Kristus, keď povedal, aby si vybral brvno zo svojho oka, pretoţe len tak pochopíme
ţivot, len tak pôjdeme po správnej ceste evolúcie ľudstva, po ceste Lásky. A vtedy sa budeme
môcť pochopiť.

Prednáška, uskutočnená 18. Mája 1919.

Preloţil V.T., Január 2019.
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Cvičenia pre oči.
1. Deň:
Počiatočná pozícia: Oči sa pozerajú vodorovne dopredu.
A / Posun očí - vľavo a do počiatočnej pozície - 10 krát
B / Posun očí - vpravo a do počiatočnej pozície - 10 krát
C/ Posun očí - zľava do prava a z prava do ľava - 10 krát
2. Deň:
Počiatočná pozícia:
Hlava je vzpriamená, oči sa pozerajú priamo dole.
Počiatočná pozícia:
Oči sa pozerajú vodorovne dopredu.
A / Posun očí - do prava a do počiatočnej pozície - 10 krát
B / Posun očí - vpravo - vľavo - vpravo - 10 krát
C/ Posun očí - zľava do prava a z prava do ľava - 10 krát
3. Deň:
Cvičenia z 1 a 2 dňa.
Počiatočná pozícia: Hlava je vzpriamená, oči sa pozerajú priamo dohora.
A / Posun očí - vľavo a do počiatočnej pozície - 10 krát
B / Posun očí - vpravo a do počiatočnej pozície - 10 krát
C / Posun očí - vľavo - vpravo - vľavo - 10 krát
4. až 10. deň:
Cvičenia z 3. dňa.
10 dní odpočinok
10 dní cvičenia
10 dní odpočinok
Počiatočná pozícia: oči sa pozerajú horizontálne dopredu.
Hore centrálne - vodorovne - centrálne - 10 krát
Dole centrálne - vodorovne - centrálne - 10 krát
Hore - dole - 10 krát
Hore vľavo - vodorovne - vľavo - 10 krát
Dole vľavo - vodorovne - vľavo - 10 krát
Hore - vľavo - dole - vľavo - 10 krát
Hore - vpravo - vodorovne - vpravo - 10 krát
Dole - vpravo - vodorovne - vpravo - 10 krát
Hore vpravo - dole vpravo - 10 krát
Cvičenie Petra Danova preložil Viliam Tkáč, Máj 2016.

Drahocenná perla.
"...ktorý, keď nájde drahocennú perlu, pôjde a predá všetko, čo má a kúpi ju“. (Ev. podľa Matúša
13:46)
Dnes ráno vám budem hovoriť o zdanlivo najbezvýznamnejšom verši z prečítanej
kapitoly Matúšovho Evanjelia, v spojení s jedným iným zákonom, siedmym a najväčším
zákonom prírody - zákonom príbuznosti.
Všetko má svoj pôvod - muţský alebo ţenský. Kto by nevedel, či je muţ alebo ţena?
Spor je len o to, ktorý z dvoch pólov stojí vyššie. Hovoria: "V prvopočiatku, keď Boh stvoril
človeka, stvoril muţa", a muţi, ktorí túto otázku obhajujú zo svojho hľadiska hovoria, ţe sú preto
vyššie postavení; ţeny, ktoré obraňujú svoju vec, hovoria, ţe práve ony stoja vyššie, neţ muţi.
O tejto otázke je spor aj vo vede - medzi učenými ľuďmi. Učenci dlhý čas skúmali mozog muţa a
ţeny, aby zistili, koľko gramov váţi, a podľa váhy determinovali ich vlastnosti a povedali, ţe
keďţe je muţský mozog ťaţší, muţ stojí vyššie.
Avšak, v hermetickej filozofii jestvuje axióm, že každá pravda je pravdou len z
polovice, a opačne, že každá lož je lžou spolovice, t.j., že každé tvrdenie je spolovice
správne, a každá negácia je opäť správna len z polovice.
Takţe, ak človek niečo tvrdí, a chce mať pravdu, musí upustiť 50% zo svojich
tvrdení. Poznáte to Bulharské príslovie o muţovi, ktorý sa naľakal a povedal: "Ţena, videl som
100 medveďov a tak som ušiel!" - "Uber trochu", povedala ţena. - "Dobre, 100 ich nebolo, ale 80
určite." - "Uber, uber". - "Aspoň 60 ich bolo." - "Preháňaš, kde by sa tu vzalo 60 medveďov, ktorí
by ťa naháňali!" - a muţ zniţoval, zniţoval, dokiaľ nedošiel k jednému a nakoniec povedal: "No,
niečo v lese hrmotalo, podobalo sa to na medveďa, ale či to bol medveď, neviem."
V súčasnej filozofii je takisto mnoho vecí prehnaných. Vychádza to z toho, ţe ľudia
neskúmajú veci objektívne, to znamená z muţského hľadiska, ale subjektívne - z ţenského
hľadiska. Vedome - to je muţský pohľad, podvedome - to je ţenský pohľad. Vo filozofii jestvujú
termíny: hovoria, ţe niektorý človek má objektívny rozum a iný - subjektívny. Kaţdú vec je
potrebné skúmať z hľadiska týchto dvoch rozumov, a potom budeme mať správny poznatok.
Teraz poviete: "Aký vzťah má prečítaný verš k muţovi a ţene?" - Má. Vezmite si príklad z toho,
ako sa hľadajú perly. Hovorí sa, ţe nejakou cestou sa dostane do perlorodky zrnko piesku a
perlorodka zo seba začne vypúšťať tekutinu, ktorá obalí toto malé zrnko, aby ju nedráţdilo pracuje s ním ako sochár. Nielen ţe ho spraví hladkým, ale súčasne aj cennou perlou. Ak toto
zrnko nespadne do perlorodky, nebude maţ ţiadnu cenu. Pretoţe má istú drsnosť, začne
perlorodku dráţdiť a núti ju myslieť: vyhodiť ho nemôţe, vystrčiť tieţ nie, nemá nohy; povedať
mu: "Choď von!", nemá jazyk; príde jej na um, ţe ho urobí cenným - "Ty si môj nepriateľ, ale ja
ťa budem milovať a urobím ťa cenným." To je učenie Krista, ktorý hovorí: "Milujte svojich
nepriateľov." Vy by ste toto zrnko piesku vyhodili von, no perlorodka z neho spraví perlu, za
ktorú vy veľa zaplatíte. Nielen to, ale Kristus chváli túto perlorodku, ţe vytvorila krásne dielo.
Pýtam sa: Ak Kristus príde, nájde vašu prácu dokončenú tak, ako prácu tejto perlorodky - nájde
perlu? Poviete: "Nemáme podmienky"; ţeny hovoria: "Keď musíme pracovať, muţi nám bránia,
nemáme podmienky, nemáme dom, nemáme to i tamto nemáme, nemôţeme pracovať"; a muţi
zo svojho pohľadu, hovoria: "Nemôţeme pracovať, pretoţe nás ţeny znepokojujú; nemáme to,
nemáme tamto, bráni nám spoločnosť", a zastavia sa. Ale táto perlorodka nepovie, ţe nemá
podmienky; bez nôh a bez rúk, bez jazyka, i bez ľudského mozgu vytvorí zo zrnka piesku perlu a
Kristus ju chváli. A ja sa vás pýtam: Nemôţete aj vy urobiť toľko, čo táto perlorodka? Môţete aj
viac.
Ale poďme k základnému zákonu. Vonkajšie formy sú výsledkom vnútorných
odlišností, ktoré existujú medzi muţom a ţenou. Kaţdý odtieň, kaţdá črta ľudskej tváre sú
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výsledkom hlbokej vnútornej príčiny v ľudskej duši. Keď vec skúmate, zdá sa vám, ţe medzi
muţom a ţenou niet rozdielu. Niekedy sa ţena chce stať muţom, ale zriedka kedy sa chce muţ
stať ţenou. Ak sa vás spýtam, aký sa chcete narodiť, všetci si budete ţelať sa stať muţmi. Aký
pokrok by bol vo svete, ak by sa všetci narodili ako muţi? Avšak, Boh spočiatku stvoril muţa;
ten potom povedal: "Táto práca takto nemôţe napredovať, túto prácu nemôţem spraviť sám,
ako sám obrobím tak veľkú záhradu - raj, stromy, ktoré sú v ňom, ale aj zvieratá, ktoré v nej sú,
ma nemôţu pochopiť." Vtedy Boh povedal: "Veľmi dobre, vytvorím ti druţku, nech ti pomáha." A
tak sa na scéne objavil tento veľký zákon, tento proces, ktorý hýbe svetom. Nejestvoval by
ţiaden progres, ţiaden vývoj, nijaký prospech, ak by nejestvoval tento zákon. Vy hľadáte len
vonkajšiu stránku vecí, ale v nich je omnoho hlbší zmysel. Jednotlivé veci, ktoré sú v prírode
viditeľné, to je len ţenský pól: muţský pól je neviditeľný. To slnko, ktoré vidíte, to je ţenské
slnko - muţské slnko nie je vidieť; toto slnko čerpá energiu z muţského slnka. Aj súčasná veda
to potvrdzuje - ţe kaţdá energia sa prejavuje v opačnom póle elektrického toku.
Niektorí ľudia chápu slová "negatívny" alebo "pasívny" nesprávnym spôsobom: pod
"pasívnym" chápu slabý, bezcharakterný, ľahostajný; ale to je nesprávne pochopenie. A preto sa
slovo "záporný" zamenilo obrazom katódových lúčov - pólom, v ktorom sa prejavuje kaţdá
energia. Na základe tohto princípu sa dá mnohé objasniť. Človek má mozog, ale niekedy si
poviete: "Nemám v hlave nič". Prečo tam nič nemáš? Pretoţe si ako neplodná ţena, ktorá
nerodí. "Nedokáţem milovať" - si neplodný. Ten, kto nemôţe myslieť a cítiť, či by to bol muţ
alebo ţena, nemôţe rodiť, a všetko, čo nerodí, - tak je to napísané v Písme, - je blízko pekla.
Chcel by som, aby kaţdý z vás rodil: najväčšie poţehnanie je, keď človek dokáţe tvoriť a
vychovávať. Ako je moţné, aby človek nerodil, aby nevytvoril nejakú dobrú myšlienku, nejaké
dobré ţelanie vo svojom vnútri? Je to tvorivý princíp, ktorý je dôstojný mysliacich bytostí.
Samozrejme, ţe nehovorím o tom tvorivom princípe, ktorý z ničoho vytvoril niečo - o Stvoriteľovi,
ale o bytostiach muţského a ţenského rodu; to sa v Kresťanskej filozofii nazýva Kristus Bohočlovek.
Onen princíp, o ktorom Kristus povedal: "Otec ţije vo mne", nikto nevidel: Boha nikto
nevidel; Otca sveta nikto nevidel. Matku poznáme, pretoţe Boh sa v nás prejavuje ako matka,
ktorá tvorí, ţiví a vychováva; Jeho poznáme. A v Písme sa hovorí: "Kristus prišiel na zem, aby
nám vyjavil Otca". Podľa rovnakého zákona, človek, ktorý zostúpil z Neba, sa spočiatku podobal
na ono malé zrnko piesku, beztvárne, bezvýznamné, a Boţí duch, po tom, čo pracoval dlhú
dobu, z neho urobil perlu. A za to, čo máte v sebe, musíte ďakovať tejto perlorodke, do ktorej ste
vošli; ak máte teraz nejakú cenu, mali by ste ďakovať tomu Boţskému vedomiu, ktoré na vás
dlhú dobu pracovalo.
A podľa tejto koncepcie, určitá cena vecí je v ich obsahu, určitá v ich forme. Vezmite nejaký
opracovaný mramorový kameň, ktorý prešiel rukami veľkého sochára a ktorý do kameňa vloţil
prekrásnu ideu, a pozrite sa, v čom spočíva tá idea? V oných jemných líniách, ktoré umelec
vloţil do kameňa. Ak príde nejaký hlupák a zničí tieto línie, zostane z toho len obyčajný kameň,
ktorý nemá nijakú cenu. Všetko, čo vám pridáva na cene, to sú tie vaše ušľachtilé myšlienky,
túţby a diela, ktoré Boţský Duch do vás načrtol. Len tie črty, ktoré môţe len Boh vloţiť do vášho
mozgu, do vášho srdca a vašej duše, tie vám dávajú cenu. A v jazyku vedy je to povedané
takisto.
Súčasní učenci tvrdia, ţe mozog môţe splodiť o to viac myšlienok, o čo viac je v
ňom záhybov. A čo sú záhyby? To sú tie vloţené črty, ktoré sú viditeľné na jeho povrchu. Tieto
záhyby, tieto kanáliky odvádzajú vaše myšlienky. Niektorí ľudia chcú, aby ich tvár bola hladká,
ako guľa: myslia si, ţe človek je pekný, keď je hladký. Nie, tento obličaj je maska. Musí mať na
svojom povrchu isté črty, aby najprv ukázali, ţe je dobrý; za druhé, ţe je spravodlivý; za tretie,
ţe má v sebe lásku, ţe je múdry, ţe miluje pravdu - všetky tieto veci sa musia prejaviť navonok.
Preto všetci ľudia sú popísanou knihou, v ktorej sa dajú čítať ich kvality. Niektorí ľudia sa ma
pýtajú: "A či si ty počul Boha, počul si Ho?" Odpovedám: Nielen ţe Ho počúvam, ale Ho aj
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vídam, vídam ho, keď ku mne prehovára, a počujem a vidím Jeho slová. Ľudské slová sa dajú
len počuť, ale Boţie slová je moţné aj vidieť. Boh, Ktorý je slávou sa vtelil v Krista a stal sa
viditeľným. A kaţdý z vás je Boţou slávou, vyjavenou, vtelenou, viditeľnou - taktieţ sa ma
pýtajú, či som počul a hovoril s Bohom. 2000 rokov Ho počúvam. Kristovo učenie je úţasná
filozofia - nie je to filozofia, s ktorou tápeme v tme, ale filozofia, s ktorou môţeme vidieť, dotýkať
sa, voňať a ochutnávať. Jestvuje historka, ţe jeden učený Európan, ktorý sa zaoberal okultnými
náukami a prial si preskúmať hlboké tajomstvá prírody, sa dostal jedného dňa do akejsi
spoločnosti, kde všetci ľudia boli slepí, s očami vpadnutými do vnútra; keď sa s ním dali do reči,
povedali: "Ale tento človek sa od nás líši", a keď ho ohmatali, zistili, ţe jeho oči sú vypuklé rozdiel bol len v tomto! Povedali si: "Počkajte, prevrátime mu tie vypuklosti dovnútra, aby sa
podobal na nás". Aj súčasní filozofovia sú rovnakého kalibru - keď nájdu človeka s vypuklými
očami, ohmatajú ich a povedia: Ty teraz budeš uvaţovať ako my, budeš mať názor na svet, na
muţov a ţeny, aký máme my".
Dobre, ale filozofia, o ktorej hovorím má vzťah k ţivotu, k jednej veľkej pravde, ktorú
musíme preverovať kaţdý deň, kaţdú hodinu, kaţdú minútu, kaţdú sekundu, pretoţe musíme
pracovať, budovať.
Často sa pýtate: "Prečo sa nám stávajú tieto nešťastia?" Pravda, vy máte skutočnú filozofiu, ste
učení ľudia, meriate priestor, nebo; viete koľko hviezd je na nebi; viete vyrobiť rôzne zlúčeniny,
viete, čo je kyslík, vodík, dusík, ale neviete dať do poriadku svoj dom. To znamená, ţe sú veci,
ktoré nepoznáte. Niektorí hovoria: "Existujú nedosiahnuteľné veci". Ale keď hovorím o týchto
veciach, všetko je relatívne - nie je absolútne nedosiahnuteľné. Všetko je relatívne, ale vyţaduje
sa čas pre pochopenie. Dieťa najprv chápe málo, potom viac a viac, a keď dospeje, jeho názor
na svet sa zmení. A teraz vám dávam túto otázku: Keď potom prídete na zem po 1000 rokoch,
aké budú vaše názory? Samozrejme, ţe budú také ako dnešné, plus nejaký prídavok - nejaké
plus.
Ale vráťme sa späť k téme. Prečo jestvujú odlišnosti? Ľudia nemusia byť rovnakí. Zákon je taký,
ţe ľudia sú vo svojej podstate rovnakí, ale sú odlišní podľa stupňa vývoja: medzi ľuďmi musí
vţdy existovať určitý rozdiel. Je to Boţí zákon. A ak chcete, aby vás nejaký človek miloval,
musí byť medzi vami rozdielnosť, ale musí byť harmonická - tak ako aj v tónoch hudby
existuje rozdielnosť, a práve v správnej kombinácii rozličných tónov spočíva harmónia, z
ktorej sa nadchýname.
Poďme ale k objasneniu tejto harmónie, ktorá musí byť u muţa aj u ţeny, aby sme aplikovali
tento Boţský princíp. Ţena je symbolom Lásky. Láska sa nemôţe prejaviť u muţa. Nehovorím o
fúzatom muţovi, pretoţe aj ţena môţe mať fúzy, ako majú niektoré zvieratá. Ale mám na mysli
určité vlastnosti, ktoré ju odlišujú, a tieto vlastnosti sa budú u nej večne prejavovať - ale u muţa
sa nachádza tá druhá Boţská sila, ktorej sa hovorí Múdrosť. Keď sa Láska a Múdrosť
zosobášia, narodí sa Pravda. Ak chcete spoznať Pravdu, musíte nájsť svojho otca - Múdrosť, i
svoju matku - Lásku, a oni, keď vás porodia, povedia vám čo je Pravda - táto Pravda sa prejaví.
Pravda ide po otcovskej línii, je to takisto muţský pól - je synom tých dvoch. Otec a matka, t.j. ,
Múdrosť a Láska, keď zase počnú, porodia Cnosť; to je vaša sestra. A zjednotené Cnosť a
Pravda, to je Spravodlivosť. Tak stojí táto otázka.
Ak chcete vytvoriť takúto perlu, práve vaša duša by na nej mala pracovať. A čím sa
zaoberajú ľudia? Často sa ma pýtajú: "Či ty káţeš veci tak, ţe sú zhodné s cirkvou?"
Odpovedám: Ja káţem veci, ktoré sú zhodné s veľkým Boţím zákonom; neklamem pred
Bohom; či je moje učenie podľa vašich predstáv, je pre mňa nepodstatné; pre mňa je dôleţité,
aby moje názory boli v súlade s veľkým zákonom, aby som nebol klamárom pred Bohom, pred
Nebom, pred anjelmi, pred svätými - to je pre mňa váţna vec. Ak všetci takto pochopia učenie a
budú takto premýšľať, nie je prečo sa báť.
Iní hovoria: "Tvojím cieľom je vytvoriť sektu". Tí, čo vytvárajú sekty, sú podľa mňa veľmi
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malicherní ľudia. Kaţdý môţe vytvoriť sektu - vezmi sekeru, zotni strom, vytvoríš sektu; alebo
vezmi kladivo a rozbi kameň, vytvoríš sektu; vojdi medzi ľudí, rozhádaj ich a vytvoríš sektu.
Sekty sa vytvárajú ľahko.
V jednej americkej cirkvi sa rozhádali kvôli jednej otázke - keď sa posväcuje
eucharistia, či sa má dvihnúť čaša; ale tí, čo kričali, ţe je treba ju dvihnúť, zabudli ju dvihnúť.
Často aj my zabúdame to, čo hlásame, i na tento princíp, ktorý nás zjednocuje. Naša úloha je v
ustanovení Kráľovstva Boţieho na zemi. Chcem, aby sme vytvorili sektu, ale akú? Aby sme sa
stali šíriteľmi Boţieho Zákona, ktorý má ovládnuť všetky mysle a srdcia, aby sa stali všetci - i
muţi, i ţeny, i deti - synmi Boţieho Kráľovstva, aby zaţili na zemi ţivot, ako treba. A teraz, keď
sa mi ľudia sťaţujú: "Stalo sa veľké nešťastie", ja im hovorím: "Radujem sa, ţe sa vaše väzenie
búra, vaše staré presvedčenia padajú, pretoţe, ak sa z fľaše nevyleje stará voda, nemôţe sa do
nej naliať nová." Keď prišiel Kristus, ţidia sa mali očistiť rovnakým spôsobom a ţiť nový ţivot;
ale oni povedali: "My poznáme Mojţiša, Teba nepoznáme; Ty chceš vytvoriť sektu". Ale On, ako
vidíte, sektu nevytvoril, aj keď z hľadiska Ţidov bol kacír.
Niektorí sa ma pýtajú: "A ty si pravoverný?" Môţem byť pravoverný pred Bohom, ale z pohľadu
cirkvi takým nebudem. Aj o Kristovi hovorili: "Chce zničiť náš národ"; ale po 2000 tisícoch rokov
nie je viac potrebné, aby sme usudzovali ako Ţidia. Pýtam sa: Čo získali Ţidia, keď ukriţovali
Krista? - Nič; rozpŕchli sa po celom svete. Nie je nič ľahšie, neţ ukriţovať človeka - stačia štyri
klince!
Vrátim sa k našej téme. Chcem po vás, aby ste uvaţovali, aby ste nad vecami
hlboko premýšľali. Poviem vám v spojitosti s princípom muţa a ţeny ešte niečo. V prvom rade,
musíte milovať Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celým svojim rozumom, celou
svojou silou; za druhé, aby ste milovali svojich blíţnych, ako seba samého; za tretie, aby ste
ľúbili aj svojich nepriateľov. Pred chvíľou som vám hovoril o vašich nepriateľoch - o tom malom
zrnku piesku. Aj Kristus, keď prišiel na zem, neprišiel, aby zachránil ušľachtilých, spravodlivých,
ale tie zrnká piesku - kvôli nim zostúpil do pekla, aby ich vyviedol von. Aby sa mohla vybrať
perla z mušle, je nutné túto mušľu vziať a roztvoriť. Podľa rovnakého zákona berú aj ľudí do
Neba a keď sa roztvoria a nájde sa v ich duši táto perla, tak ju vyberú. Niekto keď umrie, ľudia
povedia: "Chudák perlorodka, zomrela"! Ja hovorím, ţe odišla do Neba, aby odniesla perlu,
ktorú vytvorila a opracovala, pretoţe ak by ju nebola vytvorila, nemohla by odísť do Neba,
nestála by za nič.
Vrátim sa k niektorým základným rysom muţa a ţeny. Tí, ktorí dlhý čas študovali
ľudskú stavbu hovoria, ţe vonkajšie črty človeka zodpovedajú jeho vnútornej povahe, t.j., aký je
človek vo vnútri, taký je aj navonok. O tomto dva názory neexistujú. Hovoria, ţe chodidla nôh u
správneho muţa a ţeny majú predstavovať jednu šestinu jeho výšky: obličaj má predstavovať
jednu desatinu výšky; hruď - 1/4; dĺţka ruky od zápästia - 1/10; obvod zápästia má byť dva krát
menší, neţ je obvod krku. Samozrejme, ţe u jednotlivých ľudí nájdeme rôzne malé odlišnosti:
niektorí muţi i ţeny majú podlhovastú, hruškovitú, iní okrúhlu tvár. Od čoho to závisí? Ľudia s
okrúhlymi tvárami nie sú tak aktívni, majú sklon k zmierlivosti, takí muţi alebo ţeny sú
diplomatickí. Guľaté tváre sú príznačnejšie pre ţeny, idú po línii svojich matiek. Keď vám toto
popisujem, chcem vám dať nový smer, aby ste pochopili kresťanstvo v jeho hlbokom zmysle,
ako náuke o ţivote. Kresťanstvo je pozitívna náuka, ktorá nás má naučiť, ako máme ţiť. Len v
aplikácii ľudí sa odlišuje - jedna aplikácia je pre fyzický ţivot, iná pre duchovný ţivot. Muţi a
ţeny nemôţu byť rovnakí - musí byť medzi nimi rozdielnosť. Ak je tvoj muţ aktívny a čulý, raduj
sa a nehovor: "Chcem byť muţom". V kaţdom prejave musí byť aktivita - ak nie na fyzickej
rovine, tak v intelektuálnej; ak nie v intelektuálnej, musí byť v srdci; ale človek musí byť vţdy
aktívny. Aktívnosť znamená prácu, vykonanú v troch smeroch - fyzickom, intelektuálnom a
duchovnom. Všetci ľudia nemôţu pracovať súčasne na jednom a tom istom mieste, v jednom a
tom istom smere, ale v rozličných oblastiach. Táto odlišnosť, ktorá medzi vami je, môţe vytvárať
disharmóniu i harmóniu - to závisí od vás. Ak sú aj muţ, aj ţena popudliví, musia jeden druhému
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ustúpiť; keď jeden hovorí, druhý nech počúva. To je zákon, ktorý pracuje vo fyzickom svete. Keď
jeden mlčí, druhý oceňuje tento cit pre zdrţanlivosť a odmení sa v inom smere. Ak sa ale ţena
nepridŕţa tohto odporúčania, muţ povie: "Niet horšej ţeny, neţ je tá moja; má veľmi dlhý jazyk;
nech nás Boh oslobodí: alebo mňa do nej, alebo ju odo mňa".
Nemyslíte si, ţe budete oslobodení: na druhom svete budete zas pokračovať tak,
ako ste sa správali tu. To, čo môţe zmeniť váš ţivot, to je pochopenie Boţieho Zákona a jeho
aplikácia v ţivote. Mnohokrát zhrešíte, moţno tisíc krát, ale za to vás Boh nebude súdiť, On vám
to odpustí - uisťujem vás o tom, ţe vám odpustí, - ak sa naučíte Boţí Zákon a pracujete.
Ale ak ste sa po 100 hriechoch nenaučili nijakej lekcii, Boh vám ich neodpustí. Všetky veci vo
svete je treba zuţitkovať.
Ak má hruška tŕne, ak má ruţa ostne, to je podľa poriadku vecí - nie sú len tak bezdôvodne. "Ale
vy poviete - "Má tŕne". Tí, čo lezú na hrušku, by tam nemali liezť v jemných šatách, aby ich
neroztrhali. Videl som mnoho detí, čo zostali na hruške a potom ich museli dať dole s rebríkom.
Kto nepozná zákon, hovorí: "Táto hruška je pichľavá, treba ju zrezať". Pichľavá je, ale dáva
krásne hrušky.
Dám vám iný príklad, ktorý sa týka rovnako muţov ako aj ţien, ale tento príbeh sa
týka ţeny. Jedna ţena, ktorá bola veľmi nervózna, tvrdohlavá, nijako neplnila vôľu svojho muţa:
čokoľvek jej povedal, všetko urobila opačne. Raz si chcela sadnúť na studňu. Muţ jej povedal:
"Nesadaj tam, ţena, spadneš tam a ja zostanem bez ţeny". Ona ho nepočúvla - "A sadnem si!"
Sadla si, ale spadla do studne a zmizla pod vodou. Muţ začal plakať a bedákať: "Či som ti
nehovoril, aby si si tam nesadala; keby si ma počúvla, nespadla by si tam". Po hodine vidí, ţe zo
studne vyskočil diabol s prešedivenými vlasmi. "Čo je?", pýta sa ho muţ. - "Ale - hovorí , - za
hodinu mi od tej ţeny zošedivela hlava". Povedal a ušiel. Muţ začal premýšľať, ako by vyuţil
túto príleţitosť, a nakoniec vymyslel. Keď začal navštevovať domy, v ktorých boli zlí duchovia, a
keď upotrebil všetky prostriedky - zaklínania, modlitby, - aby ich donútil z tých domov odísť, a oni
aj tak neodišli, spomenul si a povedal: "Utekajte, lebo ide moja ţena!", a vtedy všetci utiekli.
Týmto spôsobom ţena, ktorá spadla do studne, urobila svetu mnoho dobra, pretoţe keď vstúpila
do studne a jej muţ videl, ţe vyplašila diabla, pochopil, ţe diabol sa bojí len ţeny, a nie muţa, a
len čo vykríkol: "Utekajte, ide mi ţena!", všetci diabli sa rozpŕchli. Aj keď jeden stratil, tisíce sa
oslobodili.
Preto ţeny majú kľúče od Boţieho Kráľovstva. A keď Kristus povedal Petrovi: "Dávam ti kľúče
od Boţieho Kráľovstva", myslel na tento hlboký vnútorný zákon, ţe medzi muţom a ţenou musí
byť vţdy jeden podstatný rozdiel. V tejto odlišnosti spočíva podstata lásky, ktorú cíti muţ k ţene.
V deň, keď ţena zmení pozíciu, do ktorej ju Boh postavil, muţ ju prestane ľúbiť: aj keby si na
seba dala diamanty, prstene, náhrdelníky a hodvábne šaty, nijaká vonkajšia sila nie je schopná
donútiť muţa, aby ju ľúbil. Muţ je pre ţenu Boh; ona musí vidieť, ţe v ňom Boh ţije, a aby ju
Boh miloval, musí si Jeho lásku zaslúţiť tým, ţe pre Neho vykoná nejakú prácu. Pretoţe sám
nemôţe zostúpiť na zem, aby pracoval, dáva nám rozum, srdce i silu, - všetko, aby sme ovládli
zem, aby sme nastolili zákon a poriadok, zem, na ktorú nám On pošle všetky dobrodenia.
Niektorí hovoria: "Boh príde a opraví svet". On ho opravuje aj teraz, ale nie sám, ale
prostredníctvom iných; Nemci z jednej strany, Rusi, Francúzi, Angličania, z druhej strany, ho
opravujú svojimi bombami.
Iní sa pýtajú: "Kedy sa uţ prestanú biť?" Prirodzene, vtedy, keď sa rozlomí stena, ktorú
rozbíjajú. Matematicky sa dá vyčísliť, koľko úderov je schopný vydrţať nejaký kameň. Niektorý
kameň sa zlomí po 100 úderoch, iný - po 200, tretí - od 500. Tak sa dá takisto odhadnúť, kedy
sa skončí vojna. V podstate, aţ sa vypáli potrebné mnoţstvo granátov a nábojov - aţ sa podnieti
u ľudí nové vedomie o ich pôsobení na zemi. A vtedy ľudia povedia: "Dokončili sme jedno pekné
dielo".
A Kristus, keď sa obracia k svojim učeníkom, hovorí im, ţe tento človek, ktorý hľadal
"perlu" - zmysel svojej duše, - keď ju našiel, išiel, a predal všetko, čo mal, aby ju kúpil. Ak vy
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ešte nie ste schopní obetovať všetko, treba obetovať aspoň niečo, ale, aby ste získali nejakú
perlu, niečo rozumné, pretoţe sú ľudia, ktorí obetujú celé svoje imanie, ale nezískajú ţiadnu
perlu - obetujú ho za pijatiku, biliard, karty.
"Ak by som ja u ţobráka našiel takúto perlu, o ktorej hovorí Kristus, predal by som všetok svoj
majetok." Nestačí, aby niekto rozdal celý svoj majetok ţobrákom, a vykonal tak dobro, pretoţe
keď Kristus hovorí, ţe je treba konať dobro, chce tým povedať, ţe toto dobro je potrebné konať
rozumne. Nebolo by rozumné dávať jednému vlkovi kaţdý deň jedno jahňa. V zoo to robia,
pretoţe tam drţia vlka na ukáţku, ale v spoločnosti tento zákon nemôţeme uplatniť; my
nemôţeme obetovať jahňatá vlkom: môţeme ich obetovať pre ľudí - to má zmysel.
Iný príklad. V minulom predhistorickom období existovali dve kráľovstvá, rozdelené
nepreniknuteľným horským pásmom. A v oboch kráľovstvách sa objavovali učení ľudia, ktorí
tvrdili, ţe ten človek, ktorý dokáţe prekopať toto pohorie, aby urobil medzi kráľovstvami cestu,
prinesie týmto dvom národom najväčšie dobro.
A uskutočniť to je moţné za predpokladu, ţe tento človek, ktorý začne na tom pracovať, sa
nijako neobráti späť, dokiaľ neprekope horu. Mnoho sa ich našlo, začali kopať, ale zakaţdým,
keď sa niekto pristavil a spýtal sa kopajúceho: "Čo to robíš bratku?", ten sa obrátil, aby mu
odpovedal, a v tej chvíli sa všetko, čo bolo vykopané, zasypalo. Nakoniec sa objavil jeden
kráľovský syn a začal pracovať. Prechádzali tamadiaľ ľudia, spytovali sa ho, čo robí, ale on
mlčal. No prišiel jeden filozof, ktorý mu chcel ukázať najľahší spôsob, ako preniknúť cez horu.
Vtedy sa pozabudol, obrátil sa, ţe ho vypočuje, ale keď pozrel pred seba, videl, ţe diera, ktorú
vykopal, sa zavalila hlinou. Zariekol sa raz a navţdy, ţe ktokoľvek sa ho čokoľvek opýta,
neobráti sa k nemu, ale keď začal kopať, prichádzali zase ľudia, aby sa vypytovali, ale on
skutočne zostal pre nich hluchý, dokiaľ neprekopal pohorie. Po tom, čo zjednotil tieto dve
kráľovstvá, oţenil sa s kráľovskou dcérou toho druhého kráľovstva a tieto dva národy ţili potom
ešte šťastnejšie. To nie je len nejaký inotaj, ale veľká pravda. Veľké pohorie, ktoré rozdeľuje
tieto dve kráľovstvá, je ľudský hriech, ktorý rozdeľuje zem a nebo. A ak ste jasnovidec, uvidíte
medzi zemou a nebom túto čiernu hradbu s pevnosťami, delami a stráţami. Kristus toto pohorie
prekopal, vytvoril tunel - preto prišiel na zem, - a keď hovorí: "Je len jedna cesta, ktorá vedie do
Kráľovstva Boţieho", mieni tým tento tunel, túto "úzku cestu". Uţ 2000 rokov je tento tesný tunel
prekopaný, ale je len málo tých, čo cez neho chodia. Širokých ciest je mnoho, ale tie nevedú
tam, kde vedie tesná cesta. Mnoho ľudí tomu neverí a hovoria: "Dokáţte mi to". Rozumie sa, ţe
je to ľahké dokázať, stačí, ak človek vylezie von z domu. Ale on povie: "Nevyjdem". Avšak pôjde
k tejto hradbe a opäť sa vráti. Preto, keď viete, ţe prejdete cez tento tunel len prostredníctvom
zákona rodiny medzi muţom a ţenou, musíte sa narodiť. A keď hovoríme o novom narodení, o
pokání, mienime tým, ţe je potrebné nastoliť harmóniu medzi nami a Bohom. Ak vás neľúbi Boh,
kto vás potom môţe ľúbiť? Niekto hovorí: "Nemám priateľov; ten ma nemiluje, tamten ma nemá
rád; Boh ma neľúbi". To je nesprávne: Boh vás ľúbi; naučte sa ľúbiť aj vy Jeho. On nie je
neviditeľný, môţete Ho vidieť všade. Tento Pán, o Ktorom vám hovorím, sa k vám kaţdý deň
najmenej 10 krát prihovára, stretáva vás, radí vám a tak ďalej. Keď chcete urobiť niečo zlé a
stretnete na ulici niektorého priateľa, ktorý vám povie: "Nerob to", Boh k vám prehovoril skrze
tohto priateľa, ktorého ste stretli. Aj teraz, keď k vám ja hovorím, to Boh k vám hovorí. Slová sú
moje, obal je môj, ale obsah je od Boha.
Dostanete darček, rozviaţete ho, rozbalíte a nájdete obsah. Takţe, hlavne vy, muţi a ţeny na
zemi, sa musíte navzájom pochopiť. Máte okolo seba akýsi obal, chcete sa vo svete stať
veľkými, bohatými, chcete mať domy, poznanie, silu, aby vás všetci ľúbili; čo si zaţeláte, aby ste
urobili jedným machom. Avšak to v lotérii nevyhráš. Musíte sa naučiť tento Boţí Zákon a začať
zvnútra, sám od seba. Ak si vezmete tento verš o perle a v priebehu roka o ňom budete hlboko
premýšľať po dobu 10 dní alebo jedného mesiaca, viete aké tajomstvá sa z neho môţete
naučiť? Ako jeden učenec, keď vzal niekoľko priziem a vloţil ich do určitej zostavy, mohol pod
nimi uvidieť najmenšie mikroskopické ţivočíchy, ktoré sa voľným okom nedajú vidieť, tak aj vy,
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ak zostavíte do určitého poradia prizmy, ktoré sa nachádzajú vo vašom rozume, uvidíte mnoho
toho, čo je voľným okom neviditeľné. Ako učenec, keď pozoruje kvapku vody pod mikroskopom,
vidí vo vnútri všetok pohyb, všetok ţivot, celý svet, ale obyčajný človek nemôţe vidieť nič; tak i
ten, kto slúţi Boţej Múdrosti, môţe vidieť všetko, čo iní nemôţu.
Niekedy ráno vstávate indisponovaní, ale nepoznáte príčinu. Nie ste úspešní v
nejakej práci - je k tomu príčina; chorľaviete - je k tomu príčina; nie ste krásny - je k tomu príčina.
Krása musí byť ideál ako pre muţa, tak aj pre ţenu, pretoţe všetci anjeli, svätci, Jeţiš Kristus sú
krásni. Keď ţena povie: "Môj muţ ma nemiluje", ja pod tým rozumiem, ţe tá ţena je škaredá.
Duša, v ktorej sú napísané: Cnosť, Spravodlivosť, Láska, Múdrosť, Pravda, tá duša je veľká,
krásna, kaţdý ju môţe milovať. A ak vás nikto nemiluje, to znamená, ţe tieto črty nemáte.
Choďte k Bohu a povedzte: "Boţe, vezmi na mňa svoje kladivo a zapíš do mňa tie cnosti". Ak
Boh na niekom nepracuje so svojim kladivom, ten človek bude len obyčajným kameňom, bez
hodnoty.
Poďme teraz k aplikácii, ako musia pracovať muţ a ţena. Chcú mať deti. Deti sú
nositeľmi Pravdy. Vy, ktorí chcete pochopiť Pravdu, len vaše deti vám ju môţu vyrozprávať; vy,
ktorí sa chcete naučiť pokore, len vaše deti vám povedia, čo je to pokora. Ţena, ktorá nikdy
nerodila, nemôţe byť dobrá, ani pokorná, bude vţdy hrdá. To isté sa vzťahuje aj na muţa.
Kaţdá jeho myšlienka, kaţdé jeho ţelanie, keď sa zrodia, sú ţivé; skrýva sa v nich veľké
stvorenie, anjel, ktorý vám jedného dňa bude priateľom. Deti, ktoré teraz máte, boli v istú dobu
vo vašej mysli len túţbou, ktorej ste vy dali šaty. Túto perličku, o ktorej hovorí Kristus, vy ju
máte, lenţe niektorí z vás, namiesto toho, aby ste ju zušľachtili, ako perlorodka zrnko piesku, tak
ju od seba odhodíte. Hovoríte: "Boh ho neurobil dobre", a otĺkate ho. To ale stráca svoj zmysel.
Neobtesávajte línie, ktoré Boh vloţil do ľudskej duše. Ja som proti tým filozofom, ktorí hovoria,
ţe svet nie je vytvorený tak, ako treba - "Počkajte, prikrešeme ho".
Ţena, napríklad, nech bude trochu uţšia, nech sa sťahuje korzetom. Aby ste nestlstli, postite sa.
Teraz jete trikrát denne. Skúste jesť jedenkrát alebo dvakrát denne, aby ste videli, ako sa budú u
vás rozvíjať ušľachtilé črty. Vy hovoríte: "Bez jedla sa nedá ţiť". Viete, koľkokrát je treba denne
jesť? V ţivote existujú isté zákony, ktoré regulujú jedenie. Niekoľko dní nemáte chuť jesť,
nejedzte; počkajte, kým sa u vás prebudí chuť jesť. Ale muţ povie: "Moja ţena musí jesť, inak
sa zosype". Človeče, ona je teraz rozsypaná, ak nebude jesť, pozbiera sa. Jestvujú aj zvieratá,
ktoré, keď sú indisponované, nejedia.
Opakujem, perlička, o ktorej hovorí Kristus, vy ju máte, len niektorí z vás ju chcú
vyhodiť a to nie je nič iné, ako potrat, a najväčšie zlo súčasnej ţeny je potrat. Štatistika hovorí,
ţe v meste New York bolo v roku 1905 stotisíc potratov. Človeku nie je dovolené, aby sa zbavil
svojho dieťaťa ani vo svojej mysli, ani vo svojom bruchu, ani vo svojom srdci, ak chce byť
kresťanom. Ak vám príde dobrá myšlienka, hovoríte: "Vyhodím ju"! Vyhodíš ju, ale potom
ochorieš. Niekto povie: "Zle som rozmýšľal". To nie je hriech, vytvoril si si dieťa, ale hriech
spočíva v potrate. Všetci robia potraty a čudujú sa, prečo svet nie je napravený.
Vo svete je veľa idiotov. Zlé myšlienky, ktoré vás trápia, to sú diabli, to sú oné deti,
tie myšlienky, tie ţelania, ktoré ste kedysi potratili, pretoţe ony hovoria: "Ty si nehanebná
matka", brzdia vás v kaţdej vašej iniciatíve a vy sa stávate nešťastným človekom. Preto bude
pre vás najlepšie, ak budete chcieť byť šťastný, ak sa budete snaţiť vojsť do Nebeského
Kráľovstva, aby ste odteraz uţ nerobili potraty a aby ste sa modlili k Bohu, aby vás omilostil za
zlé nakladanie s tými dobrými myšlienkami a ţelaniami, všetkými vašimi deťmi, ktoré ste
vyhodili, ktoré ste ubili a ukradli ich bohatstvo.
Preto v budúcnosti musíme vychovávať kaţdú ušľachtilú myšlienku, kaţdé ušľachtilé ţelanie,
pretoţe ony majú vplyv na črty našej tváre, nosa, očí, a my získame apolónske rysy. Ľudia sa
teraz zatiaľ podobajú na strašidlá, ohavy; keby sa teraz dostali do Neba a videli krásu anjelov,
utiekli by odtiaľ.
Preto sa musíme modliť k Bohu, aby nám pomohol sa obieliť. A to nie je veľmi ťaţké.
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Ak môţe jedna perlorodka vytvoriť perlu, za čo ju Kristus pochválil, vy, keď vojdete do Neba, za
čo vás Kristus pochváli? Niekto povie: "Ja som bol v Bulharsku prvý minister", ale Kristus sa ho
spýta: "A aké dobro si urobil bulharskému národu?" - "Ţiadne." - "Máš perlu?" - "Nemám" - "Cha,
von, späť dole na zem, dovtedy, dokiaľ nevytvoríš perlu, pretoţe bez tejto perly ťa do Boţieho
Kráľovstva neprijmú." Príde jeden biskup: "Ty čo si urobil?", spýta so ho Kristus. - "No, učil som
ľudí dobru, aby v Teba verili." - "Vytvoril si nejakú perlu?" - "Nie." - "Von!" A tomu, kto vytvoril
nejakú perlu, povie: "Radujem sa synku, ţe sa za teba nemusím hanbiť, poď, si dôstojný syn."
Taktieţ aj vy, muţi a ţeny, keď pôjdete do Neba, stretnete nejakého syna - vašu
perlu, - ktorý vám povie: "Ďakujem matka, ţe keď som bol veľký hriešnik, ty si ma vzala do
svojho lona a urobila si zo mňa človeka. Teraz v tomto svete z celej svojej duše ja budem tvojím
sluhom". To bude vaša radosť.
To je to, čo chcel Kristus povedať týmito veršami, z ktorých som vybral
najbezvýznamnejšie, ale vidíte, koľko toho v sebe skrývajú. Iné v sebe skrývajú omnoho hlbšie
veci, ktoré sa jedného dňa naučíte, no nie tu na zemi, ale aţ pôjdete do Neba, pretoţe vtedy
budete mať iné chápanie, nové pocity a nové schopnosti. Potom moţno uvidíte iné obrazy, ktoré
budete môcť pochopiť. Zatiaľ sa vám môţe dať len toľkoto. Ak by sa vám dalo trocha viac,
nemohli by ste to zniesť; bolo by to ako nafúkať mydlovú bublinu viac, neţ je treba, - praskla by.
Preto, keď Kristus hovorí: "Vy, ţeny, ste symbol Boţej Lásky, vo vás ţije Boh", je nutné, aby
ţeny počúvali ticho, skromne a musia sa ukázať byť dôstojné to niesť.
Vy hovoríte: "Boţe, musíš vedieť, ţe svet teraz nie je taký, aký si ho stvoril". My
nemáme čo Boha učiť. Keď On hovorí, my musíme mlčať. A keď On zmĺkne, my začneme svoju
lekciu; povieme: "Urobil som toto tak, tamto - onak", a potom On povie: "Uvidíme v čom máš
pravdu; uvidíme v čom nemáš pravdu". Z toho vyplýva, ţe Jeho učenie je, aby ste Ho počúvali a
aby ste aplikovali toto učenie v ţivote. A keď Kristus hovorí ţene: "Miluj svojho blíţneho ako
seba samu", myslí tým, aby milovala svojho muţa, ako seba samú; takisto, keď hovorí muţom,
aby milovali svojho blíţneho, myslí tým, aby milovali svoju ţenu ako seba samého. A ak aj vy
budete dávať tento príklad, potom vaši synovia i vaše dcéry to budú nasledovať. Toto je ono
vytváranie perly - alchymistický zákon, aplikovaný na fyzickej úrovni.
Beseda, uskutočnená 19. Apríľa 1915.
Preloţil Viliam Tkáč, Júl 2017.
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Duch a telo.
"Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby
ste nerobili to, čo chcete...Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť,
láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť. Proti tomuto zákona niet."
Galaťanom:5:17,22-23
Vo všeobecnosti majú ľudia veľmi hmlistú predstavu o tých hlbokých
zákonoch, na ktorých spočíva život. Svet, v ktorom žijeme, je riadený zákonmi, ktoré
Boh ustanovil dávno, keď vytvoril univerzum. A keď do neho uviedol prvého človeka - tu
Písmo mlčí - Boh ho dlhý čas učil a odovzdával mu nebeské vedomosti. Oboznámil ho
so všetkými základnými zákonmi tejto veľkej stavby, do ktorej človeka postavil, aby tam
žil; poučil ho o vlastnostiach rastlín, ukázal mu kvality a vplyvy elementov, a keď ho
spravil hospodárom nad všetkým, povedal mu: "Ak budeš rešpektovať zákony, ktoré
som ustanovil, budeš vždy šťastný, veselý, blažený, a bude sa ti dariť všetko, čo
započneš; no v deň, keď prestúpiš Môj príkaz, obráti sa všetko proti tebe." Že je to fakt,
svedčia dva stromy, o ktorých sa hovorí v Písme: "strom života" a "strom poznania
dobrého a zlého." Ak by som mal objasniť, čo sú to za stromy, veľmi by som sa odklonil
od hlavnej témy; to ponechám na inú besedu. Tieto dva stromy v raji boli živé,
inteligentné, majúce povestnú silu, mali v sebe isté vlastnosti. I povedal Boh prvému
človeku: "V strome poznania dobra a zla sa skrýva veľké nebezpečenstvo, a v deň, keď
ho znesvätíš, stratíš všetko - elementy, ukryté v tomto strome, nie sú pre teba, nie si
dostatočne silný, aby si ich ovládol. V budúcnosti ich možno preskúmaš, no zatiaľ si
môžeš poslúžiť všetkými inými stromami, všetkým iným v živote, no nie zo stromu
poznania dobrého a zlého."
Nemôžem sa teraz zastavovať, aby som hovoril o hlbokých príčinách, ktoré
podnietili Adama, aby prestúpil Boží príkaz. Niektorí hlásajú, že musíme mať vieru.
Skutočne, viera je potrebná, buď pozitívna alebo negatívna: ona je základom života, bez
nej život nemôže existovať. Všetky bytosti, akokoľvek malé by boli, keď začnete od
mikroskopických a dôjdete k najväčším, všetky majú vieru. Ale aká je ich viera? Jeden
neveriaci hovorí: "Ja neverím v Boha", no súčasne toto jeho tvrdenie ukazuje, že na
niečo verí: verí, že Boh nie je, teda zase musí veriť. Chcel by som vidieť, ako by mohol
človek ostať úplne bez viery, dokonca, aby neveril ani sám sebe. Ako náhle verí v seba
samého, to znamená, že má vieru, ale verí len vo vlastný rozum. Keď hovoríme, že je
niekto neveriaci, to nie je správne: je to len polovičná pravda; upustil od viery v Boha,
ale má vieru v seba samého. A teda, viera môže byť pozitívna i negatívna. Adam a Eva
manifestovali tento princíp neviery v Boha, keď Lucifer prišiel do rajskej záhrady a oni
uverili jemu a nie Bohu. Následkom toho prišiel pád v dôsledku hriechu. Aj apoštol Pavol
hovorí v liste Rimanom: "Komu sa podriadiš, toho sluhom sa stávaš."
Táto moja ranná beseda sa bude týkať dvoch veľkých zákonov, ktoré
formulujem takto: "zákon protikladov" a "zákon podobnosti". To sú zákony, ktoré
môžeme pozorovať každý deň. Nie sú abstraktnou filozofiou, nie sú ako reinkarnácia
alebo presídlenie duší; je to niečo, čo si môžeme každodenne preveriť sami v sebe. I
nejasné stránky tohto pohľadu na zákony sa vám stanú do istej miery jasné. Napríklad,
nachádzate sa pri morskom brehu. Pozeráte ticho a spokojne na more; ale náhle
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spozorujete, že sa dno začína vlniť a dvíha sa k brehu, nastáva prúdenie - to, ktoré
vedci nazývajú "príliv". Sú miesta, kde sa more zdvihne o 60 stôp vyššie; vtedy je treba
utekať ako rýchlo len vládzete: len tak sa môžete zachrániť, inak vás vlny zastihnú a
pohltia. A tento príliv, toto stúpanie vĺn trvá 12 hodín; po 12 hodinách spozorujete, že
vlny začínajú ustupovať naspäť do mora. Tento jav môžete pozorovať často, niekedy
každý deň: za 24 hodín raz dopredu, raz naspäť od brehu. Taký príliv a odliv nastáva aj
vo vás. Kde? Rozumie sa, že nie vo vysokohorských miestach, ani nie na vrcholoch
života, ale na nízkych miestach. Možno sa vám raz stalo, že počas prechádzky, za
pekného počasia po morskom brehu, ste si spievali voľajakú peknú pieseň, keď došla
vlna a odniesla vás aj s vašou peknou pesničkou skôr, než ste si stačili uvedomiť, čo sa
vôbec stalo; alebo vás aspoň dobre ošpliechala. Alebo možno ste sedeli v loďke na
pokojnej hladine mora, keď zrazu príde búrka, obráti loďku a vy sa ocitnete v
rozbúrenom mori. Možno niekto povie, že je to zveličovanie faktov, ale tak je to presne
aj v živote. Koľkokrát sa ľudia stratili v tomto mori života bez stopy, aj so svojimi
piesňami, snami a ideálmi!
Vy hovoríte: "Nešťastie!" Hľadáte príčinu bez toho, aby ste poznali zákony
prírody. Keď starí filozofovia hovorili: "Poznaj sám seba!", mali na mysli, aby človek
poznal tieto dva zákony o pravidelných pohyboch "prílivu" a "odlivu". Máte len hmlistú
predstavu o týchto dvoch zákonoch, ale ja sa vám pokúsim ich objasniť. Tento jav sa v
súčasnej vede nazýva zákonom "rytmického pohybu". Vo všetkých veciach existuje tok
od centra k perifériám a od periférií k centru; vo všetkých veciach jestvuje príliv i odliv,
vzostup i klesanie, rozvoj i úpadok. V chémii je "akcia" a "reakcia"; "akcia" je "príliv", po
nej prichádza "reakcia" - "odliv". Ak si niekedy všímate svoje náramkové hodinky,
spozorujete, že ich zvuk je raz silnejší, potom postupne slabne, utíchne a akoby v
určitom okamihu zmĺkol, potom zase začne zosilňovať, a potom zase zoslabovať; to isté
sa deje aj vo vašom srdci. Keď si dáte ruku na srdce, postrehnete, že niekedy začne biť
rýchlejšie a vy sa vyplašíte, lekár povie: "Tento človek má zvýšený tlkot srdca". To je
"príliv" vášho organizmu, ktorý sa odzrkadlí na tlkote vášho srdca. Tento zákon pracuje
všade, a keď lekári o niekom hovoria, že mal "srdcovú vadu", ja hovorím čisto a jasno,
že ten človek má zjavný príliv do svojho rozumu, do svojho srdca, do svojej duše a že
po 12 hodinách tento príliv opadne, a tlkot srdca sa pominie. Týchto 12 hodín môže byť
12 sekúnd, 12 minút, 12 hodín, 12 dní, 12 týždňov, 12 mesiacov, 12 rokov, 12 storočí,
12 000 rokov, 12 000 000 rokov atď. - bez rozdielu, vzťah vecí zostáva rovnaký. Takto
pracuje tento zákon.
V kapitole, ktorú som prečítal, hovorí apoštol Pavol o zákone tela - to je zákon
"odlivu"; zákon Ducha - to je zákon "prílivu". Zákon "protikladov" v sebe zahŕňa zákon
"odlivu"; a zákon "podobnosti" - zákon "prílivu". Na niektorých miestach sa vyskytnú
miazmy (miazma: podľa Claudia Galéna, stredovekého učenca je to jedovatý plyn,
nachádzajúci sa v mŕtvych ľuďoch - poznámka prekladateľa), výpary môžu rozširovať
mikróby, a v okolí toho miesta sa rozširujú choroby. Tento zákon pracuje v našom
mozgu, v našom srdci i v našej duši. V organizme vznikajú často usadeniny, z ktorých
sa objavujú bolesti a ktoré my nazývame "reumatizmus" v kĺboch, v nohách a v hlave;
vtedy cítime bolesť a začíname sa sťažovať. Ak sme rozumní a chápeme zákon, tam,
kde je "príliv", by sme mali postaviť bariéru, veľkú stenu. Ak sme hlúpi, túlame sa po
brehu rozbúreného mora. Ľudia neustále hovoria: "Svet je zlý". Ale v čom je zlý? "No
kvôli tejto vojne!" - Ona je prílivom síl, a v tomto prílive sú zrážky, všetci ľudia behajú a
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kričia, že sa blíži more. A toto behanie nazývajú vojna. Pýtajú sa, čo sa stane so
svetom. Hovorím: Za 12 hodín, alebo 12 týždňov, alebo 12 rokov, toto všetko utíchne,
miestnosti postriekané krvou vyschnú a ľudia sa spýtajú: "O čom to všetko bolo, aká
bola príčina, prečo sa more proti nám vzbúrilo?" More sa nevzbúrilo proti vám, ono
dýcha a keď sa napne, aby sa nadýchlo, jeho hladina sa zdvihne o 60 stôp; pretože keď
more dýcha a nadychuje sa, musíš byť 60 kilometrov ďaleko - na nejakom vysokom
vrchu. Keď vydychuje, môžeš ísť na breh a užívať si to, no keď uvidíš, že sa začína
nadychovať, utekaj preč - na vysoké miesto.
Tieto dva zákony, "zákon protikladov" a "zákon podobnosti", ak ich môžeme
pochopiť, sú dva veľké zákony vo svete. Jeden zákon - "zákon podobnosti" je zákon
Neba; druhý zákon - "zákon protikladov" - je zákon zeme, organického sveta, tela.
Ráno vstávate zle naladení, zdá sa vám, že celý svet je proti vám, necítite sa
byť práceschopní, vaša myseľ je znepokojená; hovoríte: "Hospodin nevytvoril svet tak,
ako bolo treba"; všetci diabli sú vo vašej mysli, ste pripravení sa s každým hádať popustili ste si uzdu a čakáte, že do vás niekto strčí, a že ho zbijete - toto je zákon
protikladov. V taký deň, keď žena vidí muža, že si popustil uzdu, ak chápe zákon, musí
byť dva kilometre ďaleko, a nech si povie: "Môj muž má dnes odliv ducha a príliv tela."
Nie je treba sa smiať, pretože zajtra si žena popustí uzdu. To je zákon. Všetci si
nepopustia uzdu súčasne. Pred 10 rokmi som žil v jednej rodine; pozostávala zo
siedmych členov: otec. matka, jeden syn a štyri dcéry; urobil som malé pozorovania a
preveroval tento zákon: pracoval ako hodinky. Všetci členovia tejto rodiny sa každý deň
v týždni vystriedali. V Pondelok bol indisponovaný otec, popustil si uzdu; všetci povedali:
"Tatko nie je v dobrej nálade, je mrzutý, kričí, nadáva"; všetci boli potichu a hľadali
príčinu. Utorok - a otec je veselý, ale pozerá - matka si popustila uzdu. Otec sa usmieva
a myslí si: "Dnes je vaša matka v strehu". Zaujímavé, v stredu si popustil uzdu dospelý
syn. Všetci sa smejú, pretože ho poznajú, a takýmto spôsobom sa všetci vystriedali. Ja
som dobre poznal, koho deň to bol, preto sa môj program nenarušil. Bolo to do istej
miery zábavné. Ak si jeden popustí uzdu a druhý nie, je to ľahké, ale keď sú v strehu
dvaja a obaja si popustia uzdu, povedané vo všeobecnej reči - keď majú dvaja "odliv",
vtedy je zle. To je, ako hovorí apoštol Pavol v prečítanej stati - že telo odporuje duchu a
naopak. Nie je možné tieto dva zákony zmieriť; je to nemysliteľné, pretože majú
diametrálne opačné fungovanie - jeden sa pohybuje dopredu a druhý dozadu. Zákon
protikladov je zákon, ktorý ničí, ruší harmóniu, šťastie; ako náhle k vám príde, dokiaľ
neodíde, okradne vás o všetky vaše cennosti. Ak sa dostanete do tohto zákona
protikladov na dlhé obdobie, môže mať na váš rozum vplyv 12 minút, 12 hodín, 12
rokov. V živote sú určité periódy, ktoré ovplyvňujú charakter človeka ešte od samého
začiatku.
Ak sa nejaké dieťa počne a narodí v perióde protikladov, stane sa určite
zločincom, najväčším vagabundom, nemôže sa zbaviť následkov, pretože mu rodičia
odovzdali tieto elementy, ktoré podnecujú jeho život v inom smere. Ak sú matka a otec
pod vplyvom zákona podobnosti, narodí sa im veľmi ušľachtilý syn alebo dcéra, s
dobrým a rozvinutým rozumom. Takto pracujú tieto veľké zákony, aj prví ľudia, predtým,
než zhrešili, ich chápali, no po páde v dôsledku hriechu ich zabudli.
Ľudia chcú, aby im kňaz po službe kázal, ale on je pod zákonom protikladov,
jeho vibrácie, jeho nálada, jeho kázanie v ten deň ľuďom nemôžu priniesť požehnanie.
Môže slúžiť, pretože je nútený to robiť. Keby bol voľný, vzal by si klobúk a niekam by
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šiel; ale ľudia chcú, aby im kázal. Čo im bude kázať? Bude ich súdiť: "Ste takí a onakí,
ste zlí ľudia", a pošle ich do pekla. V ten deň im povedal lož; on im hovoril o sebe,
pretože to, čo hovoril sa odrážalo v nich: vy ste boli zrkadlom, v ktorom sa videl, on bol
pod zákonom protikladov.
Hovorí sa o jednom znamenitom americkom kazateľovi v meste New York,
ktorý kázal dlhý čas pod zákonom protikladov a vyslovil také hrozné veci, že všetci jeho
farníci sa vyplašili, akoby mal byť koniec sveta. Pretože pod vplyvom tohto zákona
protikladov často v žalúdku zostáva usadenina, ktorú potom nie je možné stráviť a
oddeliť šťavy, a to škodí celému organizmu, tak vzali jedného dňa kazateľa a odviezli ho
do nemocnice, aby mu zo žalúdka odstránili tieto malé nečistoty. Strčili mu do úst hadicu
a vypláchli mu žalúdok 4-5 litrami teplej vody raz, potom druhýkrát, aby z jeho žalúdka
očistili nános a o týždeň neskôr sa kazateľ objavil v kostole a kázal o "Božom
Kráľovstve", o "druhom príchode Krista", o "Láske" a pod.
Ľudia si hovoria: "Vidíte, ako sa náš kazateľ preobrátil!" No, ja hovorím, že
keď nejaký kazateľ alebo rečník chce kázať v kostole alebo v snemovni, musí vyhodiť
všetky usadeniny zo svojho žalúdka, zo svojho srdca, zo svojej mysle a potom nech
rozpráva k ľuďom.
Povedzme, že ráno vstávate trochu zle naladení a neviete prečo; prejde 5-10
minút, v mysli sa vám začne rozjasnievať a poviete: "Sláva Bohu, cítim sa lepšie".
Prejde určitý časový úsek, pritlačia vás opäť zlé myšlienky a hovoríte: "Odkiaľ prišiel
tento diabol?" Ľudia nevedia pochopiť, že tu existuje zákon, ktorý systematicky a
periodicky pôsobí vo svete; neprišiel žiaden diabol, aby ich chytil do pasce; je to Božský
zákon. Hospodin hovorí: "Dal som ti rozum, aby si premýšľal nad poriadkom sveta,
rozprával som ti v určitom čase o tomto zákone, no ty si to zabudol a teraz ťa to ten istý
zákon naučí."
Až keď moderné spoločnosti porozumejú hlbokému významu týchto dvoch
zákonov, len potom bude možné, aby sa svet podstatne napravil, napravia sa súdy všetko. Niektorí sa pýtajú, ako sa môže napraviť svet. Môže. Keď začneme postupovať
v súlade s týmto zákonom, svet sa potom usporiada tak, ako ho Boh v prvopočiatku
nastavil. Podobné príčiny produkujú podobné následky; protikladné príčiny produkujú
protikladné následky. Hinduisti, ktorí tieto dva zákony poznajú, ich nazývajú slovom
"karma" - zákon príčiny a následku. Ale karma môže byť karmou v prílive i karmou v
odlive, t.j. karma dobrá i karma zlá. V jazyku obchodníkov to znamená dať - dostať: ak
dávaš, to je odliv, ak prijímaš, to je príliv, a ten, komu dlhujete, príde k vám presne v deň
platby a vyzve vás, aby ste zaplatili. Deň platby - to je zákon, ktorý reguluje všetky
záležitosti. Tento zákon je podmienený dlžníkom a niekým, kto má brať.
A tak, keď nás Boh pošle do sveta, urobí to za určitých podmienok; my sme
podpísali dlhopis, že urobíme to alebo tamto, no teraz Mu hovoríme: "Nič Ti nedlhujem".
- "Takže ták? Ja teraz uvalím na teba zákon, zákon protikladov." Ublížiš niekomu, aj on
ti ublíži; miluješ ho, aj on ťa bude milovať, t.j. čo komu urobíš, to aj tebe sa stane. Tieto
dva zákony vládnu a účinkujú na zemi. Podobné s podobným sa vždy odpudzuje.
Nejaký kohút sa vyštverá na hnojisko, druhý - silnejší od neho - ide a odoženie ho.
Prečo nemôžu dvaja kikiríkať na hnojisku? Zákon hovorí takto: Na jednom hnojisku
môže kikiríkať len jeden kohút. Z tohto dôvodu môže existovať na svete len dobro alebo
zlo. Dve zlá sa nemôžu zniesť na jednom mieste; svätý so svätým sa nemôžu zniesť,
učenec s učencom - takisto. Vezmite si dvoch lekárov - zase tak. Hovorí o tom jedno
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turecké príslovie, že "Obchodník s bavlnou sa bieleho psa nebojí."
Preto tu na zemi pôsobia predovšetkým tieto dva zákony - "zákon protikladov"
a "zákon podobnosti". Dobro je priťahované k zlu a zlo k dobru; preto hlavne ten, kto
chce žiť na zemi, nevyhnutne musí mať za priateľov zlých ľudí, avšak, aj zlí ľudia musia
mať za priateľov dobrých ľudí. V Nebi je iný zákon, no na zemi je tento. Dobrý jedinec,
ktorý chce komunikovať len s dobrými ľuďmi, s ľuďmi ako je on sám, bude vždy
nešťastný. Prečo? Pretože musí mať výmeny. Napríklad, obchodník má vyrobené plátno
za milióny leva, a jeho sused má takisto také plátno, komu ho obaja predajú? Ich záujmy
kolidujú. Jeden povie druhému: "Choď odtiaľto preč, choď inam, na druhý koniec sveta,
tu predávam ja." To znamená, že tu pracuje zákon protikladov. Preto Kristus, Ktorý
poznal tento zákon povedal: "Zaprime sami seba, aby sme nezostali na tomto mieste,
aby druhí mohli žiť.“
Ako náhle sa človek zaprie, stáva sa sluhom, a keď sa stane sluhom, Boh
povie: " Milujem ťa". Ak ale niekto povie: "Aj ja chcem byť pán", Boh povie: "Dvaja
nemôžu byť páni; jeden musí byť pán a druhý sluha". Zlo prichádza vtedy, keď chcú byť
pánmi obaja. A keď obaja chcú byť pánmi a nástoja na tom, Boh hovorí: "Dvaja páni tu
so mnou nemôžu byť; keď na tom trváte, odchod na druhý koniec sveta!" A čo je druhý
koniec sveta? - Zem. Preto Boh poslal aj ľudí na zem. Vo vás všetkých, ktorí chcete
pochopiť zákon podobnosti, pracuje zákon protikladov a preto ste nešťastní; musíte
vystúpiť spod zákona protikladov a vojsť pod zákon podobnosti, a zákon podobnosti je
sebaobetovanie. Obetovať sa neznamená zničiť si život, ani trochu; len vymeníš jednu
službu za druhú. Povedzme, že dvaja kandidáti chcú byť riaditeľmi jedného gymnázia;
jeden, ktorý jedná podľa zákona podobnosti, povie druhému: "Ty sa staň riaditeľom, ja
budem učiteľom", ale ak chcú byť riaditeľmi rozhodne obaja, budú robiť u ministra
intrigy, každý z nich mu povie: "Ja som schopnejší". Aký zákon o nich potom rozhodne?
- Zákon protikladov. A učenie Krista spadá pod zákon podobnosti. Kristus prišiel na zem,
aby tu ustanovil zákon "podobnosti". Hovorí: "Ja vám nechcem vládnuť; ale vás chcem
naučiť, ako byť šťastnými, a ak ma milujete a uskutočňujete môj zákon, budete
požehnaní".
Máš zlú náladu, si nenávistný, kritický, nešťastný - si pod zákonom
protikladov. Musíš ho opustiť, alebo povedané náučne, vyjsť spod zákona "protikladov"
a vojsť pod zákon "podobnosti". Inými slovami, zmeniť podmienky a prostredie. Začni
milovať. "Ako mám milovať?" Vskutku, nemôžeš milovať, dokiaľ nepôjdeš na miesto,
kde je láska. Uvidíte, koľko je v tom pravdy. Vyjdite von a choďte na tie miesta, kde
môžete načerpať elementy, potrebné pre vaše šťastie, pre vaše srdce. Keď ste pod
zákonom protikladov, nemôžete to urobiť. Potom sa mnohí usilujete o jeden stôl, jednu
profesorskú stoličku.
Raz vypísali vo Francúzku konkurz na jedno miesto profesora a prihlásilo sa
15 000 kandidátov. Koľko ľudí môže získať toto miesto? Jeden kandidát za jeden stôl. V
modernej spoločnosti sa takéto túžby objavujú často. Prečo? Závidíte - vy chcete toto
kreslo. Niekoho nenávidíte a chcete ho odstaviť z cesty, samozrejme vám môžem
namietnuť: Ja viem prečo ho nenávidíte - alebo vy, alebo on, chcete toto kreslo
profesora, chcete ho obaja. Zákon protikladov v živote je nemilosrdný: tento zákon
pracuje aj v našich myšlienkach, i v našich srdciach, i v našich telách. V priebehu istých
časových úsekov bunky, tie miliardy buniek, z ktorých pozostávame v našich kostiach, v
našej nervovej sústave, v žalúdku, v pľúcach, v srdci, v mozgu, - všetky bunky týchto
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orgánov, sa dostávajú pod tieto dva zákony, zákon protikladov a zákon podobnosti, a
preto v nich nastáva príliv a odliv. Človek sa hnevá, je indisponovaný, to znamená, že
má odliv. Po tom v ňom musí nevyhnutne nastať fáza prílivu. Ako? Bude sa
koncentrovať, nasmeruje svoje myšlienky k Bohu, vyšplhá sa do vysokých polôh, kde
prebýva Boh, pôjde sa s Ním porozprávať a keď odliv pominie, vráti sa naspäť na zem.
Príliv nechápem len v súvislosti s morom, ale aj to, ako sa dvíha príliv vo
vegetácii, keď je vo vzduchu vlhkosť. Ako náhle ovocie dozreje, začína schnúť - to je
zákon protikladov (kontrastov - pozn. prekladateľa), ktorý pripravuje pôdu na budúci rok.
Potom aj druhý zákon má svoje miesto. Zákon protikladov musí vyzliecť staré šaty.
Vyzlečiete sa - zákon protikladov; obliekate sa - to je zákon podobnosti. Vaše telo sa
zašpiní - ste pod zákonom protikladov; okúpete sa - ste pod zákonom podobnosti.
Každý deň ráno vstávate a umývate si tvár; prečo? Zo zvyku. Dnes musíte ísť k Bohu,
pretože je vo vás odliv, umývate si tvár a hovoríte: "Snímem si náklad zo svojho srdca,
spláchnem prach zo svojej mysle, a takto pôjdem hore, pred Pána." Umytie tváre ťahom
rúk zhora dole je presne tento akt. Avšak, pretože si to ešte nedokážete objasniť,
umyjete si tvár, a potom opäť celý deň vo vnútri (v sebe) miešate blato. A potom sa vám
práca nedarí. Ako by aj mohla, keď je vo vás blato! Musíte byť na nejakom vysoko
položenom mieste. Musíme aplikovať tento zákon tak, ako to hovorí apoštol Pavol, v
"plodoch Ducha". A to sú: "láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota,
vernosť, miernosť, zdržanlivosť." Láska - to je otec, radosť - to je matka, pokoj - to je ich
dieťa, takto tvoria jeden trojuholník, ktorý sa vzťahuje k Božím veciam. Kto chce byť
blažený, musí vlastniť tieto kvality. Vtedy je v Nebi. Potom nasleduje druhá kategória,
ktorá náleží k Anjelom: zhovievavosť - to je otec, láskavosť - to je matka, dobrota - ich
dieťa. Získajte ich a budete medzi anjelmi. Tretia kategória: vernosť - to je otec,
miernosť - to je matka; zdržanlivosť - ich dieťa. Kto je váš otec? - Vernosť. "Ale ja
nemám vieru." Priateľu, ja mám o tebe zlú mienku. Keď nemáš otca, si narodený z
nezákonných rodičov; tvoja matka ťa neporodila podľa Božieho spôsobu. Tak tomu
rozumiem ja, keď niekto povie, že "nemá vieru". A keď povie: "Verím", poviem mu :
"gratulujem ti, pretože máš šľachetného otca, ktorý má vysoký pôvod, je z kráľovskej
rodiny. " "Ale ja neverím tomuto otcovi" - ty si najhorší ničomník.
Vráťme sa k slovu "miernosť". Povedali sme, že miernosť, to je matka; je z
kráľovskej rodiny. Veríš v miernosť, teda máš matku. "Ale ja nechcem byť mierny" potom si bez matky. Z tohto dôvodu musí mať kresťan otca i matku - viera i miernosť; a
on sám je zdržanlivosť. Niektorí hovoria: "Ja chcem ísť medzi anjelov". Môžeš ísť, no
musíš sa narodiť z otca - zhovievavosť, a musí ťa počať matka - láskavosť, tá ťa musí
nosiť vo svojom lone a ty, keď sa narodíš, čo budeš? Dobrota (súcitnosť - pozn.
prekladateľa) - anjel, svätec. Ak si dobrotivý, si anjel, máš hore, medzi anjelmi otca,
zhovievavosť, a matku - láskavosť. To je zákon, ktorý reguluje ľudský život: je základom
filozofie, ktorá sa dá testovať každý deň. Nie je to nijaký predpoklad; môže si to overiť
každý. Neklamem, ako nemám rád, ak klamú mňa. Klamať, znamená byť hlúpy, ako aj
ak mňa klamú, budem hlúpy. Ja odháňam od seba zákon protikladov. Ak som v odlive,
idem k Bohu; ak som v prílive, prichádzam na zem do práce. A ak som pri Bohu, kto ma
oklame? Preto som povedal v jednej svojej predchádzajúcej besede: "Tam, kde vstúpi
Boh, diabol vstúpiť nemôže." Kde Boha niet, tam je diabol. Keď niekto povie: "Diabol
rajtuje na mojom chrbte", viem čo chce povedať. Ak je v tvojom srdci Boh, diabol na
tebe rajtovať nemôže. Podľa tohto zákona podobnosti, nemôžeme zlo obrátiť na dobro,
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ani dobro na zlo.
Pri jednom svätom mužovi, ktorý žil 20 rokov na púšti, sa zjavil bielobradý
starec a povedal: "Som veľký hriešnik, prosím ťa, pomodli sa za mňa k Bohu, aby mi
odpustil hriechy." Keď starec odišiel, svätec sa začal za neho modliť k Bohu. Zjavil sa
anjel a povedal mu: "Tvoja modlitba nie je prijatá Bohom, pretože ten starec je diabol.
Aby si ho vyskúšal, či hovorí pravdu, povedz mu toto: Ja sa za teba pomodlím, no ty
musíš priznať svoje hriechy a musíš ísť hore na jednu skalu a povedať: Pane, buď mi
milostivý, lebo som veľký hriešnik; ďakuj za odpustenie a celý rok opakuj tieto slová." Po
nejakom čase opäť prišiel starec k pustovníkovi, ale ten mu potom povedal to, čo mu
poručil anjel. "Ako? - kričal diabol - to nemôžem urobiť. Ja, ktorý riadim svet a
prikazujem mu, nechcem sa modliť, ty sa pomodli." Vtedy mu on povedal: "Stará zloba
nemôže byť novou cnosťou."
Tí, ktorí hlásajú Evanjelium musia vedieť, že nikdy nemôžeme zmeniť zákon
protikladov na zákon podobnosti, t.j. nemôžeme obrátiť k Bohu človeka, ktorý žije
neustále v zákone protikladov, nemôžeme ho urobiť šťastným, ako nemôžeme urobiť z
ženy muža. Žena chce, aby ju muž urobil šťastnou; ako ju môže urobiť šťastnou, ak ho
ona neľúbi? Kúpi jej nové šaty - nedobré sú; prinesie mäso - nebolo dobré; dom nebol
postavený, ako bolo treba; to alebo ono nebolo na mieste. Akože ju uspokojí, keď ona
sa nachádza vo svojom rozume v oblasti protikladov a keď všetky veci, ktoré muž urobí,
nie sú v stave, aby zmenili jej povahu? Ale ani žena nemôže ulahodiť svojmu mužovi, ak
má on takú povahu. Môže mu podstrojovať, upratať dom, ale on bude stále nespokojný,
pretože žije v zákone protikladov. A vtedy niektorí prídu ku mne a hovoria mi: "Neviem
čo robiť, môj muž sa stal neznesiteľným." Ja usudzujem s rozvahou a poviem: On sa
nachádza, na nešťastie, pod zákonom protikladov, nachádza sa v odlive; posaďte ho do
vášho voza, zapriahnite koňa a vezmite ho na vysokohorské miesto, aby si oddýchol - to
potrebuje váš muž. Vezmete uzdu koňa - "Hió, dnes poďme, urobíme si výlet." A keď
chce žena vziať muža do kostola, nech zavolá drožku a povie: "Pôjdeme k Bohu; v
kostole dnes bude kázať slávny muž a my sa niečo naučíme."
Teraz sedíme a hovoríme: "Svet sa musí zmeniť." A ako sa zmení? Ak sviňa
milióny rokov chrochtala pod stromom a po tom, čo zjedla hrušky zo stromu, začne
podrývať jeho korene v zemi a pýta sa: "Kde sa skryli tie hrušky?", ako potom strom
urodí ďalšie hrušky budúci rok? Zničí celý strom. I vy, až nenájdete hrušky hore, začnete
prekutávať dole; poviete: "Peniaze, ktoré hľadám sú zakopané v zemi", a stanete sa
zlatokopmi. Ja vám hovorím: Nachádzate sa v tejto oblasti zákona protikladov; v
koreňoch stromu nie sú žiadne hrušky, žiadne zlato; nie je treba kopať na jednom
mieste, vezmite batoh na plecia, vezmite si svoju palicu a choďte na iné miesto; pretože
keď príde majster a uvidí, že kopete na jednom mieste, dobre vás vymláti. To je to, čo
teraz robí Boh na zemi. My kopeme a hľadáme hrušky a Boh hovorí: "Vyplaťte každému
jednému po 25 palíc."
Preto hovorím: aplikujte tento zákon, nech žena nerýpe okolo koreňov svojho
muža: keď nemá hrušky, nech čaká; muž, i ten nech nerýpe okolo koreňov svojej ženy;
kňazi - okolo koreňov svojich farníkov; žiaci - okolo koreňov svojho učiteľa. Aplikujte
všetci zákon a pochopíte život tak, ako ho Boh vytvoril. To je filozofia, ktorú je možné vo
svete použiť, a je natoľko prostá, že ju môže každý pochopiť. Ak ale poviete: "Ja to
nemôžem urobiť", hovorím vám, že ste v močiari, v bahne protikladov. Keď hovoríte:
"Môžem", ste v zákone podobnosti, urobíte krok vpred a prídete na cestu spasenia.
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Niektorí hovoria: "Ja nedokážem ľúbiť" - ľutujem, nemôžem vám pomôcť, pretože ste v
oblasti protikladov, kde zhromažďujete usadeniny, bahno. "Môžem ľúbiť" - ste v zákone
podobnosti, a Boh bude s vami. Vstávate ráno v zlej nálade, poviete si: "Dnes mám
odliv, zapriahnem do koča, chytím uzdu koňa a pôjdem na výlet". Nestojte tam.
Nechoďte okolo stromu, aby ste vzali hrušky, keď na to nie je vhodný čas, nájdete ich na
inom mieste - opodiaľ. Vstaňte, choďte a pomodlite sa, ak viete ako sa modliť. V sile
modlitby sa posilníte. Ak sa človek modlí - to je najvyššia a najušľachtilejšia činnosť,
ktorá sa na tomto svete môže robiť. Len tak sa pozdvihuje a zušľachťuje ľudské srdce.
Nehovorím tu o vonkajšej stránke modlitby, kde sa zúčastňuje len jazyk, ale o
takej modlitbe, v ktorej sa vyjadruje vedomá túžba duše po Bohu - najvyššia Láska. No
nie všetci ľudia majú takýto postoj. Niektorí hovoria: "Ja sa nemôžem modliť", iní sa
smejú a hovoria: "Modliť sa je blud, ja som učený, vzdelaný, či sa ja mám modliť k
Bohu?" No naši učenci sú nedôslední, a prečo? Chcú miesto a píšu prosbopis: "Pretože
môj otec bol ten a ten, moja matka bola tá a tá, pretože potrebujem, prosím čo
najzdvorilejšie o vašu priazeň, aby ste ma nominovali, pretože vás ubezpečujem, že
budem svoje miesto zastávať svedomito a poctivo". Či toto nie je modlitba? Áno,
modlitba, a dosť príznačná. Ale modlitba k Bohu je vrcholná hlúposť, však! Dokiaľ máme
ľudí, ktorí sa modlia len k sebe podobným, a nie k Bohu, vyššiemu dobru, svet bude
taký, aký je. Žijú v zákone protikladov. Ako môžeme byť dobrí, ak na každom kroku je
naším spoločníkom lož? Klameme sami seba, svojich blížnych i Boha. Nevedomky sme
lži udelili občianstvo. Konáme pod vplyvom strachu. Osloboďme sa od strachu, dajme si
záväzok, aby sme hovorili pravdu aspoň pred Bohom. Ak urobíte chybu, radšej
povedzte: Urobil som chybu, odpusť mi Bože! Nehovorte, že ten a ten je na vine, že ste
urobili chybu, že ste lepší, než on. Nebuďte ako farizej, ktorý mal hlbokú úctu sám pred
sebou. Vtedy sme v oblasti zákona protikladov - kontrastov, v temnote. Buďme k sebe
čestní: "Urobil som to", pretože, keď si priznáme priestupok, napravíme sa. Toho
dobrým príkladom je aj spoveď Tolstého, ktorú nájdete, keď si ho prečítate: Stáva sa
veľkým, keď si prizná svoje hriechy. Dejiny majú len pár takých príkladov. Či môžete
urobiť takéto priznanie? Ak si želáte sa stať šľachetným človekom, anjelom, svätcom, je
to pre vás ľahké. V jednom dni môžete byť 10 krát anjelom i diablom. Niektorí ľudia
neveria v znovuzrodenie, ale vy sa môžete znovu zrodiť 10 krát za deň. Ste
znovuzrodený diabol, ak chcete zabiť človeka - vtedy sa nachádzate v oblasti
protikladov a ste v stave urobiť akékoľvek zlo. Ak ste v zákone podobnosti, ste anjel. Ak
ste pripravení sa obetovať alebo urobiť ušľachtilý skutok, ste svätec. Lenže si
nedokážete udržať tento stav dlhodobo.
Hovorí sa, že človek je stvorený na obraz a podobu Božiu. Čo pod tým
rozumiem, vysvetlím. Keď sa hovorí: "Menovali niekoho generálom alebo ministrom",
existoval aj predtým ten človek, alebo nie? Existoval, bol ale prostý občan. A keď Boh
hovorí: "Urobíme človeka na obraz a podobu Božiu", On chce takto povýšiť človeka na
generála (povýšiť na vyšší stupeň - poznámka prekladateľa), obliecť do generálskej
uniformy a pripnúť mu generálske epolety (náramenníky - znaky hodnosti: pozn.
prekladateľa). Avšak človek nesplnil Božiu vôľu a Boh ho degradoval, sňal mu epolety a
vyzliekol šaty. To je pád v dôsledku prvotného hriechu. "Vyzlečte mu uniformu - povedal,
- pretože si neplní generálske povinnosti tak, ako je potrebné". Obráťte sa k Bohu a On
povie: "Dnes si na obraz a podobu generála, vezmite ho do raja". Za 5-10 minút porušíte
zákon a On povie: "Vyzlečte ho". Ak ste nahnevaní, indisponovaní, ste von z raja. Po
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roku, dvoch sa začnete kajať a Boh povie: "Priveďte ho, urobím ho zase generálom".
Boh vás môže mnohokrát, každú chvíľu povýšiť na generála alebo vás degradovať.
Dnes je vám dobre, ste anjel v Nebi; zajtra budete zlí, pošle vás na zem. Ak sa
nemodlíte, nerešpektujete Božie zákony, budete diabol. Tieto dva zákony, zákon
protikladov a zákon podobnosti, regulujú svet. Tí duchovia, ktorí žijú v zákone
protikladov, nemajú túžbu vrátiť sa pod zákon podobnosti, a preto ich Boh nemôže
preniesť z jednej sféry do druhej. Prvou vecou v Kresťanstve je hranica, ktorá existuje
medzi týmito dvoma zákonmi. Keď dôjdeme na túto hranicu, musíme zanechať všetku
batožinu - myšlienky a túžby, ktoré sú pod zákonom protikladov - a vojsť čistí pod zákon
podobnosti. Potom nás Boh oblečie do Jeho šiat, potom nás urobí generálmi. Kvôli
neuposlúchnutiu príkazu Boha - aby nesiahal na zakázané ovocie - človeka vyzlečú,
Boh mu vyzlečie generálsku uniformu a je donútený sa zahaliť listom. Boh povedal:
"Urobte mu rýchlo šaty z kože", preto ste oblečení do tejto kože, do tela. Ako a kedy sa
môžete oslobodiť od týchto šiat z kože? Keď vojdete pod zákon podobnosti? Táto koža
z vás spadne, a Boh vám dá generálsky odev s epoletami, ktoré budú veľmi pestré.
Taká je táto Kresťanská filozofia. Môžete ju aplikovať vo svojom živote. To nie je
filozofia minulosti, to je filozofia, ktorá sa aplikuje do praxe. Každý deň sa
znovuzrodzujete z anjelov na diablov a naopak. To je znovuzrodenie.
Teraz sa kresťania hádajú a hovoria: "Kto verí v znovuzrodenie, toho
vyhodíme z kostola". Akože ma vyhodíte, ak verím v zákon protikladov a zákon
podobnosti a žijem podľa nich? Ak žijem podľa zákona, či ma vyhodíte z kostola alebo
ma držíte v ňom, to moju dušu len málo trápi. Keď žijem s Bohom, keď ku nikomu na
zemi necítim nenávisť a snažím sa všetkých úprimne milovať, môže ma niekto vyhodiť?
Zavrhnúť ma môže len Boh. To je učenie, ktoré vám hlásam. A hovorím vám, že len v
deň, keď zhrešíte, ste vypudení z Božej cirkvi - z raja. Čo sú súčasné kostoly? Sú len
jednou vzdialenou spomienkou už minulej vznešenosti. Či viete aké tajomstvá skrývajú
tieto kostoly? Kostol, to je hlboká filozofia. Keby som sa posadil, porozprával by som
vám, čo znamenajú kamene, z ktorých sú kostoly postavené, čo znamená kňažské
rúcho, o svätých, ktorých upálili; vo všetkom tomto je hlboká filozofia. Na týchto
kňažských rúchach sú napísané všetky Božie zákony. Obliekajú si ich každý deň, no
zabúdajú čítať, čo je na nich napísané. Či viete, čo znamená rúcho, ktoré nosí biskup koruna, palica, stočená zhora podobne, ako vyzerajú dva stočené hady a pod.? Alebo
kadideľnica a kadidlo? My sme zatvorili knihu a hovoríme: "Ó, to je veľmi posvätná
kniha, neotvárajte ju!" Avšak Boh hovorí: "Dávajte pozor, aby ste knihu nezašpinili
zvonku, udržujte ju čistú, no otvárajte ju pozorne a čítajte z nej každý deň po troške, a
všímajte si dôležité veci, ktoré kniha obsahuje". Veci ako kostol, rúcha, ikony, sviečky,
kadidelnice, knihy, všetko je na mieste. No je nutné pozorne vnímať obsah Svätej Knihy:
v nej pochopíte zákony protikladov a podobnosti. A keď ich pochopíte a ponesiete na
ramenách Kristov kríž, pripravení, aby vás ukrižovali, potom povie Boh: "Tento človek
bude so Mnou v raji" - budete spasení. To sa stáva v jednom okamihu: práve teraz
môžem byť v nebi a takisto môžem byť teraz v pekle - v jedinom okamihu, vo chvíli, keď
pochybujem o Bohu a myslím o Ňom zle, som na dne pekla. V momente, keď si Boha
zamilujem vo svojej duši a poviem: "Odpusť mi Bože!", som pri Ňom, a On vystrie Svoju
pravicu a pozdvihne ma k Sebe.
Teraz vám dám jeden príklad a ním aj zakončím. V minulosti zomrel akýsi
človek a odniesli ho do pekla. Žil tam dlhý čas, po stáročia, trápil sa a modlil k Bohu, aby
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mu odpustil. Nakoniec Boh povedal: "Otvorte knihu života a pozrite, či za celý svoj život
urobil aspoň jeden dobrý skutok". Keď otvorili knihu, zistili, že raz bol dal jednu mrkvu
akémusi biednemu človeku. Vtedy povedal Boh: "Tento človek môže byť oslobodený."
Nariadil jednému anjelovi: "Podáš mu túto mrkvu, aby sa za ňu chytil a tak ho vytiahneš
z pekla." Avšak spolu s ním sa chytili aj iní hriešnici - zakliesnili sa jeden o druhého za
nohy a anjel ich odniesol do raja; ale ten, ktorého bola mrkva im povedal: "Tá mrkva je
moja", ako náhle to povedal, reťaz sa pretrhla a oni všetci spadli späť do pekla. Nech
vaša mrkva poslúži aj k spáse iných ľudí, aby sa pozdvihli k Nebu, pretože inak, ak
poviete: "Tá mrkva je moja", potom padnete opäť dole. Možnože sa chytajú vašich šiat,
vašich nôh, no vy mlčte, nič nehovorte. V ten deň, keď poviete: "Táto mrkva je moja", ste
ďaleko od Boha. Nezištnosť žije vždy pod zákonom podobnosti. Obeta a sebazaprenie to je kresťanstvo.
Beseda, uskutočnená v Sofii, 2. Novembra 1914.
Preložil Viliam Tkáč, November 2016.
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Pravidlá duchovného poľnohospodárstva.
(podľa praktických skúseností jedného z nasledovníkov Učiteľa.)
1. Posielajte po dobu jedného týždňa svoje vznešené myšlienky k miestu, kde budete siať.
2. Vložte do nádoby alebo suda so slnkom ohriatou vodou semená, ktoré budete zasievať 24
hodín predtým, než ich zasejete.
3. Postavte nádobu alebo sud so semenami do miestnosti, kde vykonávate duchovnú prácu tak,
aby bol blízko magnetofónu so znejúcou hudbou od učiteľa.
4. Keď koncert skončil, pokúste sa koncentrovať svoju myseľ a spojte sa s duchovným
potenciálom semien. Zaželajte im, aby splnili svoju duchovnú úlohu.
5. Keď prídete na miesto, kde budete siať, postavte sa na jeho východnejšiu stranu s tvárou
otočenou k poľu a povedzte: "Otče náš", „Dobrú modlitbu" a formulku: "Drahý učiteľ, veď ma!"
6. Na miesto kde budete siať vojdite z východnej strany. Vykročte pravou nohou.
7. Ak sejete po trsoch, ich počet pokiaľ je to možné, by mal byť deliteľný 12-timi alebo 6-timi.
8. Ak sejete po záhonoch alebo riadkoch, ich počet, pokiaľ je to takisto možné, nech je deliteľný
3-mi.
9. Počet trsov alebo riadkov posadenej zeleniny (záhonov) by mal byť 6 alebo 12.
10. Počet semien, ktoré posadíte do trsu by mal byť 3, 6 alebo 12.
11. Ak sejete 3 semená, aranžujte ich do trojuholníka s vrcholom smerujúcim na východ. Potom
s pomocou palca alebo ruky urobte okolo semien kruh.
12. Ak sejete 6 semien, aranžujte ich podľa vrcholov pentagramu (na každý vrchol jedno
semienko, čiže 5) a jedno dajte doprostred. Potom okolo nich urobte kruh.
13. Ak sejete 12 semien, aranžujte ich tak, aby ste vytvorili pentagram a spravte v pôde okolo
nich kruh.
14. Uzatvorenie do kruhu začína vždy od vrcholu pentagramu alebo trojuholníka a pokračuje
proti smeru hodinových ručičiek. Povie sa formulka: "V splnení Božej vôle je sila ľudskej
duše."
15. Potom zasypete semená ľahkou zeminou. Snažte sa, aby ste ich nerozhádzali (nezmiesili
dokopy-pozn. prekladateľa). Rešpektujte agronomické pravidlá týkajúce sa hrúbky a váhy
vrstvy zakrývajúcej zeminy.
16. To čo ste zasiali alebo zasadili polejte slnkom zohriatou vodou.
17. Uzatvorte zasiate alebo zasadené tak, že začnete z východnej strany políčka. Začnite
vykročením pravou nohou a pokračujte proti smeru hodinových ručičiek. Povedzte 12 krát
túto formulku: "V splnení Božej vôle je sila ľudskej duše."
18. Keď obídete kruh, zastavte sa na východnej strane a zaspievajte: "Daj, daj." Pomodlíte sa
"Otče náš" a potom sa z toho miesta vzdialite vykročiac pravou nohou.
19. Keď sa chystáte siať, berte v úvahu fázy mesiaca. (Pozrite sa na fázy mesiaca do kalendára
týkajúceho sa záhradkárov pre príslušný rok).
20. Posielajte v priebehu rastu vhodné myšlienky, aby ste vytvorili priaznivé podmienky (vlhkosť,
slnko, ochranu proti mrazu, krupobitiu atď.)
Preložil Viliam Tkáč, Jún 2016.

Epifýza.
V mozgu jestvuje centrum, ktoré je spojené s epifýzou (pineálnou žľazou - pozn.
prekladateľa), ktorá sa vyživuje len svetlými a vznešenými predstavami a obrazmi, ktoré môže
človek kontemplovať buď v prírode, alebo keď ich vytvára vo svojej predstavivosti. S pomocou
éterického tela je z tohto centra prenášaná esencia krásy do ľudskej duše a tá sa ňou potom živí
a rastie. Každý krásny obraz, rovnako ako aj každá farba vytvára arómu, zvláštnu vôňu, ktorá je
týmto centrom absorbovaná a vyživuje našu dušu. Tak je postupne v človeku rozvíjané
Kozmické vedomie a intuícia. A intuícia súvisí s vývojom Kauzálneho tela.
Ak je medzi mozgom a sympatickým nervovým systémom spolupráca, intuícia sa
prebúdza a človek môže vnímať Pravdu. Krásne a harmonické obrazy a myšlienky podporujú
tento druh spolupráce. Preto si nesmieme pripustiť negatívne myšlienky a emócie, aby
nekomplikovali túto spoluprácu a tým bránili vývoju Duchovného tela a jeho orgánov.
Človek sa nesmie trápiť, alebo byť úzkostlivý, pretože toto by narušilo túto koordináciu a on by
stratil svoje dary a paralyzoval vývoj duchovných orgánov. Kvôli tomu sa človek musí vedieť
ovládať, avšak, nesmie byť chladný a ľahostajný k starostiam a trápeniu ľudí.
Besedu Petra Danova preložil Viliam Tkáč, Máj 2016.

Farby.
Každá živá bytosť, každý kvet a každý ovocný strom nesie určité sily prírody. Keď ich
milujete a venujete im starostlivosť, môžete si uvedomiť, čo ponúkajú.
Učiteľ použil všetko pre praktickú inštrukciu a výchovu. V priebehu našich prechádzok a
výletov, smeroval našu pozornosť na rastliny, zvieratá, skaly a mraky. Sústredil naše mysle na
túto silu, ktorú príroda naliala do každej z nich, t.j. Božská myšlienka, ktorá sa - v nejakom danom
momente - manifestovala. Učiteľ použil tieto veci ako najprirodzenejší impulz pre prebudenie
Božských myšlienok v každom z nás.
V priebehu jari, ako sa príroda prebúdzala, chodili sme na výlety v našich okolitých
oblastiach skoro každý deň. Jedného dňa, ako ukazoval na svet ožiarený slnkom všade okolo
nás, učiteľ povedal: "Farby sú veľkým požehnaním. Predstavujú hojnosť od Boha, bránu, cez
ktorú prichádzajú všetky dary neviditeľného sveta. Biely hyacint symbolizuje ušľachtilosť. Prišiel
na zem, aby manifestoval svoju ušľachtilosť a dávanie. Klinček je symbol zdravia. Ten, kto túži byť
zdravý a nechce, aby sa ho nejaká choroba zmocnila, potrebuje pestovať klinčeky, bez ohľadu na
farbu. Ruža prináša jemnosť. Ak si prajete byť súcitní, pestujte ruže. Každý kvet prepožičiava
odlišnú silu. Tulipán učí človeka pravidlám dávania - to jest, koľko treba dávať. Ten, kto túži po sile
potrebuje ju prevziať z orgovánu alebo fialovej farby. Je to manifestácia sily. Modrá farba prináša
vieru; a žltá - múdrosť; zelená prináša život a zdravie. Oranžová prináša individualizmus, a
červená - vitalitu a čulosť.
Človek potrebuje hľadieť na nebo pre jeho modrú farbu, ktorá mu pomôže rozvinúť vieru.
Nervózni ľudia potrebujú hľadieť na zelenú trávu, aby prestali byť nervózni. Ľudia, ktorí milujú žltú
farbu sú extrémne vynaliezaví a bystrí. Tí, čo majú radi červenú sú aktívni.
Učiteľ ukázal na nezábudky, ktoré rástli medzi trávou okolo nás, a povedal: "Rozvíjajte svoju vieru.
Využite všetky požehnania, ktoré vám dáva vaša viera. Pozerajte sa na farby kvetov a pozorujte,
ktorá farba má na vás istý vplyv. Farby existujú takisto v ľudskej aure. Pre toho, kto ich môže
vidieť, farba nenávisti v ľudskej aure je čierna.
Príroda lieči prostredníctvom farieb. Ten, kto má dobrú predstavivosť a zmysel pre farbu,
môže prostredníctvom nich omladiť sám seba. Toto platí nielen pre farby fyzického sveta. Ale
taktiež pre tie, z mentálneho sveta. Urobte to nasledovným spôsobom. Koncentrujte sa a
predstavte si farbu - napríklad červenú - v jej najčistejšej forme. Ponorte sa do nej, predstavte si
že, sprcha červeného svetla steká na vás a že ste ňou zaliati. Prostredníctvom červenej farby
získate vitalitu. Môžete urobiť to isté s žltou farbou: ona oživí myslenie, myseľ. Modrá farba dáva
pokoj a mier. Napríklad, ste rozrušení, bez nádeje a zmätení - uprene hľaďte na modrú farbu
neba. Prostredníctvom oranžovej farby získate sebavedomie a sebadôveru; prostredníctvom
zelenej - uvoľnenie a rast; prostredníctvom fialovej - duchovnú moc a duchovnú silu.
Všetkých sedem farieb existuje v rozdielnych svetoch, v rôznych oktávach, ktoré sa líšia vo
svojom pôsobení a význame. Vo fyzickom svete znamenajú jednu vec; a v iných svetoch - niečo
iné. Vo svojich nižších oktávach a odtieňoch, červená farba indikuje spor; vo vyšších - život a
vitalitu. Oranžová farba v jej nižších oktávach indikuje individualizmus, ale vo vyšších individualizmus určený službe Bohu a ľudstvu. Zelená farba vo svojich nižších odtieňoch indikuje
pripútanie k materiálnemu svetu, zatiaľ čo v jej vyšších odtieňoch - rast a vývoj. To znamená, že
človek pracuje pre svoju dokonalosť, keď pomáha svojmu blížnemu. Žltá farba vo svojich nižších
odtieňoch indikuje intelekt používaný pre osobné výhody. Fialová farba v jej nižších odtieňoch
indikuje silu, ktorá sa používa pre seba samého. Vo vyšších, žltá farba indikuje inteligenciu v
službe ľudstvu; fialová farba - silu používanú pre prospech iných.
Preložil Viliam Tkáč, Máj 2012.

Kozmická láska.
Súborná prednáška Majstra Petra Danova, 24. Augusta 1919, Veliko Tarnovo.
Keď počujete frázu "Kozmická láska"[1], najprv sa vám to môţe zdať čudné a môţete sa pýtať sám seba, či
láska môţe byť kozmická. Je to moţné. Pouţívam slovo "láska" vo veľmi širokom zmysle. Pouţívam ho, aby som sa
odvolal na "energiu prichádzajúcu z centra vesmíru a smerujúcu k periférii", zatiaľčo "kozmickú lásku" pouţívam, aby
som sa odvolal na "energiu prichádzajúcu z periférie a smerujúcu do centra vesmíru." Popisujem lásku ako kreatívny,
konštruktívny proces, zatiaľčo kozmickú lásku - ako proces idúci zospodu nahor, budujúci proces. Keď hovoríme o
kultúre, o sociálnom, politickom a spirituálnom ţivote, chápem to ako Kozmickú lásku, odhalenú v jej veľkej aktívnosti
a prezentovanú ako vedomý proces, ktorý je vyvolávaný v Univerze jednotlivo.
Ţiadam vás, aby ste na chvíľu opustili svoje presvedčenia, nech by boli akékoľvek, a uvaţovali spolu so mnou
bez kritizovania. Ak chcete teraz profitovať, postavte sa do pozície fotografie, ktorá zobrazuje obrazy také, aké sú
skutočne, a potom môţete kritizovať. Ak sa umiestníte do kritickej pozície skôr, nebudete správne vnímať čo hovorím
a preto vaša kritika bude iracionálna.
Hovorím o Kozmickej láske, pretoţe je to nevyhnutný prvok pre vás všetkých. Ktokoľvek chce byť zdravý a
šťastný, musí si uvedomiť vnútornú silu Kozmickej lásky. Mnoho ľudí hovorí o láske a Kozmickej láske, ale mýlia si
ich. Láska tvorí, zatiaľčo Kozmická láska konštruuje. V mnohých prípadoch však, môţe láska tieţ ničiť. Mačky jedia
myši z lásky, pretoţe tak chápu a demonštrujú proces milovania. A čo viac, viete ako mačka je myš - nezťahuje ju z
koţe, nevyhadzuje z nej nečistoty, ale prehltne celú myš. A je nám to čudné, ţe mačka, ktorá je vzorom čistoty, takţe
je v tomto ohľade kultivovaná, ţe by nevedela ako jesť. Mnoho ľudí má takisto mačací zvyk - nevedia ako jesť. Keď
niekto prehĺta myšlienku vo svojej mysli so všetkými jej nečistotami - s jej koţou, vnútornosťami, ţalúdkom atď., to
ukazuje, ţe nevie ako jesť. Taká osoba má mačaciu nenásytnosť a lásku. My takisto zabíjaním a jedením zvierat
ukazujeme našu lásku k nim. Ak sa nás spýtajú prečo ich zabíjame a jeme, odpovieme, ţe to robíme z veľkej lásky k
nim - chceme ich vloţiť do seba, nielen mať ich mimo seba. Láska hovorí: "Neuznávam ţiadnú inú existenciu mimo
mojej vlastnej a kaţdá bytosť, ktorá je mimo mňa, bude musieť vstúpiť do mňa." Starí ľudia chápu lásku týmto
spôsobom; mladá generácia chápe lásku rovnakým spôsobom. Ak sa pokúsime akceptovať ju niektorým iným
spôsobom, očakávame, ţe dôjdeme k protirečeniu.
Všetci ľudia v súčasnom sociálnom, politickom a spirituálnom ţivote trpia kvôli extrémnej láske, takţe sú z toho
unavení. Jednoduchšie povedané, veci vyzerajú ako toto: ak má ţena príliš veľa vlny a nepletie, vlna začne páchnuť.
Inými slovami: jej láska začne smrdieť. Musí nájsť proces pouţitia, začnúc praním, česaním, spriadaním a tkaním
vlny. Tak ako táto ţena, aj vy máte príliš veľa vlny: ste bohatí ľudia, ste obchodníci, filozófovia, študenti, kazatelia.
Všetko toto je dobré, ale ak nespriadate a netkáte svoje vedomosti, poviem vám, ţe ste kazatelia vlny, obchodníci s
vlnou, filozófovia vlny, študenti vlny a pod. Máte vlnu, ale nepradiete. Vlna by mala byť spriadaná. Toto nastane, keď
sa naštartuje veľký proces Kozmickej lásky, keď sa v nás prebudí Kozmická sila, alebo, ako hovoria dnešní
filozófovia, keď je aktivované vyššie vedomie v nás a pochopíme, ţe budeme pracovať pre všeobecný blahobyt
ľudstva, všetkých ţivých bytostí, bez ohľadu na to, či ich vidíme, alebo nie.
Vášmu stanovisku je moja myšlienka trochu cudzia. Je to skutočne tak, ale nie kaţdá cudzia vec je vţdy
falošná, ani kaţdá všeobecná a dobre známa vec je vţdy pravdivá. Dám vám príklad, aby som svoje stanovisko
objasnil. V minulosti, v zlatom veku ľudskej civilizácie, v takzvaných prvých pretekoch bohov, ţil veľký múdry muţ.
Raz k nemu prišiel ţiak s následujúcou ţiadosťou: "Prezrať mi jedno z najväčších tajomstiev ţivota - ako sa
transformovať do akejkoľvek formy chcem. Prajem si byť tak veľký ako slnko, aby som vyplnil všetok priestor a bol
zjavný kaţdému." Múdry muţ povedal ţiakovi:"Nech sa ti stane ako si ţeláš." Ţiak bol veľmi potešený a povedal si:
"Konečne som sa naučil tomuto veľkému tajomstvu, tak budem najšťastnejšou bytosťou na svete." Ale zabudol sa
spýtať majstra, ako sa stať menším, keď to bude chcieť. A skutočne dosiahol ten rozmer a bol videný kaţdým, ale
nemohol viac komunikovať s ľuďmi: nemohol ich vidieť a rozprávať sa s nimi, pretoţe bol vysoko nad nimi; tak chodil
všade osamotený a cítil sa veľmi osamelý. Kaţdý ho videl ako extrémne obrovského; mnoho študentov, filozófov,
fyzikov a astronómov ho začalo študovať, prečo ho príroda spravila tak veľkým. O jeho počiatku bolo vytvorených
tisíce teórií a legiend. Veľký mudrc, Majster len povedal:" Dôvodom tej veľkosti nie je nič iné, neţ prianie ţiaka stať sa
veľkým, aby ho kaţdý videl. A ja som splnil jeho ţelanie."
Iný ţiak išiel k tomuto mudrcovi a povedal:" Majstre, naučte ma tajomstvu ako sa stať takým malým, aby ma
nikto nemohol vidieť." Mudrc vyplnil jeho ţelanie a ţiak sa stal najprv veľmi malým, potom neviditeľným. Ale tento
ţiak, rovnako ako prvý, sa takisto zabudol spýtať, ako sa vrátiť späť do svojej počiatočnej formy, pretoţe po tom, ako
sa stal neviditeľným a vnikol do najväčších hlbín existencie, nemohol sa vrátiť, keď chcel.
Títo dvaja ţiaci reprezentujú dva opačné póly sveta - jeden pól tvorí veľké svety, druhý pól tvorí malé svety, napríklad
mikróby, ktoré sa uhniezdia kdekoľvek, neviditeľné a mučiace dnešné ľudstvo.
Po nejakom čase prišiel k mudrcovi tretí ţiak :"Majster, nauč ma vlastnostiam svetla a tepla, nauč ma ako sa stať
súčasne viditeľným ako svetlo a neviditeľným ako teplo. Viditeľným ako svetlo, aby som osvetlil veľké svety; a
neviditeľným ako teplo, aby som zohrial dokonca aj tie najmenšie stvorenia na zemi." Majster odpovedal :"Nech sa ti
stane, ako si ţeláš."
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A preto, vo svete teraz jestvujú tri procesy, ktoré sa vyvíjajú súčasne. V zhode s jedným z nich sa niektorí ľudia
chcú stať bohatými, učencami, filozófmi, ministrami, generálmi, formovať štáty. Títo ľudia sa stanú slávnymi, pretoţe
sa naučili umeniu zväčšenia. Vedia, ako k sebe pritiahnúť ľudí a spoločnosť. Ale nenaučili sa hlavnú vec - ako
organizovať ľudí a spoločnosť ako vedomé celky. Magnet takisto pritiahne ţelezné piliny, ale nevie, ako ich
organizovať. Organizovať ešte neznamená vzdelávať, vzdelávať ešte neznamená učiť zákonu Kozmickej lásky.
V dôsledku toho, keď hovoríme o svetle, máme na mysli ten proces, v ktorom ľudská myseľ expanduje a
nadobúda vnútorné sebauvedomenie; a keď hovoríme o teple - mienime ten proces, ktorý prichádza z periférie k
centru. Svetlom nazývam arteriálnu(tepnovú krv) a teplom - ţilovú krv. Keď Kozmická láska prejde cez niečie srdce,
vezme a vyhodí von všetky nečistoty tak, ako ţilová krv. Preto hovoríme, ţe Kozmická láska lieči. Svetlo a teplo, t.j.
tepnová a ţilová krv, sú v ľudskom tele neustále vymieňané, takţe sú vytvorené a konštruované prostredníctvom
týchto dvoch procesov. Tieto dva prúdy, tieto dva procesy sa nachádzajú všade: v kaţdej mysli, srdci a duši. V
dôsledku toho budeme študovať ţivot tak, ako ho vytvorila príroda, nie ako ho vidíme dnes. Súčasní ľudia diskutujú o
tom, či je alebo nie je duša; je to otázka pochopenia. Od tej doby, čo ľudia majú vedomie, majú aj dušu; od tej doby čo
majú myšlienky, majú tieţ mysle; odkedy majú city, majú tieţ srdcia. Je moţné vidieť hocičo sa topiace bez myslenia
na teplo? Môţete vidieť osvetlený predmet bez toho, aby ste pomysleli na svetlo? Naše zdania sú spôsobené tieňmi,
ktoré sú na nás vrhané: preto je potrebné vrhať na seba viac svetla a tepla, aby sme učinili svoj vývoj zjavným.
Pouţijem tento okultný príbeh, aby som objasnil túto veľkú ídeu. Ak k vám budem rozprávam filozofickým
spôsobom, vec vás nebude zaujímať. Chcem pre vás urobiť Pravdu prístupnou, tak pouţijem jazyk, ktorý máme k
dispozícii. V tom starom kráľovstve, o ktorom som sa predtým zmienil, kráľ mal dve dcéry a jedna z nich bola veľmi
pekná.
Jedného dňa šla k veľkému Majstrovi múdrosti a povedala mu: "Majster, učiň ma takou krásnou, ţe ktokoľvek
bude prechádzať popri mne, bude privábený; urob ma takou sladkou, ţe ktokoľvek ma uvidí, nebude ma chcieť
opustiť. A zbav moju sestru všetkých týchto rysov tak, ţe ju nikto nebude milovať, vţdy bude doma a nebude ma
otravovať."
Múdry muţ jej povedal: "Nech sa stane ako si ţeláš." Kráľova dcéra vysadla na koňa, pozrúc hrdo dokola a
povedala: "Som kráľovská dcéra!" Ľudia, kone, voly, muchy - všetky bytosti, ktoré stratla na svojej ceste sa začali
okolo nej zhromaţďovať. Ale kone okolo nej začali kopať jeden do druhého, hádajúc sa o miesto bliţšie k nej a
rozvírili tak naokolo všetok prach. Voly začali pichať jeden druhého svojími rohmi a bojovať o miesto bliţšie k nej.
Včely a takisto osy začali takisto pichať. To všetko prerástlo do hrozného nepokoja a boja - jeden po druhom zvieratá
začali padať mŕtve na zem. Kráľovská dcéra, vidiac všetko toto, uvedomila si, ako nesprávne pochopila ţivot v
Univerze. Chytila sa za vlasy, šla k svojej sestre a poţiadala ju:" Drahá sestra, prosím, pomôţ mi, pretoţe som
vykonala strašný čin!" Pýtam sa: ak medzi vás príde kráľovská dcéra, natoľko provokujúc, ţe sa budete kopať, trhať si
vlasy a bojovať medzi sebou, priniesla vám táto kráľovská dcéra zmysel ţivota? Nie. Ak ste rozdvojení, ak nemôţete
nájsť zmysel ţivota, nájdete príčinu v prostom fakte, ţe ste zanedbali svoju dušu. Obetujete všetko v ţivote pre
krásnu kráľovskú dcéru; ona reprezentuje vaše telo.
Filozófovia, spisovatelia, politici, kazatelia, všetci ľudia ţijú len pre uspokojenie svojích tiel. Myslíme si, ţe telo
je najdôleţitejšia vec v ţivote - čo jeme, ako je to varené, z akých produktov - z mäsa alebo zeleniny, či je to pečené
alebo varené, atď. - a robíme hostiny so slovami: "Toto je filozófia ţivota." Ja hovorím: "Toto je filozófia vášho
ţalúdka." Vy hovoríte: "Nechajte nás zlepšiť náš sociálny ţivot." Áno, mienite tým zlepšiť váš sociálny ţalúdok. Keď sa
váš ţalúdok prevráti, váš sociálny a politický ţivot bude prevrátený tieţ. Spýtajte sa doktora, či je niekto schopný
filozófovať a zaoberať sa politikou, keď je jeho ţalúdok prevrátený.
Pred niekoľkými rokmi, na mojej spiatočnej ceste z Kňazeva som videl v električke bankára a počul som ho
sťaţovať sa na priateľa, ktorý si nasadil diétu a nedovolil si jesť po nejaký čas, len piť trochu mlieka. Jeho priateľ sa
ho spýtal:"Prečo tak? Nie si svojím pánom?"
-"Áno, ale môj ţalúdok je prevrátený." - Dobre, ak je to tak, musíš niesť následky."
Jeho priateľ sa vzdal akejkoľvek inej filozófie, keď počul o pokazenom ţalúdku. Je to ţalúdok, ktorý dáva u mnohých
ľudí smer citom a činom.
Kozmická láska je veľký zákon distribujúci harmonicky činnosť všetkých síl v našom vedomí a dávajúci
nevyhnutnú výţivu všetkému, čo sa vytvorilo: vhodné myšlienky pre myseľ, vhodné ţelania - pre srdce; vhodné činy pre vôľu. Ale len matka môţe učiť Kozmickej láske; keď matka vytvára telo svojho dieťaťa, dáva túto kozmickú lásku
cez svoju nesebeckú lásku. Len tí, ktorí sa vedia obetovať sú naţive, pretoţe oni cítia tú radosť, ktorá ich oţivuje.
Mnoho bohatých bulharov minulých časov uţ viac neţijú v národnej pamäti, ale Botev, Rakovski a mnoho ďalších,
ktorí obetovali svoje ţivoty - tí sú stále ţiví v národnej pamäti, pretoţe oni pouţili zákon Kozmickej lásky. Niekto môţe
protestovať:"Áno, ale Botev nebol veriaci." To nie je dôleţité, ak niekto neverí spôsobom, akým my veríme; dôleţitá
vec je, či ste porozumeli a aplikovali zákon sebaobetovania pre blaho svojích priateľov. To je dôleţitá a nevyhnutná
vec pre vášu konečnú tvorbu. Keď som povedal, ţe niekto nie je veriaci alebo má excentrické myšlienky, pýtam
sa:"Pozdvihujú tieto myšlienky túto osobu, pozdvihujú spoločnosť?" Ak pozdvihujú, potom nezáleţí na tom, či je táto
osoba veriaca. Ak ja nesiem zapálenú sviecu a niekto iný nesie sviečku, ktorá nie je zapálená, pýtam sa, kto má
správnu vieru? Praví veriaci sú tí, ktorí nosia zapálené sviece. Ak vidíte ľudí s nezápalenými sviecami, povedzte
im, aby zapálili svoje sviece a potom sa stanú pravými veriacimi. Hovorím takisto kňazom, kazateľom, občanom,
socialistom, komunistom - kaţdému z nich - zapáľte svoje sviece a staňte sa pravými veriacimi. Kaţdý, zapaľte svoje
sviece - od najstarších po najmladších! Nezostanú ţiadne nezapálené sviece, pretoţe svet potrebuje svetlo!
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Keď svetlo začne svietiť, do ľudských sŕdc príde tieţ teplo; tak sa stratí všetka jestvujúca nenávisť spolu s
našími ţelaniami byť malými alebo veľkými! V kozmickom vedomí neriešime tento problém z pohľadu jedného
národa, ale podľa toho veľkého zákona, ktorý dáva impulz a význam naším ţivotom. Kaţdý otec a kaţdý učiteľ, ktorý
sa zaoberá deťmi, bude úspešne aplikovať nové metódy výchovy a učenia, takţe môţu pomôcť svojím potomkom.
Rodičia nepošlú svoje deti do školy len preto, aby získali vzdelanie, ale taktieţ, aby sa naučili, ako aplikovať
vedomosti v ţivote.
Učitelia budú predovšetkým učiť deti ako jesť, aké jedlá pouţívať, aké sú ich vlastnosti a rysy, ktoré z nich sú
najzdravšie a pod.; potom ich budú učiť ako dýchať, ako prijímať čerstvý vzduch. Vzduchom mienim intelekt,
myšlienky nejakého druhu, ktoré poskytnú stimuly a dajú vznešené impulzy do ľudských duší. Nemyslite si, ţe z vás
chcem spraviť pravých veriacich. Ste slobodní správať sa a cítiť ako si ţeláte. Ja vám chcem dať len nové metódy,
ktoré môţete aplikovať v ţivote tak, aby ste zabránili protikladom.
Porovnávam súčasný stav dnešnej spoločnosti k stavu húsenice, ktorá sa ţiví listami, keď nastane jej čas, aby
sa premenila na motýľa. Aká bude potom jej potrava? Uţ nebude viac jesť listy, bude sa učiť umeniu vytvorenia krídel,
aby mohla lietať a zbierať šťavu z kvetov. Moderná spoločnosť takisto prechádza z jedného stavu do druhého podľa
zákona evolúcie. Nemyslite si, ţe budete ţiť tak, ako ste ţili doteraz. Nie, Boh vás uţ zbavil listov - tak je to zapísané
v Boţom zákone. Boh vám uţ viac nedovolí jesť listy, keď uţ má prísť pre vás čas motýľov - musíte lietať a
zhromaţďovať šťavu, budete pouţívať svoj sosák. Inými slovami - ľudia sa budú učiť milovať.
Toto učenie prinesie novú kultúru, ktorá vytvorí novú rasu, ajkeď dnešné ľudstvo o tom nemá ani poňatia.
Ľudia, ktorí prídu, budú veľkolepí v kaţdom ohľade: v sile, v spravodlivosti, v láske, v múdrosti, v pravde. Otvorte im
svoje domovy, nebojte sa ich, nevolajte policajtov a armádu, aby vás pred nimi chránili; a oni na vás nevloţia svoje
presvedčenia násilne; tak súčasné protirečenia viac nebudú existovať. To potom bude nová kultúra. Niektorí z vás
budú poctení vstúpiť do tejto kultúry a iní zostanú v stave húsenice, ak si stále ponechajú starý spôsob myslenia. Ja
vám nič nevyčítam, ale hovorím vám to, aby ste si uvedomili, ţe príroda aplikuje veľký zákon nemilosrdne a je
absolútne spravodlivá vo svojích činoch. Po tom, čo umiestnila určitých ľudí v určitej fáze vývoja, chce vidieť výsledky
a nebude na nich čakať; namiesto toho, oni budú čakať na ňu.
Keď vám hovorím všetky tieto veci, nemám v úmysle urobiť z vás adeptov tohto učenia; len vás varujem pred
veľkými nešťastiami, ktoré na vás prídu, ak sa budete klamať a zostávať ďalších desať rokov v stave húsenice.
Nebude ţiadne jedlo, nezostanú pre vás ţiadne listy. Radím vám urobiť zmenu na motýľa desať dní skôr a začať sa
ţiviť novým spôsobom. Ak dovolíte chorobám postúpiť príliš ďaleko a krv vášho celého tela sa otrávi, čo vám povie
doktor? "Je príliš neskoro; mali ste ma zavolať skôr." Mnoho politikov práve teraz zamestnáva bulharský národ
neuţitočnými vecami.
Mali by ste vedieť, ţe kaţdý národ má svoju predurčenú misiu; ak národ nesplní svoju úlohu tak, ako by mal,
padne a nič ho nemôţe zachrániť. Kaţdý jednotlivec má takisto svoju predurčenú úlohu. Budete protestovať:" Nechaj
nás, nech si vezmeme späť Macedónsko, Tráciu, Dobrudzu a nič iné nepotrebujeme." Nie - ľudia, ľudia sú potrební,
aby vládli týmto štátom správnym spôsobom! Keď vám to hovorím, nemyslím tým, ţe by ste všetci mali vstúpiť do
nejakej politickej strany. Mám veľmi rozsiahly pohľad na ţivot.
Človek a sociálny ţivot pre mňa predstavujú obrovský strom. Má strom len jeden list, len jeden kvet? Nie, má
tisíce vetiev, veľké i malé, tisíce listov, veľké i malé, tisíce kvetov, veľké i malé, a takisto tisíce plodov. Keby som mal
dosť času, povedal by som vám podrobne o kaţdej politickej strane. Kaţdá politická strana so svojími presvedčeniami
a cieľmi zodpovedá malej vetve, listu alebo plodu obrovského stromu. Ako dlho môţe ţiť list, ak nie je na vetve
stromu? Uschne v jeseni alebo bude odviatý vetrom. Padnuté listy sú stále ţivé, ale podliehajú pravidlám vetra a
pohnú sa len keď zafúka vietor.
Spýtam sa vás teraz, ako chcete ţiť - hore na strome, alebo dole na zemi. O niekom počujete:"Ten človek je
ţivý." Je ţivý, ale dole na zemi a podľa vôle vetra. Ktokoľvek má v sebe ţivot, je vţdy ţivý a radostný. Keď niektorí
ľudia hovoria, ţe sa necítia dobre, znamená to, ţe spadli dole zo stromu. Padli, aby sa obnovili tak, ţe korene stromu
budú sať ich šťavu a potom sa prevtelia zas ako nové, mladé listy. To je reinkarnácia, ktorá trápi mnoho ľudí a proti
ktorej argumentujú. Kristus povedal:"Ak sa znova nenarodíte, neuzriete kráľovstvo Boţie." To znamená, ţe ak sa
neprevtelíte, nevstúpite do novej kultúry, nestanete sa členmi tej veľkej rasy, ktorá prinesie podmienky pre evolúciu a
dobré bytie všetkých bytostí. Kráľovstvo Boţie je v tejto kultúre. V tomto kráľovstve nebude ţiadnych mŕtvych ľudí,
ţiadne pohrebné sluţby, ţiadne hroby a pamätníky, ale kaţdý bude šťastný. Všetci veľkí ľudia ako Paisii, Botev a iní
sa dostavia v tejto kultúre, prinesúc nové myšlienky a ako poslovia novej kultúry.
Môţete počuť: "Botev tu nie je v tele, ale jeho duch je tu." Kde je jeho duch? Čo by sme mali chápať pod
"duchom"? Základný zákon Lavoisiera je dobre známy: V prírode sa nič nestráca, všetko, čo sa kedy zjavilo pokračuje
v bytí. Niektoré z tých vecí sú niektorým viditeľné a neviditeľné pre iných. Ak objekt nevidíte, znamená to, ţe
nejestvuje? Mnoho teológov, filozófov sa zaoberá touto úplne abstraktnou otázkou: či Boh jestvuje, alebo nie. Pre
mňa Boh jestvuje, Je kozmickou láskou a ja Ho vidím všade, a rozumiem tomu veľmi dobre. Ktokoľvek, nielen ja, kto
slúţi Bohu, Ho môţe vidieť a hovoríť s Ním kaţdý deň. Boh ţije vo vás. Boh ţije v kaţdej ľudskej bytosti bez výnimky.
Radšej by ste o mne nemali hovoriť ţiadné zlé veci, pretoţe Boh ţije vo mne rovnako ako vo vás a o Bohu nemôţe
byť povedané nič zlé. Prichádzate ma počúvať a tento fakt dokazuje, ţe Boh prišiel s vami tieţ.
Čo hovorím nie je nič nové, máte to v sebe po stáročia. Niekto môţe povedať: "Majster Danov káţe nové
učenie." Je to nové len pre časový interval, keď je to odhalené. Ak cestujem, napríklad zo Sófie do Tarnova vlakom,
predmety predo mnou ubiehajú rýchlo. Niektoré z nich sa stávajú minulými, iné sú súčasné a tretie sú budúce.
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Neexistujú tieto objekty súčasne? Preto, minulosť, budúcnosť a súčasnosť existujú súčasne, predstavujúc vo svete
jednu realitu. Tie osoby, ktoré zomreli, tí, ktorí ţijú teraz a tí, ktorí prídu v budúcnosti, takisto predstavujú jednu realitu.
Ale zanechám túto otázku; máte 350 tisíc rokov, aby ste to vyriešili a ja verím, ţe budete úspešní. Po tomto
termíne sa znova vrátim, aby som videl, ako ste to vyriešili. Nebudeme to riešiť teraz, pretoţe sa to zdá byť predčasné
- vyţaduje to mnoho tisíc rokov, aby to bolo vyriešené. Súčasné problémy sú tohoto druhu: ľudia sú ochudobnení o
chlieb, drevo, soľ, cukor, hygienické bývanie, atď. Niektorí ľudia o tom špekulujú a hovoria, ţe vinníci by mali visieť,
ţeny, ktoré vytvárajú nezhody a iné problémy by mali byť bité a mali by sme napadnúť naších nepriateľov, aby sme sa
im pomstili, aby spoločnosť bola spokojná a jej členovia sa stanú múdrejší. Sú ţeny, ktoré doteraz neboli bité? Neboli
doteraz masakre, popravy a vojny? - Zmeníme sudcov." - Budú nový sudcovia nejako lepší? Niečo iné je zle. Ak sa
opíjam a veci pre mňa vyzerajú neznáme, je to preto, ţe môj osobný ţivot je alkoholický, nie preto, ţe vo svete všetko
následuje moju cestu. Ste ako ten bulhar Ivan, ktorý navšívil rodinu a ponúkli mu nejaký drink. Vypil toľko, koľko
mohol, ale potom ho prehovárali piť na zdravie matky, na zdravie najstaršieho syna, potom - na zdravie najstaršej
dcéry. Tak pil Ivan na zdravie kaţdého a opil sa tak, ţe len ťaţko mohol ísť napojiť svojho koňa. Keď bol kôň
napojený a keď uţ prestal piť vodu, Ivan naliehal:"Pij na moje zdravie." Ale kôň sa stiahol späť a postavil sa bokom.
Potom Ivan povedal koňovi:"Ty rozumieš ţivotu lepšie neţ ja. Nepiješ viac neţ potrebuješ pre hocikoho zdravie."
Chováme sa ako Ivan: ak je niekde párty, pijeme na úspech politickej strany, potom na úspech ţenskej organizácie,
potom na ţeny atď. Ustupujeme a poddávame sa do tej doby, aţ sa začneme podobať tomuto opilcovi Ivanovi a
potom povieme, ţe ničomu nerozumieme.
Dnešní ľudia by si mali uvedomiť svoje povinnosti voči spoločnosti, aby jej mohli náleţite poslúţiť. Keď sa
niekoho spýtajú:"Si bulhar?", on odpovie:"Áno, pretoţe hovorím rovnakým jazykom a mám to isté náboţenstvo ako
všetci bulhari." Bulhar by nemal byť rospoznávaný týmto spôsobom. Myslím, ţe bulhar má byť statočný a čestný,
šikovný a dobrý. Ak ľudia vlastnia tieto štyri kvality, sú bulharmi. Ak ich nemajú, nie sú bulharmi. Niekto môţe
povedať: "Tento človek je kňaz." Ja sa pýtam, či je čestný, spravodlivý, múdry a dobrý. Ak tieto štyri kvality vlastní, je
to kňaz. Iní môţu byť právnikom, matkou, otcom, učiteľom alebo niekým iným; ale mal by korešpondovať s týmito
štyrmi kvalitami. V sociálnom ţivote sú absolútnou nevyhnutnosťou. Prial by som si, aby ich vlastnili všetci bulhari. Ak
ich vlastnia, gratulujem im. Kaţdý z vás by mal byť oblečený jasne vo vnútri i navonok, mal by byť čistý na tele a na
duchu rovnakým spôsobom ako krášli príroda kvety v rozmanitosti a čistote. Ja hovorím, ţe musíme byť čestní a
spravodliví, múdri a dobrosrdeční v plnom zmysle týchto slov - v duši, v mysli, v duchu a v sile. Budeme mať tieţ silnú
túţbu pomôcť jeden druhému.
Mohli by ste mať vţdy v sebe kozmickú lásku. Ste biedni, vaše dieťa zomrelo alebo ste niečo stratili. Prečo ste
nešťastní? Dôvod je ten, ţe vo vás nie je kozmická láska aktívna. Niekto sa rozčúlil; iný bol skľúčený - prečo? Pretoţe stratil kozmickú lásku. Keď k nám príde, staneme sa dosť silní na všetko. Ľudia, ktorí majú túto lásku vo
svojom vnútri aktívnu, nikdy nebudú skľúčení; vedia, ţe všetky trampoty a nešťastia sú len tieňmi v ţivote. Nebojte sa
týchto tieňov! Ja prirovnávam trampoty v ţivote k následovnému: predstave obrovského stromu s tisícmi listov ţijúcimi
mierumilovne a v tichosti. Keď príde búrka, začnú sa medzi sebou hádať a strkať: "Prečo si taký hrubý a dotieravý?"
Keď búrka prejde, začnú naţívať opäť mierumilovne a v tichosti. V tomto prípade je príčina ich sporu vonkajšia. Ak
tento strom porozumel zákonu Kozmickej lásky, aby sporu zabránil, bol by postupne transformovaný do zvieraťa; a ak
zviera aplikovalo Kozmickú lásku, bolo by transformované do ľudskej bytosti a ľudská bytosť - do anjela. Keď sú ľudia
oblečení v tejto vyššej forme, budú schopní ovládať sily prírody, prekonávať všetky utrpenia. Učte sa tomuto zákonu
od svojích malých detí. Čo robia, keď chcú niečo od svojej matky? Objímu ju a začnú ju hladkať a bozkávať, neţne
opakujúc "mama, mama". Čo toto objatie znamená? Dieťa vkladá lásku cez svoju ľavú ruku, a myseľ cez svoju pravú
ruku. Takto sa dieťa podvolí svojej matke, takţe ona je pripravená urobiť pre svoje dieťa všetko. Preto sú deti
milované. Dospelí hovoria: Mám dať bozk alebo nie - môţem chytiť chorobu." Deti nefilozofujú; ak chcú niekoho
pobozkať, pobozkajú a hotovo. Ak je môj bozk schopný uzdraviť človeka, pobozkám ho. Ak toho schopný nie je,
nepobozkám ho. Kaţdý bozk by mal v sebe niesť určitú silu.
Keď idete niekoho navštíviť, nemali by ste ísť s prázdnymi rukami, ale s darčekom. Keď idete navštíviť
chudobnú ţenu, neplňte jej peňaţenku peniazmi, ale naplňte jej tašku chlebom a ovocím. Charitatívne organizácie by
mali robiť to isté. Teraz niektoré z nich vezmú peniaze odtiaľ a odtamtadiaľ a potom s nimi robia charitu. Nie, mojí
priatelia, nemôţete robiť dobro na útratu niekoho iného, nemôţete ţiť v novej kultúre na účet niekoho iného. Charity
dávajú peniaze chudobným, ale potom chcú byť za túto prácu zaplatené. Nič by nemalo byť zaplatené. Keď slúţim,
mal by som slúţiť z lásky. Keď ma navštívite, pekne vás príjmem, nachovám vás, umyjem vám ruky a nohy, dám vám
všetky prostriedky, ktoré potrebujete, budem vám robiť všetky láskavosti, práve tak, ako priateľovi. Toto je
poţadované novou kultúrou. Teraz, keď idete na cestu, môţete na jeden deň niekoho navštíviť, ale potom si vezmete
izbu v hoteli. Turci hovoria: "Han eri, baba eri". (Hostinec, ako rodný dom) Krčmári sú dobrí ľudia; majú vyššie
postavenie, neţ obyčajní ľudia. Na začiatku sú veľmi slušní, ale keď odchádzate, hneď vás zastavia a povedia vám:
"Musíš zaplatiť."
Viete v akej pozícii sa nachádzajú dnešní ľudia? Pouţijem znovu príklad, aby som to objasnil. Derviš šiel do
kúpeľov, dobre sa okúpal, ale pri svojom odchode zistil, ţe nemá peniaze na zaplatenie. Potom sa obrátil k
zriadencovi kúpeľov s "ďakujem" a šiel preč. Počkaj! Nechceš zaplatiť?" - spýtal sa zriadenec kúpeľov. "Nemám
ţiadne peniaze." - "Prečo si potom prišiel?" Derviš premýšľal, čo robiť, takţe sa obrátil v mysli k Bohu a povedal: "Môj
Boţe! Daj mi peniaze, alebo zrúcaj tieto kúpele." V tom okamihu bolo počuť veľký hluk. Kúpele boli zničené a

4

zriadenec kúpeľov beţal pozrieť, čo sa stalo. Derviš pokojne odišiel. Keď šiel ďalej, videl moslimského kňaza, ktorý sa
modlil a povedal mu:"Viem, prečo sa modlíš - pre peniaze."
Súčasná spoločnosť vţdy trpela kvôli túţbe po veľkých peniazoch. A nedávno bulharský štát vydal veľké
mnoţstvo bankoviek, ale kde je aktívny obeh? Vtedy by mohli byť efektívne. Produkty prírody, však, sú vţdy
efektívne. Ak je pšenica, ovocie, zemiaky - je kultúra. Bez nich niet ţiadnej kultúry. Kultúra je určená prostredníctvom
kozmickej lásky, ktorá je nám poslaná zhora. Nemyslíte si, ţe slnko a iné plynéty nemajú účasť na naších ţivotoch.
Slnko sa o nás zaujíma najviac zo všetkých a kaţdý rok pošle bulharsku kredit tisícov miliónov. Ak pôjdete na slnko,
uvidíte, ţe jeho obyvatelia majú energiu mnoho tisíc miliónov pre kultúru bulharska, pre lásku, náboţenské vyznania a
pre spirituálny rast na ceste pravdy. Pozorujúc dnes slnko teleskopom poviete: "Slnko je oheň." Nesúhlasím, pretoţe
oheň je slabá energia. To je energia slnka, ale to nie je oheň. Je to niečo omnoho silnejšie, čo sa nedá vyjadriť
slovami. Slnko nie je horúce telo, ale telo nesmiernej energie. Nebudem diskutovať o vnútornom aspekte tejto
energie, vysvetľujem, ako bola rozvinutá atď. A budete mi rozumieť, ak vám niečo poviem o slnku, ktoré je od nás tak
ďaleko? Neveríte v moju úprimnosť, pýtate sa sami seba, či nemám nejaké postranné úmysly, tak ako uveríte v tieto
veci o slnku? Je zrejmé, ţe Slnko je nám dobre naklonené, čo sa týka energie, ktorú posiela na Zem, darčekov, ktoré
pre nás kaţdodenne pripravuje, pretoţe ţivot by bol bez tejto energie nemoţný. Solárna energia je ţivá, vedomá. Ak
začneme premýšľať o slnku týmto spôsobom, budeme schopní obdrţať jeho energiu a ono v nás bude produkovať
vedomý a správny proces rastu.
A tak, kozmická láska hovorí:"Pracujte pre svoje srdcia a saďte do nich dobré ţelania, tak kaţdé dobré ţelanie
dá dobré ovocie. Saďte dobré myšlienky do svojej mysle, tak kaţdá dobrá myšlienka je ovocný strom. Saďte dobré
skutky vo svojej vôli, tak kaţdý dobrý čin bude ovocným stromom." Kozmická láska tieţ hovorí:"Nepochybujte o sebe,
pretoţe kaţdá pochybnosť je malomocenstvo." A kozmická láska uzatvára:"Buďte statoční a rozhodní v ţivote a
bitkám sa postavte čelom. Nepovaţujte svoj zápas za nešťastie, ale za proces práce, dovoľujúci vám porozumieť
skrytému významu ţivota, nájsť tie zákony, podľa ktorých je skonštruované telo, tie zákony, ktorým podliehajú
ţalúdok, pľúca, mozog tak, ţe ich môţete správne zorganizovať."
Aby v nás mohla byť láska odhalená, potrebujeme mať vhodné podmienky. Máme tieto podmienky v ţivote; sú
nám dané. Ak ich nevyuţijeme, nemôţeme sa vyvarovať zlým dôsledkom. Utrpenia ukazujú, ţe sme stratili energiu
Dám vám príklad, ako vyskúšať, ţe naša viera alebo neviera produkuje dva protikladné výsledky. Kedysi ţil v
Ríme veľký umelec. Rozhodol sa namaľovať ideálny obraz Krista. Šiel sa prechádzať do mesta, aby našiel niekoho,
kto by mohol vyjadriť túto ídeu. Našiel mladého muţa - 22 alebo 23 ročného, a začal ho maľovať. Obraz sa ukázal byť
veľmi podarený. Asi o 3 alebo 4 roky neskôr sa rozhodol namaľovať Judáša Iškariotského. Znova vyšiel do mesta
pohľadať vhodný obraz. Našiel nakoniec jedného a ponúkol mu, ţe ho namaľuje ako Judáša. Mladý muţ sa k nemu
obrátil udivený a povedal mu:"To je veľmi zvláštne, pane. Pred štyrmi rokmi ste si ma zavolali, aby som vám pózoval
ako Kristus, a teraz chcete, aby som bol modelom pre Judáša." Tento mladý muţ ţil taký nerestný ţivot v priebehu
posledných štyroch rokov, ţe zdeformoval svoj obraz natoľko, ţe ho maliar nemohol spoznať. Áno, človek môţe byť
súčasne Kristom i Judášom vo vzťahu k sebe samému i k národu. My tvoríme svoj charakter a musíme byť pánmi
seba samých, neočakávajúc záchranu zvonku. Záchrana je v nás. Nie je to nič iné, neţ premáhanie všetkých zlých
vecí, ktoré nás zastrašujú a brzdia náš vývoj.
Matky sú tie, ktoré verbujú členov pre rozdielne sociálne vrstvy a skupiny. Uţ som sa zmienil, ţe matka je
schopná vytvoriť akúkoľvek osobu, ktorú si praje, pokiaľ stále trvá jej tehotenstvo, pokiaľ je embryo stále v jej lone. Od
nej závisí, či vytvorí dobrých alebo zlých členov spoločnosti. Ak pochopila, ale tvorí bez Kozmickej lásky, nebude
schopná vytvoriť, čo si ţelá. Ak počas svojho tehotenstva chodí na bály, koncerty a trávi čas v zábavkách, bude
príčinou narodenia ľudí ako Judáš a potom sa ona sama bude čudovať, aký bol dôvod zvrátenosti jej dieťaťa. Ona
bola dôvodom. Neujasnila si podmienky pre vytvorenie niečoho dobrého. Ak je dieťa talentované a šľachetné, je to
preto, ţe jeho matka porozumela Kozmickej láske správne a dala svojmu dieťaťu moţnosť vyuţiť to. Charakter a sila
sa prenášajú na dieťa od otca, rozum od matky; čestnosť od otca, spravodlivosť od matky. Len otec môţe urobiť
svojho syna alebo dcéru čestnými. Len matka môţe urobiť svojho syna alebo dcéru spravodlivými. Niekedy sa stretnú
deti čestné a rozumné, ale nie sú spravodlivé a dobré. V takom prípade hovorím, ţe jeden z rodičov robil chyby. Ak sú
v dieťati prítomné všetky štyri rysy, je to znak toho, ţe obaja, matka i otec jednali v súlade s Kozmickou láskou a
zapustili tieto kvality vo svojom dieťati.
Kozmická láska je excelentný pracovník a čo je Jej dané, to Ona dáva von; Spriada vlnu, ktorú Jej dáte,
hovoriac:"Daj mi to a ja to pouţijem." Urobím porovnanie, aby som vyjasnil svoju myšlienku s následujúcim
príbehom. Mladý muţ, ktorého meno bolo Stoyan, slúţil bohatému obchodníkovi. Sluha pracoval poctivo, ale
všetko, čo zarobil (60 leva mesačne) dal chudobným. Jeho pán, vidiac, čo jeho sluha robil, zakaţdým spravil
poznámku, ţe by si mal niečo odloţiť aj na starobu, pretoţe nebol nikto, kto by sa o neho postaral. Stoyan celý čas
mlčal, keď si vypočúval tieto poznámky alebo len povedal:"Boh je milosrdný." Jedného dňa jeho pán upadol do
hlbokého spánku a prisnil sa mu veľmi ţivý sen: prechádzal sa po nádhernom mieste a tam, uprostred nádhernej
prírody, videl úţasný dom. Opýtal sa niekoho z tamojších ľudí, čí je ten dom. "Je to dom tvojho sluhu." - odpovedali
mu. "Ale on je chudobný; kde vzal dosť peňazí, aby si postavil taký pekný dom." - Je skutočne chudobný, ale
čokoľvek zarobí na zemi, pošle sem; tak vytvoril tento krásny dom." Idúc ďalej, prišiel pán k suchému a
neúrodnému miestu a vidiac malú, chudobnú chatrč, spýtal sa:"Čí je to dom?" - "Tvoj, pretoţe si neurobil nič ani pre
jedného z chudobných." - odpovedali mu.
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Tento príbeh je pravdivý v zmysle, ţe čo a koľko matka dáva svojmu dieťaťu na tomto svete, to ona dostane;
a adekvátne si postaví v inom svete nádherný dom alebo chudobnú chatrč. Ak je štedrá vo svojej láske k dieťaťu,
bude mať palác. "Palácom" rozumiem ľudský charakter. Ak prenesieme tento zákon do dnešného-denného ţivota,
zmizne mnoho utrpenia. Dokončím svoju prednášku iným príkladom, aby som zdôraznil, čo potrebujeme. V čase,
keď Bulharsko bolo pod Otomanským jarmom, bol bulhar, ktorý bol učeníkom remeselníka hrnčiarstva. Mladý muţ
študoval hrnčiarstvo mnoho rokov a keď si pomyslel, ţe uţ môţe pracovať samostatne, povedal svojmu majstrovi,
ţe ho chce opustiť. Majster súhlasil a tak začal pracovať samostatne. Robil hlinené výrobky, sušil ich na slnku,
potom nakoniec vloţil do pece, ale keď ich vybral von, boli vţdy rozpraskané. Pracoval takýmto spôsobom nejaký
čas, ale bol znechutený, pretoţe všetka jeho keramika praskla. Šiel znova k svojmu majstrovi a sťaţoval sa mu:"Ja
neviem v čom je problém, ale moja keramika praská, keď ju vytiahnem z pece." Majster mu povedal:"Poviem ti
tajomstvo, ale musíš so mnou pracovať ešte tri roky." Mladý muţ súhlasil, ale zatiaľčo tam stál, blízko, dívajúc sa na
majstra, tak ho videl vyberať hrnce z pece von a dúchať "hu!" zakaţdým do kaţdého z nich. Sluha si povedal:"Tak,
a ja tu teraz musím pracovať celé tri roky pre jedno"hu!"
Vy všetci ste vloţení do rúry ako tieto hrnce. Ak vás majster vyberie von, neuškodí vám, keď k vám príde,
avšak ak to urobí učeň, váš hrniec praskne. Vy ste hrniec. Pec reprezentuje ťaţkosti vo svete. Majster reprezentuje
vášho ducha. Stoyan alebo Ivan reprezentuje vašu dušu, ktorá sa učí, ako tvoriť. Teda, ak neučíte svoju dušu ako
fúkať, zatínať päste, nič vám nevýjde. Zatínať päste znamená, ţe dáte priestor svojej vôli jednať podľa všetkých
pravidiel Zákona.
Kaţdý z vás by sa mal postaviť pred pec a povedať majstrovi:"Prosím, fúkaj!" Fúkanie reprezentuje lásku. Ak
k vám príde láska, váš duch pretransformuje vaše telo. Potom budete váţeným členom novej kultúry, novej rasy.
Chcel by som vám všetkým poblahoţelať ako členom novej kultúry, ţelajúc vám, aby ste jej slúţili s radosťou
- to znamená byť poslami a robotníkmi Kozmickej lásky. Len týmto spôsobom môţe národ plne zavŕšiť svoju misiu.
Len týmto spôsobom môţe Bulharsko povstať ako národ a štát. Buďte si istý, ţe keď akceptujete Kozmickú lásku,
všetko bude rozhodnuté vo váš prospech. Nič zlé sa Bulharsku nestane; zmeny nastanú bez zráţok alebo pohrom.
Nové príde a energia bude pretransformovaná z nečistého hrnca do iného, ktorý je čistý. A my, ako zástupcovia
novej kultúry, budeme ţiť bez nenávisti, bez zlomyseľnosti. Milujme a Kozmická láska bude dvoma hviezdami, ktoré
budú viesť náš ţivot na zemi!
(1) Kozmická láska - v bulharčine "Kosmičnata obič." V bulharčine jestvujú pre lásku dve slová: "ljubov" a "obič",
preloţené do slovenčiny ako "Univerzálna láska" ("Mirovata ljubov" - názov predošlej
prednášky) alebo len
"láska" (ljubov) a "Kozmická láska" (obič), ktorá určuje ľudský prejav lásky ako univerzálnu energiu.
(2) Kňazevo - niekdajšia dedina na okraji vrchu Vitoša, teraz okres Sofia
(3) Hristo Botev (1847-1876) - veľký bulharský básnik a revolucionár
(4)
Georgi Rakovski (1821-1867) - bulharský publicista, jeden z vodcov národnooslobodeneckého hnutia proti
Otomanskému jarmu
(5) Macedónia, Trácia, Dobrudza - geografický obvod balkánskeho poloostrova
(6)
Paisii Hilendarski (1772-1773) - mních, ktorý napísal prvú históriu bulharského národa, jeden z vodcov
bolharského národného obrodenia
(7) Antoine-Laurent Lavoisier (1743-1794) - slávny francúzsky chemik
(8) Veliko Tarnovo - predošlé bulharské hlavné mesto; Sofia - súčasné hlavné mesto bulharska
(9) "Han eri, baba eri" - turecké príslovie s významom "Hostinec ako rodný dom"
(10) Derviš - moslimský mních
(11) Imam - moslimský kňaz
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Krása života.
Lekcia Petra Danova, 2 Júl, 1942, 05:00 ráno, miestneho času
Sedem Rilských jazier

Meditácia na 12 kapitolu evanjélia podľa sv.Matúša: "Ktokoľvek, kto koná vôľu môjho Otca,
ktorý je v nebesiach je bratom, sestrou i matkou." Matúš 12:50
Láska je to, čo je krásne v dobrom a múdrom živote.
Múdrosť je to, čo je krásne v dobrom a čistom živote.
Pravda je to, čo je krásne v dobrom a osvietenom živote.
Nestrať krásu lásky.
Udržuj čistotu múdrosti.
Udržiavaj svetlo pravdy - a budeš vždy šťastný a požehnaný, pretože Boh žije v tebe.
Láska, so svojou krásou, napĺňa celý Božský svet.
Múdrosť so svojou čistotou napĺňa celý vesmír.
Pravda so svojím svetlom dáva slobodu všetkým bytostiam v Božskom svete.
Miluj troje: lásku, múdrosť a pravdu. Nechaj ich svietiť vo svojej duši, pretože skrze nich sa Boh
odhaľuje tým, ktorí Ho hľadajú.
Obráť sa na Boha s láskou.
Odvolávaj sa k Bohu v múdrosti.
Modli sa k Bohu v pravde.
Len tak budeš počuť jemný hlas Božieho ducha hovoriaceho k tvojmu duchu, tvojej duši, k tvojej
mysli a k tvojmu srdcu.
Dobrota Boha vždy žije v Jeho láske, múdrosti a pravde. Cez nich sa odhaľuje Jeho nekonečná
nežnosť.
Slúžte Bohu v láske, slúžte Bohu v múdrosti, slúžte Bohu v pravde - potom dostanete život,
svetlo a slobodu. Aby vo vás krása lásky, čistota múdrosti a svetlo pravdy mohli žiť!
Žite v láske, múdrosti a pravde tak, aby ony žili vo vás!
Ony reprezentujú nový život, ktorý Boh posiela do sveta.
Duch Boží požaduje milosrdenstvo, nie obete.
Preložil Viliam Tkáč, Jún 2012.

Kráľovská cesta duše.
7 August 1935
05:00 ráno, miestneho času
Všímajte si následujúce štyri veci vo svojom živote:
Chráňte slobodu svojej duše, silu svojho ducha, žiarivé myšlienky svojej mysle a vznešené city
svojho srdca!
Majte v úcte svoje dobré skutky, akoby to boli drahé kamene, ktoré ste získali v priebehu svojho
života! Sú odmenou vášho života.
Tešte sa oveľa viac nad cestou svetla, ktorou idete, než stratenej ceste temnoty, ktorú ste
opustili!
Pamätajte si: kráľovskou cestou duše je vznešená myšlienka ducha.
Tešte sa viac malému, ktoré rastie a zväčšuje sa, než veľkému, ktoré sa zmenšuje a chradne.
Keď rastie slnko, svetlo je dosadené na trón.
Keď slnko klesá, je nastolená tma.
Pozorujte múdry poriadok Božskej duše, v ktorej sila predchádza slobode; sloboda predchádza
jasnej myšlienke; jasná myšlienka predchádza vznešeným citom; vznešené city predchádzajú
dobrým činom. Touto cestou môžete dosiahnúť šťastie, ktoré hľadáte.
Pamätajte si a nezabudnite:
Nieste poslaní na zem, aby ste vykopávali opustené kosti svojích predkov.
Každá vedomá duša má vo svete definované svoje miesto.
Buďte vďační za to, čo je vám dané!
Tkajte svoj blahobyt tak, ako tká pavúk svoju sieť.
Ján 10: 12-22
Preložil Viliam Tkáč, Február 2011.

Kľúč ţivota.
Lekcia pre všeobecnú ezoterickú triedu, držaná majstrom Petrom Danovom 22 Augusta 1928 v
Sofii (Izgrev)
Prečítam 20-tu kapitolu zjavenia. Nebudem vám ju interpretovať. Nechajte kaţdého
porozumieť tomu svojím vlastným spôsobom. Avšak, jestvuje základný zákon, ktorý hovorí:
kaţdá bytosť pouţíva jedlo, ktoré je jej dané podľa úrovne jej vývoja.
Venujte pozornosť štvrtému veršu: "Potom som videl tróny: posadili sa na ne, dostali moc
súdiť, a videl som duše pomordovaných pre svedectvo Jeţišovo a pre slovo Boţie, aj tých, čo sa
neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na svoje čelá ani na ruky, oţili a kraľovali s
Kristom tisíc rokov."
Dnes chcú všetci ľudia vládnuť na zemi. Ako vidíte, jestvuje rozdiel medzi ich pochopením
o mieste vládnutia i o vláde toho, ktorý je uvedený vo verši. Kde by malo byť toto kráľovstvo: na
zemi, v nebi alebo vo vesmíre?
Často ľudia náleţiaci k nejakému spoločenstvu sú ako malé deti, ktoré sa tešia na to, aké jedlo
im ich otec večer prinesie. Tí, ktorí milujú zábavu, keď idú do divadla, tieţ sa tešia na to, čo herci
predvedú na javisku. Roľníci, potom čo zasejú svoje polia, tešia sa na plody, ktoré im vydajú.
Vinári, po vysadení svojej vinice, tešia sa na hrozno, ktoré pozbierajú. Všetci vţdy niečo
očakávajú. Keď ľudia dostávajú čo čakajú, sú šťastní. Keď sa predstavenie ukáţe byť príjemné,
kaţdý hovorí: "Svoje role zahrali dobre; hrali dobre!" Keď polia vydajú dobrú úrodu, povedia:
"Toto pole bolo dobré!" Keď vinohrad produkuje dobré ovocie, hovoria: "Hrozno je dobré!" Keď
otec prinesie domov niečo chutné, deti sú šťastné a hovoria: "Náš otec je dobrý!" Avšak, to
ukazuje jednu stránku ţivota; chápanie ľudí dneška.
Druhá stránka ţivota je, ţe otec neprinesie domov nič, pole nevydá nič, vinič neurodí
hrozno, hra na javisku nejde tak, ako sa očakávalo, a pod. Potom sú ľudia ţivotom úplne
sklamaní. Prvá situácia, v ktorej ľudia dostali zo všetkého, úplne odpovedá na ich poţiadavky; v
tomto prípade sú všetci potešení. Dokonca aj zlodeji sú šťastní, keď sa im podarí ukradnúť, čo
chcú. Keď nemôţu ukradnúť čo chcú, budú tieţ nešťastní. Spravodliví sú tieţ šťastní, keď
získajú, čo si prajú a sú smutní, keď nemôţu získať, čo chcú. Pýtam sa, v čom sa radosť a
smútok spravodlivých líši od radosti a smútku zlodeja? Obaja majú túţby.
Musíte rozlíšiť, či je vaša radosť ako tá spravodlivého alebo ako tá zlodejova, alebo
hriešnika. Toto sú dva rozdielne stavy, ktoré by ste mali posúdiť. Niekto môţe povedať "Som
šťastný." Musíte sa spýtať samého seba, či vaša radosť je ako tá spravodlivého alebo ako tá
hriešnikova. Ak ste smutní, spýtajte sa sami seba rovnakú vec: je váš smútok ako ten
spravodlivého alebo ako ten hriešnikov?
Nemali by ste ţiť s ilúziami. Nemali by ste mať ilúzie o tých Bulharoch – kupcoch (sedliaci
z regiónu Sofie) - ktorí kedysi šli dobyť Istanbul so svojimi ovčiarskymi palicami. Istanbulci ich
chytili, vzali im ich palice, nahádzali ich na kopu, kupcov rozohnali a vrátili späť. Pýtam sa, môţe
byť mesto ako Istanbul dobyté palicami? - Nemôţe. Ak je vaša viera, vaše presvedčenie, vaše
modlitby a slzy ako tie ovčiarske palice, tí, ktorí sú silnejší neţ vy, vám ich zoberú a pohádţu ich
na kopu, a vy nič nedocielite. Keď sa niekto vydá niečo dobyť, musí byť plne vyzbrojený! - Čím?
Ak sú svetskí ľudia vyzbrojení najlepšími a najsilnejšími zbraňami, aby dosiahli svoj cieľ,
pýtam sa, aké by mali byť zbrane spravodlivých, duchovných ľudí?
Dám vám prirovnanie, aby som vám ukázal, načo by ste sa mali vo svojom ţivote
spoliehať. Postaví sa pred vás zajac s dvoma revolvermi a povie vám: "Kým som ja s tebou, ani
vlas ti z hlavy nespadne; spoľahni sa na mňa - dôveruj mi!" Po zajacovi príde medveď - tieţ s
dvoma revolvermi. Postaví sa pred vás a povie: "Dokiaľ som ja s tebou, nikto sa ťa ani
nedotkne; spoľahni sa na mňa!" Pýtam sa, na koho by ste sa spoľahli - na zajaca alebo na
1

medveďa? Poviete, ţe by ste sa museli spoľahnúť na medveďa. Skutočne, ak sa spoľahnete na
zajaca, pri prvom výstrele, bez ohľadu na to, či je nebezpečný alebo nie, ujde preč. Zajac bude
prvý, zatiaľ čo vy budete poslední, kto utečie. Ak sa spoľahnete na medveďa, keď príde
nebezpečenstvo - keď sa pred ním zjaví väčší medveď, neţ on - bude nebezpečenstvu čeliť a
nevyplaší sa. Potom vy budete prví, zatiaľ čo on bude posledný. Pýtam sa, čo sa dosiahne v
prvom a čo v druhom prípade, ak sa spoľahnete na králika alebo na medveďa? Ak si myslíte, ţe
vás môţe zajac či medveď ochrániť v ţivote, mýlite sa.
Zajac a medveď sú symboly, ktoré jasne vyjadrujú určité vonkajšie prejavy ľudského
ţivota. Môţete tieto symboly interpretovať. Spoliehať sa na zajaca znamená, spoliehať sa na
radovánky v ţivote. V takom prípade rovnako ako ten zajac uteká dokonca aj pred tým
najmenším nebezpečenstvom, človek - pôţitkár nemôţe zniesť dokonca ani to najmenšie
trápenie a skúšky. Je to ľahké, keď ľudia chcú, aby ich všetko v ţivote len potešovalo. Ale nohy
potešenia sú rovnako dlhé, ako tie zajaca a utečie ako zajac. Medveď naproti tomu symbolizuje
obyčajný ţivot, ktorým ja nazývam tvrdú pozemskú prácu. Avšak, ani ţivot v potešeniach ani
ţivot pozemskej práce nemôţu zachrániť svet. Tí, ktorí sa príliš tešia si zničia ţalúdok; tí, ktorí
príliš veľa pracujú si zničia ruky. Aký to má zmysel, aby si človek zničil ţalúdok, či ruky? To je
vonkajšia stránka otázky. Premýšľajte o vnútornej stránke; premýšľajte o hlbokom význame tejto
otázky.
Dnes všetci ľudia potrebujú pravdivé uvedomenie si, pravdivé pochopenie ţivota, ktorý im
Boh dal. O čo by sa mali usilovať ľudské bytosti? Jedlo a pitie nie sú cieľmi ţivota, veda nie je
cieľ ţivota, dom nie je cieľ ţivota, synovia a dcéry nie sú cieľ ţivota, bohatstvo nie je cieľ ţivota.
Potom aký je vnútorný význam ţivota?
Ak v súčasných podmienkach chcete vyriešiť jednu z najväčších úloh svojho ţivota,
predovšetkým by ste mali vedieť, aký je význam ţivota ako celku. Niekto povie: "Môţeme ţiť
bez jedla a pitia?" - Nezaoberajte sa touto otázkou. Jedenie a pitie sú len podmienky pre
udrţanie ţivota a podmienky sú mimo nás; nie je potrebné o nich hovoriť. Všetko, čo je mimo
nás, nie je tak dôleţité. Uvaţujte nad touto myšlienkou do tej doby, neţ sa vám objasní.
Predstavte si človeka, ktorý má tisíc kilogramov pšenice vo svojej stodole a drţí ju
zamknutú; nepouţíva ju, nemelie ju, aby urobil chlieb, ale postí sa a hladuje, hovoriac: "Táto
pšenica je na ťaţké dni. Nech zostane v stodole; Nebudem z nej jesť." Iný človek má len
kilogram pšenice, ale vyberie ju, zomelie ju na múku, vyrobí z nej chlieb, upečie ho, zje ho a
povie: "Budem jesť čo mi Boh dal." Pýtam sa, ktorý konal správne - ten, kto má len kilogram
pšenice a pouţije ju, alebo ten, kto má tisíc kilogramov pšenice v stodole a neje? - Ten, ktorý má
jeden kilogram pšenice a je.
Mnohí sa chcú stať učenými, svätými ľuďmi, bez toho, aby pracovali. To sú prázdne veci.
To je človek, ktorý má tisíc kilogramov pšenice vo svojej stodole a postí sa. Sila človeka je
uložená v tom, aby využil každý daný moment a taktiež v tom, čo je ukryté v jeho vedomí.
Boh sa odhaľuje vo vedomí človeka. Mimo vedomia človeka Boh neexistuje.
Ľudia poznajú Boha do tej miery, nakoľko sa On prejavuje v ich vedomí. Náboţní ľudia
hovoria, ţe Boh môţe všetko. - Je to pravda, ţe Boh môţe všetko, ale to závisí na moţnostiach,
ktoré sú vloţené do vašej duše, rozumu a srdca. Predstavte si, ţe ste pred studňou a drţíte
vedro na tenkom povrázku, s ktorým len ťaţko môţete vytiahnuť desať litrov vody. Ja som silný
človek; ja môţem vytiahnuť s mojím povrazom nie len desať, ale aj sto litrov vody a pozorujem,
čo robíte vy. Spúšťate svoje vedro na tenkom povrázku a vytiahnete len desať kilogramov.
Povraz je vedomý, ţivý a nie je nadšený týmto malým mnoţstvom vody, takţe povie: "Ja
nemôţem vytiahnuť sto litrov vody?" Hovorím: "Skús!"
Vezmete iné vedro, ktoré môţe pojať sto litrov vody; zavesíte ho na svoj tenký povraz a hodíte
do studne. Vyťahujete vedro, ale povraz sa pretrhne a vedro zostane v studni. Čudujete sa
prečo sa to stalo a hovoríte: "Nemôţe mi Boh pomôcť vytiahnuť s týmto povrazom sto litrov
vody?" S týmto povrázkom nemôţeš vytiahnuť sto litrov vody; môţeš vytiahnuť len desať. Ak si
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myslíte, ţe môţete s týmto tenkým povrázkom vytiahnuť sto litrov vody, to ukazuje, ţe vaše
vedomie obsahuje nesprávny logický úsudok. Keď hovoríte, že Boh je všemohúci, to
znamená Boh v Jeho celistvosti, nie Boh v Jeho častiach. V každej oddelenej časti, v
každej oddelenej ľudskej bytosti je Boh silný natoľko, nakoľko Ho človek môže prijať,
pochopiť a prejaviť.
V dôsledku toho, rozumný človek potrebuje čas, aby vykonal prácu, ktorá je ťaţšia, neţ sú
jeho schopnosti a moţnosti. Musí hodiť vedro do studne 10krát, aby vytiahol 100 litrov vody. Ak
chcú urobiť tuto prácu naraz, aby skrátili čas, musia nájsť iný spôsob. Inak sa povraz pretrhne.
Ľudia robia vo svojom ţivote často chyby, pretoţe sa ponáhľajú - chcú skrátiť čas. Niekto sa
môţe spýtať: "Prečo mi Boh nedá šťastie? Prečo ma nespraví bohatým?" - Tvoj povraz je tenký.
Boh môţe sám pre seba vytiahnuť milióny a miliardy litrov vody, ale povraz vášho vedomia je
tak tenký, ţe ak ho vy hodíte do studne, aby ste s ním vytiahli viac neţ 10 litrov vody, pretrhne
sa.
Potom prichádza druhý proces: pýtate sa, či táto úloha nemôţe byť vyriešena iným
spôsobom. Existuje iný spôsob. Čo vám hovorím je filozofia, ktorá má pouţitie vo vašom
beţnom ţivote, vo vašom súčasnom vedomí, s ktorým ţijete. Východisko je nasledovné:
rozumný človek si môţe vziať desať tenkých povrazov, spojiť ich dokopy, zavesiť na toto nové
hrubé lano veľké vedro, hodiť ho do studne a vytiahnuť sto litrov vody. Výsledok tu bude
rovnaký, ako v prípade, keď bolo do studne hodené tenké lano desať krát. Ale zisk bude odlišný.
Ak si spravíte svoju prácu sami, vaša radosť bude väčšia, neţ keby ste vyuţili pomoc
niekoho iného. Všetky povrazy, ktoré sa podieľajú na vytiahnutej vode sú si toho vedomé a preto
kaţdý z nich chce svoj podiel ovocia z tejto práce. Po tom, čo vytiahnete vodu, chcete si všetko
vziať pre seba, ale povrazy sa hádajú medzi sebou nad ich podielom zo zisku. Jeden povraz
povie: "Keby nebolo mňa, nič by ste nespravili." Druhý povraz povie tieţ: "Ak by mňa nebolo, nič
by ste nespravili." Všetky povrazy povedia to isté. - Áno, všetky povrazy sa podieľali na
vytiahnutí týchto sto litrov vody, ale nikto z nich nie je schopný vytiahnuť tieto litre vody sám. Tak
desať povrazov dohromady, rovnako ako jeden povraz individuálne, obdrţí jeden a ten istý
profit, len v prvom prípade bude profit rozdelený na desať - kaţdý povraz získa desať litrov vody.
Teraz hovoríte: "Poďme, pozbierame sa, niekoľko ľudí dokopy, aby sme vykonali nejakú prácu:
vytiahneme vodu spoločne, alebo budeme pracovať na poli." - Zo zisku dostane kaţdý jeden
toľko, ako keby pracovali osamote za ten istý čas.
Pýtam sa: "Je nejaký profit zo spoločnej práce?" - Áno, je. Skutočný profit je v povzbudení, ktoré
dávate jeden druhému. Kaţdý z vás bude šťastný a radostný, budete pracovať vytrvalo a vrátite
sa spievajúc si. Toto bude malá pridaná hodnota v zisku. Ak pracujete osamote, strávite tichý
deň. Preto, keď dobrí ľudia pracujú, mali by pracovať spolu v malých skupinkách. Keď pracujú zlí
ľudia, kaţdý musí pracovať osamote, aby sa vyhol konfliktom. Niekto môţe namietnuť: "Ja
chcem pracovať osamote," Tuším, ţe ľudia okolo tohto človeka sú zlí a on je tieţ zlý. Keď chcú
všetci ľudia pracovať len pre seba samých, je medzi nimi niečo negatívne: nie je medzi nimi
zhoda. To dokazuje, ţe chápanie týchto ľudí nie je správne.
Ľudia často kritizujú jeden druhého: hovoria, ţe títo a tamtí ľudia neţijú dobre, nenasledujú
Boha. Pýtam sa, aká je miera, podľa ktorej viete, ktorá vec je dobrá a ktorá zlá, ktorá práca je
vykonávaná v súlade s Bohom a ktorá nie. Ja hovorím, nikto nemôţe robiť prácu v súlade s
Bohom, dokiaľ sa spolieha len sám na seba. Keď nad niečím pracuješ, povedz: "Boţe, pomôţ
mi urobiť prácu tak, ako ty chápeš!" Prečo? - Kaţdá práca, ktorú vykonáva Boh je výborná.
Potom povedz: "Boţe, tentoraz vykonám svoju prácu v Tebe. A keď ju v tebe skončím, Ty,
Boţe, ju posúdiš." Keď ja ukončím svoju prácu, neposudzujem ju, nechám Boha, aby posúdil,
ako dobre bola vykonaná. Keď príde na Boţiu prácu, nemám dva názory, ale len jeden. Prečo?
Pretoţe viem, ţe Boţia práca je vţdy dobrá.
Všetci filozofovia, všetci vzdelaní ľudia sveta sa môţu spolčiť, aby ma presvedčili o opaku,
ale nebudú úspešní. Viem isto, ţe všetky Boţie činy sú dobré. Bez ohľadu na to, akým
spôsobom a z akého smeru sa pozeráte na Jeho činy, ja hovorím: "Boţia práca je dokonalá."
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Len rozumný, Boţí počiatok v človeku môţe posudzovať Boţské činy. Ľudské skutky potom súdi
Boh. Ak chcete vedieť, čo môţem robiť, spýtajte sa radšej Boha, namiesto, aby ste sa pýtali
mňa, alebo ostatných. Takţe, nepremýšľajte o tom, čo si o vás myslia ľudia; dôleţité je spýtať
sa sám seba, čo si o vás myslí Boh. To je zákon: Požehnaní ste, ak sami seba súdite, t.j. ak
Boh vo vás súdi vaše skutky.
Dnes má mnoho ľudí istú filozofiu, určité presvedčenie, a aby zalichotili svetu, hovoria:
"Vyjdeme do sveta ukázať, čo sme zač." Pýtam sa, čo nové povedal svet o ľuďoch za to
mnoţstvo rokov? Nie, len Boh má právo súdiť ľudské činy a len vedomý človek má právo
posúdiť Boţské činy. Prečo? - Pretoţe ţiaden človek nemá osobný záujem v Boţských činoch,
zatiaľ čo s ľudskými je spojená personalita. Keď sa hovorí, ţe budeme súdení, to znamená, ţe s
ohľadom na naše činy, náš ţivot, všetko, čo môţeme urobiť pre Boha, On je Jediný, Kto môţe
súdiť. Pretoţe ja sa neznepokojujem nad tým, čo povedať o Boţích činoch, rovnako sa netrápim
nad tým, čo povie Boh o mojich činoch. O Boţích činoch mám len jeden názor. Z toho
vyvodzujem, ţe Boh ma bude súdiť rovnakým spôsobom, ako súdim ja Jeho. Ak k vám príde
pochybnosť, hovoríte: "Boh nás môţe súdiť inak." Áno, ak vás Boh súdi iným spôsobom, to by
mohlo znamenať, ţe vy ste Ho tieţ súdili iným spôsobom; mali ste dve mienky o Bohu. Zákon je
rovnaký.
Ja hovorím, predovšetkým vy obnovte svoju prvotnú predstavu o tom, čo Boh činí vo
vašej duši. Vznešenosť duše, vznešenosť géniov, schopných, talentovaných, spravodlivých ľudí
je uvedomiť si, ţe všetko, čo sa stáva v našom vnútri v nejaký daný moment je vďaka Bohu,
ktorý v nás pracuje. Kristus hovorí: "Môj Otec pracuje." Kde? - Vo mne: v mojej duši, v mojom
vedomí, v mojom srdci, v mojej mysli - On pracuje na rôznych miestach. Ako výsledok tejto
práce jestvuje vo všetkých ľuďoch úsilie urobiť niečo dobré. Mnohí sa pýtajú: "Čo by sme mali
robiť teraz?" - Existuje jeden veľký zákon, podľa ktorého nemôžete urobiť ani najmenšie
dobro, ak nemilujete Boha. Najdôležitejšou vecou pre vás, je milovať Boha. Ak Ho
milujete, On sa vám odhalí a potom sa vaša láska zjednotí s Jeho.
Teraz vám dám jedno pravidlo: pracujte s pozitívnymi zákonmi Múdrosti a s pozitívnymi
metódami Lásky! Aţ doposiaľ ste mali negatívne výsledky vo svojej práci, pretoţe ste aplikovali
negatívne zákony Múdrosti a negatívne zákony Lásky. V Boţej Láske nejestvujú ţiadne zákony.
Je to zákon sám o sebe. Nejestvuje ţiaden zákon, ktorý môţe limitovať lásku. Ak ţijete podľa
určitých zákonov lásky, padnete do radu omylov a bludov. V láske sú metódy, a sú najlepšie.
Takţe, v ţivote Múdrosti jestvujú zákony, zatiaľ čo v ţivote Lásky - jestvujú metódy.
Teraz začnú nekonečné otázky - čo sú to za zákony Múdrosti a tieto metódy Lásky. Sú
vpísané v ľudskej duši: hľadajte ich tam a nájdete ich. Keď sa to pýtate, predpokladám, ţe máte
1 kilogram pšenice vo svojej stodole a začali ste ju jesť, ale chcete získať tisíc kilogramov. Ak
usilujete o tisíc kilogramov, ste typ človeka, ktorý sa postí. Niektorí hovoria, ţe sa mnoho postili.
Pýtam sa, čo Boh získa z tohto vášho pôstu? - On stráca. Keď jete mnoho, Boh opäť stráca. Ak
jete umiernene, robíte Boţiu prácu. Ak jete a ďakujete za jedlo, Boh je vami takisto potešený. Ak
sa prejedáte, trýznite oboch, seba a Boha v sebe. Hovoríte: "Moje hrdlo vyschlo." Boh ti hovorí:
"Dal som ti veľa vody, pij z najčistejšej vody, tak tvoje hrdlo nevyschne!"
Dám vám zákon s dvoma metódami aplikácie: jeden je negatívny, druhý, pozitívny.
Predstavte si, ţe narodený opilec je pred vami. Chcete mu pomôcť ísť rovno, a poviete mu:
"Nepij víno!" On povie: "Nemôţem robiť nič bez toho, aby som nepil víno. Zdedil som túto
slabosť od mojej matky a môjho otca. Nie je to jednoduché dať to všetko preč tak náhle." A tak
ten muţ pokračuje v pití. Neskôr uplatníte pozitívnu metódu a tomu muţovi poviete: "Pi
najčistejší nektár, ktorý vo svete existuje!" To je metóda, to je metóda, ktorá môţe zachrániť
opilca. Nehovorte mu nepiť víno, ale povedzte mu, aby pil najčistejší nektár. Ak ho bude piť,
nebude nikdy premýšľať o víne. Často hovoríte: "Nemali by sme nenávidieť!" To je negatívna
metóda sveta. To je ako povedať opilcovi, aby nepil. Čo sa dosiahne touto metódou? - Nič, t.j.
4

dáva to negatívne výsledky. Pouţite túto pozitívnu metódu vo svojom ţivote. Nehovorte, ţe by
ste nemali nenávidieť, ale aplikujte vo svojej duši najlepšiu lásku, ktorú na zemi aplikovali
najvyvinutejšie a najvznešenejšie duše.
Vy hovoríte: "Musíme veriť!" Nie, aplikujte vernosť! Aplikujte túto vznešenú a šľachetnú
vernosť, ktorou ţili svätci, čestní a dobrí ľudia, ktorou by mohli byť zborené lesy a pohoria.
Aplikujte túto silnú vernosť, choďte s ňou k hore a povedzte: "Pohni sa!" Ak poviete hore Vitoša,
aby sa pohla, choďte k nej! Spočiatku sa vám bude zdať, ţe sa vôbec nepohla, ale keď to
dosiahnete, uvidíte, ţe sa trochu pohla. Vyskúšali ste uţ takýto experiment, aby ste si preverili
svoju vernosť a svoju myseľ? V skutočnosti najväčšou horou je človek, ktorým sa musí pohnúť!
Ak sa pohnem, Vitoša sa pohne tieţ. Ak sa Vitoša nepohne, tak to znamená, ţe som zomrel.
Ţivý, vedomý človek pohne vţdy. V tom prípade Vitoša som ja!
Ak ma chápete doslovne, budete mať nejaký výsledok; ak porozumiete podstate, budete
mať úplne iný výsledok. Ak je vaša viera a myslenie silné, otestujete tento zákon a uvidíte, ţe
Vitoša sa pohla. Ak sa nepohla, je to jednoducho preto, ţe vaša viera je slabá. Pokiaľ sa Vitoša
nepohla, povraz, ktorým ťaháte vedro je tenké. To neznamená, ţe Boh je slabý, ale, ţe váš
povraz je slabý. Preto nájdite silný povraz, ktorý, keď ho hodíte do studne, sa neroztrhne a
Vitoša bude posunutá. Ak máte túto vieru, nielen ţe pohnete Vitošou, ale tieţ učiníte, ţe slnko
bude vychádzať na západe, nie na východe, ako sa to doposiaľ dialo. Ak bude slnko vychádzať
na západe, poriadok sveta sa nezrúti. Naopak, svet bude lepší a harmonickejší. Aká je filozofia
vychádzania slnka na východe a zapadania na západe? Ak je východ obrazom všetkého
dobrého vo svete, zatiaľ čo západ - obrazom všetkého zla vo svete, potom ako slnko prispievalo
aţ doposiaľ vychádzaním k dobru a zapadaním k zlu? Potom nebude pre slnko lepšie vychádzať
na západe a zapadať na východe? Týmto spôsobom povedie svet od zla k dobru. Kde je človek,
ktorý môţe učiniť, aby slnko vychádzalo na západe?
Keď k vám takto hovorím, ak ste mi skutočne rozumeli, poviete: "Týka sa to fyzického
sveta?" - Fyzické manifestácie sú odrazom manifestácií existujúcich v duchovnom svete. Keď
Kristus povedal, ţe silná viera môţe pohnúť horou; to jest tam, kde je jadro viery. Pohorie Vitoša
existuje takisto v duchovnom svete. Ak sa miesto Vitoše alebo iného objektu zmení v
duchovnom svete, miesto jeho tieňa sa takisto zmení. Keď sa posunie objekt, posunie sa aj jeho
tieň. Avšak, ak chceme pohnúť tieňom objektu, je to ťaţká práca. Tieň je posúvaný podľa iného
zákona. Len slnko je schopné posunúť tieňom objektov. Avšak, ak rozumiem zákonu, môţem
pozdvihnúť ruku a pohnúť tieňom kamkoľvek chcem. Len čo zdvihnete Vitošu, môţete posunúť
jej tieň kamkoľvek chcete.
Takţe aplikácia je nutná od vás. Vnútorné, hlboké myslenie sa vyţaduje od vás. Ak takéto
myslenie máte, môţete ukončiť svoj vývoj v jednom dni, v jedinej minúte. Poviete: "Keď
ukončíme svoj vývoj, čo sa s nami stane?" Vrátite sa opäť na zem a budete pracovať pre iných.
Ak máte 40 dní na zoţatie všetkých vašich polí a urobíte to len za jeden deň, zvyšných 39 dní
budete pomáhať svojím kamarátom. Jeden deň budete pracovať pre Ivana, druhý deň pre
Dragana, tretí deň pre Stojana atď. Pôjdete k Ivanovi a poviete mu: "Ivan, nezoţal si ešte?" "Nie, nezoţal." - "Poďme, pomôţem ti." Jedného dňa dokončíš svoju prácu a pôjdeš k
Draganovi. "Dragan, dokončil si prácu?" - "Nie, nedokončil." - "Poďme, dokončíme ju spolu."
Začnete pracovať spolu a za deň dokončíte všetko. Na tretí deň pôjdeš za Stojanom; pomôţeš
mu tieţ. V týchto 39 dňoch ukončíš prácu kaţdého jedného. Stanú sa dokonalými a rovnakým
spôsobom pôjdu pomáhať iným. Práca je poţadovaná od vás všetkých v tomto svete i mimo
neho! Niektorí ľudia si myslia, ţe keď pôjdu do iného sveta, stretnú sa s vencami a piesňami,
posadajú si spolu s anjelmi a budú hrať na gitaru. Nie, tam vás takisto očakáva práca!
Mnohí hovoria, ţe ukončili svoj vývoj, ţe k nim Boh Savaot prehovoril priamo, atď. Ukončili
svoj vývoj, ale nemôţu vytiahnuť 10 kilogramov vody zo studne! Boh Savaot k nim prehovoril,
ale nikto im nechce dať chlieb. Ako je to moţné? Nemajú ţiadne ilúzie! Toto je sebaklam! Toto
je stav opilca, ktorý sa opil a hovorí: "Viete kto som?" "Bum!" a rozbije okno. Oslobodiť sa od
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týchto stavov znamená dôjsť ku pravde, ktorá ich oslobodí. Vy však stále ešte neviete, čo je
sloboda!
Písmo hovorí: "Nebuď otrokom ľudí!" Nebuďte otrokmi istých subjektívnych názorov, ktoré
klamú. Chváľte Boha a buďte slobodní! Ktokoľvek chce slobodu, mal by oslobodiť iných.
Ľudia sa často dívajú na negatívne prejavy ţivota. Je pravda, ţe ţivot má negatívne
stránky, ktoré sú výsledkom karmy, zákona príčiny a následku, príčin a dôsledkov vecí. Karma
má čo do činenia s osudom, ale ľudia musia byť oslobodení od tohto osudu. Boh hovorí:
"Vymaţem vaše hriechy, váš minulý ţivot, vaše zločiny - nič nezostane! A potom prinesiem nové
do vášho vnútra." Prvá vec, aby ste realizovali ţivot v jeho pozitívnej stránke, potrebujete
slobodu. Pýtate sa: "Čo by sa malo urobiť so svetom?" Mali by ste vedieť, ţe mimo vás svet
neexistuje. Boh, ktorý vo mne ţije, On je tvorca sveta, preto by som nemal hľadať svet mimo
seba. Boh, Ktorý vytvoril svet, len On pozná pravé cesty a metódy pre ich opravu. A preto, nie je
dôvod, prečo by som sa mal obávať o svet a jeho spasenie. Spása ľudí a vonkajšieho sveta nie
je môj problém. Len Silný Sám môţe napraviť a zachrániť svet.
Ľudia sa pýtajú: "Aký bude výsledok našich ţivotov?" - Ak ste ţili s negatívnymi metódami
ţivota, tak výsledky budú tieţ negatívne. Ak ste trpeli celý svoj ţivot a nepochopili ste nič z
týchto skúšok, také budú tieţ výsledky vášho ţivota. Niekto, kto sa postil 10 dní, povie: "Trápil
som sa týmto pôstom; nerozumel som ničomu." - Ak ste sa postili a len ste trápili seba samého
bez toho, aby ste sa niečo naučili, tak ten pôst nebol správny. Pôst nie je zlá vec, je uţitočný, ale
len ak je pouţitý rozumne a dáva dobré výsledky. Význam ţivota nie je v pôste, ale je
nevyhnutný ako vedomý pokus. Kristus sa takisto postil 40 dní. Šiel do púšte, kde strávil 40 dní v
pôste a modlitbách. Keď ho ukončil, získal veľké osvietenie. Keď sa vrátil späť k učeníkom,
spýtali sa Ho: "Čo by sme mali teraz robiť?" Kristus im odpovedal: "Človek nie je ţivý len
chlebom, ale kaţdým slovom, ktoré vychádza z Boţích úst." Takţe, jestvuje iný spôsob jedenia.
Pôst dokazuje, ţe ľudia môţu byť ţivený iným spôsobom - Boţím Slovom. Nový Ţivot je skrytý.
V novom spôsobe výţivy je Nový Ţivot.
Spravím porovnanie medzi jedením starým spôsobom a novým spôsobom. Vezmite si
bohatého muţa, labuţníka, ktorý sa teší z bohatého jedla. Sadol si k obedu a na stole boli hneď
opečené sliepky, husi, kačice, rozličné druhy ovocia a niekoľko iných jedál a nápojov. Spýtajte
sa, čo nezjedol počas svojho ţivota! Odpovie: "Toto je spôsob ţivota!" Toto je jedenie starým
spôsobom. Avšak, jedného dňa ţalúdok tohto človeka ochorie; začne neustále strácať na váhe a
vyvolávať doktorovi, aby ho prehliadol. Doktor povie: "Počnúc dneškom, vyhoď všetky husi,
kačice, sliepky, jahňatá, prasatá, jablká a hrušky a jedz len ryţovú polievku - dve čajové lyţičky
kaţdé dve hodiny. Len týmto spôsobom môţeš byť opäť zdravý." Keď videl vstupovať svoju
ţenu do izby, spýtal sa jej: "Ţena, koľko je hodín? Je čas na polievku?" Je presný; dáva pozor,
aby nestratil čas. Chce sa zachrániť. Vie, ţe jeho záchrana je v tejto polievke. Keď jeho príbuzní
poklesnú, spýtajú sa ho: "Aké je tvoje zdravie?" Ďakujem, teraz sa cítim lepšie. Doktor mi
povedal, ţe ak budem pokračovať v jedení starým spôsobom - so sliepkami, husami, kačicami,
pôjdem na onen svet." Toto je nový spôsob jedenia. Beriem ryţovú polievku ako symbol nového
jedenia. Ona reprezentuje čisté jedlo myšlienok.
Dnes sa ľudia postia a obmedzujú jedenie len keď sú chorí. Povedia: "Lekár mi
naordinoval jesť kaţdé dve hodiny dve lyţice ryţovej polievky." To nie je ani primeraný pôst, ani
nový spôsob jedenia. Táto osoba je takto bez nutnosti. Nevysvetľujte si to doslova. Len zdravý,
vedome mysliaci človek môže jesť novým spôsobom. Ak budete jesť novým spôsobom,
prinesie to do vašej duše pokoj a silu. Čo môžete urobiť v tomto svete, ak nemáte pokoj a
silu? Mnohí povedia: "Buď Boţe na našej strane!" Ak takto hovoria, vylučujú Boha zo seba
samých. Boh nie je mimo nás. Niekto povie: "Mám obtiaţnu úlohu na vyriešenie." Písmo hovorí:
"Boh neustále pracuje v našom vnútri." Ak Boh neustále pracuje v nás, naše vedomie bude
prebudené, aby pozorovalo, ako Boh v nás myslí, cíti a rieši naše problémy. Ak prídu ťaţkosti,
neponáhľaj sa: začni myslieť a pozorovať, ako ich Boh v tvojom vnútri vyrieši. Neprejde ani 5
minút a uvidíš, ţe problém bol vyriešený. Potom povieš: "Môj problém bol správne vyriešený.
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Mám len jednu mienku o Bohu a teraz bude potvrdená: všetky Boţie slová boli uskutočnené!"
Poviete: "V teórii to tak je, no v praxi to tak nie je." Nie, prakticky je to tieţ to isté.
Dám vám aktuálny príklad zo ţivota, aby som vám ilustroval, ţe pre toho, kto počúva a
robí to, čo mu z vnútra hovorí Boh, sú teória a prax jedno a to isté. Dvaja bratia sa bijú o
dedičstvo po smrti svojho otca. Starší brat si vezme viac, zatiaľ čo mladší si vezme menej.
Bojovali spolu 15 rokov, nenávidiac jeden druhého. Nechceli sa jeden na druhého ani pozrieť a
kaţdý z nich hovoril nepekne o tom druhom. Jedného dňa sa starší brat duchovne prebudil a
hovorí si: "Čo si urobil svojmu bratovi nebolo dobré. Choď, zmier sa s ním, daj mu všetko.
Môţeš pracovať a uţiviť sa s tým, čo si zarobíš svojou prácou." Načúval svojmu vnútornému
hlasu a šiel do domu svojho brata. V tej chvíli nebo začalo hovoriť k mladšiemu bratovi a on si
povedal: "Som unavený z toho boja! Hneval som sa na svojho brata takú dlhú dobu! Čo som tým
získal? Pôjdem k nemu, zmierime sa a poviem mu, ţe mu dám všetko po našom otcovi. Čo
zarobím, je pre mňa dosť." Povedal a šiel! Zamieril k svojmu bratovi, aby sa zmierili. Stretli jeden
druhého na ceste. Starší povedal: "Brat, prišiel som sa s tebou uzmieriť. Dám ti všetko, čo som
vzal od otca. Zariadim si ţivot s tým, čo si zarobím svojou vlastnou prácou." "Naozaj? Ja som sa
rozhodol pre to isté," povedal mladší brat. "Tak poďme pracovať spoločne." Dvaja bratia zostali
spolu, zmierili sa a začali pracovať spoločne. Hovorím, toto je spôsob, ako v sebe vyriešiť všetky
problémy a nedorozumenia. Pýtam sa, mali by sme si podeliť to Boţské v nás? Mali by sme o to
bojovať? Nie, posväťme meno Boha, ktorý v nás ţije! Umiestnime Boha vysoko v našom vnútri a
v našom vedomí tak, aby tam mohol pracovať.
Mnohí sa čudujú, čo to nové duchovné učenie je. Mnohí sa zaujímajú o to, viac vedieť o
novom duchovnom učení. Duchovné učenie je o nasledovnom: dovoliť Bohu, aby pracoval
v našom vedomí a pre Boha, aby nám dovolil pracovať v Ňom. Niekto sa pýta: "Čo je nové
učenie?" Je to Boh pracujúci vo mne a ja pracujúci v Ňom. Ako tomu porozumiete? - Len potom,
keď to skúsite. Nemôţete definovať nové učenie, ak ste sa nepokúsili ho nasledovať. Niekto
povie: "Pokúsil som sa." - Koľko pokusov, len jeden? V Boţskom učení je pokus neustály, bez
prerušenia. Boţské sa odhaľuje neustále.
Teraz vám poviem rozdiel medzi Boţským a ľudským. Boţské sa prejavuje a zostáva
navţdy; ľudské sa prejaví a zostáva na jeden deň. To, čo je v nás večné a stále je Boţské; čo je
na krátky čas, je ľudské. Šťastie a radosť, ktoré sa rýchlo stratia sú ľudské; šťastie a radosť,
ktoré sa nestratia nikdy sú Boţské. Dobrodenia, ktoré sa zjavujú a strácajú sú ľudské;
dobrodenia, ktoré sa zjavujú a nestrácajú sú Boţské. Vedomosti, ktoré neriešia problémy v
našich ţivotoch sú ľudské; vedomosti, ktoré vo všetkých obtiaţnych okamihoch nášho ţivota
riešia všetky problémy sú Boţské. Boţské ţije navţdy; nie je tam ţiadne prerušenie. Je to
Veľký, Ktorý pracuje v našich dušiach. Len prostredníctvom Boţského môţu byť dosiahnuté
všetky vaše snahy a ideály.
Ja hovorím, tí z vás, ktorí chcú ísť Boţskou cestou, môţu vziať svoj batoh na chrbát a ísť
vpred! Neobzerajte sa späť, aby ste videli, ktorí idú ďalej za vami! Nezaoberajte sa starými
vecami! Boh, Ktorý v nás ţije vytvorí Nový svet, Nové nebo a Novú zem. Písmo hovorí: "Zem a
nebo újdu spred tvojej tváre." Čo je zmienená zem a nebo? - Stará zem a staré nebo, t.j. staré
presvedčenie a chápanie. Teraz sú vytvárané Nové nebo a Nová zem, t.j. nové presvedčenie a
chápanie. Keď staré pozadie padne, vztýčené je nové. Keď staré slnko zapadne, deň nekončí;
vyjde nové slnko. Dnešné slnko bude zapadať, zomrie; nové slnko príde zajtra. Kaţdý deň Boh
vytvára nové slnko. Veríte v to? Kaţdé presvedčenie, ktoré upadá, nie je pravou vierou, ale
zomrie a je pochované. Súčasní ľudia hovoria: "V akých časoch to ţijeme! Kedysi, keď sme boli
mladí, mali sme vo zvyku milovať jeden druhého, vychádzali sme spolu; dnes nič nezostalo z
tejto lásky." Dám vám príklad jedného starého otca, ktorý sa volal Stojan, z dediny Goľama
Mogila, ktorí sa často chválil svojou smelosťou a guráţou v mladosti. Keď mal 90 rokov, vzal si
svoju palicu, šiel k veľkej jame a povedal: "Kedysi, keď som bol mladý, ako hravo som preskočil
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dokonca aj tie najväčšie jamy! Pozrime sa, či budem schopný preskočiť teraz túto jamu!"
Rozbehol sa a uups - spadol do jamy! Keď sám seba uvidel v tejto situácii, povedal si: "To je
zvláštne, keď som bol mladý, nebolo to takéto! Keď človek zostarne, stane sa vtipom v ústach
ľudí." Keď sa dostal z jamy, pozrel sa dookola, či ho niekto nevidel alebo nepočul: "Čo bolo také,
keď bol niekto mladý, je rovnaké, keď je starý." To je pravdivé. Silný človek sa nemôţe stať
slabým. Tieţ slabý človek sa nemôţe stať silným. Slabý človek je slabý vo svojej podstate. Ten,
vo vnútri koho je silné to ľudské, je slabý; silný je ten, vo vnútri ktorého je silné to Boţské.
Z toho vyvodíme záver: ak je vaša láska ľudská, je slabá; ak je vaša láska Boţská, je silná
a stála. Boţská láska, aj v mladosti aj v starobe je rovnaká. Ľudská láska je v mladosti vášnivá a
chladná, keď príde staroba. Boţská láska ide opačnou cestou: v počiatku je slabá, na konci silná. Len láska matky k jej dieťaťu je jedna a tá istá počas celej doby: počnúc dobou, keď bolo
dieťa v jej lone, aţ do času jeho staroby. Bol deväťdesiat ročný kňaz, ktorý poslal svojho
šesťdesiat ročného syna so slovami "chlapče môj" a poklepal mu na chrbát. Nevidel starca so
sivými fúzmi a bradou, ale malého chlapca. Rovnaké vzťahy existujú v Boţskej láske. Tá neţne
hladí svoje deti so slovami "Môj syn, môj drahý malý chlapec!" - Ak sú ľudia pomýlení
vonkajším tvarom vecí, život nemá žiaden význam.
Kaţdý, kto zostarne v ţivote lásky, postupoval pozdĺţ ľudskej cesty, kaţdý, kto ochabol vo
vedomostiach, postupoval pozdĺţ ľudskej cesty, kaţdý, kto robil chyby vo svojom ţivote,
postupoval pozdĺţ ľudskej cesty. V ţivote existujú dve cesty: ľudská a Boţská. Niekto sa
ospravedlní slovami: "Prepáčte mi; som trochu trpký, hrubý. Mám slabosti." Moţno nie je
potrebné sa ospravedlňovať, len povedať pravdu: "Kráčam ľudskou cestou." Ľudská ušľachtilosť
môţe byť videná vo svojej neustále aplikovanej oprave.
Keď vznešení ľudia príleţitostne urobia chybu, povedia "to je ľudské" a dajú to bokom.
Dokonca aj najvychýrenejší filozofovia a vzdelanci robia chyby. Niet na svete človeka, ktorý
nerobí chyby. Slávny spisovateľ napísal pôsobivý román, ale prial si ho vytlačiť bez akýchkoľvek
chýb. A skutočne, celá kniha bola vytlačená bez akýchkoľvek chýb; ale v titule románu, veľkými
písmenami, bola urobená chyba. V čom je problém s touto jednou chybou? Opravíte ju! Na
ľudskej ceste sú chyby dovolené a nutné. Ak chcete vniesť dokonalosť do ľudskej cesty, zvolili
ste nesprávnu cestu. Dokonalosť existuje len v Boţskom. Ľudské reprezentuje metódu pre
aplikáciu Boţského. Ak nerozumiete veciam takto, ste na zlej ceste a nakoniec nedosiahnete
nič.
Všetci veľkí, čestní ľudia, či v náboţenskej spoločnosti alebo vo svete, verili v Boţiu cestu.
Podľa môjho názoru, sú dva typy ľudí. Jeden typ ide Boţou cestou; sú na nej, bez ohľadu na to,
či sú v nejakej náboţenskej komunite, alebo vonku vo svete. Druhá kategória sú tí, ktorí idú
pozdĺţ ľudskej cesty; sú mimo Boţej cesty, bez ohľadu na to, či sú v náboţenskej komunite
alebo vo svete. Výsledkom ľudskej cesty je jeden druh, Boţskej cesty - iný. Tieto dve cesty sa
musia stať jednou. Keď slabé, ľudské príde pod kontrolu Boţského, zosilnie a vzpriami sa. Len
Boh v nás má silu oslobodiť nás od našich slabostí a len my sme schopní použiť Božiu
silu pre dobro. Každý chce použiť a môže použiť Božiu silu, ale musí mať len jeden názor
Boha: všetko, čo Boh v nich urobí je pre dobro. Ak niekto povie, že čo Boh robí nie je
dobré, všetko je skončené. Čokoľvek sa môže stať, povedz si: "Je to pre dobro!"
Niektorí súčasní ľudia sa pýtajú sami seba prečo sa veci stanú tak alebo onak. Ja
hovorím, všetko sa uskutočňuje podľa veľkých zákonov vedomej prírody. Iní sa pýtajú, aký je
korektný spôsob modlitby, kde by sme sa mali zhromaţďovať, aby sme sa modlili alebo ako
riešiť niektoré otázky. Ja hovorím, pozrite, kde sa zhromaţďujú vtáky! Ony robia svoje stretnutia
a zhromaţdenia vo vzduchu. Zhromaţdí sa mnoho vtákov, vymenia si dôleţité myšlienky a
potom sa rozptýlia. Vy nemôţete, ako vtáky, mať svoje zhromaţdenia na vzduchu? Ţena
samaritánka sa opýtala Jeţiša rovnakú otázku pred dve tisíc rokmi. Povedala mu: "Pane, vidím,
že Si prorok. Naši otcovia vzývali Boha na tomto vrchu, ale vy hovoríte, že v Jeruzaleme je
miesto, kde treba vzývať Boha.“ Jeţiš jej povedal: "Ver mi žena, že prichádza hodina, keď ani na
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tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca.“ „ Ale prichádza hodina, a už je tu, keď
praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať. Boh
je Duch a tí, čo Ho vzývajú, to musia robiť v duchu a v pravde."
Skutočná sluţba Bohu nie je vo vonkajšej forme, vo fyzickom aspekte. Pokiaľ ide o
slúţenie Bohu, týka sa to toho, ţe musíme byť dokonalí. Ktokoľvek uctieva Boha, musí to robiť v
duchu a v pravde! Inak, ak chcete byť na zemi šťastní, nesmiete hľadať šťastie v piesku, ktorý
niekto nasype do fľaše plnej s čistou vodou, ktorou neustále pohadzuje a tak ho odplaví preč. V
tomto nie je absolútne ţiadne šťastie.
Takţe, ten, kto chce slúţiť Bohu musí vedieť, ţe Boh ţije a pracuje vo všetkých ľuďoch. Ak
myslíte týmto spôsobom, vaše vzájomné vzťahy budú správne. Mnohí hovoria: "Na všetko je
nutný čas, je nutná evolúcia, aby priniesla všetko do vnútra bytosti." Áno, súhlasím s vami - čas,
evolúcia sú nevyhnutné, ale pre koho? - Pre slabých ľudí. Evolúcia existuje pre slabých ľudí - ale
nie pre silných. Silný človek sa vyvíja pomáhaním slabým, aby postupovali na svojej ceste.
Rozumní, šľachetní ľudia vo svete sú silní. Ak má človek tenké lano, s ktorým môţe vytiahnuť zo
studne len 10 litrov vody, ale on potrebuje vytiahnuť 1000 litrov, čo spraví? - Táto osoba je
slabá; potrebuje čas, aby hodila lano do studne stokrát, za účelom vytiahnutia 1000 litrov vody.
Ak je jej lano hrubé a silné, okamţite vytiahne zo studne 1000 litrov vody. To znamená, ţe
evolúcia je nevyhnutná pre slabých, nie pre silných. Veci sa stali bezodkladné pre silných ľudí.
Verím, ţe ste uţ pochopili moju myšlienku. Tí, ktorí ma nepochopili, tým poviem: vstúpte
do studne raz, dvakrát, trikrát, stokrát! Keď sa vynoríte, spýtam sa vás, čo ste sa naučili v studni.
Ak ste sa niečo naučili, nebudete chcieť viac vstupovať a vynárať sa zo studne. Z toho vyplýva,
ţe ste získali určitú úroveň skúsenosti; obdrţali ste určité porozumenie. Ak ste nezískali
nevyhnutnú skúsenosť, ak ste nedosiahli nevyhnutné pochopenie ţivota, budete stále vstupovať
a vynárať sa zo studne. V prírode existuje nasledujúci zákon: pre rozumných ľudí nebude
voda ťahaná mechanickým spôsobom, s pumpou, ale vynorí sa na povrch zeme vo forme
prameňa. Ja hovorím, voda prichádza sama k rozumným ľuďom; nie je pre nich nutné schádzať
k nej.
Náš postoj k vode je podobný nášmu postoju k Bohu. Keď milujeme Boha, On bude v
nás; keď Ho nemilujeme, Je mimo nás. Potom Ho hľadáme zľava doprava, hore a dole a nikde
Ho nenájdeme. Vtedy, tak ako ţalmista, si povieme: "Môj vankúš je mokrý od sĺz, ale Ty si
odišiel, Bože." Aký je dôvod, ţe nenachádzame Boha? - Boh je vo vašom vnútri; nehľadajte Ho
vonku. Kaţdý chápe veci spôsobom, ktorým boli umiestnené v jeho vnútri. Ja hovorím, je
správne chápať veci tak, ako ich Boh vytvoril. Pozorujte sa a uvidíte, ţe len ako sa vaše
vedomie kaţdý deň rozšíri, tak veci nadobúdajú novšie a novšie vyjadrenie kaţdý deň. Dobro vo
svete, rovnako ako svet sám - všetko je ukryté v ľudskej duši a v ľudskom duchu.
Takţe, nemyslíte si, ţe niekto môţe udusiť malé, mikroskopické svetlo, ktoré ţiari vo vašej
duši a vo vašom duchu. Je to Duchovný oheň v ľudskej bytosti, ktorý nikdy nevyhasne. Bez
ohľadu na to, do akých podmienok sa človek dostane, tento oheň nikdy nevyhasne. Ľudský
oheň je ako oheň zo sušeného konope a ľanovej stonky. Mladá ţena z nejakej dediny, na ich
zhromaţdení urobila oheň zo sušeného konope a ľanových stoniek, plamene z nich šľahali
vysoko, ale po 10-15 minútach zhasli. Musíte vedieť, ţe všetko, čo je ako horenie konope alebo
ľanových stoniek stúpa vysoko, ale čoskoro zhasne, je ľudské. Netrvá to dlho. Preto by ste
nemali zakladať svoju vieru na človeku. Ak chcete byť silní, spoliehajte sa na Boţské vo vašom
vnútri! Vloţte svoju vieru doňho. V momente, keď v Neho začnete pochybovať, ste slabý. V
momente, keď začnete veriť v Boţské vo vás, ste silný. Akonáhle prerežete svoje spojenie s
Božským, vstúpite do ľudského zákona a zákona evolúcie. Keď sa spojíte s Božským,
vstúpite do sveta Božích manifestácií. Ľudský svet je svet inkarnácií, prepletený s
materiálnym svetom; zatiaľ čo svet Boţský je svetom inšpirácie. Poznám dva svety: ak ste silní
vstúpite do manifestácií Boţského sveta, a zákona inšpirácie; ak ste slabí, vstúpite pod zákon
inkarnácie alebo klesnete do materiálneho sveta. Niekto hovorí: "Ja verím v evolúciu. Len skrze
evolúciu môţu byť dosiahnuté naše ideály." - To je pravda; evolúcia je pre slabých ľudí, ale pre
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silných ľudí Boţské musí prevaţovať nad ľudským. Nemiešajte tieto dva svety; pustite sa do
prečistenia svojho vedomia, aby ste boli schopní vedieť hocikedy a v kaţdom momente
rozoznať, v ktorom svete ţijete.
Pýtam sa vás, ktorá je najdôleţitejšia myšlienka zo všetkých, aké ste počuli? Ja hovorím,
ţe najdôleţitejšia myšlienka je tá, ktorú kaţdý pochopil najlepšie zo všetkých a môţe sa
aplikovať v niečom ţivote. Tá myšlienka je pre neho ako kilogram pšenice, z ktorej si môţe
pripraviť chlieb, aby sa najedol. Zvyšok, ktorým neporozumel sú tie tisíce kilogramov pšenice,
ktoré zostanú v stodole. Rovnaký zákon platí v matematike a v iných odvetviach vedy. Kaţdý,
kto rozumie číslam od 1 do 10 tieţ porozumie všetkým pravidlám a manipuláciám v matematike;
kaţdý, kto neporozumie prvočíslam, nemôţe tieţ manipulovať so zvyškom.
Všetci poboţní ľudia hovoria o sluţbe Bohu. Sú dva spôsoby sluţby Bohu: prvý je slúţiť z
presvedčenia, druhý je slúţiť s tou oddanou vernosťou, ktorá neobsahuje ţiadne pochybnosti a
váhanie. V takej sluţbe, keď prídu utrpenie a skúšky, človek sa usmeje a povie: "To je vôľa
Boţia, všetko je pre dobro." Keď k nemu príde núdza, opýta sa jej: "Počuj, kto ťa ku mne
poslal?" -"Boh" - "Potom vám poviem, prečo ste chudobní. Ste chudobní, lebo nepočúvate
Boha." Raz ktosi zápasil s chudobou, keď k nemu prišla Nevedomosť.- "Kto ťa ku mne poslal?" "Boh." "Si nevedomý, pretoţe nepočúvaš Boha, nechceš sa učiť." Po Nevedomosti prišla
Choroba. - "Kto ťa ku mne poslal?" - "Boh." - Si chorý od doby, čo neľúbiš zdravie, vylúčil si ho
zo seba. Ak chceš, aby ťa ľudia milovali, mal by si im priniesť zdravie. Poď, choď teraz preč,
veľa šťastia, nemám ţiaden voľný čas, aby som sa tebou zaoberal." Nakoniec k tejto osobe
prichádza Hriech. On sa ho pýta: "Kto ťa ku mne poslal?" - "Boh." - "Slúţ Mu, konaj Jeho vôľu a
čoskoro budeš mať krídla." - "Ale ja som hriešnik." - "Choď a nehreš viac. Rob, čo si aţ doposiaľ
nerobil!" - "Pozri, mám slabosť. Pijem." - Na tom nezáleţí. Pi z najlepšej nektárovej vody." Takto
totiţ človek nesebeckej viery zvládne všetky negatívne situácie v ţivote. Toto je ten správny
spôsob jednania, vďaka ktorému môţe kaţdý získať niečiu slobodu. Kaţdý, kto chce získať
niečiu slobodu, bude aplikovať tento spôsob.
Mnohí si myslia, ţe ich ţivot je prázdny a bezvýznamný. Nie, váš ţivot, bez ohľadu na to
aký je malý, je v porovnaní k celku ţivota, má nejaký význam, ale nie význam celku. Rovnakým
spôsobom ako sa ani ţivot mravca nerovná celému ţivotu stvorenia, sa s ním nezrovnáva ani
ţivot jedného človeka. Len v Boţskom v človeku sa ţivot zrovnáva vo všetkých svojích fázach.
Niet nič lepšie, nič krajšie, neţ ţiť v Bohu! Len potom môţete pochopiť, čo sú Boţská láska,
Boţská múdrosť, Boţská pravda, Boţská spravodlivosť, Boţská moc, milosrdenstvo, neţnosť,
zdrţanlivosť, a pod. Všetci, ktorí stretnú takúto osobu, sa na ňu usmejú. Všetky bytosti, ktoré ţijú
s Bohom a v Bohu sa usmievajú.
V jednej z púští bolo jazero, kde bola voda čistá ako kryštál - všetko sa v nej zrkadlilo. V
najhorúcejšom počasí všetky zvieratá: medvede, tigre, levy, zajace, hady šli večer piť vodu, ale
nikto z nich sa neobrátil proti inému. Prečo? - Kaţdé zviera sa usiluje napiť sa vody a potom,
keď má dosť, rado ide na svoje miesto. Veľký smäd prevaţoval vo všetkých mysliach a preto
ţiaden z nich, dokonca ani najmenší neuvaţoval nad ublíţením ostatným. Tigre, vlci, medvede,
zajace a hady - všetci pili vodu spolu. Ja hovorím, tam je miesto, kde všetci ľudia môţu
vychádzať. Ktoré je to miesto? - Čisté, kryštálove jazero. Choďte k tomu jazeru, kaţdý z vás! Je
to Boţská láska, z ktorej by mali ľudské duše ísť piť do svojej plnosti. Spýtate sa: " Ako môţeme
nájsť to jazero?" - "Choďte k zvieratám, povedia vám, ako hľadajú dobré pramene v horách.
Smädná duša nájde tento prameň sama. Duša, ktorá nie je smädná ho nemôţe nájsť.
Nechystám sa teraz načrtnúť nejaké zhrnutie. Pamätajte si nasledujúce: keď Boh začne
prácu vo vašom vedomí, to je začiatok vecí a tento začiatok je dobrý. Aký je začiatok,
rovnaký je i koniec - ovocie práce. Boh povedal: "Ja som alfa i omega, začiatok i koniec." Keď
človek pracuje v Bohu, je začiatkom, Boh je koniec. V Boţskom je Boh začiatok, človek je
koniec. V ľudskom je človek začiatok, Boh je koniec. Preto sa v písme hovorí: "A Boh bude vaša
zadná stráž!" V Boţskom je to naopak: my budeme zadnou stráţou, zatiaľ čo Boh bude
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začiatok. Ak rozumiete týmto myšlienkam a aplikujete ich, budete mať najlepšie výsledky; ak im
nerozumiete, zostanete v starom ţivote.
Ja hovorím, začni pracovať a nepremýšľaj o starom ţivote. Nepýtaj sa aká bola tvoja
minulosť. Ţi v súčasnosti a v budúcnosti, kde sa ukrýva nový ţivot. Ak si dáte povedať a ţijete v
zhode so zákonmi Veľkej prírody, môţete zmeniť svoj osud. Aţ kontrolu nad vami vo vašom
vnútri prevezme Boţské, váš ţivot sa zlepší. Múdry človek môţe všetko urobiť krásnym, zatiaľ
čo hlupák môţe zničiť dokonca aj tie najkrajšie veci. Všetko záleţí na nás. Ak v nás Boh zotrvá,
budeme silní a môţeme urobiť všetko. Nezdôrazňujte pred ľuďmi, ţe Boh ţije vo vás, ale
aplikujte svoju silu v praxi. Ak vo vás Boh ţije, môţete vyriešiť hneď dokonca tú najťaţšiu úlohu.
Pýtali ste sa aká je druhá odmocnina z určitého čísla. - "Je to tak a tak." - Boţské rieši veci
hneď.
Aký by mal byť ţiak nového učenia? - Žiak nového učenia by mal mať: srdce čisté ako
kraštál, myseľ jasnú ako slnko, dušu vznešenú a rozľahlú ako vesmír a ducha mocného
ako Boh a s Ním spojeného!
Keď do vášho srdca vstúpia nejaké problémy, vyberte pravidlo pre vaše srdce a povedzte:
"Ja som ţiak a moje srdce by malo byť čisté ako kryštál bez akejkoľvek spiny v ňom."
Ak vstúpia nejaké starosti do vaše mysle, povedzte: "Moja myseľ by mala byť jasná ako
slnko, bez akejkoľvek temnoty v nej."
Keď nejaké starosti vstúpia do vašej duše, povedzte: "Moja duša by mala byť vznešená a
rozľahlá ako celý vesmír, bez akéhokoľvek obmedzenia."
Nakoniec, keď do vášho ducha vstúpia nejaké ťaţkosti, povedzte: "Môj duch by mal byť
silný ako Boh a zajedno s Ním!"
Kaţdý deň, keď ste v náročnej situácii pouţite príslušné pravidlo pre situáciu a vyslovte ho
niekoľkokrát počas dňa. Ak k vám prišlo zlo, aby vám povedalo, ţe "trochu sa môţeš prehrešiť",
môţete mu odvetiť: "Nie, mal som srdce čisté ako kryštál!" Po prečítaní pravidla, odloţte ho do
svojho vrecka. Zlo príde k vám znovu, aby zvádzalo vašu myseľ: "Tá práca môţe byť urobená
iným spôsobom." - "Nie, mal som myseľ jasnú ako slnko." - "Nemôţe byť trochu menej jasná ako elektrická lampa?" - "Nie, nemôţe byť!" Potom príde zlo zvádzať vašu dušu, ale vy mu
povedzte: "Moja duša má byť rozľahlá ako vesmír." Nakoniec zlo príde pokúšať vášho ducha,
ale vy mu povedzte: "Môj duch má byť silný ako Boh a zajedno s Ním." Po všetkých týchto
pokusoch bude zlo v neľahkej situácii a povie: "Títo ľudia sú učení, nemôţem ich pokúšať s
ničím."
Čisté srdce, svetlá myseľ, rozsiahla rozľahlá duša a silný duch - to je reťaz, ktorou môţete
spútať zlo a byť slobodní. Chcem, aby ste boli absolútne slobodní. To znamená: slobodní vo
vašich predstavách, vo vašich presvedčeniach, vo vašich citoch, myšlienkach a činoch. Dajme
tomu, ţe ste ţili, keď bol Kristus ma zemi a jeho učeníci vás skúšali presvedčiť, ţe On je
očakávaný Mesiáš. Iní vás presviedčali o opaku. Vo vašej duši sa objavil spor, hľadali ste Krista,
ale zostali ste zmätení. Ja hovorím, verte vo svojej vnútornej viere, vo svojom hlbokom
presvedčení. Nehľadajte Krista tu a tam, On je vo vás, vo vašej duši. Len slobodný človek môţe
nájsť Boha a mať o ňom jeden názor. Keď vás vidím ja a vy vidíte mňa, máme mať o sebe len
jeden názor. Prečo? - Pretoţe Boh ţije v nás oboch.
Ak myslíte takto, poviete: "Tento brat je znamenitý, pretoţe v ňom pracuje Boh. Tento
Majster je úţasný, pretoţe Boh pracuje skrze neho." Tak dlho ako sme hlásateľmi Boţského,
budeme mať čisté srdcia, svetlé mysle, rozsiahle duše a silných duchov. Len Boh vo vás to
môţe urobiť.

11

Vy hovoríte: "Náš ţivot je obtiaţny a tvrdý." - "Prestaňte sa trápiť! - "Áno, ale je to ťaţké
milovať jeden druhého." - Prečo sa tým trápite? Keď Boh vstúpi aby vo vás ţil, On vám ukáţe,
ako milovať. Ukáţe vám metódy lásky a zákony múdrosti. Potom budete milovať a vaša láska
bude posvätná. To bude poţehnaním pre oboch, vás milujúceho i osobu ktorá miluje vás.
Takţe, adresujem kaţdému: mladým a starým, tým, ktorí sa pustili do práce i tým, ktorí to
neurobili, začnite pracovať, kaţdý z vás! Niekto povie: "Nič sme sa ešte neučili." - Áno,
vedomosti, ako aj sila nemôţe byť naliata do vašich hláv akoby lievikom. Umoţnite Boţskému
pracovať vo vás a keď sa odhalí, jedná, akoby pracovali dvaja bratia: obetujte svoje vlastné
dobro pre Boţské vo vás. Ak nebudete pracovať týmto spôsobom, objavia sa vo vás spory.
Mnohí sa pýtajú: "Mali by sme byť vzdelaní?" - Samozrejme, mali by ste. Nie sme spokojní so
všeobecným vzdelaním, láskou, múdrosťou, pravdou, silou a spravodlivosťou. Ak je to vec
vedomostí, snaţíme sa o poznanie, ktoré má Boh; ak je to vec lásky, múdrosti, pravdy,
spravodlivosti a sily, usilujeme o získanie Boţskej lásky, múdrosti, pravdy, spravodlivosti a sily.
V našom slovníku obyčajné veci neexistujú. Náš ideál smeruje k Boţskému, vznešenému,
veľkému, skutočnému, smerom k Tomu Celku, ktorý tvorí tiene, ale to nie sú tiene ako také.
Hovoríte: "Som nevedomý." - Nehovor o nevedomosti. - "Som hriešny." - Nehovor o
hriechu. - "Som slabý." - Nehovor o slabosti. Pavol povedal: "My, silní povedieme slabých." To
znamená, ţe Boh, Ktorý je silný môţe niesť naše slabosti. Kaţdý, v kom ţije Boh môţe niesť
jedného slabého. Hovorím k slabému :"Boh v tebe môţe ţiť a potom budeš silný." Boh môţe ţiť
v kaţdom z vás a budete silní. Preto, daj slobodu Bohu v tebe, neobmedzuj Ho, nedávaj mu
pravidlá, ako má jednať. Neţiadaj šaty, topánky, klobúk od Boha, ale začni s hlavným, s
ţivotom. Šaty, topánky, klobúky prídu samé. Akonáhle k vám príde Boţský ţivot, všetko vám
bude pridané. Takýto ţivot je krásny! On prináša slobodu našim dušiam. Keď ráno vstanete
šťastní, mali by ste vedieť, ţe to sa na vás usmieva Boţia tvár. Nejestvuje väčšie poţehnanie
neţ toto: vidieť tvár Boha šťastnú a radostnú.
Mnohí z vás sú zahrabaní v hroboch kričiac, plačúc zdola. Ja hovorím, odtlačte skalu z
vášho hrobu a vyjdite! Keď poloţili Krista do hrobu, poloţili nad Neho bridlicu a obrovskú skalu
na to. Mohol odtisnúť skalu nad bridlicou svojho hrobu sám? - Nemohol. Kristus dostal 80 000
úderov od rímskych vojakov a štyri veľké klince do Jeho nôh a rúk, a dôsledkom toho bol slabý,
aby odtisol skalu nad bridlicou svojho hrobu. Anjel prišiel z neba, aby pohol skalou z hrobu a
Kristus bol vzkriesený. Dnes ste tieţ slabí, ako bol vtedy Kristus, všetci ste prenasledovaní,
máte klince vo svojich rukách a nohách. Ale, je tu základný rozdiel medzi vami a Kristom. Kristus
zomrel a bol vzkriesený, zatiaľ čo vy ste ukriţovaní bez toho, aby ste uţ zomreli.
Dám vám príklad na objasnenie mojej myšlienky. Kazateľ v Amerike hovoril svojím
poslucháčom o ušľachtilosti. Povedal im, ţe by sa človek mal obetovať pre Boha, aby mohol byť
zachránený, t.j. ţe by mal človek obetovať ľudské pre Boţské. Jeden z poslucháčov, ktorý tam
bol - veľmi bohatý muţ - keď počúval kázeň, povedal: "Nie, človek môţe byť zachránený aj bez
obetovania sa alebo bez veľkej šľachetnosti. Ako sa sám zachránil lotor ukriţovaný vedľa Krista
na kríţi? Čo obetoval on? Kazateľ mu odpovedal: "Lotor na kríţi bol umierajúci muţ, zatiaľ čo vy
ste stále ţijúci lotor." Rovnaké je to s vami. Ste ukriţovaní na kríţi, ale ešte ste stále nezomreli.
Kedy zomriete, to je iná otázka. Celý problém trvá, pokiaľ ste na kríţi. Ste ukriţovaní a vrieskate,
robíte hluk. Kristus tieţ, keď Bol ešte na kríţi, kričal: "Bože, prečo si ma opustil, aby som bol
zosmiešnený a zneuctený ľuďmi?" Boh mu povedal: "Táto práca už musela byť ukončená." - "Ak
je tomu tak, nech sa stane tvoja vôľa! Do tvojich rúk skladám svojho ducha." Potom čo Kristus
zomrel, sňali Jeho telo z kríţa, poloţili ho do hrobu, uzatvorili skalnou bridlicou a tak ako Ho
opustili tam strávil tri dni. Na tretí deň prišiel anjel z neba, odsunul skalu, vzal Ho z hrobu a
Kristus bol vzkriesený.
Vy budete tieţ kričať ako On na kríţi: "Môj Boţe, môj Boţe, prečo si ma opustil, aby som
bol zosmiešnený a zneuctený svetom?" Boh povie: "Všetko je dokonané." Potom príde
Nikodém, poţiada o dovolenie vziať vaše telo dole z kríţa, zabalí vás do plátna, poloţí do hrobu
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a uzavrie ho bridlicou a kameňom na to. Potom príde kňaz zapečatiť váš hrob, ako prekáţku pre
vašich ţiakov, ktorí by mohli prísť ukradnúť vaše telo. Tri dni potom anjel zostúpi z neba, odtisne
kameň, zhodí bridlicu a vy budete vzkriesení.
Takţe hovorím: otázka je ľahká, keď vás dajú dole z kríţa, ale ťaţké časy sú, pokiaľ ste
stále ţiví na kríţi. Nakoniec musíte zomrieť! "Smrťou" myslíme transformáciu vedomia. Keď
Kristus zomrel na kríţi, Jeho vedomie bolo transformované; obdrţal osvietenie týkajúce sa
ohromného usporiadania sveta, nového ţivota, ktorý prichádza. Keď sa vo vás prebudí nový
ţivot, starý ţivot opustí svoje miesto, aby bol nahradený novým a vy zostúpite z mystického
kríţa utrpenia. Potom, z neba zostúpi anjel, odstráni kamennú bridlicu z vášho hrobu a vstúpite
do slobody nového ţivota - "vzkriesenia". Len týmto spôsobom Boh vstúpi do vás, aby vo vás ţil
a vy začnete svoju prácu na zemi. Po vzkriesení Kristus strávil plných 40 dní so svojimi
učeníkmi, neviditeľný pre svet a počas tohto času pokračoval v kázaní. Evanjelium hovorí: "A On
otvoril ich mysle, aby porozumeli Písmu." Len vzkriesený človek získa skutočný, večný,
základný ţivot - ţivot nesmrteľnosti.
Teda, verím, ţe ste porozumeli všetkému tomu, o čom som vám rozprával. Sú to slová
oslobodenia. Tí z vás, ktorí porozumeli mojím slovám, nech vytvoria medzi vami jednu Boţskú
stenu harmónie a jednoty: jednoty v myšlienkach, jednoty v citoch, jednoty v činoch a úsilia vo
všetkých smeroch. Ustanovujeme veľkolepý ţivot, ktorý sa odhalí vo všetkých smeroch - vo
fyzickom, duchovnom a Boţskom ţivote ako častiach spoločného Boţského organizmu. Buďte
nositeľmi tejto jednoty! Boţské učenie je v tom, čo musíte aplikovať kaţdodenne vo svojom
ţivote. Ak aplikujete toto učenie, nepotrebujete ţiadnu inú filozofiu alebo učenie. Ak to aplikujete
a vyskúšate to, môţe kaţdý z vás povedať iným ľuďom, ako ste našli túto cestu.
Teda, pracujte tento rok tvrdo, aby ste aplikovali Boţské učenie. Nazývam tento rok
Boţským - rokom očisty. Minulý rok bol rokom lásky. Potom, čo matka porodí svoje dieťa, očistí
ho, pretoţe je krehké, útle, a nemôţe očistiť samo seba. Mohlo by sa stať géniom, svätcom,
veľkým vedcom, ale dokiaľ rastie, musí ho matka umývať 2-3 krát denne. Očista je tieţ
nevyhnutná pre dospelého človeka aţ do doby, neţ v ňom Boţské zosilnie. Očista je prirodzená
a nevyhnutná tak pre dospelého človeka, ako aj pre malé deti. Keď sa Boţské vo vás rozmnoţí
a prevládne nad ľudským, stanete sa silnejšími a budete ţiť vznešený a ideálny ţivot. Do tej
doby, neţ tento čas nastane, mali by ste sa sami neustále očisťovať. Všetci ľudia majú slabosti.
Ľudské slabosti sú podmienkami pre manifestáciu duše. Keď sa duša obráti hore v týchto
obmedzených podmienkach, začne putovať naokolo sem a tam, práve tak, ako včela udiera
samú seba o zatvorené okno zámku do tej doby, neţ sa oslobodí. Nevidí, ţe je tam prekáţka.
Prekáţky vo svete sú nevyhnutné pre náš progres. Keď príde Boţské k nám, oslobodí naše
duše zo všetkých prekáţok a obmedzení.
Ja hovorím, ţe všetci potrebujete absolútnu, pozitívnu vieru! Bez ohľadu na to, aké
obtiaţne sa vám toto učenie zdá, povedzte: "Môţeme všetkému porozumieť a aplikovať Boţské
učenie." - "Ale naša viera je slabá." - "Tak nehovor. Tvoja viera nie je slabá." - "Musíme opustiť
svet, aby sme slúţili Bohu?" - Nie, budete ţiť vo svete. Kaţdý bude riešiť problémy tam,
kdekoľvek je. - "Aké metódy pouţívať?" - Metódy Boţského učenia. Všetci viete, k čomu
prispievali staré metódy v minulosti. Ľudia v minulosti ţili v lesoch, slúţili v kláštoroch a uctievali
Boha v kostoloch, ale ich problémy stále zostali nerozriešené. Teraz zostáva aplikovať slúţenie
zaloţené na vnútornej slobode. Nech kaţdý z vás počúva hlas hlboko vo vnútri, kde nájde
reálne metódy pre sluţbu. Týmto spôsobom sa sám oslobodí. Ak sa v človeku prebudí Boţské,
len ono je schopné ho oslobodiť.
Dám vám príklad jedného z amerických kriminálnikov, ktorý bol zatknutý pre rad krádeţí a
zločinov. Poviazali mu nohy a ruky povrazmi a nechali ho leţať v posteli s presvedčením, ţe
nebol nebezpečný. Ochrana, ktorá na neho dohliadala v jednu noc vošla so sviečkou a ako mala
naponáhlo, nechala tam sviečku v zločincovej cele. Kriminálnik pozrel na sviečku a zakričal: "To
je cesta pre moju záchranu!" Natiahol svoje nohy k ohňu sviečky, prepálil povrazy a uvoľnil si
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nohy. Potom podrţal nad ohňom povrazy na svojich rukách a prepálil ich. Tak sa vyslobodil z
povrazov - podmienok, ktoré ho obmedzovali, otvoril okno a utiekol.
Ak vám zlo vo svete zviazalo ruky a nohy povrazmi, ale Boh nechal sviecu vo vašej izbe,
mali by ste sa pýtať čo robiť? - Prepáliť povraz! - "Ale je to dovolené? - "Je to dovolené! Malo zlo
povolené vás poviazať? Kaţdý podľa svojej vlastnej vôle môţe podrţať povrazy nad sviečkou,
aby ich prepálil a oslobodil sa." - "Mal by som vyjsť von cez okno, alebo cez dvere?" - Cez okno.
Ak je okno zatvorené, choď von cez komín! Choď von, kadekoľvek môţeš. Nepotrebujete ţiadnu
inú filozofiu. Každý musí bojovať a získať slobodu svojej duše. To je celý proces. Pri
nadobúdaní slobody človek prevychová seba samého, dorastie, dôjde k veľkej morálke ţivota,
keď uţ zlo nebude viac schopné poviazať mu ruky a nohy povrazmi.
Len týmto spôsobom vstúpi Nový ţivot do sveta a vy budete schopní realizovať všetko, čo
si ţelá duša a duch. Len týmto spôsobom môţeme uspokojiť Boha a Boh uspokojí nás. Len
týmto spôsobom sa budeme radovať s Bohom a Boh sa bude tešiť s nami. Pre vás byť milovaný
Bohom a pre nás milovať Boha. Len týmto spôsobom budeme oslavovaní v Bohu a On sa bude
radovať v nás. - Kedy sa to uskutoční? - Keď Boh príde, aby v nás ţil. Ak som sa vás pýtal, či
dáte Bohu izbu vo vás, to neznamená, ţe vám nedôverujem. Verím vám, ţe to urobíte, pretoţe
vám hovorím veľkú pravdu. Odovzdávam vám jednu zo svojich skúseností. Ja som získal
slobodu rovnako.
Pamätajte si nasledujúce: Ja mám len jeden názor na Boha; všetko, čo Boh vo mne
robí je dobré. Aj Boh má o mne len jeden názor: všetko, čo robím pre Boha je dobré a
správne. Kristus povedal: "Boh žije vo mne a ja žijem v Ňom." Ja hovorím, ţe toto je spôsob,
ako získať vnútornú duchovnú slobodu a realizovať všetky dobré veci vo svete. Iná cesta nie je.
Ak nie dnes, potom zajtra alebo kedykoľvek inokedy, len touto cestou získate svoju slobodu. Na
kohokoľvek sa obrátite, ak pozná pravdu, povie vám to isté. Ak pravdu nepoznajú, obalamutia
vás s tým alebo tamtým, s tými alebo tamtými slovami. Kristus povedal: "Otec a Ja sme jedno.
Môj Otec žije vo mne a Ja žijem v mojom otcovi. Boh pracuje vo mne a Ja pracujem v Ňom."
Chcem, aby ste boli slobodní, pretoţe len potom sa budete schopní manifestovať a
rozvinúť svoje talenty a schopnosti. Potom všetka láska, múdrosť, pravda, spravodlivosť a moc,
ktorou sa prejavíte bude na správnom mieste. Ak aplikujete toto učenie, budete svieţi a
radostní, budete hlbokí ako more a obloha. Teraz potrebujete hĺbku! Ak ţijete týmto spôsobom,
bez ohľadu na to, aké trápenia k vám môţu prísť, myšlienka, ţe Boh je s vami a vy ste s Ním
bude vyčnievať vo vašej mysli. Ak myslíte týmto spôsobom, On vás sníme z kríţa, na ktorý ste
ukriţovaný.
Teraz sa pýtate: "Čo by sme mali robiť, nemali by sme sa modliť?" Pýtam sa, mal by sa modliť
pre slobodu? Pracuj! Poloţ povrazy na svojich rukách a nohách, aby prehoreli v ohni sviece! "Nebudeme spievať?" Kedy človek spieva? - Keď ukončil svoju prácu. Kedy ţenci spievajú? Keď idú a vracajú sa zo ţatvy, ale nie keď pracujú. Keď ste šli do práce, spievali ste. Teraz ste
uţ v práci. Človek, ktorý pracuje nespieva. Keď skončíte svoju prácu, budete zas spievať.
Nemôţete vţdy spievať. Ak vás pošlem, aby ste z nejakého dôvodu šli do hôr Vitoša počas
horúceho dňa, budete schopní spievať? Zatiaľ čo idete hore, môţete spievať len vo svojej duši,
ale po tom, čo ste vyliezli na horu Vitoša a uskutočnili danú prácu, môţete voľne spievať. Tam je
definitívny čas pre všetko; pre spievanie existuje definitívne časovanie.
Dnes je deň pre prácu - prvý deň vášho uvedomenia, prvý deň pre Boţskú prácu. Aţ
doposiaľ ste nepracovali. Dnešná práca určí vašu budúcnosť pre celú večnosť. Budete vedieť:
deň dneška určuje vašu budúcnosť. Je to jeden z najkrajších dní vášho ţivota vo večnosti.
Kristus povedal: "Môj Otec pracuje a Ja pracujem." Ja teraz chcem, aby ste všetci
pracovali. Teraz sme v dni práce. Nepovedzte, ţe vy budete pracovať večer. Nie, dnešný deň
nemá ţiadnu noc. Je to večný deň, bez večera, počas ktorého slnko nezapadá. Je to deň
večného úsvitu a svitu slnka - deň, v ktorom veci nemajú ţiaden začiatok a ţiaden koniec. Je to
najkrajší večný deň radosti a šťastia. Písmo hovorí: "Keď vidím Tvoju tvár, moja duša sa raduje."
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Tento verš je hlavne o tomto nádhernom dni práce. Len keď človek pracuje pre Boha, môţe
vidieť tvár Boha a jeho duša sa bude radovať.
Teraz poviete: "Áno, to by bolo pekné, ak by všetci bratia a sestry z krajiny boli tu!" Ja
hovorím, všetci sú tu. Prečo? - Pretoţe kaţdý brat a sestra z fyzického sveta, ktorí sú zapísaní
ako členovia Bratstva svetla majú dvoch delegátov, ktorí ich reprezentujú - jeden v Boţskom
svete a jeden v Anjelskom svete. Takţe, ak sem príde tisíc ľudí, v skutočnosti ich je tri tisíc
silných hrdinov: tisíc vo fyzickom svete, tisíc v anjelskom svete a tisíc v Boţskom svete. Sila nie
je vo vás, ktorí ste vo fyzickom svete, ale v tých troch tisícoch, spojených dohromady. Oni sú
pracovníci, nie len ľudia fyzického sveta. Viete, čo títo pomocníci zhora môţu urobiť? - Budú
uskutočňovať Boţiu prácu. On pracuje skrze nich.
Tak - ţiadne piesne, ţiadne modlitby, ţiadne bozkávanie rúk! Všetci do práce! Zhora budú
sprevádzať kohokoľvek, kto je pripravený pre prácu a kto sa pustil do práce. Blahoţelám vám k
veľkolepému dňu práce. Buďte kaţdý z vás, hrdinovia i spolupracovníci s Boţou prácou! Tento
deň uţ prišiel. Začnite Boţskú prácu, pretoţe ona definuje váš ţivot v budúcnosti!

Preloţil Viliam Tkáč, Máj 2011.
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Lampa tela.
"Lampou tela je oko; ak bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude čisté". (Ev. podľa Matúša 6:22)
Čo myslel Kristus slovami: "Lampou tela je oko"? Podľa súčasnej koncepcie nemôže
byť oko lampou tela. Do tejto myšlienky Kristus vkladá hlboký zmysel. Tí, čo neštudovali
štruktúru oka, len trochu chápu jeho povahu. A ja hovorím, že ani jedna tisícina stavby oka ešte
nie je preskúmaná. Ak by som sa ja pokúsil popísať oko, dostal by som sa do konfliktu so
všetkými učenými ľuďmi. Prvotnou funkciou oka je, aby zbieralo a rozptyľovalo lúče; zbiera ich
zvonku do vnútra, a vo vnútri ich rozptyľuje. Keď sa tento životný proces zmení - ak začne
zbierať lúče zvnútra von, a rozptyľovať ich zvonku do vnútra, - vtedy sa v ľudskom rozume zrodí
disharmónia. Máte dve oči, a preto sa ma spýtate: "O ktorom oku Kristus hovorí, o pravom alebo
o ľavom?" A skutočne, Kristus nehovorí: "Ak budú tvoje oči čisté", ale hovorí: "Ak bude tvoje oko
čisté". Tu vidíme, že Kristus hovorí o jednom oku, ktoré je vo vnútri, v centre mozgu. To nie je
oko, ktoré nazývajú pineálnym uzlom1, ale ja ho nazývam "oko duše". Kristus poníma slovo
"oko" v jedinečnom zmysle, ako všeobecný princíp, ktorý v sebe zahŕňa všetko.
Keď hovoríme o Bohu, chápeme 1-čku, ktorá v sebe zahŕňa všetko. Keď hovoríme o
tejto jednotke rozdelenej, rozmnoženej v sebe, chápeme všetky jej prejavy vo svete. Ľudia
interpretujú toto pod rozdelenie rozdielne; učení ľudia ho nazývajú zákonmi: príčin a následkov,
evolúcie, mysle, cítenia, atď.. Kristus hovorí, že vnútorné oko je súčasne aj slnkom človeka. A
keď človek zahubí svoje slnko, zomiera. Inými slovami: Ak človek oslepne duchovne, zomiera, a
keď duchovne prehliadne, ožíva. Že je táto myšlienka správna, je viditeľné na slovách Krista:
"Tí, čo počujú hlas Syna Človeka, budú žiť"2. Môže sa vám zdať čudné, že sa nehovorí: Tí, čo
počujú hlas Boží, budú žiť, ale že sa hovorí: "Tí, čo počujú hlas Syna Človeka". Syn Človeka je
hlas Múdrosti. Toto vzkriesenie nie je to, ktoré chápe cirkev; je to vzkriesenie, prostredníctvom
ktorého sa získava poznanie pre pochopenie zákonov, ktorými sa riadi svet a rozvíja sa život.
Uvažovanie súčasnej verejnosti je jedinečné i kolektívne.
Život začal so vznikom oka. Keď Boh stvoril človeka, najskôr vytvoril oko, a potom jeho
samotného. Niekto to môže poprieť, ale ja vám to dokážem. Skôr, než bude matka rodiť,
zhromaždia majetok a zariadia dom, ak je zima, v izbe zakúria, atď.. Preto tí, ktorí hovoria, že
človek môže žiť bez oka, tvrdia, že v prírode nie je rozumnosť. Na toto oko, hovorí Kristus, je
naladené ľudské srdce. Medzi duchovným okom a srdcom je úzka spojitosť. To nie je len teória,
ale fakt, ktorý je možné preveriť pokusom každý deň. Kto nie je na správnej ceste, jeho život je
neustále nešťastie a utrpenie. Ak sa niekto zaujíma o to, prečo trpíme, odpovedal by som, že
utrpenia sú výsledkom toho, že sme v rozpore s duchovným okom. Kristus hovorí: "Ak bude
tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude čisté". A skutočne, ak je naše oko čisté, budeme vidieť
všetky predmety. Často sa naše oči kazia od stravy, ktorú prijímame; ak je strava nezdravá,
znečistí krv, a znečistená krv pokazí oči a vyvolá potrebu vykonať operácie. Prečo? - Pretože
náš život nie je zhodný s Božími zákonmi. Tak, ako sa vo fyzickom oku objavujú usadeniny,
podľa rovnakého zákona aj v našom duchovnom oku sa objavia podobné usadeniny, ktoré
vytvárajú nešťastia ako pre jednotlivca, tak aj pre rodinu, spoločnosť, národ i celé ľudstvo. Ale
niekto povie: "Boh nás zachráni". Všetci ľudia hovoria o spasení. Nie je prečo by nás Boh
zachraňoval: On nás stvoril slobodných. A je najhlúpejšie hovoriť, že nás Boh spasí. Keď
hovoríme, že sa chceme zachrániť, ukazuje to, že utekáme od Božieho spasenia, v rozmedzí
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ktorého sa nachádzame. Čo je spasenie? - Je to život svetla podľa zákonov a poriadku, ale keď
z neho vystúpime, nebudeme už spasení Bohom, ale ľuďmi. Vtedy sa nerodíme z Boha, ale z
ľudí. Vtedy sa nerodíme z Boha, a keď hrešíme príliš, bude nám zabránené sa zrodzovať do
mäsa a krvi. Budete prechádzať okolo nejakej ženy alebo muža, budete ich prosiť, aby vás
spasili - aby vám vytvorili nové telo, ale to bude len predohra spasenia. Keď požijete tu na zemi
niekoľko rokov, znovu odídete do priestoru, kde taktiež budete prežívať po určitú dobu a potom
opäť prídete sem, na zem. Prihovorí sa ti Syn človeka a povie ti: "Znovu som ti vytvoril oko,
sleduj túto cestu, aby si ho znovu nezničil". Chcem, aby ste z toho vyvodili analógiu pre súčasný
život a aby ste videli, čo z vás zostane, keď odhodíte všetky svoje škrupinky.
Niektorí povedia: "Zomrieme". - Zomriete a opäť ožijete. Orech, ktorý rastie na strome,
má mnoho šiat, ale keď dozreje a spadne, odhodí najvrchnejší šat, a keď sa zaseje, odhodí aj
ostatné šaty, aby mohol nanovo naklíčiť a ožiť. Zoblečenie týchto šiat neznamená smrť, ale
ukazuje, že si veľmi blízko života. Tak rozlišujeme život na dva spôsoby: fyzický život sa
neustále premeňuje a mení, ale duchovný život sa premeňuje bez toho, aby sa menil. Každý, kto
sa premeňuje a mení, je v medziach tela, v rozmedzí dočasného života, ale ten, kto sa
premeňuje bez toho, aby sa menil, je v rozmedzí ducha. Poviete: "Ako sa môže človek
premeňovať bez toho, aby sa menil?" - Predstavte si, že som nejaký šľachtic, ktorý sa má
niekoľkokrát za deň stretnúť s rozličnými ľuďmi. Preto budem nútený sa prezliekať niekoľkokrát
denne do rozličných šiat, podľa toho, s kým mám stretnutie. Ráno sa oblečiem do čiernych šiat,
čierneho klobúka a rukavíc, do oficiálneho odevu. Vrátiac sa z tohto stretnutia, po obede, sa mi
bude treba stretnúť s obyčajnejším človekom, preto sa oblečiem do bielych šiat, bieleho klobúka
a takto vyjdem von. Kto ma v ten deň stretne, spýta sa: "Kto je tento pán, ktorý sa oblieka
niekoľkokrát za deň do rozličných šiat?" - Je to pán s mnohými oblekmi, ktorý sa neustále mení,
ale je nezmenený. To je vlastnosť ľudského ducha, aby sa menil, ale aby sa nezmenil. Keď však
dôjdeme do toho vnútorného stavu, keď sa meníme vo vnútri, vtedy strácame svoju individualitu,
strácame to, čo sme nadobudli. Ja to nazývam zákon pádu. Lúče, ktoré sú ako určitá energia
vrhané na zem, s pádom na zem na nej zostávajú mnoho rokov, dokiaľ nepríde deň, aby sa
vrátili k svojmu otcovi, z ktorého vzišli. Prečo tieto lúče z Boha vychádzajú? - Pretože aj ony
zhrešili. Ak by neboli zhrešili, vy by ste nepociťovali to dusno a pálenie, ale boli by spôsobovali
nežné svetlo a príjemné teplo. Takže tieto lúče, ktoré kedysi padli na zem, akokoľvek by aj boli
svetlé, aj tie zhrešili, majú na oku malú sieť. Tieto lúče sú živé, a vy sa budete čudovať, ako je
možné, aby svetlo žilo? Zostáva na vás, aby ste tento problém rozriešili.
Človek sám o sebe je jeden Božský lúč. Súčasná biológia hovorí o tom, naprieč koľkými
štádiami prešiel človek, dokiaľ dosiahol to postavenie, v ktorom sa nachádza dnes. Prešiel
mnohými modifikáciami, jeho bunky podstúpili mnoho delení a nakoniec tu máme konečnú
formu, ktorá zase pokračuje v prispôsobovaní sa. Všetko toto vzišlo z podnetu tohto živého
svetla. Ak by ste podrobne preštudovali vývoj človeka, uvideli by ste, koľko stojí jeho
ústrojenstvo, aké cenné sú materiály, z ktorých je vytvorené jeho telo, a potom by ste nikdy
neboli zhrešili a nevpustili by ste ani jednu zlú myšlienku alebo želanie. Niet väčšej chyby, než
tej, aby ste si mysleli, že človek, keď hreší, neškodí svojmu spaseniu. V čom spočíva
hriech? - Hriech spočíva v tom, že si myslíme, že nadobudnuté veci nám môžu poskytnúť väčšie
šťastie. Ale tým sa ohraničujeme a závisť sa stáva našim spoločníkom. Všetci kresťania, z
rozličných škôl, chcú slobodu, peniaze, aby žili na účet iných.
No dobre, na začiatku devätnásteho storočia dala francúzska revolúcia slobodu
národom, ale akú slobodu máme dnes? Dá sa to nazvať slobodou? Hovorím o slobode, o tom,
že žena sa pozdvihla čo sa týka intelektu, že v spoločnosti zaujíma lepšie postavenie, atď.. Ale
čo je toto pozdvihnutie ľudstva za 2000 rokov? - To sa rovná jednej päťdesiat milióntine
milimetra. Taký je výsledok usilovnej činnosti celého ľudstva. Keď to viete, odhadnite, aká je
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vaša efektivita v tomto spoločnom vývoji. Pozdvihnite toto číslo na desatinnú úroveň a tak
nájdete koeficient vášho uvedomenia, vašej kultúry a vývoja. Len takýmto spôsobom budeme
môcť preskúmať Božské záležitosti. Toto slnko, t.j. Boží žalúdok slnečného Loga (Logos), tak sa
nazýva v teozófii, svieti a dáva nám všetko teplo. Každý človek má svoje slnko, ktoré sa podľa
rovnakého zákona nachádza v človeku ako zapadajúce, alebo vychádzajúce. Niekedy sa stane,
že vonku je zima, veľmi chladno, ale vo vnútri je vaše slnko ako na jar; niekedy je vo fyzickom
svete teplo, ale vaše slnko sa s tým nezhoduje a vy pociťujete chlad. Dá sa to objasniť rozličným
spôsobom. Niekedy nie ste duchovne rozpoložení, ja vtedy hovorím, že vaše slnko nie je na
svojom mieste. Nejakým spôsobom sa na vašom slnku objavila škvrna, tak ako aj na fyzickom
slnku. Ako vysvetľujú takúto škvrnu? Súčasní učení ľudia vysvetľujú, že kedysi sa na slnku
vytvoril tmavý povlak, ten zadržiaval teplo, následkom čoho na zemi nastala doba ľadová. To
netvrdím ja, toto sú vedecké teórie. Podľa nich na slnku nastala nejaká zmena: jeho kôra
popukala, slnko začalo svoju súčasnú aktivitu, nastali potopy a bol vytvorený súčasný svet. Z
roztopenia ľadového príkrovu nastala potopa. Vy to v budúcnosti preskúmate.
Kristus hovorí, že lampou tvojho tela je oko a ak bude tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude
jasné. Keď Kristus hovorí, že tvoje telo bude svetlé v závislosti na čistote tvojho oka, mieni tým,
že je v tebe onen Božský život, ktorý ti poskytne všetky možnosti, aby si sa rozvíjal a nebol
bezvýznamný. Súčasní ľudia sa podobajú maličkému hmyzu, myslia si, že sú veľmi učení a silní
ľudia. Keď má niekto plnú peňaženku, rieši vážne veci; ale ak o peniaze príde, stratí tým aj svoju
silu. Niekto iný zas svojím malým mozgom kritizuje všetko, čo Boh vytvoril: hovorí, že to alebo
ono nie je dobre zariadené, a že čo jeho malá krajina urobila, je dobre. Viete aká veľká na dĺžku
a na šírku je zem Bulhara? Na dĺžku je najviac 21 centimetrov, a na šírku - 16 centimetrov. Oh,
ale aj s touto veľkosťou svojho rozumu chce Bulhar prerobiť celý súčasný systém a hovoriť o
všetkých veľkých tajomstvách! To sa netýka len Bulhara, ale každého človeka. Prečo ľudia
umierajú? - Od malého rozumu, z mála stravy, z mála vzduchu, z mála krvi.
Pod slovami "krv" mienim Božský život. Mať krv znamená, že máš tento čistý nepoškvrnený
Božský život, ktorý by nemal byť ani horký, ani sladký. Vzťahy v živote sú takéto: ak je nejaký
človek v jednom živote zahorklý, v druhom bude sladký, ale ak je v tomto živote sladký, v
nasledujúcom bude zahorklý.
V duchovnom zmysle slova prirovnávam teplo k láske, svetlo - k pravde, a vzduch - k ľudskej
myšlienke. Tak ako vzduch vchádza do pľúc, okysličuje krv a prečisťuje ju, podľa rovnakého
zákona vstupujú do mozgu myšlienky, ktoré prečisťujú túžby. Túžby sú ľudská krv. Keď takto
pochopíme túto náuku, budeme ju môcť správne aplikovať v štruktúrach spoločnosti a tým
budeme môcť odstrániť ešte v samotnom počiatku všetky zlá v živote. Ľudia hovoria, že všetko
má svoju príčinu a následok. Pýtam sa: Aké sú podnety známych príčin? Niektorí povedia:
"Niekto z veľkej nenávisti niekoho zabil." Dobre, ale prečo ho tak veľmi nenávidel? Alebo
hovoria, že niekto si niekoho veľmi zamiloval. Prečo ho miluje? Ak príčina aby nenávidel a
miloval je jedna a tá istá, pochádza od Boha. Ak nie je jedna a tá istá, nepochádza od Boha.
Tieto príčiny sú dôsledky niektorého iného života. Mnohí rozprávajú o zákonoch prírody i o
spoločenských zákonoch a hovoria, že tento svet je svet zákonov. Medzi zákonmi je istá
súvzťažnosť, avšak dokazujú, že stvorenia, ktoré sa zákonmi riadia, nežijú v mieri. Nie len my,
ale ani vyššie bytosti od nás, ktoré existujú v solárnom systéme, ani ony nežijú v mieri. A preto
Boh postavil isté hranice, istý odstup medzi nimi, aby sa nehádali. Medzi systémom Alfa
Centauri a naším systémom je vzdialenosť 25 miliárd míľ. Toto priestranstvo je tak veľké, že sa
v ňom dá postaviť ešte 3000 systémov, ako je ten náš. Takýmto spôsobom sa nemôžu hádať.
Keď chce Boh ľudí urobiť dobrými, postaví ich na takú veľkú vzdialenosť. Ak sa ma niekto opýta:
"Na akú vzdialenosť by mali byť muž a žena jeden od druhého?", odpoviem: 25 miliárd míľ. Číslo
25 je vytvorené z 2 a 5, súčet dáva 7. Číslo 7 je dokonalé, odkazuje na zákon harmónie, ale
súčasní ľudia svojím učením do určitej miery rozbili všetky hranice, ktoré Boh postavil medzi
jedno a druhé stvorenie. Prečo? - Žena si chce privlastniť muža, chce ho ovládať. Ale ako ho
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bude môcť ovládať, keď on bude od nej ďaleko 25 miliárd míľ? Dnes ľudia hľadajú spôsob, ako
vládnuť jeden nad druhým. - Áno, môžeš ovplyvňovať, ale nikdy nemôžeš ovládať. Každý,
kto sa o to pokúša, môže ovládnuť len sám seba. Želanie ovládať je viditeľné aj v niektorých
náboženských spoločenstvách. Nový prúd chce ovládnuť iný, aby ho pretvoril na svoj obraz.
Jeden národ chce ovládnuť iný. Ľudia stále umierajú od tejto nenásytnosti, chcú mať veľa. Ten,
kto chce mať veľa, nechápe Božie zákony. Nie je treba, aby sme mali mnoho, pretože máme
viac, než potrebujeme. Aj keď majú súčasní ľudia tak malý mozog - 16 centimetrov na šírku a 21
centimetrov na dĺžku, - nekultivovali ho tak, ako bolo treba. Zem človeka nebola obrobená.
Napríklad, u Bulharov je vpredu na mozgu skultivovaná časť len 6-7 centimetrov a oni si myslia,
že sú nositeľmi veľkej kultúry. Pýtam sa vás: Čo môžeš postaviť na takom malom priestore, 6
cm vysokom a 12 cm širokom? Preto všetci žijeme pod zákonom ilúzie, myslíme si, že všetko
vieme. Poviete: "My nepotrebujeme žiadnu filozofiu". Nie, je jedna filozofia, filozofia o tvojom
oku, o tvojej duši, a ju musíte všetci poznať.
V čom spočíva pochopenie tohto zákona? Keď človek projektuje (v zmysle vysiela,
vytvára si predstavu - poznámka prekladateľa) myšlienku podľa Božského spôsobu, ona v ňom
už tvorí. Rozpoznaj Božiu myšlienku bez akéhokoľvek chamtivého cieľa, vyslyš jej pokyny, a
získaš všetko, čo si želáš. Keď hovorím, že získaš všetko, čo si želáš, mienim tým to, čo sa
premeňuje, ale nemení sa. Potom budeš žiť v nepretržitom spojení Lásky. Keď hovorím o Láske,
nemyslím vašu, ľudskú lásku. Vaša láska je ako láska medzi kohútom a sliepkami. Hodia trochu
pšenice alebo kukurice sliepkam a kohútovi, tie sa zbehnú, aby sa spoločne najedli, ale ak
zostane jedno-dve zrnká, ihneď kohút sliepky rozoženie a sám zje posledné zrno. To bola láska
k poslednému zrnku. Všetky spoločenstvá, či sú už náboženské alebo svetské, žijú, kotkodákajú
ako sliepky alebo kohúti, žijú v mieri a láske, ale až dôjde posledné zrnko, hovoria: "Choď mi z
cesty!" Kohút zakikiríka a povie: "Sliepky, uhnite mi, musíte vedieť kikiríkať tak, ako ja".
Čo je spievanie? Spievať znamená, že môžeš myslieť. Dokiaľ budeme veriť klamlivým
sľubom ľudí, vždy to bude tak, vždy budeme vyhnaní z miesta, kam nás predtým pozívali: tak sa
klamú aj dievčatá a chlapci. Nejaký chlapec začne klamať dievča, že jej kúpi to, či ono, že s ňou
bude dobre žiť a pod.. Dievča mu uverí. Inokedy zas dievča klame chlapca. V súčasnej
spoločnosti nehovoríme správnym jazykom. Keď sa vrátime domov, hovoríme: "Nie je treba, aby
bol človek príliš úprimný, aby veril ľuďom". - Predovšetkým je treba, aby si bol človekom, aby si
žil tak, ako ťa v určitom čase učil Boh, aby si od nikoho nečakal žiadne dobro, dôveroval Bohu,
svojej duši, a potom svojim blížnym. Keď Kristus hovorí, že ak je tvoje oko čisté, cele tvoje
telo bude svetlé, mieni tým, že ak je tvoje oko čisté, budeš najprv vidieť Boha, potom
svoju dušu, a nakoniec svojich blížnych. Ak tvoje oko nie je čisté, budeš postupovať
opačným procesom: budeš vidieť najprv svojich blížnych, potom seba, a nakoniec Boha, ale tým
obrátiš svet hlavou dole. Pýtam sa vás, ktorí ste tu zhromaždení: Kto vám dal život? Váš otec
alebo vaša matka? Kto sú váš otec a vaša matka? Zapísali ste ich mená zlatými písmenami,
nájde sa niečo z nich, keď k vám prídem, alebo máte len šaty a nejaký portrét? V tomto vzťahu
sa podobáme na starých židov. Tí mučili, zabíjali svojich prorokov, urezávali im hlavy pílkou a po
smrti im stavali pamätníky a blahorečili im. Tak postupovali aj s Kristom, a dnes Mu robia
pamätníky a spievajú piesne. I v kostoloch o Kristovi všetci spievajú piesne, ale vonku Ho nikto
nepočúva. Aj my spievame, spievame o Bohu, ale keď príde k tomu, aby sme mysleli aj na
blížnych, ihneď uprednostníme seba samého. Hospodár zaobchádza zle so svojím sluhom,
okráda ho, a z toho sa vytvárajú vzťahy buržoázie a proletárov. Ani jedni, ani druhí si
nerozumejú. Boh nestvoril ani buržoa, ani proletárov, ale ľudí.
Keď k vám hovorím, nechcem moralizovať, pretože moralizovanie nie je nič pekné, je to
drezírovanie človeka. Hovorím vám o jednom Božskom zákone, aby ste vedeli, ako plodiť svoje
deti. Keď ich budete volať sem na zem, bude treba, aby ste im hovorili všetko po pravde. Viete,
ako sa rodili ľudia pred pádom v dôsledku hriechu? Muž a žena vtedy viedli čistý, panenský
život. Muž poznal len jednu ženu, a žena len jedného muža; neženili sa, ako teraz, niekoľkokrát.
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Niektorí sa ma opýtajú: "Ako to je, po koľko detí máme plodiť?" - Len jedno. Prečo? - Pretože
Pán má len jedného, jednorodeného syna. Pán hovorí ľuďom: "Ak chcete dobre žiť, váš syn
musí byť pripravený zanechať svet a pomáhať svojim bratom a sestrám tak, ako sa obetuje
Kristus za ľudstvo". Ako synovia a dcéry vašich matiek nie ste pripravení slúžiť ľudstvu. Poviete:
"Ani ty, ktorý kážeš, nie si pripravený". - Máte pravdu, ja sa teraz pripravujem. Dokiaľ sa práca
definitívne nedokončí, nie je ešte hotová. Na túto prácu, na ktorej teraz robím, potrebujem aspoň
10 000 000 rokov, aby som ju dotiahol aspoň po jeden kraj. Mne bude treba toľko rokov, i vám
asi toľko, a práca sa dokončí. Poviete: "A aká dlhá časová perióda je potrebná!" Je to časť
periódy. Tento čas je len jedna príjemná prechádzka pre ľudského ducha, pretože čas a priestor
má vzťah k ohraničenému životu.
Jeden svätec, ktorý žil v kláštore, dlho premýšľal o onom svete a povedal si: "Čo robia
ľudia v nebi; rok, dva prežijú pekne, ale potom?" Jedného dňa do kláštora priletel veľmi pekný
vtáčik a svätec ho chcel chytiť. Začal ho naháňať, utekal za ním dlhý čas. Náhle mu došlo na
myseľ, že zaváhal. Keď sa vrátil do kláštora, našiel tam veľké zmeny, veľké premeny v ľuďoch, a
nikto ho nepoznal. Tento svätec stratil 400-500 rokov, aby chytil vtáča, ale koľko rokov bude
potrebných pre nejakú veľkú myšlienku? Takže, keď život dáva zmysel, nikdy nie je nudný. Keď
čakáte na vášho miláčika, tak čas uteká veľmi pomaly, ale keď čakáte na určenú hodinu, keď
vás majú obesiť, čas plynie nesmierne rýchlo. Skúmame veci podľa nášho vnútorného stavu.
Kristus hovorí, že ak je vaše oko čisté, nepostrehnete, ako plynie čas. Budete sa
radovať. Kedy sa dnes radujete? - Keď si opečiete prasiatko, sliepku, morku, nalejete si víno,
sadnete za stôl, vidličky zacvendžia, poháre zaštrngajú, pije sa na zdravie, za blaho pokoja.
Áno, ale tieto sliepky a jahňatá nie sú s vašou radosťou spokojné, nezdieľajú ju. Vaša radosť je
ich smútok. Jedného dňa sa pomery zmenia. Z vášho tuku sa bude vyživovať tráva, ktorú budú
spokojne spásať ovce. To im bude odplata za ich mäso, ktoré ste vy počas mnohých rokov
užívali. Taký je veľký zákon karmy.
Kristus hovorí: "Keď takto pochopíme život, nešťastia zmiznú a život bude svetlý".
Neviete prečo ovce spásajú trávu. To je len dočasná metóda, ale v budúcnosti sa bude môcť
strava prijímať celým telom, jeho pórmi, bez toho, aby sa musela žuť. Spýtate sa: "Čo máme
robiť?" - Oko, ktoré Boh vložil do vašej duše udržujte vždy otvorené, svetlé a čisté, aby ste sa
mohli hriať v jeho teple a svetle. Viete prečo existuje svetská láska? Keď sa niekto ožení, Bulhari
hovoria, že ho chytila "slepá sobota". Prečo sa takto rozpráva o láske, o svadbe? - To ukazuje,
že táto láska nevychádza z duchovného oka, ale že je slepá. Zvlášť preto ja nazývam svetskú
lásku láskou slepých ľudí. Často sa chlapec a dievča vodia pod rukou. Čo to dokazuje? Dokazuje to, že jeden z nich je bez oka a preto má potrebu, aby ho viedli pod rukou; ak majú
obaja toto oko, nie je dovolené, aby sa držali pod rukou. Niekto sa ma opýta: "Môžem chytiť pod
rukou svoju ženu?" - Ak je slepá, chyť ju, ale ak má oko, povedz jej: "Žena, medzi mnou a tebou
musí byť odstup 1 meter". - V živote je toto spasiteľný moment. Z toho vyplýva, že ak by naše
oko dobre svietilo, nikdy by sme nedovolili, aby k nám niekto prišiel blízko. Ak sa niekedy
budeme potrebovať priblížiť, obrátime svoje oko a takto, po tme, sa priblížime. Takto budeme
musieť vyformovať jednotný národ. Národ, podľa mňa, je veľká podmienka duše. Takže musíme
využiť podmienky, v ktorých žijeme, a nikdy nesmieme kritizovať celý národ alebo celú
spoločnosť. Spoločnosť, národ, ľudstvo sú podmienky, vytvorené Bohom, a my ich musíme
využívať. Jednotlivých ľudí môžeme kritizovať, ale nie aj celú spoločnosť. Musíme využívať
všetky podmienky, ktoré nám toto oko dáva, a ono je úzko spojené s ľudským rozumom, srdcom
a vôľou.
Kristus hovorí: "Ak je aj celé tvoje telo svetlé", to znamená: Ak rozumne využívaš
všetky možnosti, ktoré sú do teba vložené, staneš sa Synom Človeka a budeš v úplnej
harmónii so Synom Božím. Nemôže byť kultúra, nie je možné, aby bol svet ušľachtilý, dokiaľ
súčasní ľudia v sebe nerozvinú toto vnútorné oko. Môžem vám to dokázať prirodzeným
spôsobom. Všetky rastliny dlhujú svoj život slnku. Tak isto, aby sa rozvíjali a rástli i naše
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myšlienky a túžby, musí toto oko posielať svoje teplo a svetlo na naše myšlienky a želania, a
tým ich polieva i kontroluje. Toto oko je vo vnútri nášho mozgu. Ak objavíme oko, objavíme i
naše slnko. Nemyslíte si, že srdce je jediný orgán, ktorý vykonáva určenú funkciu. Srdce je
spoločenstvo najrozumnejších buniek, ktoré robia najvznešenejšiu prácu, konajú prácu duše.
Odporúčam vám, aby ste rozvíjali toto svetlé oko, aby ste nerobili chyby v živote.
Prirovnávam hriech k zárodku vajca, ktorý sa v ňom skrýva, vo vnútri, v tejto škrupinke.
V tom vajci sú všetky podmienky, z ktorých môže vzísť budúci život. Aby sa tento život vyvíjal,
musí sa vajce položiť pod kvočku, kde keď prejde 21 dní, jeho matka začne kvočať a hovoriť
mu: "Keď príde tá chvíľa, aby si vyšlo, prerazíš vajce". Kuriatko prerazí stenu vajca z vnútra a
tým nastáva moment vyslobodenia. Tento proces nastáva z vnútra - von. My očakávame, že iní
nás oslobodia. Nenechávajte druhých, aby prebili vaše vajce. Pod týmto okom Kristus mieni
rozhodujúce oko, t.j. dušu každého človeka, ktorá v sebe obsahuje všetky možnosti pre správny
vývoj. Ak je tvoje oko čisté, budeš môcť správne rozriešiť všetky otázky, požehnanie svetla,
ktoré máš. Náš život je v spojení s minulosťou i budúcnosťou. To, čo vám hovorím, nemá
charakter spasenia, ak vy sami nebudete pracovať; moje kázanie je len kvokaním kvočky. Teda
hovorím: Tí, ktorí sú znepokojení a sú blízko východu, nech použijú svoj zobáčik na preklovanie
steny vajca a nech vynaložia konečné úsilie, aby svoju hlavu vystrčili von. Keď sa kuriatka
vyliahnu, kvočka povie: "Klok, klok", a začne ich vodiť, aby ich naučila, ako zobať zrnká. Je to
vrodený Boží zákon. My si prajeme, aby k nám prišiel Boh, ale Ten len káže. Každý kazateľ je
kvočka. Sú kvočky, ktoré kážu, ale nič z nich nevychádza, pretože nemajú vajíčka. Ak si kvočka
bez vajca, pomodli sa k Bohu, aby ťa niekde nasadil. Každá matka i otec sú kvočkami.
Kristus hovorí: "Ak vaše oko nie je poškodené, osvetľuje celé vaše telo, pochopíte
zmysel života a budete v spojení s minulosťou, prítomnosťou i budúcnosťou, ale budete takisto v
nepretržitom spojení s Láskou". Ale táto láska, ktorá teraz vo svete vládne - nech vás Boh chráni
od takej lásky! Svetská láska je ako mútna riečka, ktorá zavlažuje kapustu, papriku a inú
zeleninu. No po istom čase sa aj táto mútna riečka prefiltruje a prečistí. Ale v našom vajci
nesmieme mať žiadne nečistoty, žiaden kompromis, aby sme mali svetlú budúcnosť. Aspoň
jednu hodinu udržujte v sebe túto myšlienku: „Chcem, aby moje oko bolo svetlé, čisté,
aby bolo také aj celé moje telo“. V takom prípade by ste získali omnoho viac, než keď by ste
počuli všetkých kazateľov sveta. Ten slnečný lúč, ktorý ide zhora, prináša omnoho väčší
výsledok, než všetky piecky sveta. Taký je Boží zákon.
Upriamte teraz svoj rozum, myseľ, vôľu i srdce na toto oko a opýtajte sa každý z vás
sám seba, koľko dní ste už zatemnení. Ak prešlo od zatemnenia len 10 dní, povieš: "Mami, ešte
nie je čas". Na 15-ty deň matka začne kvočať, ale ty povieš: "Mami, ešte nie je čas". Keď príde
21-vý deň, povieš: "Mami, už je čas". Tak aj ja vám hovorím: Klok, klok, ale v tomto vzťahu som
nevedomý a neviem koľký deň od zatemnenia je každý z vás. To poznáte podľa vašich pocitov,
želaní a myšlienok. Ak by odo dneška všetci kazatelia, kňazi, učitelia, sudcovia v celom
Bulharsku, ale aj v celej Európe začali premýšľať o tomto oku, uvideli by ste, aký dobrý výsledok
by to prinieslo. Ak Bulhari prví urobia tento pokus, za rok budú vidieť, aké bude zlepšenie aj v
intelektuálnej, i v duševnej rovine. Premýšľajte o oku, o ktorom hovoril Kristus, pretože ono je vo
všetkých, i vo vás sa zrodí Božská myšlienka, láska a dobrota. Keď objavíte toto oko, budete
všetci nesmrteľní: ono oživuje. Toto chcel Kristus povedať. Každý, kto chce byť nesmrteľný,
nech nájde svoje oko. Toto je myšlienka, ktorú Kristus vložil do tohto verša.
Prednáška, uskutočnená učiteľom Petrom Danovom dňa 11. Mája 1919.

Preložil V. T., Január 2019.
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Liečba rakoviny.
Toto ochorenie sa objaví, keď nastane disharmónia medzi mozgom a sympatickým
nervovým systémom. V takom prípade sa niektoré bunky tela individualizujú a začnú sa
rozmnožovať, no nie podľa potrieb a zámerov organizmu. Na liečbu je nutné aplikovať
nasledujúce metódy:
1. Slnečný kúpeľ
2. Fialová farba má na rakovinu liečebný účinok. Preto človek potrebuje mať vo svojej izbe
fialové veci (napríklad záclony). Je dobré mať fialové oblečenie, šatku a takisto šperky.
3. Každý deň si človek musí predstavovať, že stojí pod sprchou fialového svetla.
4. Každý deň je potrebné jesť čerstvú surovú cibuľu. Ten, kto ju je, predchádza rakovine a ak už
rakovinu má, jedením cibule si ju vylieči.
5. Je potrebné navrátiť harmóniu medzi mozog a sympatický nervový systém. Hlavnou vecou pri
odstraňovaní disharmónie medzi mozgom a sympatickým nervovým systémom je láska k Bohu,
láska ku každému človeku, viera, nádej, správne myšlienky a city. V pacientovi sa musí prejaviť
plná transformácia. Ona/On sa musí úplne zmeniť, zmeniť smerovanie života, aby sa navrátil/la
k Bohu. Potom je liečba možná.
1. Slnečný kúpeľ.
Dôležitosť slnka. Liečba slnečnými lúčmi.
Naše slnko dostáva energiu z centrálneho slnka nášho viditeľného vesmíru, najväčšia
časť tejto energie je absorbovaná našim slnkom a pomerne malá časť tejto energie sa dostáva
planétam. Energia, ktorú Zem dostane od Slnka je už značne pretransformovaná. Prenikajúc
zemskými vrstvami, táto energia z nich absorbuje všetky výživné elementy a necháva len tie,
ktoré by sa nedali použiť. Takto premenená už táto energia nie je viac užitočná pre vývoj, preto
je posielaná späť do priestoru a odtiaľ istým známym spôsobom späť k Slnku. Slnko ju pri
svojom otáčaní preposiela späť k centrálnemu slnku pre ďalšie spracovanie, aby získala svoj
počiatočný rytmus.
Slnečná energia zostupuje k zemi v podobe veľkého prúdu a obaľuje ju smerom od severného
pólu k južnému. Keď rastliny zistia prítomnosť tejto energie a jej narastanie smerom k zemi,
začnú vyháňať listy a potom kvitnúť a splietať sa, skúšajúc tak získať všetku túto energiu a
plodiť.
Musíme brať do úvahy nasledujúce pravidlo: sme časťou systému zeme a keď ten absorbuje
energiu, ľudský organizmus ju absorbuje takisto, a naopak. Preto sú prvé slnečné lúče
najaktívnejšie. V tom čase je ľudský organizmus k slnečnej energii najvnímavejší. Vždy je viac
prány alebo vitálnej energie viac ráno, než na obed. O tomto čase systém absorbuje najväčšie
množstvo najsilnejšej pozitívnej energie.
Ako fyzická bytosť musí človek cvičiť - nič viac. Musí vstať skoro ráno, ísť sa prejsť a nadýchať
sa čerstvého vzduchu, aby privítal prvé slnečné lúče. Akokoľvek dlho by stál na slnku na obed,
nemal by z toho úžitok.
Slnečné lúče nepracujú rovnakým spôsobom počas všetkých ročných období. Zem (v danom
mieste) je na začiatku jari prevažne negatívna a hlavne vtedy naberá energiu. Preto na jar majú
slnečné lúče najliečivejší účinok. Od 22-ho Marca sa zem postupne stáva pozitívnou. V lete je

pozitívna a absorbuje už menšie množstvo energie. Letné lúče pôsobia a majú vplyv takisto, ale
majú slabší účinok.
Na jar a v lete vrcholí príliv energie smerom k zemi a na jeseň a v zime je vrchol odlivu. Z tohto
dôvodu najpriaznivejší účinok slnka začína po 22 Marci. Na jar a v lete, po 22 Marci sa odporúča
pre človeka ísť skoro spať a skoro vstať, a privítať slnko, aby získal podiel na jeho energii, ako
včely, ktoré zhromažďujú nektár z kvetov. Každý musí robiť pokusy celé roky, aby sa o tejto
pravde presvedčil.
Každý deň má slnečná energia 4 periódy: od polnoci do obeda je to vrchol prílivu energie a od
obeda do polnoci je to odliv. Vrchol prílivu prichádza do svojho maxima na svitaní. Tento vrchol
prílivu je najvýkonnejší a najposilujúcejši. Postupne sa až do poludnia zmenšuje. Potom začína
odliv, ktorý je najsilnejší pri západe slnka.
Čím negatívnejšia je Zem, tým je jej schopnosť pohlcovať pozitívnu slnečnú energiu väčšia a
naopak. Od polnoci do obeda je zem (v danom mieste) negatívna a absorbuje viac energie, od
obeda do polnoci je pozitívna a viac energie vyžaruje. Od polnoci začína zem vyžarovať
negatívnu energiu do vesmíru a absorbuje pozitívnu energiu od slnka. Popoludní zem vyžaruje
pozitívnu energiu do vesmíru a postupne sa stáva negatívnou. Na svitaní, skoro zrána, je zem
najnegatívnejšia, t.j. absorbuje najväčšie množstvo energie. tento fakt má veľkú váhu pri
odhadovaní dôležitosti východu slnka.
Jednou z najťažších otázok je, či dokážete ovládať svoju energiu. Prichádza z centra zeme,
pokračuje pozdĺž chrbtice a ako dlhý prúd preniká centrálnym mozgovým systémom. Súčasný
svet stratil svoju kontrolu nad týmto prúdom. Je aj iný prúd, ktorý prichádza zo slnka. Ten
postupuje v opačnom smere - z mozgu do sympatického nervového systému alebo do žalúdka.
Pred východom slnka, lúče, ktoré sa v atmosfére zlomili, majú väčší vplyv na mozog. Pri
východe slnka, slnečné lúče, ktoré prichádzajú v priamej línii, ovplyvňujú dýchacie orgány a
našu senzibilitu. S príchodom poludnia tie isté lúče ovplyvňujú náš zažívací systém. Preto je
liečivý účinok slnečnej energie rozdielny: pred východom slnka - stimuluje mozgový nervový
systém, od 9-12 hod. posilňuje žalúdok. Popoludní majú slnečné lúče spravidla bezvýznamný
liečebný účinok. Príčina takejto odlišnosti spočíva v rozdielnej absorpčnej kapacite zeme a
ľudského systému.
Slnečné lúče sú najliečivejšie ráno, medzi 8 a 9 hodinou. Napoludnie sú príliš silné a pre ľudský
organizmus nie sú dobré. Skoré ranné lúče sú veľmi vhodné pre chudokrvných ľudí. Slnečným
lúčom môžete vystaviť celý svoj organizmus. Slnečné kúpele by ste mali robiť ráno - od 8 do 10
hodiny. Majú dobrý vplyv na chrbticu, pľúca a mozog. Mozog je ako zhromaždisko. Keď toto
zhromaždisko začne absorbovať, ak je nabíjanie slnečnou energiou správne, neskôr prenáša
túto energiu do všetkých častí ľudského tela a táto energia začína liečiť.
Čím viac energie absorbujete do svojho tela, tým väčšiu jemnosť a magnetizmus dosiahnete.
Keď študujete vplyv svetla, poznačte si, že v priebehu dňa sú hodiny, keď Slnko posiela k zemi
blahodarne lúče, hlavne ráno, do poludnia. A sú hodiny, keď slnečné lúče nemajú na
organizmus liečivý efekt. Sú to tzv. čierne alebo negatívne lúče. Človek môže vystaviť svoje telo
slnečným lúčom po celý deň, ale jeho duch potrebuje byť koncentrovaný a pozitívny, aby
absorboval len pozitívne slnečné lúče. Mali by ste byť sústredení a dávať pozor, aby ste
nezaspali. Spolu s čiernymi, negatívnymi vlnami zo slnka, prichádzajú takisto určité vlny zo
zeme, ktoré sú ľudskému organizmu škodlivé.
Kým sa nenaučíte pravidlám uzatvorenia, aby ste ochránili pred týmito vlnami, odporúčam vám

pobudnúť na slnku v priebehu skorých ranných hodín, najneskôr do poludnia. Musíte sa chrániť
popoludňajších slnečných lúčov. Keď sa chcete liečiť slnečnými lúčmi, najlepšie hodiny sú od 8
do 10 ráno.
Energia, ktorá prichádza zo slnka so sebou prináša zásobu životných síl, liečivej energie. Ak
chce človek využiť múdro túto slnečnú energiu, musí vystaviť svoj chrbát slnečným lúčom skoro
ráno, dokonca pred východom slnka. Energia, ktorú môže absorbovať v priebehu tohto času sa
rovná tej, ktorú by človek absorboval, ak by stál na slnku celý deň. Dokonca aj pri zamračenom
počasí sa môžete ísť prejsť pred východom slnka a koncentrovať svoje myšlienky na
vychádzajúce slnko. Mraky len zabraňujú, aby ste Slnko videli, ale jeho vitálna energia cez ne
prechádza. Niet žiadnej vonkajšej sily, ktorá by mohla pôsobiť proti slnečnej energii. Preto
odporúčam chudokrvným a chudým ľuďom chodiť von aspoň na pol hodiny pred východom
slnka v akomkoľvek počasí, aby absorbovali skorú rannú slnečnú energiu. Úsvit dá človeku takú
energiu, ktorú mu nie je schopná dať žiadna iná sila.
Postavte sa chrbtom otočeným k slnku bez ohľadu na to, či máte dobrú alebo zlú náladu a
pozorujte aký to bude mať účinok v obidvoch prípadoch. A čo viac, človek by mal vedieť v
ktorých denných hodinách stáť na slnku, aby absorboval jeho užitočné žiarenie.
Keď musí človek stáť na slnku po celý deň, aby sa ochránil pre škodlivými slnečnými lúčmi, mal
by nosiť klobúk v tvare mnohouholníka (polygón), aby lámal škodlivé slnečné lúče.
Ak môžete vydržať byť na slnku od rána do poludnia, máte dobré zdravie. Ale ak nemôžete stáť
na slnku dlhší čas, nemáte dobré zdravie.
Keď sa chcete vyliečiť, stojte skoro ráno s chrbtom otočeným k slnku. Keď chcete mať duševný
pokoj, zostaňte s chrbtom otočeným k zapadajúcemu slnku.
Často som vám rozprával, že človek sa musí rozprávať so svetlom. Ak vás bolí chrbát, otočte sa
ním k slnku, vystavte ho svetlu, myslite na neho, na to, čo obsahuje a vaša bolesť sa stratí.
Najlepšie mesiace pre obnovu sú od 22. Marca, ďalej v priebehu celého Apríľa, až do 22. Júna.
Preferované sú slnečné kúpele v horách, pretože astrálny mrak myšlienok, ktorý obklopuje
mesto, nenarušuje rytmus slnečných lúčov.
Mnoho chorôb by mohlo byť liečených slnečnou energiou. A čo viac, je dokázané, že pre každú
chorobu jestvuje priaznivý čas, aby sa vyliečila. Niektoré choroby by mohli byť liečené s vyšším
efektom v Máji, iné v Júni, atď., v priebehu celého roka.
Ja vám odporúčam ísť na slnko každé ráno, otočiť chrbát najprv na východ, potom na chvíľu na
sever, potom znova na východ a zostať v tejto pozícii 1 hodinu, od 7 do 8 hodiny rannej.
Upriamte svoje myšlienky k Bohu a povedzte: "Môj Pane, otvor moju myseľ. Daj zdravie všetkým
ľuďom a mne takisto." Potom začnite premýšľať o najkrajších veciach, aké ste kedy videli. Robte
tento experiment v priebehu celého roka. Uvidíte, že v 99% bude váš experiment úspešný. Keď
robíte slnečný kúpeľ, musí byť vaše vedomie sústredené, nemali by ste premýšľať o iných
veciach. Môžete použiť nasledujúci formulku, ktorú prednesiete veľa ráz počas slnečného
kúpeľa. "Pane, ďakujem ti za tvoju svätú energiu Božského života, ktorú si nám poslal so
slnečnými lúčmi. Cítim, že môže preniknúť všetkými mojimi orgánmi a priniesť všade silu, život a
zdravie. Je vyjadrením Božej lásky k nám. Ďakujeme ti."

Aby sa vyliečil neurotik, musí chodiť von skoro ráno, počas východu slnka a otočiť svoj chrbát na
východ. Ten, kto je zdravý a robí to, posilní svoj nervový systém.
Tuberkulóza sa lieči čistým vzduchom a takisto slnečnými lúčmi. Chorý musí stáť chrbtom a
potom hrudníkom otočeným k slnku najmenej 1-2 alebo 3-4 mesiace, a uvidí, akú zmenu spraví
slnko v jeho tele. V priebehu tohto času musí koncentrovať svoju myseľ. Musí si pravidelne
opakovať formulu: "Môj Pene, pomôž mi uskutočniť tvoju vôľu a slúžiť ti."
Ak máte ekzém, stratu vlasov, reumatizmus kĺbov alebo nejaké brušné problémy, musíte
postaviť verandu alebo balkón smerujúci k slnku a uzavrieť ho sklenenými tabuľami. Potom si
vyzlečte košeľu a zostaňte obnažení do pol pása, ľahnite si na lôžko s hlavou smerujúcou na
sever a nohami na juh a vystavte hrudník slnečným lúčom. Zostaňte v tejto pozícii pol hodinu,
potom otočte na pol hodinu k slnku chrbát, potom zasa znovu hrudník, a znovu chrbát, atď., až
kým sa nezačnete silno potiť. Ak spravíte 20-30-40 slnečných kúpeľov tohto druhu, budete
vyliečení zo všetkého - ekzému, straty vlasov, reumatizmu, všetko sa stratí.
Keď robíte slnečný kúpeľ, odporúča sa obliecť si biele alebo svetlo zelené oblečenie - tieto farby
sú dobré. Najdôležitejšia vec je potenie sa. Ak ste na otvorenom vzduchu, zabaľte sa do
tenkého nepremokavého plášťa. Keď sa liečite týmto spôsobom, musíte koncentrovať svoje
myšlienky, aby ste sa liečili bezprostredne s prírodou.
Popáleniny nadobudnuté od slnka ukazujú, že slnko vyťahovalo z tela človeka všetky sedimenty,
všetku nečistotu a všetku hustú matériu. Ak sa človek nespáli, znamená to, že táto matéria
zostáva v jeho tele a vyvolá niekoľko ochorení. Ak sa na slnku spálite, znamená to, že ste
nakumulovali jeho energiu.

3. Aktivity s farbami.
I. Dôležitosť farieb.
Vplyv farieb záleží na ich vibráciách a na oktáve, ku ktorej patria. Čím dokonalejšie a čírejšie je
médium, ktorým prechádzajú, tým sú čistejšie a jasnejšie; a výsledok ich účinku je lepší tak po
organickej, ako aj po psychickej stránke. Preto je ich prejav v rozličných médiách odlišný a kvôli
tomu je aj ich hodnota odlišná. Farby majú vyššie prejavovanie a nižšie prejavovanie a záleží to
od vás, ktorú farbu pritiahnete do svojej aury - vyššiu alebo nižšiu. Učiteľ hovorí: "Keď človek
povzniesol myšlienky vo svojom živote, keď chce žiť pre Boha, potom pritiahne vyššie farby a tie
budú mať prospešný vplyv na jeho vývoj."
Napríklad pod vplyvom červenej farby je človek preniknutý Božským životom, ale ak je sobecký
a slúži len svojim vlastným záujmom, Božský život, ktorý červená farba prináša ním nemôže
preniknúť. Sobectvo je najväčšou bariérou, ktorá bráni prejavu Božského života v človeku. V tom
je kľúč k liečbe farebnými lúčmi a ich použitiu ako nástroja pre duchovný vývoj. Ak by sa človek
pokúšal liečiť sa s pomocou farieb bez toho, aby z vnútra vytvoril priaznivé podmienky pre
pritiahnutie vyšších farieb, ktoré jediné majú liečivý efekt, nezískal by žiadne významné
výsledky.
Predovšetkým musí svojho ducha predisponovať k tomu, aby bol dobrým dopravným
prostriedkom pre vyššie vibrácie farebných lúčov a aby bol schopný k užitočnej práci s nimi;
rovnaký zákon pôsobí pri prispôsobovaní a spracovaní slnečnej energie v organickom svete.
Tu sú niektoré esenciálne vlastnosti farieb:
Červená farba prináša útechu, sviežosť, víťazstvo a silu prekonať ťažkosti. Červená farba je

manifestáciou vyššieho sveta. Je emblémom života v jeho počiatočnom prejave, ktorý má svoj
zdroj v láske. Preto červená farba vždy prináša povzbudzujúce sily. Vo svojej čistej podobe je
tak krásna a delikátna, že by človek mohol získať intenzívne vibrácie vyššieho života, len ak by
sa jej dotkol. Ale ako červená farba zostupuje postupne od oktávy k oktáve, stáva sa trpkejšou.
V materiálnom svete má na ľudí dráždivý účinok. Na poli fyzikálnom prináša červená farba
energiu, ale posilňuje bojovné a ničivé inštinkty. Z tohto dôvodu všetky bytosti, ktoré tým či
onakým spôsobom nazhromaždili vo svojom systéme červené svetlo v jeho nižšom prejave, sú
krajne aktívne a drsné.
Čistá oranžová farba produkuje ušľachtilú samostatnosť ľudí, povznáša ich ducha a podnet pre
manifestáciu. Znečistená oranžová farba podnecuje domýšľavosť, samoľúbosť a sobectvo.
Čistá žltá farba prináša vnútornú rovnováhu myšlienok a emócií. Produkuje mier, ticho a pokoj.
Prispieva k vývoju inteligencie a mentálnych schopností. Ak je žltá farba prijímaná v nečistom
stave, produkuje hriešne telesné stavy. Je narušená mentálna rovnováha. Intenzívnejšie
narastajú osobné emócie (napríklad pýcha).
Zelená farba prináša rast, vývoj, hojnosť, blahobyt, pokoj, nádej, mier a plodnosť. Ale keď je
prijímaná v jej nečistom stave a ak prevláda nad inými farbami, má na človeka zlý vplyv,
prebúdza ľudskú chamtivosť, lakomosť po majetku a materiálnom uspokojení.
Svetlomodrá farba vo svojich vyšších vibráciách prináša duchovné pozdvihnutie a prehlbovanie
emócií. Prebúdza najvznešenejšie ľudské emócie, povznáša ľudský idealizmus a vieru.
Tmavomodrá farba vo svojom čistom prejave produkuje húževnatosť, rozhodnosť a stabilitu.
Vo svojom nečistom stave prináša nestálosť.
Purpurová farba prináša silu, vľúdnosť, bezúhonné konanie, ohľaduplnosť, ušľachtilosť,
dobročinnosť a moc. Vo svojom nečistom prejave vedie k zbabelosti.
Fialová farba prináša spásu, dobrotu, dokonalosť, svätosť, zbožnosť, skromnosť a odlúčenosť.
Diamantová farba produkuje dôkladnosť, čistotu a dokonalosť.
Biela farba prináša čistotu a úprimnosť. S jej pomocou človek ukazuje svoju ochotu slúžiť Bohu
bez nejakých vonkajších pravidiel a metód.
Aby sme boli schopní lepšie používať farby v našom duchovnom živote, potrebujeme vedieť, že
každá z nich odpovedá určitému dňu, planéte, hodine, tónu a číslu.
Farba
Červená
Oranžová
Žltá
Zelená
Svetlomodrá
Tmavomodrá
Fialová

Deň
Utorok
Nedeľa
Streda
Pondelok
Piatok
Štvrtok
Sobota

Planéta
Mars
Slnko
Merkúr
Mesiac
Venuša
Jupiter
Saturn

Tón
C
D
E
F
G
A
B

Číslo
9
1
5
2
6
3
7

Planetárne hodiny sú určené následujúcim spôsobom:
Každý deň je pod vplyvom planéty. Prvá hodina dňa začína s východom slnka a náleží k tej
planéte, ktorá vládne nad príslušným dňom. Napríklad, ak je to Nedeľa a Slnko vychádza o 6
hodine a deň má 12 hodín, perióda od 6 do 7 hodiny bude pod vplyvom slnka;

od 7 do 8 hodiny bude pod vplyvom Marsu;
8 - 9 - Jupiter;
9 - 10 - Saturn;
10 - 11 - Mesiac;
11 - 12 - Merkúr;
12 - 13 - Venuša;
13 - 14 - znovu pod vplyvom Slnka, atď.
Poradie planét:
Mesiac, Merkúr, Venuša, Slnko, Mars, Jupiter a Saturn.
Planetárne hodiny sa nerovnajú štandardným hodinám, závisia na trvaní dňa. Deň začína
východom slnka a pokračuje k jeho západu. Tento čas sa rozčlení na 12 rovnakých celkov,
každá časť reprezentuje planetárnu hodinu.
II. Liečenie farbami.
Každá choroby sa dá liečiť svetlom - červená, zelená, modrá, žltá, oranžová, fialová - svetlo sa
vyberá podľa choroby.
Vezmite hranol, položte ho na miesto dobre osvetlené slnkom tak, že keď sa postavíte na
vzdialenosť 3 - 4 metrov od neho, dúha zformovaná slnečnými lúčmi prechádzajúcimi cez neho
sa dostane do vašich očí. Potom sa koncentrujte na požadovanú farbu.
Tu sú niektoré ťažkosti a farby, ktorými sa dajú liečiť:
Chudokrvnosť - červená
Pokazený žalúdok - zelená
Narušený nervový systém - svetlomodrá
Neuróza, precitlivelosť - ponárať každé ráno do modrého svetla hlavu, hrudník a žalúdok.
Pomoc mentálnemu vývoju - žltá
Pomoc fyzickému rastu - zelená
Proti strachu - oranžová
Pre udržanie pokoja - modrá
Proti skľúčenosti - žltá
Pre posilnenie viery - modrá
Na získanie sily - purpurová
Proti nevoľnosti - ružová
III. Cvičenia s farbami.
1. Aby ste boli zdraví, každý deň po východe slnka sa ponárajte do farby, ktorá korešponduje s
dňom a s hodinou.
2. Robte cvičenie s vdychovaním a vydychovaním, v priebehu ktorého sa pokúšajte mentálne
asimilovať bielu farbu. Musí na vás padať ako sprcha. Vdychovanie musí byť rytmické a
doplnené pohybmi pravej ruky.
Počítajte do 4. Zdvihnite pravú ruku a začnite cvičenie. Počas prvého počítania vdýchnite a
posuňte ruku dole z A do B. Počas druhého počítania vydýchnite a pohnite rukou doľava z B do
C. Počas tretieho počítania vdýchnite a posuňte rukou do prava z C do D. V priebehu štvrtého
počítania vydýchnite a posuňte ruku hore z D do A. Tieto pohyby obkresľujú tvar ľudského
chodidla.
3. Nech dvaja z vás vezmú dva sklenené hranoly a v určitú dennú hodinu každý doma položí do
takej pozície, aby docielil slnečné spektrum. Potom si musíte dobre zapamätať dosiahnuté farby,

ich intenzitu a šírku poľa. Keď ste si ich dobre zapamätali, nech jeden z vás silno koncentruje
svoju myšlienku na jednu z farieb. Druhý musí urobiť to isté. Po chvíli pozorovania nech každý z
vás určí, či tam bola nejaká zmena v niektorej z farieb spektra. Ak boli obaja posadnutí horlivým
pozorovaním, uvedomia si istú zmenu v tej farbe spektra, na ktorú každý z nich koncentroval
svoju myšlienku. Čím silnejšia bola myšlienka, tým väčšia bude zmena. Dokazuje to, že na tom
pracovala nejaká inteligencia. tento experiment vám ukáže, ako pracuje svetlo vyžarované
rozumnými bytosťami.

Preložil Viliam Tkáč, Máj 2016.

Láska k Bohu.
(Prečítaj si 19. kapitolu Evanjelia podľa Jána.)
Najväčšou bitkou, ktorej sa Kristus zúčastnil a za ktorú trpel, bolo obvinenie proti Nemu
z toho, ţe sa nazval Synom Boţím. Kristus trpel i ľudia trpia. Teda, utrpenia sú nevyhnutné,
rovnako ako boli aj ich príčiny. Prečo a za čo trpí človek? Ak trpí za svoje hriechy, zaslúţi si
svoje trápenia. Ale ak plní Boţiu vôľu, aká je príčina jeho utrápení? Ako je potrebné sa pozerať
na tento druh utrpení? Teda, dve veci musí človek vo svojom ţivote predvídať: trpí za Pravdu
alebo za svoje vlastné hriechy? Niet väčšieho utrpenia, neţ keď človek trpí za Pravdu!
Ja sa pýtam: v čom spočíva sloboda? Vtáčik je slobodný, keď lieta; ak lietať nemôţe, hreší.
Ryba je slobodná, keď pláva; ak nemôţe plávať, hreší. Oheň je ţivý, pokiaľ horí; keď nemôţe
horieť, je mŕtvy. Vietor vykonáva svoju prácu, keď fúka; ak prestane fúkať, nemôţe vykonať
nijakú prácu, je mŕtvy. Voda je ţivá a vykonáva svoju prácu, keď tečie; keď prestane tiecť, nie je
spôsobná pre prácu, je mŕtva. A nakoniec, človek je slobodný, len keď myslí; keď prestane
myslieť, stráca svoju slobodu. Teda, vták lieta, ryba pláva, oheň horí, vietor fúka, voda tečie a
človek myslí.
Aká je prvá kvalita mysle? Ako sa prejavuje ţivot, v ktorom sa nachádzame? - Prostredníctvom
pohybu. To znamená, kaţdý pohyb je doprevádzaný pocitom. Predstavte si, ţe človek má len
jeden zmysel, napríklad, hmat, s pomocou ktorého skúma predmety, či sú tvrdé alebo mäkké,
chladné alebo teplé. V takom prípade, akú predstavu o ţivote bude človek mať? - Bude mať len
elementárnu predstavu o ţivote. Predstavte si, ţe sa u človeka prejaví druhý zmysel - chuť, s
pomocou ktorého všetko ochutnáva: či je to sladké alebo horké, slané alebo kyslé a pod. Tento
zmysel prebúdza v človeku ţelanie jesť. Takţe, človek je kvôli jednej príčine: aby skúsil chuť
jedla. Po hmate, po chuti ide u človeka čuch. Chce uţ zďaleka alebo zblízka rozpoznať predmet,
pocítiť, ako vonia, príjemne alebo nepríjemne. Potom sa u človeka prebúdza ţelanie počuť, ako
hovoria ţivé bytosti okolo neho, a odlíšiť ich jedno od druhého. V tomto mu pomáha sluch. A
nakoniec, u človeka sa prejavuje záujem vidieť vonkajší obraz vecí. Chce vidieť, čo je na
kaţdom predmete napísané. V tomto mu pomáha zrak. Týmito piatimi zmyslami, alebo vnemami
človek obohacuje svoje predstavy o ţivote. Teda, hmatom človek preveruje kvalitu predmetov,
chuťou preniká do ich obsahu; čuchom definuje vône a rozdeľuje ich na príjemné a nepríjemné,
na dobré a zlé; sluchom študuje zvuky ţivých bytostí a vstupuje s nimi do kontaktu; zrakom však
človek študuje celý vonkajší obraz predmetov.
Takţe piatimi zmyslami človek rozpoznáva vonkajší svet, ktorý ho obklopuje. No ako spozná
Boţiu Lásku? Ako spozná Boha? Kým človek necíti, nemôţe spoznať Boha, nemôţe vnímať
Boţiu Lásku. Následne, ak človek nemôţe vnímať Boţiu Lásku, nemôţe ani myslieť. Ak
nemyslí, nemôţe byť slobodným, - je mŕtvy človek. To znamená, v kom niet Boţej Lásky, ten
nemyslí, ten nie je slobodný, - ten je mŕtvy človek. A naopak: ak človek myslí správne, je
slobodný, nesie v sebe Boţiu Lásku.
Mnohí chcú poznať príčiny utrpenia. Ja hovorím: na utrpenie je mnoho príčin. Napríklad, ak sú
hlava, hruď i ţalúdok človeka zdravé a jedna jeho noha je chorá, bezpodmienečne bude
pociťovať bolesť, trápenie. Alebo, ak má ruky a nohy zdravé, a bolí ho len jedno ucho, bude
rovnako pociťovať bolesť, bude rovnako pociťovať nejaké utrpenie. Bolestivé stavy vytvoria v
organizme vnútornú disharmóniu. Následne, vnútorná disharmónia - to je výsledok toho
hriešneho stavu, ktorý si človek sám vytvoril.
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Pýtate sa: "Prečo človek trpí? - Človek trpí, pretoţe sa vzdialil od Boha a nevie, ako sa
vrátiť. Ak je vzdialený od Boha, nachádza sa v postavení človeka, ktorý nemôţe bezpečne
kráčať po zemi: ide, no ustavične sa šmýka a padá. Takýto je stav kaţdého, kto nemiluje Boha.
Ešte prvý človek, keď bol postavený na cestu Lásky, ukázal, ţe nemiluje Boha. Pri prvom kroku
na tejto ceste sa pokĺzol, z čoho poznal svoju slabosť. Nebola u neho láska k Bohu, pretoţe
jedol zo zakázaného stromu. Trápenia súčasných ľudí ukazujú, ţe i oni neľúbia Boha. Boh
povedal Adamovi: "Zo stromu poznania dobrého a zlého nejedz!" No prišiel čierny adept k Eve
a povedal: "Ak budete jesť ovocie toho stromu, získate mnoho vedomostí a budete bohmi."
Uverila jeho slovám, zjedla plody zakázaného stromu a potom dala ochutnať aj Adamovi. Potom
obaja uvideli, ţe sú nahí.
Teraz chcete vedieť, ako sa to stalo s prvými ľuďmi. - Stalo sa to presne tak, ako sa to deje aj s
vami. Kaţdý deň opakujete čin svojho starobylého otca. Čo urobili Adam s Evou v minulosti, to
isté robia súčasní ľudia kaţdý deň. A vtedy si ľudia vytvoria klamnú filozofiu a hovoria:
"Skutočne, teraz jeme zo zakázaného stromu, no zajtra napravíme svoj ţivot." - Nie, taká
filozofia neexistuje. Filozofia zajtrajšieho dňa nie je nikomu známa. Pravdivá filozofia - to je
filozofia prítomného okamihu. Vo chvíli, keď hrešíme, sa deň končí a nastáva noc. Aj v tom sa
prejavuje tragédia ţivota, ţe ľudia chcú napraviť svoje skutky v noci. Putuješ temnou,
neprehliadnuteľnou nocou, ani hviezdy, ani mesiaca na nebi, zmýlil si si cestu, zablúdil si a
hovoríš: "Nevadí, určite nájdem cestu." - A akúţe cestu teraz nájdeš? Skutočne nevidíš, ţe
naokolo je úplná tma, ani jeden lúč svetla? Si v plnom mraku, nebudeš môcť nájsť cestu, len
ešte viac zablúdiš.
Súčasní ľudia sa často vracajú k histórii prvých ľudí a pýtajú sa: "O čom premýšľali Adam a
Eva?" - O tom, o čom aj vy teraz premýšľate. Napríklad, sedí človek, veriaci v Boha a premýšľa:
"Chcem, aby som mal pekný dom, chcem sa bohato obliekať, jazdiť v aute po meste a aby ku
mne na návštevu prichádzali bohatí ľudia, no nemám vo vrecku ani groš." Neprejde mnoho času
a tento človek narazí na cudziu pokladnicu, plnú zlatých mincí. Teraz znovu premýšľa: "Ak
siahnem do pokladnice a vezmem niekoľko cinkotavých mincí, dokáţem dosiahnuť to, čo si
prajem." Váha, sám so sebou zápasí, nakoniec povie: "A kto ma uvidí? Len raz siahnem do
pokladnice a dosť, a celé moje snaţenie sa naplní." Ja hovorím: cudzia pokladnica predstavuje
v sebe strom poznania dobrého a zlého. Pýtam sa: ktorý človek mohol, keď siahol do kasy
niekoho iného, napraviť svoje činy. - Nikto. Kto siahol do cudzej kasy, ten skôr zamotal svoje
dielo, neţ by ho opravil. Prechádza človek vedľa cudzieho stola, naloţeného bohatým jedlom a
hovorí si: Ak ochutnám jedlá z tohto stola, moje dielo sa rozbehne a ţivot sa zlepší." Ochutná
cudzie jedlo, no vidí, ţe ani teraz sa jeho dielu nedarí.
Ja hovorím: je treba správne porovnávať javy v prírode a v ţivote. Súčasný svet, tak, ako je
vytvorený, predstavuje bohato prestretý stôl, za ktorým je mnoho miest pre pokušenia. Kaţdý sa
ponáhľa, chce si sadnúť za tento stôl, najesť sa, ale v chvate, v paţravosti sa ocitá akurát na
jednom z miest, kde sú pokušenia. A od tohto momentu stráca svoje zdravie. To isté sa dá
povedať aj o knihách. Sú knihy, ktorých nie je dobré sa dotýkať. Idete povedľa, vidíte knihu a
hovoríte: "Otvorím ju, len nazriem, čo je v nej napísané." Takto postupujú aj vojaci v čase vojny.
Ide nejaký vojak, poslali ho sluţobne z jedného armádneho oddielu do druhého, ale po ceste z
diaľky vidí: čosi tam svieti. Myslí si, niekto tam stratil pekný noţík alebo peňaţenku, nakloní sa,
aby to vzal do ruky, no ukázalo sa, ţe je to mína. Sotva ju podrţí, exploduje mu v rukách. Ja
hovorím: "cudzie, čo človek berie, - to je mína, ktorá určite vybuchne v jeho rukách.
Nepotrebujete ani nôţ, ani peňaţenku svojho blíţneho. Cudzie nepotrebujete. Kto rozumie
zákonu Pravdy, ten súhlasí s týmto stanoviskom. Boh postavil kaţdú vec na svoje miesto, takţe
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nikto nemôţe vziať to, čo On nedovolil.
Mnohí si myslia, ţe keď prídu do nejakej kniţnice, majú právo loziť po poličkách, hrabať sa v
knihách bez dovolenia. Nikto sa nemôţe dotýkať kníh alebo čohokoľvek iného bez dovolenia!
Ohromne moderní ľudia: kaţdý deň hrešia, lezú do cudzích pokladní a kniţníc a pritom, kde
koho stretnú, hovoria: "Poď s nami, naučíme ťa, ako milovať Boha, ako ľúbiť blíţneho i čo robiť
pre seba samého." Oni sami nevedia, čo robiť a druhých učia. Nevideli ani anjelov, ani Boha,
avšak čítajú kázania o Bohu a o anjeloch. Keď ostanú osamote sami so sebou, pýtajú sa sami
seba: "Je skutočne pravda, čo hlásame?" Fakty, o ktorých ja hovorím sa stávajú i vám, i
biskupom, i kazateľom, i kňazom, i vladárom. Napríklad, niekto príde k moci a hovorí: "Ja
postavím Bulharsko na nohy!" - Ako on postaví Bulharsko na nohy? Keby bolo v jeho silách
postaviť Bulharsko na nohy, predovšetkým by sa nestal ministrom. Niekto sa stane kňazom a
hovorí: "Ja nastolím mier." - Kto je v stave nastoliť mier, ten sa kňazom nestáva. Niekto hovorí:
"Ja sa stanem človekom!" - Pokiaľ si sa doposiaľ nestal človekom, v budúcnosti bude pre teba
ešte ťaţšie, stať sa človekom. Byť človekom - to nezávisí od teba. Kto ťa stvoril, len Ten má
právo a silu spraviť ťa človekom. Ak pod slovami "stať sa človekom" je chápané, ţe sa prejavíš
taký, akým ťa Boh vytvoril - to je iná vec. Ak človek zbohatne a nemôţe pouţívať svoje
bohatstvo ako je potrebné, nachádza sa v postavení somára, ktorý len nosí náklad svojho pána.
Ak sa človek stane silným a nemôţe pouţívať svoju silu keď treba, ocitne sa v postavení býka,
ktorý vie len bodať rohami. V pravom zmysle slova, človek je len ten, kto správne myslí.
Takţe prvá kvalita pravého človeka je láska. Bez lásky je človek ţivočíchom, bez lásky je
vystavovaný len hriechom a priestupkom. A čo myslí, čo cíti tento človek, celý jeho ţivot od
začiatku do konca sú len hriechy a priestupky. Ak láska opúšťa človeka, je uţ podrobený
trápeniam. Ľudia, v ktorých niet lásky, nemôţu zniesť človeka lásky. Ak k nim príde takýto
človek, povedia: "Nech sa tento človek odtiaľto prace!" Vari nie takto zaobchádzali ţidia s
Kristom? Povedali: "Odpracte, ukriţujte toho človeka, pretoţe sa nazýva Synom Boţím." Ţidia
chceli podrobiť Krista svojej vôli, ţiadali od Neho peniaze, bohatstvo. Iní chceli, aby ich urobil
šťastnými, aby im pomohol oţeniť sa s dobrými ţenami, aby mali dobré deti a pod. Avšak
Kristus povedal: "Neprišiel som vykonať svoju vôľu, ani vašu, ale prišiel som vyplniť vôľu môjho
Otca, ktorý ma poslal. Ja - Syn Boţí, poslaný na zem naučiť ľudí, ako je treba ţiť." Neuspokojila
ich Jeho odpoveď a povedali: "Takého človeka, ktorý nemôţe splniť našu vôľu, ukriţujeme." Vari
sa dnes vo svete neopakuje tá istá história? Kto v sebe neukriţoval Boţského?
Človek hovorí:
- Niečo ma vo vnútri trápi.
- Čo ťa trápi?
- Neviem.
- Niečo ťa trápi, pretoţe si stratil svoj pokoj.
Kto nehovorí pravdu, stráca svoj vnútorný pokoj. Väčšina ľudí dnes klame jedni - druhým bez
výnimky. Okrem toho, mnohí nepriznajú, ţe v nich niet lásky a hovoria: "Máme v sebe lásku, ale
vonkajšie podmienky, ľudia, ktorí nás obklopujú, nám vytvárajú prekáţky a ťaţkosti." - Nie, nie
vonkajšie podmienky vytvárajú ťaţkosti v ţivote, ale vnútorné pomery v samotnom človeku príčina všetkých trápení, ťaţkostí a rozporov. Prečo sa trápi hladný? - Pretoţe nemá jedlo, nie je
v ňom Slovo. Prečo sa človek trápi? - Pretoţe v ňom niet lásky. Vari Kristovi učeníci trpeli? Boli
podrobení protivenstvám, prenasledovaniam, mučeniu, ale nesuţovali sa. Boli veľkými
mučeníkmi, všetko strpeli pre Krista. V kom niet lásky, ten nemôţe zniesť ani najmenšie
trápenie.
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Vy poviete: "Ak Kristus príde druhýkrát na zem, privítame Ho, ako sa patrí." - Ak Kristus
príde teraz na zem, a vo vašich srdciach nebude lásky, aj tak Ho zavesíte na kríţ. Budete
poţadovať od Krista bohaté stoly, luxusné odevy a domy, budete chcieť mať k dispozícii autá a
kočiare, a ak On neuspokojí vaše ţelania, ukriţujete Ho, tak oko ste to spravili pred dvomi
tisícmi rokov. Pýtam sa: ak by uspokojil všetky vaše ţelania, čo tým dosiahnete? Čo získavajú
králi, korí majú všetky potešenia ţivota? Čo sa stalo s ruským imperátorom, ktorý mal toľko
bohatstva? V tomto ohľade nám dá história dobrý príklad ţivota jedného zo starých a
najmúdrejších kráľov, Šalamúna, ktorý ţil v najväčšej rozkoši a sláve, obklopený 300 ţenami a
900 milenkami. Boh ho podrobil skúške, či sa dokáţe naučiť Boţej múdrosti a vedomostiam, no
Šalamún skúšky nevydrţal. Chcel s pomocou svojich ţien ako sekretárok a poradkýň napraviť
svet, vydať rozumné zákony, no neuspel, ponoril sa do jedenia a pitia, do rozkošného ţivota a
takýmto spôsobom nielen, ţe svet nezlepšil, ale ešte väčšmi ho domotal. Následkom toho sa
Ţidia ani do dnešných čias nemôţu spamätať. Ja hovorím: ak sa chce človek ţeniť, musí mať
len jednu ţenu. Čo za ţenu? - Lásku. U koho niet lásky, z toho človek nebude. A u ţien, ktorá sa
chce vydať, má mať len jedného muţa. Čo za muţa? - Múdrosť.
Takţe, kto neprijme do seba Boţiu Lásku, môţe mať ako Šalamún 300 ţien a 900 mileniek, no
aj tak nič nedosiahne. Číslo 300 - to je krajný predel v ţivote človeka. Nikto nemôţe mať viac,
neţ 300 ţien. Ak bude mať s kaţdou ţenou len jeden škandál, uţ to stačí. Po kaţdom škandále
je človek podobný prázdnej kadi. Čo sa robí s prázdnymi kadiami? Viete, aký je osud prázdnych
nádob. Prázdne nádoby vynesú na ulicu a váľajú ich. Hovorí človek: "Ţením sa." To znamená,
chce sa vzdialiť od Boha. Vo väčšine dnešných sobášov prijíma účasť zlo. Ak sa pod sobášom
rozumie spojenie dvoch rozumných duší - to je iná vec. Dnešní ľudia sa chcú ţeniť, aby boli
šťastní. Nie, ak sa človek sobáši, má byť u neho ţelanie nájsť Boha. V kaţdom ţelaní je človeku
treba hľadať Boha. Ktosi hovorí: "Chcem jesť." To znamená, ţe je u teba prianie
prostredníctvom jedla nájsť Boha, spoznať Boţiu Lásku. Ak človek nájde Boha a uzná Jeho
Lásku, má všetko. Hovoríte: "My poznáme Boha, videli sme Krista." - Môţe byť, videli ste Krista,
no vidieť - to ešte človeku nič nedáva. Človek vidí mnohé, ale dôleţité je, ako vidí. Je jedno, ţe
človek povie, ţe ho bolí noha. Nestačí povedať, ţe noha bolí, ale je potrebné poznať príčinu,
prečo bolí. Keď človek pozná príčinu určitej bolesti, môţe ju vyliečiť.
Súčasným ľuďom je moţné poloţiť jednu dôleţitú otázku, a síce: v prvopočiatku svojho zrodenia
padalo ovocie zo stromov? V počiatku svojho ţivota plody nepadali zo stromov, viseli na
konároch, pokiaľ ich niekto neodtrhol. Ale po páde v dôsledku hriechu plody začali zo stromov
opadávať - vplyvom vetra, alebo z iných príčin. A preto taktieţ pokiaľ človek, plod Boţieho
stromu, pokiaľ ţije čistý a svetlý ţivot, bude v ňom Boţia Láska a nikdy neodpadne z tohto
stromu, bude na ňom vţdy prebývať. Ak v ňom niet lásky, odpadne z Boţieho stromu, ako zhnitý
plod, a vyschne. Čo sa potom stane s človekom? Príde k nemu nejaký ešte väčší hlupák a
nevzdelanec, a začne ho učiť, ako veriť v Boha, ako sa kajať, ako sa obrátiť k Bohu a pod. Čo
znamená "obrátiť sa"? Ak sa človek obráti tvárou k svetu, a pritom sú jeho oči otvorené pre svet,
a lásky v ňom niet, upadne do pokušenia.
Ako a prečo sa vo svete skúšajú ľudia? - Dievčina uvidela mladého chlapca, ihneď jej padol do
oka, a chce ho pre seba. Alebo naopak, mládenec vidí krásnu dievčinu, páči sa mu a chce ju pre
seba. S túţbou uţ prichádza pokušenie. Nie je nič zlé v tom, ţe sa dievčaťu zapáčil mládenec
alebo mládencovi dievčina. Ale zlo spočíva v tom, ţe dievča odrazu chce spraviť tohto mládenca
svojím muţom, a mládenec si ţelá spraviť dievča svojou ţenou. Chodia jeden za druhým, ţiarlia
na seba navzájom a pod. Kto dal právo dievčaťu alebo mládencovi sliediť jeden za druhým,
chodiť jeden za druhým, ako tieň? Predovšetkým je potrebné dievčaťu i mládencovi vedieť, ţe
chodia za tieňom človeka, nie za samotným človekom. Ak drţím v ruke horiacu sviečku a vy
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idete za mojou sviecou, čo s vami bude? Predstavte si, ţe moja sviečka zhorí, čo potom budete
robiť? Stratíte ma, a opäť sa ocitnete v temnote. Rozumné v človeku, ktoré hľadáte, je kdesi za
sviecou, tam, kde vaše oko nemôţe dohliadnuť. Slnko vychádza, vidíte jeho svetlo, ale rovnako
ako v prípade sviece, ešte ste v človeku nenašli to rozumné, nenašli ste Pravdu, ktorú prináša
slnko. Máte prianie, ale toto prianie - nie je nič iné, neţ horiaca sviečka, ktorú nesie akási
rozumná bytosť. Idete za svojím ţelaním, to jest za horiacou sviecou, no len čo ona dohorí,
strácate svoje ţelanie. Potom sa hanbíte, ţe ste nezrealizovali svoje prianie. Tak býva s kaţdým
človekom, ktorý sa zaľúbi takýmto hlúpym, pominuteľným spôsobom. Dievča, ktoré ide k svojmu
milému, k svojej láske, sa hanbí povedať, ţe k nemu chodila a hovorí: "Bola som sa
prechádzať." Neopováţi sa povedať, ţe chodila k svojej láske. - Pretoţe chodila za milým s
cieľom sledovať ho, čo robí, s kým sa stretáva a pod. Trápi sa, ţe svieca, ktorú nesie, rýchlo
pohasne a ona sa opäť ocitne v temnote. To isté sa dá povedať i o mládencovi. Z toho istého
dôvodu sa on hanbí povedať, ţe chodil k svojej milej, k svojej láske.
Teraz hovorím o vnútornej stránke vecí, aby ste videli, odkiaľ v ţivote prichádzajú nešťastia.
Napríklad, človeku príde nečakane na um postaviť dom, a začína rozmýšľať, ţe ak postaví dom,
všetko jeho konanie sa uvedie na správnu mieru. Kade chodí, čokoľvek robí, len o dome
premýšľa. Ja hovorím: Boh dal kaţdému človeku krásny, zdravý dom. Čo ešte chcete? Aký
môţe byť ešte lepší dom, neţ ľudské telo? Ak s takým domom, ktorý vám Boh dal sa nestanete
človekom, ešte oveľa menej sa staneš človekom v dome z kameňa a tehál. Vy hovoríte: "Keby
som zarobil peniaze, bol bohatý, to by sa mi ţilo." Ak je reč o bohatstve, pýtam sa: čo je viac od
bohatstva, ktoré vám dal Boh? On dal kaţdému vnútorné bohatstvo. Ak sa nemôţeš stať
človekom, ktorý vládne vnútorným bohatstvom, ktoré ti Boh dal, tým menej sa staneš človekom
s vonkajším bohatstvom. Myslieť si, ţe v domoch, vo vonkajšom bohatstve sa nachádza šťastie
človeka - to je omyl, od ktorého je treba sa oslobodiť. Omyly - to sú lákadla sveta, ktorých sa má
človek vystríhať. Pozorovaním ľudí od jedného konca sveta k druhému vidím, ţe sú otrokmi
svojej ctiţiadosti. Podobajú sa pušnému prachu: ak sa ich dotkneš, vybuchnú. Kaţdý človek má
o sebe vysokú mienku. Je dobré mať o sebe vysokú mienku, no táto mienka musí byť
odôvodnená.
Prechádzam popri akomsi človeku a hovorím:
- Máš špinavý odev, nestojí za zlámaný groš.
- Ako to? Veď predtým bol drahý.
- Predtým moţno niečo stál, no teraz je obnosený, zašpinený.
- Ako sa opovaţuješ ma uráţať?
- Ţe sa uráţaš - to je druhá vec, no hovorím ti pravdu.
Druhému hovorím:
- Ty vôbec nepremýšľaš.
- Ako to, nepremýšľam. Mám rozum.
- Áno, rozum máš. Prv si myslel dobre, no teraz sa tvoj um zašpinil a myslíš nesprávne.
Tretiemu hovorím:
- V tvojom srdci niet lásky.
- Ako to? Moje srdce horí od lásky a ty hovoríš, ţe vo mne niet lásky.
- Predtým tvoje srdce od lásky horelo a teraz len dymí.
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Hovoríte: "Keď príde Kristus, On všetko napraví." A čo Kristus nájde, keď príde na zem? - Nájde
rozumy, ktoré tlejú, a srdcia, ktoré dymia. Nestačí čakať, ţe vám Kristus poloţí na hlavu veniec,
vezme vás na svoj povoz, privedie do raja a povie: "Tu hľa je človek, jeden z najväčších na
zemi, bol reformátorom, riadil svet..." Slová Krista musia byť pravdivé. Ako Kristus hovorí o
človeku, takým on skutočne musí byť. Netreba človeku byť domýšľavý, ţe je veľký kazateľ,
reformátor alebo v čomkoľvek inom, ţe je veľký. Pre človeka je dôleţité, ţe v akomkoľvek
spoločenskom postavení sa nachádza, aby splnil Boţiu vôľu, ako Syn Boţí. Všetko, čo Boh
prikáţe, on musí splniť. A to, čo splní, si ponesie sebou cez všetky časy a epochy. Či potrebuje
jabloň, ktorá prináša plody, odporúčanie od ľudí? - Jej ovocie ju samú chváli. Jabloň svojimi
ťaţkými plodmi, ktorými je ovešaná hovorí: "Všetko, čo mi Boh prikázal, som splnila."
I teraz ku mne niekto príde a pýta sa ma, či je alebo nie je veriaci, či je uţ na ceste alebo nie je. Ty sám by si to mal vedieť. Ak trpíš, uţ si na ceste. Ak zdvíhaš okolo seba prach, uţ si na ceste.
Prach predstavuje vo svete pokušenia. Musíte si to všetko správne osvojiť. Kaţdý človek ide po
ceste, no tu padá, tu vstáva. Keď padne, vyţenú ho z raja. Vtedy sa modlí, kajá sa, a
nasledujúci deň ho opäť prijímajú do raja. Prejde deň - dva, opäť sa čímsi prehreší a vyţenú ho
z raja. Potom začína plakať, modliť sa, a opäť ho prijímajú. Tak zhrešil aj Adam, za čo ho
vyhnali z raja. Spustil sa do pekla, kde plakal, kajal sa, dokiaľ ho znova neprijali do raja. Od tej
doby, ako zhrešil Adam, mnohokrát vošiel do raja i z neho vyšiel. Ráno je v raji, večer v pekle. Aj
súčasní ľudia sú ráno v raji, veselí a radostní; v niečom zhrešia - vyţenú ich odtiaľ, a spustia sa
do pekla. Tu plačú, modlia sa, a opäť ich príjmu do raja. A tak sa rokmi opakuje jedna a tá istá
história, pokiaľ nenastane deň, keď uţ človek nebude hrešiť a zachová si svoje miesto v raji.
Teraz len objasnia človeku ako je treba ţiť, umiestnia ho v raji, no neprejde veľa času a on opäť
zhreší a večer je uţ v pekle. Niekto vidí, ţe nemôţe zachovať svoje postavenie v raji, hovorí:
- Teraz sa nemôţem polepšiť, nech to zostane na nasledujúci ţivot. Uţ som sa raz dostal na
cestu a nemohol som to ustáť, tak sa aspoň oţením, privediem svoj ţivot k poriadku.
- Boh ťa neposlal na zem sa oţeniť.
- Tak aspoň zbohatnúť.
- Boh ťa neposlal na zem zhromaţďovať bohatstvo. Bohatstvo, ţenba prišli potom. Boh ťa poslal
na zem sa učiť, získať lásku.
Ja hovorím: ak sa pozriete na ţivot očami lásky, pochopíte zmysel, ktorý do neho Boh vloţil. Bez
lásky ţivot nemá zmysel. Napríklad, kamene, ktorými ste tu obklopení, majú zmysel, iba ak
jestvuje láska. Bez nej predstavujú sami o sebe ruiny. Ak vystúpite na nejaký z najbliţších
kamenných vrchov, môţete odtiaľ spadnúť, udrieť sa. Potom poviete: "Sú to veľmi zlé kamene."
Pozerajúc na ne zďaleka, hovoríte, ţe sú krásne, a udrúc sa o ne, hovoríte, ţe sú zlé. Sú zlé
preto, ţe ich nestvoril Boh. Ruiny, ktoré vás obklopujú, to nie je Boţie dielo. Pod slovom
"kameň" sa predpokladá rozumný človek, ktorý oplýva vlastnosťami lásky. Ak padnete na taký
kameň, on vás mäkko zachytí svojimi rukami, posadí vedľa seba a povie: "Vy veľmi dobre
padáte, naučili ste sa umeniu padať." Vy odpoviete kameňu: "A ty dokáţeš zachytiť človeka a
ochrániť ho pred úderom!" Ak ale spadnete na nejaký z týchto kameňov, silno si zraníte nohu a
potom vám on ešte aj povie: "Kto ti dal právo na mňa skákať? Ak ty skáčeš na mňa bez
dovolenia, tak aj ja viem mrzačiť nohy."
A tak chcem, aby ste si uvedomili, ţe vaše trápenia v ţivote sú výsledkom nelásky. To
neznamená, ţe vo vás niet lásky, no povedané vo všeobecnosti, máte viac lásky k svojim
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ţelaniam, neţ k Bohu. Aby som objasnil túto myšlienku, vezmem si ako príklad mládenca a
dievčinu. Dievča chce slúţiť Bohu, ale len čo stretne chlapca, ktorý sa jej páči, odrazu ide za
ním a opúšťa Boha. A naopak: mládenec chce slúţiť Bohu, ale ako náhle stretne dievča, ktoré
sa mu páči, ide hneď za ňou a odhadzuje svoj ideál. A potom sa mládenec a dievča chystajú
vziať a zlepšiť svet. Ako zlepšia svet? Aj ona je nešťastná, i on je nešťastný, a ich ţivot sa čoraz
viac zamotáva. Takýto stav pripomína nasledujúcu situáciu: v nemocnici, v jednej izbe leţia
dvaja invalidi, obaja s amputovanými nohami. Jeden druhému hovorí: "Chcem piť. Prosím ťa,
vstaň, prines mi pohár vody!" - "Ako mám vstať, mám odrezané nohy! Radšej vstaň ty sám, napi
sa a prines aj mne." - "Ale aj ja som na tom rovnako." Pýtam sa: kto komu môţe pomôcť? Toto
dokazuje, ţe dobro sa vo svete ešte neaplikuje vo všetkej plnosti. Prichádzaš k človeku, prosíš,
aby ti poţičal 10 000 leva. - "Nemám." To znamená, ţe noha je u toho človeka amputovaná.
"Sám som ťa chcel poţiadať, aby si mi poţičal 5000 leva. - "Či nevidíš, ţe vôbec nemám
peniaze? Preto ťa prosím o 10 000 leva." Tento človek má amputované obe nohy. Takţe, hoci
mládenec ide za krásnou dievčinou, no ona má prázdnu peňaţenku, navonok je dobrá, krásna,
avšak pozrieš dovnútra - ani jedna zlatá minca. Ale aj mládenec predstavuje rovnako prázdnu
peňaţenku. Načo sú vám v ţivote prázdne peňaţenky? Ţivot si ţiada obsah peňaţeniek a nie
ich vonkajšie formy. Zlaté mince v peňaţenkách odpovedajú vnútornému bohatstvu človeka.
Ja hovorím: ak majú ţelania ľudí obsah, potom sú na svojom mieste. V takom prípade, ţivot má
zmysel len vtedy, keď je jeho obsahom Boţské, ktoré do nás vloţil Boh. Teraz niekto z vás, ktorí
ste tu v tábore, hovoria: "Poďte, pôjdeme hore, na horu!" - Pod slovom "hora", "vysoký vrch"
rozumiem rozumný počiatok v ţivote. Takţe, ak sa pozdvihujeme na horu, aby sme pochopili, čo
od nás Boh chce, potom toto stúpanie má zmysel. Ak sa spustíme do doliny, aby sme priniesli
to, čo sme získali v horách, potom má zostupovanie zmysel. Preto, ak sa pozdvihujeme k Bohu
a neberieme si od Neho nič a ak sa spúšťame k ľuďom a nič im neprinášame, potom sme ľudia,
odsúdení na trápenia.
Je jedna váţna otázka, ktorú dávajú mnohí moderní ľudia, a to: "Ak Kristus vedel, ţe Ho
ukriţujú, prečo prišiel na Zem?" Ţiaden obyčajný človek nechce, aby ho ukriţovali. No napriek
tomu, keď človek prichádza na svet k ľuďom a predpovedá novú ideu, nakoniec bude istotne
ukriţovaný. Čo potom potrebujete urobiť s ideami, ktoré predpovedáte ľuďom? Musíte sa obrátiť
k Bohu a On vás umiestni medzi vyspelejších ľudí, ktorí vás pochopia a povedia: "Prišiel k nám
prorok."
Niekto povie: "Zamiloval som si Boha." Len čo to poviete, odrazu vám začnú prichádzať na um
myšlienky, ktoré vás budú pokúšať: začnete premýšľať, ţe ste pravoverný človek, ţe všetko
viete, ţe môţete liečiť rôzne choroby a urobiť čokoľvek, čo si prajete a pod. Takto premýšľať
znamená mýliť sa. Človek, v ktorom je láska, musí vedieť, ţe láska ľudí nelieči a nedá im
bohatstvo, ona iba spája ľudí s Bohom. Len čo sa človek spojí s Bohom, hneď bude môcť
vyriešiť všetky problémy, no láska sama nedáva nič. Niekto ku mne príde a povie:
- Ty ma nemáš rád.
- Správne, keď spím, neľúbim ťa.
- Musíš ma ľúbiť!
- Ak chceš vedieť, či ťa ľúbim, musíš najprv vedieť, či ľúbim Boha. Ak ľúbim Boha, budem ľúbiť
aj teba; ak neľúbim Boha, nebudem ľúbiť ani teba. Ţivot sa začína láskou k Bohu. Láska k Bohu
- to je vnútorný mystický vzťah. Ţivot má zmysel len s Bohom. Mimo Neho ţivot nemá ţiaden
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význam a predstavuje sám o sebe súbor rozporov. A vtedy ten, koho ľúbiš, nech by to bol
ktokoľvek, ti povie: "Nepotrebujem tvoju lásku."
Napríklad povieš: "Milujem kráľa." - Ako veľmi potrebuje kráľ tvoju lásku? On ani nemá tušenie,
ţe ho ľúbiš. Alebo ak miluješ niektorého svätého, celý deň drţíš jeho portrét pred sebou a
pozeráš na neho. No sú svätí, ktorí vskutku ţiadnymi svätými nie sú. Oni sa dokonca sami
čudujú tomu, ţe ľudia ich spravili svätými a v chrámoch rozvešali ich ikony, aby sa im klaňali.
Svätí môţe byť len ten človek, v kom Boh prebýva neustále. Svätý môţe byť len ten, v kom ţije
láska, v kom sa prejavuje Pán. Človek si o sebe myslí, ţe je pravoverný, ţe všetko vie, ţe je svätý. No ja hovorím: jedna vec je myslieť si o sebe, ţe si svätý, a iná vec je ním byť naozaj.
Práve, keď vám to hovorím, čosi skryté vo vás, vám našeptáva: "Nepočúvajte ho, nie je všetko
celkom tak, ako sa vám hovorí." Tento šepot pochádza od bytostí, ktoré vás pokúšajú, no oni
sami ešte nepochopili ţivot. Hovoria vám: "Vari môţe človek ţiť bez peňazí? V prvom rade, my
sme vytvorili peniaze a človek musí ţiť kvôli nim, pretoţe oni ho spasia." Pýtam sa: odkiaľ tieto
bytosti vzali zlato? Z toho vyplýva, ţe olúpili Boha a napísali na to zlato svoje meno. Nie, to nie
je pravda. Zlato náleţí len Bohu. Keď sa opýtali Krista, či je treba platiť daň cisárovi, Kristus
odvetil: "Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Boţie." To znamená, niekto vzal Boţie,
vyuţil to, podpísal sa na to a vydal ľuďom za svoje. Slová "dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu,
čo je Boţie" prevediem na nasledovný obraz: "Dajte svoje omyly ľuďom! Pravdu hovorte len
Bohu a drţte sa lásky!" A čo robia ľudia? - Hovoria pravdu len sami sebe.
Dnes chcem, aby ste si spomenuli, čo ste vedeli a o čom ste mnohokrát počuli. Napríklad, často
sa sami seba pýtate: "Kedy budeme spasení? Kedy dosiahneme to, čo si ţeláme?" - Ak sa vám
nepodarí dosiahnuť rýchlo všetko, čo si ţeláte, hovoríte: "Je to ťaţké!" - Nie, je to najľahšie.
Pokiaľ je vaša láska k dočasnému, prechodnému silnejšia, neţ láska k Bohu, vţdy budete
prebývať v prechodnom, časnom ţivote a nedosiahnete to, čo si ţeláte. Predčasne zostarnete,
budete chodiť opierajúc sa o palicu a hovoriť: "Uţ sme zostarli." Ja hovorím: keď človek starne,
súčasne aj chudobnie. Predsa však, pod starobou, sa v pravom zmysle slova rozumie získanie
skúseností, a práve o tomto poloţení hovorí Písmo: "Tí, čo sa spoliehajú na Boha omladnú, ich
telá sa obnovia." Kto ţije v Bohu, ten nikdy nestarne, nadobúda večný ţivot. Kristus hovorí: "A
to je ţivot večný, aby sme poznali Teba, jediného pravého Boha." Kto pozná Boha, ten nikdy
nezostarne, nikdy neumrie.
Teraz sa ľudia nachádzajú pred pominuteľnými vecami a pýtajú sa: "Prečo Boh takto vytvoril
svet?" Dám vám príklad, z ktorého vám bude jasné, kto naozaj vytvoril tento svet. Jeden človek
spravil dobré pomyje pre svoje svine a kŕmil ich niekoľkokrát denne. Prídeš k nemu a pozeráš,
ako kŕmi svoje svine. Pýtam sa: "Budeš sa hnevať, ţe ten človek nespravil také pomyje aj tebe?
Stojí ti za to hnevať sa, ţe ten človek nedal tebe šafeľ toho jedla, ktoré dáva sviniam?" Ľudia
teraz pozorujú svet, pozerajú, ako svine jedia zo svojich válovov, a hovoria: "Podivuhodná vec!
Prečo Boh takto vytvoril svet, ţe jedni ľudia jedia hojne a druhí hladujú?" Pýtam sa: aká filozofia
je vo vašej nespokojnosti? Ten svet, v ktorom, podľa vášho názoru, jedni jedia hojne a iní
hladujú nevytvoril Boh. Niekto sa posadí do auta, ide po meste a ty sa hneváš, ţe nemáš také
auto. Nepotrebuješ také auto, to je šafeľ, ako ten, z ktorého jedia svine. Lepšie je chodiť peši,
ako sadať do takého auta. Ak sa do neho posadíš, uţ sa z teba človek nestane. Svine jedia z
válovov - to je v poriadku, no človek im nemá závidieť, to je mimo beţného poriadku vecí.
Pod slovom "válov" mám na mysli všetky neprirodzené myšlienky, city a ţelania v človeku, ktoré
zniţujú jeho dôstojnosť. V tomto ohľade, človek má byť k sebe prísny, musí si povedať: "Keď
vidím, čím sa kŕmi sviňa, teším sa, ţe je spokojná, no ja nemám právo sa hnevať, ţe aj ja
nemám rovnaké jedlo. Ja mám celkom odlišnú stravu." Či by sviňa závidela človeku? Keď vidí,
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aké jedlo pouţíva človek, nezačne mu závidieť, ale povie: "Také jedlo nie je pre mňa." Z toho
vyplýva, ţe človek by nemal mať účasť na veciach, ktoré zniţujú jeho dôstojnosť.
Hovoríte: "Pôjdeme do sveta, aby sme ho pozdvihli." No čo sa potom s vami stane? - Umriete,
pochovajú vás a nad hrob, na peknú kamennú dosku napíšu: "Tu odpočíva akýsi veľký človek,
ktorý chcel polepšiť svet." Môţe sa Boh zaujímať o človeka, ktorý je a pije niekoľkokrát denne a
nič uţitočné v ţivote nerobí? Čo môţe dosiahnuť, keď sa ustavične rýpe v zemi? Ak človek len
odkláňa srdcia ľudí od ich ciest a potom ich zahrabáva do zeme, čo dobrého robí? Vy poviete,
ţe niekto preukázal ľuďom veľkú sluţbu, naučil ich modliť sa, čítať "Otče náš." Ja sa pýtam: ty
učíš ľudí čítať modlitbu "Otče Náš" a chápať jej zmysel, a či ty sám veríš v nášho Otca?
Prichádza biedny človek ku kazateľovi a ten mu hovorí: "Musíš sa modliť, čítať "Otče náš". "Ako sa mám modliť, keď som 3 dni nič nejedol." - "Najprv sa naučíš modliť a potom ťa Pán
nakŕmi." - "Nie si prvý, čo mi radí sa modliť. Uţ desať kazateľov ma učilo sa modliť, no aj tak
som rovnako zostal hladný." Ten človek sa modlil a čakal, ţe ho Boh príde nakŕmiť. Nie, ak učíš
človeka modliť sa, pozvi ho k sebe domov a povedz: "Najprv sa najeme a potom si spolu
prečítame "Otče náš." Ty čítaš: "Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame našim vinníkom",
no sám neveríš tým slovám. - Prečo? Pretoţe si sa pohádal so svojimi blízkymi a nemôţeš im
odpustiť. Okrem toho, rozčuľuješ sa a si nespokojný s tým, ţe ten je bohatý a tamten je učený a
pod.
A tak, keď Kristus prišiel na Zem, trpel za hriechy ľudí, aby ich zachránil. To znamená, ţe
spravodlivý musí trpieť, aby spasil hriešneho - to je jedno z veľkých tajomstiev ţivota. Čo povie
váš vnútorný profesor na tieto slová? - Povie: "Ťaţká je to práca. Aký spravodlivý nás príde
spasiť? Ako sa zdá, nič z nás nevylezie. Koľko rokov uţ pracujeme a nič sme nedosiahli, radšej
by sme sa mali vrátiť do sveta. Zostarli sme, uţ nie sme schopní chodiť po horách, obnovovať
sa, vyvíjať sa. Boh je milostivý, a keď zhrešíme, jedného dňa nás všetkých spasí." - Skutočne,
nikto nezostane bez spasenia, pretoţe Boh chce, aby Ho všetci spoznali, ale spása prichádza
vďaka zákonu Lásky. V ten deň, keď si zamiluješ Boha, z tvojho chrbta sa zvalí bremeno. Ak si
Boha nezamiluješ, aj keď by si získal spasenie, aj tak ho stratíš. Dokiaľ človek dôjde do stavu,
aby bol spasený, musí prejsť dlhotrvajúcim vnútorným zápasom a nakoniec dá prechod
Boţiemu v sebe. Vtedy sa stane silným, nebude klamať, nebude osamotený, bude mať mnoho
bratov a sestier.
Ja hovorím: súčasný človek chce mať k svojej dispozícii veľa sluhov a slúţok. Prečo? - Aby
niesli jeho záťaţ. Uvalil si na chrbát veľký náklad, no nevládze ho niesť a hovorí: "Prišiel by mi
niekto pomôcť!" Prichádza jeden sluha, druhý, tretí, štvrtý, dvíhajú jeho záťaţ, trpia, fučia, no
náklad zostáva na mieste. Nemôţu ho uniesť. Prečo? - To bremeno sa dá zdvihnúť iba pri
vzájomnej pomoci niekoľkých duší súčasne. Mnohí premýšľajú: "Podarí sa mi v tomto roku to, čo
chcem?" - Vašej práci sa bude dariť, keď si zamilujete Boha.
A tak aj mladým, aj starým hovorím: v prvom rade sa musíte stať takou realitou kvôli sebe
samým, aby nič vo svete nebolo schopné vás rozkmitať alebo pohnúť z miesta. Ak existuje sila,
ktorá je schopná vo vás potlačiť Boţské, to ukazuje, ţe vo vás niet lásky. Aj keby okolo vás bolo
tisíce stromov, nedotýkajte sa ich, nevrúbľujte, ale povedzte si: "I bez nich sa dá zaobísť, ţivot je
vnútri, a nie vonku."V tomto ohľade máte veľkú skúsenosť. Ukáţte mi dievča, napríklad, ktoré
obetovalo svoju svätú, Boţskú ideu kvôli niektorému mládencovi a bola by šťastná! Alebo mi
ukáţte chlapca, ktorý obetoval svoju posvätnú ideu kvôli niektorej dievčine a bol by šťastný. Keď
sa dievča prizná chlapcovi, ţe sa do neho zaľúbila, musí ju on priviesť k svojmu otcovi a
povedať jej: "Ak si zamiluješ môjho otca a zapáčiš sa mu, potom aj ja súhlasím sa s tebou
oţeniť." Takto musí postupovať aj dievča. Ak jej chlapec povie, ţe bez nej nemôţe ţiť, musí mu
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odpovedať: "Teraz ťa privediem k svojmu otcovi a ak si ho obľúbiš, potom budem aj ja súhlasiť a
vydám sa za teba. Inak ti nedám svoje srdce. Mnoho chlapcov mi klamalo, uţ nikomu neverím."
Presne takto i akúkoľvek vašu myšlienku, akékoľvek vaše ţelanie, ktoré sa vám páči, najprv
musíte predstaviť Bohu, aby ich On odsúhlasil. A ak On povie, ţe sú dobré, potom ich môţete v
sebe drţať. No i nemusíte to robiť, ale oklamete sami seba a budete potom trpieť. A potom uţ
nezistíte, kto vám hovorí, kto vám našeptáva a vnucuje isté myšlienky a ţelania.
Jeden anglický kazateľ prišiel do úradu k svojmu známemu, bohatému obchodníkovi a začal mu
kázať, ţe je treba slúţiť Bohu. Tu zrazu započul za chrbtom hlas: "Niet pochýb!" Obrátil sa a
uvidel papagája. Papagáj povedal: "Niet pochýb, ţe treba slúţiť Bohu!" Kazateľovi sa papagáj
zapáčil a poprosil obchodníka, aby mu papagája predal. Obchodník súhlasil s návrhom a predal
papagája za dvestopäťdesiat anglických libier. Kazateľ zobral papagája, priniesol ho svojej ţene
a povedal: "Či vieš, ţe tento papagáj potvrdzuje, ţe naozaj, treba slúţiť Bohu, ţe zmysel ţivota
sa nachádza práve v tejto sluţbe." Jedného dňa urobil kazateľ veľkú chybu a povedal ţene:
"Vieš, urobil som veľkú hlúposť." Papagáj opäť kričí: "Niet pochýb!" Pýtam sa: čo predstavuje
papagáj? - Papagáj - nie je nič iné, ako svedomie v človeku, ktoré hovorí svoju mienku o tom
dobrom i zlom, čo si človek myslí, cíti alebo koná. Svedomie v človeku mu ukazuje, kde a kedy
má právo pochybovať alebo podozrievať. Napríklad, pochybovať v láske - to jedna vec, avšak
pochybovať o neláske, to je niečo iné.
Ja hovorím: v ktoromkoľvek človeku je profesor, ktorý ho kaţdý deň učí, čo robiť a čo nerobiť.
Napríklad, tento profesor hovorí: "Kto sa chce stať človekom, domôcť sa úcty a cti u ľudí, ten
musí byť prísny, zamračený, nespokojný atď." A poslúchnuc tohto vášho profesora, stávate sa
smutnými, uţialenými, mučíte sa. Pýtam sa: prečo ste smutní, prečo sa trápite? Po prvé, nemáte
príčinu pre trúchlenie. - "Je mi ťaţko." - Prečo je ti ťaţko? Je ti ťaţko, pretoţe si včera zjedol
sliepku a tvoj ţalúdok ju nemôţe nijako stráviť. Sliepka plače v tvojom ţalúdku, pretoţe si ju
zjedol bez lásky. Jeden človek sa ţaloval, ţe uplynul len rok, čo sa oţenil a uţ nemôţe ţiť so
svojou ţenou. Naozaj, ten človek spravil veľkú chybu: ţenil sa bez lásky. Keď si bral tú dievčinu
za ţenu, neľúbil ju a teraz sa sťaţuje, ţe ona nepatrí do jeho postavenia, nalieha, aby plnil
všetky jej rozmary a on nemá prostriedky, a tak je nútený kradnúť. Pýtam sa: kto zastaví
človeka, aby nekradol? - Nenásytné ľudské ţelania ho nútia kradnúť a konať priestupky.
Nenásytné ľudské ţelania donútili človeka opustiť raj. Sú ţelania, ktoré kaţdý deň búchajú na
dvere človeka a nútia ho strácať svoj pokoj, svoje svetlé myšlienky a vznešené city. Niekto
hovorí: "Ţelania nepredstavujú nič zvláštne." - Nie, ţelania človeka sú na svojom mieste. Zlo nie
je v ţelaniach, no chyba je v tom, ţe človek viac miluje svoje ţelania, neţ Boha. Následkom toho
stráca zmysel ţivota.
Teraz vám objasním klamlivú stranu ţivota. Ak jej porozumiete, pochopíte aj správnu stránku. A
vtedy všetci budete vedieť, ţe spása človeka závisí výhradne od lásky. V tom momente, keď
vaša láska k Bohu bude silnejšia, ako vaša láska k svojim ţelaniam, uţ ste v oblasti
nesmrteľnosti. Pokiaľ sa ale ocitnete v pekle, stačí, ak pouţijete jedno zo zariadení, ktoré
vydáva svetlo, aby ste odtiaľ vyšli. Potom sa vaši nepriatelia z pekla na vás vrhnú, ale vy musíte
mlčať a pokračovať vo vzostupe nahor. Čím viac bude svetla, tým viac sa budete cítiť
slobodnými: jeden za druhým vás budú vaši nepriatelia opúšťať, dokiaľ nezostanete celkom
sám. Pri vzostupe hore sa bude vaša láska stupňovať. Keď sa úplne oslobodíte, poviete: "Sláva
Bohu! Uţ som celkom slobodný, nikto ma nemučí a neprenasleduje." A tak, pokiaľ vo vás niet
lásky, kaţdý si môţe sadnúť na váš chrbát a cicať vás, ako ploštica.
Poviete: "Chceme vedieť, či nás Kristus ľúbi alebo nie." Kristus uţ dokázal, či vás ľúbi alebo nie,
teraz hlavne, aby ste vy dokázali, aby ste sa vy sami presvedčili, či ľúbite vy Krista. Teraz je
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dôleţité, aby ste vy sami preverili, či je silnejšia vaša láska k svojim ţelaniam, neţ láska k Bohu,
alebo slabšia. Nelichoťte si, ţe vás niekto ľúbi. Musíte si povedať: "Je pre mňa dôleţité, aby bola
moja láska k Bohu silnejšia, neţ moja láska k tomuto človeku." Ak by ste stratili aj peniaze, ak by
vám zhorel aj dom - ani to by vás nemalo zmiasť. Je pre vás dôleţité, aby vaša láska k Bohu
bola silnejšia, neţ peniaze, i dom, i všetky materiálne statky a ţelania. Skutočný výdobytok v
ţivote je v láske ľudí k Bohu. Ak ľúbia Boha, len získavajú. V tejto láske nieto strát.
A teda, láska k Bohu - to je v ţivote veľká Pravda. Kto súhlasí s touto filozofiou, nech vo svojom
ţivote pouţije lásku a jeho dielam sa bude dariť. Keď do ľudskej duše prichádza láska, vtedy sa
začína skutočný ţivot. A ak ľudia uskutočnia tento ţivot, svet sa zlepší. Súčasní ľudia sa
nachádzajú v uzavretom svete, ich ţivot sa podobá ţivotu vajca v škrupine. Nevedia, čo s nimi
bude, a takisto nevedia čo robiť, aby sa ich dielam darilo.
Mnohí sa pýtajú: "Ako zlepšiť tento svet? Ako a kedy sa bude dariť našim dielam?" - To závisí
od vás. Ak ľúbite Boha, On vás poloţí pod kvočku a za 21 dní prerazíte škrupinu vajca, vyleziete
von, pozriete sa na Boţí svet a stanete sa slobodnými. Ak si získate takúto slobodu, oslobodíte
sa aj od strachu. Kto sa vykľul von zo škrupinky, ten sa trápil, no uţ sa oslobodil a viac sa uţ
ničoho nebojí. Toto znamená "narodený z Boha." Takéto narodenie má zmysel, ono prináša
Boţie poţehnanie.
Niekto sa pýta: "Keď Adam a Eva zhrešili v raji, či bol Boh s nimi?" - Čo si myslíte, keby Boh stál
pri strome poznania dobrého a zlého, zhrešili by prví ľudia? Ten fakt, ţe zhrešili, dokazuje, ţe
tam Boh nebol. Ľahko sa poddali pokušeniu, pretoţe ich láska k Bohu bola slabšia, neţ ich
túţba nadobudnúť poznanie a stať sa bohmi. Na tomto sa potkýnajú aj všetci súčasní ľudia.
Lásku k Bohu je potrebné rozoznávať vnútorne: je potrebné ju vyjadrovať nie len slovami, ale
tieţ čistými, svetlými myšlienkami a citmi a ušľachtilými činmi. Len tak sa človek môţe stať
silným a mocným. Šťastie silného je skryté v Boţskom. Celý svet je postavený na tomto zákone,
platí pre anjelov, ľudí i zvieratá. Zvieratá stoja ďaleko od tohto zákona, no aj do nich je vloţené
Boţské, hoci sa ešte neprejavilo. Človek sa nachádza v oblasti, kde sa vyučuje zákon Lásky.
Preto, všetko, čo robíte, musí byť prestúpené láskou. Obraz Boha musí byť aj vo vašej mysli, v
srdci, i vo vôli, i v duši, i v duchu. Ak vychádzate z lásky k Bohu, všetkým vašim veciam sa bude
dariť. Bez tejto lásky vám bude utrpenie v pätách. Trápenia ľudí ukazujú, ţe sú v pekle. Kde
chýba Boh, tam je peklo.
Keď pozorujem súčasných ľudí, vidím, ako sa smejú jeden druhému. Raz večer sa americkí
milionári, ktorí nedávno skrachovali, zišli na pohostenie, na ktoré sa rozhodli všetci prísť v
najroztrhanejšom odeve, aký doma našli. Keď uvideli jeden druhého v tak ţalostnom, smiešnom
odeve, začali sa jeden druhému posmievať: "Aký ty máš dobrý odev, taký sa v celom svete
nenájde." - "No a tvoje topánky! Pozrimeţe, to je najnovšia móda." - "A pozrite na tamtoho
klobúk! Skutočný princ!" Takto sa smiali celú noc nad svojím roztrhaným odevom, obuvou,
klobúkmi a čudovali sa, do akého poloţenia ich doviedol osud. Tak aj súčasní ľudia: uvádzajú
rad faktov zo ţivota iného človeka a hovoria: "Veľký hriešnik je tento človek." - No a ty si vari
menší hriešnik, ako on?
Hneď na príklade načrtnem ešte jeden stav v ţivote ľudí. V kráľovstve jedného zo starých kráľov
vznikla veľká solidarita ţobrákov a bedárov, ktorí si postavili v ţivote jasnú úlohu. Kráľ, keď sa
dozvedel o existencii tejto solidarity, vyčlenil im značnú časť svojho bohatstva. Keď sa ţobráci
dozvedeli o kráľovom nariadení, o tom, ţe im rozdajú časť jeho bohatstva, rozhodli sa, ţe sa
zídu na spoločnú oslavu, aby si rozdelili kráľovské peniaze. Všetci chudáci prišli dobre oblečení,
no kaţdý mal v ruke ţobrácku palicu. Keď uvideli, ţe všetci majú v rukách barle, pozreli jeden na
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druhého, usmiali sa a povedali: "Len my vieme, koľko sa nám zapotili naše hlavy, skôr, neţ sme
dosiahli toto postavenie! Vďaka týmto barlám sme si zarobili na takýto nový odev." Ktoré z
týchto dvoch poloţení je lepšie: obliecť sa ako americkí milionári, samé otrhané šaty alebo sa
obliecť, ako ţobráci, do najkrajších šiat? Druhý stav je lepší. Ţobrák sa musí obliecť do
najlepších šiat a odhodiť svoju ţobrotu.
Pýtam sa: čo predstavuje roztrhaný odev ţobráka? - Predstavuje hriešny stav človeka. Preto,
postavte si cieľ nevykonať dnes ţiaden prehrešok, aby vás nevyhnali z raja. Teraz stojíte pred
stromom poznania dobra a zla a pýtate sa, či môţete vojsť do raja. Ste v raji, od vás závisí
neochutnať plody toho stromu, aby vás nevyhnali z raja. Vy hovoríte:
- Boh nám pomôţe, On všetko vie.
- Áno, On všetko vie. No dôleţité je, čo viete vy.
- Boh je láskavý.
- Áno, ale akí ste vy?
- Boh je láska.
- Áno, Boh je láska, On miluje všetkých, ale aká je vaša láska k Bohu?
- Boh sa s nami podelí o svoju Lásku.
- To je ţobranie, a ţobraním sa nič nedosiahne. Nemusíte prosiť o almuţny. Ţobranie - to je
lenivosť. To znamená, človek počíta s tým, ţe druhí ľudia na neho budú pracovať a on bude len
sedieť a zvoniť na zvonček, aby mu priniesli to alebo tamto. Ľudia chcú, aby sa svet polepšil, ale
potom všetci kazatelia, biskupi, vládnuci ľudia musia zhodiť svoje šaty, obliecť si pracovnú
zásteru a dať sa do práce: slúţiť druhým. Pokiaľ súčasní ľudia chodia vo svojom parádnom
odeve, pokiaľ nosia koruny na hlavách, drţia v rukách ţezlo a čakajú, ţe na nich budú pracovať
druhí, svet sa lepším nestane. Aj matky, aj otcovia musia správne jednať. Dnes stretnete matku,
ktorá nesie na rukách dieťa a hovorí: "Toto je moje dieťa, ja som ho porodila." Na druhý deň ju
vidíte, celú zaplakanú, narieka: jej dieťa odišlo na druhý svet. Ako sa to stalo? Veď to bolo jej
dieťa? Stretnete človeka, chváli sa svojím bohatstvom. Na nasledujúci deň jeho bohatstvo
mizne: olúpili ho. Ako k tomu došlo? Jeho bohatstvo odišlo tam, odkiaľ prišlo. - "Diabol ma
obabral." Ja hovorím: obabrať ťa môţe len ten, kto bol tvojím kumpánom.
Teraz chcem, aby ste prijali moju myšlienku správne a preto si beriem fakty a skúsenosti zo
samotného ţivota. Keď hovorím o diablovi, mám na mysli pokušenia, na ktoré môţete kaţdý deň
naraziť. Musíte byť pozorní, musíte sa ich vystríhať. Pýtate sa: "A vy ste videli diabla?" - Ja ho
nechcem vidieť, nechcem s ním mať nič spoločné, ani sa s ním stretnúť, ani rozprávať. Keď ho
stretám na ceste, pýtam sa ho:
- Naučil si sa milovať Boha?
- A vari je vo svete Boh?
- Choď svojou cestou, ja s tebou nechcem nič mať.
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On chce klamať, preto sa pýta: Je Boh, či nie je?" Pýta sa ma:
- A vo svete jestvuje láska?
- Choď svojou cestou.
- Má ţivot zmysel?
- Choď svojou cestou.
On ma ide učiť, či je Boh alebo nie, či má ţivot zmysel alebo nie a pod. Ja nepotrebujem jeho
filozofiu, nech si ide svojou cestou.
Ak človek prichádza do takéhoto stavu, ţe začína skúmať otázku o existencii Boha logicky, od
príčin k následkom, je na tom zle. Nedôjde k ţiadnemu výsledku a vyhodia ho z raja. Stratil si
Boha, ktorého si kedysi poznal, teraz ti neostáva nič iné, len ísť svojou cestou. Jeden neveriaci
prichádza k americkému kazateľovi a hovorí: "Dokáţ mi, ţe Boh existuje." Kazateľ prichádza k
nemu a začína ho biť. - "Oj, brat, netreba; oj-oj-oj, Boţe, nechaj ma!" - "Existuje Boh vo svete?" "Nebi ma, zmiluj sa!"
Ja sa vám nechcem smiať, no hovorím: i vy sa často nachádzate v pozícii tohto neveriaceho.
Kým sa na vás nezvalili trápenia, idete k akémukoľvek pozdvihnutému duchovi a pýtate sa, či je
alebo nie je Boh. Len čo k vám prichádzajú trápenia a začínajú vás biť, kričíte: "Oj Boţe, zmiluj
sa! Boh existuje!" Ak popierate Boha a neveríte v Neho, prichádzajú trápenia. Len čo Ho
priznáte a uveríte v Neho, trápenia miznú. Len čo sa začnete pýtať, či jestvuje láska, trápenia
opäť prídu. "Ľúbi ma Boh?" - Táto pochybnosť je v tebe. Netreba pochybovať o Bohu, ale pozrite
sa, čo je silnejšie: vaša láska k Bohu alebo vaša láska k nejakým vašim ţelaniam? Ak je vaša
láska k Bohu slabšia, neţ láska k svojim ţelaniam, potom vaše dielo príde nazmar. Ak je vaša
láska k Bohu silnejšia, neţ láska k svojim ţelaniam, potom sa bude vašim veciam dariť. Kaţdý
deň porovnávajte svoju lásku k Bohu so svojou láskou k ţelaniam, aby ste pochopili, v čom je
príčina úspechov alebo neúspechov vo vašom ţivote. Inak sa táto otázka nedá riešiť. Ak budete
hľadať iné riešenie, narazíte na rad neriešiteľných otázok. Netreba sa zastavovať pred
pokušeniami a nejako ich objasňovať. Ak príde pokušenie, povedzte mu: "Choď si svojou
cestou."
Ja hovorím: ak uviaznete na tejto filozofii, skladajúcej sa z nekonečných úvah a nevedúcej ku
kladným výsledkom, ocitnete sa v poloţení jedného Bulhara z tureckých čias. Ustavične sa
chvastal pred svojimi susedmi dedinčanmi, ţe pozná turecký jazyk veľmi dobre a ţe sa môţe
rozprávať dokonca s tureckým sultánom. Raz prišiel do dediny turecký bej, a bolo treba nájsť
medzi sedliakmi niekoho, kto by preloţil, čo bej od nich chce. Vtedy zavolali sedliaka, ktorý sa
chválil, ţe vie turecky a donútili ho preloţiť slová beja. Ale ten nerozumel, čo mu bej hovorí a
prekladal jeho slová zle. Keď vošiel do izby k bejovi, ten ho poriadne zmlátil a povedal: "Musíš
sa naučiť poriadne turecký jazyk. Tak sa po turecky nehovorí." Keď vyšiel na ulicu, sedliaci sa
ho spýtali: "Prečo ťa bej zbil?" - "Za to, ţe som ho zneváţil." - Nie, človeka bijú len vtedy, keď
nevie, čo hovoriť a ako hovoriť. A potom bude rozprávať, ţe trpí za Boha. Človek trpí kvôli tomu,
ţe nevie hovoriť tak, ako je treba. To je pravda.
Niekto povie: "O čom sa budem rozprávať s ľuďmi, ktorí mi nerozumejú?" - Ukáţte mi hoci len
jedného človeka vo svete, ktorého by ľudia chápali? Niet takého človeka! Kristus nepovedal, ţe
ľudia Ho nechápu, no povedal: "Taká je vôľa Boţia." Pilát mu povedal: "Či nevieš, ţe mám moc
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ťa ukriţovať a mám moc ťa oslobodiť?" - Kristus odvetil: "Všetka moc je daná od Boha. Tebe je
dané ma vyskúšať, no ja nie som z tých, čo sa vzdávajú. Som pripravený niesť všetky následky.
Moja láska k Bohu je tak silná, ţe môţem niesť ten kríţ." Vy viete, koľko utrpenia a potupy
Kristus zniesol, a súčasní ľudia chcú preţiť svoj ţivot celkom bez útrap. Dá sa aj bez útrap. Kedy? - Keď si človek obľúbi Pána celou dušou, celým srdcom, celou mysľou a celou silou a
bude vedome pracovať, aby premenil trápenia na radosť, to jest znášať trápenia a ţiaľ s
radosťou. Ak si človek nezaľúbi Boha, potom budú jeho trápenia pre neho neúnosným
bremenom.
Teraz prejdeme k podstatnej myšlienke: láske k Bohu. Mnohí sa ustavične pýtajú: "A či nás Boh
ľúbi?" Od prvého do posledného dňa ţivota budete toto preskúmavať, ale preskúmajte aj sami
seba. Ak je vaša láska k Bohu silnejšia, neţ vaša láska k svojim ţelaniam, ste na správnej
ceste. No ak je vaša láska k Bohu slabšia, ako láska k svojim ţelaniam, vtedy trápenia a
protiklady zostanú vo vašom ţivote nevyriešené. Láska k Bohu - to je mystická, vnútorná
skúsenosť, ktorú jedni pochopia tak a druhí inak. Magická sila tejto skúsenosti sa skrýva v tom
momente, keď človek navedie svoj rozum, srdce i dušu k Bohu bez zakolísania, bez
pochybností. Keď človek dôjde do toho momentu, môţe dosiahnuť všetko. Len vtedy môţe
pochopiť zmysel ţivota. Len Boh môţe odhaliť zmysel ţivota. Ak vo svojich rukách drţíte
semená, zbavené pôdy, vlahy, svetla, tepla a vzduchu, ako sa môţu rozvíjať. Ako môţete
pochopiť, z ktorého stromu sú tie semená, ak im neposkytnete podmienky na rast, vývoj, rozkvet
a dozrievanie? Mimo týchto podmienok tieto semená nespoznáte. Podľa toho istého zákona sa
kaţdá myšlienka, kaţdý cit a kaţdé ţelanie môţu rozvíjať len v Boţej Láske a teple. Len za
týchto podmienok uvidíte ich silu. Následne, kaţdá myšlienka, kaţdý cit a ţelanie predstavujú
také semeno, v ktorom sú skryté Boţia Láska a Múdrosť. A toto semeno vyţaduje pre svoj vývoj
vhodné podmienky.
A preto, tak ako vám bolo povedané, nikdy nepochopíte Boţie Slovo, dokiaľ si nezamilujete
Boha. Práve toto sa od vás poţaduje. Aj ja, zo svojej strany, ak by som neľúbil Boha, nikdy by
som nemohol odovzdať Jeho Slovo. To znamená, ţe zákon je rovnaký pre mňa, ako aj pre vás.
Ak ľúbite Boha, pochopíte, či je to skutočne tak, ako hovorím. A ak milujem Boha, budem hovoriť
pravdu. Ja sám viem, či hovorím pravdu, alebo nie. Takţe, ak nechápete Slovo, to neznamená,
ţe nepočúvate alebo nepočujete, no ukazuje to, ţe neľúbite Boha. Ak neľúbite Boha, vaša láska
k svojim ţelaniam je veľmi silná. Vtedy, čokoľvek by som vám hovoril, by bolo zbytočné. A tak,
keď k vám prehováram a počúvam vás, musí byť vo mne Boţia Láska. Ak hovorím s Boţou
Láskou, môţem odovzdávať všetko, ak počúvam s Boţou Láskou, môţem všetko prijímať. To
isté sa týka aj vás. Ak počúvate s Boţou Láskou, môţete všetko prijať. Ak hovoríte s Boţou
Láskou, môţete všetko odovzdať.
Všetci ľudia chcú počúvať a rozprávať s Boţou Láskou, ale čo robia? Berú prázdny dţbán, kladú
ho pod tečúci prameň a počúvajú, ako sa plní: "Buľ, buľ, buľ..." Keď sa ich dţbán naplní,
poriadne ho zazátkujú, nalepia navrch pečať a napíšu certifikát: "V tomto dţbáne sa nachádza
takéto mnoţstvo vody, ktorá bola naplnená z takéhoto prameňa, pod takým číslom. Príde
profesor, odzátkuje dţbán a začína odovzdávať svojim ţiakom: "Buľ, buľ, buľ..." Keď sa voda v
dţbáne minie, profesor končí svoju lekciu. Znova sa stáva ţiakom, ide k prameňu, podkladá
prázdny dţbán pod prameň a počúva, čo hovorí voda: "Buľ, buľ, buľ...". Profesor berie dţbán,
odnáša ho na univerzitu a nasledujúci deň predčíta ďalšiu lekciu. To je predmetná výchova.
Teraz nechám stranou otázku a zmysle ţivota, ktorú súčasní ľudia často kladú. Pre vás je
dôleţité, keď idete do sveta, rozprávať a počúvať s Boţou Láskou. Avšak, čo prebieha v
skutočnosti? Človek ide do sveta, chce ho zlepšiť, napraviť, no obracia ľudí proti sebe. Ak idete
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do sveta, najprv zdolajte seba, skontrolujte, či je silnejšia vaša láska k Bohu, neţ k hocijakému
vášmu ţelaniu alebo ku hocijakej vašej myšlienke. Keď si so sebou poradíte, keď preveríte
seba, iba vtedy môţete niečo povedať ľuďom. Poviete im, ţe keď chcú byť šťastní, radostní a
veselí, ak chcú, aby na ich strane boli všetky vyššie bytosti, všetci dobrí a rozumní ľudia, musia
ľúbiť Boha viac, neţ všetky svoje ţelania.
Jedna z našich sestier mi vraví: "Prišla som na jazerá, na tieto vysoké miesta s takým čistým
vzduchom, aby som sa osvieţila a vyriešila jednu otázku." Ja sa pýtam: "Ako ju budeš riešiť." "Budem sa modliť k Bohu, budem v neustálej modlitbe." - Hovorím: "Môţeš sa celý deň modliť,
no to je len vonkajšia modlitba. Skutočná modlitba sa prejavuje cez lásku. Musíš si poloţiť
otázku: "Môţem milovať Boha viac, neţ všetky svoje ţelania?" Zmysel ţivota spočíva v láske k
Bohu. Človek sa narodil, aby miloval Boha, a musí zapečatiť svoj ţivot pečaťou tejto lásky,
avšak nebyť sluhom ľudí. Ak to dosiahne, všetky otázky sú vyriešené. V tom je zmysel slov,
ktoré Kristus povedal: "A to je ţivot večný, aby sme poznali Teba, jediného pravého Boha." Ak si
človek zamiluje Boha, nech by išiel kamkoľvek, všade bude mať otvorenú cestu. Dokonca aj v
pekle medzi hriešnikmi bude vţdy radostný a veselý. Teraz vám nebudem ţelať, aby ste toto
dosiahli, no spýtam sa vás: či milujete Boha?
Vy sa pýtate: "Ako spoznať človeka, ktorý miluje Boha?" - Ak milujete Boha, budete sa podobať
tomu mládencovi, ktorý cestoval na somárovi. Na ceste ho dohnal jeden starec a začal sa s ním
rozprávať: "Chlapče, poď, porozprávame sa o moţných veciach, o tom, čo sa môţe stať."
Chlapec odpovedá: "Dobre dedko, porozprávajme sa." - "Potom, vnúčik, zlez zo somára, ja si na
neho vysadnem. Uţ som unavený, dlho uţ idem pešo." - "Dobre deduško." Chlapec ihneď
zliezol zo somára a dedko si na neho vysadol. Prešli tak dosť dlho, chlapec sa unavil a povedal
starcovi: "Dedko, poď, pohovorme si o moţných veciach. Teraz ty zlez zo somára a ja si
sadnem na neho, aby som si trochu oddýchol." - "Ech, vnúčik, to sa nedá." - To znamená,
sadnúť dedkovi na somára - to je moţné, avšak zliezť zo somára - to sa nedá.
Teraz vám ţelám, aby ste boli mladí, ako ten mládenec, a boli ste pripravení zliezť zo somára,
ak niekto bude chcieť s vami rozprávať o tom, čo je moţné. No nechcem, aby ste boli starí, ako
dedko a odmietli by ste zliezť zo somára, ak s vami bude chcieť niekto hovoriť o tom, čo je
moţné. Kto sa naučil len vyliezať na somára a nevie z neho zliezať, ten nemôţe nič dosiahnuť.
Ak vieš vyliezť, musíš vedieť aj zliezť. Toto znamená aj pokoru. Zlez, postav sa na nohy, to jest
na zákon Lásky, a povedz: "V mene Boţom som ochotný spraviť všetko." Keď povieš, ţe v
mene Boţom si ochotný spraviť všetko, to neznamená, ţe budeš zaneprázdnený tisíce a milióny
rokov. Máš byť ochotný spraviť v mene Boţom všetko iba v daný moment, v jednej tisícine
zlomku sekundy. Ak si človek zmyslí spraviť niekomu zlo, ale zápasí, premýšľa, odhodláva sa a
nakoniec hovorí: "Moja láska k Bohu je silnejšia, neţ akákoľvek moja túţba a akákoľvek moja
myšlienka." - a to znamená, ţe človek miluje Boha. Čo vás stojí vybrať si správnu, dobrú cestu?
Čo môţe byť lepšie, neţ byť mladými?
Stretne vás dedko a povie:
- Synku, chcem s tebou hovoriť o tom, čo je moţné.
- Dobre deduško, hovorme.
- Môţeme milovať Boha?
- Môţeme.
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- Môţeme poraziť svet?
- Môţeme.
- Môţeme prekonať všetky ťaţkosti?
- Môţeme.
Môţeme spraviť všetko, pokiaľ máme v sebe Boţiu Lásku. Boh je láska, Rozumný počiatok,
ktorý všetko vloţil do ţivota. Ak drţíme túto myšlienku neustále vo svojej mysli, vţdy si budeme
uvedomovať, ţe náš rozum, srdce, duša i duch sú vytvorené Bohom. Ak to pochopíme, budeme
rovnako správny vo vzťahu k Bohu, ako je On správny vo vzťahu k nám. A po všetkom tomto, čo
nám bráni Ho milovať? Prečo by sme nemali ľúbiť Toho, Ktorý nám dal všetko? Ak máme
rozum, srdce, dušu a ducha, čo si ešte môţeme ţelať? Rozum, ktorý nám dal Boh, je moţné
podporovať len Boţskými myšlienkami. Srdce, ktoré nám dal Boh, je moţné podporovať len
Boţskými citmi. Dušu, ktorú nám Boh dal, moţno rozvíjať len v tom krásnom a dobrom, čo
vychádza z Boha. Len tak naše rozumy, srdcia a duše prinesú plody.
Ja hovorím: prvý vzťah človeka - to je vzťah k Bohu, druhý vzťah - k svojmu blíţnemu. Ak niet
prvého vzťahu, nebude ani druhý. Mladík stretne nepeknú dievčinu, prechádza popri nej,
nepozerá na ňu. Ona mu hovorí: "Nepozeráš na mňa, nemáš ma rád, pretoţe nie som pekná." "Nie preto ťa neľúbim, ţe nie si pekná, ale preto, ţe nie si cnostná." A naozaj, vo svete existuje
škaredosť, ktorá sa nedá ľúbiť. Potom ten istý mládenec stretá peknú dievčinu, pozerá sa na ňu,
rozmýšľa a prechádza popri nej. Ona mu hovorí: "Pozrel si na mňa, pretoţe ma ľúbiš. A ľúbiš ma
preto, ţe som pekná." Mládenec odpovedá: "Nie, to nie preto, ţe ťa ľúbim, no pozrel som sa na
teba a zamyslel sa, pretoţe som uvidel, ţe si pekná, ale nie cnostná." Značí, ţe vo svete je
krása, ktorú nemoţno milovať. Nato stretá nepeknú dievčinu, ktorej hovorí: "Teba môţem ľúbiť,
pretoţe si cnostná." Stretne peknú dievčinu, ktorej takisto povie: "Teba môţem ľúbiť, pretoţe si
cnostná."
Takţe, človek musí byť cnostný! Pod slovom "cnosť" sa rozumie Boţské v človeku. Zvonku
nemusí byť človek pekný, no vo vnútri musí byť cnostný. Škaredosť je len skúška pre človeka.
Za škaredosťou sa skrýva krása. Všade je niečo, čo uvádza do omylu, klame ľudí, aby privykli
vidieť všetko nie také, ako je. Skutočná krása, ako aj sila ţivota, sa nachádza v láske.
Niekto hovorí: "Ako lacno ţijeme na Rile. Za ten čas sme málo peňazí utratili." - Problém nie je v
peniazoch, či sme utratili málo alebo veľa peňazí, ale dôleţité je vyuţiť čas tak, ako je potrebné.
Ak tu ţijete a neplníte Boţiu vôľu, váš príchod sem nemá zmysel. Prišli ste sem kvôli čistému
vzduchu, no musíte prejaviť svoju lásku k Bohu. A toto stojí veľa? V prvom rade, nachádzate sa
na rázcestí. Čo vás stojí vybrať si smer, ktorý vás navedie na správnu cestu? Hovoríte: "Táto
cesta je dlhá!" Ak človek kráča bez lásky, vtedy ja táto cesta dlhá a ťaţká, a ţelania nedostiţné. Ak je vo vás Boţia Láska, nech by sa s vami čokoľvek v ţivote stalo, všetko sa na
dobré obráti.
Teraz vám rozprávam, ako ţijú anjeli, svätí, dobrí a rozumní ľudia. Pritom pred vami načrtávam
kontúry Boţského sveta. Na zemi zriedka stretneš ľudí, ktorí vedú Boţský ţivot. Ale sú takí
ľudia, hoci ich je málo, aj vy môţete ţiť, ako oni. Ako ţijú dnešní ľudia, to ma nezaujíma. Ja
nazývam skutočným človekom toho, kto si zamiloval Boha. Od toho okamihu, kedy sám seba
definoval a zamiloval si Pána, povaţujem ho za človeka. Taký človek priťahuje pozornosť
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všetkých dobrých a rozumných ľudí a oni hovoria: "Dnes došlo k niečomu Boţskému!" Kto si
nezamiloval Boha, ten ešte nie je skutočný človek. Taký človek môţe jesť a piť, no to nikoho
nezaujíma. Zamilovať si Boha - to je najslávnejší okamih v tvojom ţivote. To znamená rozkvitať
tak, ţe sa tvoja príjemná vôňa bude rozliehať ďaleko naokolo. To znamená ustavične
prekypovať, ako prameň, ktorý vie len dávať. V tom okamihu sú všetky rozumné ţelania
dosiahnuteľné.
Vy poviete: "To je veľmi ťaţká práca." - Prečo? Pretoţe ste zaspali, to jest, nasypali ste príliš
mnoho zeme na svoje semienko. Ja hovorím: prisypte semienko zeminou len na 1 aţ 2
centimetre, no nerýpte do neho, a uvidíte, ţe za krátky čas vyklíči. Nezahrabávajte hlboko svoje
ţelania. Hovoríte: "Chceme byť učení." - Trpíte z veľkej učenosti. - "Chceme byť silní." - Aj bez
toho ste silní. Len jedno potrebujete - zamilovať si Boha!
Pred niekoľkými dňami prišli na jazero rybári loviť ryby. My sme pracovali neďaleko a pozerali
sa, ako sa rybky rozohrali. Niektoré z nich sa stali obetami rybárov, uviazli do ich sietí. Ja
hovorím: má pre rybu zmysel sa obetovať, ak zo zlých podmienok prechádza do lepších; ale ona
prechádza do ţalúdka človeka. Na druhý deň rybári prišli znovu, celý deň hádzali siete, ale nič
nechytili. Ryby sa uţ nenechali oklamať. Rybári boli evanjelistami, no materialistický ľudia.
Povedali: "Teraz ostaneme hladní." My sme ich nakŕmili a oni sa trochu upokojili. Ja hovorím:
kto s Bohom, ten bude mať i rybu, i chlieb, bez Boha nebude mať nič.
Niekto hovorí: "Obrátil som jedného človeka k Bohu." - Ako si ho obrátil? Ty si obrátil toho
človeka tak, ako rybár loví rybu. Chytil si človeka do svojej siete, upiekol ho a zjedol. Ak si obrátil
toho človeka, tak si zlepšil jeho ţivot a podmienky, potom toto obrátenie má zmysel. Potom
postupujte rovnakým spôsobom aj so svojimi ţelaniami: lovte ich jedno za druhým do svojich
sietí, opečte na ohni a zjedzte. Nech sa vo vás prepracujú a potom uskutočnia.
Rybári predstavujú ľudí starého ţivota, preto im Kristus niekedy povedal: "Odteraz vás spravím
rybármi ľudí." Teraz sa aj vám káţe nové učenie, ale vy po starom sedíte so svojimi sieťami na
brehu jazera a hovoríte: "Počkajte, kým chytíme aspoň jednu rybku." Vy si myslíte, ţe keď
chytíte 3-4 kilového pstruha, ţe sa tým poistíte. Nie, nielen ţe sa nezaistíte, ale zostanete
navţdy rybármi a budete hladovať. V novom ţivote musí ţiť človek podľa zákona lásky. Kto ide
touto cestou, tomu stačí chytiť len jedného sumca.
Táto prednáška, ktorú som s vami teraz viedol, je jedna z najváţnejších. Ak ste ju pochopili,
budete ju môcť aplikovať na sebe, budete ju môcť odovzdať aj druhým. Ak túto prednášku
pouţijete, vnesie do vášho ţivota zmysel. Váš ţivot nadobudne zmysel iba v prítomnosti Boţej
Lásky. Ona, ako malá iskra ohňa, pohodená na potrebné miesto a v potrebnom čase. Ak ju
hodia na potrebné miesto a v potrebnom čase, prinesie do ţivota šťastie. Ak nespadne na to
miesto a v nesprávnom čase, vyvolá nešťastie.
Prvá beseda Učiteľa
12. Júl 1931, Petrov deň
5. hodín ráno
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Mlieko slova.
"ako teraz narodené nemluvniatka túžte po duchovnom čistom mlieku, aby ste ním rástli na
spasenie, keďže ste už okúsili, že Pán je dobrý. Pristupujte k Nemu, živému kameňu, ľuďmi
zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnemu," - Prvý list apoštola Petra 2:2-4.
V jednom z Mojžišovho desatora sa hovorí: "Nechci", a v tomto Petrovom liste sa
hovorí: "Chci". Kto z týchto dvoch má pravdu? Obaja majú pravdu, každý vo svojom vlastnom
postoji. Avšak, ak bude Mojžiš na mieste Petra, bude sa mýliť, ak bude Peter na mieste Mojžiša,
takisto sa bude mýliť. Mojžiš hovorí, aby si nechcel - čo? - moc, bohatstvo, ženu, a Peter hovorí
chci - čo? - mlieko slova. Prečo? Pretože je nevyhnutné pre duchovný rast. Prvou vecou, ktorú
potrebuje dieťa, keď vyjde z lona matky, je mlieko z prsníka, pretože keď saje, rastie a vyvíja sa.
Aj Peter hovorí to isté - musíme nájsť prsník, ktorý nás živí duchovne, pretože ak ho nenájdeme,
podľa rovnakého zákona, ako dieťa, nemôžeme žiť. Po 3-4 rokoch, keď dieťa trochu dorastie,
narastú mu zuby, čo znamená, že jeho organizmus sa lepšie prispôsobil tuhej strave. Tak je to
aj v duchovnom živote: taktiež nie je dobré prijímať spočiatku tvrdé učenia, ktoré môžu zapríčiniť
smrť.
Pýta sa: Či všetci, ktorí žijú na zemi, sali toto mlieko slova? Nie všetci, a preto
zomierajú. Matka nielenže musí porodiť dieťa a mať mlieko, ale toto mlieko nesmie byť
pokazené. Koľko matiek otrávilo svoje deti zlým mliekom! Ak sa matka hnevá niekoľko krát za
deň, po niekoľkých dňoch svojim mliekom otrávi dieťa. Rovnako aj kňazi, ktorí vo vzťahu ku
svojej kongregácii sú na mieste matiek, keď kážu, i učitelia, keď vyučujú, keď sa znepokojujú a
sú rozrušení, otravujú svojich farníkov i žiakov.
Súčasní ľudia trpia veľkou nevedomosťou: vedia mnoho vecí o geometrii, aritmetike,
gramatike, botanike, fyzike, o pohybe nebeských telies, o tom, ako Boh stvoril človeka, ako ho
potom rozvíjal, - ale to základné poznanie, to nevyhnutné mlieko slova nemajú. A viete na koho
sa podobajú?
Existuje anekdota o jednom tureckom mudrcovi, ktorý hovoril, že všetko vie; vie, čo
sa stalo v Nebi - kedy vstal Boh, čo robil, čo robili anjeli. Keď jedného dňa toto rozprával
sultánovi, sultán zavolal ešte jedného filozofa, a pretože ich chcel nachytať, že sú veci, ktoré
nepoznajú, povedal im: Chcem, aby ste len so mnou cestovali mojim parníkom a aby sme sa
rozprávali ako priatelia." Vyplávali. Keď sa rozprávali, podávali im na podnose chlieb a mlieko;
sultán povedal spoločníkom, aby si sústa drobili do mlieka; keď si tam nedrobili chlieb, sultán to
zamiešal a povedal: "Každý nech zje svoje kúsky chleba." - "Ako máme vedieť, ktoré kúsky sú
čie?", namietli filozofovia. - "Ak neviete, ktoré kúsky ste tam sami nadrobili, ako viete, čo sa deje
v Nebi?"
Peter ďalej v citovaných riadkoch posiela svojich poslucháčov k živému kameňu. My
vieme, že sú len mŕtve kamene, z ktorých sa stavajú domy; ale ako vidíte, sú aj živé kamene. Ak
je možné vysvetliť slovo "kameň" v duchovnom jazyku, zistíte, že má iný význam. Pod slovom
"kameň" sa v duchovnom zmysle rozumie dokonalý charakter, v ktorom sú všetky sily v
rovnováhe, proces rozvoja napreduje harmonicky, mozog, pľúca, žalúdok, nervový systém sú v
poriadku a dobre fungujúce. Preto aj Kristus hovorí: "Buďte kameňom, ktorý sa môže rozvíjať a
rásť", a na inom mieste: "Mal by si postaviť dom Boží" - sa rozumie - z takého kameňa.
Ale poďme späť na slová "mlieko slova".
Niektorí často hovoria: "Chceme byť duchovní".
Čo pod tým chápu - že sa v sebe uzatvoria, že budú spokojní a budú premýšľať a rozjímať? To
ich nespraví duchovnými. Byť duchovný znamená, byť v spojení s okolitými podmienkami,
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s prostredím, s pôdou, na ktorej žiješ, a súčasne vedieť správne reagovať na túto pôdu,
prostredie a podmienky - elementy, ktoré budujú život.
Najvyššie postavenie, ktoré môže človek zaujať, to je, keď rozum, srdce , duša - všetky tieto sily
- pretože sú to sily - sú na svojom vrchole, vo svojom maximálnom rozvoji. Kameň, vo svojom
prirodzenom stave nemôže prijať kvapalnú látku; ale keď sa upečie vo vápenke, slúži na
bielenie. Aj Boh, keď chce obieliť svoj dom, opečie kameň, pridá trocha vody a keď nastane
reakcia, potrie ho bielobou, duchovne nazývanou - čistota a dobrota v živote.
Keď prídu trápenia, znamená to, že ste boli vložení do pece, aby ste sa zmenili na nevyhnutné
duchovné vápno. Existujú aj niektoré tvrdé kamene, ktoré, aj keď ich hodia do pece, nevypália
sa; tie sú považované za neužitočné, vezmú ich a hodia na cestu. Teraz, keď Peter hovorí
"chci", chce vyjadriť tento vnútorný proces vypaľovania, aby sa v mysli vytvárali tie vyššie formy,
ktoré prostredníctvom procesu riedenia budú môcť prejsť aj z jedného sveta do druhého. V mysli
máte dve myšlienky, ktoré vás obťažujú, vezmete jednu, nenariekajte pre ňu, ale ju vložte do
vápenky, dole vložte drevo a opečte ju. A keď opečiete takto každú myšlienku z tisícov, ktoré sa
na vás valia, bude to rovnaké, ako by ste upiekli niekoľko tisíc kilogramov vápna a predali ho. A
takto, okrem toho, že sa zbavíte jedného veľkého nákladu, ktorý vás ťaží, ešte budete mať aj
veľkú výhru.
To, čo nastáva vo fyzickom svete, nastáva analogicky aj v duchovnom svete: každý proces vo
fyzickom poli, je súčasne procesom i v Nebi a naopak. Ak pochopíte niečo také správne, potom
viete, že keď sa na zemi trápite, v Nebi sa radujú; pretože, keď vás pečú vo vápenke, vy, keď
nechápete hlboké príčiny, hovoríte: "Náš život vyhorel!", a v Nebi kričia: "Ach, ako sa tešíme, že
sa ten kameň zmení na vápno!"
Keď si myslíte: "Tí anjeli hore s nami nemajú žiaden súcit", oni odpovedajú: "Máme, máme; my
vidíme, že aj vy, ako my, sa stávate bielymi a čistými". Tak aj my sa musíme vyvarovať tých
vecí, ktoré zahusťujú a zatvrdzujú, a želať si tie, ktoré rozširujú naše duše, rozum, sily a
schopnosti. No vy sa opýtate: "Ako môžeme toto upotrebiť v živote? Mám nezbedných
študentov, neposlušné deti, ako mám na nich vplývať?" Alebo: "Ja som kňaz, mám
nevychovaných a neveriacich ľudí, ktorí nemôžu pochopiť filozofiu života". Alebo : "Ja som
obchodník, moji partneri a klienti ma chcú okradnúť". Všetci sa sťažujete - prečo? - pretože lano
je tenké a slabé, a vy chcete zdvihnúť náklad stoviek kilogramov; samozrejme, že sa potom
povraz roztrhne a náklad spadne.
Ako sa dá žiť podľa Starého zákona a pritom aplikovať Petrovo učenie? Ste priateľmi
Mojžiša, a súčasne chcete byť priateľmi aj Krista. Mojžiš hovorí: "Nechci", no ďalej nehovorí, čo
treba robiť. Na jednom mieste hovorí: "Miluj Boha"; ale ako Ho mám ľúbiť, keď som Ho nevidel?
Na inom mieste hovorí: "Miluj svoj národ", a o iných národoch hovorí iné. Hovorím o Mojžišovom
zákone v širšom zmysle. Avšak, keď Mojžiš ustanovil svoj zákon, podmienky boli iné. Jeho
zákon bol pre ľudstvo prípravou na Kristovo učenie.
Mojžišov zákon je prvou hemisférou zeme, Kristovo učenie - druhou; môžete v nej žiť, keď je
ožiarená slnkom; ale keď je mimo slnečných lúčov, nemôžete.
Aj v dnešnom súčasnom sociálnom živote naše želania vznikajú z aplikovania tohto
Mojžišovho zákona. Ľudia chcú byť bohatí, učení, ale keď sa chytili tohto zákona, nemajú
možnosť, aby boli všetci bohatí a učení, je to v rozpore. Na fyzickej rovine nie sú podmienky na
to, aby boli všetci ľudia bohatí a učení; ale dobrí - to môžu byť všetci. Želajte si takú cnosť, ktorá
nepatrí k fyzickému svetu. V Indii sú ľudia, ktorí chápu a používajú tento zákon dokonca voči
zvieratám. Nejaké zviera, bez ohľadu na to, aké divoké by mohlo byť, pokiaľ vstúpite s ním do
kontaktu, si vás zamiluje a stane sa vašim oddaným priateľom, jeho dispozícia, aby vám ublížilo
sa v ňom stratí, a keď mu niečo prikážete, bude pripravené splniť vaše želanie. I Kristus keď
povedal: "Miluj svojho nepriateľa", mal na mysli tento zákon.
Vskutku, prvou vecou, ktorú kresťanstvo odporúča na očistenie človeka, je utrpenie.
Je nutné, aby tvrdé kamene prešli vápenkou, aby mohli byť vápnom na bielenie; surový chlieb
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sa musí opiecť, aby sa dal jesť; takisto je to aj s človekom - môžete vojsť do Neba len ako
upečený chlieb; len potom vás položia na stôl a rozkroja. Prečo vám dal Boh rozum, srdce,
prečo vám dal oči, uši, jazyk - musíte popremýšľať, na čo sú určené. Ja na tieto otázky
poukazujem a vás nechám, aby ste nad nimi porozmýšľali. Hovoríte: "Chcem slúžiť Bohu", ale
nechápete ako slúžiť. Poznám ľudí, ktorí rozumejú okultným zákonom, no nemôžu slúžiť Bohu.
Keď ich poznajú, mali by aspoň vedieť, ako ich použiť pre svoj vlastný rozvoj. Niektorí chcú, aby
som im povedal mnoho vecí, filozofických, okultných; môžem vám ich povedať, ale ja chcem
najskôr vytvoriť zdravý základ, aby som na ňom mohol stavať tak, aby každý kameň, ktorý
položíme, bol pekne okresaný a na svojom mieste - na rohu.
Stojí pred nami veľká úloha - opraviť tento svet. Vidím, že tato stavba, na ktorej je
teraz postavený život, sa prevracia, a že jedného dňa nás Boh zavolá, aby sme postavili novú.
No či ju budeme vedieť postaviť, keď nás zavolá - to je otázka.
Aby sme boli pripravení, musíme sa odteraz živiť týmto mliekom, o ktorom som vám
hovoril. Aby sme boli tak pripravení, že jedného dňa, keď nám Boh dá nové šaty, aby sme ich
neušpinili.
Jedny malé vrany chceli od matky, aby ich premiestnila do iného hniezda; tá sa ich
spýtala: "A vezmete si tam sebou aj svoje špinavé zadky?" - Aj tie si vezmeme." - "To nemôže
byť: zašpiníte aj druhé hniezdo."
Niektoré neuvedomelé ženy hovoria: "Prečo ma Boh stvoril ženou?" Preto: Ako žena
sa učíte jednej schopnosti, ktorú by ste sa ako muž nenaučili - schopnosti prihotoviť mlieko,
ktorým je nutné nakŕmiť svoje deti. Vy ste, prosto a jasne, Božie guvernantky (vychovávateľky poznámka prekladateľa), ktoré vychovávajú Jeho deti; ak si nesplníte materskú povinnosť, Boh
sa vás spýta: Načo som vás postavil na toto dôležité miesto? Nie takýmto mliekom by ste mali
kŕmiť svoje deti". - "Ale my sme im ho už dali." - "Už im viac nedávajte; inak vás prepustím." "Ale ja chcem byť mužom." - Nestaneš sa mužom; ak budeš pokračovať v požadovaní vecí,
ktoré si nezaslúžiš, ak budeš stále taká tvrdohlavá, druhý krát sa staneš ovcou."
Filozofia dnešných kresťanov nespočíva na zdravom základe. Každý sektár tvrdí a
hlása: "To, čo kážeme, je pravé kresťanské učenie, tamto nie je"; ale nikto nemôže presne určiť,
ktoré je pravé kresťanské učenie. Hovoríme, že sme korunou tvorstva vo svete. Neklamme sami
seba i Boha: nie sme korunou; korunou sú tí, ktorí ukončili svoj vývoj; my, ktorí ešte škriekame v
blate, nie sme nič iné, ako žaby; my, ktorí chceme peniaze a domy, ktorí sme schopní za ne
predať aj Boha, nie sme korunou tvorstva, ale korunou pádu do pekla.
Stojíme pred jednou dilemou. Musíme sa spýtať sami seba: Aký dlhý čas môžeme
kráčať po tejto ceste? Nemôžeme sa pohnúť ďalej: súčasné ľudstvo dosiahlo tento kritický bod,
keď ak by ešte spravilo jeden krok, všetko stratí. Ale jeden krok v obrátenom smere, jeden krok
dopredu, jeden krok hore - a jeho budúcnosť je veľká. Je potrebné, aby sme sa zamysleli, kadiaľ
ísť a odmietnuť dočasné, ktoré nás privádza k pádu. Kristus hovorí: "Kto miluje svoju matku a
svojho otca, nech ich opustí a nasleduje ma". I človek by už mal povedať: "Už nechcem
doterajšie mlieko; lepšie je umrieť bez mlieka, než s takým mliekom, pretože smrť bez mlieka je
lepšia, než zo skazeného mlieka."
Mali by sme opustiť všetky klamné veci, ktoré krivia naše myšlienky a želania, ktoré
otravujú náš život, a hľadať, a nájsť Božiu Pravdu. Nemám v úmysle vás vystrašiť, ale vás
obrátiť k tomu, aby ste viac nad sebou premýšľali. Pozrite sa do zrkadla, pozrite sa na svoju
tvár, akú má farbu; ak je príliš červená, ukazuje to, že ste podráždení, že telo je v nezdravom
stave; ak je príliš bledá, to ukazuje na prílišnú apatiu k životu; aj jedno, aj druhé nie je
kresťanské. Ale ak použijete Kristovu potravu, o ktorej hovorí apoštol Peter, budete mať dobré
rozpoloženie, radosť, veselosť, rozkvet svojho ducha, smelosť a rozhodnosť v tomto zápase; ak
budete nasýtení týmto živým mliekom, nijaké mikróby sa vo vás viac nemôžu zahniezdiť. Ak by
som mal teraz chvíľu voľného času, dal by som popis, aký by mal byť kresťan v plnom význame
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slova. Máte isté túžby, chcete byť dobrí, milovať, ale nemôžete - prečo? - pretože neviete, ako
postupovať.
Jeden lekár bol povolaný k istej bohatej dievčine, chorľavej od nudy; prvá vec, ktorú
jej odporúčal, bolo cvičenie. - "Ako mám cvičiť!" - Ak nebudeš cvičiť, budeš stratená." - "Potom
budem cvičiť; prosím, dajte mi pokyny." Lekár jej dáva pokyny, ona začína cvičiť a nuda je preč.
Často sedíte so skríženými rukami alebo s palcami v jednom smere, potom v druhom: vytáčanie
palcov už musí prestať a je treba začať cvičiť - pracovať; potom vás Boh požehná. Je nutné, aby
ženy pracovali v tomto smere, pretože Boh odovzdal kľúče od raja im - ony držia kľúče od
Božieho Kráľovstva. Peter je ženské meno. Lenže ženy sú trochu malomyseľné a rýchlo sa
zriekajú služby. Ľúbi nejakého muža, ale keď vidí druhého, povie: "Za toho sa vydám"; "Ak sa za
neho nevydám, nemá pre mňa život cenu"; ale keď prejdú 2-3 roky, žiaľ sa stratí a je pripravená
sa vydať za iného. Boh opäť prehovára k ženám: "Vy, ktoré držíte kľúče od Božieho Kráľovstva,
ak nenasledujete moje príkazy, vykážem vás, aby ste si poplakali von, aby ste oľutovali a
odhodili svoje hriechy".
Ak nenasledujeme príkazy Krista, odkláňame sa od Neho, popierame Ho, myslíme o
Ňom zle, odovzdávame Ho neustále Pilátovi, k utrpeniu - na každodenné pribitie na kríž. Pýtate
sa, prečo sa svet nenapraví. Ako sa opraví, keď každý deň trápime svojho Pána? Prestaňme už
zatĺkať klince do Jeho tela; klince, ktoré do Neho zatĺkame, po odrazení zasiahnu nás. Poznáte
príbeh o jednom rybárovi, ktorý chytil jednu cennú rybu a chcel ju podarovať kráľovi? Strážca ho
nechcel pustiť, tak aby ho pustil, musel mu sľúbiť polovicu z odmeny. Vstúpil, ale keď sa ho kráľ
spýtal: "Čo chceš ako odmenu?", on odpovedal: "50 palíc". - "Ale ako to?", povedal kráľ. - "Takú
chcem odmenu." Po tom, čo mu vymerali 25 palíc, povedal: "Mám spoločníka - vášho strážcu prosím, zostávajúcich 25 palíc vyplaťte jemu". Aj Kristus, keď zabíjate klince do Jeho tela,
hovorí: "Zavolajte môjho spoločníka a zostávajúce zatlčte jemu".
To, čo sa teraz stáva každý deň, nie je nič iné, ako zostávajúce klince - polovičná
odmena, ktorú sme získali. "Koľko trpím, bolí ma moja duša!; bolí vás, pretože ste do Pána
zatĺkli tak veľa klincov! Bolí vás - "Zavolajte lekára".
Pravý lekár, ktorý vás vylieči, nevojde do domu, dokiaľ pokračujete v zatĺkaní klincov. To, čo
vám hovorím, ako vidíte, je čisto praktické učenie, ktoré môže upotrebiť každý. Keď vás
napadne zlá myšlienka, keď si zaželáte niečo zlé, strčte ten tvrdý kameň do pece, aby sa zmenil
na vápno, s ktorým natriete svoju dušu - aby ste ju presvetlili. Ak sa takto budete precvičovať,
budete vidieť, ako sa vaša duša rozžiari.
To je učenie, ktoré hlása apoštol Peter. Vy ho považujete za prostého rybára, ale on bol taký
rybár, ktorý ryby piekol a nejedol ich surové. V čom by ste ju upiekli? V Božom ohni - Láske. A
keď ju takto upečiete, poviete: "Pozri aká výborná ryba!" Ak sa nestaneme spolupracovníkmi
tých, ktorí žijú v Nebi, aké miesto budeme mať na tomto svete? A keď Boh hovorí, aby sme
zapreli sami seba, aby sme stratili svoj život, On tým mieni, aby sme ho stratili nie za svine, ale
za tých, ktorí sedia na vyššom stupni od nás; len tak zvíťazíme.
Poviete, že tento zákon je nezlučiteľný so zákonmi prírody. Je zlučiteľný. Tí, ktorí
zjedia ovocie, posadia nové semeno, a z neho vyrastie nový strom a ten dá plod. Takže, aby
sme mohli rásť, musíme vojsť na cestu vývoja. Potom sa anjeli zúčastnia na našej práci, aby sa
ale zúčastnili, musíme im niečo zaplatiť. Aby nás jedného dňa zasadili nanovo, do lepších
životných podmienok, musíme už odteraz, dokiaľ žijeme na zemi, pripraviť náhradu. Ak sa
živíme mliekom slova, priblížime sa k nim a neskôr ku Kristovi.
Chcem, aby z vás v tomto pozdvihovaní zmizol všetok strach: kto sa chce
pozdvihnúť v Kristovi, netreba, aby sa plašil z každého procesu. Upečte svoje vedomie v
Božskom ohni, ako rybu, ktorú ste chytili. Ryba - jedno z dvoch - alebo je potrebné ju upiecť,
alebo ju nasoliť; takisto je to aj s človekom: stredná cesta nie je; inak sa pokazí. Keď Kristus
hovorí: "Ak soľ stratí svoju chuť", myslí, že ak nie ste nasolení, budete vyhodení von, pretože
inak vás vložia do suda. Ja by som preferoval, aby ma opiekli a nie, aby ma nasolili: pre svet je
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soľ, pre nás je oheň; proces ohňa je lepší, pretože je to proces rastu - života; osolenie je proces
záchrany - aby sa zárodok zachránil, aby sa nepoškodil. To znamená, že môžete byť v dvoch
pozíciách: alebo v pozícii rastu v Božej záhrade, alebo zárodku (embrya, semienka - poznámka
prekladateľa) v Božej sýpke. Urobte si test sami na sebe, ale skúška, ktorá sa týka verša, ktorý
som vám prečítal má hlbší význam. Dali by sa o tom napísať zväzky kníh: ako vytvoriť život, ako
vychovávať deti, mužov, ženy, žiakov, spoločnosť atď. V tom verši je všetko. Ale je potrebné ho
pekne zasadiť - kde? - v rozume. Uvarte ten verš v Božej vode, opečte ho v Božom ohni, a tento
zdanlivo zkostnatelý verš sa ihneď premení na potravu, ktorej šťavu môžete prijímať. Keď sa
nakŕmite týmto slovným mliekom, o ktorom hovorí Peter, zmení sa aj váš obličaj, aj vaše
spoločenské postavenie. Chcel by som, aby ste pochopili túto Božskú metódu a aby ste sa
pripravili na iný život - v Nebi.
Toto je to, čo chcem, aby ste si želali; doteraz ste si neželali, teraz chcem, aby ste si želali
mlieko slova, aby ste vošli do pozitívnej sféry života, a ak si toto budete želať, Boh vám to dá.
Prednáška, uskutočnená 16. Novembra 1914.
Preložil Viliam Tkáč, Marec 2017.
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Myšlienky o láske medzi ľuďmi.
Ten, koho miluješ musí byť tak posvätný, ako tvoj obraz, a nemal by si na neho vložiť
absolútne žiadnu škvrnku.
Súčasní ľudia nemôžu pochopiť lásku, pretože sa nemôžu odlúčiť od starých predstáv.
Myslia si, že keď miluješ nejakého človeka, musíš ho živiť, šatiť, poskytnúť mu nocľah a pod.
Niekto môže povedať, že keď niekoho ľúbiš, musíš uspokojiť všetky jeho potreby. Daj mu vody,
keď je smädný; keď je chudobný, poskytni mu podmienky; ak je nevedomý, daj mu poznanie; ak
je smutný, poteš ho. Ale čo ak už má všetky tieto veci, ak ich už nepotrebuje?
Toto je len vonkajšia stránka lásky. Láska dáva niečo viac, než to, čo môžeš dať alebo spraviť
pre človeka navonok. Láska má väčšiu, hlbšiu vnútornú stránku. Pri láske prebieha medzi
dušami vzájomná výmena, prelievanie duší.
Láska je najnežnejší kvet, ktorý je potrebné rozvíjať ďaleko od pohľadu ľudí. Nikto by
nemal vedieť o tvojej láske. Láska sa neprenáša jazykom. Ten, kto ťa miluje, nerozpráva, no ty
cítiš, že v tej duši je láska. Ak prehovorí o svojej láske, ona sa stratí. Keď sa ľudia navzájom
milujú, odovzdávajú si náladu a vnútorné rozpoloženie jeden druhému. Keď medzi dvoma
dušami existuje určitá analógia, vzájomne si odovzdávajú svoje myšlienky a city. O čom
premýšľa alebo čo cíti jeden, o tom bude premýšľať alebo to bude cítiť aj ten druhý. Ak je jeden
v dobrom alebo zlom rozpoložení, i ten druhý bude v takom istom rozpoložení.
Ak miluješ nejakú bytosť, akokoľvek ďaleko by bola, tvoja láska ju ochraňuje a podporuje.
Prejav svoju lásku bez toho, aby si očakával lásku od ľudí. Vzťah je Božský vtedy, keď
má človek takú širokú lásku, že keď miluje, neočakáva, že mu dajú niečo za odmenu. Ak
očakáva, nie je žiadnym prameňom. Je len cisternou.
Ak očakávaš od niekoho lásku, budeš sa vždy trápiť. Ak ti niekto povie, že ťa miluje,
povedz mu: "Plníš Božiu vôľu." Nepýtaj sa druhých: "Ty ma miluješ?" Keď sa pýtaš, všetko
stratíš. Kto a ako nás miluje, to nie je naša vec. To je vecou druhých. Ako my milujeme, to je
naša vec. Prečinom je, keď človek chce od niekoho, aby nemiloval nikoho iného, okrem neho.
Láska prináša hojnosť.
Pri láske medzi dvomi ľuďmi je jeden aktívny a druhý pasívny. Nemôžu byť obaja
súčasne aktívni, tento stav nezostane navždy nezmenený. Ak po určitú dobu miluje, stáva sa
človek pasívnym. Má v sebe väčšiu túžbu, aby už milovali jeho. Preto, keď niekto ľúbi, po čase
sa stáva pasívnym a ten, koho ľúbia, sa z pasívneho stáva aktívnym a začína ľúbiť.
Keď je láska medzi dvoma ľuďmi aktívna u každého z nich, stanú sa pozitívnymi a
začnú sa odpudzovať. Keď sú muž a žena, v takom prípade zostanú bezdetní.
Ak chcete, aby vás niekto miloval, musí byť medzi vami rozdielnosť, ktorá je
harmonická, ako medzi tónmi v hudbe. V tejto správnej kombinácii, hlavne v tejto rozdielnosti je
harmónia, ktorá nás nadchýna.
Nikto nemá právo sa pýtať priateľa, či kohokoľvek iného, či ho miluje. Ak dá takúto
otázku svojmu priateľovi, láska medzi nimi sa stratí. Ak niekoho milujete, i on vás miluje. Nie je
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prečo sa ho to pýtať. Ak sa pýtaš, ty už neveríš.
Keď niekomu hovoríš, že ho miluješ, je to rovnaké, ako keby si mu povedal: "Keď ťa ja
milujem, i ty ma musíš milovať."
Negatívne sily sveta sa nemôžu dotknúť človeka lásky. Nenachádzajú v ňom potravu,
pretože nie sú v harmónii s jeho podstatou.
Keď máme v sebe lásku, celý svet pre nás pracuje; keď ju nemáme, pracujeme
osamotení a preto sa nám práca nedarí.
Ľudská láska keď nie je prečistená Božou láskou, môže vysávať vitálnu miazgu toho, kto miluje.
Každému človeku je určené, kým bude milovaný. A každý človek musí nájsť toho, kto ho miluje.
Ak chcete vedieť, či vás daný človek miluje, skoncentrujte sa vo svojom vedomí. Ak sa
myšlienka na toho človeka z vašej mysle nevytráca, budete vedieť, že vás miluje. Ak sa aj vy
nevytrácate z jeho mysle, obaja sa navzájom milujete.
Nemôžeš myslieť na toho, kto by nemyslel na teba.
Niet väčšieho nešťastia od toho, keď vidíš lásku a nemáš ju.

Myšlienky Učiteľa Petra Danova preložil Viliam Tkáč, Jún 2016.
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Nová Eva alebo misia ženy - matky.
Dnes rozprávam k ženám: Je potrebné, aby ste obrátili svojich mužov k Bohu.
Spasenie sveta závisí od vás. Vy ste emblémom lásky. Musíte opraviť zdeformované rozumy
svojich mužov. Ako sa to stane? - Keď vnesiete Božiu lásku do svojho srdca. Mali by ste svojich
manželov milovať. Mali by ste milovať svojho manžela - len Jeho, ale nestať sa jeho slúžkou;
mali by ste v ňom milovať Boha.
V súčasnej dobe v ženách pracuje duch. Preto sú pobožnejšie a duchovnejšie, než
muži. Všimnite si - kde vstúpi ženská noha, všetko napreduje: veda, náboženstvo a hudba všetko sa dobre vyvíja. Žena je ako pôda, kde všetko dobre dorastá. Ak bude žena chýbať,
všetko sa zastaví - veda, náboženstvo, hudba a umenie budú bez náležitého zázemia. Básnik
píše, pokiaľ nosí vo svojej mysli ženu. Keď odoberiete ženu z jeho predstavivosti, stratí zmysel
života a vráti sa k vojnám. Žena je v mysli všetkých ľudí. Ona je láska, ona je jej ideou.
Ja chápem ženu ako pól. Spočiatku, keď ju Boh vytvoril, bola úplne odlišná od súčasnej ženy.
Na zemi je len jedna žena, ktorá nie je ani ako tá v nebi, ani ako tá v raji; je len ozvenou,
odrazom vznešenej a jemnej ženy. Z tohto dôvodu je láska len vonkajším výrazom tejto ženy.
Ale láska sa dosvedčuje len cez ženu. Ak v mužovi neexistuje žena, ani láska sa nemôže
manifestovať. Ak si ľudia uvedomia čo presne predstavuje a ak vyzdvihnú jej úlohu, svet sa
okamžite začne zlepšovať.
Vo svojom živote som stretol iba pár žien - niektoré v Bulharsku, niektoré v zahraničí.
Skutočná žena sa odlišuje nežnosťou - z jej úst nevzíde ani jedno hrubé slovo! Každá žena,
ktorá je hrubá, nie je skutočnou ženou, je zdeformovaná. A čím sa odlišuje pravý muž šľachetnosťou. Dnes sa ľudia pozerajú na ženu ako na niekoho, kto potrebuje, aby sa o ňu muž
postaral. Ja hovorím: to nie je skutočná žena, to je mrzák v nemocnici.
Podľa mňa, žena ja tá, ktorá spasí svet; žena je tá, ktorá drží kľúče od života; žena ja tá, cez
ktorú sa prejaví veľká a silná energia lásky, ktorá prináša život. Preto, záchrana sveta príde cez
ženu, nie prostredníctvom muža. Ľudia musia vo svojom živote aplikovať dva veľké zákony. Prvý
zákon - Láska k Bohu; predstavuje muža. Druhý zákon - lásku k blížnemu - predstavuje ženu.
Muži by mali pracovať s prvým zákonom, ženy - s druhým. Človek musí ovládať oba zákony.
Druhý zákon, ktorý náleží k ženám vytvára inštitúcie; vytvára poriadok sveta. Preto poriadok
sveta v našom veku a všetko iné vo svete je spôsobené hlavne ponížením žien. A o čo potom by
sa mali usilovať naša súčasná spoločnosť a naše súčasné štáty? - O pozdvihnutie žien. Ženy
musia byť pozdvihnuté na status, ktorý im v minulosti patril! Postavte ženu na úroveň, na ktorej
stála v prvopočiatku a uvidíte, že v priebehu 25 rokov sa svet napraví. Spasenie sveta je v
pozdvihnutí ženy. Ak nepozdvihnete ženu a ak sa ona sama nepozdvihne - spasenie nemôže
odnikiaľ prísť.
Keď hovorím o pozdvihnutí ženy, mám na mysli to, aby táto idea prenikla celé naše
životy. Mala by prestúpiť nielen ľudí, ale mala by preniknúť aj do zvierat, rastlín a takisto
minerálov. Tento veľký zákon musí úplne prijať aj ľudské srdce. Ak človek ponižuje svoje srdce žiadne spasenie prísť nemôže. Spása súčasného ľudstva leží v pozdvihnutí srdca. Ak sa sami
ponižujete, ponižujete aj svoje srdce. Ak sa pozdvihnete, pozdvihnete aj svoje srdce. Všetci
anjeli, všetci svätí a všetky pokročilé bytosti usilujú o pozdvihnutie ženy. Mnoho ľudí v súčasnej
dobe sa stavia na odpor tejto dôležitosti a hovoria: "Viete vy čo je žena zač?" Je to zmija. Každý,
kto trpel kvôli žene vám to povie."
Keď hovoríte o ženách, že sú zlé, pýtam sa vás: "Kto sa nenarodil zo ženy?" Nebola
vaša matka, človek ktorý vás nosil vo svojom lone, ktorý vás držal na rukách, ktorá vás nosila v
mysli a v srdci - nebola žena? Nevystatujte sa ponižovaním žien. Bez ohľadu na to, aká žena je
- je to vaša matka. Ak máte v živote partnerku - majte ju v úcte ako matku. Zmýšľajte o svojej
matke ako o žene, v ktorej žije Boh. Mužské pokolenie musí kompletne zmeniť svoj vzťah k
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žene. Inak spasenie sveta nepríde.
Existuje dôležitý zákon, na ktorý by mal pamätať každý človek. ten zákon znie takto:
keď žena miluje muža, je schopná ho pozdvihnúť. Avšak, ak ho začne nenávidieť - skončí (on)
osudným spôsobom. Veľký počet štatistík v USA ukazuje, že všetci kazatelia, ktorí mali dobré
manželky, sa stali slávnymi kazateľmi. - Prečo? - Pretože ich milovali ich manželky a podieľali sa
na ich viere. A naopak: všetky manželky kazateľov, ktoré nemilovali svojich manželov a ktoré
nezdieľali ich idey, priniesli svojim manželom úpadok. Z tohto dôvodu žena je schopná
pozdvihnúť i potopiť svojho muža. Teraz znova hovorím k ženám: "Prineste viac svetla do
rozumu svojich mužov." Len žena je spôsobilá to urobiť. Muž nie je schopný zachrániť iného
muža - ale žena áno. Ako môže byť do sveta privedený mier? Kto môže vniesť mier? Dnes nie
je žiaden zákon, ktorý by bol schopný zrušiť vojny a nastoliť mier. Aj keby všetci vedci dali hlavy
dokopy a začali vedecky pracovať na tom, aby vyhladili vojny a nastolili mier - ani oni by neboli
úspešní.
Ja hovorím, že je len jedna sila vo svete, ktorá je schopná zničiť vojny a priniesť mier.
Aká je to sila? - Žena. Ak by sa všetky ženy dali dokopy a povedali; od dneška do budúcna už
nebudeme rodiť zločincov, vďaka týmto ženám by sa stali vojny minulosťou. A ak každá matka
povie svojmu synovi: "Ak zabiješ svojho brata, zrieknem sa ťa, nebudeš viac mojim synom vojny sa skončia.
Aby sa toto dosiahlo - tak nie len dve alebo tri ženy musia uskutočniť svoju úlohu, ale pre
záchranu sveta sa musia všetky ženy pozdvihnúť a začať vyhrávať. Aj naďalej budú ženy brané
na zodpovednosť za neuskutočnenie svojej úlohy.
Hlavne preto boli ženy po tisíce rokov mnoho bité a upadli do pozície otrokýň. Prešli
neznesiteľným utrpením. Zákon, ktorý je proti nim aplikovaný je neúprosný. Prečo? - Pretože
ony majú silu vyriešiť problém, ale sú neochotné svoju silu použiť.
Ženy musia nasmerovať svoju silu do celého sveta a hovoriť: "Nikdy viac vojny! Už žiadne
podvody! Už dosť pohanských učení!"
My, ľudia dnešnej doby, riešime problém, ako máme žiť. Nemali by sme riešiť problém
ako žiť, ale ako sa narodiť. Mali by sme riešiť problém, aké matky by sme mali mať a akých
otcov by sme mali mať. Keď hovorím "matky", nemám na mysli matky v obyčajnom význame
slova. Pretože chceme byť zdraví, chceme byť šťastní, chceme byť múdri a chceme mať
náboženstvo - všetko toto je veľmi dobré. Ale toto náboženstvo musí byť Náboženstvo lásky.
Chceme mať školy - nech sú tieto školy školami Múdrosti. Chceme mať sociálny poriadok,
chceme zákony - no nech všetko toto spočíva na Absolútnej Božej Pravde! Spravodlivosť, to sú
matky, ktoré budú riešiť tento problém. Čie matky? - Budúce matky, nie tie dnešné.
Z čisto organického hľadiska sú vo svete dva inštitúcie, ktoré sú Božie. Jednou z nich je
otec a matka - reprezentujú domov. To je prvá inštitúcia na zemi. Nejestvuje vo svete nijaká iná
vznešenejšia a svetlejšia inštitúcia, než domov. A nejestvuje ani vyšší titul, než otec a matka. Vo
svete je vskutku mnoho otcov a matiek, ale sú len nevlastnými otcami a nevlastnými matkami.
Vo vzťahu k materiálnemu svetu, obaja, otec i matka hrajú dôležitú úlohu, prostredníctvom
svojej krvi odovzdávajú kvality svojej duše svojim deťom. Vzdelanie dieťaťa je určené kvalitami,
ktoré do neho matka investovala od jeho ranného veku. Slovom "krv" nemienim obyčajnú krv,
ale inú, "krv života", ktorá zostáva nezmenená v priebehu celého života človeka.
Láska je jediná sila, ktorá dokáže napraviť svet. Preto by si muž nemal nikdy vziať
ženu, ktorú nemiluje, pre ktorú nie je pripravený všetko obetovať. Ani žena by si nemala brať
muža, ktorého nemiluje a pre ktorého by nebola ochotná všetko obetovať. Dieťa musí byť
narodené z lásky oboch, otca i matky. Dieťa narodené z lásky je dieťaťom nového veku. Skôr
než budú mať otec a matka deti, mali by niekoľko generácií na sebe pracovať a sústrediť
materiál pre vybudovanie pekného spoľahlivého domu pre dieťa. Ak takýto materiál
nezhromaždili - je pre nich lepšie neženiť sa a nestavať dom, ktorý by sa o pár rokov neskôr
zrútil. Môžete povedať, že je napísané v svätých knihách, že sa ľudia musia ženiť a množiť. Z
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Božieho hľadiska to znamená: mať deti a množiť sa v súlade so zákonom Lásky, Múdrosti a
Pravdy. Je najvyšší čas vytvárať pre plodenie detí priaznivé podmienky. Žena ako budúca matka
má veľkú zodpovednosť. Ak by žena pochopila svoju zodpovednosť, nikdy by neposlala
negatívne myšlienky svojmu partnerovi.
Žiaden človek sa nerodí naslepo. Napríklad sa predpokladá, že prvý človek bol
vytvorený v deň prvej rovnodennosti, keď boli priaznivé a harmonické podmienky. Preto nech sa
všetci umelci, hudobníci, básnici a všetci veľkí vedci zúčastňujú na tvorení ľudí. Svet potrebuje
nové ľudské bytosti, ktoré budú pracovať na jeho náprave a pozdvihnutí. To závisí na žene. Ona
je vnútorný faktor, ktorý môže správne využívať všetky vonkajšie priaznivé okolnosti. S ohľadom
na to, na ženu - matka, sestru a devu musí byť nazerané ako na delikátne voňavé kvetiny, na
ktoré by sme nemali dovoliť dopadať žiaden mráz. Tak ako je narodenie vážny proces, ktorý
potrebuje priaznivé podmienky, nie menej dôležitý proces sú počatie a tehotenstvo. Žena Novej
Kultúry musí vzdelávať svoje deti pokiaľ sú ešte v jej lone. Tam má dieťa všetky podmienky pre
prijímanie. Neskôr, po narodení budú deti potrebovať podmienky pre rozvoj toho, čo prijali. Preto
by mentálny život tehotných žien nemal byť zanedbávaný. Jej mentálnou stravou by mala byť
najlepšia literatúra. Podnetom myšlienok tehotnej ženy musia byť životy svätcov a veľkých ľudí.
Z času na čas sa musia zúčastniť na živote tehotnej ženy aj krásna a vznešená poézia, krásna
hudba a piesne. Pokoj a ticho sú potrebné pre budúcu matku ako potreby Prírody, ktorá
uskutočňuje veľký akt tvorby - vytvorenie ľudskej bytosti. Ak chcete, aby bolo ovocie stromu
dobré - poskytnite stromu dobré podmienky a nechajte to na prírodu. To isté platí pre tvorbu
ľudskej bytosti. Dobrý a rozumný človek sa počína a rozvíja za špeciálnych podmienok. Sú preto
potrebné tri dôležité veci. Všetky ich nájdete v Matke Prírode. Len príroda je zdravá, krásna a
čistá.
Dary dieťaťa závisia na láske. Ak má matka v sebe lásku, porodí veľkého a geniálneho
syna. Keď si matka praje mať významné dieťa, musí byť na to pripravená - mala by poznať svoju
úlohu ako takú. Človek nemôže porodiť vznešenú ideu, ak sa on/ona sám/a zaoberá
maličkosťami života. Ľudia samotní vytvárajú vznešené idey, oni sami vytvárajú i obyčajné idey.
Slúžiť Bohu, to je Veľká Božská Idea.
Matka je prameň a to, čo z nej vyteká - vlieva sa do jej dieťaťa. Dáva svojmu dieťaťu
Božský element, ktorý má vo svojom vnútri. Výmena medzi matkou a dieťaťom nie je len
vonkajšia - je takisto vnútorná. Matka hrá veľkú úlohu nie len v materiálnom svete, ale taktiež vo
svete myšlienok a citov. Nevytvára len formu, ale vkladá do nej tiež obsah a význam. Medzi
dušou matky a dušou dieťaťa prebieha istý druh transfúzie.
Ak matka, ktorá počala dieťa, bola inšpirovaná veľkými myšlienkami ľudskosti, bude
schopná v priebehu tehotenstva previesť všetky kvality na svoje dieťa. Je pre svoje dieťa ako
Boh a môže z neho vytvoriť čokoľvek sa jej páči, ako z hliny. Pretože, keď opustí maternicu,
stáva sa vo svojich myšlienkach a citoch nezávislým. Ak matka investuje všetky svoje kvality
lásky a múdrosti do svojho dieťaťa v priebehu deviateho mesiaca tehotenstva, bude mať dieťa k
svojej matke dobrý vzťah v priebehu celého svojho života a bude pripravené sa pre ňu obetovať.
Ak v priebehu tehotenstva posiela matka svojmu dieťaťu nasledujúcu myšlienku: "Budeš dobré
dieťa, vyrastieš, budeš sa dobre učiť, budeš milovať ľudí a pomáhať im" - dieťa sa skutočne
stane takým, akým si priala aby bolo. Dokonca aj najväčší zločinec sa môže polepšiť, ale len
pokiaľ je stále v matkinom lone. Preto by mali mať tehotné ženy špeciálnu stravu: čisté a
vznešené myšlienky, city a činy. To je jediný spôsob, ako môže matka pomôcť svojím deťom, ak
majú dajaké zlé sklony; kvôli spôsobu akým sú dnes živené, ako sa vyvíjajú a ako sa
vychovávajú sa od nich nedá veľa očakávať. Jedlo, ktoré tehotná žena je a spôsob, akým ho
prijíma, má veľký vplyv na dieťa, ktoré sa má narodiť. V tomto ohľade bolo uskutočnených
mnoho experimentov a ľudia prišli k záveru, že jedlo je jedným z hlavných faktorov pre fyzický a
duchovný blahobyt detí.
Pre dieťa je takisto veľmi dôležité materské mlieko. keď dieťa priloží svoje pery na prsia
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svojej matky, nielen mlieko, ktoré saje má na neho priaznivý vplyv, ale dieťa takisto získava
magnetickú silu, ktorá prúdi cez ľavý i cez pravý prsník matky. Ak kŕmi dieťa iná žena, efekt
nebude ten istý. Matka vyžaruje energiu, ktorá robí jej dieťa šľachetným. Keď matka kŕmi dieťa,
musí mať najlepšie duchovné rozpoloženie; nemala by byť nahnevaná. Dnešní manželia žiaľ
nevenujú veľa pozornosti rozpoloženiu svojich manželiek v tomto kľúčovom období. Materské
mlieko obsahuje rozumné sily, ktoré nemôžete nájsť v žiadnej inej strave.
Ak matka kojí dieťa počas troch rokov, musí žiť čistý život, bez toho, aby si pripustila čo
i len jednu zlú myšlienku do svojej mysle. Aj keby jej dom vyhorel alebo ju opustil manžel, všetko
toto nemôže byť dostatočný dôvod pre to, aby sa narušil jej pokoj. Počas tých troch rokov musí
byť pokojná a tichá.
Keby ľudia chápali dôležitosť pripravovanej potravy, ktorú konzumujú, ovplyvnili by sa
vo svojom sebavzdelávaní. Každá matka na to musí pamätať, keď vychováva svoje deti. Do
siedmeho roku života mu musí ona sama pripravovať jedlo. Do tohto veku dieťa musí jesť len
jedlo, ktoré mu pripravila jeho vlastná matka. Vtáky môžu poslúžiť v tomto ohľade ako príklad.
Matka a otec neustále prinášajú jedlo svojim mláďatám, až kým nedorastú. Ony sami
vychovávajú svoje mladé. Hneď ako mladé dorastú a opustia hniezdo, rodičia ich nechajú
osamelých, aby sa o seba sami postarali. Vtáky vyriešili rodinný problém lepšie, než ľudia.
Sú dva spôsoby, ktorými sa dá táto nová filozofia uskutočniť. Jeden spôsob je
prostredníctvom školského vzdelávania a druhý spôsob je prostredníctvom matky. Je nutné, aby
matky študovali podmienky rovnako, ako napríklad záhradkár, ktorý pozoruje v predstihu
najlepšie podmienky pre sejbu. Mali by sme sa pokúšať podržať si v našom živote pozitívne city
a postoje. Matka by mala zlepšovať svoje náboženské cítenie, ak ho chce vidieť aj u svojho
dieťaťa. Ako chápať "náboženské cítenie"? Toto cítenie skutočne existuje, keď duša matky
manifestuje veľkú lásku, ktorá zahŕňa nielen jej vlastné dieťa, ale aj celý svet a je pripravená sa
obetovať. To je to naozajstné náboženské správanie: byť prameňom takejto lásky, nielen
zachrániť samého seba, ale aj obetovať sa pre druhých.
Definujem koncepciu "matky" nasledujúcim spôsobom: "Matka je len tá žena, ktorá je
schopná doručiť Božskú myšlienku do duše svojej dcéry. Matka, ktorá nie je schopná to urobiť,
nie je matka. A otec, ktorý nie je schopný odovzdať Božskú myšlienku duši svojho syna - to nie
je otec.
Teraz chcem, aby ste v sebe všetci rozvíjali ženské vlastnosti. To znamená, prajem
dušiam všetkých ľudí, aby boli naplnené láskou, prajem všetkým, aby boli šťastní a veselí a boli
pripravení pre akýkoľvek druh služby. To je význam matky. Touto cestou želám vám všetkým,
aby ste boli v súčasnej dobe matkami. Pojmom "matka" ľudia rozumejú ženu, ktorá rodí deti.
Nie, matka je len žena, ktorej deti nezomrú - ak deti ženy zomierajú - nie je matkou. Matka je len
čistá žena, panna, ktorá zostáva pannou aj po narodení jej dieťaťa; matka je tá panna, ktorej
deti nezomrú.
Preto musia byť všetci ľudia panny - úplne čistí - ak si želajú, aby deti, ktoré porodili zostali
nažive. To je zmysel vnútornej filozofie života. Ak porozumiete tejto filozofii, váš život sa stane
takisto prívetivým. A tak prvým veľkým príkazom je milovať Boha svojho nadovšetko, celým
svojim srdcom, celou svojou mysľou a celou svojou silou. Druhý príkaz je milovať svojho
blížneho - t.j. tvoju pannu, tvoje srdce - aby si si postavil veľkú úlohu, že ho pozdvihneš. Tretia
vec, ktorú musíte robiť je pozdvihnúť ženu a tým celé ľudstvo.
Myšlienky o žene - matke sú citáty z lekcií Majstra Petra Danova alebo Beinsa Douno venované žiakom "Bieleho Bratstva" v období medzi rokmi 1914 a 1944.
Preložil Viliam Tkáč, Jún 2016.
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Návšteva od Boha.
Ľudia sveta nemôžu zmeniť Božský poriadok vecí. Napriek bojom a deštrukcii zeme, jar prišla znovu. Lúky sa
zazelenali; rozkvitli prvé kvety; na jabloniach narástli prvé kvetinové púčiky. Duchovný nový rok, 22 Marec, sa priblížil.
Malé usadlosti značne ožili. Zovšadiaľ začali prichádzať hostia, bratia a sestry. Prístrešok pre všetkých bol
improvizovaný. Temelkov dom bol naplnený ľuďmi. Bolo to srdečné zhromaždenie priateľov. Všetky tváre žiarili
radosťou a dobrotou. Jednota v láske, ktorou všetci ľudia dlho napĺňali svoje srdcia a ktorá žiarila na tvári každého
človeka.
V deň prázdnin, skoro ráno o 5:00h sme sa zhromaždili na vrchom podlaží domu. Izba, chodba, terasa, schody
a dvor - všetko bolo naplnené ľuďmi.
Ranné kázne, modlitby a piesne spieval každý z nás. Potom nám učiteľ dal prednášku Nové v živote,
publikovanú neskôr v Testamente lásky, zväzok 1. Keď sa kázeň skončila, všetci sme šplhali na vrchol nad dedinou,
kde sme vykonali ranné gymnastické cvičenia nasledované Paneurytmiou. Potom, zatiaľ čo sa spievali piesne, každý
pozdravil učiteľa pobozkajúc mu ruku.
Deň bol nádherný; nebo - čisté. Vyšlo slnko a zem pocítila jeho teplo. Malý život okolo nás pulzoval v zhode s
veľkým životom. Na tomto jasnom dni sme videli znamenie inej Jari, na ktorú čakajú a túžia po nej všetky duše. My
všetci sme túžili po novom živote lásky, bratstva, mieru a slobody, aby prišiel pre všetky národy na tvári zeme.
Po raňajkách sme sa zhromaždili znovu okolo učiteľa spievajúc ďalšie piesne. Pieseň je univerzálny jazyk
zrozumiteľný pre každého. Niekto sa spýtal učiteľa, "Akým spôsobom sa Boh odhaľuje človeku?"
Učiteľ odpovedal:
"Keď sa Boh odhaľuje človeku, pošle ho pracovať. Ak má človek túžbu žiť čestný život, Boh musí byť ideálom
jeho života. Myslíte si, že Boh príde žiť do vášho srdca, ak vo vnútri existuje zmätok a chaos, ak máte niečo proti
tomu či tamtomu? V takom prípade vstúpi do vášho srdca a hneď cúvne." Návšteva od Boha je najväčší moment v
živote duše. Akokoľvek krátka by bola, bude mať význam pre večnosť.
Existuje spôsob, ktorým sa Boh odhaľuje vyvolenému človeku. Veľký hudobník sa odhaľuje len svojím
talentovaným študentom. Veľký umelec, básnik alebo sochár sa odhaľuje len svojím nadaným študentom, nikdy nie
obyčajným ľuďom. Z tohto dôvodu, ak sme pripravený obetovať svoju energiu, život, zdravie a všetko ostatné Bohu a
sme schopní zniesť aj všetky ťažkosti a trápenie bez toho, aby sme o Ňom pochybovali, Boh sa nám odhalí.
Ten, kto prišiel do kontaktu s Božským svetom je pripravený stať sa mučeníkom a hovorí, "Som pripravený obetovať
sa pre Boha!"
Ak niekto z vás príde k pocitu Božej prítomnosti spôsobom, ktorým to vykladám - spôsobom, ktorý som skúsil v jeden jediný moment by bol schopný upokojiť aj najmenším gestom ruky rozhnevaný dav, ktorý sa búri a všetci by
stíchli. Ak by ste v takej chvíli stáli pred sto tisícovou armádou, všetky kanóny by stíchli. Tak veľká je prítomnosť
Božia!
Je jeden ideál, ktorý musíte dosiahnuť: byť schopný cítiť, prinajmenšom napríklad, aká je Veľká Božia láska.
Prísť poznať spojenie medzi všetkými bytosťami, od najmenšej po najväčšiu - to je veľký moment. Ak ste počuli hlas
Boží, nemali by ste už byť viac obyčajným človekom.
Význam života je čakať na chvíľu, keď vás Boh, Absolútna Realita, navštívi. Čakali ste na to veky, čakajte ešte
chvíľku. Čakajte, kým príde láska.
Život nie je ani fyzický, ani duchovný. Má fyzickú alebo duchovnú formu, ale je Božský. Krása nie je vo
formách, ale v Božskom živote, ktorý je v nich ukrytý. V každom živote je moment, keď môže byť Realita pocítená.
Potom budete prechádzať z jedného stavu do druhého. Len potom prídete k pochopeniu Veľkého, ktoré je vo vás
ukryté. Po dobu trvania celého pozemského života dajte stranou len jeden rok, jeden mesiac, jeden týždeň, jeden
deň, jednu hodinu, jednu minútu, jednu sekundu keď vás môže navštíviť láska. Ak ste to schopní urobiť v tomto
momente, dosiahnete všetky úspechy. Ak to nemôžete urobiť, celý váš život je zbytočný. Všetko iné je len prípravou
pre tento moment.
Keď vás príde navštíviť láska, Ona bude čakať jednu tisícinu sekundy. V tomto okamžiku niečo vo vašom
vnútri naočkuje. Potom to, čo vo vás bolo zasiate začne rásť. Mudrc môže ťažko znášať jednu minútu v prítomnosti
Lásky; tobôž pre obyčajného človeka, aj jedna tisícina sekundy je veľa.
To, čo ľudia volajú láskou, sú len dôsledky Lásky. Keď dostanete list od Boha, budete mať oči, aké majú anjeli. A ak s
takýmito očami pozriete na niekoho, nastane v ňom prebudenie.
Beseda Petra Danova, preložil Viliam Tkáč, Jún 2012.

O spánku.
Po celý deň je vaše telo aktívne a v priebehu tejto intenzívnej aktivity orgánov je
vyvolávaná deštrukcia ich matérie; vytvárajú sa isté jedovaté substancie. V priebehu dňa je
vznik jedovatých substancií silnejší, než ich vylučovanie a preto večer, po práci, sú príčinou
únavy.
Počas spánku naše telo odpočíva a tak sa orgány môžu oslobodiť od jedovatých
substancií rýchlejšie, než počas dňa.
Tieto jedy sú vylučované cez obličky, pokožku a cez pľúca. Keď človek zaspí, mal by mať v
žalúdku len malé množstvo jedla a jeho hlava by mala byť otočená na sever, alebo aspoň na
východ.
A čo viac, v priebehu spánku naše "ego", spolu s mentálnym a astrálnym telom vystúpi z nášho
fyzického tela, a na posteli zostane ležať len naše fyzické a éterické telo. Počas dňa, v dôsledku
našich negatívnych myšlienok a emócií sa naruší kozmický rytmus nášho tela, ale keď vyššie
uvedené telá vystúpia von, spojí sa naše fyzické a éterické telo s kozmom a pracujú na
obnovení porušeného kozmického rytmu. Večer človek vychádza zo svojho tela, ale je tam
vlákno, ktoré ho drží; ak sa vlákno roztrhne, nemôže sa vrátiť späť. V priebehu spánku, keď je
vedomie človeka vonku, niektoré nižšie bytosti alebo vplyvy môžu vstúpiť do jeho fyzického tela
a ublížiť mu.
Preto predtým, než pôjde človek spať, musí sa uzatvoriť (vo význame slova ohradiť,
obohnať, oplotiť - pozn. prekladateľa), aby ochránil svoje fyzické telo počas spánku a zabránil
mu, aby padlo pod vplyv rozličných elementov.
Pred tým, než idete spať sa musíte vždy uzatvoriť; urobte to isté pred konaním čohokoľvek
iného. Môžete sa uzatvoriť modlitbou. Keď idete spať, môžete povedať: "Môj Pane, idem hore
študovať, modliť sa, pracovať. Počas tejto doby obklop moje telo tvojou mocou a svetlom a
ochráň ho pred všetkými zlými vplyvmi."
Keď ide vaše vedomie počas spánku hore, musí byť prebudené. Na tento účel môžete
predtým, než pôjdete spať povedať: "Chcem byť vedomý a prebudený, keď vchádzam do
duchovného sveta, chcem tam pracovať, študovať svedomito a chcem tam stretnúť pokročilé
bytosti."
Môžete sa takisto uzatvoriť vykreslením mentálneho žiarivého kruhu dookola seba a za
súčasného vyslovovania týchto formulácií:
- Hľadajte predovšetkým Kráľovstvo Božie a Jeho Spravodlivosť a všetko ostatné vám bude
pridané.
- Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nik, kto v Neho verí nezahynul,
ale aby mal večný život.
- A to je večný život - aby sme poznali Teba, Jediného pravého Boha a Ježiša Krista, ktorého si
poslal.
Keď zaspávaš tak, ako treba - s prebudeným vedomím a bez nepokoja, pocítiš vo svojom vnútri
burácanie (humbug, hluk) a to by ťa mohlo vyľakať. To znamená, že sa čakry otáčajú a ty ideš
von zo svojho tela a vstupuješ do nového sveta. Toto burácanie bude trvať 5 minút. Potom
budeš cítiť, že si vo svete, kde môžeš ľahko vidieť. Urob všetko, čo môžeš, aby bol tvoj spánok
pokojný, vyrovnaný a veselý. Pokús sa zintenzívniť jasnosť obrazov, pretože teraz sú neurčité a
nejasné. Sú sny, ktoré nič nepredpovedajú - sú spôsobené buď preťaženým žalúdkom alebo
zlými myšlienkami a starosťami v priebehu dňa. Ale sú sny, ktoré predpovedajú, čo sa stane v
reálnom živote, obsahujú reálne udalosti.
Sú priamočiare a krivočiare sny. V priamočiarych snoch človek sníva situácie, ktoré sa stanú
práve tak, ako sa dotyčnému snívali. A v krivočiarych snoch snívate situácie, ktoré sa stanú, v
alegorickej, symbolickej forme. Snívate, napríklad, že sa zrúti niečí dom; to znamená, že zdravie
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toho človeka je v ohrození. "Dom", to je ľudské telo.
Pravidlo.
Ako žiaci okultnej školy musíte dodržiavať pravidlo spánku. V súčasnosti potrebujete 7 hodín
spánku. Vašej potrebe by mohlo stačiť aj 5 hodín, ale za podmienky, že budete spať bez
prebudenia alebo otáčania sa z jednej strany na druhú. Pre človeka je najzdravšie ísť spať o 10
hodine večer, ale to sa nedá brať ako pravidlo. Ak má človek zvlášť dôležitú prácu, môže ísť
spať o 11 alebo 12 hodine, ale musí zaspať do 5 - 10 minút. Ak niekto zostane pracovať po 10
hodine večer, jeho spánok je stratený. Nevráti sa skôr, než pred 12-tou hodinou v noci. A potom
už musí ísť človek do postele hneď, aby si nezničil spánok. Čím skôr ide človek do postele, tým
lepšie. Prečo? Tí, ktorí idú skoro do postele, absorbujú všetku nahromadenú pránu. Tí, ktorí idú
do postele neskoro, budú zaspávať s ťažkosťami, pretože pre ich systém tam už nie je ďalšie
dostupné potrebné množstvo prány. Musia chvíľu čakať, kým sa neprebudia tí, ktorí už zaspali a
potom zaspia.
Teda, ak si môžete zvyknúť ísť spať skôr, budete schopní poskytnúť svojmu systému dostatočné
množstvo prány. Nechoďte spať neskôr, než o 12 hodine. Ak sa cítite unavení, dajte si večeru
skôr a choďte spať najneskôr o 8 hodine, aby ste mali k dispozícii viac energie, ktorú potrebuje
váš systém. Ak máte energiu v zásobe, môžete ísť do postele neskôr. Priaznivý čas pre odchod
do postele je 8, 10 alebo 12 hodina.
Pravidlo.
Keď sa ráno zobudíte, neponáhľajte sa okamžite otvoriť oči. Nechajte ich na chvíľu zatvorené,
až kým budete dokonale pokojní. Nedovoľte, aby ste zase zaspali. Hneď po otvorení očí sa
pozrite na krásny obraz a nechajte svoj pohľad na ňom odpočívať. Keď zapnete lampu, dajte
pozor, aby ste svoje oči prispôsobili svetlu postupne. Jemné, príjemné svetlo je pre vaše oči
dobré. Má dobrý vplyv na ľudský nervový systém. Je správne, pred otvorením očí, nasmerovať
svoje myšlienky k Bohu. Potom začať pracovať.
Cvičenia:
Prstami pravej ruky pohlaďte 3 krát palec ľavej ruky, hovoriac po celý čas formulku:
"Môj Pane, zobuď ma zajtra ráno o 5 hodine."
Pohlaďte takisto ostatné prsty, opakujúc tú istú formulku - 3 krát. Potom ľavou rukou pohlaďte 3
krát palec pravej ruky, opakujúc celý čas rovnakú formulku.
Pokračujte rovnakým spôsobom s ďalšími prstami.
Môžete si vybrať aj iný čas pre zobudenie.
Keď sa zobudíte, musíte hneď vstať, pretože by ste mohli zaspať na ďalšie 3-4 hodiny.

Výber z besied Majstra Petra Danova preložil Viliam Tkáč, Jún 2016.
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Posilnenie nervového systému.
Aby ste posilnili svoj nervový systém, mali by ste robiť následujúce cvičenia:
Oprite sa chrbtom o strom - dub, borovicu alebo buk - a premýšľajte o vplyve a energiách, ktoré
z neho vychádzajú. Tak zo stromu absorbujete magnetizmus a to posilní váš nervový systém.
Keď začína dozrievať pšenica, prechádzajte sa okolo poľa a tak sa spojíte s vnútorným životom
pšenice. Toto vám pomôže absorbovať určité množstvo energie.
Choďte na prechádzku skoro zrána, jednu hodinu pred východom slnka, tak, aby vám slnečné
lúče dopadali na chrbát. Ony potom budú mať priaznivý vplyv na vašu chrbticu a teda na váš
sympatický nervový systém a mozgový systém a zregulujú ich.
Rady učiteľa Petra danova preložil Viliam Tkáč, Máj 2016.

Poznanie Pravdy.
Modlitba Pána.
Duch Boţí (pieseň)
Prečítam ôsmu kapitolu evanjelia podľa Jána, 12 aţ 33 verš. Poznanie pravdy, to je
veľká znalosť ţivota. Výsledkom tejto znalosti je sloboda. Človek by nemohol byť slobodný, ak
by nepoznal pravdu. Osoba, ktorá chce pracovať s veľkými vecami vo svete, musí byť ako malé
dieťa. Musí byť jednou nepopísanou knihou. Napísané knihy sú uloţené v kniţniciach. Tam by si
ich mohol kaţdý prečítať. Najdôleţitejšie knihy sú tie, ktoré sa píšu teraz. Z tohto dôvodu, keď
vám hovorím o poznaní pravdy, mám na mysli nenapísanú knihu. Vedeli by ste citovať a
povedať mi, čo je to pravda, ale nikto aţ doteraz nepodal definíciu pravdy. Ľudia definovali
pravdu ako pravdepodobné veci. Avšak, pravdepodobné veci sú úplne odlišná kategória, náleţia
k celkom odlišnej sfére.
Ľudia sa vţdy zastavia a povedia: "Povedz mi pravdu." Avšak, tí, ktorí nepoznajú svoje jedlo
budú vţdy chorí. Poznajte svoje jedlo, alebo jedlo, ktoré je nevyhnutné pre zdravý stav vášho
tela...Ak nepoznáte svojich priateľov, budete sa vţdy stretávať s ťaţkosťami. Ak nepoznáte
svojho otca a matku, budete sa vţdy stretávať s ťaţkosťami. Ak poznáte svojho otca, budete
slobodní. Mohla by však existovať prekáţka - váš otec by mohol byť chudobný. Otec, o ktorom
vám hovorím, ten by nemohol byť nikdy bedár.
Človek, ktorý je chudobný, by nemohol byť otcom. Kategoricky prehlasujem, ţe chudobný človek
by nemohol byť otcom, rovnako ako chudoba a núdza sú dôvodom pre mnoho nerestí na celom
svete. Chudoba, to je umenie, ale len pre mudrcov. Len múdry človek by mohol skúsiť tento
luxus - chudobu. je nepredstaviteľné umoţniť to biednemu človeku. Stretnete chudáka a on
povie: "Som biedny muţ." Chudoba nie je lyţica pre vaše ústa. To je môj názor. Svätec, mudrc
by si mohol dovoliť byť chudobný.
Teda, teraz rozprávam, hovorím o nefyzickom obmedzení. Pretoţe prekáţka, ktorá existuje v
mentálnom svete človeka, takto spúšťa obmedzenie človeka. Aj spoločnosť, aj ľudia dnes
spoznávajú obmedzenie. Chudoba nie je niečo fyzické. Potom, ak uvaţujeme týmto spôsobom,
zvieratá, napríklad taký vôl, ktorý je zapriahnutý do voza, je slobodný. Tieto zvieratá môţu ťahať
milióny, môţu ťahať drahokamy, môţu ťahať sväté diela, ale vôl by nemohol byť nikdy ani svätý,
ani bohatý. Div je, ţe ľudia, ktorí sú zaťaţení si myslia, ţe sú bohatí. Ja neviem; toto je klamná
predstava. To dovoľuje ignorantovi myslieť si, ţe má pravdu, ale múdremu človeku - nikdy.
Biedny človek nepotrebuje ani auto, ani vola, ani pluhy; nepotrebuje nič. Ţiví ľudia nepotrebujú
sluhu. Kaţdý, kto na zemi potrebuje sluhov, je mŕtvy človek. Mŕtvy ľudia potrebujú sluhov - aby
ich obliekli, pripravili na pohreb.
Mladí ľudia majú filozofiu, hovoria - pán ten a ten zomrel. Je zvláštne, ţe dnes ľudia
neveria v posmrtný ţivot a do toho sveta posielajú ľudí. Obyvatelia tamtoho sveta nevedia, čo je
smrť. Tak ako ţiví ľudia tohto sveta by nemohli ísť do tamtoho, ťaţko tam pôjdu mŕtvi. Zdravý
človek nepracuje a chorý ťaţko bude pracovať. Šikovný človek by dokázal postaviť dom s
ťaţkosťami, predstavte si, ako by ho dokázal postaviť hlupák, ktorý vôbec nerozumie ako
postaviť dom. Všetky tieto príklady sú teraz protikladmi.
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Poviete: "Nerozumieme?" Rozumiete. Sú situácie, ktorým by sme nemohli porozumieť.
Napríklad, nerozumiete stavu chorého človeka. Mohli by ste mu porozumieť len vtedy, keby ste
sami boli chorí. Okrem toho, nemohli by ste pochopiť nevedomého človeka, ak by ste neboli v
jeho situácii. Nedokázali by ste pochopiť situáciu človeka, padlého človeka, hriešnika, ak by ste
neboli v jeho situácii. Dokiaľ sa nedostanete do jeho situácie, nedokáţete chápať podmienky v
ktorých sa nachádza. Mimo to, budete hovoriť o hriechu. Predsa len, toto je mechanický výklad.
Napríklad, vezmite si, ţe sa učíte štyri operácie. Dvojice matematických operácií - sčítanie a
odčítanie, znamenajú mechanické procesy, konečné procesy, ako ich ja nazývam. Násobenie a
delenie sú organické procesy. Násobiť by ste mohli len to, čo v sebe obsahuje ţivot.
Mŕtve veci by nemohli byť násobené. Deliť by ste mohli len to, čo má ţivot. Prebytok sa dá
rozdeliť, ţivot môţe byť násobený. Preto, v násobení a delení uţ máte proces rastu. Tak vám
môţem dať porovnanie. Tu je: Štyri stavy, ktorými by mal človek prejsť, ja ich nazývam refrakcia
(lom svetla - pozn. prekladateľa) ľudského vedomia v jeho involúcii.
Zostup do materiálneho sveta je taký, ţe najprv človek zaberie pozíciu jedného bodu.
Predstavte si túto jednu osobu, jednu dušu, ktorá zaberá miesto jedného bodu, ktorý z nášho
hľadiska nepredstavuje ţiaden priestor. Súčasne existuje, je si vedomá, ţe je niekde. Kde je, to
nevie, nepozná cestu, ako ich my poznáme v čase a priestore. Tento bod, aby začal rásť, najprv
expanduje, formujúc okolo seba kruh. Je to pretrhnutie, expanzia ľudského vedomia. Keď je
tento kruh prerušený, niekde rozbitý, potom z neho obsah vystupuje von. Matéria, ktorá
vystupuje z kruhu von, to je ďalšia refrakcia. A teraz vstupujeme do poľa elektriny, ktorá
vystupuje z kruhu. Keď sa v prírode objaví elektrina, je tam lom svetla (refrakcia) a vystupujúce
krivky. Prirovnám to k nasledujúcej situácii. Centrum, to je púpä (zárodok) ţivota. Semeno, to je
kruh. Refrakcia kruhu, to je sadenie. Vyklíčenie, to je ako výtok energie. Nakoniec, vetvy, ktoré
sa vytvárajú smerom do hora, sa ohýbajú do formy kriviek.
Z tohto hľadiska, keď hovoríme o ľudskom vedomí, máme na mysli to východiskové centrum, z
ktorého vyšiel človek, kde bol človek slobodný. Po zostupe do materiálneho sveta stratil svoje
poznanie. Následkom toho, upadol do otroctva v okolitom prostredí. Niektorí z vás zabudli,
odkiaľ prišli. Nepamätáte si to. Niektorí z vás si nepamätajú čo bolo pred 40-50 rokmi, keď ste
sa narodili, nepamätáte si tú okolnosť. Keď ste boli v lone svojej matky, vôbec nič sa vám
nevykresľuje; ani si nepamätáte, kde ste boli pred tým, neţ ste vstúpili do matkinho lona. Avšak,
ak vo svojej mysli rozlejete trocha svetla, spomeniete si na cestu, ktorou ste prišli. Okultisti,
objasňujte, to čo vám dávam - to je teória objasňovania. Hovorí sa, ţe keď taká bytosť, také
centrum v neviditeľnom svete, také vedomie - kvôli niektorým stvoreniam - má výraznú potrebu
zostúpiť na zem, aby pracovalo, potom dva vznešené bytosti vezmú túto dušu - povedané
ľudskou rečou - premiestnia ju a obídu okolo zeme, urobia tri okruhy okolo zeme. Zem má 12
dverí, ktorými by sa dalo vstúpiť. Potrebujete nájsť tieto dvere otvorené. Tam budú čakať anjeli.
Potom by sa mali usilovať, aby našli otca a matku, aby ich zbilancovali a oni budú vychovávať
túto dušu. Onedlho po tom, zošlú z neba svoje poţehnania. Toto je poňaté zoširoka.
Môţete namietnuť: "Kto to videl?" Ľudia, ktorí majú oči to videli. "A kto to nevidel?" Ten, kto
nemá oči. Prečo tí astronómovia, ktorí sa pozerajú svojimi ďalekohľadmi vidia veci, ktoré my
nevidíme. Potom nám dovoľte mu povedať: "Ako k tomu prídeme my, ţe to nevidíme?" On bol
vybavený nástrojom, ktorý mu pomáha vidieť; on má poznanie. Ak by som to mohol pozorovať z
rovnakej pozície, majúc rovnaké pochopenie... Nemyslite si, ţe pozorovaním cez teleskop niečo
uvidíte. Neuvidíte nič. Uvidíte len hviezdy o niečo jasnejšie; uvidíte mesiac o niečo väčší. Ale
musíte mať veľkú predstavivosť, ako umelec, pretoţe bez predstavivosti nemôţete vidieť nič.
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V ľuďoch jestvuje vnútorný teleskop. Hoci máte tieto mechanické zariadenia, musíte
svoje myslenie ešte niečím vybaviť. Taký ţiak by nemal mať v mysli ţiadnu pochybnosť, ţe je
jeho pohľad správny alebo nesprávny. Nemal by pochybovať. Môţete spraviť chybu vo svojich
kalkuláciách, to nevadí. Len vedec môţe urobiť chybu, neznalý človek ju urobiť nemôţe. Čím
viac chýb urobíte, tým viac budete vzdelaní. Len človek narodený na zemi môţe robiť chyby. Ak
sa nenarodil, ako by mohol robiť chyby. Teraz poukazujem na výsledok ľudských hriechov.
Jestvuje mnoho druhov hriechov, za ktoré nie sme zodpovední. Jedného dňa, ak by sme boli
súdení, boli by na nás uvalené veľmi malé tresty. Existujú iné chyby, ktoré robíte. Môţete kvôli
nim trpieť viac, neţ pre väčšie hriechy.
Nepodliehajte klamu tak, ako jedna ruská ţena, ktorá šla k 84-ročnému starému ruskému
kňazovi a povedala mu: "Dopustila som sa hrozného zločinu." Spýtal sa jej: "Ukradla si
peniaze?" "Nie, neukradla. Ešte horšie." Kňaz si zoradil všetky hriechy a spýtal sa jej: "Zabila si
niekoho?" "Nie, ešte horšie. "Zhrešila si proti nebu?" "Ešte horšie." Nakoniec hovorí, ţe najväčší
hriech spočíva v tom, ţe keď kojila dieťa, olízala svoje mlieko. Toto je najväčší hriech.
Teraz sa vráťme späť. Kristus hovorí - spoznáte pravdu. Musíte poznať pravdu. Ale pre
poznanie pravdy by malo byť vytvorené vnútorné spojenie. Slovo Pravda musí vţdy znamenať
ten moment, keď skutočná Boţia Láska uţ začala pracovať v ľudskej duši. Tento moment
ukazuje, ţe ste na ceste pravdy. Keď je Boţia Láska aktívna, cesta, ktorou idete je skutočná.
Keď Kristus hovorí: "Ja som cesta, pravda a ţivot." Táto cesta vedie k pravde. Táto cesta je
cestou ţivota. Jasne, my, moderní ľudia berieme ţivot so všetkými jeho ťaţkosťami. Vidíme, ţe
problémy nám v ţivote prinášajú osoh. Pretoţe fyzický ţivot, to je protiklad, toto je objasnenie
veľkého ţivota. Musíme preskúmať všetko, čo sa na zemi deje, pretoţe keď to spoznáme,
pochopíme ten ţivot, do ktorého sa musíme vrátiť alebo ţivot, z ktorého sme zostúpili.
Dám vám príbeh ako príklad. Európan vidí hinduistického ţiaka, ţe sa kolíše na skale. Ide k
nemu a hovorí: "Pane, vystavujete sa veľkému nebezpečenstvu." Pribliţoval sa k nemu, aby ho
zloţil dole. "Nerobte hlúposti, je to nebezpečné pre váš ţivot." On mu odpovedal: "Kaţdý človek
je vo svojom ţivote v takom nebezpečenstve ako ja; kaţdý môţe vţdy stratiť svoju rovnováhu a
padnúť dole. Učím sa tu na skale, ako udrţať svoju myseľ v rovnováhe." My si myslíme, ţe len
ten, kto sa prechádza v horách, je v nebezpečenstve. Riskujeme kaţdú chvíľu. Ste zlákaný, ste
na vysokom poste. Pokušenie ešte nie je hriech. Môţu ťa oklamať, nič z toho, pokiaľ si ty nikoho
neoklamal. Môţu ťa olúpiť, nič z toho, pokiaľ si ty niekoho neolúpil. Môţu ťa zbiť, nič také, pokiaľ
si ty niekoho nezabil. Poviete - ak by ma zabili, všetko by sa skončilo. Ale v ţivote existuje niečo,
čo by nemohli zabiť. Jednou z týchto vecí je pravda. Ak je vo vás pravda, nikdy by ste nemohli
byť zabití. Dokázali zabiť Jeţiša? Kristus sa zjavil - aby im ukázal, ţe človek, ktorý verí v Boha
nemôţe byť zabitý. Mohol byť len zranený. Len sloboda vedie k podmienkam, pod ktorými môţe
ţiť človek.
Podmienky prinášajú obmedzenia. Dokonca smrť je najväčšie obmedzenie. Ako náhle
zomriete, môţete byť vystavený všetkému utrpeniu. Len čo môţete byť oslobodení od smrti, je
to najväčšie dobro, aké človek môţe mať. Len čo ste slobodný, ste majster; ak by ste sa
nedokázali oslobodiť, ste otrok. Mali by sme to skúsiť. Rovnaký zákon platí pre svet duchovný aj
fyzický; je to rovnaké v náboţenstve i vo vede. Jedného dňa opustíte nedbalosť, ako človek
zotročuje podmienky pod ktorými ţije.
Tak ako hovorím, pravda je vnútorná záleţitosť. Pravda nie je umiestnená mimo nás. Ţijeme v
pravde, len to nevieme. Ţijeme v pravde práve tak, ako organické bytosti ţijú vo vzduchu, práve
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tak, ako ţijú vo svetle. Majú podmienky k tomu, aby tam ţili, aţ kým ako duša si uvedomí
skutočnosť, ţe ţije v pravde, aby dosiahla vedomie pravdy. Človek ţije v pravde, ale výslovne
v pravde ţije spôsobom, akým ţije, ale za tých podmienok, za ktorých sa môţe pravda prejaviť a
byť slobodná. Apoštol Pavol si dovolil na jednom mieste povedať, ţe ţijeme a pohybujeme sa v
Bohu.
Keď ţijeme a pohybujeme sa v Bohu, čo je to za vec, ktorá nás zotročuje? A čo viac, ţijúc v
Bohu, ţijeme v obmedzení. Toto obmedzenie ukazuje tieţ slobodu, ktorú máme. Toto je
organické odbočenie. Ja teraz nehovorím o omyle v ţivote, ktorý je nevyhnutný pre ţivot
samotný. Existujú isté zbytočné omyly, ktoré sa nerodia z potreby, sú z nášho vlastného
podnetu. Nič, čomu nemôţete zabrániť - teraz o tom nemôţem hovoriť, vy sami sa tomu
vyvarujte. Existuje niečo, čomu sa človek vo svojom ţivote nemôţe vyhnúť. Napríklad,
nemôţete zabrániť tomu, aby ste prišli na zem a niekoho nemilovali. Poviete: "Zotročil som sa v
ľudskom ţivote."
Áno, áno, čo to je za slobodu nikoho nemilovať? Ak je tak, nie je ţiaden dôvod zostávať na
zemi. Čo hľadáte na zemi? Ale vy poviete: "Ľudia sú zlí." Čo robíte medzi zlými ľuďmi? Tu sa
javí iná otázka, koho by ste mali milovať. Niekoho milujete, chcete tieţ iný zákon. Nemôţete
milovať všetkých ľudí naraz. Je to nezlučiteľné s ľudskou prirodzenosťou. Za súčasných
podmienok, súčasný existujúci nervový systém neumoţňuje zniesť celú lásku všetkých ľudí. A
bolo by to veľkým nešťastím, ak by vás milovali všetci ľudia. Roztopili by ste sa. Môţete ţiť, ak
vás aspoň polovica tých ľudí nenávidí. Nenávisť, v tomto prípade, je jeden stimul v ţivote. Ak
nenávisť rastie k 100 percentám, ste v inej pozícii. Tieto kontrasty existujú, ako vnútorná potreba
ţivota. Teraz si myslíte, ţe učenci a svätci vo svete mali normálny ţivot. Neboli ste v pozícii
svätca. I anjeli boli kedysi tak prostí ako vy, neotesanci. Mali nízke čelá, ale teraz sú anjelmi.
Majú poznanie pravdy. Pozdvihli sa. Múdro začali slúţiť Bohu láskou, dobrovoľne. Preto sú
anjelmi.
Tak teda, ja hovorím, ţe vo svete existuje extrémna opatrnosť alebo dokonalá
racionalita. Napríklad, v prípade, ţe skúšate porozumieť, sadnete si a premýšľate, prečo ste sa
narodili na tento svet. Potom sa spýtate svojho otca, potom svojej matky, prečo ste sa narodili.
Nech sa spýtajú vaši rodičia svojho otca a matky, prečo sa narodili. Tak sa dostanete do
krajnosti. Nakoniec, spýtate sa Príčiny, prečo ste boli poslaní na zem. Akú odpoveď dostanete?
Mudrc prechádzal okolo ovocného stromu a povedal: "Myslím, ţe keď nemáš rozum, ţiješ
šťastne; nikto ťa neznepokojuje, ale kaţdý zaťaţuje mňa pre moje videnie." Potom ovocný strom
- bola to jabloň - povedal: "Je to tak, ja nemám tvoje vedomosti, ale deti zo mňa otriasajú moje
ovocie. Bez ohľadu na to, koľko detí mám, kaţdý rok ich odo mňa zoberú a nenechajú mi ani
jedno."
Som udivený, to je netrpezlivosť rastlín. Jete ovocie a nemyslite na to, ţe jabloň plače pre svoje
deti. Myslite si, ţe jabloň sa teší. Keď sú odvedené vaše deti, hovoríte: "Moje srdce bolo
prebodnuté." Srdce jablone nebolo prebodnuté? My si myslíme, ţe jabloň netrpí. Sú bytosti,
ktoré sú vyššie, neţ my a oni zmýšľajú o nás rovnakým spôsobom ako my o jabloni. Napríklad,
ak bytosť z neviditeľného sveta príde a vidí, ţe máte pekné dieťa, zamiluje sa do neho, vezme
ho za ruku, ukradne ho a odnesie na druhý svet. Vy plačete, pretoţe vzali jeho odev. Čo sa
stalo? Ukradli ho. Táto bytosť vzala jeho dušu a zasadila semienko v záhrade Edenu. Ak by ste
šli na druhý svet, sú tam zvláštne záhrady - také a také vzorkové sadiarne pre to a to dieťa.
Uvidíte svoje dieťa zasadené v záhrade. Moţno poviete - je to alegorická, obrazná reč.
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Som zvedavý, čo je skutočná reč? Zatiaľ som nenašiel naozajstnú reč sveta. Máte mnoho
priateľov, ktorí šli do toho sveta. Kde sú? Hovoríte o tom svete. Rád by som vedel, aký je váš
pohľad - kde je ten svet: hore alebo dole? Ani hore, ani dole. A ten a tamten svet je tu, v našom
vnútri. Ten svet, to sme my. Mimo nášho sveta ţiaden iný nie je. Nehovorím o ľuďoch, ktorí
zomreli, ale o vedomí, ktoré nezomiera, ale ţije milióny rokov. Jestvuje vedomie, ktoré postupne
mení všetky epochy. Tvorenie vesmíru vykonáva bytosť s nesmiernym vedomím, ktorá má túto
veľkú skúsenosť. Vidíme, ţe celý slnečný systém bol zmenený; nestratil sa, zmenil sa.
Teraz rozviniem hypotézu. Čo sa stane s naším slnkom? Nakoniec, keď uţ bude znudené
mesiacom a zemou, stane sa človekom. Potom sa ho spýtate: "Čo si predtým robil?" Zasmeje
sa a odpovie: "Môj objem bol 1,5 milión krát väčší, neţ objem zeme. Ale vzdal som sa toho
zamestnania a prišiel som sem ako človek." Uveríte tomu? Slnko bude zvaţovať to veľké
privilégium stať sa človekom. Potom sa slnko zosobáši s mesiacom; bude mať deti; bude plakať,
deti budú choré. Uvaţujete o chorobe ako o nešťastí, neuvaţujte tak. Avšak je to tak, pre
človeka, ktorý nechápe. Choroba je jednou z najväčších privilégií, ktorú človek na zemi má.
Dám vám príklad. Keď človek zoslabne, uţ zomiera, dokonca aj tí, ktorí ho nemilovali prídu,
pobozkajú ho, objímu ho. Jedného dňa sa stane rozumným a silným ako všetci, čo sa posadili
naokolo. Ale keď je chorý, zoţltnutý, s klesnutými očami, všetci povedia: "Úbohý človek!" A len
potom zakúsite skutočnú lásku. To je skutočná láska. Ktokoľvek sa vás dotkne rukou, pozrie sa
na vás, nebude mať inú myšlienku a zanechá vám svoje poţehnania. Bulhari hovoria, ţe
môţeme zniesť aspoň tie trápenia vo svete, ktoré prídu. Len skrze utrpenie sa vo svetovej
histórii zjavili najväčšie nečakané objavy. Najväčšie zmeny sa uskutočnili v priebehu najväčších
nešťastí všetkých svätcov a majstrov; potom sa uskutočnili najväčšie objavy. Existuje vo svete
jeden veľký axióm: pravda nemôže byť objavená ľuďmi žijúcimi v materiálnom blahobyte.
Materiálny blahobyt musí prísť po tom.
Tak, teraz Kristus hovorí k tým, ktorí uverili: "Ak zostanete v mojom slove, ste v pravde
moji učeníci. A poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí."
V súčasných podmienkach sa vyţaduje veda, ktorá vychádza z pravdy, pretoţe na
základe pravdy je postavený celý Kozmos, všetky najväčšie zákony, ktoré v súčasnosti existujú,
všetky nezameniteľné formy, ktoré teraz vo svete existujú. Tak ako je to teraz, celý Kozmos je
postavený na vzore pravdy. Nemôţete porozumieť nebeským telám; nedokáţete pochopiť ich
ţivot; nemôţete rozumieť zemi, planétam, svetlu, ak nepoznáte tento vnútorný zákon. Je mnoho
učených ľudí, môţete čítať ich knihy a ocitnete sa vo veľkom rozpore. Veria, ţe človek je vyššie,
neţ príroda. Istým spôsobom majú pravdu. Ak sa domnievajú, ţe človek je boţstvo, prosím, ale
človek je manifestáciou Boha. Ak je človek manifestáciou prírody, nie je nad prírodou. Ale v
istom ohľade, je ona trocha nad človekom. Pretoţe slovo Príroda znamená zjednotenie všetkých
vedomých bytostí, ktoré pracujú vo svete. Mohol by potom človek sedieť vyššie, neţ všetky tieto
vedomé bytosti? Z tohto dôvodu je to vo svete odôvodnené. Nehovorím o tej mechanickej
prírode, ku ktorej sa modlíte, a ktorá nenačúva, ale o prírode, ktorá je ozvenou boţského sveta.
Potom v tomto ohľade, ľudská tvár je miesto, kde sa môţe pravda prejavovať. Je to jediné
miesto na človeku, kde sa môţe pravda prejaviť. Tam je pravda. U zvierat je pravda pokrytá
chlpmi a je tam zárodok pravdy, ktorá je v človeku. To je ľudská tvár. Preto, čím je ľudská tvár
pravidelnejšie formovaná - potrebujete vedieť, čo je tvár - tým sa v nej viac manifestuje pravda.
Absolútne ţiaden podvod. Hovoríme, ţe tvár neklame. Sú aj prestrojené tváre. Na ľudskej tvári
sú isté línie (môţete si to otestovať), kde tieto línie sú, tam nemôţe byť ţiadne klamstvo.
Hovorím o ţivých líniách, o oţivených tvárach, nie o maskách, ale o tých tvárach, ktoré sa
neustále menia od rána do večera; takú tvár neuvidíte 2 minúty, aby bola rovnaká, ale ktorá je
vţdy pestrou ľudskou tvárou. Keď si uvedomíme túto všadeprítomnú rozmanitosť, to je to, čo ja
nazývam krásou. Krása závisí na večnej rozmanitosti, ktorá dáva vyjadrenie veľkej prírody.
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Naša tvár je krásna do takej miery, do akej je vyjadrením tejto ţivej, veľkej a rozumnej prírody. Z
tejto perspektívy dokáţeme posúdiť fyziognómiu. Sú rozdielne stupne pravdy: rozumová stránka
pravdy, citová stránka pravdy a vôľová stránka pravdy. Rozumová stránka je sústredená v čele,
citová (srdcová) - v nose, a vôľová stránka - v ústach. Ľudské ústa sú najlepším a zároveň i
najnebezpečnejším miestom.
Takţe, ja hovorím, ţe poznám pravdu. Ako? Môţete spoznať pravdu podľa svojho
srdca; môţete ju spoznať svojou mysľou; môţete ju spoznať svojou vôľou. Rozumiem slovu
"vôľa" ako aplikácii pravdy. Rozumiem slovu "city" ako hĺbke, sile; a myšlienka je tá forma, do
ktorej môţe byť pravda vloţená a pouţitá ako subjekt, o ktorom som vám hovoril. Táto teória
existuje. Ak by ste si vzali ľudského ţiaka, podriaďuje sa takému centru, z ktorého človek odišiel.
Ucho predstavuje zasiate semeno, ktoré uţ kvitne. Nos predstavuje semeno, ktoré pučí a ústa
predstavujú konáre a vetvy, ktoré sa ohýbajú po ťarchou ovocia a je tam mnoho jedla k zjedeniu.
Môţete jesť a piť. Z tohto dôvodu teraz človek prišiel do pozície jedenia a pitia. Poţehnaní sú tí,
ktorí jedia a pijú a beda tým, ktorí nejedia a nepijú.
Kristus hovorí: "Ja som živý chlieb, ktorý prišiel z neba. Ktokoľvek je z tohto chleba, bude žiť
naveky." Toto má dvojitý význam. Hocijaká myšlienka je jedlo. Hocijaký cit je jedlo a hocijaký
čin je jedlo. Nie sú to len ilúzie. Aby ste boli silní, vaše srdce musí jesť. Poviete: "Ja nechcem
ľúbiť." Ľúbte kohokoľvek, ak nie mňa, niekoho iného. Ak nechcete milovať ľudí, milujte stromy,
milujte kamene, rieky, rastliny, zvieratá, muchy, voly, somárov, milujte čokoľvek chcete. Spýtate
sa: "Prečo by som mal milovať somáre? Bez rozdielu, somár - pre teba, pre ostatných - mudrc.
Východne národy majú veľké privilégium. Dobre, rád by som sa vás spýtal, ako by ste
objasnili ten zvláštny fakt, ţe kultúrny národ ako Egypťania, uctievali boha Apisa (Hapis, býk boţstvo). Apis je vôl. Tak, náš vôl sa stáva bohom. Ako by ste vysvetlili tajomné mačky Egypta.
Takţe, oni si mysleli, ţe Apis je boţstvo, stelesnené vo zvieracej forme. To je predstava. Akési
boţstvo, stelesnené v mačacej forme. Jestvuje mnoho mačiek, ktoré sú posvätné. Bulhari majú
svoju vieru. Ak mačka vstúpi do vášho domu, myli by ste si byť istý, ţe ste zaopatrený, oţeníte
sa a budete mať deti. Ak mačka nepríde, nebude sa vám dariť. Toto je bulharská interpretácia.
Je to sčasti pravda, nie je to povera. Uvediem túto anekdotu inak. Ak máte pole niečo nad 9-10
akrov (1 aker - pribliţne 4000 m2) a je tam asi 200-300 metrov nad ním prameň, tento prameň si
vás nájde. Nie je to pre vás dobro? Nie je to vaša mačka, ktorá okolo vás prešla? Ak ste
pohotový človek, budete polievať celú záhradu a vaša záhrada bude v dobrej kondícii. Ale ak
prameň vyschne? Takţe, mačka predstavuje v prírode zdroj prírodnej sily. Jeden z vašich
známych k vám prišiel v tejto mačke, zamaskovaný, ten, kto vám chce pomôcť. Teraz, keď vám
začnem objasňovať, čo je pravda z pohľadu Kresťanstva, poviete, ţe je to pohanstvo a ţe je to
nepravdivé.
Čokoľvek, čo dáva svetlo ľudskej mysli, čokoľvek, čo dáva šťastie ľudskému srdcu, čokoľvek, čo
dovoľuje realizáciu ľudských činov, čo prekáţa, to je pre vás dobré. Nemôţe tam byť ţiaden
klam. Pretoţe, ak príde k vášmu domu mačka, ak tam tá mačka ţije, budete ju len kŕmiť a ona
vám bude slúţiť, nechce, aby ste jej platili nejaké peniaze. Ak pôjde von, nič neplatíte; bude vám
slúţiť zadarmo. Aj vôl vám slúţi zadarmo.
Pôjdem ešte ďalej: kaţdá svätá myšlienka, ktorá vstúpi do vašej mysle ju neuprace, ale ju
opustí. Neposielajte túto myšlienku preč. Ľudské šťastie je postavené na nej. Ak príde svätý
pocit (túţba), čokoľvek to je, mohol by vyzerať aj trocha hlúpo, čokoľvek to je, neuvaţujte o ňom,
ako o hlúpom. Alebo sa jedná o čin. Zvaţujete, ţe ten čin bude detinský. Neuvaţujte o tom
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takto, ale realizujte tú myšlienku, nezáleţí na tom, aká je malá. Realizujte ten cit, nezáleţí na
tom, aký malý je. Realizujte ten čin a uvidíte, aký bude jeho výsledok.
Preto máte pochopenie pre duchovný svet, pre rozumový svet je to atavistické chápanie (majúce
znaky a vlastnosti vzdialených predkov znovu sa prejavujúce u potomkov - poznámka
prekladateľa). Od nepamäti s moderným kresťanstvom splynulo mnoho pohanských povier.
Kristus ich čistil, čistil ale nemohol ich vyčistiť. Kedy sa integrovali všetky tieto klamné
predstavy? Napríklad, keď vám mačka prejde cez cestu, veríte, ţe je to znamenie nešťastia.
Keď stretnete kňaza, zatiaľ čo idete dole ulicou, uvaţujete, ţe to bude nešťastné znamenie. A
vrátite sa späť. Neobjasňujete túto príčinu. Napríklad, pre niektorých ľudí je Utorok nešťastný
deň, pre iných ľudí je to šťastný deň. Prečo je to nešťastie, keď vám mačka prejde cez cestu?
Keď sedíte na okne a ofúkne vás chladný vzduch, prechladnete. Prečo sa bojíte vetra? Je to
nemoţné, chytiť nádchu. Ale ak máte zlú myšlienku, prechladnete. Ale ak tento vietor milujete,
všimnete si, ţe je jedno či fúka. Pre fúkanie vetra jestvuje nová teória. Aký je jeho dôvod? Je to
kolektívne dýchanie ţivej prírody. Vdychujúc a vydychujúc, vytvára vietor. To hovoria okultisti.
Niekedy príroda len zadrţí dych. Keď je bezvetrie alebo fúka slabo, vdýchnu a zadrţia dych.
Keď vietor nefúka počas 4, 5, 6, 10, 15, 30 dní, nezbadajú, ţe po výdychu ho vyfúknu ako prúd
vzduchu. Tak, a teraz ak budem na opačnej strane, vznesiem námietku: aké ohromné stvorenia!
Iné vysvetlenie je, ţe teplý vzduch stúpa hore od zeme a studený vzduch klesá dole a to je tá
výmena vzduchu. Spýtajme sa teraz na túto premenu: Je tento fenomén racionálny alebo
iracionálny. Napríklad, máme hodiny, idú aj bez toho, aby sme vedeli, ako boli vyrobené. Je to
mechanický proces, ale majster ani nikdy nemyslel na to, ţe tieto hodiny budú visieť na našej
stene. Ale jednako my vieme, ţe za týmito hodinami je rozumnosť. Tak je aj za našim telom, za
bunkami, ktoré formujú naše telo, rozumnosť.
Nemecký vedec spravil štúdiu. Hovorí, ţe aby sme vytvorili model ľudského tela,
potrebovali by sme 20 miliárd buniek. Ak predpokladáme, ţe jedna bunka bude mať hodnotu 1
bulharského leva, potrebujete 20 miliárd leva na všetky bunky ľudského tela ako vzorky, aby ste
ich zhromaţdili na jedno miesto. Súčasne hovoríte: "Čo mám robiť?" Všetky tieto bunky sú
vzaté z rôznych solárnych systémov; nie sú vzaté z jedného miesta. Substancia, z ktorej je
vytvorený človek je vzatá z viacero oblastí. Mnoho rozličných výprav bolo poslaných zo
vzdialených oblastí, aby skooperovali tieto bunky. Po smrti, kaţdá bunka odíde späť do svojej
oblasti, potomkovia týchto buniek zostávajú na zemi. Primárne bunky sa berú späť, na zemi
zostávajú len ich potomkovia (následníci). Touto cestou pokračuje ľudská rasa. Teda, toto je
objasnenie ľudskej reprodukcie, nechcem vás vydesiť.
Niekedy počúvate Beethovena, niektorú z jeho symfónií. Ničomu nerozumiete a hovoríte: "To je
veľmi pekná vec, bolo to napísané veľmi pekne, je to úţasné, páči sa mi to." Nepoznáte to a
páči sa vám to. Tak teda, bez toho, aby ste vedeli o čom som hovoril, ako sa vám to môţe
páčiť? Aký je pouţitý hudobný kľúč - dur alebo mol; aká škála je pouţitá, aké hudobné symboly
boli zmenené - na tom nezáleţí. Vedci chápu menej.
Tak, poviem vám, pravda má jedno pouţitie. Potrebujete začať. Človek si musí
zachovať tvár. Ak chcete mať úspech vo svete, dám vám jedno pravidlo. Povaţujte svoju tvár za
posvätnú, nič viac. Nezanedbajte ţiadnu škvrnu na svojej tvári. Nezanedbajte nijakú mentálnu
škvrnu, nijakú citovú škvrnu, na vašej tvári by nemal byť vidieť ţiaden zlý skutok. Nehovorím o
deformáciách. Ale niekedy je jedna škvrnka vo vašom mentálnom svete a na vašom čele bude
určite flek. Niekedy je škvrna na vašej duši a váš nos bude poznamenaný a ak je škvrna na
vašej vôli, budú isto poznačené vaše ústa. Keď sú poznačené, vaše telo nebude správne
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fungovať. Pretoţe tvár je spojená s dušou a duša je spojená s prírodou. Keď procesy vo vašom
tele neprebiehajú správne, budete svojrázny, nešťastný človek.
Takţe, predovšetkým, ak niektoré náboţenstvo niečo vytvorilo vo svete, tak to, ţe človek, keď
ráno vstane, mal by poprosiť Boha, aby poţehnal jeho sluchu, aby ho nemal zlý. Potom by mal
poprosiť Boha, aby čokoľvek uvidí, zjedol s veľkou chuťou. V jeho ţalúdku by nemala byť ţiadna
nespokojnosť a nakoniec, všetko, čo pocíti nosom, by malo mať vôňu. A čokoľvek, čo uvidí
svojimi očami, by malo byť milé a krásne. V súčasnosti sa človek posadí a je domýšľavý. Iný sa
posadí a premýšľa o anjeloch. Predstavuje si ho ako človeka, len trochu krajšieho. Na jeho ruku
nevloţíte 5 prstov, ale umiestnite desať prstov na jednu ruku a ďalších desať na druhú ruku.
Palec bude najhrubší. Ukazovák nebude v podstate hrubší. Ani jeden prst anjela by nemal byť
taký. Môţem povedať, ţe prsty anjela sú trocha kónické (kuţeľovité). Ich prsty sú veľmi
delikátne, ako prsty jemnej panny, milé, najkrajšie prsty, aké ste kedy videli, také sú ich prsty.
Keď raz uvidíte ich prsty, zostane to vo vašej mysli po celý ţivot, nikdy na to nezabudnete.
Krásne, sú krásne.
Ţalmista hovorí: "Keď uvidím tvoju tvár, budem spokojný." Stále nechcete vidieť
človeka za svojim chrbtom. Pretoţe človek, ktorý vás miluje za vašim chrbtom, vás nemiluje.
Kaţdý z vás to musí vedieť. Človek, ktorý vás miluje sa na vás bude vţdy pozerať. Človek, ktorý
spustí oči dole, povie: " Nedokončil som prácu, ničím ma neobťaţuj. Som stále na zemi, som
spojený so zemou." Človek, duchovný človek sa pozerá priamo. Keď prosíme, nepozeráme sa
dole, nepozeráme? Nevyhnutne sa musíte postaviť, pozerať priamo, nič viac. Nezízajte na
kaţdého, ale upriamte na neho svoj pohľad na 10 sekúnd, nemali by ste na neho zízať alebo
klopiť oči. Pozrite sa na neho a odbočte. Keď sa na vás pozrie, mal by vidieť, ţe vaše oči sa
pozerajú. To je milá láska. Keď sa na neho dívate, nepozerajte sa zvrchu. To je zlé. Keď človek
musí dať niečo bankárovi, keď sa na neho pozrie, bankár mu vráti pohľad s dopola zatvorenými
očami. Povie: "To je veľmi pekné, ale musíte zaplatiť - a len čo odnesie svoj notes, povie musíte platiť také a také úroky, ale počkáme vám. Ak si ten bankár myslí, ţe vám môţe odpustiť
úroky alebo vám môţe dať polovičný, ak sa na vás pozrie a urobí očami kruh dohora, budete
vedieť, ţe je ochotný to urobiť. Ak zabočí očami dole, mali by ste vedieť, ţe vaše vrecko by malo
byť plné.
Teraz, keď vám o tom hovorím, budete pozorovať, ako ľudia pohybujú očami, akým smerom
nimi pohybujú. Ale tieţ pohľadom na vaše vlastné oči, v akom smere sa pohybujú. Mali by ste si
to sami vyskúšať. Stretol som ľudí, ktorí to robili nevedomky. Človek sa na mňa pozrie a chce mi
ukázať, ţe je skromný, plachý a sklopí oči dole. Je to zvyk. Naučte sa pozerať dohora. Pohľad
očí dohora je poţehnanie. Na pohľade človeka veľmi záleţí, ním sa prezentuje. Ak by ste vedeli
ako ďaleko od niekoho stáť, keď ho stretnete, ako sa pozerať, ako ďaleko stáť od stromu...
Mnohokrát pristupujete k stromu veľmi blízko. Niektoré stromy neobľubujte. Sú stromy, ktoré sú
veľmi ctiţiadostivé. Sú stromy, ktoré nemajú rady, keď sa uchýlite do ich tône. Takým stromom
je vlašský orech. Ak neveríte, skúste zaspať v tôni vlašského orecha a potom príďte. Pochopíte.
Bulhari vedia, ţe nesmú spať v tôni vlašského orecha. Mechanické účinky vlašského orecha nie
sú v súlade s ľudským telom. Kaţdá osoba by to mala vedieť a nikdy by sa človek - spotený
alebo smutný, alebo nešťastný, či ustarostený - nemal zastaviť pod vlašským orechom. Keď
niektorý Bulhar orie a brázda je blízko vlašského orecha, ľahne si do tieňa vlašského orecha.
Orech je pre mňa symbol. Niekedy cítite šťastie z veľkého bohatstva. Skutočne, veľké bohatstvo
je poţehnanie, ale mali by ste mať veľké poznanie - človek by mal vedieť, ako sa s ním
vysporiadať. Ak neviete, ako s tým zlatom zaobchádzať, bude vysávať šťavu z vášho ţivota.
Všetci bohatí ľudia to zaţili. Ako náhle vyhráte, toto zlato pohltí váš ţivot. Teraz, keď sa niektorí
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z vás stali bohatí, ubezpečia sa o tomto zákone. Mohli by ste mi povedať: "Ako môţem mať
peniaze a môţem stratiť ţivot?" Hovorím vám, akým spôsobom sa môţete stať bohatým teraz.
Ak chcete vytvoriť bohatstvo, najprv opravte svoju tvár. Budete potrebovať jeden pokus
v priebehu najmenej troch rokov. Kaţdý z vás môţe vyuţiť jeden rok na opravu svojej mysle - to
je minimum, jeden rok pre srdce a jeden rok pre vôľu. Na pokus potrebujete 3 roky. Za tri roky
dokáţete opraviť svoju situáciu. Ak ste chorí, získate zdravie. Ak ste nevedomí, získate znalosti.
Mohli by ste sa zmeniť na pekného, erudovaného chlapíka za tri roky. Alebo v inom smere. Ak
ste chudobní, v troch rokoch sa môţe váš stav zmeniť a znovu sa postavíte na nohy. Potom,
my, ktorí sme prišli, ak nemôţeme pouţiť tieto znalosti, vieru v Boha, tieto poţehnania, ktoré
nám Boh dal, prečo sme prišli na zem?
Hovoríme o láske. Ako ju prijímame, povedzte mi. Ak neviete koho milovať a ako
ju/jeho milovať, ak sa učíte a neviete ako sa učiť, ak hľadáte pravdu a neviete ako ju nájsť,
potom načo sme prišli na zem? Jestvuje dobrá stránka ţivota na zemi, za ktorú by sme mali
ďakovať. Zem z nás chce znať tú nepotrebnú látku, ktorou sme sa zaťaţili smerom dole,
oslobodiť nás od nepotrebných bremien a poslať nás k Bohu takých, akí sme boli na počiatku.
Zem hovorí: "Deti, zanechajte všetko čo máte, ja sa o to postarám, neukradnem to, vrátite sa
späť a ja vám to znova dám." Či jestvoval niektorý z vašich praotcov, ktorý by preniesol veci,
ktoré mal na druhý svet? To je nemoţné. Ak by to bolo moţné, okrádal by zem aţ doposiaľ, ale
nemohol.
Ale jestvuje bohatstvo, ktoré môţeme prijať. Je to láska. Láska je jednou z veľmocí ţivota. A tak
sa láska prejavuje cez ľudské oči, cez ľudské ústa, láska sa uskutočňuje cez ľudské ruky. Ak by
ste z nejakého dôvodu nemohli kombinovať svoje oči s ústami a ústa s rukami podľa zákona
lásky, bude pre vás ťaţké takto fungovať. Povedal som vám - je 10 prikázaní, 10 prikázaní
ţivota, je to 10 prikázaní lásky, podľa ktorých musíte ţiť. Prvý prst pravej ruky je veľkým
zákonom Boţím, je to prvý domov, v ktorom sa musíte pohybovať. Druhý prst je zákon suseda.
Tieto dva zákony pracujú spojito. Ak nemôţe byť harmónia medzi vašim ukazovákom a palcom nemienim teraz mechanické hranie sa, hovorím o ľudskom vedomí, ktoré je v nich ukryté. Kaţdý
čin prichádza z ľudského vedomia, ktoré je ukryté vo vnútri. Kaţdý čin, ktorý chcete vykonať chcete niekoho milovať - celý neviditeľný svet, všetky dokonalé bytosti upriamia svoj pohľad na
váš čin a pozorujú, čo sa chystáte urobiť. Pre nich ste kvet, ktorý práve pučí. Všetky dokonalé
bytosti sa pozerajú, aby videli, ako budete kvitnúť. A ak kvitnete pekne a máte príjemnú vôňu,
všetky bytosti v duchovnom svete sa budú tešiť. Budú vás polievať. Ak uvidia, ţe ste bodliak,
pošlú niekoho, aby vás zaštepil. Je to úplne otvorené a úprimné. Kaţdá túţba, kaţdá myšlienka,
kaţdý čin je uţ dostupný rozumnému svetu a my by sme mali byť radi, ţe sa to deje v našej
mysli.
Niekto na mňa myslel. Poviete: "Kto na mňa myslí?" Konali ste v skrytosti svojho ţivota
dobro, uţ v neviditeľnom svete Kristus povedal: "Z takejto duše sa radujú všetci anjeli, tešia sa
všetky múdre duše, a my, vaši priatelia, sme šťastní." Niekto povie: "Ako dlho idem touto cestou,
nikto na mňa nemyslí." Ak pastieri očakávajú dobrý posudok dobytka, je lepšie mať úsudok ich
majstra, neţ úsudok dobytka samého. Pre mňa nie je vôl zlá vec. Pre mňa je vôl posvätný. Boh
povedal a z jeho slova bude vytvorený dobytok a bol vytvorený. Budú stvorené ryby a boli
stvorené. Ţe vyrastú stromy a vyrástli. Takýmto spôsobom pracuje Boţie slovo. Pre mňa sú
všetky rastliny posvätné. Všetky rieky sú pre mňa posvätné. Boh povie: "Nech rieky tečú." A
tiekli rieky. Povie: "Nech je slnko" A bolo slnko. Je to posvätné, pretoţe je to Boţí výtvor. Takto
by sme mali veciam rozumieť. Takto nájdeme pravdu a pravda nás oslobodí. Alebo inými
slovami, ak porozumieme Boţiemu slovu, potom sa slová Kristove stanú pravdivými, a on
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povedal: "ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa
vám." Kristus hovorí: "Nakoniec sa vám vyjavím." Vyjavenie (manifestácia – pozn. prekladateľa),
to je sloboda.
Bez slobody neexistuje prejavovanie. Ak poznáme pravdu týmto spôsobom, Boh sa
nám prejaví. Teraz sme v tomto procese. Niektorí z vás poznali pravdu. Teraz prichádza druhá
fáza: pravda vás oslobodí, keď príde to, čo sa nazýva vzkriesením v tom zmysle, ako sme to
pochopili iným spôsobom, nie ako tomu rozumiete ako dočasnému. Sloboda znamená byť
oslobodený od smrti, byť slobodný od obmedzení. Sloboda znamená vidieť veci tak, ţe
nejestvuje ţiadne temno. Hľadanie nebude temné, bude to jasné kaţdému. Potom všetci, ktorí
prišli pred nami, všetci tí, ktorí prichádzajú k nám, my všetci uvidíme, ţe svet existoval pred
nami, bude existovať po nás a ţe budeme existovať aj my. Potom nebude existovať ani
minulosť, ani budúcnosť, všetko bude súčasnosť. Existuje jeden ucelený svet, v ktorom teraz
ţijeme. Keď to hovorím, nechcem vám hovoriť, ţe súčasný ţivot je dejiskom, so všetkými jeho
vývojovými stupňami, rovnako ako ţe je pozmenený ţivot rastlín. Kedysi boli rastliny iné, teraz
sa odlišujú. Kedysi boli aj ľudia iní, teraz sa zmenili. Apoštol Pavol hovorí o budúcnosti, ţe všetci
ľudia nezomrú, ale ţe všetko bude zmenené. Všetci sa staneme slobodnými.
Takţe, hovorím jasne, pravda vás oslobodí. Tí z vás, ktorí poznali pravdu, usilujú sa byť
slobodní v pravde. Toto sú veľké princípy, ku ktorým ste všetci vyzívaní. Kaţdý tomuto rozumie duchovné, to je budúcnosť veľkých ľudí v tomto svete.
Modlitba Pána
Blahoslavený je Pán, náš Boh (pieseň)
28 Nedeľná lekcia
9 Apríľ 1933, Nedeľa, 10 hodín dopoludnia.
Sofia - Izgrev.
Preloţil Viliam Tkáč, Máj 2016.
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Príčiny chorôb.
Sú dva príčiny, ktoré vytvárajú choroby a utrpenie: jedna z nich je fyzická - zlé
stravovanie a dýchanie; druhá je psychická - zlé myslenie a pocity.
Mnoho chorôb vzniká kvôli citovým poruchám; mnoho je spôsobených mentálnymi
poruchami. Keď sú choroby spôsobené mentálnymi poruchami, poškodzujú svalový systém a
pľúca. Keď majú predovšetkým citový charakter, poškodzujú srdce, pečeň, respiračný systém a
cievy.
Myšlienky človeka prenikajú intermolekulárny priestor mozgového nervového systému,
a jeho city prenikajú intermolekulárnym priestorom sympatického nervového systému.
Ak človek neumožní svojim myšlienkami sa realizovať, vyprovokuje tým explóziu vo
svojom mozgovom nervovom systéme. A ak uväzní niektorú zo svojich emócií, vyprovokuje
výbuch vo svojom sympatickom nervovom systéme. Nezhodné myšlienky silne narušujú
mozgový nervový systém, nezhodné emócie rozbíjajú sympatický nervový systém a nezhodné
činy narušujú svalový a kostný systém.
Každý stav úzkosti sa zjaví ako výsledok dvoch protikladných myšlienok, dvoch
protikladných citov alebo dvoch protikladných činov vôle, postavených jeden proti druhému.
Všetky choroby vo svete, také ako reumatizmus, ischias, bolesti hlavy a pod., sú výsledkom
potlačovaných emócií. Dajte priechod láske. Nepotlačujte ju, nezastavujte.
Každé potlačenie citov vyprovokuje istú nepravidelnosť v srdcovej činnosti a výsledkom
bude zmena pulzu. Niet smrteľnejší jed, než sú negatívne myšlienky, city a vonkajšie
podmienky. Strach, nenávisť, nedôvera a pochybnosť sú takými jedmi. Predstavujú sedimenty,
ktoré sú usadené v krvi a otravujú ju. Negatívne myšlienky neistoty a neviery majú nezdravý
vplyv na celý systém človeka - na jeho mozog, pľúca a pečeň, na jeho srdce a celú jeho vitalitu,
a preto nervový systém človeka je úplne vyčerpaný a zlyháva.
Láska musí dať do rovnováhy srdce a rozum človeka. I Božská myšlienka musí prísť.
Vonkajšie príznaky ukazujú na nesúlad medzi srdcom a rozumom - chorľavosť, podráždenosť,
ustráchanosť, strach, úzkosť, tieseň, nespokojnosť, nenávisť, atď. Potom sú narušené funkcie
ako: respiračný, činnosť pečene, trávenie a krvný obeh. Keď sa človek sužuje už príliš, úzkosť
vyprovokuje predovšetkým problém zažívacieho systému a následkom toho je problém
prenášaný do pľúc, potom do mozgu a následne do očného nervu. Keď sa očný nerv oslabí,
postupne upadá aj zrak človeka.
Trávenie je okrem organického aktu takisto fyzikálnym procesom. Zistilo sa, že
pozitívne myšlienky a city sú priaznivé k zažívaciemu systému, a negatívne majú nepriaznivý
vplyv. Ľudská žravosť a hltavosť pre potešenie narušujú zažívací systém. Keď žalúdok
nepracuje správne, mozgový systém je takisto rozrušený.
V prírode prichádza energia z dvoch hlavných zdrojov: z centra Slnka a z centra Zeme.
Prevažujúca je tá, ktorá prichádza z centra Slnka. Keď hlavne hlava získa energiu slnka, mozog
sa stáva úplne aktívnym. Keď ju absorbuje hlavne žalúdok, stáva sa aktívny hlavne on.
Dôsledkom toho sa mozog odmagnetizuje, potom oslabne a objavia sa bolesti hlavy. Preto
prebytočná energia zo žalúdka musí byť nejako prenesená späť do mozgu. Aby človek
prerozdelil energiu rovnako do všetkých častí tela, musí spraviť nejaké magické gymnastické
cvičenia. Každá bolesť je spôsobená nahromadením prebytočnej energie v určitej časti tela.
Nahromadenie takej energie vyvoláva isté napätie nervového systému. Aby človek utíšil bolesť,
musí rozptýliť túto energiu. To sa dá dosiahnuť praktikovaním gymnastických a dychových
cvičení. Len čo sa energia rozptýli, v celej stavbe človeka začne krv cirkulovať rovnomerne a
stav chorého človeka sa zlepší.
Ak sa vám ťažko zaspáva, príčinou je prebytočná energia vo vašom mozgu. Aby ste sa
jej zbavili, musíte robiť také cvičenia, ktoré vám ju pomôžu presmerovať do iných častí tela.
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Koncentrovaním svojej myšlienky na špičku nosa po dobu 5 minút, alebo umytím svojich
chodidiel v teplej vode, môžete urobiť to, aby časť krvi stiekla dole.
Jednou z príčin chorôb je nahromadenie nejakého druhu energie v niektorých častiach
tela viac, než je potrebné. Napríklad, bolesť hlavy je spôsobená prebytkom nervovej energie v
hlave; pokazený žalúdok sa dá prisúdiť prebytku energie v niektorej časti žalúdka. Každé
negatívne slovo má škodlivý účinok na pečeň. Keď je funkcia pečene narušená, takisto sa príliš
naruší nervový systém, rovnako ako aj tráviaci. Ak chcete byť zdravý, musíte používať len
dobré, pozitívne slová.
Bolo zaznamenané, že fázy mesiaca ako spln a nov majú veľmi silný vplyv na
niektorých ľudí. Keď je mesiac v splne, sú nervózni a nemôžu dobre spať a len čo je nov,
upokoja sa.
Nekľud niektorých ľudí je spôsobený nahromadením prebytočnej energie v ich telách,
čo ovplyvňuje ich mozog, pľúca a pečeň, rovnako ako aj ich žalúdok. jediný spôsob pre človeka,
ako sa ochrániť pred mikróbmi je mať čistú krv. Keď je ľudská krv absolútne čistá, bez
akýchkoľvek organických usadenín, odoláva všetkým mikróbom. Dokonca, aj keby prenikli do
krvi, nemajú priaznivé podmienky, aby sa mohli množiť.
Aké sú príčiny chorôb? Nečistý vzduch, nečistá voda a zlá strava. Ktokoľvek by chcel
mať dobré zdravie, mal by dýchať čistý vzduch, piť čistú vodu a jesť čisté, ľahko stráviteľné jedlo
a nesmie sa prejedať.
Keď sa človek nahnevá, podráždi alebo vzruší, nebude mu správne fungovať žlčník a
ako výsledok toho sa objavia rozličné problémy ľudského tela. Aby človek pretransformoval
svoje city a správne prispôsobil vylučovanie žlče zo žlčníka, mal by jesť jedlá, ktoré mu robia
dobre - hlavne ovocie.
Keď narastá mentálna aktivita človeka, aktivita fyzického tela slabne. To je dôvod,
prečo je väčšina ľudí dnes nervózna. Aby sa nenarušoval nervový systém človeka, časť
mentálnych síl musí byť preliata do srdca.
Ešte ani dnešní ľudia nevedia správne chodiť. Keď človek kráča, otriasa celým svojim
telom a následkom otrasov je dráždená miecha. Tieto otrasy sa prenášajú do mozgu a odtiaľ do
celého nervového systému. A potom sa všetci títo ľudia čudujú, prečo sú nervózni.
Nedostatok vody v systéme človeka vytvára nervozitu a otupenosť. Stáva sa ľahšie
podráždeným, ostrým, popudlivým a pripraveným sa s každým pohádať.
Aký druh choroby je rakovina a čo ju spôsobuje? Príčina rakoviny spočíva v
protichodných emóciách. Veľmi často ľudia ochorejú na rakovinu kvôli svojej hrabivosti za
peniazmi a bohatstvom. Niektoré z ich buniek sa odseparovali, stali sa nezávislé a neposlúchajú
svojho pána.
Keď je myšlienka človeka preniknutá úzkosťou alebo negatívnymi emóciami, jeho zrak
zlyháva. Tento druh emócií podnecuje stuhnutie nervov a následkom toho strácajú svoju
elasticitu. Dve hlavné príčiny, ktoré môžu vyvolať oslabenie zraku: úzkosť a nesprávne
myšlienky.
Príčina pre všetky druhy žalúdočných vredov je ukrytá v lži. Lož mení chemické
zloženie krvi a sústavy tkaniva. Keď človek klame, začína sa báť a tento strach vyprovokuje
zužovanie krvného riečišťa, rovnako ako aj tkaniva.
Príčinou prechladenia hlavy je slabé dýchanie. Ktokoľvek dostane nádchu, musí vedieť,
že v jeho dýchaní je nejaká nepravidelnosť - dych je nerytmický a v dôsledku toho nemôže
dostatočne vdýchnuť vzduch.
Keď má niekto chladné končatiny, je to kvôli nečistej krvi v systéme. Nečistá krv
produkuje elektrinu a čistá magnetizmus. Elektrina vyvoláva chlad a magnetizmus vyvoláva
teplo.
Z besied Petra Danova preložil Viliam Tkáč, Máj 2016.
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Radosť.
Učiteľ raz povedal: Dnes sú ľudia zarmútení. Keď príde Božské, príde radosť.
Význam života a jeho naplnenie sú závislé na základnom pochopení lásky. Kde je láska,
tam je tiež život. A kde je život, tam je tiež radosť. V dome, kde sa zdrží láska sú všetci radostní.
Tí, ktorí nepochopili lásku, múdrosť a pravdu budú plakať. Bolo povedané: "Ich smútok
bude obrátený na radosť."
Láska, ktorá neprináša radosť a svetlo nie je reálna. Peklo je miesto, kde chýba láska. Kde
nie je žiadna láska, múdrosť alebo pravda - tam je peklo. Kde je láska, múdrosť a pravda - tam
je nebo.
Je môžné, že smútok nebude prebývať v dome, kde nie je žiadna láska? Keď príde láska,
poviete: "Všetko trápenie, ktoré môže prísť ponesiem s radosťou."
Keď máte lásku, ste šťastní a máte energiu pre prácu. Keď lásku stratíte, upadnete do
beznádeje. Keď matka stratí svoje dieťa, keď brat stratí svoju sestru, keď niekto stratí svojho
priateľa - potom prichádza zúfalstvo.
Keď láska vstúpi do ľudského srdca, svet naberá odlišnú podobu. Vidíte všetko ako
príjemné, a budete pracovať s radosťou. Keď milujete, svet pre vás otvorí pery, a vy ho potom
vnímate ako nádherný - tak, ako ste ho nikdy predtým nevideli. Ak lásku nemáte, svet je pre vás
temný a nepochopiteľný.
Preložil Viliam Tkáč, Máj 2012.

Rozdelené kráľovstvo.
Jeţiš znal ich myšlienky a riekol im: "Každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto
alebo dom rozdvojený neobstojí." (Matúš 12:25)
"Rozdeľuj a panuj", to je heslo tohto sveta, to je heslo kaţdého domu, kaţdej matky,
kaţdého otca, kaţdej dcéry, kaţdého syna, kaţdého predstaveného, kaţdého kráľa, kaţdého
národa a kaţdej kultúry. Ak sa ma niekto opýta, kto je príčinou, kvôli komu ľudstvo trpí, poviem:
motto "rozdeľuj a panuj". Preto, dokiaľ máte toto motto, bude s vami nešťastie chodiť tak, ako
tieň za svojim pánom. Kristus hovorí: “Každé kráľovstvo, každý organizovaný život, každý
organizovaný národ, ak sa rozdelí, neobstojí.“ Zdôvodním vám, prečo vlastne neobstojí.
Kaţdým domom sa rozumejú podmienky, z ktorých plynú poţehnania, pretoţe
kráľovstvo stojí nad domom. Kristus hovorí: "Ak sa kráľovstvo rozdelí, ani dom neobstojí." Preto
aj kráľovstvo, aj dom sa zrútia spoločne, alebo povedané jazykom obchodníkov - skrachujú.
Krach nie je nič iné, len to, ţe sa staneš sluhom, volom, zapriahnu ťa na pole a ten s bičom
povie: "Pretože ty si sa učil rozdeľovať a panovať, teraz ťahaj - hije." Dnes všetci Bulhari na poli
toto učenie hlásajú: "Hijó, hijó, synku, rozdeľuj a panuj, oddeľuj jednu brázdu od druhej".
Poviete: "Aké sú krásne tieto polia!" Pýtam sa: Nemôţe pšenica rásť bez toho, aby sa delila
zem? V dobe, keď ešte neexistoval človek, ako rástlo všetko ovocie a kvety? Spôsob, ktorým sa
dnes kultivujú všetky rastliny a ovocie, je nový. Muţ povie: "Aby bola žena dobrá kuchárka, treba
ju najprv zbiť". Gazdiná povie: "Aby si slúžka dobre hľadela práce, netreba, aby často
vychádzala z mesta, a z času na čas je treba ju zbiť." Ak sa slúţka odniekiaľ vráti, hneď sa jej
pani nahnevá a pýta sa, kde bola taký dlhý čas. Ale aký je výsledok dnešného usporiadania a
poriadku v ţivote? Dnes kaţdý, bohatý i chudobný, hladný i sýty, pociťuje nervozitu,
nespokojnosť, je niečo, čo mu chýba. Čo sa stane, ak sa oddelí srdce, ţalúdok, oči, ruky, nohy
alebo niektorá iná časť vášho tela? Dnes sa v ţivote postupuje podľa zákona rozdelenia, ako sa
oddeľujú dcéry a synovia od svojich rodičov. Vojdete do nejakej náboţenskej spoločnosti, aj tam
vidíte delenie. U všetkých ľudí srdce, ţalúdok, mozog, pľúca nie sú na svojom mieste, sú
rozdelené. O svetských ľuďoch sa hovorí, ţe sa trápia pre peniaze, a náboţní ľudia, pre čo sa
trápia? To znamená, ţe peniaze nie sú príčinou trápenia, sú len výhovorkou pre to. Prečo sa
muţi i ţeny trápia, prečo sa bratia a sestry trápia, aká je ich zámienka? Je to klamné učenie, kde
si ľudia myslia, ţe keď sa rozdelia, ţe budú šťastnejší. Moţno sa delia len neorganizované veci,
ale organizované sa nedelia. Cnosť nemôžeš rozdeliť, pretože ak ju rozdelíš - zrodí sa zlo.
Ak nádoba, v ktorej nosíte vodu, pukne a rozbije sa na čiastočky, kde bude vaša voda? Ak sa
kalamár niektorého ţiačika rozbije a atrament sa rozleje, čo sa stane s bielymi šatami ţiaka? Zafarbia sa. Kalamár povie: "Pretože učenie je - rozdeľuj a panuj, tak aj ja som sa rozdelil, a
tam, kde je čierno, je moja dŕžava".
Kristus hovorí: "Každý dom, rozdelený proti sebe, neobstojí", t.j. nijaký rozumný ţivot
nemôţe prosperovať dlhší čas, ako náhle sa objaví rozdvojenie. Dom je emblémom Lásky, ale
ako náhle sa aj v Láske zjaví rozdvojenie, neobstojí. Keď sa zjaví nevyrovnanosť, zrodí sa zlo,
nenávisť, protiklad, ale všetko toto nie je nič iné, ako prázdnota. Prvý odtlačok prázdnoty je
rozpačitosť. Ak vstúpime na nejakú barinatú pôdu, kde nie je podklad, začneme sa potápať. A
tak, rozdvojenie spôsobuje v ţivote prázdnotu1, a to je miesto pre zlo. V súčasnom ţivote, aby
sa spoločnosť zorganizovala, je nevyhnutné, aby sa všetky "medzery" zaplnili. Máte zdravé
zuby, ale po čase sa objaví malá dierka, v ktorej sa zachytáva potrava, zahníva tam, a zub sa
začína kaziť a zapáchať. Prečo zapácha? - Pretoţe je v zube medzera, zub sa začal deliť a
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medzi jeho časťami sa prejavuje konflikt. Niektorí sa pýtajú: "Prečo ma bolí hlava?" - Pretoţe
máš vo vnútri medzery. "Bolí ma ţalúdok". - Pretoţe máš vo vnútri medzery. Ak sa chce niečo,
aj keď je to nejaká malá častica oddeliť od niektorého orgánu, opúšťa svoje miesto, a ak nemá
inú bunku, ktorá by ju zastúpila, na tom mieste sa zrodí bolestivý stav, ktorý nie je nič iné, neţ
prerušenie Boţského spojenia, ktoré existovalo. Pociťujete v ţivote neúspech: to sú dlhy voči
tomuto veľkému zákonu. V takých prípadoch sa lekári vyjadrujú, ţe bunky na tom mieste
ochoreli. Keď u nás nastane rozdelenie, pociťujeme istú neistotu. Kedy prichádza
rozdvojenie? - Keď sa zjaví chtivosť, t.j. chcenie vládnuť, vlastniť, ktoré sa nazýva
individualizmus. Prostredníctvom rozdelenia sa zakladajú štáty, domovy a pod. Tento proces je
v evolúcii ţivota prípustný, je prípustný v prírode, ale nemá ţivot. V kozmológii sa tomu hovorí
chaos. Pred miliardami rokov boli v priestore medzi bohmi veľké boje, v ktorých si pomáhali s
mnoţstvom kanónov. Z výstrelov týchto kanónov sa zrodili svety. Od únavy sa títo bohovia
zmenšili, stali sa malými ľuďmi a dnes uvaţujú o veľkých otázkach: "Rozdelili sme a vybudovali
svet", a nechápu, ţe sú nimi stvorení. Ja hovorím: Vy ste dali Pánovi materiál, vy ste doniesli
kamene, ale Pán z nich buduje svet. Podľa rovnakého spôsobu sa vytvára aj ľudské telo.
Najskôr bola medzi malými bunkami bitka a keď sa unavili, Pán ich spojil do jedného a dnes ony
všetky vytvárajú ľudský organizmus. Hovoríme: "Ako zvláštne je vytvorený človek!" Do tohto
procesu rozdelenia vstúpil proces zjednotenia. Kristus hovorí svojim učeníkom: "V nijakej práci
nie je možné uspieť, ak je tam rozdelenie". Prijmeš do seba nejakú myšlienku, ale povieš: "Mám
pravdu?" Hovorím: Si rozpoltený, preto nemáš ţiaden úspech: Zmyslíš si, ţe opravíš dom alebo
sa učíš náuku, ale si váhavý; neuspeješ, si rozdvojený. Dievča alebo chlapec, ak jeden o
druhom pochybujú, nech sa neberú. Takto sa dnes muţi i ţeny začínajú hrať, podpaľujú ohňom
celý svoj ţivot, dokiaľ nezhoria, a potom zhoria aj ich deti. Tak sa stratí celá rodina, pretoţe do
nej preniklo rozdelenie. A učenci povedia: "Táto rodina zdegenerovala". Ja hovorím: V tej rodine
je rozdelenie. Moţno sa ma niekto spýta: "Vojdem do Nebeského Kráľovstva?" - Ak je vo vás
rozdvojenie, nevojdete. "Budeme vzdelaní ľudia, budeme spasení, budeme dobrí?" - Ak ste
rozdvojení, nebudete učení, neuspejete, nebudete dobrí. Spýtate sa ma: Ale môţe byť človek
bez toho, aby sa delil? - Môţe. Proces delenia je mechanický, a nie duchovný. Nie je potrebné,
aby bolo vo svete nejaké duchovné delenie. To, čo vy nazývate delením, napríklad rozrastanie
sa stromu, to nie je delenie, ale rozmnoţovanie. Rozmnoţovanie je organický proces.
Rozdelenie je ničenie spojenia so samým počiatkom ţivota. Často si súčasní ľudia sami
vytvárajú zlé myšlienky. Vidíme nejakého človeka, ktorý túţi po Bohu, ale pochybujeme o čistote
jeho pohnútok a hovoríme: "Príčiny, ktoré ho vedú k tomu, aby túžil po Bohu nie sú náboženské,
nie sú to ušľachtilé pohnútky, ale to nejaký diabol do neho vošiel." Správame sa ako istý ţid.
Dnes všetci obviňujú ţidov, ale slovo "ţid" nie je zlé, obsahuje hlboký zmysel. Kaţdý, kto nosí
kríţ, kto trpí, je ţid. Prečo trpí? - pretoţe sa nenaučil hlbokému významu tohto slova. Potom sa
ma niektorí opýtajú: "A čo znamená slovo "Bulhar"? - Niektorí filológovia hovoria, ţe toto slovo
vzišlo od slova "bulgur", ale jeho pôvod v ňom nie je. Tak sa ja spýtam: A "bulgur" sa objavil
odkiaľ? V prvopočiatočnom jazyku malo kaţdé slovo presne vymedzený význam. Všetky
súčasné jazyky sú preklady jedného starého Boţského jazyka, ktorý je aj prvopočiatočným
jazykom. Z neho máme tri jazyky, ktoré sú prvými prekladmi: čínsky, hebrejský a sanskrt.
Číňania píšu zhora dole, to je prvá interpretácia. Hebreji píšu sprava do ľava, a v sanskrte sa
píše zľava do prava, to jest, od východu na západ. Tak píšeme aj my. Čínsky jazyk je pozitívny 2,
a druhé dva sú pasívne3; a od nich sa odvodili ostatné jazyky. Turecké slovo "iš" označuje
prvopočiatočnú existenciu, ktorá tvorí. Hebreji majú "jod", a iní, ako Francúzi, "dvojité ju". Turci
hovoria: "iš-bu", to znamená, ţe máme počúvať tú bytosť, ktorá pracuje v našom vnútri. My
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poznáme tento pôvod a hovoríme "šija" t.j. niečo činiť. To znamená: Ty, Ktorý si ma stvoril od
prvopočiatku na zemi, nauč ma pracovať.
Kristus hovorí: "Každé kráľovstvo rozdvojené pustne a mesto alebo dom rozdvojený
neobstojí." Uveďme nasledujúci príklad: Ak si dieťa, ktoré je v matkinom lone, zaţelá ešte v
prvom mesiaci, aby sa oddelilo, alebo si matka ţelá sa ho zbaviť, potratí. To sa môţe stať počas
doby od prvého do deviateho mesiaca. Ak príde deviaty mesiac, dieťa sa uţ neoddelí, ale narodí
sa. Tento proces sa uţ dostal do svojho konečného cieľa, a preto sa dieťa narodí. Všetko, čo
začalo nejakú prácu, uzatvára reťaz, svoj cyklus. Preto, kaţdé kráľovstvo, ktoré nedokončí svoju
cestu, neobstojí. Toto prilieha aj k vášmu ţivotu. Chcem, aby ste tento zákon rešpektovali.
Niektorí sa ma pýtajú: "Prečo k nám prišli tieto nešťastia?" - Niečo ste v sebe rozdelili. Čo sa
stane, ak sa vaše srdce a rozum rozdelia? Iní hovoria: "Keď mám rozum, srdce mi netreba".
Ďalší povedia: "Keď mám srdce, rozum mi netreba". To sú poblúdenia. Akési dievča povie: "Ja
hľadám chlapca s troškou rozumu, ale množstvom peňazí". Šťastie nie je v peniazoch. Často
ľudia hovoria: "Aby človek netrpel, netreba, aby niekoho miloval". Nešťastia vychádzajú z
faktu, že keď sa u nás zrodí Božská myšlienka alebo Božský pocit, my ich chceme
vyhodiť, a z toho sa rodia aj veľké utrpenia. Takţe, taký dom, taká spoločnosť, takí učení
ľudia - všetci degenerujú a na ich mieste sa objavujú nový ľudia.
V prečítanom verši robí Kristus dve prirovnania: kaţdé kráľovstvo a kaţdý dom. Kristus
hovorí: "Keď prostredníctvom Božieho Ducha vyženiem zlých duchov, usídlilo sa vo vás
Kráľovstvo Božie". Kristus nehovorí, ţe delí, ale hovorí, ţe vyţenie zlých duchov von. "Zahnať" a
"rozdeliť", to sú dve odlišné pojmy. Či muţ svoju ţenu zaţenie, alebo sa s ňou rozdelí, to sú tieţ
dve odlišné veci. Ak vyhodíš človeka, znamená to, ţe mu určíš, aby pracoval na inom mieste. Ak
rozdelíš, to znamená, ţe ho odtrhneš od toho spojenia, ktoré mu dáva podmienky pre prácu.
Keď ti nejaký človek povie, ţe Boh nie je, tak ťa rozdelil. Keď nejaký muţ presvedčí niektorú
ţenu, ţe môţe ţiť i s iným muţom, tak ju rozdelil. Ona začne ţiť i s druhým, i s tretím - a skončí
katastrofálne. To je všeobecný zákon. Turci hovoria: "Juvarlajan taš temel tutmas". To znamená:
"Kameň, ktorý sa kotúľa, základ4 nezíska". Niektorí hovoria: "Zmeniť idei alebo sa prekotúľať z
jedného miesta na druhé, to sú rozličné veci." Áno, zmeniť idei je jedno, a valcovať idei - druhé.
Vymeniť voly, to je jedna vec, ale urobiť z nich sušené mäso, salámu, to je iná vec. Teraz
chceme prebudovať súčasné ľudstvo, ale to, čo sa máme naučiť ako prvé je nerozdeľovať. A preto je potrebné, aby ste sa naučili umeniu zjednocovania. Rozdeľovať,
to je veľmi ľahká schopnosť, ale zjednocovať je omnoho ťaţšie. Keď sa u vás objaví slovo
"rozdelenie", nech sa hneď zjaví aj opak - "zjednotenie", a vzápätí sa naučíte premeniť
rozdelenie na zjednotenie. Môžeš rozdeľovať, ale len to, čo je v tvojom organizme
nepotrebné. Takže zákon, ktorý je ukrytý v tomto verši, je: prvá a najvážnejšia vec je, aby
sa dobro nerozdvojovalo. Nábožní, dobrí ľudia sa nemajú rozdvojovať.
V Amerike je mnoho výborných kazateľov, ale často proti nim začnú klebety, a potom chcú, aby
ich vymenili. Keď ich skutočne vymenia za iných, opraví sa svet? Inokedy vidíte národ,
nespokojný so svojim kráľom, bol zlý, vymenia ho za iného. Takéto nekonečné rozdvojenia sa
objavujú aj v našom vnútri. Zlo je však v tom, ţe chceme zameniť jedného druhým. Hádam si
nemyslíte, ţe druhý kráľ, keď vie, ţe ho môţu zvrhnúť, vymeniť, ţe neurobí všetko preto, aby
ochránil svoj trón, ţe sa neobkolesí armádou, jazdectvom, ţe nevybuduje šibenice, väznice pre
hriešnikov, atď.? A čo je to, čo robí? - Rozdelenie. A potom povie: "Namiesto toho, aby som ja
stratil trón, ty stratíš svoje miesto". Pýtam sa: Čo ti prekáţa tento kráľ, ţe stojí na svojom mieste,
na svojom tróne? Čo ti prekáţa kohút, ţe vyletel na plot alebo strom a kikiríka? Videl som deti,
ktoré keď uvideli, ţe nejaký kohút kikiríka, vzali kamene a hádzali do neho. A on povie: "Prečo
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nemôžem spievať na tomto mieste?" Ty, ako aj kohút, zaujímaš nejaké miesto. Ale v tvojom
svete sú miesta pre tisíce kohútov. Potom hovorím: V ţivote musia kohúty spievať a sliepky
nech kotkodákajú. Kohúty spevom predpovedajú pekné počasie, a sliepky svojim kotkodákaním
oznamujú, ţe Boţia práca, ktorá im bola daná, je uţ dokončená. Ak sa sliepka pokúša spievať
ako kohút, to nie je dobre. Kohút, keď spieva, sliepke hovorí: "Sú priaznivé podmienky, aby si
zniesla vajce". Potom prechádza popri sliepke a pýta sa jej: "Skončila si svoju robotu?" - "Áno." "Eh, dobre, teším sa, že sme urobili pre Pána v tomto svete jednu dobrú prácu", odpovedá
kohút. A teraz sa ľudia pýtajú: "Prečo kohút spieva a sliepka kotkodáka?" Sliepka hovorí: "Daj mi
novú úlohu".
O niekom hovoria, ţe kikiríka ako kohút alebo, ţe kotkodáka ako sliepka. Ja rešpektujem
všetkých muţov, ktorí spievajú ako kohúty, i všetky ţeny, ktoré kotkodákajú ako sliepky, ale aţ
keď si dokončili svoju prácu. Religionisti často kotkodákajú skôr, neţ by niečo urobili, skôr neţ
zniesli vajce. Čo to znamená zniesť vajce? Napríklad, majú istý zámer: "Poďme vytvoriť nejaký
spolok", a začnú rozprávať, ako a čo bude ďalej, ale nekonajú. Dievča si niečo zaumieni a začne
snívať o tom, ako sa vydá, ako bude ţiť so svojim muţom, ako sa stará o svoje deti, ako ich
vychováva, ale to je kotkodákanie pred tým, neţ by bola dokončená práca. Kaď si vytvoríte
nejaký plán, zaspievajte si, to je tá pieseň kohúta, a keď dokončíte prácu, kotkodákajte. Keď
človek myslí, musí spievať, ale keď vyciťuje, musí kotkodákať. Keď hovorím, ţe človek musí
spievať, keď myslí, sú to synonymá - znamená to, ţe medzi myšlienkou a piesňou je istá
podobnosť. "Kotkodákanie" a "cítenie" sú takisto synonymá. Odhaľujem jednu filozofiu a je mi
ľahostajné, či vy spievate alebo kotkodákate. To znamená, ţe ľudia sú slobodní, aby si spievali
alebo kotkodákali, t.j. komu Pán určil, aby spieval, ten nech si spieva, ale komu určil, aby
kotkodákal, nech si plní svoju úlohu. Ako náhle kohút odmietne spievať a sliepka kotkodákať, je
to rozdelenie. Mnoho ţien sa pýta: "Prečo ma Boh spravil ţenou?" - Aby si kotkodákala, a to je
jedna výnimočná práca. To znamená, ţe je potrebné oznámiť svetu, ţe práca bola dokonaná.
Keď zaspieva kohút, to poukazuje na to, ţe práca je v počiatku, ale keď kotkodáka sliepka,
znamená to, ţe sa práca končí. Ale ja hovorím, ţe chvost zmije je omnoho dôleţitejší, neţ jej
hlava. Zmija chytá svoju obeť svojim chvostom. Vlk chytá svoju obeť ústami, kôň zabíja svoju
obeť nohami, ale väčšina zvierat si pomáha chvostmi. Chvost5 je ţena, t.j. ten člen spoločného
organizmu, ktorý skončí prácu. Hlava prácu začína, ale chvost ju končí. Nebudem sa púšťať do
hlbokej rozpravy o chvoste.
Niektorí hovoria: "Nechceme byť chvostmi". Pýtam sa: "Čo stojí hlava bez chvosta?"
Celé telo je chvostom hlavy. Preto sa musíme oslobodiť od toho skresleného poňatia o chvoste
a hlave, a musíme vedieť, ţe niekedy sme chvosty, ale inokedy hlavy. Keď dokončíme nejaký
pohyb, vtedy sme chvostmi, ale keď objavíme tento veľký zákon o organizovaní, vtedy sme
hlavami. Mnoho ţien je teraz chvostmi, ale v budúcnosti sa stanú hlavami, a mnoho muţov, ktorí
sú teraz hlavami, sa stanú chvostmi. Ale sú rôzne hlavy: cesnakové, cibuľové, volské, mušie
hlavy, hlavy červov a iné. Je to veľmi všeobecne povedané - hlavy. Akou hlavou chceš byť? Či
budeš mať hlavu kohúta, ktorý spieva, alebo chvost sliepky, ktorá kotkodáka - budeš potom
vykonávať stanovenú prácu? Keď vezmeš vajce, ktoré zniesla sliepka, naučíš sa, ako je
zbudovaný svet: obsahuje v sebe tajomstvo celého sveta. V tom vajci sa ukrývajú všetky pravdy.
Celý svet nie je nič iné, ako jedno zväčšené slepačie vajce. Keď sliepka znesie vajce,
kotkodáka, čo znamená: "Tak, ako som ja zniesla toto vajce, tak aj Boh vytvoril svet". Vezmete
vajce, uvaríte ho, ale nechápete, ako je vytvorený svet. Tak postupujeme i my s mnohými
prekrásnymi myšlienkami, ktoré k nám prichádzajú. My musíme vziať vajce a ochutnať ho nie s
ţalúdkom, ale s rozumom. Predávame všetko pekné v nás. K niektorej dievčine príde prekrásna
myšlienka, ktorá vytvorí na jej tvári krásne črty - nos, ústa, oči, a ona sa začne predávať.
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Povedia jej, ţe niektorý chlapec má 1000 leva, ale ona ho nedocení; o druhom jej povedia, ţe
má 5000 leva, ani ten sa jej nepáčil, hľadá nejakého bohatého grófa - a predáva svoju tvár.
Objaví sa nejaký spisovateľ, nadaný schopnosťou od Boha, sadne, aby niečo vytvoril, ale
premýšľa, koľko zarobí. Ak myslí na vlastný úţitok, nemôţe upotrebiť nijakú Boţskú myšlienku.
Vezmite si súčasných románopiscov, píšu nejaký román, v ktorom hlavná hrdinka omdlela,
zomrela. Ja nechápem, prečo musí hrdina alebo hrdinka umrieť. To znamená, ţe tento autor
tým mieni, ţe sa hrdinka odlúčila od Boţského počiatku. Dievča alebo chlapec, ktorí omdlejú, sa
odlúčia od Boha. Keď sa nejaký človek preje, omdlieva, čo znamená, ţe jedol nesprávnu,
nečistú stravu. Ľudia, ktorí jedia správnu stravu, neomdlievajú. Dnes keď ţiaci čítajú nejaký
román, páči sa im, ţe hrdina omdlieva, a snaţia sa ho napodobovať. Chlapec povie niečo
dievčaťu, tá omdlieva od lásky, a on ju preberá z bezvedomia.
"Každé kráľovstvo v sebe rozdvojené neobstojí." Tento chlapec a dievča, ak sa vezmú, nebudú
ţiť vzájomne dobre. Majte na zreteli, ţe to, o čom vám hovorím, sú vzťahy, ktoré fungujú aj vo
vnútri, v prírode. Ja vám hovorím o veľkom zákone v prírode, o tej veľkej ţivej Pravde, s ktorou
sa aj vy môţete spojiť, t.j. o novom svetovom učení. Zákon v tejto veľkej Boţej Pravde je
nasledovný: Súčasní učenci ťa budú zväzovať i rozväzovať, budú ťa zapriahať i vypriahať, preto
bude existovať aj bodec. To nie je náboţenstvo. V Boţskom učení sa budeš zväzovať i
rozväzovať sám. Keď prídete ku mne a poviete mi, ţe chcete nasledovať moje učenie, spýtam
sa vás: "Ste pripravení sa uvoľniť i spútať?" Teraz chceme, aby sa všetci ľudia pretransformovali
zo zvieracieho stavu v rozumné stvorenia. Ja chcem, aby ste si sami zaloţili ohlávku a sami aby
ste si ju aj zloţili. Pýtam sa vola: Koľko máš vôle, vieš prečo ti je nasadená ohlávka a môţeš sa
od nej oslobodiť? Chodíte do kostola, klaniate sa, kriţujete sa, pýtam sa: Prečo sa kriţujete, čo
ste sa z toho v tomto ţivote naučili? Musíte vedieť, ţe ako náhle si poloţíte ruku na čelo, je to
znak, ţe táto hlava musí myslieť, t.j. či môj kohút spieva; keď prsty priloţíte dole, to znamená, či
sliepka kotkodáka, či máte v srdci Lásku; keď posuniete prsty doprava, to znamená, či je
znesené vajce; a naľavo - či sedíš na tom vajci? To znamená, aby si urobil pre Boha nejakú
dôleţitú prácu. Vy poviete, ţe si to vykladám po svojom a vy si to vysvetľujete inak. Takţe, keď
sa pokriţuješ, pouvaţuj nad tým. Chcem povedať, ţe kaţdé naše úsilie, kaţdé naše
premýšľanie a kaţdý pocit musí mať určenú hodnotu vo vnútri, v našej duši. Zapamätajte si, v
tomto svete budete mať ťaţkosti z nasledujúceho dôvodu: sú sliepky, ktoré nekotkodákajú,
pretoţe neznášajú vajcia, alebo ak znesú, tak ho znesú v cudzom hniezde, alebo ešte preto, ţe
sedia na cudzích vajciach. Keď sedíš na cudzích vajciach, plodí to u teba nespokojnosť.
Objasním vám, čo znamená cudzie vajce. Kaţdé vajce je emblémom nejakého ţivota. Hľadáš
Boţský ţivot, budeš ho hľadať v Boţskom vajci; hľadáš intelektuálny ţivot, nájdeš ho v takom
vajci; hľadáš Lásku, budeš hľadať také vajce. V tomto smere sú ľudia veľmi praktickí, rozumní:
keď chcú, aby sa vyliahol slávik, podloţia také vajce; keď chcú jablká, pouţijú semená jabĺk.
Nemôţeš zasiať jedno semeno a dostať iný výsledok. Takým spôsobom postupujú v tomto svete
ľudia, ktorý ho rozdeľujú. Toto rozdelenie existuje aj vo vašom vnútri a z toho pramenia všetky
nešťastia: je to ničenie ľudskej sily. V našej súčasnej kultúre jestvuje tento zákon rozdelenia.
Máte synov a dcéry a chcete, aby v ţivote uspeli. Ak dokáţete vniesť jednotu do svojich duší,
budete môcť vniesť jednotu aj do duší vašich synov a dcér, a oni potom budú úspešní.
Urobte nie len jeden pokus, ale niekoľko. Prvý pokus sa vám moţno vydarí, ale to ešte
neznamená, ţe všetky ďalšie sa uţ vţdy vydaria. Pokus je úspešný len vtedy, keď je úspešný za
kaţdých okolností. Videl som kúzelníkov, ktorí najmajstrovskejším spôsobom zaráţali 12 noţov
do hrude nejakej ţeny bez toho, aby utrpela ujmu. Všetky ich pokusy sa zdarili. Keď sa
pozeráte, hovoríte si: "Tá žena bude zavraždená". Takí majstri musíte byť aj vy. A čo robíte
dnes? Zaráţate nôţ niekomu priamo do srdca alebo do hlavy. Niekto vedie náboţenský ţivot 56 rokov, a potom ho opúšťa. Prečo? - Niekto mu zarazil nôţ do srdca alebo do hlavy. Nastalo u
neho rozdelenie. V mojich očiach nie je Boh pre svet potrebou, ale nevyhnutnosťou. Samotný
ţivot, samotná myseľ a vôľa sú manifestáciou Boha. Všetko vznešené a ušľachtilé v nás je
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Boţím prejavom. Mimo to ţiaden Boh nejestvuje. Niektorí hovoria: "Chcem vidieť Boha".
Nemôţeš vidieť Boha, dokiaľ ho najprv nevyciťuješ; nemôţeš vidieť plod jablka, dokiaľ ho
nezaseješ. Mnohí z vás, bez toho, aby ste zniesli vajce, hovoríte: „Toto som urobil, tamto som
urobil". - Nie, dokiaľ kohút nespieva a sliepka nekotkodáka, práca nie je dokončená. Jeden musí
myslieť a druhý cítiť; jeden nech prácu započne a druhý nech ju dokončí. Chcem, aby ste aj vy
urobili túto prácu. Odpoviete mi: "My sme ľudia nespôsobní, nekultúrni". Ja nechcem, aby ste
obrátili zem, tá sa aj tak točí, chcem, aby ste urobili prácu, na ktorú ste určení. Poviete:
"Nedokážem napraviť svet". - Ten je opravený. "Nemôžem pomáhať biednym". - Nie si sám, celý
svet sa im venuje. Pýtam sa: Ako preţívajú tie malé mušky, o ktoré sa nikto nestará? Preto aj v
našej súčasnej filozofii, v našich mysliach máme medzery, následkom čoho sa prejavuje
disharmónia, prejavujú sa bolestivé stavy. Kristus povedal ţidom: "Rozdelili ste sa, a každé
kráľovstvo, vnútorne rozdelené, neobstojí". To znamená: "Pretože vo mňa neveríte, nenapreduje
vaše kráľovstvo, ani vaše náboženstvo". A naozaj, ich kráľovstvo sa vtedy skončilo. Tento zákon
platí pre všetky národy. Ţiaden národ, ktorý hovorí, ţe sa na tomto svete nedá ţiť správne,
dobro nečaká. Napríklad, u Bulharov, sa neschyľuje k vojnám. To ukazuje, ţe s princípom
"rozdeľuj a panuj" sa nepochodilo. Potrebujeme rozum i srdce. Vy, ako národ, sa musíte naučiť
dobre myslieť a správne cítiť. Niet národa, ktorý by nepociťoval dnešný útlak. Všetky národy,
ktoré utláčali iných, budú vyškrtnuté ako organizácia. Všetky takéto kráľovstva zmiznú a zostanú
len tie, v ktorých niet rozdvojenia. Pavol hovorí: "Niet ani Žida, ani Gréka, ani Skýtu, ani
barbara"6.
Vy poviete: "Ten je kresťan, ale je Angličan, tamten je Nemec, atď." V Kristovi niet
rozdielu. Ţidia sú ľudia srdca, ale pretoţe sú veľmi blízko ţalúdka, sú to materialistickí ľudia,
milujú peniaze. Majú blízko aj k duchovnu, aj k materializmu, preto prebodli Krista v srdcovej
oblasti. Povedali: "Nepotrebujeme túto zónu, chceme sa stať veľkým národom", a preto zahubili
to, čo im bolo dané, a 2000 rokov preţívajú bez kráľovstva. Teraz ich dajú opäť na staré miesto.
Ţidovské kráľovstvo bude malé. Boh im hovorí: "Vaša zem nebude ani veľká, ani malá". Teda,
ţe srdce je uţ určené. Opýtate sa ma: "A kde sme my, Bulhari?" Bulhari sú v pečeni, pretoţe sú
veľmi ţlčovití, milujú veľmi zem a hovoria: "My potrebujeme žitko, žitko". Pečeň je potrebná, ale
keď sa príliš zväčší, nastanú nešťastia. Takisto keď je malá, bude zle. Pečeň musí pracovať,
aby vytvárala ţlč. Následne, ak sa Bulhari stratia, vo svete nastane zápcha, a z toho aj veľké
utrpenie.
Dnes sa všetci pýtajú: "Čo sa s nami stane na zhromaţdení?" Pán hovorí tým, ktorí
teraz zasadajú, aby dávali pozor na pečeň, pretoţe, keď jej praskne ţlčník, všetky kultúry pôjdu
po diablovej ceste. Zistíte, kde prebývajú iné národy. Takţe nebedákajte, neznepokojujte sa:
Pán sa postará o pečeň, je nevyhnutná, bez nej sa nedá. Preto by medzi vami nemalo byť
rozdelenie. Medzi srdcom a pečeňou je úzka spojitosť, v mnohom spolu sympatizujú. Srdce je
veľmi citlivé, a pečeň je pasívnejšia, vskutku, milujú sa. Takto riešim otázku s Bulharmi, ako s
pečeňou, sú na svojom mieste a ţlčník nepraskne. Buďte vďační, ţe ste Bulhari, a
neznepokojujte sa o to, čo sa s vami stane. Starajte sa o to, aby ste boli v mysliach jednotní, bez
rozdvojenia, bez strachu. Môţete mať strach, ale musí byť na svojom mieste; môţete trieť biedu,
no pozdravte ju a úctivo ju vyprevaďte. Keď príde bieda, umyte jej nohy, nakŕmte ju a potom ju
vyprevaďte. Tak postupujte aj s bohatstvom. Vedzte, ţe vo všetkých našich vierach je kaţdé
učenie na svojom mieste, preto Kristus hovorí, ţe by medzi nami nemali byť nijaké rozdiely.
Dnes je v Bulharsku mnoho rozdelenia, mnoho strán a všetky sa predháňajú, aby vládli; ale
lepšie bude, ak sa všetky spoja, aby hrali všetky spoločne, ako v orchestri. V danom okamihu je
potrebná jednota, a nie rozdelenie. S týmto rozdelením si Bulhari veľmi škodia. Neobviňujem ich
za to, ale obraciam na nich pozornosť, pretoţe bunky pečene sú najhlúpejšie, najnekultúrnejšie,
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ale v nich sú obsiahnuté podmienky budúcej kultúry. No aj medzi rôznymi pečeňami je veľký
rozdiel. Napríklad, medzi pečeňou vola a ľudskou pečeňou je rozdiel; medzi pečeňou anjela a
serafíma je takisto rozdiel, bunky jeho pečene myslia ako vy. Nemyslíte si, ţe keď ste pečeň, ţe
ste veľmi kultúrni; no toto postavenie, v ktorom sa na zemi nachádzate, je veľmi neisté, pretoţe
je medzi vami mnoho rozpoltenosti. Aj vy, Bulhari, neviete akému Pánovi slúţite: anglofili,
rusofili, germanofili, sa preto krstia mnohými menami. Hovorím vám: Obráťte sa k Pánovi a
Jemu sa prekrstite. On vás urobí múdrymi, dobrými, aby ste mohli zniesť vajce a dobre ho
vysedieť, pretoţe inak z neho bude záprdok. Medzi politikou a náboţenstvom je tesné spojenie.
Ja hovorím, ţe dnešná kultúra je s nadpisom: "Zjednocujte sa, spájajte sa". V Písme sa
hovorí: "Keď sa ruka s rukou spojí, neobstojí", pretoţe aj zlodeji sa spájajú. Keď Bulhari utvoria
kruh, chytia sa za ruky, to je uţitočné. Prečo sa krútia? Aby v sebe podnietili cirkuláciu ţivota, a
potom sa chlapec a dievča vezmú. Manţelstvo je zvláštne pohnutie. Nekrúťte sa, ale choďte po
priamej čiare. Urobím následnú analógiu: Štyri kolesá na voze sa pri pohybe krútia, ale čo sa
naučia? Nič, len sa okolo nich dvíha veľa prachu. Keď sa spýtam osi, čo sa naučila, povie:
"Netočila som sa, tak som sa nič nenaučila". Keď sa spýtam volov, ktoré sa pohybujú v priamom
smere, čo sa naučili, povedia mi: "Nič, len sme zvírili prach." To isté mi povie aj ten, čo riadi voz.
Ale kultúra nestojí na ničotnosti. Budeš sa krútiť i nebudeš sa krútiť, budeš sa pohybovať i
nebudeš, budeš drţať opraty i nebudeš - z toho pozostáva kultúra. Keď sa vrátime domov,
urobíme prejav a povieme: kolesá sa točili, os stála, voly ťahali, opraty som drţal. My sme jedna
Boţia kára, ktorá sa pohybuje, aby odviezla Boţí ţivot od jedného miesta na druhé - do mlyna,
aby sme si urobili pagáč, ktorý zjeme, keď sa vrátime domov. Kde je domov? Na poli, ktoré je
bliţšie k Pánovi. Radšej by som jedol vonku, uprostred prírody, pri nejakom čistom prameni, neţ
v najkrajšom hostinci v Sofii. Domov je uprostred prírody a takto je bliţšie k Bohu. Keď Kristus
povedal, ţe kaţdé kráľovstvo, vnútorne rozdelené, neobstojí, mal na mysli, ţe kaţdé násilnícke
kráľovstvo, kaţdý násilnícky dom bude rozdelený, zmizne. Ak je medzi vami rozdelenie, budete
vidieť len chrbát ţivota, pretoţe on pokračuje v jednom smere, a vy v druhom. Ak je medzi vami
rozdelenie, budete vidieť len Boţí chrbát, chrbát kráľovstva, tieň vecí. Nedeľte sa, ale spojte sa
niekoľko sestier medzi sebou a pritiahnite k sebe ľudí. Vidím, ţe teraz sa delíte na skupinky. Ako
náhle sa na vás pozriem, rozoznávam, kto z vás je "radoslavista", kto demokrat, kto radikál. Ako
to viem? Podľa vašich hláv, ktoré majú "národnostnú", "radoslavistickú" a iné formy. kaţdá hlava
má svoju formu. Keď si radikál, vieš ako vyťahovať korene? Poznáš ich zákony? Keď si
demokrat, poznáš zákony demokracie? Niekto povie: "Ja som kňaz, ja som kresťan, alebo
učiteľ", musíš ovládať svoj predmet teoreticky i prakticky. Ak to nevieš, nie si ešte nič. Vídam
vás niekedy, ţe sa tvárite ako profesori, ale kde je vaša prax? Poviete: "Takto sme sa to učili".
Áno, ale ja som vám povedal, aby ste sa krútili, i aby ste sa nekrútili; aby si sa krútil, to
znamená, aby si bol v periférii, a aby si sa nekrútil, znamená, aby si bol v centre. Človek, ktorý
sa ovláda, je v centre. Ak sa odvrátite od tohto učenia, aby ste nerozdeľovali, všetky zimné dni
budú pekné a vy sa nenachladíte. Ja sa nenachladím, aj keď som v prievane, nič sa ma
nedotkne, pretoţe ja nerozdeľujem, som pod iným zákonom, u inej piecky. Kto nerozdeľuje, ten
sa nenachladí. Pán hovorí: "Ak ma počúvate, ak nerozdeľujete, váš svet bude jasný a z hora na
vás zostúpia všetky požehnania." Ako? - Ako muzikant v dome. Vojde do domu, a ak je dobre
naladený, vezme husle a začne si pobrnkávať, ale ak naladený nie je, brnkať si nebude. Vy
chcete, aby vám Pán vyhrával. Ale keď Pán dôjde a vidí, ţe struny sú potrhané, ako bude hrať?
Poviete: "Chceme zázraky". - Hlúpe zázraky sa nerobia. Vo svete jestvuje len jedna veľká
Múdrosť, pri ktorej musí byť všetko na svojom mieste. Nerozdeľujte, ale spájajte a rozosielajte
všade dobré myšlienky. Spýtate sa: "Dá sa to?" - Dá. V mojom slovníku je len jedno slovo: "Dá
sa"7. Niektorí povedia: "Tak potom môžeme aj rozdeľovať". Nie, to sa nemôţe, pretoţe kto
7

V bulharčine „može“ – pozn. prekladateľa
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rozdeľuje, ten vyčerpáva. Môţeš sa vyčerpať. Takému človeku hovorím: Môţeš sa stať
bohatým, aby si schudobnel. A inému hovorím: Ty sa môţeš stať bohatým. Takţe výsledok
týchto dvoch "môţeš" je: jedno - bohatstvo, a druhé - chudoba. To je to, čo sa chápe v slovách,
ktoré Kristus povedal ţidom: "Ja s pomocou Božieho Ducha vyháňam zlých duchov a
nastoľujem poriadok, ale nerozdeľujem, no vy budete postavení do školy, aby ste sa naučili
zákonu jednoty". Nech sa Bulhari naučia túto lekciu od Ţidov, aby neboli postavení do ich
poloţenia. Ţidia povedia: "To je neodpustiteľné, že sa bulhari za 2000 rokov nenaučili tomuto
zákonu. Hriech ich duši, ak teraz nepočúvajú". A dnes všetci hovoria: "Zlí ľudia sú Židia". Nie, sú
to veľmi dobrí ľudia, pretoţe podľa mňa "najhorší" ľudia v tomto svete sú najlepší na onom, ale
"najlepší" ľudia v tomto svete sú najhorší na onom svete. Nerozdeľujte svoje srdce a rozum,
zjednocujte sa všetci muţi i ţeny; nech sa v tejto budúcej kultúre zjednotia všetky národy; nech
sa ľudský duch zjednotí s Bohom. Len vtedy budeme mať pozdvihnutú kultúru, ktorá bude
vnášať do sveta mier a radosť, ktoré očakávame.
Beseda, uskutočnená 8. Decembra 1918.
Preloţil Viliam Tkáč, September 2018.
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Sedem rozhovorov s Duchom.
Vo svojom duchovnom súkromí bol Peter Danov vždy otvorený pre správy od Ducha.
Neúspešné spoločné stretnutie všetkých žiakov v Apríli nezlomilo jeho vieru. Čakajúc, v plnej
viere v nové stretnutie, mu bol daný odkaz, že Boh je stále s ním. Od 25 Júna do 9 Júla obdržal
sedem správ obsahujúcich rady a inštrukcie o jeho blížiacej sa úlohe. Sú krokmi k novému
pochopeniu života, ktoré malo byť skrze neho odhalené ľuďom. Tieto správy nazval "Siedmymi
rozhovormi s Duchom."
Z "Prvého rozhovoru."
"Je mojou povinnosťou ti oznámiť, že Boh v tvojej duši pripravuje veľkú premenu, ktorá je
príznačná len u Jeho synov. Tvoja duša sa bude čoskoro pozerať na svet a na všetko okolo
novými očami."
Z "Druhého rozhovoru."
"Prišiel som, aby som ti povedal o Pravde, aby si ju pochopil a aby si ju vždy mal v živote ako
vodcu. Tu bude pracovať s tebou aj Môj Duch, ktorý je pre svet nepochopiteľný. Jeho sila bude v
mojom Slove a moje Požehnanie v mojej Milosti. A teraz, vlož si tieto Moje slová do svojho srdca
a nevyjednávaj o budúcnosti. Ulož si ich a hľaď, aby ožili, pretože nie len chlebom je človek živý,
ale aj každým slovom, ktoré vychádza z Božích úst."
Z "Tretieho rozhovoru."
"Hľa, ja som ten, Ktorý oživuje Božie Slovo i každé srdce, ktoré ho prijíma. Ten Pravdivý, Ktorý ti
hovorí a odhaľuje Božie tajomstvá, aby si ich pochopil. Som s tebou všade, od všetkého ťa
ochraňujem a dávam ti požehnanie, aby si rástol a zdokonaľoval sa v poznaní môjho Slova."
Zo "Štvrtého rozhovoru."
"Je pre teba nevyhnutné, aby si sa narodil z Boha a z Jeho Ducha. Preto pomáham, aby som
urýchlil tento akt v tvojej duši, ako ustanovil Boh, Ktorý v svojom večnom súde rozhodol dať ti
toto dobro, obliecť ťa do večného života a vziať ťa do Večného Kráľovstva ako Syna Pravdy,
určeného, aby Mu slúžil. Táto služba bude pod vplyvom Ducha, Ktorý k tebe prehovára skrz
mňa a Ktorý pracuje v tvojom srdci, aby privodil toto stelesnenie Boha v tebe."
Z "Piatého rozhovoru."
"V tvojom živote, ako som ti povedal predtým, musí nastať veľká zmena, o ktorej som tu už
hovoril. Bez tejto vnútornej prestavby nemôžeš nijako postupovať ďalej."
Zo "Šiesteho rozhovoru."
"Čo som ti povedal udržuj si v srdci pre chvíľu, ktorá potvrdí moje slová a pravdu, ktorú som ti
vyjavil zo srdca, pretože Ja som Pravdivý, teraz i naveky. Na svoje vlastné oči uvidíš túto
vnútornú premenu, ktorá sa uskutočňuje v tvojej duši."
Zo "Siedmeho rozhovoru."
"Tento národ musí podstúpiť vnútornú premenu. Premeny sa uskutočnia podľa pravidiel, ktoré
Boh čoskoro zavedie. Cez túto krajinu musí prejsť jedna slávna sila, človek, ktorý príde od Boha,
aby hlásal Pravdu.V jeho slovách bude autorita i sila. Bude to človek, ktorého tvár bude svietiť
ako tvár anjela, v očiach bude mať zapálený Boží oheň. Dnešné časy oznamujú budúce dni.
Pred mojím príchodom sa vo svete musia udiať veľké veci, no Ja budem stále tu dolu až dotiaľ,
kým nepríde stanovený čas."
1

10. Júla, 2 dni po poslednom rozhovore, Peter Danov podrobne popísal túto udalosť v liste
Penyu Kirovi. List odráža úžasný sled udalostí v jeho Duchom-vedenom živote.
Preložil Viliam Tkáč, Jún 2016.
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Služba.
Slúžiť Bohu znamená aplikovať Jeho zákony. Keď človek hovorí o Božích zákonoch, ale aplikuje svoje vlastné,
jeho život sa nezlepší. Niekedy môžete v noci počuť hlas, ktorý vám hovorí, "Na takej a takej ulici a čísle žije niekto,
kto je v obtiažnej a zúfalej situácii. Choď a pomôž mu!" A tak tam idete a vypátrate to, čo vám ten hlas povedal.
Dobrá myšlienka - idea - vstúpi do vašej mysle. Podrobte sa jej. To je služba Bohu. Neodložte ju mimo!
Odložíte ju mimo na rok, a potom chcete všetko dokončiť za jeden deň. Ak urobíte trochu práce každý deň, potom
práca pokročí.
Jeden brat povedal, "Zaznamenal som, že ak človek odloží úlohu mimo, podmienky sa v budúcnosti stanú ťažšími."
Učiteľ pokračoval: "V človeku je hlas, ktorý mu hovorí, "Nechaj to teraz: odlož to." Ten chce, aby ste odložili svoju
prácu, aby vám ukradol vaše požehnania.
Keď vás niekto urazí, hlas vám povie, "Prečo znášaš túto urážku? Prečo niečo neurobíš, aby pochopil?"
Boh od vás nechce veľké veci. On hľadá malé veci. Sedíte a neviete sa zamestnať. Počujete hlas, ktorý vám hovorí,
"Choď do vedľajšej izby." V tej izbe bzučí mucha, ktorá sa chytila do pavučiny a prosí Boha, aby ju oslobodil. Osloboď
muchu: splň Božiu vôľu a Boh sa z teba bude radovať.
Keď vám veci nie sú jasné, pokročilé bytosti vám pomôžu. Akonáhle im začnete rozumieť, začnete pomáhať
menej pokročilým bytostiam a ony tiež začnú chápať. Keď niekoho navštívite, nezačnite mu kázať. Najskôr ho musíte
začať milovať. Namiesto toho nájdite človeka, ktorý hľadá Boha a rozprávajte sa s ním. Iný, ktorý tancuje "horo" nechajte ho tancovať.
Až doteraz človek myslel a pracoval pre seba; a z tohto dôvodu došiel do mŕtveho bodu. Ak nenaplníte Božiu
vôľu správne, pretrhnete svoje spojenie s Bohom. Keď človek odíde od Boha, potom sa zjavia žiaľ, obavy, choroba a
smútok. Prominentný a učený duchovný raz prišiel k Ioanovi Kronsdatskému a povedal mu, "Počul som, že si zblúdil z
pravého kresťanského učenia. Nedovolím ti kázať." Ioan Kronsdatský odpovedal, "V poriadku, dobre." Prešli dva dni a
duchovný stratil reč. Napísal poznámku Ioanovi povediac, "Rozprávaj si čo chceš a tiež sa za mňa modli." Ioan
povedal modlitbu a cirkevník znovu nadobudol svoju reč.
Chudobným človekom nazývam človeka, ktorý ešte nie je prebudený. Silný je ten, ktorý kráča pozdĺž Božej
cesty. Keď z nej zblúdi, stáva sa slabým. Podobne, vznešené bytosti, ktoré zblúdia z Božskej cesty - padnú, a stávajú
sa slabé. V knihe Zjavení vidíme, ako anjel zostupuje z neba a uväzní padlého anjela na tisíc rokov. Ja sa pýtam: čo
je to za sila, ktorá je tak veľká? Padlý anjel nepochopil, v čom tkvie skutočná sila: v čine, ktorý je v súlade s Božou
vôľou a v službe Bohu. Keď človek niečo činí pre Boha, získava energiu a silu. Boh je pravdivý. Keď slúžime Pánovi,
ktorý je pravdivý, staneme sa pravdivými.
Zákon hovorí: keď človek robí niečo, čo je Bohu milé, cíti radosť; a keď sa mýli dokonca v najmenšom, cíti
smútok. Keď cítite smútok, to ukazuje, že ste urobili niečo zle. Pocit radosti indikuje, že ste urobili niečo dobré. Keď
začnete žiť správne, mier a svetlo prídu prebývať do vášho vnútra. Ale keď začnete konať zlo, usadí sa vo vás
temnota. Ak ste nenaplnili Božiu vôľu ako ste mali, narazíte na svojej ceste na leva a ten vás zhltne. Ak sa človek cíti
indisponovaný a začne slúžiť Bohu, jeho indispozícia zmizne. Ak človek túži mať sladké myšlienky a city, musí slúžiť
Bohu.
Ak by všetci ľudia slúžili Bohu, boli by šťastní. Ten, kto slúži Bohu má všetko. Má všetky priaznivé podmienky
pre svoju prácu tak, ako žena, ktorá má vlnu vo svojom dome a môže z nej vyhotoviť čokoľvek si želá. To jest, nie je
zbavená dobrých podmienok. Človek, ktorý nenaplnil Božiu vôľu sa stane aj bohatý, aj chudobný. Ale človek, ktorý ju
naplnil nebude viac ani bohatý, ani chudobný.
Ak v sebe cítite, že ste niečo získali - potom ste naplnili Božiu vôľu a požehnania prídu včas. Inak budú mať
meškanie. Každý človek, ktorý slúži Bohu je úspešný a chránený. Ten, kto sa neusiluje o službu Bohu a dobru je
stratený. Keď človek neslúži Bohu - Veľkej inteligentnej príčine - jeho život sa stane bezvýznamný, a na koniec - bude
žalostný.
Keď má človek Božie požehnanie, všetky inteligentné bytosti mu budú pomáhať a jeho záležitosti budú
usporiadané. Nechajte každého slúžiť Bohu jeho vlastným spôsobom a všetky veci budú usporiadané. Keď človek
nepoužíva svoju myseľ, srdce a vôľu pre službu Bohu, nemôže nič dosiahnuť.
Niektorí hovoria, "Keď urovnám svoje veci, potom budem slúžiť Bohu." Ten, kto nepracuje pre naplnenie Božích vecí,
nikdy neurovná svoje vlastné. Ak túžite po tom, aby ste svoje záležitosti vyriešili správne, najprv pracujte pre Boha:
pretože v tomto prípade budete investovať svoj kapitál do nebeskej banky. Keď ľudia nedajú nič Bohu, pošle k nim
lupičov, ktorým povie, "Pretože títo ľudia sú bohatí a nedávajú nič dobrovoľne, nech to dajú vám." A tak vstúpia do
domu bohatého človeka, vylúpia ho a odídu. Keď odídu, bohatí ľudia povedia, "Títo zlodeji ukradli veľa vecí, ale vďaka
Bohu, že nás nechali nažive."
Musíme pochopiť, že všetko, čo vlastníme je Božie a nie nás samých. Vlastnícke právo vo svete nemôže
existovať, pretože súkromné vlastníctvo neexistuje. V tom momente, keď prijmete túto myšlienku do života pre Boha,
On vykorení všetky chyby.
Prostredníctvom choroby platíte za svoje dlhy. V momente, keď si dovnútra seba vštepíte túžbu slúžiť Bohu,
On ich za vás zaplatí. Jedine takýmto spôsobom je človek schopný byť slobodný a zdravý. Len Boh Sám je bohatý.
Pokiaľ pracujete v mene Boha, všetko bude pracovať k dobru pre vás. Ako to môže byť vysvetlené? Existuje
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nasledovný zákon: keď pracujete pre Boha, stávate sa vnímavým k tým silám, ktoré vyžarujú do celého vesmíru; inak
nebudete vnímavý.
Človek, keď nenapĺňa Božiu vôľu, upadá do pokušenia. Ale keď ju napĺňa, nemôže k nemu prísť žiadne
pokušenie: potom má pokladnicu naplnenú zlatom a nič ho nemôže zviesť. Kdekoľvek by sa človek nachádzal dokonca aj v raji - ak nenapĺňa Božiu vôľu, príde pokušenie. Keď ste si raz vybrali slúžiť Bohu - nezaoberajte sa tým,
čo sa vám môže stať. Všetko sa vám môže stať - ale nakoniec - stane sa vám taký zázrak, aký človek nikdy nevidel.
Môžeme zlepšiť svet, len ak budeme slúžiť Bohu.

Besedu Petra Danova preložil Viliam Tkáč, Jún 2012.
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Sociálny problém.
Ľudia potrebujú študovať zákony svojich tiel a čerpať z tade celý poriadok a zákony pre
spoločnosť. Potom bude vo svete existovať systematické usporiadanie. Je potrebné brať do
úvahy tri nasledovné veci. Prvá: Aby mohli byť preskúmané zákony materiálneho sveta,
potrebujeme študovať zákony zažívacieho systému. Po druhé, aby mohli byť preskúmané
zákony duchovného sveta, potrebujeme študovať zákony dýchacieho systému. A po tretie, aby
mohli byť preskúmané zákony Božského sveta, potrebujeme študovať zákony mozgu.
Žalúdok má milióny buniek, ktoré keď pracujú ideálne, sú špecializované a v harmónii.
Dokonca najmenšia výživná látka prejde cez telo, aby ho nakŕmila. Ak by niekto mal zaplatiť len
jednu stotinku každej z týchto miliónov buniek, koľko peňazí by to mohlo stáť? Alebo, čo ak by
im niekto zaplatil jeden leva alebo desať leva alebo dokonca sto leva? Má človek tak veľa
peňazí? Sme schopní zaplatiť za prácu týchto buniek? Nie sme. A tak pracujú bez toho, aby boli
zaplatené.
Rovnaká vec bude tiež aplikovaná vo fyzickom svete, keď príde Božský poriadok. Všetci
budú pracovať ako jeden: tak ako pracujú tieto milióny buniek, tak môže fungovať celý svet v
jednom harmonickom poriadku.
Zo zažívacej sústavy je všetko posielané dýchacej sústave. Z tejto je všetko posielané k
mozgu a cez celé telo. V budúcnosti budú všetky zákony preberané od týchto troch systémov.
Každá práca, ktorú robíte, musí mať súvislosť k fyzickému, duchovnému a Božskému
svetu. Táto práca by nemala byť len čisto fyzická, ale súčasne duchovná a taktiež Božská.
Preložil Viliam Tkáč, Máj 2012.

Trápenie, námaha a práca.
Čo sa týka motivačných vecí, môţeme rozoznávať tri druhy aktivít. Prvá je trápenie. To znamená, ţe jedinec je
prinútený pracovať a pritom - klesá. Druhá - námaha. To znamená, ţe človek pracuje za peniaze, aby sa vynoril z
hustej matérie a stúpal. Tretia - práca. Toto je aktivita z vlastnej vôle, z lásky. Práca - to je pravá kultúra.
Námaha - to je predchodca novej kultúry. Keď sa človek namáha, pracuje za odmenu, za jeho vlastnú mzdu;
to jest - za peniaze. Najvznešenejšia aktivita na zemi je tá, ktorá prichádza z lásky. Existujú aktivity, ktoré stoja nad
beţnými. To je činnosť, ktorá je motivovaná láskou. To je to, keď sa človek obetuje v prospech iných. Pretoţe človek
je schopný sa obetovať - ako Kristus. Ale toto sú vznešené veci, ktoré nemôţe pochopiť kaţdý človek v ich úplnosti.
Nové, ktoré prichádza do sveta je práca z lásky.
Predtým som povedal, ţe čo sa týka motivácie pre aktivitu, máme tri druhy: trápenie, námahu a prácu. Pre
lepšie pochopenie uvediem rovnakú myšlienku nasledujúcim spôsobom: pre aktivitu existujú tri stimuly - zákon,
peniaze a láska.
Prvou pohnútkou je zákon. Keď pracujete pod zákonom, tam nie je sloboda. Keď pracujete pre peniaze, ste
viacej slobodný. Keď pracujete z lásky, máte úplnú slobodu. Doteraz sme slúţili zákonu, slúţili sme peniazom. Ako je
to, ţe teraz nemôţeme slúţiť láske?
Ste odvedený na vojnu a povedali ste, "Budem bojovať za svoju vlasť. Budem robiť túto prácu." Nie je tam ţiadna
platba; nie je tam nič. Je to zákon. Druhá motivácia je, ţe budete pracovať za peniaze. Niekto vás vyzýva ísť do
práce. Vy hovoríte, "Ja nepracujem zadarmo." Ponúkne vám 100 leva. Vy poviete, "Nebudem pracovať." Ponúkne
vám 200 leva. Znovu poviete, "Nepracujem." Dáva vám 250 leva; akceptujete to a idete pracovať.
Po stimuloch zákona a peňazí prídeme k tretej motivácii: pracovať z lásky. Keď pracujete z lásky, ste takisto
platení, ale odlišným spôsobom. A preto teraz prichádza do sveta nový poriadok: láska. Tá je najmocnejšia zo
všetkých. Človek musí spraviť prechod od námahy k práci. To je vznešená aktivita. Je to cesta smerom k slobode.
Tu je príklad o práci: hudobník navštívi nemocnicu. Hrá pre chorých, ale nechce odmenu. Ide tam, kvôli súcitu.
Umelec vystavuje svoje obrazy, aby pozdvihol ducha všetkých. On tieţ nehľadá odmenu.
Dnes máme drinu, ale ešte nie prácu. Práca bude veľkolepou úlohou budúcej generácie. Ten kto je v trápení, dovoľte
mu prejsť k námahe. Ten, kto sa namáha, dovoľte mu prejsť k práci. Dokonca tá najmenšia sluţba - najmenšia práca
vykonaná z lásky dosahuje vznešenú hodnotu.
Láska musí byť prvým impulzom vo všetkom. Existuje mystická historka. Za starých čias sa kráľ prechádzal vo svojich
záhradách a oberal do košíka čerešne. Dostihlo ho dieťa a spýtalo sa, "Predáš mi nejaké?" Kráľ odpovedal,
"Nepredávam." Mohol by si mi nejaké dať?" "Dám ti." Ale toto dieťa bolo tieţ múdre. Keď mu dal kráľ čerešne, dieťa
sa spýtalo, "Môţem na chvíľku niesť tvoj košík?" Šli teda spolu, dieťa nesúce košík. Kráľ sa ho spýtal, "Môţem ti
zaplatiť?" Dieťa odpovedalo, "Nie."
Keď človek pracuje pre iného, vydá boţskú energiu, ktorá nemôţe byť zaplatená; a z toho dôvodu by on tieţ
nemal byť platený. Malo by mu byť niečo dané, to ale bude odmena z lásky, ale nie platba.
Všetko, čo je robené bez lásky je priestupok. Všetko, čo je vzaté bez lásky je krádeţ. Všetko, čo je robené s láskou je
zmysluplné. Práca by mala byť úplne bez akéhokoľvek materiálneho zámeru. Potom budeme slobodní, nezávislí.
Nová morálka znamená: absolútne seba zmenšenie.
Práca, v ktorej hrajú úlohu peniaze nie je duchovná. Práca, v ktorej peniaze úlohu nehrajú je Boţská. Keď ideš
pre niekoho pracovať, mal by si mu povedať, "Budem pre teba pracovať zadarmo." Skonči prácu a potom odíď.
Kaţdý národ potrebuje nové myšlienky - novú kultúru - ktorá ho pretransformuje, vylučujúc väzenia a
popraviská. Kaţdý človek bude pracovať bez toho, aby bol zaplatený. Toto príde v budúcnosti. Dokedy bude človek
trápený? Do doby, neţ začne pracovať z lásky. Ja budem prvý, ktorý pôjde do poľa a budem pracovať päť hodín bez
akejkoľvek odmeny. Mali by sme tak urobiť všetci, mali by sme sa stať pokročilým národom. Ak by všetci muţi a ţeny
jednali takto, čím by sa potom Bulharsko mohlo stať! Pravá práca je tá, v ktorej sa účastní láska.
Ľudia môţu byť niekedy čudní. Keď sa stanú náboţní a duchovní, zrieknu sa práce, zrieknu sa sluţby. Nie, odteraz by
ste mali začať pracovať, a k tomu ešte bez peňazí.
Skutočná morálka zahrňuje nasledovné: všetko, čo človek koná bude nadiktované láskou. Tam, kde nie je
láska, tam je zločin, loţ a zlo. Prečo ešte svet nie je svetom harmónie? Teraz vstupujeme do harmónie. Nový človek,
ktorý prichádza v budúcnosti je posol pre nové nebo, novú zem, nový poriadok vecí. V nebi, v prvom článku ústavy
stojí, "Nebudete pracovať pre peniaze."
Koľko platíte rieke, ktorá polieva vašu záhradu? Ak najmenšia rieka môţe slúţiť bez peňazí, prečo nemôţe
človek robiť to isté? Človek potrebuje porozumieť tejto otázke v jej najširšom zmysle. Nečakajte peniaze za svoju
prácu. Nečakajte vďačnosť alebo ohodnotenie: je to rovnaké, ako očakávať zaplatenie. Namiesto toho, by ste mali
pracovať neočakávajúc nič. Ak by ste ďakovali za to, čo robíte, dostali by ste zaplatené. A ak by ste neďakovali,
dostanete svoje poţehnanie v budúcnosti. Akúkoľvek prácu človek robí - fyzickú alebo duchovnú - mal by pracovať s
dobrou vôľou a láskou. Ţiakovi nie je dovolené ostávať nečinným. V novom poriadku ovocie nebude predané. Budete
dávať ovocie s láskou a budete prijímať ovocie s láskou. Kaţdá práca, v ktorej je láska motiváciou je radostná.
Ľudský poriadok prináša nešťastie, ale Boţský - radosť. Prečo je vo svete nešťastie? Pretoţe ľudská vôľa
prevaţuje nad Boţou. Protirečenia vznikajú z ľudského poriadku, zatiaľ čo poţehnania - z Boţského. Ľudia majú ešte
preskúmať Boţie zákony. Teraz študujú zákony, ktoré nie sú Boţské. Keď príde láska, budete spievať a hrať správne.
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Keď láska nie je prítomná, inšpirácia chýba. Keď nie je v práci láska, veci sú na piesku. Prejdite niektorým miestom
raz bez lásky a pozorujte ľudí ako sa k vám správajú. Prejdite druhýkrát s láskou a pozorujte ako jednajú teraz. Svet
krásy je svet lásky. Zákon lásky je zákon slobody. Len keď človek pracuje s láskou, je slobodný. Sloboda je dostupná,
len keď človek slúţi Bohu s láskou.
Často slúţite iným ľuďom, ktorí pre vás neurobili nič. Prečo potom neslúţite Bohu - Tomu, Ktorý pre vás urobil
všetko - Ktorý vám všetko dal? Všetci by sme mali začať slúţiť mimo nášho vlastného chcenia. Potom z trápenia a
námahy prestúpime do práce. Trápenie a námaha sú Karma, ale láska je Dharma.
Jedna sestra sa spýtala, "Pod ktorým z týchto zákonov sme my?" Vy ste pod Darmou. Keď ľudia prídu ţiť v novom
pochopení, budú platiť v predstihu. Keď vám dá jabloň svoje plody, hovorí vám, "Jedz moje plody a zasaď moje
semienka."
V novom ţivote bude prostriedkom výmeny, platby - láska, nie peniaze. Keď niekoho milujete, zaplatíte mu
vopred, a on niečo pre vás urobí. Teraz sú prostriedkom platby peniaze. A tak, čím viac ste platení, lepšie a rýchlejšie
robíte svoju prácu a naopak. Kaţdá práca, akokoľvek malá by mohla byť, ak je robená v mene Boţskej lásky,
múdrosti a pravdy, dosiahne veľkú hodnotu. V súčasnosti, akúkoľvek prácu ľudia môţu vykonávať, vţdy očakávajú,
ţe budú čímsi zaplatení. Nie je pre človeka zlé prijať niečo za svoju prácu: je to prirodzené. A predsa, keď hovorím, ţe
človek by mal pracovať pre slobodu, mám na mysli nasledovnú myšlienku: všetka práca by mala byť uskutočňovaná v
súlade so zákonom lásky, nedbajúc na to, či je zaplatená alebo nie. Ţiadna práca, ktorá je robená z lásky nemôţe byť
zaplatená.
Človek si najal robotníkov. Jeden robotník chcel 500 leva za deň práce; druhý - 400 leva; tretí - 300 leva.
Druhý chcel naostatok mzdu 10 leva; a nakoniec povedal, "Nechcem ţiadne peniaze. Môţete mi dať, čo chcete."
Večer, pán dal kaţdému to, čo chcel, ale poslednému zaplatil dvakrát toľko, ako tomu, ktorý chcel 500 leva.
Túto jar pracujete na niekoľkých prameňoch na tomto dvore. Ľudia vo svete by sa čudovali. Ţe pracujete
bezplatne a robíte tak usilovne a s radosťou. Ale svet nevie, ţe tí, čo pracujú z lásky dostanú najväčšiu platbu,
najväčšiu odmenu. A predsa to dostanú tajuplným spôsobom: oni nevedia, čo dostanú. Keď preukáţete sluţbu
chrobákovi, slúţite Bohu. Chrobák sa modlí k Bohu, a keď mu pomáhate, pomáhate Bohu. Rastlina sa modlí k Bohu,
poţadujúc vlhko. Keď ju zalejete, poslúţili ste jej. Tento dobrý skutok ste urobili pre Boha. Rastliny sa vám tieţ
poďakujú. Ony cítia veci. Nie je nič krajšie, neţ pracovať pre Boha. Takáto aktivita nie je ani trápením, ani námahou.
Súčasný sociálny poriadok je jedným z trápení. Slúţite len keď milujete. Zbytok je násilie.
Boh nestvoril pánov a sluhov, ale ľudské bytosti, ktoré by mali ţiť v bratstve. Páni a sluhovia - to je ľudský
zámer. Všetci ľudia sú si bratia a sestry, keď sú v slobodných a čistých vzťahoch.
Hovorí sa, "Silný dá svet do poriadku." Ale ako? Silný potrebuje slúţiť slabému. Doma kaţdý slúţi dieťaťu, pretoţe je
slabé. V novej spoločnosti to bude rovnaké: silný bude slúţiť slabému. Stať sa sluţobníkom čoho? Lásky, múdrosti a
pravdy. Politický ţivot, ktorý sa uchyľuje prevaţne k prudkosti - tento bude nahradený spoluprácou a sluţbou. Niekto
sa pýta, či je to moţné bez peňazí. Vyrobili sme peniaze nášho pána, a tak hovoríme, ţe je to moţné bez peňazí.
V duchovnom svete neexistuje za ţiadnu sluţbu nijaká platba. Kaţdý tam pracuje slobodne. Príde deň, keď
peniaze odídu z obehu. Pýtate sa, "Ako majú ľudia ţiť? Ako v nebi. Ak pôjdeš do neba a ponúkneš niekomu peniaze,
povie ti, "Tu sú peniaze bezcenné." On sa cíti šťastne, keď ti môţe dať niečo bez peňazí. A tak duchovný ţivot je
opakom pozemského. Nová kultúra naznačuje zostupovanie duchovného ţivota na zem. Ţivot je dnes výsledkom
zločinu. Hore v duchovnom svete existuje ţivot ideálneho poriadku.
Sociálne reformy, ktoré my preberáme - začleňovali ich iné bytosti, a my ich berieme od nich. A predsa, my si
myslíme, ţe sociálny poriadok, ktorý zostavujeme pochádza od nás. To, čo existuje v duchovnom svete - presne
rovnako musí byť aplikované aj na zemi. Mojţiš videl model zmluvy v duchovnom svete a vyrobil ho presne taký istý
ako mu bol ukázaný. Peniaze sú teraz vo svete motivačnou príčinou, pretoţe je tu nedostatok lásky. V budúcnosti to
tak nebude.
Po koncerte Paganíni stretol malé dievča, ktoré mu povedalo, "Chcela som vás veľmi počuť, ale keďţe som
nemala peniaze na lístok, nemohla som, je mi ľúto." Paganíni šiel s dievčaťom k nim domov a zahral koncert len pre
ňu. Pre ňu hral z lásky. Iný príklad: videl v meste na ulici hrať na husle chudobného starého muţa. Jeho malá miska
na peniaze bola prázdna. Paganíni vzal jeho husle a začal hrať. Mnoho ľudí sa zhromaţdilo okolo a naplnili misku
peniazmi. Toto znamená hrať z lásky.
Niekto príde a spýta sa vás, "Chceš pracovať?" Ty povieš, "Nepracujem za peniaze. Pracujem bezplatne."
Ja nepotrebujem peniaze, ale keď si to prajem, môţem mať nejaké k dispozícii. Niekto povie, "Ukáţ mi kde sú
peniaze." Ale ja poviem, "Nie. Keď si zamiluješ Boha, budeš mať kľúč ku všetkým pokladniciam."
Niekto hovorí, "Bez peňazí sa to nedá." To je tak pravdivé, ako keď povieme, ţe človek, ktorý je chorý nemôţe
existovať bez auta. Správne. A predsa, zdravý človek je schopný pracovať bez auta. Chorý nemôţe vystačiť bez
peňazí, ale zdravý áno."
Zákon a peniaze sú teraz vo vedení lásky, ale musia sa stať jej sluţobníkmi. Keď dieťa rastie, do doby neţ
narastie, matka strávi mnoho bezsenných nocí dávajúc mu mnoho starostlivosti a obete. Kto jej platí? Robí to za
peniaze? Tu môţete vidieť, ţe ona sa stáva sluţobníkom lásky vytváraním obete v mene lásky. Tu máme príklad
sluţby bez peňazí: matka slúţi bez peňazí. Duchovný poriadok nie je pre kaţdého.
Sú ľudia, ktorí potrebujú peniaze, aby mohli ţiť a iní, ktorí ţijú bez peňazí. Niektorí cestujú byvolím záprahom,
zatiaľ čo ten, kto lieta lietadlom platí vyššiu sumu, ale prichádza skôr.

2

Z môjho pohľadu, svet príde k správnosti, keď ľudia pochopia, ţe musia pracovať obetavo: bez peňazí a z lásky.
Takýto poriadok bude existovať v budúcnosti. To bude najposvätnejšia vec na svete. Slovanstvo potrebuje dať
príklad, ako by mali byť peniaze a osobný záujem nahradené.
Besedu Petra Danova preloţil Viliam Tkáč, jún 2012.
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Univerzálna láska.
Všeobecná prednáška Majstra Petra Danova 19.08.1919, Veliko Tarnovo.
Téma mojej prednášky bude univerzálna láska. Pouţívam toto slovo v širšom zmysle, neţ
je obvykle chápané. Môţete sa spýtať, čo má čo robiť Univerzálna láska s vami. Odpovedám:
Univerzálna láska je esenciou (podstatou) života. Láska prináša podmienky pre ţivot - je to
hlavný stimul na zemi, napr. ideál, o ktorý kaţdý z nás usiluje. Aby sa mohol život sám o sebe
úplne vyjadriť, predpokladá slobodu činov. Je to rozvoj v štyroch smeroch:sociálnom,
politickom, kultúrnom a duchovnom. Sú to oblasti jednej a tej istej reality. Slovom "láska"
nerozumiem tú obvyklú lásku, ktorá je vyhasnutá ako uhlie vo vode. To nie je láska. Skutočná
láska je ako uhlie, ale ţivé uhlie, ktoré si uvedomilo zmysel pozemského ţivota. To je dôvod,
prečo sa starí mudrci a starí alchymisti pokúšali študovať a prísť k poznaniu základu tohto ţivého
uhlia. Tí, ktorí nie sú oboznámení s jeho vlastnosťami hovoria, ţe láska ľudí spaľuje. Áno, sú
veci, ktoré by mali byť spálené, ale sú veci, ktoré by nemali byť. Je to to isté ako s kovmi, niektoré
z nich môţu oxidovať, iné nie, napr. horia bez toho, aby sa spálili, preto sa nazývajú "drahé
kovy".
Môţete sa ma spýtať inú otázku:"Prečo by sme sa mali zaujímať o nejaký ideál, keď ţijeme
v takých zlých podmienkach?" Ale ja sa vás spýtam, či môţete skutočne dokázať, ţe vaše
podmienky ţivota sú zlé. Je to len domnienka. V ţivote je omnoho viac zlých situácií, neţ
dobrých, toľko pádov ako vzostupov, toľko strát ako ziskov. Oba typy podmienok sú nakoniec
vyváţené. To, čo nazývame zlými životnými podmienkami je náš subjektívny pohľad ľudská špekulácia. Ľudia hovoria, ţe v súčasnej dobe je muţské pokolenie choré, ale ja
nesúhlasím. Choroba je anachronizmus, niečo dočasné, čo závisí na samotnej osobe, pretoţe
človek má rovnakú moţnosť byť alebo zdravý, alebo chorý. Choroby nie sú nič iné, než
spôsob napravenia, pretože vývoj začína len vtedy, keď jestvuje odpor voči ľudskej vôli.
Toto by mohlo byť v živote vždy dokázané. Všetci veľkí ľudia trpeli a tieto veľké utrpenia
boli stimulmi pre ich rast. A tí, čo nestretli žiadne prekážky, ale naopak, mali všetky
priaznivé podmienky, zostali pozadu.
Moderní ľudia by chceli byť bohatí, ale musia urobiť voľbu, pretoţe existujú dva typy
bohatstva: bohatstvo, ktoré by vás mohlo potopiť ku dnu oceánu a to, ktoré vás vyzdvihne hore.
Ak ste na palube zaoceánskej dopravnej lode, ako napr. Titanic, s batohom naplneným 40
kilogramami zlata; a ak blízko vás je niekto, kto nemá takýto náklad, kto má väčšiu šancu sa
zachrániť, ak sa loď začne potápať? Si to ty, kto nosíš batoh zlata, alebo ten druhý človek, ktorý
nemá nič? Odpovedzte si.
Chápem slovo "zlato" v širšom význame, neţ ľudia beţne chápu. Zlato je pre mňa
symbolom poznania - porozumieť týmto zákonom, prostredníctvom ktorých by ste mohli vo svete
pracovať, osvojiť si prírodné sily, riadiť ich tak, aby mohli byť uţitočné pre vás i pre iných. To
znamená, ţe poznanie, ktoré vlastníte nezoxiduje, nezhorí, ale zachová sa a zúţitkuje navţdy.
Poviem vám tajomný príbeh. Kedysi ţili všetci muţi a ţeny v kráľovstve šťastne. Ţili ako
bratia a boli šťastní, pretoţe ich kráľ nebol ţenatý. Čoskoro sa občania pýtali, "Prečo by mal byť
náš kráľ osamelý; nájdime mu pekné dievča a oţeňme ho s ňou, aby nám dala potomka pre
budúcnosť - inak naše kráľovstvo padne." Takţe vybrali najkrajšie dievča a oţenili s ňou mladého
kráľa. Kráľovná porodila dve dcéry. Prvá bola tak krásna, ţe priťahovala svojou krásou kaţdého.
Druhá bola tak škaredá, ţe sa jej kaţdý vyhýbal. Ale nešťastím bolo, ţe keď krásna dcéra hodila
pohľad na kohokoľvek z občanov, jej oči sa stali choré; keď sa niekoho dotkla, stal sa mrzákom;
ktokoľvek ju stretol na ulici počas jej prechádzky, nikdy sa nevrátil domov zdravý. Tak sa všetci
občania v krajine stali mrzákmi. Ale keď vyšla von škaredá sestra, ktokoľvek ju uvidel, uzdravil
sa, ktokoľvek sa jej dotkol, vyliečil sa. Môţete povedať, ţe je to len príbeh, nie realita. To nie je
príbeh, je to skutočná realita - je to ţivot súčasnej doby.
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Ak by sa váš syn - cnostný a čestný - pozeral na pekné dievča, jeho charakter by sa ihneď
zmenil, jeho myseľ by sa zatemnila, jeho srdce by sa stalo skormútené, pretože krása stimuluje
len vonkajšiu stránku ľudského života, napr. jeho čisto fyzickú stránku.
Chcete byť krásni, byť bohatí, byť silní, atď., ale spýtam sa vás, či existuje krásny, bohatý a
silný muţ, ktorý by doteraz nezomrel? Niekto by mohol odseknúť: "Ľudia zomrú vyhladovaní zo
svojích ideí." Tak, čo sú to za ídee, ak s nimi nezomierajú? Rád by som videl niekoho, kto
nezomrel jedným alebo druhým spôsobom. Ľudia nielen zomierajú, ale niektorí z nich zahynú. Iní
ľudia sa chcú stať dobrými, aby sa vyhli utrpeniu. Nie, je pre vás lepšie, keď budete mať viac
utrpenia. Niekto by sa potom spýtal, aké je riešenie tohoto prolému. Je to len vo fakte, ţe dobrý
človek si uvedomuje prečo ţije, prečo trpí a zomiera, zatiaľčo zlý to nevie. To je rozdiel.
Nemyslite si, ţe smrť je niečo prirodzené vo vnútri samej prírody. Kedysi boli ľudské bytosti
nesmrteľné. My sme určite takisto schopní vyhnúť sa smrti. Ale viete aký význam vkladám do
slova "nezomrieť"? Mienim tým, nehrešiť. Človek, ak hreší, určite zomrie. Zomrieme,
pretože náš otec a dedo hrešili. My tiež neustále hrešíme, pretože nesieme bremeno
naších bývalých hriechov. To sa nazýva"karma", podľa východnej kultúry alebo "zákon
príčiny a následku." Tieto príčiny sa netýkajú len jednotlivca, ale aj spoločnosti a ľudstva
ako celku. Keď vám to hovorím, uvaţujem nad jednou veľkou pravdou, ktorá vám môţe všetko
potvrdiť. Nemyslím teoreticky, ale prakticky. Môţem predloţiť učenie, ktoré vám dávam, aby ste
ho otestovali v ţivote.
Súčasní ľudia sa pýtajú jeden druhého:"Veríš, alebo nie?" Kaţdý človek na svete niečomu
verí. Nestretol som človeka, ktorý by neveril. Ale v týchto vierach existujú rozdielnosti. Raz prišiel
veľký muţ múdrosti do kráľovstva, kde ľudia trpeli kvôli peknej kráľovskej dcére, o ktorej som
práve hovoril; priniesol jablčne semienko a povedal ľuďom: "Mám liek na vaše choroby. Z tohoto
malého semienka vyrastie strom - desať metrov vysoký, ktorý prinesie šťavnaté ovocie - pol
kilogramu kaţdé; a kaţdý, kto ochutná tieto plody, nebude postihnutý očami kráľovskej dcéry.
Toto je strom ţivota." Avšak, ľudia ani nezasadili semeno, ani nečakali na to, aţ dá ovocie, ale
len ho vzali a podávali si ho z ruky do ruky so slovami: "Počuli ste, ak posadíte toto semeno,
vyrastie vo veľmi veľký strom, ktorý bude prinášať sladké ovocie - kaţdé pol kilogramu, a to
ovocie vylieči chorého." Kaţdý z nich začal rozprávať o semienku, veriac v liečivú silu jeho
ovocia. Nakoniev stratili semienko a potom začali rozprávať, ţe všetko, čo o ňom bolo povedané
bola loţ a hlúposť; bolo by moţné, aby taký veľký strom existoval, aby dával také ovocie; bola to
loţ. Tak prestali veriť.
Keď niekto v súčasnej dobe tvrdí, ţe nie je veriaci, hovorím: "Priateľu, stratil si semienko."
Mohol by si byť vzdelaný, význačný človek, ale keď nemáš toto semienko - lásku - v sebe, budeš
podrobený tisícom utrpení. Nebudem sa sústreďovať na to, čo o tom hovorí náboţenstvo.
Rozriešte to podľa seba, pretoţe ja teraz hovorím o láske. Pýtam sa, či máte toto semienko. Kto
spomedzi veľkých vedcov minulého alebo súčasného storočia priniesol toto semienko? Niekto by
odpovedal, ţe Kristus. Kde je, ukáţ nám. Jeţiš trpel, bol vzkriesený, ale dajte nám vidieť ovocie
tohto utrpenia a vzkriesenia. Semienko bolo stratené!
Budem pokračovať v mojom príbehu. Ten istý muţ múdrosti sa zjavil v kráľovstve po
druhýkrát a povedal: "Ak ste stratili semienko prvýkrát, tentokrát vám ho nedám, aby ste ho
prenášali z ruky do ruky, ale keď tu nájdem najctnostnejšieho človeka, poviem mu: "Priateľu, máš
peknú záhradu a ja do nej prichádzam posadiť toto semienko, ale budeš ho polievať a starať sa
oň; a o päť alebo desať rokov dostaneš plody, aby vyliečili kaţdého."
Musíte posadiť toto semienko a zúţitkovať jeho ovocie. Prvým ovocím tohto semienka je
láska, ktorá panuje medzi všetkými ľuďmi, nezávisle od ich viery a národnosti. Musia ísť vyššie,
neţ ich vlastný domov, spoločnosť a národ. Láska obklopuje celé ľudstvo, pretoţe my všetci sme
jej súčasťou. Je to jeden ţivý organizmus a keď sa cíti dobre, bude to rovnaké pre národ, pre
spoločnosť, pre domov a tieţ pre jednotlivca; a naopak.
Nechcem narušiť váš pohľad na všetko. To nie je môj úmysel. Hovorím v princípe. Preto
nechcem primiešavať nedostatky - siciálne, politické, kultúrne alebo duchovné. To nie je moja
úloha a nerieši to problém. Navštíviac domov, kde ľudia majú hlad, nesmiem im kázať, ţe Boh na
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nich bude myslieť a zanechám ich hladných s touto myšlienkou. Nepoviem im "Verte v Boha,
oprite sa o Neho." Pridrţím sa následujúceho princípu:mať vţdy sebou batoh plný chleba a keď
navštívim dom, kde sú ľudia hladní a keď ich uvidím sa hádať, poviem im: "Prestrite stôl a
naobedujme sa spolu." Potom bude v tom dome opäť nastolený pokoj a mier.
Dnešní ľudia majú zlé chápanie ţivota. Hovoria: "Dovoľte nám dať spoločnosť a svet do
poriadku." - Toto sú ideálne úlohy, ale ako vychováte spoločnosť, vaších synov a dcéry, politikov,
učiteľov, kňazov, kazateľov? - Vám všetkým radím ísť a študovať ţivot včiel - naučia vás, ako
vychovávať. Keď chcú včely vytvoriť kráľovnu, pripravia pre ňu špeciálne jedlo; iné jedlo pripravia
pre robotnice a iné pre trúdov. Včely vynikajú v sústredení sa na svoj ţivot oveľa lepšie, neţ
ľudia, ktorí len filozófujú. To nie je káranie, ale naznačenie, ţe by sme mali študovať prírodu v
širšom zmysle, neţ je to pred nás postavené, so všetkými zákonmi a šablónami blahobytu v nich
vloţenými.
V Univerzálnej láske dosiahneme vyššej úrovne nášho vedomia. Cítiť vibrácie alebo
počuť hlas všetkých trpiacich ľudí a pomôcť im - to znamená pomôcť sebe samým,
svojmu národu a ľudstvu súčasne. Ten, v kom bol tento cit vzbudený a aktivovaný, a kto sa
stal slobodným od všetkých materiálnych prekáţok, môţe sa preniesť kamkoľvek vo vesmíre,
aby pomohol komukoľvek. Poviete: "Ako je moţné niekomu pomôcť bez toho, aby sme sa ho
dotkli?" Odpoviem otázkou: "Môţe sa slnko, ktoré je deväťdesiattri miliónov míľ vzdialené dotknúť
nás, svojími rukami?" - Nie, stačí, keď hodí pohľad na takú nepatrnú vzdialenosť, aţ sa všetko v
prírode začne triasť, rásť a prinášať ovocie.
Niektorí ľudia hovoria: "Zodvihnime ruky pre poţehnanie." Veľmi dobre, ale keď zdvihnete
ruky, musíte niečo dať, rovnako, ako slnko zdvíha svoje ruky kaţdý jeden deň, posielajúc energiu
a silu k chorým i zdravým bytostiam. Niekto moţe povedať: "Prečo sa zaoberáme slnkom?"
Nehovorím vám, aby ste sa ním zaoberali, ale vyuţili ho. Ak je niekto indisponovaný, nechajte ho
slniť sa; ak stratil svoju vlastnú energiu, dovoľte mu zostať dlhšie pod jeho lúčmi; ak je sklamaný
vo svojom ideále, ak sa nemôţe rozhodnúť ako pracovať, nechajte ho výjsť pod slnečné lúče
zohriať sa. Niekto odvetí: "Je to Boh, Ktorý pomôţe."
Keď hovoríte o Bohu, spýtam sa vás, aký je váš Boh? Boh je v nás. Keď Ho cítime, keď
začneme hovoriť dovnútra seba, potom si zamilujeme všetkých ľudí rovnakým spôsobom a
budeme pripravení sa pre nich obetovať. Keď Kristus povedal, "Niet väčšej lásky u človeka, ako
keď dá svoj ţivot za priateľa", mienil tým, ţe človek svojmu priateľovi poskytne nevyhnutné
podmienky pre ţivot. Naša láska k bliţnému by nemala byť taká, ţe ho povaţujeme za hriešnika
a chceme ho zachrániť, ale mala by to byť láska zaloţená na vzťahu k nemu, ako k bratovi,
priateľovi a dávajúca mu všetky podmienky pre ţivot a vývoj. Nemyslite si, ţe mu idete načrtnúť
novú cestu ţivota. Nie, cesta ţivota pre kaţdého uţ bola nakreslená a je striktne matematicky
vymedzená.
Je určené pre kaţdého, čím by sa mal stať, spôsob, akým by mal ţiť a ako sa bude jeho
ţivot vyvíjať. Je to zákon neustálej príčiny a následku.
V Boţskom zákone lásky niet disharmónie. Keď si uvedomíme lásku ako takú silu, inšpiruje
nás. Potom budeme dostatočne silní opraviť všetky sociálne nedostatky, nie však mechanickým
spôsobom, ale skrze lásku. Keď spoločnosť smeruje svoju lásku na niekoho, to zmení jeho postoj
a určí smer jeho ţivota. Preto, keď hovoríme, ţe Boh je vševedúci, myslíme tým totalitu celého
bytia, všetkých bytostí, ktorých myslenie je k nám smerované ako tvorivá sila. Hocičo zlé v nás to nie je Boţské, patrí to nám. My sami sme vytvorili súčasný zlý ţivot a poriadok. Ak sa ma
spýtate, prečo Boh vytvoril svet týmto spôsobom, odpovedal by som vám, čo viem: svet bol
vytvorený inak a zistil som, ţe bol zničený ľuďmi - teraz chápem, akým spôsobom.
Kaţdý z vás tu prítomných, ktorí ma počúvate, máte odlišný pohľad na ţivot. Nielenţe vy
máte svoje vlastné hľadiská, ale aj druhy cicavcov, vtákov, mravcov, rastlín - všetci ţijú podľa
svojho vlastného pochopenia. Ale to ešte nie je pravý zmysel ţivota; je omnoho bohatší a širší. v
ľudských dušiach sú ukryté rôzne schopnosti a sily, ktoré môţu byť prebudené za zvláštnych
okolností.
Kaţdý z vás by mohol spraviť mylý pokus. Ako? - Následovným spôsobom: po prvé,
myslieť si, ţe všetky podmienky na to, aby sme sa stali skutočnými ľuďmi sú vloţené v našom
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vnútri. Ak nie ste schopní zúţitkovať tieto podmienky, to ešte neznamená, ţe tento potenciál
nemáte; ukazuje to, ţe ste ešte neobjavili a neimplementovali pravé metódy. Aj súčasní vedci, aj
starí filozófovia sa snaţili tisíce rokov objaviť práve tieto metódy pozdvihnutia ľudstva.
Nemáme ţiadne náboţenstvo schopné priniesť človeku nesmrteľnosť. Ja hovorím, ţe
ortodoxné náboţenstvo uţ v skutočnosti na zemi nejestvuje. Keď to hovorím, niekto sa ma môţe
spýtať, ku ktorému náboţenstvu patrím ja. Odpoviem: k nijakému zo súčasných, prázdnych
náboţenstiev, ktoré sú mimo obsahu. Poviem vám, aké je moje náboţenstvo a definujem, čo je
to náboţenstvo - najkratšou definíciou: náboženstvo je spojenie medzi láskou a múdrosťou.
Niet lepšej definície náboţenstva. Ten, kto našiel toto spojenie - láska pracuje v jeho duši a
múdrosť v jeho mysli - , má náboţenstvo, uskutočnil v sebe zákon a nesmrteľnosť. Také
náboţenstvo nás spraví bytosťou podobnou Bohu. Ako by mohol byť človek podobný Bohu? - Ak
nezomiera, pretoţe Boh je nesmrteľný. A Jeţiš povedal: "Buďte dokonalí, ako je dokonalý aj váš
Otec Nebeský."
Človek nemôţe byť nesmrteľný bez toho, aby bol dokonalý. Niekto by sa spýtal: "Prečo
potom svätci zomreli?" - Pretoţe niesli hriechy ľudí. Keď sa očistíme od svojích hriechov,
nezomrieme, ale prídeme do stavu, ktorý je jadrom tohto učenia - ţiť v láske a múdrosti. Človek,
ktorý nevlastní túto lásku, nemôţe byť zboţný a nesmrteľný. Podľa tejto definície (dobre ma
pochopte), "nezomrieť" znamená, ţe sa stanete pánom všetkých ţivotných situácií: budete
rovnako radostní keď trpíte, i keď sa radujete; budete cítiť rovnakým a tým istým spôsobom, keď
stratíte, ako keď získate. Koho v súčasnosti vo svojích ţivotoch chválime - všetkých tých hrdinov,
ktorí trpeli a hynuli, či nie? Komu staviame monumenty a kladieme vence - trubadúrom, ktorí
olúpia cudzinca, bohatým, ktorí zhromaţďujú milióny, alebo filozófom, ktorí boli uznaní skrze
poznanie? - Nie, nie týmto, ale tamtým, ktorí trpeli a obetovali sa pre ľudstvo, tým naostatok
menovaným patrí rešpekt a sláva.
Ľudia dnes často radi špekulujú s intelektuálnymi slovnými obratmi o existencii Boha a
pýtajú sa, či existuje Boh. Ja neriešim túto otázku filozofickým spôsobom, ja len hovorím, ţe Boh
existuje, akoţe svieti slnko. Predstavte si, ţe sa prebudíte stále v noci, a cez deň, keď slnko
svieti, spíte; ţe sa vţdy prebudíte pri západe slnka. Skúmate svet vţdy v noci a dvadsať rokov
hovoríte: "Slnko nejestvuje." Namietnem: zmeňte svoj štýl ţivota, spite v noci a buďte prebudení
cez deň, keď svieti slnko - a uvidíte ho. Rovnaké je to s bohatými ľuďmi, ktorí klesajú pod svojím
bremenom. Nesúdim ich, ale zdôrazňujem ich nešťastie. Sú na dne oceánu a preto k nim
nemôţe preniknúť slnečné svetlo. Ako by sa mohli zachrániť? Musia opustiť svoje zlato na dne
oceánu. Ale je tam hore ţivot? Omnoho vznešenejší ţivot. Tie milióny by mohli byť symbolicky
vaše myšlienky stať sa bohatými, uchopiť vysoký post alebo dobyť svet. Osloboďte sa od týchto
myšlienok. Len mi povedzte, ktorý minister viedol správne Bulharsko, ktorý viedol správne
Anglicko, kde je staré Grécko, kde je starý Rím so svojou slávou? Nehádam sa o tom, ţe by sa
človek nemal usilovať, ale hovorím, ţe sa pohybujeme zlým smerom, ţe máme zlé pochopenie
ţivota a ţe je čas skoncovať s tým zlým vnímaním.
Dvaja grécky sochári chceli ukázať svoje umenie, ktorý z nich má lepšie vyjadrenie. Prvý z
nich vytvoril strapec hrozna tak prirodzený, ţe privábil dokonca vtáky; druhý vytvoril bohyňu tak
krásnu, ţe keď na ňu prestrel závoj delikátnym spôsobom, druhý sochár povedal: "Prosím, daj
preč ten závoj, aby som ju videl lepšie!" Tento príklad ukazuje, ţe ten, ktorý vytvoril bohyňu bol
zručnejší. Ale ja sa vás pýtam, či tí dvaja umelci takisto zomreli. Zomreli. Môţte veľmi dobre
porozumieť hocakému zákonu, mohli by ste byť filozóf, vladár, atď. - je to len umenie tých dvoch
sochárov, tieň vecí, nie je to esencia ţivota. Esenciou života je vstúpiť s ním do harmónie. Ale
my sme ešte nevstúpili do tejto harmónie. Čelím názoru súčasných ľudí, ktorí tvrdia, ţe ţijú
skutočný ţivot. Neţijú skutočný ţivot, ale trpia a zápasia.
Podľa mňa jestvuje: zápas, drina a práca. My sme stále ešte v zápase, ale ţivot začína
prácou. A práca je vedomý život - uvedomiť si, ako byť pánom seba samého, svojej mysle
a svojho srdca, tak, aby nás nikto nemohol pokaziť. To znamená mať túto veľkú lásku, ktorá
nás povznáša. A nielenţe vás inšpiruje, ale tieţ sa pre vás stane permanentným stimulom, ako
sú teplo a svetlo pre rastliny. Moderní ľudia sa mi zdajú (prosím o prepáčenie za toto
porovnanie): sú ako taký veľmi vzdelaný, bláznivý človek, ktorý bol uvedený do veľkej haly
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blázinca, kde trávi svoj čas tieţ ďalších päťdesiat iných bláznov. Strávil svoj čas zbieraním
slamiek a vytváraním kôpok z nich. Nosil ich od jedného rohu k druhému celý deň a následujúci
deň to isté opakoval. Ľudia vyzerajú ako tento človek a pýtajú sa, prečo sú nešťastní. Pretoţe
hromadia slamky. Mal by zaviať priaznivý vietor, ktorý odnesie všetky slamky a spolu s nimi aj
nešťastie.
Mali by sme sa chovať k ľuďom okolo nás rovnakým spôsobom ako tento svätec, ktorý sa
šiel rozprávať s Bohom. Stretnúc bohatého muţa, tento mu povedal.
- Povedz Bohu, ţe som unavený z toho bohatstva. Nech ho odo mňa vezme, aby som ţil ako iní
ľudia.
- Dobre - povedal múdry muţ - Poviem to Bohu.
Šiel ďalej a stretol chudobného muţa, ktorý mu povedal:
- Povedz Bohu, ţe som unavený z takého ţivota. Mám toho dosť biť nahý a bosý. Nech mi Boh
dá šaty a zmení podmienky celého môjho ţivota.
- Prednesiem tvoju prosbu - povedal múdry muţ.
Šiel k Bohu a povedal mu o dvoch muţoch. Boh odpovedal.
- Povedz bohatému muţovi, aby sa stal nespokojným a začal proti mne šomrať a Ja mu vezmem
všetko bohatstvo; a povedz chudobnému muţovi, aby bol spokojný s ţivotom a všetko mu bude
dané.
Múdry muţ sa vrátil a povedal bohatému muţovi, čo mu nariadil Boh, ale bohatý muţ namietol:
- Ako to môţem urobiť? Nemôţem.
- Potom ti tvoje bohatstvo zostane.
Stretol chudobného muţa a povedal mu, čo mu Boh nariadil, ale on tieţ namietol:
- Ako môţem byť spokojný s takými zlými podmienkami?
Potom mu múdry muţ povedal:
- Budeš chodiť bosý a budeš pochovaný nahý.
Hovoríte, ţe mŕtvi ľudia sú s Bohom, ale chodíte na cintoríny čítať modlitby a nalievate im
víno (Ortodoxná tradícia prináša nejaké jedlo a víno, aby umoţnila pokoj dušiam zomrelých).
Môţu byť súčasne na cintorínoch a s Bohom? Ten kto je hore povie tým, čo sú dolu: "Myslíš si,
ţe si mŕtvy; vzdávaj vďaku a budeš vzkriesený." Neberte moje slová ako potupu, nechcem
hanobiť nikoho za jeho vieru. Ja len osvetľujem tie nesprávne chápania ţivota, ktoré sú v nás,
tlačia nás zlým smerom, takţe sa dostávame do rozporu s ţivotom. Chceme ţiť a medzitým sa
pripraviť na smrť. Ten, kto našiel zákon Univerzálnej lásky, Kozmického vedomia, ten viac
nezomrie. Môţete roztĺcť nechty na jeho rukách a nohách, môţete ho ukriţovať, môţete ho dať
do hrobu - je schopný znova oţiť. Ten, kto sa nenaučil tomuto veľkému zákonu lásky, jeho
kameň nebude nikdy odvalený z jeho hrobu.
Súčasní ľudia rozprávajú jedno a to isté: "Sme hriešnici, sme hriešnici". Uţ to nechcem viac
počúvať! Čo viem je, ţe ľudia sú od prírody dobrí, sú dobrí vo svojích dušiach, ale kvôli klamným
a zlým ţelaniam sú zlí. Hľadajú šťastie, veriac, ţe ho nájdu na ceste, ktorú následujú. Nenájdu ho
tam, pretoţe ich otcovia a starí otcovia ho tieţ hľadali rovnakým spôsobom, ale nenašli ho.
Kristus povedal: "Ktokoľvek počúva hlas Syna človeka, bude ţiť!" Čo to znamená "Syn
človeka"? - Syn Múdrosti a Lásky. Ten, ktorý zjednotil Múdrosť a Lásku, prežil. A vy tieţ
preţijete a budete vzkriesení, keď počúvnete tento hlas. Toto učil Kristus. Keď zasadíte
semienko, o ktorom som vám hovoril, nielen dávať ho z ruky do ruky, ak ho zasadíte do svojích
sŕdc, potom príde obnova a vzkriesenie, ktoré vy všetci tak dlho očakávate. Potom ţivot vstúpi do
svojho prirodzeného Boţského spôsobu.
Dám pravidlá všetkým matkám, ktoré ma počúvajú, ako mať synov a dcéry, aké chcú.
Môţem povedať dievčatám a mladým muţom, ktorí ma počúvajú, aký je význam ich ţivotov.
Budete sa ţeniť/vydávať - svadba je posvätný čin, ale sú tri typy svadby. Prvý typ by sa dal
nazvať komerčná dohoda; druhý typ - svadby pána a sluhu, napr. muţ ako pán a ţena ako sluha
alebo obrátene; a tretí typ predstavuje jednotu, v ktorej muž a žena žijú v Láske a Múdrosti,
žijú jeden pre druhého a manželka nielenže nehovorí horké slová svojmu milovanému, ale
naviac - nehádže na neho ani nahnevaný pohľad, bude pokračovať v prelievaní lásky ku
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svojmu partnerovi, dokonca v prípadoch jeho najväčších omylov. Len tento typ sobáša by
mohol vo svete umožniť narodiť sa dobrým deťom, múdrym mužom a svätcom služobníkom celého ľudstva.
Ak matka, ktorá počala svoje dieťa je inšpirovaná veľkými ídeami o ľudstve, ešte v
stave tehotenstva bude transformovať svojmu dieťatu všetky sily. Je pre dieťa ako Boh a
môže vytvoriť z tohto "blata" čokoľvek chce; pretože jedného dňa dieťa vyjde z maternice
svojej matky, on alebo ona sa stane nezávislým vo svojích myšlienkách a citoch. Ak matka
vloží všetky svoje kvality lásky a múdrosti do svojho dieťaťa v priebehu týchto deviatich
mesiacov tehotenstva, dieťa k nej bude mať veľmi dobrý vzťah v priebehu celého jej alebo
jeho života a bude pripravené sa pre ňu vždy obetovať. Ak sa syn spýta svojej matky
prečo ho porodila, viem, že matka myslela na nechutné veci pokým bola tehotná, alebo, že
jeho otec bol v takom stave. Synovia a dcéry nesú myšlienky svojích rodičov. Toto je
záver, ku ktorému došla aj súčasná veda.
V takýchto všeobecných lekciách naozaj nemôţem diskutovať o tejto problematike nejako
dlho a rozvinúť tieto princípy v detailoch. Sú potrebné školy - školy, kde budú mladí ľudia
vzdelávaní v duchu týchto veľkých zákonov - ako sa stať dobrými matkami a otcami práve tak,
ako budovateľmi budúcej spoločnosti. Existuje kniha, písaná, myslím bulharom, so zvláštnym
nadpisom: "Budovatelia súčasného bulharska." Ale vedieť ako stavať - to je veľká, posvätná
práca.
Moţno niekto z vás má pochybnosti o tom, čo som povedal. Pochybnosti tu nie sú
potrebné. Mýlite sa keď máte pochybnosti. Odhoďte pochybnosti zo svojej duše, pretoţe moja
pochybnosť o vás je pochybnosť vo mňa samého a vaša pochybnosti vo mňa sú pochybnosti vo
vás samých. Nemám o vás ţiadne pochybnosti. Mám plnú vieru, ţe kaţdý z vás sa stane v
budúcnosti dobrým človekom. Niektorí z vás sú stále na prvotnom stupni. Niektorý z vás nie sú
doteraz v obraze, ale po tisícoch rokov, keď vás stretnem, bude spozorovaný značný rozdiel v
porovnaní s vaším terajším stavom. Poviete "je moţné stretnutie po toľkých rokoch?"
Pochopiteľne, stretneme sa a porozumieme jeden druhému oveľa lepšie, neţ dnes. Teraz máte
kritický pohľad, hovoriac si: "Tento človek prišiel k nám, aby k nám hovoril a mohol zmiasť naše
mysle. Je to nebezpečná záleţitosť, tak musíme byť v strehu." Máte pravdu. Ak by som bol na
vašom mieste, myslel by som rovnako.
Dnes, keď som sem cestoval zo Sófie, sadol som si vedľa muţa. Všimol som si, ţe sa
dotýkal svojej peňaţenky v kapse, súčasne pozerajúc na mňa a na iných pasaţierov,
pravdepodobne sa túlal, či niesme z ľudí, ktorí vzali a nedali, či by vstúpil do nášho vrecka, alebo
my do jeho. Nepatrím k tím, ktorí vstupujú do cudzích vreciek. Ale môţem vám dovoliť vojsť do
môjho vrecka a vziať si čokoľvek chcete. Len keď začneme rozmýšľať týmto spôsobom, bude
svet nastavený správne. Blahobyt bude existovať po celom svete: blahobyt v mysliach, blahobyt
v srdciach, slobodne otvoriac svoje srdcia jeden druhému.
Nedomnievam sa, ţe súčasná spoločnosť rozmýšľa týmto spôsobom. V kaţdom prípade to
bude mŕtve - nikomu by to nepomohlo mať takéto myšlienky. V skutočnosti by sa pomôcť dalo,
ale ako? - Ak by boli podmienky zmenené. Dám vám k tomu príklad. Keď vrcholila španielská
choroba* (*prvotné pomenovanie španielskej chrípky) a na celom svete zomrelo šesť miliónov
ľudí, bol som poţiadaný o nejakú liečbu. Odpovedal som, ţe nie som lekár, ale podľa zákonov
viem, ţe chorý musí piť prevarenú horúcu vodu a jesť varené teplé zemiaky - a za týţdeň, alebo
desať dní by kríza skončila. Istí ľudia by povedali: "Myslíte si, ţe sme takí hlúpi, aby sme jedli
zemiaky a pili vodu?" Nemyslím si, ţe ste hlúpi - len som vám chcel dať metódu liečby. Pouţite
ju! Dovoľte všetkým, ktorí túto metódu pouţili, aby zdieľali výsledky. Čo medzitým robili lekári? Dávali injekcie a väčšina chorých zomrela - za 17 dní zomrelo v sófii 1700 ľudí. A lekári to
vysvetlili: "No, bola kríza, komplikácie, atď, atď." Ja hovorím: "Títo ľudia mali piť prevarenú
horúcu vodu a jesť varené teplé zemiaky. Pitie prevarenej horúcej vody je takisto injekcia, ale
z vnútra, nie z vonku, podstatné je vedieť, kam injekciu dať.
A teraz, keď sa ma spýtate ako bude liečené Bulharsko, odpoviem vám: "Pitím prevarenej
horúcej vody a jedením varených teplých zemiakov." Keď vám to hovorím, musíte poznať zdroj
vody, ktorá sa pouţije. Naberte z miest, kde pili somáre, pretoţe ony vybrali zdoje dobrej vody.
Ak upotrebite prevarenú horúcu vodu, vloţí do vás teké elementy, ţe 90 percent súčasných kríz,
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rozoţierajúcich spoločnosť sa stratí. Prevarená horúca voda a varené teplé zemiaky - to
znamená ţivot v láske a múdrosti.
A tak univerzálna láska nás spojí s ţivotom, aby sme porozumeli významu všetkého kaţdej kvetiny, kaţdého stromu, jara, hory, domova a človeka. Odhalí pre nás veľké tajomstvo
ţivota, aby sme porozumeli naším vzájomným vzťahom. Vstúpiac dovnútra, nás urobí silnými a
hrdinskými, aby sme vyhrali. Ţiadna jednoduchá skúška to nemôţe vykonať, ale najmenej 99
skúšok, takţe tá stá by mala byť úspešná; a to nebude výnimka. Takţe musíte byť neústupní.
Toto všetko je pravdivé tieţ v ţivote. Ak je niekto chorý alebo má nejaké nešťastie - je to
matematicky vypočítané, za ako dlho pôjde ďalej. Pretoţe všetky typy chorôb sú priradené k
určitým ţivým organizmom - mikróbom - ktorých ţivot je v rozpore s ţivotom chorého človeka.
Tieto choroby budú existovať, dokiaľ my umoţníme týmto mikróbom ţiť v nás a necháme ich
pozostatky v naších telách.
Ak sa ma niekto spýta, ako dlho ešte budú pokračovať vraţdy vo svete, odpoviem mu:
dokiaľ budú existovať vrahovia. A dokiaľ budú existovať krádeţe? - Dokiaľ budú existovať zlodeji.
Ale zlodeji sa nenarodili zlodejmi; stali sa nimi svojím zlým chápaním ţivota. Vrahovia sú deťmi
starej kultúry. Sú to zlé myšlienky, ktoré ak raz preniknú do človeka, mohli by ho zabiť. Súčasná
veda dokazuje, ţe človek by mohol byť zhypnotizovaný, ţe myšlienky by mohli byť do neho
prenášané, aby spáchal zločin. Ste informovaní, ţe s mladými ľuďmi bolo prevedených mnoho
experimentov hovoriacich o tom, kto nie je v priaznivých podmienkách, a výsledky ukázali, ţe ich
morálka nemohla prejsť takým testom.
A Univerzálna láska vytvára priaznivé podmienky, ktoré vyčistia všetky jedy v spoločnosti.
Všetky zlé nálady, myšlienky, city alebo skutky sú spôsobené vybráciami určitých typov matérie,
ktoré v nás existujú a ktoré sa odhaľujú v naších ţivotoch. A preto, za účelom byť dobrý, odhaliť
dobré túţby a myšlienky človek potrebuje nazhromaţdiť čistú jemnú matériu, rovnako ako aj
zorganizovať svoje vlastné sily. Hrubá matéria je základom pre páchanie zločinov. Bolo
povedané: "...Tí, čo počúvajú hlas syna človeka budú ţiť..." to znamená, ţe tí, čo rozumejú
zákonu Múdrosti a Lásky nebudú vystavení zlým podmienkam.
Ak ţijete niekde v suteréne, kde slnečné svetlo neprenikne, je prirodzené v takýchto
podmienkach chytiť reumatizmus alebo tuberkulózu, hypochondriu a iné choroby. Choďte von, na
slnko, pretoţe priaznivé podmienky sú na povrchu zeme. Očistite sa od nadmernej vlhkosti a
potom prinesiete nové podmienky do svojích ţivotov. Čo je vlhkosť v človeku? - Prehnané
túžby vytvárajú vlhkosť. A prehnané extrémne myšlienky vytvárajú sucho. To znamená, že
oboje, vlhkosť i sucho v ich extrémnych príznakoch vedú k zlým výsledkom v živote.
Takže, základným bodom pre rozvoj človeka je, nachádzať sa v Univerzálnej láske, kde
vedomie bolo pozdvihnuté. Dám vám príklad: máte ruku, ktorú často vztyčujete a zahákujete jej
prsty. Prečo sú niektoré prsty dlhšie a íné kratšie a prečo je palec tak ďaleko? Keď je ruka v akcii,
všetky prsty sa zbehnú spolu a palec príde z vrchnej strany, aby im pomohol; človek vezme pluh,
alebo nejaký iný nástroj, aby s ním pracoval.
V spoločnosti, dajme tomu, vytvorenej ako ruka, by sa niektorí ľudia mohli stať
obchodníkmi. Malíčky - to sú obchodníci, nazývame ich "bazirgyani"* (*obchodníci v turečtine)
alebo v súčasnosti sú to prakticky orientovaní ľudia; štvrtý prst(prsteník-poznámka prekladateľa) to sú ľudia umenia a vedy; prostredný prst - ľudia spravodlivosti(justície) a politiky; ukazovák ľudia náboţenského a súkromného ţivota; palec predstavuje ľudí duchovného sveta alebo
rozumný počiatok v človeku. Všetky tieto prsty musia byť zjednotené a musia pracovať spoločne.
Dokiaľ spoločnosť - politici, ľudia kultúry a ľudia ducha sú rozdrobení, nemôţu vytvoriť efekt, ktorý
je vytváraný rukou, zjednocujúcou všetky jej prsty dokopy za účelom práce. Človek potrebuje mať
vôľu, aby spojil svoje ruky. A ak uplatní vôľu, uvedie myšlienky do oblastí, ktoré som práve
spomenul, a poţiadajúc o pomoc, všetci sa zhromaţdia ako prsty ľudskej ruky a vykonajú
zázraky.
Takţe, toto je veľká filozófia, vloţená do ľudskej ruky. Kaţdý deň, keď sa pozriete na svoje
prsty, zváţte svoje vzťahy, vzťahy lásky k múdrosti. Palec predstavuje Boţský princíp, ktorý má
byť vyuţitý pre dobro všetkých veľkých ľudí celého ľudstva; ukazovák - pre dobro náboţenského
a súkromného ţivota; prostredník aplikuje spravodlivosť a politiku v prospech všetkých,
poukazuje na skazenosť v ţivote a vytvára zákony; prsteník predstavuje kultúru; malíček
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predstavuje materiálny prospech. Palec je pripravený sa obetovať a hovorí ostatným prstom: "Ak
sa vy štyria spojíte, ja vás tieţ podporím a dielo sa dokončí."
Niektorí rečníci, zatiaľčo hovoria, zdvíhajú ruky a robia nimi mnoho pohybov, a ja tieţ
dvíham ruky a mávam nimi na vás. Prečo? Týmto spôsobom hovorím kaţdému z vás, aby hľadal
spojenie od lásky k múdrosti za účelom uvedomenia si svojích práv a záväzkov relevantných k
vaším najbliţším, nájsť a uskutočniť veľké princípy tejto Boţskej vedy pre dobro spoločnosti, pre
pozdvihnutie mládeţe. Týmto spôsobom zlepšíte svoje ekonomické podmienky: mať hojnosť
masla, zeleniny, pšenice, ovocia - hojnosť všetkého. To je význam prstov ľudskej ruky.
Ak by všetci ľudia vedeli, ako zaháknuť prsty svojej ruky, boli by v odlišných podmienkach.
Ale bulhari dvíhajú ruky v päsť so slovami "Môţem ti rozbiť hlavu" a podobne ako angličania a
američania si rozbíjajú nosy. Človeku, ktorý dvihne svoju päsť proti mne poviem "Príď ku mne,
môţeme urobiť spolu veľa práce, pretoţe môţeme porozumieť jeden druhému." Radšej by som
vo všeobecnosti pracoval s človekom, ktorý zatína päste. Dieťa sa rodí s ohnutými pästičkami,
ktoré znamenajú: "Vyrastiem a dobijem svet!" A umierajúci človek otvára svoje päste, akoby
hovoril "Odchádzam, uţ by som nemohol urobiť nič. Môj pane, prosím, odpusť mi!" Ale viete, čo
Boh odpovie takému človeku?" Nevieš ako zovrieť svoje päste." Prečo sa aj vy trápite? Trápite
sa, lebo neviete, ako ohnúť svoje prsty." Prečo je toto nešťastie v našom dome? Prečo bulharsko
trpí? Budú to kontribúcie? Ak máte otvorené ruky, budú to kontribúcie, ale ak ich zatvoríte nebudú to kontribúcie.(kontribúcie = vojnová daň) " A aké bude naše postavenie v budúcnosti?"
Ak viete ako zovrieť svoje ruky, budete slobodný, veľký národ; ale ak neviete - budete otroci ako
predtým. Môţte hovoriť, ţe ste slobodní, ale nie ste. Dokiaľ neporozumiete jeden druhému a
mstíte sa jeden druhému, dokiaľ nemilujete jeden druhého a nie ste pripravení sa obetovať jeden
pre druhého, nebudete slobodní ani ako jednotlivec, ani ako spoločnosť, ani ako národ, ani ako
ľudstvo.
Dnes chcem zanechať vo vaších mysliach následujúcu myšlienku: všetci bulhari začnú
naskôr poriadne ohýbať(zvierať) prsty svojej pravej ruky, uvedomujúc si, čo to znamená; budú
koncentrovať svoju myseľ do ruky a povedia si: "Urobím všetko, čo by mohlo byť zapísané v
týchto prstoch." Chcem zanechať túto myšlienku vo vaších mysliach: všetci bulhari začnú
poriadne ohýbať prsty svojích rúk: najprv prsty pravej ruky, ktoré náleţia múdrosti a potom prsty
ľavej ruky, ktoré náleţia láske. Robte tento experiment jeden rok. Projektujte to do svojích
myšlienok a činov vôle a uvidíte výsledky. Moţno poviete: "Nie sme tak hlúpi." Urobili ste mnoho
hlúpych vecí. Je človek sediaci v krčme a pijúci pivo, je človek zapaľujúci si cigaretu a fajčiaci
vykonávajúci múdre veci? Je človek čítajúci noviny, ktorých správy sú len ťaţko z 1 percenta
pravdivé vykonávajúci múdre veci? A to, čo vám ja hovorím o rukách je na 99 percent pravdivé.
Keď čítate noviny a pijete pivo, tieţ ohýbate svoje prsty, ale potom poviete: "Nebudem piť,
nebudem fajčiť, nebudem sa hnevať, nebudem sa mstiť svojmu priateľovi!" Ohnite svoje prsty a
povedzte mu: "Budem k tebe rozprávať láskavejšie!" Nie je toto veľká múdrosť? Naučím vás
veľkému zákonu ţivota - ako ohnúť ruky za účelom smerovať všetko k dobru. Predstaviť túto
veľkú myšlienku a nakoniec ju vyskúšať! Nemyslite si, ţe vás chcem oklamať. Spravte malý
pokus a do roka, keď sa stretneme znova, poviete mi o vašom experimente. A tento je
najjednoduchší. Môţem vám dať tieţ iné experimenty, ale budú vás stáť veľa.
Ja nechcem len aby ste ohli svoje ruky, ale aby ste tieţ premýšľali, keď to robíte. Ak ste
sklamaní a chcete spáchať samovraţdu alebo chcete niekoho zabiť, ohnite (zovrite) svoje prsty a
povedzte: "Nie!" Ak ste malomyseľný, urobte to isté. Celé tajomstvo je ukryté vo vaších rukách.
Mať ruky znamená mať najväčšie dobro vo fyzickom svete. Nevychádza čokoľvek spod ľudskej
ruky? Aké krásne zvuky vychádzajú spod ruky huslistu, keď vezme slák, a pod rukami zručného
klavíristu hrá klavír! Ak rozumiete tomuto zákonu - ohnúť poriadne svoje prsty a poslať vhodné
prúdy myšlienok skrz kaţdý prst a ak do nich vloţíte všetku svoju silu, vykonáte taký jav, ţe si to
nemôţete predstaviť. Píšeme tromi prstami, ale ak si v nich predstavíme celú silu naších
myšlienok, potom spod nášho pera vyjde niečo úplne odlišné. Toto sú veľké tajomstvá, ktoré
ľudské bytosti poznali pred pádom, ale teraz sú zabudnuté.
Nepotrebujete len zovrieť, ale takisto otvoriť svoje ruky. Pozdvihnúť svoje ruky k vesmíru,
čo to znamená? Prijímanie energie. Prijímanie tejto sily dovnútra, správne vzdialené ohnuté prsty
a projektovanie tejto sily do svojích myšlienok a citov; takto dostanete silný impuls do svojích
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ţivotov. Hovoríte: "Chcem, aby moje ruky boli polarizované z veľkej zásobárne prírody, kde je
ukrytá veľká múdrosť a láska, takţe by som ich mohol prijímať, mohol by som prijímať dobro zjednocujúci článok, ktorý slúţi všetkým ľuďom na zemi.“ A objatie znamená to isté - dať niečo zo
seba, zo svojej lásky a múdrosti. Keby ste niekoho objímali ako brat, projektujúc svoju lásku a
dobré myšlienky, vloţili by ste do neho ţivot. Chlapec, ktorý objíme svoju milovanú takýmto
spôsobom, prinesie jej inšpiráciu a ţivot. Ten, koho objatie je ako objatie chobotnice a kto je v
zlom duchu, nemá nič a nemôţe dať nič. Naše objatia, naše otvorené alebo zovreté ruky nie sú
len to - majú svoj význam, ktorý je do nich od počiatku vloţený Bohom a ktorý existuje tieţ v
prírode.
Ak budem mať príleţitosť hovoriť znova o tejto veci, budem pokračovať v lekcii. Teraz vás
opustím s touto myšlienkou: vy, ktorí ma počúvate, učte seba a svojích susedov ohýbať ruky a
objímať s láskou a múdrosťou. Len týmto spôsobom sa jednotlivci, rodiny a spoločnosť ako celok
zlepšia v politickom, kultúrnom a duchovnom aspekte. Popriete svoj minulý a začnete tento
vedomý ţivot, ktorý som spomenul a ktorý je dnes ohlasovaný vo svete. Kto si odteraz nebude
všímať tento veľký zákon, nebude mať podmienky pre život na zemi. V zákonoch prírody
je napísané, že ktokoľvek nechce byť v zhode so zákonom, musí opustiť Zem.
Ak teraz neveríte tomu, čo vám hovorím, preverte si to a o desať rokov mi poviete, či boli
moje slová pravdivé alebo nie. Tento veľký zákon je teraz uvalený na celé ľudstvo. Toto veľké
uvedomenie je teraz vo svete prebúdzané - niečo, čo sa nikdy nestalo. Je to zapálenie všetkých
ľudských duší, ktoré túţia po slobode. A táto sloboda nie je hľadaná jednotlivcami, ale celým
ľudstvom - kaţdým jednotlivcom, kaţdým domom, kaţdou kultúrou a náboţenstvom. Je to
Boţský zápal, povznášajúci celé ľudstvo. A náboţní ľudia (kňazi, cirkevní hodnostári - poznámka
prekl.) nielenţe by nemali zastavovať tento prúd, ale mali by mu ustúpiť, inak ich zrazí. Tento
prúd nesie také dobrá, aké svet ešte nevidel, ale taktieţ také utrpenia tým, ktorí sa mu postavia,
aké ešte nestretli. Zem bude pretrasená takým spôsobom, ţe si ľudia uvedomia, ţe existuje niečo
odlišné, čo si aţ doteraz neuvedomovali.
Aj príroda má hranicu svojej trpezlivosti. Nemyslíte si, ţe budúcnosť sveta bude ísť po
tej istej ceste ako doteraz, ţe nie? Povedzte zbohom vašej minulosti! Niektorí z vás povedia:
"Získal som veľa, tak nechám dve tisíc leva, aby ma pochovali." Je mi ľúto, ţe chcete nechať
peniaze, aby vás pochovali. "Zanechám peniaze spoločnosti pre charitu." Je mi ľúto, ţe
zanecháte peniaze v testamente, bez toho, aby ste niečo v ţivote urobili.
Čokoľvek chcete urobiť, urobte to sami, pokiaľ ţijete. Keď zomriete, čokoľvek zanecháte,
nie je vaše a nemáte ţiadne právo to odkázať(niekomu). Keď zomriete, ľudia urobia čokoľvek s
vaším majetkom a peniaze budú preč. Tieto myšlienky, s ktorými ţijete a zomierate sú nesprávne
a navyše sa pýtate sami seba, prečo sa stali všetky tieto nešťastia. Zanechať lásku a múdrosť v
mysliach a srdciach svojích bliţných - to sú skutočné cennosti. Cenné veci sú ukryté vo vašich
srdciach a hlavách. Viete koľko stoja? Miliardy. Viete koľko miliónov rokov sa minulo pre váš
vývoj? Viete koľko miliónov inteligentných bytostí pracovalo na rozume? Neuvedomujete si, aké
bohatstvá sa ukrývajú v mozgu. Zostáva ţivý ešte dokonca aj potom, keď telo zomrie a začne sa
rozkladať.
Toto je cesta, ktorú vidím. Vidím tieţ ľudí, ţijúcich iným spôsobom. Môţno sa ma spýtate,
ako môţe ţiť človek, keď je mŕtvy. Napríklad, ţijete ako potápač a pýtate sa sami seba, či je
moţné ţiť v odlišných podmienkach. Keď dosiahnete vodnú hladinu a vyzlečiete si potápačský
oblek, uţ ţijete ako iní ľudia. Teraz ţijeme ako potápači, ale keď dosiahneme hladinu, budeme ţiť
odlišným spôsobom. Existujú tisíce moţností, ako ţiť v iných módoch.
A ktokoľvek kladie ţivotu prekáţky, neporozumel vyšším zákonom ľudskej duše a ducha.
Ak sa človek narodil a zomrel len raz, ak existuje teraz po prvýkrát, bol by biednou bytosťou.
Ľudská bytosť, ktorú dnes máte pred sebou existovala pred miliónmi rokov. Boh pracoval po
milióny rokov na jeho duši a duchu. Ľudská duša - to je Jeho dcéra, ľudský duch - to je Jeho syn.
Mali by sme mať k nemu veľký rešpekt a veľkú úctu. To je nové Boţské učenie vo svete, ktoré
bolo zvestované a ktoré ovplyvní nový ţivot v súčasnej spoločnosti.
Preloţil Viliam Tkáč, Január 2011.
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Učitelia.
"Vy si však nedajte hovoriť: učiteľ!, lebo jeden je váš Učiteľ, Kristus; a vy všetci ste bratia."
Matúš 23:8
Kristus mieni tieto slová trochu inak, neţ ich chápe verejnosť. Z čisto organického
hľadiska má svet niekoľko inštitúcií, ktoré sú Boţie. Jedným z nich je otec a matka - domov. To
je prvý inštitút na zemi. Šľachetnejší a svetlejší úrad od tohto niet - vyšší stupeň, neţ otec a
matka takisto nie je. V skutočnosti je na zemi veľa otcov a matiek, ale fakticky sú to otčimovia a
macochy. Vo vzťahu k organickému svetu hrajú otec a matka váţnu úlohu: spolu so svojou
krvou odovzdávajú svojim deťom aj kvality svojich duší. Výchova detí sa odvíja od kvalít, ktoré
matka vkladá do svojho dieťaťa v jeho najkrehkejšom veku. Pod slovom "krv" nemyslím
obyčajnú krv, ale tú, ktorá za všetkých okolností ţivota zostáva nezmenená.
Teraz sa nebudem zastavovať pri tom, aby som objasňoval rozdiely medzi týmito
dvomi druhmi krvi; ale aspoň jedno môţem povedať, ţe táto krv nie je pominuteľná, premenlivá;
ale je ako esencia rúţového oleja, ktorá pláva nad rúţovou vodou a ktorá má skutočne cenu.
Ušľachtilé zárodky, ktoré matka vkladá do krvi svojho dieťaťa sú cennou esenciou, ktorá sa
neskôr rozleje a rozšíri ako parfum do okolia. Ak sa táto esencia do dieťaťa nevloţí včas, neskôr
sa uţ do neho nedá vloţiť a zasiať nič. To, čo dnešní ľudia nazývajú "výchova", to je drezúra. Pri
materinskej výchove prebieha proces v koreňoch, (výchova sa dostáva ku koreňom - poznámka
prekladateľa); odtiaľ sa pretvára a upravuje rozum i srdce. Pri drezúre však prebieha len
vonkajšie leštenie. Môţete drezírovať opicu, holuba, ale ako náhle ich postavíte do ich
prirodzeného prostredia, opäť sa vrátia k svojmu pôvodnému ţivotu. V Spojených štátoch
amerických vláda urobila nasledujúci pokus: uvoľnila ohromné sumy peňazí na vzdelanie
miestnych indiánov; niektorí z týchto indiánov ukončili rôzne gymnázia a univerzity, ale ako
náhle sa vrátia k svojmu národu, zabudnú, čo sa naučili a opäť zdivejú. Ak sa niektorého z nich
podarilo obrátiť na kresťanstvo a osvojil si ho, stala sa u neho tá istá premena.
Podobné je poloţenie učiteľa vo vzťahu k duchovnému ţivotu človeka. Byť učiteľom,
to znamená niekoho porodiť. Kristus nehovorí: "Neuč", ale hovorí: "Neprijímaj postavenie
učiteľa, ak na to nie si pripravený", t.j. neprijímaj postavenie chorej matky, pretoţe taká matka
porodí slabé dieťa. Ak má matka určité organické, intelektuálne a duševné slabosti, dieťa
nemôţe urobiť výnimku a aj ono bude ako ona. Môţe súčasný učiteľ učiť ţiakov to, ako sa
napríklad spája kyslík s vodíkom, ak on sám nerozumie vlastnostiam týchto prvkov? Môţe
spraviť rad pokusov, ale ak nepozná vlastnosti týchto prvkov, ony sa mu nepodrobia, pretoţe on
ešte nie je ich pánom. Niekto iný môţe vedieť mnoho vecí o obehu vesmírnych telies v priestore,
ale ak mu poviete, aby určil ich pohyb matematicky s presnosťou na jeden meter, a nie so
stovkami tisíc metrami alebo kilometrami, nedokáţe to stanoviť presne. Kaţdý môţe urobiť taký
výpočet, ale nebudú presné. Ak bude rozdiel niekoľko centimetrov alebo milimetrov, chápem,
ale aby bol rozdiel kilometre, to nechápem. Sú to len hypotézy, predpoklady. Často hovoríte:
"Prečo sa niektoré veci nestali, ako sme predpokladali?" Kto je na vine, ţe vy robíte chybné
výpočty? Všetci ľudia sa mýlia. Chcete si postaviť dom; zavoláte architekta, aby vám urobil
projekt a odhad mnoţstva potrebného kameňa, dreva, ţeleza, klincov, piesku, vápna atď.;
potom tieto materiály kúpite; avšak, ak presne nespravíte potrebné výpočty, vaša stavba sa zrúti
a vy budete zranení pod jej ruinami.
Teraz objasním svoju myšlienku pomocou jednej anekdoty z bulharského ţivota.
Udialo sa to dávno, ešte v počiatkoch oslobodenia. Jeden Bulhar, mládenec z juţnej časti
Balkánskeho polostrova, niekde z okolia Solúna, pracoval so svojim otcom ako záhradník.
Keďţe mal 20 rokov, zo záhradníčenia toho veľa nevedel. Nakoniec sa mu motyka zunovala a
rozhodol sa nájsť si niečo iné, pre neho vhodnejšie remeslo; zamestnal sa u jedného krajčíra a
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povedal si: "To je ľahké remeslo; budem sedieť a míňať čas". Po týţdni prišiel do obchodu jeden
turecký bej, zavolal jeho majstra do svojho domu, aby mu ušil zo súkna nohavice - birbučuklia;
ale majster bol indisponovaný, tak poslal svojho učňa, ktorý sa učil ešte len jeden týţdeň a
povedal mu: "Choď ty, ja pôjdem za tebou". Nováčik odišiel s bejom; čakal hodinu, dve, no
majster neprichádzal. Vtedy sa bej obrátil na tovariša: "Ako vidím, si veľký, musíš uţ poznať
remeslo! Môţeš mi ušiť nohavice?" - "Môţem." Bej vytiahol veľký balík plátna a povedal:
"Chcem, aby si mi ušil nohavice birbučuklia". Tovariš začal: tu odstrihne, tam odstrihne - nič
nevychádza. Bej videl, ţe to, čo tovariš strihá, sa nepodobá na nohavice birbučuklia a povedal
mu: "Nohavice nevyšli, ale uši mi aspoň saltamarku (muţský krátky priliehavý kabátec poznámka prekladateľa)". Tovariš začal odtiaľ, odtamtiaľ, meria, strihá - opäť nič nevychádza.
Turek videl, ţe ani saltamarka nebude. - "Ušiješ mi aspoň vrecko na tabak; ak ani to neušiješ,
zbijem ťa." Takí sú aj mnohí z vás, sotva ste sedeli jeden týţdeň pri nejakom učiteľovi, beriete
noţnice a meter ako tento mladý Bulhar a začínate strihať, uţ ste majstri. Kristus hovorí:
"Nebuďte takými učiteľmi". Aby bol niekto učiteľom, musí mať pozitívne poznanie, jeden spôsob
chápania, bez výnimky.
Ak prostredníctvom niečoho liečite a súčasne zabíjate, to opäť neznamená, ţe máte
pozitívne poznanie. Ak s jedným noţom robíte operáciu, vyrezávate choré mäso z tela človeka a
súčasne s tým istým nástrojom mu prereţete hrdlo, nemôţete povedať, ţe ste ten nôţ správne
pouţili. V druhom prípade ste spravili zločin. Niektorí ľudia hovoria: "My sme nič také nespravili".
- Poznám veľa učiteľov, ktorí prerezali hrdlo svojim ţiakom! Niektorým odrezali aj nohy, ruky i
uši! Ja mám na mysli rezanie v morálnych súvislostiach. Boh ich nespravil učiteľmi, sú to
samozvaní učitelia. V kaţdom kostole sú takí učitelia, ktorí sedeli tak ako spomenutý Bulhar v
škole jeden týţdeň a začali kázať.
Čo je treba chápať pod slovom "učiteľ"? Toto slovo má súvislosť s duchovným
svetom. To nie je učenie, učiť ľudí, aby stavali kostoly, sadili kvety, kapustu a pod. Aby si učil v
pravom zmysle slova, rozumie sa tým akt vyššieho sebapoznania, čisto duchovný proces; učiteľ
i ţiak musia mať plné uvedomenie si úlohy, ktorá pred nimi stojí; musí medzi nimi nastať úplná
výmena, aká existuje medzi matkou a dieťaťom, ktoré ona vychováva; učiteľ musí odovzdať
určité pravdy a ţiak ich musí pouţiť tak, ako je treba. Aby som objasnil svoju myšlienku, dám
vám tento príklad. Jeden Angličan chodil často loviť do Indie. Istého dňa, keď zabočil na jednu
cestičku, pocítil na ľavej ruke silný úder, ktorý mu uštedrila tigrica. Uspokojila sa len s tým, ţe
mu poraní ľavú ruku, aby nemohol strieľať s puškou, ktorú mal zavesenú na svojej pravici. Vzala
ho a odniesla do svojho brlohu, k svojim malým tigríčatám; poloţila ho, pritlačila mu hlavu a
povedala: "Teraz budeš ticho, pretoţe idem učiť svoje deti." Potom nútila svoje tigríčatá, aby
skúšali ho zahrdúsiť; obkľúčili ho, ale mali strach sa k nemu priblíţiť. Po chvíli sa pokúsil lovec
podvihnúť hlavu, aby videl, čo sa deje, ale tigrica mu ju opäť pritlačila a povedala: "Povedala
som ti, aby si bol krotký, učím svoje deti". Ako vidíte, aj tigrica bola učiteľka. Lovec sa nejakým
spôsobom oslobodil, ale povedal, ţe najťaţšie mu bolo, keď mu tigrica pritlačila hlavu, aby ho
malé tigríčatá mohli dusiť.
Ktokoľvek môţe ničiť. Byť učiteľom ale vyţaduje človeka, ktorý môţe naučiť ľudí, aby
stavali vo svojom rozume a svojom srdci, ktorý chápe hlboký zmysel elementov, ktoré obnovujú,
budujú nové duchovné obydlie a duchovné telo, s ktorým podľa Písma jedného dňa vstanú z
mŕtvych. Boh očakáva, ţe sa postaví toto telo.
Ako sa rodia deti? Aby ţili, musia sa rodiť v deviatom mesiaci; v niektorých
prípadoch je to moţné v siedmom mesiaci, ale v ţiadnom prípade to nie je svojvoľné, ktorý
mesiac rodič chce. Taký je zákon - musí sa splniť deväťmesačná perióda, nevyhnutná na
sformovanie tela. Ako začína sformovanie? Najprv sa vyvíjajú končatiny - nohy, ruky; potom
mozog, ţalúdok, a nakoniec pľúca; ako náhle sa vyvinú, začína dýchanie - potom, ak sa dieťa
nenarodí, môţe zomrieť. Teda, príroda najprv vytvára okrajové časti - nohy, ruky, nakoniec pľúca. Podľa rovnakého spôsobu sa u vás vyformuje to vyššie, jemné. Aj v bruchu matky ľudský
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duch učí; nespí, ale účastní sa spolu s duchom matky a obaja pracujú, aby sformovali telo.
Podľa toho istého zákona musia aj ţiaci a učitelia pracovať súčasne, ale s pomocou
Ducha. Preto Kristus hovorí: "Jeden je váš Učiteľ". Prečo ľudia milujú Krista? - Pretoţe On svetu
niečo dal. - "Dal som hojný ţivot tým, čo ho nemali." Mnohí sa chcú stať učiteľmi. Pýtam sa: Čo
ste pripravení dať tomu, koho chcete učiť? Ak ste niekoho učili, a on sa potom stal horším,
myslím si, ţe ste ho nič nenaučili. V cirkvi medzi súčasnými kresťanmi panuje veľká slabosť učiť.
Sama o sebe nie je táto túţba zlá, ale je potrebné poznať zákony učenia.
Beţné zákony vyţadujú, aby mal učiteľ istú kvalifikáciu, istú skúšku pred komisiou,
po ktorej prichádza nariadenie na menovanie, t.j. oficiálne menovanie do zamestnania. Rovnaké
je to aj v duchovnom svete. Človek musí čakať, dokiaľ ho Boţí Duch osvieti a usmerní. Kto nie je
osvietený Boţím Duchom, ten nemá právo učiť, pretoţe bude prekračovať Boţí Zákon. Keď
pochopíme hlboký zmysel týchto Kristových slov, ktoré majú vnútorné i vonkajšie vyjadrenie
(teraz hovorím o vnútornom kresťanstve, ktoré nás môţe spojiť so všetkými oblasťami
neviditeľného sveta), potom pochopíme zmysel učiteľstva. Ako náhle si budeš priať byť učiteľ,
ihneď sa ťa budú pýtať: "Kde si učil? Akú školu si ukončil?" - "No, čítal som Bibliu, poznám
Evanjeliá." - "To nestačí." - "Poznám kresťanskú vieru." - "To nestačí." - "Som z tej - onej cirkvi."
- "Učil si sa v nebi, v onej vyššej inštitúcii, kde sa učia anjeli? Rozumieš vnútorným zákonom
Prírody, tomu, ako je usporiadaný človek, jeho rozum a jeho srdce, aký je vzťah duše k jej
duchovi?" - "Čítal som o tom." - Čo si pochopil?" - "Ţe duša je abstraktný pojem, jedna zlúčená
myšlienka." - Z čoho je zlúčená? Ľudský rozum je kombináciou schopností. Ako sa tieto veci
zlučujú? Tento človek si myslí, ţe niečo vie. Nie priateľu, duša nie je takouto zlúčeninou, ako si
ty myslíš. Ona je skutočne zostavou, ale nie oddelených častí. Kvôli tej temnote v sebe hovoríte
o rozume a srdci tak nechápavo, bez toho, aby ste vedeli, na ktorom mieste je srdce a na
ktorom je rozum.
Srdce má tri miesta: jedno je hmotné, toto miesto poznáte. Ale kde je srdce vašich
citov a vášho rozumu? Stretnete nejakého človeka a poviete, ţe je zlý. Prečo je zlý?
Pred rokmi sa v Amerike splašil jeden byvol a vystrašil všetkých ľudí naokolo;
rozmysleli si, ţe ho zabijú, ale našiel sa jeden chlapec, ktorý vedel čítať myšlienky zvierat.
Zavolali toho chlapca. Poloţil ruky na hlavu toho byvola a spýtal sa ho: "Čo ti je?" - "Do zadnej
časti nohy mi vošiel trň, ktorý ma trápi." Vybrali mu trň z nohy a byvol sa upokojil. Rovnako tak
sa aj človek niekedy môţe zdať šialený a ľudia ho začnú polievať vodou. Ja hovorím: Máte v
zadnej časti nohy trň; vytrhnite si trň z nohy, a všetko sa spraví, nie je treba polievať vodou. Akí
sú smiešni učení ľudia - profesori, lekári, keď hovoria o tom, ako sa poškodil ľudský rozum a
určia diagnózu: tento človek má takú a takú infekciu, musíme ho operovať. - Ja nevidím nič iné,
neţ malé prehriatie mozgu. Pred 4-5 mesiacmi za mnou prišli ľudia, ţe lekárov syn ochorel z
prechladnutia, ochorenie sa neskôr skomplikovalo, aţ nakoniec lekár konštatoval, ţe v mozgu
bola infekcia a ţe je nutné chlapca operovať. Je som povedal: Nijaká operácia nie je nutná! Ak
urobíte operáciu, na 99 percent dieťa zomrie; vylieči sa aj bez operácie. Odišli, operovali ho a
syn zomrel. Rozumie sa, pre lekárov bola operácia "úspešná". Ja hovorím: Aj v duchovnej
rovine ľudia podstupujú operácie - vyrezávajú niektoré časti, aby sa vyliečili, ale to nie je
liečenie.
Súčasní ľudia hovoria, ţe aby sa nejaký človek napravil, musia mu vynadať do
zlodejov, zbojníkov. Nie, to nie je treba. Človeka nie je treba biť, tak ako sa to robilo v minulosti.
Myslíte si, ţe s týmito vašimi zvukmi, ktoré mu vojdú do uší ho napravíte? Ani najmenej. Zákon
je iný. Aby ste niekoho vychovali, najprv musíte vychovať sami seba. Ak si ty zlý, aj všetci
naokolo teba budú zlí. Ak nejaká matka počne a začne sa nervovať a nadávať, môţem
predpovedať dôsledky pôrodu, môţem kompletne opísať charakter a osud dieťaťa. Nech si
matka, ktorá sa rozčuľuje, nemyslí, ţe dieťa, ktoré porodí bude svätec a ţe ju doopatruje v
starobe. Jedného dňa sa pomstí a povie: "Bolo by lepšie, keby si ma nebola porodila". Tak aj
ţiak povie učiteľovi: "Keby si ma radšej neučil". Učiteľ v plnom význame slova musí byť čistý ako
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krištáľová voda; vo všetkom musí byť vzorom; nesmie v ňom byť ani tieň pochybnosti, váhania a
neviery. Keď Kristus dáva toto poučenie, chce poukázať ne veľké nebezpečenstvo pre ľudí,
ktorému sa vystavujú, i veľkú zodpovednosť, ktorú pred Ním majú za mrzačenie niektorých duší.
Kaţdá matka, kaţdý učiteľ, ktorí nevedia vychovávať, budú potrestaní.
Pozrite sa teraz na súčasných ľudí ohľadom dodrţiavania Boţích zákonov, Nebies,
Anjelov; sú temní a pomýlení. Nemajú o týchto zákonoch a o Nebesiach ţiadnu predstavu.
Predovšetkým, Nebo je veľmi rozumne organizované a vie čo robí. Medzi anjelmi a ľuďmi je taká
súvzťaţnosť, aká je medzi ľuďmi, rastlinami a zvieratami. Pretoţe neviete vychovávať, naloţíte
40-50 úderov palicou zvieraťu, ktoré vám pomáha orať pole a myslíte si, ţe tým splácate svoj
dlh. Boh hovorí: "Jedného dňa ťa naučím, ako zaobchádzať s volom a ako sa orie pole". Niektorí
si myslia, ţe ich Boh nemôţe degradovať, ţe ich nemôţe vrátiť späť. Hovorím vám: Tak ako
zmenil niektorých anjelov na hady a na zvieratá s rohami, tak môţe aj ľudí postaviť do pozície, v
ktorej im vyrastú rohy a kopytá. Môţe ich zmeniť na anjelov i na diablov. Môţe zmeniť ľudskú
formu. Pretoţe formy sú vo svete dôleţité, regulujú náš ţivot, je potrebné na nich upriamiť
zvláštnu pozornosť.
Ak niekto z vás postaví nehygienický dom, bez okien na juţnú stranu, ale spraví ich
len na severnej strane a pritom ju postaví hlboko v zemi, viete, ako sa budete cítiť, keď v nej
budete ţiť 6-7 rokov? Do vášho domu začnú chodiť lekári. To isté sa vzťahuje aj na tých
učiteľov, ktorí hovoria, ţe nepotrebujete mať okno do duchovného sveta. Takí učitelia sú
prvotriedni klamári. V duchovnom vzťahu je slnko počiatkom ţivota. Dokonca by som povedal,
ţe aj vaša strecha by mala byť sklenená, aby vás zhora zohrievalo slnko. Ak budú vaše domy
postavené takto svetlé, vaše formy sa prispôsobia a vy budete omnoho krajší. Okrem toho, k
tomu, čo vám hovorím môţem spraviť pokus, ale aj vy môţete spraviť jeden pokus; za 4-5 rokov
uvidíte, aké budú výsledky. Neučím vás, aby ste utekali od ţivota. Svet je veľmi dobrý a aj ľudia
sú dobrí; len podľa mojej mienky majú v päte trň. Ţe je to tak, hovorí aj apoštol Pavol a prosí
Boha, aby mu ho vytiahol. Ten trň môţe byť aj na inom mieste, ale schádza do päty, pretoţe s
nohami sme prikovaní k tomuto svetu. Musíme sa snaţiť vytiahnuť tento trň vedecky, pretoţe
kresťanstvo podľa môjho názoru je hlboká náuka.
Dievča sa chce vydať a vyberie si chlapca, vidí sa jej pekný, pohľadný človek. Kladie
si otázku: "Bude schopný ma uţiviť?" - "Áno, môţe, dostáva 400-500 leva mesačne." - "Aké má
vzdelanie?" - "Také a také." - "Potom dobre." - Áno, ale tieto veci nie sú podstatné: tento muţ
môţe byť zajtra prepustený a ten príjem 400-500 leva zmizne. Ak toto ţena chápe, mala by sa
zaujímať o jeho srdce a jeho rozum, ako jasnovidka, aby mohla vojsť do jeho domu a dookola sa
poobzerať, popozerať si kniţnicu, aby videla, ako má usporiadané knihy; aby videla jeho
kuchyňu, aby navštívila záhradu jeho lásky, jeho súcitu, jeho spravodlivosti, a to, aké tam
posadil kvety; a ak je to všetko v poriadku, môţe povedať: "Pozri, vydám sa za toho muţa". To
je správna svadba. Takto to musí urobiť aj muţ.
Súčasní muţi a ţeny chcú zmeniť svoje postavenie a diskutujú o tom, kto by mal byť
muţ a kto ţena, prečo Boh urobil muţa takým a ţenu inakšou. Čo je na tom zlé? Bola doba, keď
mohli rodiť aj muţi, aj ţeny, ale potom muţ stratil túto schopnosť a zostalo na ţene, aby
vykonávala túto sluţbu. Biblia hovorí: "Abrahám porodil Izáka". Nehovorí sa tam, ţe ho porodila
Sára. Keď rodil muţ, svet bol vo výbornom stave; keď prestal rodiť, svet sa skazil. Muţ musí
rodiť a byť dobrým učiteľom! Matka môţe porodiť dieťa, aby mu vloţila do duše všetky šľachetné
vlastnosti, ale ak učiteľ nevie kultivovať tieto ušľachtilé vlastnosti, nič dobré z toho nebude; to
znamená, ţe je nevyhnutné, aby aj učiteľ rodil. Nie je treba, aby sa učiteľ podobal na toho popa,
ktorý, keď krstil deti, všetky zomreli. Prečo? - Krstil ich, keď nebol v úplne normálnom stave.
Vzal jedno dieťa, podrţal ho v kúpeli trochu dlhšie a ono zomrelo. Potom povedal: "Dajte mi
ďalšie! Toto nemôţe byť pokrstené". Keď krstíte ako učitelia, váš rozum musí byť na svojom
mieste. Krstiť znamená vniesť do dieťaťa, ktoré učíte, Boţieho Ducha. Ako učiteľ musí kňaz
poznať Boţie zákony. - "Ale cirkev to predpísala takto." - Okúpať dieťa vo vode, to ešte nie je
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krstenie. Súčasní kňazi, učitelia i úradníci sú profesionáli, oni pracujú za peniaze, za odmenu.
Podľa koncepcie pravého Kristovho učenia to nie sú sluţobníci Boha, ale obyčajní robotníci.
Prvou vecou, ktorú musí duchovný učiteľ urobiť, je odhaliť ţiakovi neviditeľný svet,
ako matka, keď počne, hovorí dieťaťu: "Počkaj deväť mesiacov, predstavím ti nový svet a
ukáţem ti jeho zázraky. Dovtedy by si sa nemalo vrtieť a skákať". Po deviatich mesiacoch, keď
porodí dieťa sa stáva jeho prvou učiteľkou. Potom iní učitelia poskytnú dieťaťu vzdelanie.
Pokračujú odtiaľ, pokiaľ došla matka. Opúšťa svoju prácu, pretoţe dieťa vstupuje do novej
oblasti, kde musí mať nového učiteľa. Hovorí o tom Evanjelium: "Treba sa vám znovu narodiť".
Touto besedou vás chcem povzbudiť k tomu, aby ste nad sebou viac premýšľali; aby
sa vo vás nezrodilo ţelanie byť učiteľmi. Prečo? - Pretoţe človek trpí kvôli veľkej nevedomosti.
Namiesto toho by ste si mali sadnúť, ako obchodníci, a pozrieť sa, čo máte vo svojej vnútornej
pokladni; pozrieť sa, či poznáte niekoho v Nebi a či ste mu tam poslali list. Hovoríte: "Veríme v
Krista". - Áno, ale poznáte Ho? Poznáte Pavla alebo Petra? - Cirkev hovorí, ţe nemôţeme
hovoriť s druhým svetom, ţe je to zlé. - Je to veľká nevedomosť. Komunikovať s duchmi pekla
môţete, ale s Nebesami by to bolo hriechom? Je v poriadku komunikovať s diablom, ale
komunikovať so svätými, rozprávať sa s nimi - ako si to predstavujete, rušiť ich! Potom prečo
tieţ rušíte diabla? Aká je to logika? Je to učenie, ktoré nespočíva na nijakom zákone. Pokiaľ ja
viem, starí kresťania mali priame spojenie s Nebom. Oni komunikovali s Bohom, so svätými a
preto zomierali s takou ochotou a obetavo. Neboli ako dnešní ľudia, ktorí hovoria: "Nechajte ma
najprv zomrieť, potom uvidím". - Keď zomrieš, nič neuvidíš. Čo uvidíš, keď sa na teba zrúti dom?
Nič neuvidíš, ale budeš čakať, kým ťa niekto nevytiahne zo sutín. Kristus popisuje falošných
učiteľov svojim ţiakom. Títo falošní učitelia, oblečení do širokých lemovaných rúch, kázali a
skutočne klamali mladých učeníkov a On ich za to pokarhal. Niečo podobné sa deje aj v našom
období. Keby prišiel Kristus teraz, povedal by to isté. Nezmenil názor. Kristus mlčí, ale keď
prehovorí a povie Pravdu, cúvnete pred tým, ale On nadvihne oponu a odkryje všetky bludy.
Dám vám príklad z histórie Grécka. Dvaja umelci, sochári, súperili o to, kto lepšie
rozumie remeslu a rozhodli sa dokázať, kto je lepší sochár. Jeden vytvoril strapec hrozna tak
verne, ţe vyzeral ako skutočný. Tento strapec hrozna pomýlil aj vtáky a spustili sa dole, aby sa
doň pustili. Druhý sochár vytesal krásnu ţenu a prehodil ju zhora kamenným závojom, ale tak
zručne vytesaným, ţe keď prišiel prvý sochár, povedal: "Nadvihni závoj, nech vidím sochu!"
Takţe, prvý umelec oklamal vtáky, ale druhý - človeka. Pýtam sa: na koho sa chcete podobať na prvého, alebo na druhého? Ja by som dal prednosť druhému. Chceli by ste vlastniť celý svet,
ale ako by ste ho mohli ovládnuť bez potrebných vedomostí? Poznanie musí spočívať na
duchovnom základe. V duchovnom svete sú poznatky podobné pare v kotli. Majú veľkú silu. V
duchovnom svete majú poznatky k človeku taký vzťah, ako fyzické sily. Chodíte po uliciach Sofie
a vidíte, ţe električky sa pohybujú sem a tam, ale ako? Pomocou jednej ţrde. Ak sa ţrď oddiali
od drôtu - vodiča elektriny- električka sa hneď zastaví. To znamená, ţe je tu nejaký kontakt, cez
ktorý prechádza elektrina a uvádza kolesá do pohybu. A vaši učitelia poloţili ţrď na tento drôt,
t.j. spojili vás s ním? Mechanizmus ľudských vozidiel je moţno znamenitý a presný, ale ako
náhle sa ţrď oddiali a nespája kolesá s elektrickým prúdom, nijaký pohyb nie je moţný. Ľudia
hľadajú príčiny zastavenia pohybu všelikde, aj keď sa táto dá ľahko odstrániť, keď zatiahne za
lanko a ţrď sa dá na miesto; potom šofér naštartuje, elektrina potečie a vozidlo sa pohne. Aby
mohli vaše myšlienky pracovať ako hybná sila, musíte sa spojiť s duchovným svetom. Na sa
vyţaduje rad schopností. Pod slovom "schopnosť" chápem formu, v ktorej sa vymedzuje nejaká
duchovná sila.
Keď sa forma zničí alebo rozoberie, sila sa viac nemôţe prejavovať. V centrálnom
mozgu človeka je oblasť, v ktorej sú vloţené určité schopnosti; tieto schopnosti sú spojené so
silami v duchovnom svete, ktoré im pomáhajú pracovať. Ak vaša ţrď nie je na svojom mieste,
tieto sily nepracujú. Okrem toho sa vyţadujú aj iné podmienky - koľajnice a šofér, ktorý rozumie
svojej práci. Teda, vyţadujú sa mnohé spojitosti. Aj vy, ako vládca, musíte prejsť svojim
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kráľovstvom, aby ste videli, či sú všetci pracovníci na svojom mieste, a ako vykonávajú svoju
prácu. Často odsudzujete svojich vládcov, ţe svoju prácu nevykonávajú správne. Pýtam sa: aký
vládca ste vy? Hovoríte, ţe tí alebo tamtí neboli dosť rozumní. - A vy ste akí? Vaše súdy voči
ţivotu budú natoľko správne, nakoľko ste vnútorne spravodliví sami v sebe. Hovoríme o danom
človeku, ţe je dobrý? V čom však tkvie jeho dobrota? Pretoţe sa o vás vyjadroval úctivo, preto
bol dobrý? Nie, to ani v najmenšom nenaznačuje dobrotu. Zajtra, keď vás stretne a bude
neúctivý, poviete, ţe je zlý. Dobrý človek je vţdy dobrý, zlý - je vţdy zlý. Nie je moţné, aby bol
jeden deň svätý a na druhý deň - posledný vagabund. To je nemysliteľné! Hovoríte, ţe zlý
človek sa môţe napraviť. Viete vy koľko tisíc rokov to bude trvať? Novonarodené dieťa sa stane
profesorom hneď? Bude sa učiť aspoň 12 rokov, neţ sa jeho vedomie začne postupne rozvíjať.
Aţ sa preskúma vnútorný duchovný svet, potom budú pochopené zákony
kresťanstva. To má za cieľ napraviť vzťahy, ustanoviť harmóniu medzi muţa a ţenu, brata a
sestru, pána a sluhu. Súčasný človek netrpí od toho, ţe občas musí byť sluhom, ale od toho, ţe
nevie byť dobrým pánom. Dr. Mirkovič, náš priateľ, povedal: "Nabudúce nechcem byť bohatý,
chcem byť sluhom u niektorého dobrého pána." Vy chcete byť pánmi, aby ste mali milióny.
Potom budete obzvlášť najnešťastnejší ľudia; budete väzňami, uzamknutí vo vnútri svojich
peňazí. Milión leva na vašom chrbte, to je veľký náklad. Máte v úcte bohatých ľudí, chceli by ste
im odniať z ich nákladu, aby ste si ho naloţili na svoj chrbát. Je to nepochopené učenie.
Skutočne sa chcete podobať tomu somárovi, na ktorého naloţili ikony? Keď sa začali všetci
klaňať ikonám, začal somár kopať, pretoţe si myslel, ţe sa klaňajú jemu. Preto, keď vás ľudia
obdivujú a váţia si vás, je to kvôli kríţom a ikonám, ktoré máte na chrbte. Čo sú tieto kríţe?
Cnosti.
Buďte Bohu vďační, ţe ich poloţil na vaše chrbty. Kristus sa obracia na svojich
učeníkov a hovorí: "Nenazývajte sa učiteľmi." O niekom poviete: "Obrátil som ho k Bohu." Dobre si spravil. Ak si ho naučil na dobro, Boh ťa poţehná; ale ak si ho zmrzačil, ak si rozbil
jeho rozum a srdce, čo povie Boh? Budeš súdený v Nebi a budeš bratý na zodpovednosť. Koľko
ľudí ste v tomto svete zmrzačili! Všetci vaši chovanci sa objavia na druhom svete, ten s krivou
nohou, tamten s vykĺbenou rukou a povedia Bohu, akí ste boli učitelia. Tak to skutočne bude.
Potom Boh povie: "Ukladám tomuto učiteľovi desať tisíc talentov pokuty; zatvorte ho do väzenia,
dokiaľ nesplatí pokutu!" Boh v tomto neţartuje. Je mierny, dobrý, spravodlivý, ale aj váţny,
prísny. Vezme nezvaných učiteľov, uloţí im pokutu desať tisíc talentov a dodá: "Zatvorte ich do
väzenia, aby sa naučili učiteľskému remeslu. A keď splatia svoj dlh, stanú sa učenými a dobrými
učiteľmi". Viete koľko tisíc rokov dovtedy prejde? Tak sa teraz učia padlí anjeli a ľudia. Teraz
hovoríme, ţe cirkev uţ nenapreduje v správnom smere: chceme ukázať dobrý príklad. Ak je tak,
ţelám si, aby ste mali silu veci zmeniť. Mojţiš hodil palicu na zem a tá sa premenila na hada.
Zľakol sa, ale Boh mu povedal: "Drţ ho za chvost." Keď chytil hada za chvost, zmenil sa znovu
na palicu. Poviete: "Áno, ale on bol Mojţiš". No a čo? Ale aj Mojţiš sa učil, ale u najväčších
učiteľov Egypta. Nebol hlúpy, pretoţe za vodcov ľudstva alebo nejakého národa Boh nikdy
nevyberie hlúpych ľudí. Mojţiš sa učil dlhý čas a ukončil slávnu školu. Hľa, koľko zázrakov urobil
pred faraónom! Mojţiš mal dve ţelania - aby sa stal učiteľom a osloboditeľom Hebrejov. Najprv
si povedal: "Táto práca nie je pre mňa" - a odíde do izolácie, kde preţije 40 rokov, aby pásol
ovce, aby vykúpil svoj hriech za zabitie Egypťana. Viete, čo robil v pustatine? Venoval sa hlbokej
kontemplácii, pretoţe bol zasvätený do všetkých tajomstiev Egypta. Za jedno zabitie sa musel
učiť celých 40 rokov. A v tomto čase prechádza druhým zasvätením. Pýtam sa: Koľko rokov ste
pásli ovce vy? Aby ste mohli byť pastiermi, to je veľká práca. To naznačuje, ţe máte byť
učiteľmi.
Spoznali ste uţ svojho učiteľa? Pred dvomi tisíckami rokov váš otec, vaša matka,
váš dedo boli kresťanmi, ale poznali Krista? Ak ste Ho poznali aspoň vy, poznáte heslo, ktoré
vám dal. Tak to robia takisto vojaci. Aby niekoho pustili, chcú, aby sa im povedalo heslo. Aké je
vaše heslo, vaša tajná modlitba? Učení ľudia musia mať stále nejaké motto.
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A aké motto by ste mali mať vy?
- Slúţiť Kristovi. - "Ako mu mám slúţiť?"
- "Tak, ţe sa učíš."
- "Ako sa mám učiť?"
Ste priatelia školy? Jedna vec je chodiť okolo školy, iná je byť v nej. Kde sú vaše ţiacke kniţky,
osvedčenia? Osvedčenia nemáte a cez to všetko chcete byť učitelia! Tak je to aj s niektorými
kňazmi a biskupmi - ani oni nemajú osvedčenia. Ak ţijete v takomto klamstve, chcete, aby prišlo
Kráľovstvo Boţie na zem. Kráľovstvo Boţie teraz prichádza a odkrýva všetky špinavosti ľudstva.
Súčasné národy si zaumienili chrániť svoje záujmy prostredníctvom vojny. Bráňte spravodlivosť
Boţieho Kráľovstva! Kaţdý národ má mať len toľko zeme, koľko si zasluhuje. To isté platí aj o
kaţdom človeku. Teraz si poloţte serióznu otázku: poznáte Krista? Neočakávam odpoveď hneď;
ak môţete dať odpoveď do jedného roka, bude to pre vás poţehnaním. Môţete povedať: "Videli
sme Krista". Aj Pavol Ho videl, a čo mu povedal: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?" On
odpovedal: "Kto si Pane?" A vy ste počuli svojho Učiteľa? Keď vyvoláte pohoršenie, spor v
niektorej náboţenskej obci alebo v Boţom chráme, či neprenasledujete Krista tak, ako Šavol?
Potom aj vám povie Kristus tak, ako Pavlovi: "Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ? Nie je
ľahké kopať proti tŕňom.
Pavol pochopil svoj omyl a Boh mu povedal: "Pretoţe si to robil z nevedomosti,
pošlem ťa k pohanom, aby si sa naučil svojej úlohe." Tam mu vymerali tri krát po 39 palíc. Takto
bije Boh len dospelých. Nikdy nebije deti, ale 33 ročných áno - v Kristových rokoch. Keď vám
namlátia 39 palíc, potom sa pozdvihnete. Tieto údery sa musia pretrpieť! Keď chce kováč
vyrobiť zo ţeleza nejaký nôţ alebo iný nástroj, takisto musí takto udierať. Vy ste na nákove a
Boh vás zhora kuje. V skutočnosti vás On nebije, ale hovorí: "Z tohto materiálu chcem, aby ste
vyrobili nôţ, pluh alebo pero". Ak ste zlý človek, urobí z vás nôţ, aby ste zabíjali ľudí; ak ste
dobrý človek, urobí z vás pero, aby vás drţal v ruke nejaký spisovateľ. Pero, ktorým píše
spisovateľ, má väčšiu inteligenciu, neţ pluh, ktorým sa orie zem. Poviete, ţe v ţeleze nie je
nijaká inteligencia. Áno, ale aj ono sa opotrebuje. Pozrite sa napríklad na britvu, najprv je ostrá,
ale po istej dobe práce s ňou sa opotrebuje, t.j. obrúsi sa. Všetko sa opotrebuje.
Jeden Angličan robil rad pozorovaní a zistil, ţe aj stroje sa opotrebujú, i všetko vo
svete sa opotrebováva. Keď sa stroj opotrebuje, začína vydávať zvláštny zvuk a strojník povie:
"Stroj si musí odpočinúť!" Aj u človeka podľa rovnakého zákona nastáva tá istá reakcia a unaví
sa, chce si odpočinúť aspoň jeden týţdeň a potom môţe znova začať pracovať. Kaţdá vec má
svoj čas na prácu i na odpočinok.
Pozrite sa pozornejšie, ako sa rozvíjajú rastliny, ako sa kľujú húsenice a pochopíte
tento zákon. Vaša myšlienka môţe mať formu húsenice alebo motýľa. Aby mohol človek uspieť
vo svete, musí mať len jednu ideu. Je to sčasti pravda a sčasti nie je. Človek môţe mať aj viac
ideí, ale všetky jeho ídee musia byť ušľachtilé.
Na oči koní dávajú klapky, aby pozerali rovno a neplašili sa od toho, čo sa deje
naokolo. V tomto zmysle je dobre aj pre človeka, ak má takéto klapky, t.j. keď je upriamený len
na jednu myšlienku, avšak ušľachtilú. Ak nemôţeš mať mnoho ušľachtilých myšlienok, maj
aspoň jednu: drţ ju ako svoj cieľ, ktorý ťa môţe pozdvihnúť a oslobodiť.
Hovoríte: "Kristus nás oslobodí". - Nie len ţe nás oslobodil, ale aj niečo viac. On nás
vykúpil. Ale vykúpenie má aj svoju zlú stránku. Prečo? - Pretoţe, keď chce zlý človek vyuţiť
výhody, ktoré sú mu dané, vţdy môţe vyvodiť o veciach nesprávny úsudok. Preto nie je treba
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vkladať poznanie do nevedomých rúk. Keď o tom hovorím, mám na mysli znovuzrodenie. Pre
tých, ktorí si ho nesprávne vykladajú, v sebe skrýva veľké nebezpečenstvo. Napríklad, húsenica,
ktorá má sto nôh a lezie po strome, môţe povedať: "Ja nepotrebujem nijakú filozofiu, stačí mi
jeden list"; avšak jedného dňa sa zakuklí, vykľuje sa ako motýľ a povie: "Teraz nepotrebujem
list, potrebujem kvety, aby som tam mohol vsunúť svoj sosáčik a nasať nektár, jeho esenciu“. To
znamená, aby ste mohli vojsť do duchovného sveta, musíte zobliecť túto koţu, v ktorej ste
zabalení ako húsenica. Ak ju nezoblečiete, v duchovnom svete obsadíte len priestor jedného
listu a pochopíte ten svet tak, ako to chápe húsenica. Ja chcem, aby ste vošli do duchovného
sveta, ale pýtam sa: Vykľuli ste sa? Aţ vojdete do duchovného sveta, pochopíte zmysel vola,
somára, vlka, holuba, líšky atď. V kaţdej forme, ktorá sa nachádza vo fyzickom svete, je vloţená
veľká myšlienka a ten, kto správne rozlúšti túto myšlienku, pochopí význam vecí vo svete. Avšak
vlk má zuby - to nič neznamená, tie sú v poriadku. Keď má jeţ pichliače, tie nie sú vytvorené pre
nič iné, neţ kvôli strategickej obrane - aby sa chránil pred hadmi a inými stvoreniami, ktoré by
mu chceli ublíţiť. Chytí hada za chvost a začne ho pomaly jesť, dokiaľ ho nezje; počas toho sa
pred ňou chráni svojimi pichliačmi. Po čase sa aj jeţ zmení. Spýtate sa: "Ako sa zmení?" - Vy
viete, akú formu máte v duchovnom svete?
V Biblii je jeden verš, v ktorom Boh nazýva Jakuba červom. Poviete, ţe je to v
prenesenom význame slova. Kristus potom nazýva svojich stúpencov ovcami. Viete, čo
znamená slovo "ovca"? Ovce predstavujú všetky tie duše, v ktorých prebývajú duchovia, a ako
ovce v tomto svete nám dávajú mlieko a vlnu, podľa rovnakého zákona dávajú duše človeku
nevyhnutné mlieko a vlnu. Otestujte si toto učenie! Prečo ste na tomto svete? Dajte rozum do
práce. Prvou vecou, ktorú sa musíte naučiť je, aby z vašej mysle zmizli všetky pochybnosti, aby
ste sa spojili s duchovným svetom; ak si ho viete predstaviť, vaši priatelia vám hneď prídu na
pomoc. Aké je vaše ohnisko? Ak ho dobre rozpálite, t.j., ak máte takú silu, ako pec, môţete
upiecť akúkoľvek myšlienku, akú chcete. Ak vaše srdce nemá potrebnú teplotu, padne samo od
seba. Na vašom srdci závisí, ako ďaleko bude poslaná vaša prosba. Niekto povie: "Ja som sa
modlil". Áno, ale ja vidím, ţe vaša modlitba sa vznáša len dve siahy nad vašou hlavou.
Pomodlíte sa aj 5-10-100 krát z hĺbky svojho srdca, dokiaľ uspejete, aby vaša prosba dorazila k
Bohu. A keď vojde do Jeho uší, odpovie vám. Ako odpovie na prosbu, ktorá nedošla do Jeho
uší? Keď sa modlíte, musíte sa taktieţ sústrediť, zabudnúť na všetko okolo vás; musíte sa v
mysli preniesť tak vysoko, aby vás nič nezaujímalo, okrem modlitby. Pýtam sa: Je ohnisko
vášho srdca a mysle rozohriate, aby vaše modlitby došli hore? Ak sa okolo vás nachádzajú
nezbedné deti - to nič. Boh ich poslal na Zem, aby sa vychovali, pretoţe ani v nebi neţili ticho;
vrátili sa vo svojom vývoji. Boh v nebi nechce ľudí, ktorí robia hluk. Na zemi sa naučia orať,
kopať, robiť topánky a po čase, aţ sa naučia svoju lekciu, sa môţu stať aj kráľovskými synmi.
Pred tým, neţ vojdete do neba, predstúpite pred skúšobnú komisiu, ktorá sa vás spýta, aké sú
vaše pocity a ídee, aký je váš súcit, vaša láska k blíţnemu, k Bohu a rad ďalších otázok. Pretoţe
Kristus teraz prichádza na svet a ako bolo povedané, budú otvorené knihy ţivota a
ľudia budú súdení. Podľa súdu sa im určí, či si zaslúţia, alebo nie, aby prešli do vyššej triedy, t.j.
aby vošli do neba. Kaţdému bude dané to, čoho je hoden.
Kristus sa obracia aj k vám, a hovorí: "Jeden je váš učiteľ". - "Kto to je"? - "Kristus."
Od vás všetkých chcem, aby ste si zapamätali tohto Učiteľa, Ktorý prišiel pred dvomi tisícmi
rokov, aby vás vykúpil z hriechu. Aj vy Ho stále hľadáte! Zapísal Kristus svoje meno do vašej
duše aspoň raz? Ak Ho zapísal, rešpektujem vás; ak Ho nezapísal, snaţte sa Ho stretnúť a
poproste, aby zapísal svoje meno. A keď zapíše svoje meno, nie ţe to začnete vytrubovať,
chváliť sa: "Kristus zapísal svoje meno do našej kniţky". Nie, to nie je potrebné pre zem, ale pre
nebo. Keď tam odídete, anjeli vás zastavia a povedia: "Ukáţ svoju ţiacku kniţku!" Ak sa do nej
Boh zapísal, povedia: "Môţete vojsť". Potom vás aj Kristus, i svätci, i vaši veľkí a malí bratia
uvítajú s ratolesťami. Ich radosť, ţe ste došli, bude veľká.
V Pytagorovej škole bolo pravidlo, podľa ktorého bol kaţdý novopríchodzí ţiak počas
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prvého roku vystavený veľkým posmeškom. Kto dokázal výsmech podstúpiť, prijali ho za ţiaka.
Aj Kristus teraz poslal na zem ľudí, aby vás zosmiešnili, aby hovorili: "Ten sa chce stať svätým,
prasklo mu v makovici, je to blázon, je trochu pomätený" a pod. Toto je Pytagorov systém
prijímania ţiakov. Ak dokáţete tieto posmešky zniesť, vedzte, ţe ste skúšku urobili a len potom
budete prijatí. Ak sa nahneváte na posmeškárov a poviete: "Mne sa budete posmievať?
Počkajte, ja vám ukáţem, kto som" - ste stratení. - "Môj muţ je zlý." - Ako viete, ţe nie je
schválne poslaný od komisie, aby vás vyskúšal? Vydrţte jeden rok, urobte skúšku a potom Boh
povie vášmu muţovi: "Uţ viac nebudeš podpichovať a zraňovať svoju ţenu", a uvidíte, aký bude
poddajný, krotký ako baránok. Kedy? Len keď obstojíte. Zapamätajte si toto učenie. Hovorím o
vonkajšej stránke Kristovho učenia.
Sú to nadnesené myšlienky, aby ste rozlišovali falošné od ušľachtilého. Keď do vás
vojde Kristovo učenie, pozdvihne vás a vy budete spoznávať ľudí, budete vidieť ich duše.
Stretnú sa dve duše a rozhovoria sa: "Ja som kresťan; ty veríš v Krista?" Ak ste
kresťan, nemáte sa čo pýtať; samotná otázka ukazuje, ţe tento človek nie je ţiaden kresťan. Nie
je prečo sa pýtať aký je to kvet; keď k nemu privonia, pozná, či je to ruţa, alebo karafiát. Mám
dobrý nos. Ak je váš čuch ochromený, paralyzovaný alebo ak ste slepí a nevidíte, potom sa
môţete pýtať, ale ak sú všetky vaše zmysly zdravé, stačí kvet len ovoniať alebo vidieť a podľa
jeho vonkajšieho vzhľadu alebo vône poznáte, čo to je. Rovnako sa aj kaţdá duša prejavuje cez
svoje vonkajšie stránky, i cez svoje skutky. Vidím niektorých z vás ako karafiáty, ale ešte
nerozkvitnuté. Máte púčiky, ktoré dávajú prísľub, ţe sa v budúcnosti rozvinú. Chcem, aby ste
nielen zakvitli, ale aj zarodili a uzreli. Anjeli prídu nad vás ako včely, budú opeľovať kvety vo
vašich dušiach. Keď zakvitnete, uţ ste v spoločenstve s nimi. Toto je hlboká veda a koľko sa
toho ešte máte naučiť!
Nie jedna lekcia, ale aspoň desať lekcií je potrebných, aby som vám objasnil tieto
veci. Sú veľmi únavné a nakoniec poviete, ţe nie sú zaujímavé a usnete. Máte pravdu, ešte na
to nie ste pripravení. Príde doba, keď na to pripravení budete. Keď jete mnoho medu a prejete
sa, sprotiví sa vám. Prečo? Pretoţe ste sa presýtili. Priatelíte sa s nejakým človekom, neustále
od neho čerpáte, ale v určitej chvíli poviete: "Nech ten človek ide odo mňa preč, nemôţem na
neho viac pozerať". Prečo? Prejedli ste sa. Bolo vám treba dať len trochu medu a priateliť sa s
tým človekom len do tej miery, aby sa vám nesprotivil. Takisto vy nedávajte mnoho z vášho
medu; stačí jedna lyţička a nie celý pohár, aby sa vášmu hosťovi nesprotivil. Jedno bulharské
príslovie hovorí: "Prekalený svätec ani Bohu nie je milý".
Čítate jednu a tú istú knihu, dokiaľ nezostarnete. Prečítajte len jeden verš,
pozastavte sa nad ním a pouvaţujte. Čítate: "Boh je Láska", a uvaţujte v akom zmysle je Boh
Láskou, a precíťte tú Lásku v sebe. Nemal by to byť taký druh lásky, ktorý cítime, keď jeme
jablko, alebo keď mačka je nejakú myš. Keď vás milujem - znamená to, ţe do vás vchádzam;
keď ľúbite vy mňa - znamená to, ţe vy vchádzate do mňa. Čo urobíte so svojim obľúbeným
priateľom? Vezmete jeho portrét a poloţíte ho na viditeľné miesto. Ja hovorím, ţe srdce človeka
predstavuje astrálny svet, rozum - duchovný svet. Ak sa váš rozum dokáţe pozdvihnúť na určitú
vyššiu úroveň - hľa, tu je váš duchovný svet. To, čo nastáva v mozgu, to je odraz duchovného
sveta; kaţdá ušľachtilá myšlienka je forma v duchovnom svete.
Myšlienky sa rozlišujú podľa formy a obsahu. Keď k vám príde nejaká ušľachtilá
myšlienka, vytvorí radosť a veselosť. A keď pozdvihnete svoje srdce a rozum ku Kristovi, On vás
chytí za ruku a vovedie vás do Boţej záhrady; zavedie vás ku zdroju Lásky, aby ste ju ochutnali.
Šťastnejšej chvíle od tejto pre vás niet. Keď tam vojdete, nepovedzte: "Nech príde so mnou aj
môj muţ". Nie, tam musí vojsť kaţdý sám; netreba sa prihovárať za iných. Kaţdý sám za seba
musí mať hlboké prianie, aby vošiel do tejto záhrady. Kto je schopný, bude mu pomôţené, aby
vošiel; inak, nespôsobilí, neduţiví musia stáť vonku, dokiaľ sa nevyliečia. Tento svet je pre
neduţivých ľudí. Tí však, ktorí vstupujú do školy, musia byť čistí: čistota v mysli a v ţelaniach je
nevyhnutná. Rovnako potrebná je úplná nezištnosť, kompletné sebaovládanie. Je to najvyšší
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stupeň, ktorý môţe človek dosiahnuť. Znamená to obstáť v skúške. Teraz prvou vecou, ktorá sa
od vás očakáva, je čistota v myšlienkach a ţelaniach, a neoblomná viera, ţe tak, ako Boh
povedal, sa stane.
Keď postavíte Boha na prvé miesto pri kaţdej práci, nie je prečo sa pýtať, či
uspejete. Môţete byť učiteľmi, sudcami, kňazmi, alebo roľníkmi, keď plníte svoje poslanie, niet
vo svete sily, ktorá vás môţe zastaviť. Budete mať mnoho prekáţok, mnoho ťaţkostí a skúšok,
ale ony sú potrebné pre váš rast. Trápenia, ktorým ste vystavení, sú pre vás poţehnaním. A tak
vás ponechávam s myšlienkou - aby ste poznali svojho Učiteľa - Krista. Aţ spoznáte svojho
pravého Otca, vtedy aj anjeli, i svätci budú vaši bratia, a to nie jeden alebo dvaja, ale tisícky. Po
tisíce rokov vám budú ukazovať svoj domov v Nebesiach. Je tam mnoho zábavných vecí, dlhé
prechádzky, vzorové školy, nové slnká, nové bytosti. A koľko ešte iných vecí je v nebi! Potom
poviete: "Teraz rozumieme hlbokému zmyslu ţivota, prečo je treba ţiť". To sa stane vtedy, keď
budete mať len jedného Učiteľa; ak máte mnohých, nič sa nenaučíte. Jedno dieťa nemôţe mať
dve matky. Tak ani jeden človek nemôţe mať viac, neţ jedného skutočného Učiteľa. Ak poviete,
ţe máte dvoch, poviem vám, ţe klamete aj mňa, aj Boha.
Vo fyzickom svete je jedna matka, v duchovnom svete - jeden Učiteľ, v Boţskom
svete - jeden Otec, Ktorý je Boh. Teda všetko máte trojmo. Na zemi - matku, medzi anjelmi Učiteľa, a medzi bohmi - Boha. Keď prejdete cez túto trojicu, len potom kaţdý z vás pochopí
hlboký zmysel ţivota, t.j. vnútornú stránku súčasného ţivota, a s radosťou a piesňou budete
znášať všetky utrpenia; v ţivote pre vás uţ nebudú ţiadne útrapy a vzťahy medzi muţmi a
ţenami, medzi rodičmi a deťmi, medzi všetkými národmi sa opravia. Potom sa nepýtajte: "Čo sa
stane s bulharským národom?" Ak sa všetci Bulhari obrátia k Bohu, ručím vám za to, ţe bude
všetko v najlepšom poriadku. No ak budú mať terajšie hlavy, dostanú 39 palíc. Je to napísané v
Boţej knihe. - "Ale Rusko bolo také - onaké". Ak sa aj ono bude obracať k Bohu, bude
poţehnané; ak Ho nebude nasledovať, dostane 39 palíc. Tak to bude aj s Nemeckom,
Francúzkom, Anglickom i s kaţdým štátom. Boh všetkých bije rovnako, z rovnakého dôvodu.
Všetci ľudia, spoločenstvá a národy na zemi musia splniť vôľu nášho Učiteľa, nášho
Otca! Ja verím, ţe u vás všetkých je ţelanie ju splniť; vidím, ţe ste uţ obrátili nový list a ako
zblúdilý syn hovoríte: "Otče, odpusť, zhrešili sme, prejedli a prepili to, čo si nám dal; odteraz to
uţ neurobíme; prijmi nás ako sluhov vo svojom dome". Buďte si istí, ţe váš Otec všetko zmaţe,
oblečie vás, zabije najtučnejšie teľa, pohostí vás a v jeho dome bude veselo, pretoţe jeho
stratené dieťa sa vrátilo. Vloţí mu na ruku nový prsteň, poţehná ho a povie: "Choď synček do
školy a uč sa odznova!"
Beseda Petra Danova, prednesená 7. Decembra 1914 v Sofii.
1. Solún bolo bulharské meno pre Tessaloniki, druhé najväčšie mesto v Grécku.
2. Bej je turecké slovo pre guvernéra provincie alebo regiónu v Osmanskej ríši.
3. Birbučuklia je starý štýl nohavíc, ktorý bol populárny v priebehu druhej polovice devätnásteho
storočia v Osmanskej ríši.
4. Saltamarka je starý vlnený vrchný kus odevu s dlhými rukávmi, ktoré siahali aţ k zápästiu;
obvykle má aj podšívku a je lemovaný koţou.
5. Lev, leva, je základná menová jednotka v Bulharsku.
6. Dr. Georgi Mirkovič (1875-1950) bol jeden z prvých ţiakov Majstra Petra Danova.
7. Talent pochádza z gréckeho slova talanton: stará grécka menová jednotka.
Preloţil Viliam Tkáč, Apríľ 2017.

10

Veľká Noc.
"Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha
Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. Ajhľa, ja som s vami po
všetky dni, až do konca sveta". (Evanjelium podľa Matúša 28:19)
V kázaniach celého kresťanského sveta bol dnes čítaný text o Kristovom vzkriesení:
len v Amerike je 80-90-100 tisíc kazateľov, a v Bulharsku 3300 kňazov, ktorí dnes kážu o
zmŕtvychvstaní - hovorí sa o ňom všade. Pretože o vzkriesení hovorí toľko ľudí, chcem urobiť
jedno malé odklonenie.
Rozumie sa, mnohí skúmajú otázku historicky a filozoficky - je vzkriesenie možné?
Spor sa vedie aj z čisto fyziologického hľadiska - je možné, aby človek ožil? Ideológovia a
bohoslovci píšu a trápia sa, aby dokázali, že vzkriesenie možné je, ale ani oni ho nemôžu
dokázať.
Pozastavím sa nad týmito slovami: ""Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v
meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého". Učenie o Otcovi i Synovi i Svätom Duchu je hlbokým
učením. Čo je to za náuku? Často vyslovujete tieto slová: "Otec", "Syn" a "Svätý Duch", ale aký
zmysel majú pre vás tieto slová? Budú mať pre vás zmysel len vtedy, keď môžu spôsobiť určitý
efekt. Keď držíte v ruke zápalku, nikdy nemôžete vyskúšať jej silu, keď ju neviete zapáliť; len
keď ju zapálite, môžete pocítiť jej silu. Aj vzkriesenie bude pre vás predmet neznámy, ak toto
slovo nezapálite ako zápalku - aby vytvorilo vo vašej mysli a vašom srdci svetlo, alebo
nezasejete ako semienko - nech vzíde, aby ste videli jeho plody.
Človeku v živote stačí pochopiť dve alebo jedno také slovo, ktoré ak pochopí tak,
ako je treba, stane sa géniom; ak pochopí dve takéto slová, stáva sa človek svätým, ale ak
pochopí tri, bude zajedno s Ježišom Kristom. Tak v každom jazyku, ktorým hovoríme, sú slová,
ktoré keď pochopíme, získajú pre nás magický zmysel. Keď Mojžiš podvihol svoju palicu pri
Červenom mori, povedal jedno slovo, a more sa rozdelilo. Aj Kristus, keď bol pred Lazárovým
hrobom a podvihol oči hore, povedal len jeden výrok - "Lazar, vyjdi z hrobu!" Aj v prvopočiatku
Boh povedal len jedno slovo a svet povstal. My vieme správne hovoriť a písať, gramaticky - s
čiarkami, bodkami, s otáznikmi i výkričníkmi. Diskutujeme o mnohých filozofických otázkach, ale
nevieme, ako riadiť svoj život. Podobáme sa jednému filozofovi, ktorý vyšiel von, aby sa
previezol po mori a v rozhovore s lodníkom sa spýtal: "Si učený, vieš niečo o astronómii?" A keď
mu odpovedal: "Neviem", ten mu povedal: "Premárnil si štvrtinu života". Potom sa ho spýtal:
"Vieš niečo o geológii?" - "Neviem." - "Premárnil si dve štvrtiny svojho života." "A vieš niečo o
matematike?" - "Neviem." - "Premárnil si tri štvrtiny zo svojho života." Vo chvíli sa strhla strašná
búrka a hrozilo nebezpečenstvo, že sa čln prevráti; vtedy sa lodník zo svojej strany spýtal
filozofa: "A vieš plávať?" Naposledy odvetil: "Neviem". Lodník mu povedal: "Stratil si štyri štvrtiny
svojho života".
My teraz sedíme ako tento filozof a pýtame sa, ako sa narodil Kristus a ako prišiel na
zem, ale ako náhle sa zdvihne búrka v našom živote, prídu isté obtiaže a trápenia, nevieme
plávať a začneme sa topiť.
Kde sú vtedy vaša filozofia, matematika, ako vám pomôžu? Matematika je veda o tom, ako treba
rozumne vystavať svoj život; biológia je veda o tom, ako musíme správne usporiadať bunky
svojho organizmu; geológia - aký je náš vzťah k zemi a tak pod.
V živote Krista sú tri dôležité periódy - má ich každý život - narodenie, smrť a vzkriesenie.
Uvedomte si, že keď sa Kristus narodil, na nebi sa zjavili anjeli a zvolali "mier všetkým ľuďom";
to znamená, že Kristus sa narodil slávne, ale vidíme, že ten istý slávny Kristus musel zomrieť
najpotupnejšou smrťou. A pýtam sa: Prečo musel takto zomrieť?
Súčasní ľudia umierajú a často sa ma pýtali prečo umierajú. Existujú príčiny. Kristus
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zomrel potupne a neskôr vstal z mŕtvych. Teraz urobím jednu malú konfrontáciu. Ako sa zjaví
smrť vo svete?
Vieme, že keď bol Adam v raji, Boh mu predstavil život a smrť v dvoch ovocných
stromoch, z ktorých sa jeden volal "Strom života", a druhý - "Strom poznania dobrého a zlého".
V čisto okultnom a mystickom zmysle, pod "Stromom života" sa chápu všetky snahy prírody
smerom k Božskému, úsilie, ktoré ide zdola nahor. To je príliv, ktorý rastie. "Strom poznania
dobrého a zlého", však, ide zhora dole.
Teraz, ako sa zrodila smrť? Najprirodzenejšou cestou. Ak necháme vyjsť dva vlaky z
dvoch opačne situovaných strán, aby sa pohybovali k jednému a tomu istému bodu, čo sa
stane? - Katastrofa. Adam sa nachádzal medzi takýmito dvoma vlakmi a keď nevedel ako sa
vyhnúť katastrofe, zomrel. I každý z vás skončí rovnakým spôsobom, ak okúsi ovocie
zakázaného stromu - v deň, v ktorý ho ochutná, to isté sa stane i s ním. Ale keď ochutná, vstúpi do toho veľkého prúdu života, tečúceho zhora nadol, do centra zeme - môže ho od tohto
prúdu oslobodiť len Božia sila. Práve preto prišiel Kristus na zem, aby posunul ľudí opäť v
prvopočiatočný prúd života, do opačného procesu, ktorý nazývame vzkriesenie. Aby sme mohli
pochopiť toto učenie, musíme pochopiť učenie o Otcovi a Synovi a Svätom Duchu. Čo je treba
pochopiť o Otcovi? - Učenie o Božej Múdrosti. O Synovi? - Učenie o Božej Láske. O Svätom
Duchu? - Učenie o pozdvihnutí, evolúcii človeka. Aj v Písme sa hovorí: "Kto uverí v toto učenie,
bude spasený". Musíme pochopiť zákony tohto učenia. Čo sa od nás vyžaduje?
Každý z vás je otec; ale chápete ako otcovia svoje poslanie? Každý bol v postavení
syna, ale viete, aké musia byť vzťahy syna k otcovi? Ako Duch nie ste, ale budete; práve teraz
ste v procese Ducha, zvlášť toho Ducha, ktorý pozdvihuje ľudí a ktorý musí teraz pozdvihnúť
Krista v nás.
Aby sme správne pochopili Kristovo učenie, musíme sa oslobodiť od mnohých
pokušení tohto sveta; nie zriekať sa sveta, pretože to by bolo nesprávne pochopenie. Svet má
dve tváre: jednu čisto Božskú tvár a jednu vonkajšiu tvár vecí, a keď sa hovorí, že sa musíme
zriecť sveta, musí sa chápať - že sa musíme zriecť všetkých tých elementov, ktoré majú
prechodný, klamný charakter, ktoré do nášho života neprinášajú nič podstatné; ale všetko to, čo
slúži nášmu pozdvihnutiu na zemi, musíme chrániť, pretože na inom mieste Písmo hovorí: "Boh
tak miloval svet, že dal Svojho Jednorodeného Syna, aby ho spasil". Že má svet dve tváre, sa
dá vyrozumieť z druhého verša Apoštola Pavla, ktorý hovorí: "Obraz tohto sveta pominie, ale je
obraz, ktorý sa nemení".
Človek sa narodí, vyrastie a myslí si, že napraví svet, ale dôjde do veku 45-50 rokov
a zaznamená určité ochabnutie svojej sily, cíti, že ho sily opúšťajú, zmúdrie a začne nútiť
mladých, aby pre neho pracovali. Zmäkne, stane sa láskavejším, pretože je slabý a pretože sa v
ňom zrodila myšlienka, že starne a že môže zajtra zomrieť; nerodia sa v ňom také myšlienky,
ktoré ho môžu zmeniť, aby bol vzkriesený: súčasní ľudia sú infikovaní myšlienkou, že nemôžu
byť vzkriesení, že znovu neoživnú. Práve v tom je najväčší podvod v súčasnom živote. Človek
môže ožiť tak, ako môže aj zomrieť; tieto dve veci sú relatívne: ak vojdeš do protikladu so silami,
ktoré pracujú v prírode, tvoja forma sa zničí: ak nepochopíš zákony, budeš roztrieštený. Musíme
sa oslobodiť od známych prekážok, ktoré pretrvávajú v našich dušiach ako dedičstvo.
Dám vám jeden príklad a objasním jeden veľký zákon, ktorý reguluje život. Niekoľko
ľudí, námorníkov, Angličanov, vystúpilo z parníka, aby navštívili jedno európske mesto. Chodili
sem-tam po meste, vošli do rôznych krčiem a opili sa. Pri návrate sa vydriapali do loďky, ale
zabudli ju odviazať od stĺpa, ku ktorému boli priviazaní, a začali zaberať veslami; veslovali,
veslovali celú noc, až si mysleli, že sa blížia k parníku; na svitaní ale videli, že stále stoja pri
brehu. Prečo nedohnali parník? Ten malý povraz, ktorý bol priviazaný ku stĺpu, ten ich spútal.
Ľudia nemôžu byť vzkriesení práve z tej istej príčiny - sú priviazaní ku kolu. Často som videl
malé deti, že chytili vtáčika a púšťali ho, aby letel s vláknom uviazaným za nohu; vtáčik vyletel
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hore, ale potom spadol na zem. Tak sú priviazaní všetci ľudia. Ľudia musia mať ideál. Aký? Taký, ktorý ich potiahne k nebu. "Letel som, ale padol som, nevediac prečo" - si priviazaný. Vo
svojej mysli máš pochybnosti, máš veľa otázok, ktoré si nevyriešil - odviaž svoju loďku, zaber
veslami a napreduj ku cieľu. Nemôžeme uniknúť následkom príčin. Myslíme si, že naše
myšlienky a želania nemajú nijaký účinok; ale v skutočnosti každá myšlienka, akokoľvek slabá
by bola, má vplyv.
V piatej knihe Mojžišovej sa hovorí, že Boh za každý priestupok odplatí až do štvrtej
generácie. Priestupok sa musí zúčtovať v priebehu 100 rokov. Tí, ktorí študovali tento zákon,
zaznamenali nasledovnú vec: ak sa niektorá čierna žena spojí s bielym mužom, v prvom
pokolení sa možno narodí biele dieťa, a že ak nie v druhom alebo v treťom, v štvrtom sa určite
narodí čierne dieťa. Ak sa narodí hneď v prvom pokolení, dobre - karma sa zavŕši. Zákon ale
pracuje aj opačne: ak sa biela žena spojí s čiernym mužom, najprv sa môže narodiť čierne
dieťa, ale ak sa vtedy nenarodí, určite sa narodí v priebehu 100 rokov. A ľudia sa čudujú:
"Odkiaľ nám Boh dal toto čierne dieťa?" Niektorá vaša prababka pred 100 rokmi mala niečo s
čiernym mužom.
Tento zákon pracuje aj v našich citoch a myšlienkach. Nerušene sedíte a vo vašej
mysli sa zjaví zlá myšlienka. Prečo? - Pred 100 rokmi sa vaša duša spojila s čiernym mužom.
Týmto čiernym mužom nazývame diabla. Nejaké vaše zlé želanie, to je takisto vaše dieťa. Tento
karmický zákon je prísny; musíme byť ostražití, pretože sa nemôžeme vyhnúť dôsledkom. Nikdy
nesmieme dať vo svojej mysli miesto zlej myšlienke, pretože ona vytvorí svoju formu a v
budúcnosti nás bude blokovať. Problém nie je v tom, že sa niekto narodí od bieleho alebo od
čierneho muža; problém je, že čierni i bieli ľudia majú vibrácie, ktoré sa líšia. Úsilie čiernych ľudí
je smerované k zemi a nie k nebu; sú to ľudia toho stromu, z ktorého jedla vaša prvá matka; bieli
ľudia, ktorí teraz prichádzajú sú ľudia "Stromu života". Z toho vyplýva, že z ktorého stromu jeme,
takým sa staneme. A "Strom Života" - to je Kristus. Kedy do vás prenikne táto veľká myšlienka
na Krista - nie abstraktná myšlienka, či Kristus stojí po pravici Otca, ale o Kristovi - sile, ktorou je
preniknutá celá naša zem, a keď táto sila prenikne do všetkých bytostí od najmenších po
najväčšie, potom príde spasenie.
Keď Kristus zomrel, nastala tma, ľudia pocítili túto temnotu, a Písmo hovorí, že
Kristus zostúpil do pekla a hlásal toto učenie tam, a všetci, ktorí ho počúvli, vyšli z pekla a prišli
na zem. Neboli ste tiež tam, keď Kristus kázal? Boli ste, len ste zabudli. A čo vám povedal
Kristus, keď tam zostúpil, aby vás vyviedol z temnoty? "Choďte a už viac nehrešte", pretože
porodíte čierne deti, ako som vám bol povedal pred chvíľou, a prichádza utrpenie za utrpením. A
pretože Kristus je na zemi, rozhodol sa oslobodiť ľudstvo a oslobodí ho. Niet vo svete žiadnej
sily, akokoľvek mocná by bola, ktorá by mohla odporovať Kristovej sile. Povedal: "Ovce, ktoré mi
Otec dal, mi nikto nemôže odňať, pretože niet väčšieho od môjho Otca". A ak nejakým
spôsobom prenikne do vašej duše pochybnosť, je to váš čierny otec. Pretrhnite s ním to puto!
Čistá duša sa nesmie nikdy zapliesť s nečistou. Keď sa dieťa nejakej matky trocha ušpiní,
vezme ho matka, aby ho hneď objala? Nie: najprv ho dobre vyhreší, potom ho umyje, očistí,
oblečie do čistých šiat a potom ho pobozká. Toto je prostá filozofia života. Niekto vám povie:
"Nikto ma nemiluje". - "Tvoje šaty sú špinavé, priateľu; si špinavá, sestra; poď, zaplatím ti kúpeľ,
očistíš sa, umy si telo ako sa patrí, takisto aj srdce, a potom, keď to urobíš, len potom budeš
vzkriesený".
Viete prečo trpel Kristus? Kristus ukazuje ľudský dom - rozbalená kocka dáva kríž; a
Kristus bol ukrižovaný na tomto kríži, a Boh teraz hovorí: "Umy si dom, otvor okná, všetko
očisti". Niektorí hovoria: "Bozkaj ten kríž"; ale ten kríž sa musí očistiť. Kríž je vo vnútri v mysli, v
srdci. Tento kríž ľudia nemôžu bozkávať, dokiaľ ho neprečistíte. Všetci sme kríže - živé kríže;
musíme pozdvihnúť tieto Božie kríže vo svojich srdciach a keď to urobíme, pridáme kruh, ktorý
označuje večnosť, tak urobíme z kríža koleso alebo vreteno, aby sa pohybovalo. Svojim učením
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chce Kristus ukázať dôležité zákony, prostredníctvom ktorých by sme mali zmeniť usporiadanie
vecí. A môžeme to zmeniť. Aby sme to zmenili, musíme mať prvú ideu o tomto a druhú, aby sme
sa snažili ju docieliť. Súčasní ľudia to nemôžu dosiahnuť, kvôli jednej prostej príčine: pretrváva v
nich jeden neúprosný egoizmus - každý chce byť prvý.
Jeden maliar to veľmi dobre predstavil vo svojom obraze: namaľoval horský vrchol,
na ktorom sa čnel idol, a mnohí ľudia hľadeli hore na tento vrch a keď niekto povedal, že vylezie
a dotkne sa idolu, druhí ho chytili a nepustili. A tak ľudia neustále zápasia a nikto nemôže odísť
hore. Pri behu na olympijských hrách v starom Grécku, tí, ktorí dobehli do cieľa prví, získali
veniec. V hrdinstve za Krista ale každý môže získať taký veniec, stačí, aby sa postaral o to, aby
naplnil Kristovo učenie.
A tak máme v Kristovom učení túto trojicu: Otca, Syna a Svätého Ducha. Ak môžete
vyjadriť tieto tri výrazy v ich plnom význame, už ste vstúpili do učenia Krista. Keď povieme
"Otec", mali by sme pocítiť pulz Toho, ktorý hýbe svetom; mali by sme ho cítiť tak, ako cíti matka
pulz svojho dieťaťa; a aby sme pocítili Božiu myšlienku, to znamená, že ju musíme pochopiť a
poznať. Keď sme toto všetko dosiahli, potom pochopíme verš, ktorý hovorí: "Potom, skôr, než o
niečo požiadate, Ja odpoviem na vaše želania."
Všetci musíme mať výnimočný synovský vzťah k Bohu - to znamená, splniť svoje
záväzky voči Nemu, voči nášmu Otcovi. On na zem nepríde; ale pošle svojho Syna. A my sa
musíme v tomto svete obetovať. Mnohí majú z obetovania strach a hovoria, že v obetovaní sa
nie je život, a mnohí sa v rozpakoch zastavia pred Kristovými slovami, Ktorý hovorí: "Ak nejete
moje telo a nepijete moju krv, nemôžete mať večný život". My každý deň jeme, aby sme mohli
žiť - pšeničné zrná, rastliny, ovocie, ktoré jeme; či kvôli nám nezomierajú a neobetujú sa? Toto
obetovanie sa musí byť splatené! Ale oni hovoria: "My zomierame, aby ste sa vy mohli stať
ľuďmi". Koľko miliárd stvorení nám slúži! A čo teraz robíme my na zemi? Zaoberáme sa
scholastickými otázkami, ako kedysi bohoslovci v stredoveku, ktorí mudrovali nad tým, koľko
diablov môže tancovať na špičke noža. Stále sa tým všetci zaoberáme.
Hovorím, že Kristovo učenie v sebe zahŕňa zmysel života. Medzi dvoma veľkými
epochami je vždy nížina. Keď preskúmame náš mozog, uvidíme, že aj ten má výšiny aj nížiny;
vďaka týmto brázdam môže cirkulovať ľudská myšlienka. Aj zem má takéto doliny, ktoré tvoria
isté prúdy, vďaka ktorým môžeme žiť. Niekto povie: "Ja nechcem žiť v doline". Tak kde chceš
žiť? Koľko diablov môže žiť na jednom horskom vrchole? Všetci tam žiť nemôžu. Každý v
brázde svojho života: raz v doline, inokedy na vrchu, tretí krát zas v doline, štvrtý krát - na vrchu,
bude zostup i výstup, dokiaľ sa nepochopí zákon, že evolúcia je pohyb po lomenej čiare. Ale
keď sa človek naučí Kristovo učenie o kruhovom pohybe vo večnosti, vojde do inej evolúcie,
ktorá nemá pohyb nahor a dole, ale pohybuje sa v kruhu.
Na druhej strane, učenie o Duchu je učenie pravdivé, ktoré ale dnešní ľudia
odmietajú. Otec je stvoriteľ všetkých vecí. Keď v nás Boží Duch pracuje, zahŕňa jednotu i
rozmanitosť všetkých vecí. Otec je tvorca vecí, Duch je množstvo jedného i druhého pólu, a
Kristus predstavuje miazgu, ktorá neustále tečie v "Strome Života". Duch predstavuje
podmienky, v ktorých žijeme.
Súčasní astrológovia hovoria, že človek je v kontakte s celým univerzom, to jest, že
všetky bytosti sú v istom vzťahu jedna k druhej; srdce, mozog, uši, oči sú orgány, cez ktoré
pretekajú sily odpovedajúce istým bytostiam vo vesmíre. Keď medzi niektorými z nich nastane
konflikt, človek pocíti v príslušnej časti, v nohe alebo v hlave, že sa niečo deje. Niekedy ťa zabolí
ruka alebo nejaká iná časť tela, to je vplyv, ktorý prichádza zvonku, - vplyv, ako to nazývajú,
Jupitera, Saturna, Marsu. Niekto môže namietnuť: "Ako môže Mars vplývať na ľudí?" My
hovoríme: Anglicko produkuje určitý vplyv, Anglická zem, alebo národ, ktorý tam žije, anglický
národ so svojimi myšlienkami vytvára tento vplyv. Takže, aj tie bytosti, ktoré žijú na Marse, nás
cez priestor svojimi myšlienkami ovplyvňujú. Keď vytvoria nejaký prúd (rozumej - tok: poznámka
prekladateľa), aj my, keď sa dostaneme pod tento prúd, stávame sa výbojnými. Teraz sú všetci
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ľudia pod vplyvom Marsu; budú sa biť, dokiaľ tento vplyv nedosiahne cieľ, kvôli ktorému vo svete
pôsobí. Nemyslite si, že Kristovo učenie je učenie o mieri; ono je o mieri, ale ak sa naruší táto
rovnováha, príde vojna; a len prostredníctvom vojny sa môže po čase znovu nastoliť narušená
rovnováha. A my taktiež poznáme tento zákon z praktického života: Keď chce žena z mlieka
vyrobiť maslo, tlčie ho v maselnici. Aj vojna vo svete prestane, keď sa vytlčie maslo. Prečo teraz
bojujú ľudia? Kristus hovorí: "Ja chcem maslo - keď sa namažete, zmäknete, pretože teraz ste
tvrdí a hrubí". Teraz sa vytĺka maslo a keď vás Kristus namaže, stanete sa nežnejšími. Že je to
tak, dokazuje aj podobenstvo o tých nerozumných pannách, ktoré si zabudli vziať olej do svojich
lámp a zostali vonku. Aby si vošiel do Božieho Kráľovstva, nevyhnutne musíš mať olej.
To je učenie o Duchu. Hovorím alegoricky; ale ak aj vy popremýšľate, pochopíte vzťah k tým
silám, ktoré pracujú, aby zjemňovali.
Ale súčasný svet vytvoril Boh, viete prečo? Tí duchovia, ktorí boli stvorení ako prví,
sa stali kryštálmi; potom sa musela vytvoriť naša zem, aby sa sformovali nové bunky, no nie v
kryštalickej, lomenej, geometrickej forme, ale v zaguľatenej forme. Kryštál, diamant sa musí stať
živou bunkou, aby sa rozvíjal - ako rastlina. Ak vniknete dobre do tohto uvažovania, pochopíte,
že aj najušľachtilejšia rastlina musí zmeniť svoje drevité nehybné bunky na mäso a nervy, aby
mohla cítiť a pohybovať sa, ako cítia a pohybujú sa zvieratá. Tak aj my musíme urobiť všetko
pre to, aby sme vytvorili bunky, z ktorých sú vytvorení svätí. My sme teraz mŕtvi; v nebi sme
zasadení hlavou dole. Musíme sa obetovať, stať sa rozumnými bunkami, aby sme sa zjednotili s
Kristom, a keď prejdeme cez Jeho telo, cez Jeho rozum, cez Jeho srdce, len potom sa môžeme
vyladiť, aby sme pochopili hlboký zmysel vecí. Rozumie sa, že tieto veci sú veľmi obsiahle a ak
by som sa pustil do ich objasňovania, odbočil by som od témy a to by vám neposlúžilo.
Prvou vecou v živote je poslušnosť.
Jeden grécky žiak v staroveku sa chcel učiť tajným náukám a odišiel preto do
Egypta, do školy takzvaného Bieleho Bratstva. Veľkňaz chrámu v Izide, keď ho doprevádzal,
zaviedol ho pred sochu a povedal mu: "Toto je Pravda". - "Prečo ste ma nepriviedli pred sochu
Pravdy hneď, ale ma vodíte inokade? Mali ste ma najprv priviesť tu" - namietol žiak. "To nie je
možné", povedal veľkňaz a dodal: "Nedvíhaj záves tejto sochy, nedotýkaj sa jej závoja, študuj ju
zvonku". U žiaka sa zrodila veľká túžba uvidieť ju zo spodku, pod tým závojom; povedal si: Keď
nadvihnem závoj, spoznám Pravdu a keď sa vrátim do Grécka, budem oplývať veľkou silou".
Raz večer sa ticho vytratil, vstúpil do svätyne a nadvihol závoj, avšak ráno ho našli spadnutého
mŕtveho pred sochou. Čo sa naučil? Niekto povie: "Zdvihnite závoj, chcem vidieť Pravdu". Je to
nebezpečné, keď sa nadvihne závoj: pre túto chvíľu musí byť človek pripravený. Kristus prišiel,
aby nás pre tento moment pripravil, aby sme boli bez strachu. Najprv musíme pochopiť, ktorý
život nás vedie ku spaseniu; potom musíme prejsť druhým procesom, - o ktorom On hovorí: "Ak
sa nenarodíš zhora, neuvidíš Božie Kráľovstvo". A Nikodémovi povedal, že ak sa nenarodí z
vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho Kráľovstva. To znamená, že existujú dve narodenia,
ale nie znovuzrodenia, pretože znovuzrodenie naznačuje proces prerušenia. Znovuzrodenie je
zákon disharmónie vo svete: aby si sa znovu zrodil, to znamená, že začneš odznova prácu,
ktorú si opustil. Chytia ťa, zatvoria ťa a keď si odsedíš 20 rokov, zostáva ti ešte 15 rokov, ty
utečieš, zase ťa chytia a pridajú ti ešte 10 rokov, takže ti zostáva odsedieť 25 rokov: po 5 rokoch
utečieš, opäť ťa chytia, zatvoria ťa tretí krát a naložia ti ešte väčší trest. To je aj znovuzrodenie
človeka - nechce si odsedieť väzenie; alebo v inom význame - keď ste poslaní na zem a
nechcete žiť tak, ako vám Boh určil, ale chcete od toho utiecť ľahším spôsobom, potom vás
chytia a strčia do väzenia, a ak stále utekáte, vaše väzenie sa neskončí nikdy.
Zákon nového zrodenia v sebe zahŕňa to, že človek splní Božiu vôľu. A nie je ťažké
ju splniť. Obtiaž spočíva vždy v hlbokých príčinách nepochopenia života. U súčasných ľudí je
sklon kritizovať; každý vidí hriech u druhých:
"Ten nežije tak, ako treba"
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A ty tak žiješ?
"Ten nepremýšľa správne"
A ty premýšľaš správne?
"On nie je dobrý"
A či ty si dobrý?
Predovšetkým musí človek spoznať samého seba. Musí preskúmať svoju konštrukciu. Zistili ste,
prečo vám dal Boh nos, prečo vám dal dve oči a prečo sú niektoré oči čierne, iné modré alebo
zelené, a prečo je nad nimi obočie? Oči formujú číslo 8. Zoberme si číslo 8; čo znamená toto
číslo? Je to číslo práce. A nos, to je radlo. Keď dáte človeka do horizontálnej polohy, ukazuje to,
že musí orať. A potom zostúpi Božia milosť a podporí rast toho, čo zasial.
V čom je základ myslenia? - Aby si skoncentroval svoje myšlienky. A v čom spočíva
táto koncentrácia? Stretol som raz vo Varne jedného Bulhara, neveriaceho, so slobodnými
názormi, ktorý sa mi posťažoval: "Ušetril som 8 tisíc leva, dal som ich jednému obchodníkovi,
ktorý skrachoval a tak peniaze premárnil; ale Boh je dobrý, zase si zarobím". Hovorím vám,
tento človek pochopil zákon: nie je okultista, ale rozpoznal jeden zákon, ktorý ho naučí, že opäť
zarobí - Boh dáva, Boh berie. Tieto veci sú v živote prechodné; Boh nás nimi skúša, ako matka
skúša svoje deti. Môžete skúsiť, aké bude vaše dieťa. Matky často hovoria: "Môj anjelik"; ale
vyskúšajte a uvidíte, či bude anjel. Dajte mu jablko a potom ho oň požiadajte; ak vám ho vráti,
bude z neho anjel; ak vám ho nevráti, bude z neho diabol.
Boh vám dáva jedno požehnanie a hovorí: "Dajte to aj druhým". - "Nemôžem to dať"
- toto je rovnica o jednej neznámej, ktorú si nevyriešil. Toto X má obsah, jeho hodnotu nájdeme,
keď budeme pracovať. Aby sme vyriešili toto X, musíme do práce zapojiť svoje myšlienky a city.
Človek často, keď nemôže vo svojom živote rozriešiť X-ká, plače a je nešťastný. Svet je škola kto ťa núti, aby si sa zapísal do tejto školy, keď sa nechceš učiť, koncentrovať sa? Potom je
lepšie, keď budeš rastlinou, minerálom.
Cez vytrvalosť koncentrácie sa naučíš učeniu Otca, Syna i Ducha Svätého - a
zamiluješ si Boha. Hovoria: "Láska je hlúposť". To je zase X, ktoré má svoju hodnotu, a ja
dokážem vyriešiť, podľa tohto učenia, rovnicu Lásky.
Učiteľ tohto učenia teraz zostupuje každé ráno a sadí do vašich duší myšlienku, ale
napriek tomu sa stávame stále chudobnejšími. Prečo sme stále chudobnejší? Pretože
nedokážeme oceniť myšlienku, ktorú nám Kristus dáva. "Chcem slávu, chcem to a tamto."
Požehnania, ktoré dáva Kristus, sú omnoho dôležitejšie: Božia sláva v takom prípade je omnoho
cennejšia, než ľudská sláva. Kristus chce vám všetkým dať silu, aby ste boli pánmi nad životom
a smrťou. A viete, kto dáva smrť? Tie miliardy duchov, ktorí neustále ničia. Každý deň sa
naplňujete pochybnosťami, závisťou, a pritom chcete byť ľuďmi pokroku! Dokonca sa stretávajú
ľudia, ktorí hovoria o tajných učeniach, ale ich myseľ nie je slobodná, ani oni nerozumejú životu.
Kristus vstal z mŕtvych; On nám ukázal cestu, po ktorej máme kráčať - cez proces zrodenia. Ale
viete, čo je narodenie?
Tolstoj (Lev Nikolájevič Tolstoj – ruský spisovateľ, poznámka prekladateľa) hovorí o
jednom svojom sne - ako jednej noci blúznil, že je tehotný a má pôrodné bolesti, a cítil takú
bolesť, že keď sa ráno prebudil, spýtal sa, či takéto bolesti majú ženy, keď rodia a keď mu to
potvrdili, povedal: "Ťažko je človeku byť ženou".
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Vo vašej mysli sa rodí myšlienka, dokiaľ rodíte, koľko trápenia vám ona prinesie. Ale
nemyslite si, že trápenia sú zlý príznak: ako matka, aj vy musíte dať pri pôrode niečo zo seba,
musíte dať život i silu nejakej ušľachtilej myšlienke - a nakoniec, musíte mať odvahu odvaliť
kameň, aby ste nesedeli ako súčasní filozofovia a pýtali sa a posudzovali, či Kristus vstal z
mŕtvych alebo nie. Sú ľudia, ktorí tam boli, keď Kristus vstal z mŕtvych. Niekto povie: "Dokáž to!"
Môžem vám to dokázať; ale zaujmete rovnaký postoj. Existuje určitý zákon, ktorý sa musí
dodržiavať. Čo znamená dokázať? Zavedieš človeka na určitú cestu, a dáš mu metódu, aby on
sám mohol pravdu preveriť.
Nastala posledná hodina, všetci musíme vstať z mŕtvych, a vstaneme. Keď
vzkriesenie príde, nepýtaj sa, či Kristus vstal z mŕtvych, ale či sa priblížilo tvoje vzkriesenie takáto je otázka. Mnohí sa pýtajú, či Kristus ležal tri dni v hrobe. Vy už 8 tisíc rokov ležíte v
tomto hrobe, a nie je to snáď už dosť? Stačilo. A ten anjel, ktorý prišiel zhora, aby odvalil kameň,
bol Kristov apel, že prichádza posledný súd. Ako vás Kristus nájde? Ak je kameň vášho hrobu
zatvorený, ako Kristus povie: "Lazar, poď von"? Vaši blízki a priatelia vám budú musieť spraviť
túto službu, aby odvalili kameň z vášho hrobu, a potom Kristus povie: "Vstaň!" - a vy vstanete.
Všetkým, ktorí ma dnes ráno počujete, odvaľujem tieto kamene: Kristus prichádza... Zastane
pred vašimi otvorenými hrobmi a povie: "Poďte von!"
Prednáška, uskutočnená 22. Marca 1915.
Preložil Viliam Tkáč, Máj 2017.
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Vychádzajúce slnko.
„Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby nikto nezostal v tme, kto verí vo mňa“. (Ján 12:46)
Slovo "ja" z prečítaného verša nahradzuje súčasné slovo "duch". Keď sa idei starých a
mladých ľudí odlišujú formou, neodlišujú sa obsahom, a keď sa odlišujú obsahovo, neodlišujú sa
významovo, a nakoniec, keď sa odlišujú významovo, neodlišujú sa v podstate. Tento rozdiel
medzi starými a mladými je prirodzený. Mladí a starí, ktorí pripomínajú dve fázy - východ a
západ slnka, majú v živote dve rozdielne vyhliadky. U jedných sa svetlo zvyšuje, a u druhých redukuje, z tohto dôvodu nemôžu na svet nazerať rovnako. Ak ľudia hovoria, že sa jeden od
druhého odlišujú, robím následné prirovnanie: od východu slnka do obeda majú ľudia jeden druh
ideí, ale po obede, do západu slnka, majú iný druh ideí. Takže, keď ľudia hovoria, že sa líšia, ja
sa pýtam: Aké majú idei, idei vychádzajúceho slnka alebo zapadajúceho slnka, ranné alebo
večerné pojatia? Existuje iná kategória ľudí, ktorých idei sa odlišujú od západu slnka do polnoci
a od polnoci do východu slnka.
Sú štyri sorty ľudí, ktorí sa odlišujú podľa ideí. Dve kategórie spadajú pod svetlo, a dve
pod temnotu. Keď hovorím o svetle a o temnote, rozumiem tým pohyb zeme v jej vzťahoch k
vedomému životu. Ak existuje pohyb, bude existovať aj svetlo, aj temnota. I to sa chápe, že zem
sa pohybuje k centru, k slnku. Je k nemu priťahovaná. Pohyb znamená Lásku. Láska
pohybuje všetkými bytosťami. Keď má nejaká matéria kinetickú energiu, t.j. takú, ktorá
vyrába pohyb, znamená to manifestáciu Lásky vo všetkých jej formách. Svetlo je jednou z
foriem Lásky.
Kristus hovorí: "Ja", t.j. "Duch", no nie to, čo vidíte, pretože vidíte len tiene vecí, skrátka
odraz svetla od povrchu tela. Povieš: "Videl som na ceste človeka". Čo si videl? - Jeho tieň.
Odraz jeho tela vstúpi do očného nervu, vytvorí šok, vyrobí odtlačok, premietne tieň von a potom
povieš, že si stretol nejakého pána. Jednoducho vás stretol jeho tieň. Spýtam sa vás: Keď
vychádza slnko, vítate ho vy, alebo ono vás? Kto priťahuje, alebo, kto je priťahovaný, kto víta?
Toto je filozofia. Keď niekto povie, že sa pohybuje, chcem vedieť, či je priťahovaný, alebo on
priťahuje. Keď sa pohybuješ, môžeš byť priťahovaný, ale i priťahovať. Priťahovať je jedno a byť
priťahovaný druhé - sú to dve odlišné stavy. Pokiaľ si k pohybu priťahovaný, si ohraničený, ale
keď ty priťahuješ, si slobodný.
Keď hovoríte, že ste prišli na zem, je to preto, že vás ona priťahuje. Ste ňou
priťahovaní, prikovala vás tu a drží vás. Chodíte vy, alebo chodí ona? - Ja myslím, že zem chodí
vo vás. Toto sú len nahodené filozofické myšlienky. Zem kráča a pohybuje sa. Je to skvelá
dáma, tak krásnu chôdzu som nevidel, nevidel som u inej dámy, aby chodila tak pružne a ladne.
Keď sa pohybuje v priestore, nevytvára žiaden šum. Nedvíha žiaden prach, ako súčasné dámy.
Zem je tak úctivá, že nechce nikoho zobudiť, keď prechádza okolo, preto si ju nikto
neuvedomuje. Pretože ona vpila svoje oči do slnka, svojho milého. Ale súčasní páni hovoria
niečo iné. Všetci, ktorí v tomto svete reptajú, svoj pohľad nevpili, alebo povedané inak, sú to
ľudia bezideoví. Keď hovorím "bezideoví ľudia", nemyslím, že u takých ľudí nie sú žiadne idei,
ale ich pohľad, ich hnutie, ich úsilie nie je tak fixované v jasnom smere, ako u zeme. Keď Kristus
hovorí: "Prišiel som", tým nemyslí príchod jedného človeka, ale veľkej idei, a my sa klameme,
keď si myslíme, že prichádza alebo prišiel jeden človek. Príde nejaký kazateľ a my hovoríme:
"On spasí svet". Pred 2000 rokmi prišiel Kristus, a i vtedy povedali: "On napraví svet", ale svet
sa nenapravil, prišli po ňom mnohí iní, svet sa opäť nenapravil, podľa našej predstavy. Prečo? Pretože svet sa neopravuje tu, ale na inom mieste. Položím vám jednu otázku: Keď maliar
maľuje veľký obraz, kam zameria svoju myseľ? - Na plátno, a tam urobí opravu. Myšlienka v
jeho mysli je dokončená, ale keď sa projektuje navonok, na plátno, nie je tak dokončená, ako v
mysli. Preto život, ktorí je v našom vnútri, je dokonalý. Hovorí sa, že život jedných je svetský a
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druhých - duchovný. Život sám o sebe nemôže byť ani svetský, ani duchovný, ale keď v človeku
žije živočíšnosť, stáva sa svetským, ale keď sa v človeku prejavuje ľudskosť, stáva sa
duchovným.
Ak do vody ponoríte nejakú horkú alebo sladkú látku, voda prijme jej chuť, ale či to
znamená, že voda samotná je sladká alebo horká? Ona nie je ani sladká ani horká - to je
nepochopenie, - to vy ju urobíte takou. Tak je to aj s ľuďmi: jedni vnesú do čistého, Božského
života nejaký element, ktorý ho znečistí a urobí ho svetským, a druhí vnesú do života dobro, a
tak sa stáva duchovným. Z tohto dôvodu sú niektorí ľudia veľmi duchovní. Ale dnes ľudia svoj
život znečistili tak, že ja nevidím žiaden rozdiel medzi duchovnými a svetskými ľuďmi. Keď príde
na to, aby obhájili svoje idei, i jedni, i druhí sa starajú o svoje domy, berú podnájomníkov. Jedni
sa javia ako sladkí, a druhí - ako horkí; ten horký je taký k ľuďom, ale nie k sebe samému, a
sladký je takým k ľuďom, ale nie k sebe samému. Toto sú pojmy týkajúce sa ľudí. Preto svetlo i
temnota sú dva procesy pre pochopenie všetkých jestvujúcich vzťahov. Svetlo je jasné poňatie a
temnota nejasné, pomiešané poňatie o veciach. Teraz sú mnohí z vás svetskí ľudia. V
niektorých prípadoch by som si želal byť svetským človekom, ale v iných - duchovným. Ak si
chcem odpočinúť, sadnúť si do tieňa pod nejaký hustý, tienistý strom, pri nejakom prameni,
budem duchovný. A keď som s motykou v ruke, budem svetský človek, pretože mnohým
červíkom prerežem hlavy. Preto sa duchovní ľudia nechytajú motyky a nazývajú ich leňochmi,
ale svetských - pracovitými. Svetskí ľudia riešia problémy ostrím svojho meča, a ideoví ľudia perom. Svetskí ľudia sú robotníci, proletári, a duchovní - buržoázni. Nie je zlé, ak je človek
buržoa. Potom, čo niekto pracoval dlhý čas na poli, ako proletár, keď si odpočinie a stane sa
buržujom, bude zo svojej pozície naprávať svet. Aby bol vo svete poriadok, nemalo by sa
odpočívať viac, než je potrebné, ale nemalo by sa takisto pracovať viac, než nám dovoľujú naše
sily.
Svetlo a temnota sú dve fázy prírody, ktoré sa menia: vo svetle pracujeme a v tme
odpočívame; keď pracujeme, vonku je svetlo, ale temnota vnútri, ale keď odpočívame, vnútri je
svetlo, a vonku tma. Len tak, keď myslia a chápu život, môžu svetskí i duchovní ľudia nájsť
spojovacie body na zhodu medzi sebou, aby objasnili zákon práce. Kristus hovorí: "Prišiel som",
t.j. Duch prišiel. Keď k vám príde Duch, dá vám jasnú predstavu o živote. Ja neberiem vieru
obvyklým spôsobom, ako ju chápe väčšina ľudí. Vieru môže mať len čistý, bezhriešny človek,
len taký človek môže vo všetko veriť a o nikom nepochybovať. Toto je viera a nie
"presvedčenie". Viera je vlastnosť anjelov. Niektorí hovoria: "Ja verím". - Nie, ty máš
presvedčenie. Tvoja viera je ako pavučina, mení sa sto krát za deň: veríš i neveríš. Raz som
stretol mladého študenta, ktorý sa zaoberal okultnými náukami a hovorí mi, že on verí, že Boh
jestvuje. Ale potom, keď začal študovať socializmus, doznal, že svoju predstavu o Bohu
pošliapal a teraz sa opäť stal človekom. Pod slovami "pošliapal svojho boha" mienim, že
pošliapal svoj egoizmus. Keď niekto hovorí, že verí v Boha, znamená to, že verí v seba samého
a pokladá sa za božstvo. Všetci súčasní ľudia sú "božstvá". Teda, že jedni alebo druhí, ktorí
hovoria, že veria alebo neveria v Boha, to značí, že jedni majú odvahu sa vyjadriť, že veria v
seba samých ako v božstvo, a druhí to skrývajú. Svet je dnes plný samých božstiev, kristovcov,
bohorodičiek, svätých ivanovcov, nikolovcov, atď.. Svet od nich trpí. Ale pravého Boha opäť niet!
Kde je? Tu je: keď si v duši zamiluješ všetkých ľudí, v tom momente ti tento Boh pošle
jeden lúč. Keď z tvojho rozumu vymiznú všetky protirečenia, keď si uvedomíš svoju rolu
a si pripravený sa obetovať, pravý Boh v tebe prehovorí; ty a On ste v tom momente
jedno a to isté.
Kristus povedal: "Ja som prišiel s tým Bohom, Ktorý žije vo mne, prišiel som s Ním,
skrze Neho, aby som dal svetlo všetkým, aby uverili". Kto? - Tie malé, čisté duše. Akou veľkou
vecou je, aby bol človek vo svete čistý! Na tejto čistote spočívajú všetky idei, všetko šťastie,
zdravie a všetko blaho ľudstva. Ak bude človek čistý, nebude chodiť v tme, bude mať jasnú
predstavu o živote a bude ho môcť usporiadať tak, ako je potrebné. Viem o dvoch bratoch z
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Varny1, jeden, ktorý vstúpil na vojenské učilište, stal sa dôstojníkom a postupne napredoval stále
vyššie a vyššie, dokiaľ sa nevyzdvihol na pozíciu plukovníka. Jeho druhý brat nič neukončil a
preto vstúpil do armády ako prostý vojak, aby si odslúžil svoju vojenskú povinnosť. Jedného dňa
vojak stretol svojho brata na ulici a nevzdal mu česť. Plukovník ho zastavil a spýtal sa ho, prečo
mu nevzdal česť. Vojak odpovedal: "Či ty nie si môj brat, aby som ťa musel zdraviť?" - "Ja som
predovšetkým dôstojník, a potom tvoj brat, a preto ma musíš pozdraviť", odpovedal plukovník brat. "Pôjdeš na dva dni do väzenia." Aj teraz je svet plný navonok plukovníkov a vo vnútri prostých vojakov, buržujov i proletárov - emblémov svetla a temnoty. Kedy sa objavila buržoázia
a kedy proletári? Ty nie si narodený ani ako buržoa, ani ako proletár, ale si narodený ako
mysliaci človek - aby si pochopil zákon svetla a temnoty. Svetlo odvodzuje bohatstvo a temnota
- chudobu, no aj vo svetle existujú rozdiely, sú rôzne stupne svetla. Napríklad, máme svetlo pri
východe slnka, máme svetlo na obed, a máme svetlo aj pri západe slnka. Ten buržoa, ktorého
slnko vyšlo, pozerá na veci jedným spôsobom, ale ten, ktorému slnko zapadá, pozerá na veci
iným spôsobom.
Dnes rieši Kristus veľkú sociálnu otázku - otázku takzvaného triedneho boja. To nie je
ideový zápas. Je to ten istý, ktorý jestvuje už 8000 rokov, vyústený do súčasného stavu: "Ty zlez
dole, nech ja stúpam". Doposiaľ vládla menšina, ale v budúcnosti bude vládnuť väčšina.
Doposiaľ pracovali "menševici", ale v budúcnosti budú pracovať "boľševici". Je možné, že sa to
stane. Vy poviete: "Ako je možné, aby nejaký šľachtic pracoval na prostého človeka, na
proletára?" Spýtam sa vás: Ako je možné, aby matka a otec, ktorí sú buržoa, pracovali pre svoje
deti, proletárov sveta, aby skoro ráno vstávali, aby ich nakŕmili, aby im poskytli všetky
prostriedky pre existenciu, aby pre ne obetovali bezsenné noci, atď. ? Rodičia vedia, že takýmto
spôsobom musia splniť svoju povinnosť voči svojim deťom, pretože jedného dňa sa im tento
proletár pomstí. Matka, ktorá je Láskou, pracuje, takisto otec - musia si opásať zástery, aby
proletára utíšili, pretože tento proletár ich jedného dňa vyhodí z ich domu, vezme im násilím
peniaze a bude ich nútiť pracovať. To bolo a bude. Dokedy? Dokiaľ sa nestratí tento triedny boj,
ktorý je čisto materialistický. Je to prechodné štádium v živote ľudstva. Po tisícoch rokov príde
iná epocha, keď budú ľudia žiť iným spôsobom a tento boj bude v živote vystriedaný zákonom a
poriadkom.
Dnes hľadíme na človeka vo vzťahu k jemu podobným podľa porekadla: "Človek
človeku vlkom". Avšak ja hovorím, že človek človeku je bratom. Ak vezmeme Darwinovu teóriu
vzniku foriem a preštudujeme za akých podmienok sa zrodil a žil vlk, zistíme, že spočiatku
nemal také charakterové vlastnosti, aké rozvinul neskoršie, vzhľadom na podmienky, v ktorých
žil. Vlk predstavuje vzdialenú kultúru z minulosti. A teraz sa prejavuje v ľudskej spoločnosti a v
živote. Prečo? - Pretože ľudia nerozumejú oným veľkým zákonom, ktoré riadia život. Predložím
vám náčrt ľudských vzťahov v dnešnom živote: pripusťme, že korene stromu majú v sebe hlboké
uvedomenie a v určitý čas sa od nich oddelí jeden malý korienok, ktorý napreduje vlastnou
cestou, ale naráža na veľké prekážky. Tento korienok nemôže nájsť východisko a preto sa opäť
vráti k svojmu otcovi, a prekrižuje ho. Otec nevie, že to je jeho syn a začne s ním bojovať. Tak aj
dnes všetci ľudia zápasia so sebou samými, so svojimi deťmi, keď sa trápia, aby ich odrezali a
oslobodili sa od nich. Všetko sú to tie isté korene, ktoré narazili v živote na prekážky, pretože
inak by disharmónia nebola.
Kristus hovorí: "Prišiel som, aby som ukázal pravú cestu všetkým, ktorí veria a majú
čistotu anjelov". Človek však uvažuje, že či bude žiť po smrti alebo nie, či má život zmysel alebo
nie. To nie je život, ale len usadenina temnoty, v ktorej žije. Život je jeden a ten nemôže zomrieť
ani sa narodiť. Ak vylejú vodu z džbánu, či ona potom zomiera? Džbán nikdy nebol živý a tak
nemôže umrieť. Teda vo fyzickom stave je človek taký džbán, do ktorého je naliaty život. Džbán
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je len jedna podmienka, ale život je všetko. Keď sa džbán naplní, ožíva, ale keď sa vyprázdni,
zomiera. Život v tele je rôznorodý, ale v smrti - jednorodý2. Súčasní učenci hovoria, že matéria
bola jednorodá. To je pravdou na 50%. Z jednorodého sa nemôže zrodiť rozmanitosť. Ak by vo
farbách nebola rôznorodosť, tak z tej jednotvárnosti by nič nevzišlo. Čo je rozmanitosť? - Sú to
všetky nevyhnutné formy, v ktorých sa musí prejaviť existencia, život. Život sa nemôže prejaviť
len v jednej forme, ale prejavuje sa v rade nekonečných foriem. Keď sa tieto formy zlúčia a dajú
vyjadrenie jednej väčšej forme, hovorím, že život je jednorodý, t. j. všetky formy majú zhodnú
snahu sa prejaviť v jednej vyššej forme. Ale vo vzťahu k tejto veľkej forme, ktorá je jednorodá to neznamená, že je sama, s ňou sú znova také formy, ktoré sa zjednocujú a vznikajú iné svety.
Keď študujeme prírodu, vidíme, že v nej existuje tento veľký zákon jednorodosti a rozmanitosti.
To by nám však nemalo byť na prekážku. Človek, ktorý je v temnote, je na odpočinku, učí
mladých; ten bude spisovateľ, básnik, knieža a bude stáť dole v tieni. Ale ako náhle je proletár,
bude pracovať, len keď bude mať svetlo. Teda Boh nevytvoril svet pre buržoáziu, ale pre
proletárov, t.j. pre pracujúcich, ktorí postupujú vpred.
Prirovnám bohatých ľudí k nahromadenému bohatstvu minulosti a chudobných ľudí - k
bohatstvu, ktoré sa zhromažďuje teraz. Takže bohatí ľudia sú minulosť a chudobní ľudia sú
budúcnosť. Vyberte si teda: ak si bohatý, si človek minulosti, ak si chudobný - si človek
budúcnosti. V hebrejskom jazyku sú len dva časy: minulosť a budúcnosť. Prítomnosť nie je.
Hovoria, že všetko, čo sa deje, je minulosť a čo prichádza, je budúcnosť. Prítomnosť je len
jeden prechodný moment, je to len bodka a nezaberá nijaký priestor. Buďte teda ľuďmi
budúcnosti.
A takto hovorí Kristus: "Prišiel som, aby som priniesol ľuďom svetlo; chudobným - ľudia
budúcnosti, - aby nechodili v tme, cestou bohatých, t.j. po ceste minulosti". Všetky hriechy sú
hriechmi minulosti. Nosíme si hriech ako tieň, a každý, kto sa chce od neho oslobodiť, sa musí
stať človekom budúcnosti; inak si bude niesť svoj hriech tak, ako zmija nosí svoju kožu. Keď
niekto povie, že chce žiť v budúcnosti, ja tomu rozumiem tak, že chce žiť bez hriechu. Ak chce
byť niekto bohatý, rozumiem tomu tak, že chce hrešiť. Tak chudobní ľudia sú ľuďmi dobra a
svetla, ale bohatí ľudia sú ľuďmi hriechu a temnoty. Možno sa vám zdajú byť tieto slová tŕpke,
ale nech príde niekto a dokáže, že to nie je pravda. Nepočítam za bohatých len tých, ktorí majú
peniaze, ale aj tých, ktorí majú poznanie i silu a používajú to nie pre dobro svojich blížnych, ale
na ich spútavanie so zlom. Toho nazývam buržoáznym. Ľudí, ktorí plnia Božiu vôľu, nazývam
proletármi alebo ľuďmi budúcnosti. Proletárov, pracovníkov novej kultúry, novej náuky, nazývam
ešte včielkami.
Aká je nová náuka? - Aby sme všetci žili vo svetle, aby sme boli všetci šťastní a neničili
ani svoje šťastie, ani šťastie iných. Stačia mi dve slová a môžem rozvrátiť vaše šťastie a
nenájdete ho znovu ani za sto rokov. Predstavte si, že na vás skríknem a postavím sa pred vás
s bombou a zápalkou. Ak bomba exploduje, čo sa s vami stane? Tak aj každá vaša myšlienka
má zápalnú látku, ktorá keď exploduje, nastolí všetky tie podmienky, ktoré nazývame zlom.
Takto vysvetľujem zlo - ako matériu, nad ktorou nemáme kontrolu, pretože nie je
podriadená našej vôli. Matériu, ktorá je pod našou vôľou a dokážeme ju mať pod
kontrolou, nazývam dobrom. Vonkajší svet je pod kontrolou inej vôle, vnútorný svet pod
našou. Ak by aj Boh, ktorý zvonku kontroluje matériu, pretrhol svoju niť, všetok život by zmizol. A
preto musíme držať uzdu svojho koňa, pretože ak ju povolíme, kôň utečie a všetko poprevracia,
a z toho povstávajú aj nešťastia. Toto sú všeobecné a jednoduché myšlienky. Každý deň váš
kôň, t.j. vaša myseľ, kráča so zdvihnutým chvostom a ušami, smelo, ničoho sa nebojac, ale
niekto sa popri ňom mihne, niečo mu povie a on sa hneď roztrasie.
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Rovnorodý, súrodý, homogénny
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Jeden bohatý žid kráčal smelo po ceste, ale niekto ho stretol a povedal mu, že mu
zostávajú ešte dva dni života. Splaší sa kôň, t.j. myseľ tohto žida, hneď vezme svoje imanie,
zatvorí obchod a povie: "Odteraz nepracujem". Tak sa plašia všetci ľudia. Od vojny do dnes
stále počúvam hovoriť o tom, čo sa stane s Bulharskom. Mnohí sa boja viac, než je treba.
Bulharsko nie je jediná veličina, sú aj iné veličiny. Povedzte mi, boli Bulhari, Srbi, Francúzi,
Nemci, Angličania, keď Boh vytvoril svet? - Neboli, prišli neskôr sami. Možno, že mi namietnete,
ale ja sa pýtam: Rodí matka svoje deti ako profesorov, učiteľov, kňazov, sudcov a iných? Rodí
deti, ktoré sa neskôr stávajú učencami, generálmi, lekármi, inžiniermi a inými, podľa služby.
Služby, ktoré v živote vykonávame, sú rôzne role, ktoré hráme na scéne. Dokiaľ sme na
scéne, sme oblečení do foriem, sme herci; keď zídeme zo scény, sme opäť bratia. Keď
odídeme do neba, budeme sa smiať tomuto zápasu, až si spomenieme na rôzne okolnosti
života na zemi.
Jedným príkladom vám objasním položenie, v ktorom sa nachádzate. Jeden
hinduistický boh, keď sa nasýtil pekného života v nebi, zaželal si, aby mu dovolili zostúpiť žiť na
zem. Dovolili mu, a on si vybral formu prasaťa a tak sa vtelil do jedného mladého prasiatka.
Začal žiť ako všetky prasiatka, rýpal sa v nečistote, ležal si v tieni a tlstol. Po istom čase sa
oženil, narodili sa mu malé, okolo 10 -15; žil si spokojne a šťastne. V nebi ho čakali rok, dva, tri,
desať, ale on sa nevracal. Zavolali ho odtiaľ, ale on sa nechcel vrátiť. "Mne je tu veľmi dobre",
povedal. Zmysleli si, že mu vezmú prasiatka, aby ho prinútili sa vrátiť, ale ani pri tomto nešťastí
sa opäť nechcel vrátiť. Potom mu vzali aj ženu, ale opäť neuspeli, začal si hľadať druhú ženu.
Nakoniec sa rozhodli udrieť na neho samotného a tak mu poslali ťažkú bolesť, ktorá ho vrátila
do neba. Keď sa zobudil v nebi, začal sa smiať zo svojho života, ktorý prežil na zemi.
Mnohí súčasní ľudia majú skúsenosti tohto boha, ale nevedia, čo bolo predtým. Mnoho ľudí má
skúsenosti tohto buržoa, rýpu a spôsobujú na zemi rôzne problémy. Prichádzajú rôzne
nešťastia, aby ľudia uvažovali, ale až keď opustia formu svíň, potom pochopia, aké bolo ich
postavenie. Čo predstavuje forma prasaťa? - Je to krajný materializmus, ktorý teraz trvá. V čom
spočíva? - Hlavne v tomto: zídu sa ľudia a hovoria o tom - i onom, o onom svete, o dobre vo
svete, no oni majú svoje husi, sliepky, víno a žijú si v hojnosti. Keď ich počujú chudobní ľudia
takto hovoriť, povedia si: "Títo ľudia všetci hovoria o onom svete, žijú pre Boha, ale nevedia, ako
sa žije na tomto svete". A tak sa chudobným ľuďom páči život bohatých, ich materializmus,
príjmu ho ako ideál a usilujú sa ho dosiahnuť. Tento ideál sa stáva cieľom života chudobných a z
toho sa vytvorí učenie materializmu. Chudobní ľudia hovoria bohatým: "My chceme žiť tak, ako
vy". Pretože sa bohatí ľudia stali príčinou odklonenia sa chudobných od správnej cesty, Boh ich
postaví na ich miesto, aby napravili svoje hriechy. Taký je zákon.
A preto Kristus hovorí: "Ja, svetlo, prišiel som na svet, aby som veci objasnil". V prírode
protirečenia neexistujú, ale my sami ich vytvárame. Ako? - Časť z matérie, ktorú nám Boh dal,
nedokážeme riadiť a preto vytvárame zlo. Všetky hriechy majú svoj počiatok v matérii. Každý
hriech má formu. Ukážte mi nejaký hriech, ktorý nemá formu. O niektorom človeku povedia, že
je egoista. V čom spočíva jeho egoizmus? - Chce mať domy, peniaze, chce vládnuť nad svojou
ženou a pod.. O iných ľudia hovoria, že sú nenásytní, že nenávidia ľudí, atď.. Každý hriech má
svoj materiálny základ. Keď vyleštíš všetky zlé formy, stratí sa aj hriech. Takže zlé formy
vytvoria zlo, preto sa ľuďom odporúča, aby si vytvorili pekné formy.
Zídu sa dvaja učenci a predložia rôzne teórie o slnku, o jeho stavbe a pod.. Iní učenci
sa začnú hádať, ktorý názor je správnejší a rozdelia sa na stúpencov jedného alebo druhého.
Dnes sa všetci učenci hádajú o tom, kto z vedeckých autorít má najviac stúpencov. Dvaja kňazi
sa sporia o to, kto z nich má vo farnosti viac prívržencov, atď.. Kristus a Mojžiš nie sú v zhode,
vo svete sa nezhodli. Kristus a Mohamed na zemi medzi sebou nie sú v súlade. Vo svete niet
takého Mojžiša, niet takého Mohameda, niet takého Krista. Títo Kristus, Mojžiš alebo Mohamed,
ktorí sú príčinou rozdelenia ľudí, nie sú služobníkmi Boha. Keď je človek poslaný, aby doniesol
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nejakú veľkú Božiu myšlienku, nemá právo skúšať ľudí a hľadať svoje blaho.
A Kristus hovorí: "Ja, Duch, prinášam toto svetlo ľuďom, ktorí veria, t.j. ktorí sú čistí".
Teraz , napríklad, veríte tomu, čo som vám povedal? - Poviete, že ste to ešte nepreverili. A
veríte v Krista? - Už 2000 rokov ľudia preverujú Krista. Nakoľko veríte mne, tak veríte aj Kristovi.
Veria Židia v Mojžiša? Doteraz som nestretol vo svete človeka, ktorý by úplne dôveroval svojmu
učiteľovi. Tí ľudia, ktorí hovoria, že veria v Krista, alebo v niekoho hocikoho iného, nehovoria
celkom pravdu. Veriť v Krista neznamená ísť do kostola a zbožne tam stáť, ale byť v takom
rozpoložení, v takom stave, aký mal vo svojej duši Kristus. Nehovorím vám o náboženstve,
náboženstva sme nasýtení dosť. Musíme žiť v Božej Láske, v Božej náklonnosti, v Božom
Duchu. Súčasné náboženstvá nech zostanú pre buržujov, ľudí minulosti, ale Boží život je
potrebný pre ľudí budúcnosti. Niektorí si myslia, že my chceme ľudí voviesť do nového
poblúdenia. Ďaleko je odo mňa takéto uvažovanie; je vo mne Láska, ktorá prúdi zhora dole.
Viem čo je náklonnosť, t.j. prúdenie ľudskej duše zdola nahor; viem, čo je Boží Duch, t.j. sila,
ktorá drží všetko v harmónii. Dokiaľ máte súčasné náboženské predstavy, nikdy sa spolu
nebudeme môcť zhodnúť. Môžete povedať tak, ako Kristus: "Ja, svetlo, prišiel som na svet"?
Môžete byť svetlom pre seba a svojich blízkych? Toto sa od vás všetkých vyžaduje, pretože v
tomto zmysle sa všetci môžete stať spasiteľmi sveta. Dokiaľ budeme očakávať spasenie
sveta od jedného človeka, svet sa nikdy nespamätá a neusporiada, ale je potrebné, aby
sme sa všetci postarali o jeho vzostup a usporiadanie, a toto dosiahneme, keď budeme
podporovať Boží poriadok vecí a budeme sa usilovať ho neporušovať.
Keď sa ma niekto pýta, či verím v Krista, tak si myslím, že to je najbanálnejšia otázka,
pretože je to to isté, ako by sa ma niekto opýtal, či verím vo svetlo, v Lásku. Ja chodím vo
svetle, čo potrebujem v neho veriť? Každý deň sa rozprávam s Bohom, ako by som v Neho
neveril? Keď mi dávajú takéto otázky, znamená to, že ma chcú zhodiť z mojej pozície, aby zo
mňa spravili diabla, antikrista, buržoa. Ja nechcem byť ani buržoa, ani proletár, tak ako to dnes
chápu ľudia. Nehovorím vám o historickom Kristovi, ale o Tomto, živom Kristovi, Ktorý je vo vás i
medzi vami. Vyrazte si z hlavy ten klin, že si myslíte, že Kristus je mimo vás. Ten Kristus je
Duch, a keď Ho pochopíte, budete Ho vidieť v každom človeku. Dokiaľ hľadáte Krista len v
jednom človeku, nikdy ho nenájdete. Iným spôsobom som vám povedal, že keď vás chce nejaký
človek preveriť, bude vás môcť pochopiť len podľa jedného vášho vlasu? Keď niekto ľúbi
niekoho a vezme jeden z jeho vlasov, dá sa povedať, že v tom spočíva všetka jeho láska? To
bude úplná idyla!
Pozorujem taktiež nábožných ľudí, vezmú jeden Kristov vlas, prezerajú si ho, prezerajú
a potom ho dajú na miesto, nechápu ho. A berú nie len vlasy, ale i kusy z Jeho kríža, a svet sa
aj tak neopravuje. Prečo? - Pretože sa zaoberajú len fyzickou stránkou Krista. Ale Kristus
povedal: "Kto plní vôľu môjho Otca, ten bude žiť vo svetle". Nechcem tým predpovedať osobný
život ľudí, ale chcem, aby čistili potoky. Chcel som, aby vyčistili kalnú vodu nie preto, že by som
ju neznášal, ale aby uvoľnila miesto čistej vode a aby polievali záhrady, kde sú posadené
paprika, kapusta, mrkva a iná zelenina. Pre záhrady je potrebná kalná voda, a čistá voda je
potrebná pre pútnikov života, ktorí sa vracajú k Bohu. Čo je to za myšlienku! Keď Boh vytvoril
svet bez národností, svet bol šťastný, ale dnes, odkedy prišli starí Egypťania, Asýrčania,
Sýrčania, Rimania, Gréci, Filištínci, šťastie sa zo Zeme stratilo. Súčasná náuka a život ma
zaujímajú a pri všetkých protirečeniach, ktoré stretám, opäť nachádzam mnoho užitočných vecí.
Omnoho viac sa nadchýnam nad nejakým bosým dieťaťom, než nad bohatým a dobre
oblečeným. Toto chudobné dieťa je úžasné, pretože sa s ním môžeš porozprávať, je skromné; u
oblečeného dieťaťa sú vonkajšie formy, neúprimné, prostredníctvom ktorých chce dokázať, že
nie je jednoduché. Stretnem nejakého opitého človeka, ktorý sa príliš napil. Ospravedlňuje sa mi
a hovorí: "Prepáčte mi, pane, som somár, riadne som sa opil." Hovorím mu: "Ty nie si somár,
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pretože somár nepije3, ale si úprimný človek, za čo ťa rešpektujem". Niekedy, keď sa človek
napije, sa môže stať buržoáznym, pretože pracovitý človek sa nikdy neopije. Všetci opilci sú
buržoázni ľudia.
Teda, vráťme sa k Bohu a žime bez náboženstva nenávisti, závisti a chamtivosti. Tým nechcem
povedať, aby sa odmietlo náboženstvo, nech si existuje aj triedny boj, pretože aj ten je potrebný
tak, ako sú potrebné červíky, ktoré rozpracovávajú pôdu. Roľník hovorí: "Pooral som pole". Nie, ty si ho nepooral, ale tie červy, ktoré žijú hlboko v zemi. Tak aj v triednom boji proletári,
buržuji sú červy, ktoré pracovali rad rokov a okysličovali pôdu. Potom prídu anjeli so svojimi
radlami, osejú tú pôdu a povedia: "Dosť ste pracovali, sme vám vďační, lebo budete mať po
tisíce rokov čo jesť a piť, a budete všetci bratia".
Kresťania hovoria, že v tých blažených časoch budú v raji, Turci hovoria, že budú mať
celé hory pilafu4, atď.. Aká idyla - pilaf bez kupónu! Kristus však hovorí: Ja, svetlo, prišiel som na
svet", a svetlo je zmyslom života, je to potrava pre rozum, dušu i srdce. To znamená, aby ste
boli sami v sebe spokojní, životom nasýtení a majúci energiu i túžbu v živote pracovať. Teraz,
keď sa vrátite do domovov, začnete filozofovať: "Môže človek žiť bez náboženstva?" Keď Boh
stvoril svet, náboženstvo nebolo. Náboženstvo sa vo svete zjavilo vtedy, keď prišiel diabol. V
prvopočiatku ľudstvo žilo v Láske a každé učenie, ktoré nebolo vedené Láskou, nebolo
uznávané za Božské. Podľa mňa je náboženstvo sanatórium, náboženstvo je nemocnica pre
chorých ľudí. Keď je dievča sklamané životom, a keď chlapec stratí svoju milú, stanú sa
nábožnými. Preto, všetci religiózni ľudia sú neúspešní buržuji, a tí ľudia, ktorí slúžia Bohu z
Lásky, sú ľudia bez náboženstva. Tí, ktorí sú v nemocnici, tým neradím, aby z nej odišli
predčasne, ale ak chcú vyjsť, mali by sa spýtať lekára, či je na to čas, či im organizmus funguje
správne, a keď im to lekár dovolí, nech vojdú na širokú cestu života, kde sa žije bez
náboženstva. "Slobodní ste", musí povedať ten, čo vám podpíše osvedčenie, že ste slobodní.
Zatiaľ je cirkev nemocnica, a kňazi a kazatelia sú sluhovia a lekári. Mnohých z vás teraz
očakáva odchod z nemocnice. A ja stojím v jej dverách. Aj keď ma nikto nenazval kazateľom,
prorokom bez servítky, opýtam sa vás: Bol váš život v nemocnici príjemný, naučili ste sa tam
lekciu? Poviete: "Oh, tie injekcie nás ničili". Lekár hovorí: "Človek, ktorý nežije v Bohu, bude
zakúšať naše ihly a bude žiť v nemocnici". Ja hovorím: Nemám nijaké ihly, nože, nijakú
apatieku, nenosím brašnu, no dýchajte čistý vzduch, hľaďte dohora, nechoďte v temnote, nech
vás slnko zohreje, aby ste opäť nešli do nemocnice. A ak znova pôjdete do nemocnice, je to už
nebezpečnejšie, pretože stav sa komplikuje. Opäť sa zjaví doktor, použije všetky vedecké
postupy, uvidí, že sa teplota neustále zvyšuje a že chorý už stráca vedomie, i vynesú ho z
nemocnice. S tak vysokou teplotou sa nedá žiť, a odnesú ho do pitevne, otvoria mu hlavu,
žalúdok, črevá a uvidia, pre akú príčinu ho prepustili.
Kristus hovorí, že sa dá žiť aj bez teplomerov. Neznepokojujte sa tým, čo je v živote
užitočné a čo nie - všetko je užitočné, ale prestaňme si myslieť, že život je len v nemocnici.
Nemocnica, kostol, koncertná sála, škola, to sú prechodné veci, ale život v sebe zahŕňa niečo
omnoho vážnejšie. V skutočnom živote nie je treba mať nijaké znepokojenie, ale neustálu prácu.
Tromi slovami vám determinujem to, čo hovorí Kristus: trápenie, námaha a práca. Akýsi žiak
povedal: "Veľa som sa trápil, dokiaľ som sa dostal na gymnázium, mnoho som sa namáhal,
dokiaľ som ho ukončil". Keď sa potrápite a ponamáhate, príde práca - to je učenie, ktoré vám
hlásam. Tým, ktorí sa trápili, hovorím, aby sa už netrápili, ale aby sa namáhali. Tým, ktorí sa
trápili i namáhali, hovorím: "Netreba, aby ste sa viac trápili a namáhali, ale poďte ku mne, ja vás
naučím pracovať". Toto sú Kristove slová, ktoré hovorí v citovanom verši: "Ja, môj Duch príde,
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aby vás naučil, čo máte robiť". Teraz je chvíľa tých, ktorí ukončili školu, aby sa zastavili a ukázali
svoje vysvedčenie alebo diplom, pretože predtým boli nevedomí. Dnes chcú všade vo svete
diplomy; ak ho nemáš, nemôžeš byť ani učiteľ, ani minister, ani sudca a pod.. Budúci život
nebude životom minulosti.
Kristus hovorí: "Aby v budúcnosti nebolo treba dokazovať", ale súčasný život poslúži ako základ
budúceho, vytvorí nové formy a my vieme, aké budú tieto formy: bratstvo a Láska.
A preto tí, ktorí nenastúpili do školy a nerozpoznávajú svetlo, budú sa trápiť a namáhať. Málo je
tých, ktorí pracujú, sú to len niektorí básnici, maliari, hudobníci. Tou prácou je, aby vo svojej
hlave nemali absolútne žiadne znepokojenie. Kristus hovorí: "Prinášam vám Božiu Lásku,
vojdite do nej, prejavte svoju náklonnosť, a potom príde Duch, vojde do vás a vy pochopíte
vnútorný zmysel života".
Lekcia učiteľa Petra Danova, uskutočnená 4. Mája 1919.

Preložil V.T., December 2018.
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Všetko, čo bolo napísané.
"lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo bolo napísané". (Lukáš, 21:22)
Slovo "pomsta" v tomto verši znie čudne; to dokazuje, že nie je na svojom mieste. V
súčasnosti niet ani v Bulharskom a ani v iných jazykoch vhodnejšieho slova, ktoré by lepšie
vyjadrovalo význam Kristových slov; do istej miery je možné ho zameniť slovami "účet",
"odpočet", "vyrovnanie", "uzávierka", "likvidácia", "rovnovážny stav".
Kristus, Ktorého aj do dnešných dní pokladajú za ideál vo vzťahu k citom,
myšlienkam, činom a snahe, občas predniesol horké slová. Akokoľvek nepríjemné sú tieto slová,
na ľudskú dušu pôsobia ozdravujúco, ako horké tabletky na organizmus chorého. Ako by mohol
človek opraviť svoje zvrátené myslenie, ak by na svojej ceste nestretol protipôsobenie priamej,
správnej myšlienky? Mnoho kresťanov si ešte aj dnes myslí, že môžu žiť ako sa im páči, že
môžu robiť chyby bez toho, aby za ne museli platiť, aby neznášali dôsledky. Myslia si, že keď
oľutujú a obrátia sa k Bohu, ich hriechy sú hneď vymazané. - Chyby sa stierajú len vtedy, keď sa
napravia.
Skutočný, ideálny život vylučuje všetky chyby a priestupky. Hriechy, omyly - to sú
náhodné vtrúseniny v živote. Niekedy vznikajú neuvedomelo, avšak niekedy vedome, alebo
jazykom súčasného súdnictva - úmyselne alebo bez úmyslu. Úloha ľudí nespočíva v tom, aby sa
dopúšťali chýb a priestupkov. Prišli na zem z nutnosti svojho vývoja, majú veľkú misiu - ovládnuť
zem a všetky zvieratá.
Čo znamená pre človeka niečomu vládnuť? Kto môže vládnuť a byť pánom? - Vládnuť na zemi
znamená ju náležite spravovať, všade navodiť poriadok. Byť pánom zvierat znamená ich
usmerňovať, tak sa o nich starať, aby boli s tebou spokojné. Len rozumný, dobrý a slobodný
človek môže byť pánom zeme a slabších stvorení.
"Lebo sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo bolo napísané". Tento verš sa dá
skúmať zo širšieho hľadiska, vo vzťahu k celému ľudstvu, ale aj v úzkom rozsahu - so zreteľom
k osobnému životu človeka a k jeho telu. Ľudské telo predstavuje zem, so všetkými rastlinami a
zvieratami na nej žijúcimi - rybami, vtákmi, cicavcami. Všetkým týmto musí človek vládnuť, ale
keďže to patrí inému Pánovi, človek nesie zodpovednosť za všetkých tých, ktorí sa nachádzajú
nižšie, než on, a komu sa on dočasne stáva pánom.
Kristus hovorí: "Pane, ovce, ktoré Si mi dal sú Tvoje, preto ja dávam svoj život za
nich." - Preto človek musí vedieť, že hocijaká moc, ktorá je mu daná, so sebou prináša
zodpovednosť. Každý chce byť silný, ale získanie sily má zmysel len vtedy, keď sa používa pre
niečo dobré a veľkolepé. Inak je nezmyselná. Sila, ako aj talenty, i schopnosti sa nadobúdajú
postupne, podľa miery rozvoja človeka a nie odrazu. Či viete, koľko rokov pracovala húsenica,
kým získala zručnosť priasť, zahaliť sa do zámotku a premeniť sa na motýľa? Ten, kto nie je
oboznámený s biológiou by povedal, že všetko vytvoril Boh. - Boh dal podmienky pre rozvoj
všetkých živých stvorení, no ony samé musia vyvíjať snahu, aby zlepšili svoj život, to jest, prejsť
z nízkeho na vysoký stupeň.
Kto chce vypátrať cesty rozvoja, ktorými prešli niektoré bytosti, nech vezme zámotok
a pozoruje ho sprvu pod mikroskopom, potom pod lupou, aby videl, aké procesy v ňom
nastávajú, ako sa diferencujú bunky, až kým sa nepremení na malého červíka, potom na
hodvábneho červa, kuklu a nakoniec na motýľa. Vy poviete, že vývoj húsenice je nevedomý
proces. Na zemi žije húsenica hodvábnika neuvedomelo, ale na druhom svete, vyššom, než
pozemský, je húsenica hodvábnika - vedomá bytosť.
V Písme je povedané: "Kde je tvoje srdce, tam budeš aj ty sám." - Inými slovami:
kde je tvoje vedomie, tam i ty bývaš. Ak vedomie húsenice hodvábnika nie je prítomné na zemi,
zdá sa nám oko nevedomá bytosť. Húsenica hodvábnika žije na zemi neuvedomele, ale čo
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povieme o človeku, ktorý zažíva skúsenosť márnotratného syna? Odlúčil sa od Boha, roztrhol
zväzok so svojím vyšším vedomím a vydal sa túlať sa po svete. Má človek právo odlúčiť sa od
Boha? Ak sa prerušuje spojenie medzi Božským a ľudským vedomím, človek má právo odlúčiť
sa od Boha; má právo túlať sa po svete; má právo prejesť a prepiť bohatstvo svojho otca s
ľahkomyseľnými, povrchnými priateľmi a kamarátmi; má právo stať sa pastierom svíň, chodiť
holý a bosý; nakoniec, keď sa prebudí jeho vedomie, má právo vrátiť sa k svojmu otcovi a
povedať: "Prijmi ma ako jedného zo svojich sluhov. Nie som hoden nazývať sa tvojim synom.
Zhrešil som pred tebou i pred Bohom, odpusť mi!" A otec má právo prísť radostne synovi
naproti, objať ho a pobozkať a dať príkaz zabiť na jeho počesť najvykŕmenejšie teľa. A starší
brat má právo sa hnevať, že jeho otec zabil najtučnejšie teľa kvôli mladšiemu synovi, ktorý
všetko prejedol a prepil a vrátil sa k otcovi holý a bosý, ako posledný žobrák. Taký je osud
každého človeka, každej rodiny, každého spoločenstva, každého národa, ktoré sa odklonili od
Boha. To sa teraz deje na celom svete.
V Písme sa píše, že Syn Človeka príde druhýkrát na zem. Čo sa oznamuje
príchodom Krista? - Prebudenie ľudského vedomia. Keď je človek zbedačený, keď stratil všetko
svoje bohatstvo a odíde do sveta, hladný a bosý, vtedy si uvedomí, že zhrešil, že vykročil na zlú
cestu a bude očakávať príchod Krista. To je to, čo znamená prebudenie ľudského vedomia.
Tento proces už začína u ľudí nastávať. My všetci sa musíme vrátiť k svojmu Otcovi, uvedomiť
si svoju chybu a pokajať sa. Iba tak človek spozná následky svojho života, ako v minulosti, tak aj
v súčasnosti. Márnotratný syn sám sebe vystavil účet svojho preživšieho života, pochopil, čo
získal i čo stratil a až potom sa rozhodol vrátiť k otcovi. Pochopil, že nič nedosiahne ako pastier
svíň. Nakoniec ho hlad prinúti vrátiť sa k svojmu otcovi, stať sa jeho sluhom.
Vy hovoríte, že položenie človeka, ktorý je nútený ísť do sveta nahý, bosý a hladný
je strašné. Ak ste došli do takéhoto položenia, pokajali ste sa a vrátili k otcovi, radujte sa, že
vaše vnútorné handry, to jest vaše vnútorné nedostatky, vyšli von, aby ste ich vy sami mohli
uvidieť a opraviť. Radujte sa, že ste pochopili. Keď človek porozumie, je zvnútra sýty, zaodetý a
obutý, a zvonku - hladný, otrhaný a bosý. Ďakujte, že do vás vstúpila rozumnosť, aj vy sa teraz
môžete vrátiť k svojmu Otcovi a povedať: "Otče, odpusť mi, zhrešil som proti Tebe, ale pochopil
som veľký zákon, že každý dostáva, čo si zaslúži."
"Áno, všetko, čo bolo napísané sa splní." - Tieto slová sa vzťahujú aj na všetky súčasné
spoločenstvá, štáty a národy. Európske národy budú chodiť nahé, stratia svoju silu, na zemi
nastane hlad: kurčiat, husí, jahniat, prasiat bude menej, takmer vymiznú. Aj obilia bude málo,
bude sa vydávať po 200-300 gramov na človeka. Môže sa stať aj to, že budete hladovať 2-3 dni.
Každý sa bude pýtať: "Prečo prišli na našu hlavu také časy? Kto zapríčinil všetky tieto nešťastia
vo svete?" - Vinník nie je jeden; každý je vinný sám za seba v zlých následkoch. Vari sú
priatelia, s ktorými si jedol a pil vinovatí za tvoje zlyhania? Oni boli tvojimi hosťami. Ty si ich
pozval pobaviť sa, ty si im dal jedlo a pitie, aby s tebou jedli a pili, veselo márnili čas. Keď si
jedol a pil, nemyslel si na dôsledky, tak teraz buď hrdina, pretrp zákon odplaty, ktorý na teba
doľahol. Ďakuj tomuto zákonu, že ti dá možnosť sa napraviť.
Nábožensky založení ľudia sa pripravujú opustiť tento svet, aby sa odobrali na
druhý, lepšie organizovaný a dokonalý. - Ak z ovocných stromov opadávajú nezrelé plody, čo s
nimi urobia? Odnesú ich na trh? Budú ich servírovať na stôl bohatého človeka? Uvidíte ich vo
vrecku dieťaťa? - Nezrelé plody zostanú pod stromom, dokiaľ nezhnijú. Pre nich je druhý svet
uzavretý. Nezrelé plody budú zostávať na strome dlhý čas, - v tomto svete, - dokiaľ nedozrejú.
Preto, pre nepripravených ľudí je tento i ten druhý svet - jeden a ten istý.
Človek bude žiť na zemi dlhý čas, bude sa učiť, rásť a vyvíjať sa, dokiaľ neukončí svoj vývoj. Tu
bude chodiť na základnú školu, potom na strednú, potom na univerzitu. Potom odcestuje do
veľkej školy života, aby uplatnil to, čo sa naučil. A nakoniec, keď prejde aj touto poslednou
školou - školou života - vstúpi do organizovaného sveta, nazývaného "Nebo".
V Nebi prijímajú len učených, úplne dozretých ľudí. Kto sa tam ocitne, tomu ihneď
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dajú prácu, ktorú je potrebné správne vykonať. Tam neprijímajú ľudí bez práce. Kto sa ocitne v
tom svete nepripravený, toho tam nechajú 2-3 dni, ako hosťa, a potom, ak nebude môcť splniť
uloženú mu prácu, znovu ho vrátia na zem.
Jednej babičke sa snívalo, že sa ocitla na druhom svete. Prvé, čo tam uvidela, bol
veľký stôl, potiahnutý čímsi bielym, a za ním sedelo niekoľko bielobradých starcov s knihou v
rukách. Pochopila, že niečo čítajú, niečím sa zaoberajú. To ju priviedlo do rozpakov, pretože
nevedela, čo povedať, ako osloviť týchto učených ľudí. Jeden z nich sa spýtal: "Babička, na čo si
prišla? Vieš čítať a písať?" - "Neviem synak, neučila som sa." - Ak nevieš čítať a písať, budeš
nosiť vodu." - "Ach, synak, celý život na zemi som nosila vodu, už sa mi to zunovalo, a vy mi i tu
dávate takú istú prácu." - "Ak nechceš nosiť vodu, vráť sa na zem a uč sa čítať a písať."
Na zemi človek prechádza cez tri oblasti života. Prvá oblasť - žalúdok. Pokiaľ žijeme
žalúdkom, musíme zachovávať jeho pravidlá a zákony. Žalúdok dáva hostiny a pozýva hostí.
Všetci sa usádzajú za stoly a čakajú, kedy postavia na stôl to, čo pripravila gazdiná. Začínajú
prinášať jedlá jedno za druhým - polievku, pečenú sliepku alebo kačku, steaky, a čas od času pohár alebo dva archívneho vína, aby sa rozveselili srdcia hostí. Všetci jedia a blahorečia
Hospodina sa dary, ktoré im On dal. To je život videný z perspektívy žalúdka.
Ak sa spýtate človeka, prečo je kurčatá, jahňatá, prasatá, povie, že je to tak
stanovené Bohom, - aby vládol zvieratám a bol ich pánom. Pchá všetky zvieratá do svojho
brucha a cíti sa spokojný. Po tom, čo zvieratá vojdú dnu, začínajú sa pýtať: "Bože, čo nám to tu
robia?" - Každé zviera sa prejavuje po svojom: sviňa ryje pôdu, vôl drgá, sliepka rozhrabáva
všetko, čo nájde, moriak sa nafukuje. Neprejde mnoho času a človeku sa podlamuje žalúdok,
komplikuje sa zažívanie. Trpí, narieka, volá lekára, aby mu pomohol, čuduje sa, čo sa to s ním
stalo. Veľmi jednoduché: zvieratá, ktoré do neho vošli, sa nemôžu zmieriť. Vytvoria v organizme
disharmóniu. Lekár predpisuje očistnú kúru, pacient všetko vyvracia, žalúdok sa očistí a on sa
cíti ľahšie.
Čo označuje slovo "dávenina"? Ja sa domnievam, že "dávenina" i "ohováranie" sú
synonymá. Ako prejedanie rozbíja žalúdok, tak zlé a nečisté city ničia srdce. Keď to viete,
nedovoľte záporným citom do vášho srdca vchádzať, ani z neho vychádzať. Prečo osočujete
priateľ priateľa? Ak do vášho srdca vchádza nejaký záporný pocit, ihneď ho vráťte späť. Stane
sa, že niekto zjedol pokazené jedlo a začne chodiť od domu k domu, aby rozprával, aké bolo to
jedlo, kým ho konečne nevyvráti a neoslobodí sa. Ak nehovorí o sebe, hovorí o svojich blížnych,
že zjedli zlé jedlo. Nejedzte nečisté jedlo, aby ste nemuseli hovoriť iným, čo ste jedli. Nehovorte
ani o sebe, ani o iných. Ústa sú vytvorené na to, aby prijímali čistú, zdravú potravu, a nie preto,
aby vyvracali nečisté jedlo von. U človeka sú dvoje dvere: jedny - na prijímanie, druhé - na
vyhadzovanie. Ak bude človek cez jedny a tie isté dvere prijímať, aj vyhadzovať, naruší v sebe
harmóniu.
Tento zákon platí ako pre fyzickú potravu, tak aj pre duchovnú. Cez jedny dvere
prijímaj, cez druhé dvere vyhadzuj. Ak dopustíte, aby niečo vyšlo cez vaše ústa, musí to byť to
najlepšie. Ľudskému jazyku nie je dovolené používať záporné a horké slová. Preto je v Písme
povedané:"..z každého prázdneho slova, ktoré ľudia vyslovia, budú vydávať počet v súdny deň."
To isté platí o myšlienkach, citoch a činoch človeka. Človek je spojený s rozumným svetom, s
bytosťami vysokej kultúry - svätými, anjelmi, archanjelmi, - ktorí vedú účet o každom jeho
konaní, každej myšlienke, každej túžbe, vychádzajúcich z jeho rozumu a srdca. Raz sa zodpovie
za všetko, čoho sa v sebe dopustil.
Človek prichádza na zem, narodí sa, je, oblieka sa, učí sa. Míňa ohromné množstvo
slnečnej energie - svetla i tepla, využíva rôzne prvky - kyslík, vodík, dusík, fosfor, železo,
striebro, zlato a pod. Všetko toto stojí milióny a miliardy. Vidíme, že človek rastie, rozvíja sa, ale
za koľko on stojí prírode - to nevieme. Spočítajte, koľko stojí jeden človek, ktorí žil na zemi sto
rokov, aby sme pochopili, či má právo zneužívať to, čo mu je dané. Kto zneužíva jemu dané
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práva, ten sa ochudobňuje o výhodné podmienky života, možnosť sa narodiť a znovuzrodiť. Ak
sa človek nemôže znovuzrodiť, to znamená, že je navždy zatvorený.
Teraz Syn Človeka prichádza z neba kvôli dobrým ľuďom. Neprichádza, aby súdil
spravodlivých, ale aby ich oslobodil. Táto rozumná sila, ktorá prichádza do sveta, zničí všetkých
zlých ľudí. Pred tisíckami rokov bolo na zemi viac mäsožravých zvierat, než teraz a boli omnoho
väčšie a silnejšie, než tie dnešné, no postupne vyhynuli a boli zamenené menšími. Miesta pre
zlo vo svete niet, je to len niečo prechodné, alebo povedané slovami vedy: všetky tie pozemské,
ľudské ideály sa stratia a budú zamenené večnými. Každá myšlienka, každé želanie, ktoré nie
sú vytvorené podľa obrazu, ktorý im Boh dal v prvopočiatku, budú zničené. Čo by ste mali v
mysli aj len jednu myšlienku a vo svojom srdci len jedno želanie, no nech sú nesmrteľné. Aký
zmysel má mať desať detí, ak v nich nie je zakorenená láska, pretože ona je jediným veľkým
stimulom. Čo je to za dieťa, ktoré neľúbi svojho otca? Z lásky sa rodí viera i nádej, no bez tohto
prvopočiatočného vnútorného hnutia sa vo vás nemôže zrodiť nijaká viera, ani nádej. Láska
Boha k ľudstvu, ku všetkému živému Ho donútila prísť na svet, k ľuďom.
Obyčajne Boh navštevuje svet v ťažkých obdobiach, keď ľudstvo prežíva veľkú krízu.
Teraz nastali ťažké časy, ľudia i národy prechádzajú cez veľké skúšky, a preto je k nim Boh
veľmi blízko. Mnohí neuznávajú znovuzrodenie, ale čo na tom. Čo z toho, že človek neprizná
určitý fakt? Fakt, nezávisle od toho, zostane faktom. Ľudia jestvovali i v prehistorických dobách,
a existujú i dnes. Rodili sa a znovuzrodzovali, vďaka čomu získali niečo nové, zdokonaľovali sa.
Človek sa znovuzrodzuje, ale pod novým menom. To isté sa stáva aj s národmi. Terajšie
národy, zvané Nemcami, Angličanmi, Rusmi, Francúzmi, Bulharmi, atď., existovali v istej dobe
pod inými menami. Ako dlho žil človek na zemi, nie je presne známe, v tejto otázke existujú
rozličné názory. Podľa Biblie existuje človek osem tisíc rokov; okultisti predpokladajú, že 18
miliónov rokov.
Boh neprichádza na zem preto, aby ľudí súdil, ale preto, aby svet očistil. Ako ho
očistí? - Ohňom.
V Písme je povedané: "Každý strom, ktorý nadáva ovocie, bude vytrhnutý aj s
koreňom a hodený do ohňa." - Kedy človek vydá ovocie? Keď žije podľa zákona Lásky. Mimo
Lásky niet života, niet žiadnych úspechov.
V priebehu dlhého života, stráveného na zemi, sa človek postaral o to, aby si vytvoril
pôdu, prekopal ju, obrobil a zasial, ako to robí roľník so svojim poľom. Na túto pôdu spadlo veľké
množstvo nečistých ideí a túžob, ktoré ju pokazili. Musí sa očistiť. Ako? - Pluh ju niekoľkokrát
obráti, a potom ju na nejaký čas nechajú zohriať sa na slnku, kým sa nestane úrodnou.
Aby sa pomohlo človeku v očistení jeho pôdy a oslobodení od hriechu, rozumný svet, to jest
Prozreteľnosť, mu posiela trápenia. V tomto zmysle je trápenie - pluh, ktorý prekypruje našu
pôdu. Je nutné ju preobrátiť niekoľko krát a vystaviť slnku, pokiaľ sa neočistí. Tak sa stane
vhodnou na to, aby do nej mohli byť zasiate čisté myšlienky a želania.
Už po tisíce rokov musí pôsobiť Božia láska na ľudskú dušu, až kým nevydá plody.
Kým ovocie nedozreje, človek bude prirodzene nespokojným, kyslým. Spočiatku býva plod kyslý
a horký. Čím dlhšie ho zohrieva a ožiaruje slnko, tým sladší sa stáva, až kým úplne nedozreje,
až sa stane sladkým a voňavým. Potom sa proces dozrievania dokončuje. Takže, keď sa nejaký
človek javí kyslý a nespokojný, vedzte, že sa nachádza na začiatku svojho života, v zárodočnom
stave; práve sa zaviazal. V priebehu niekoľkých Božích rokov dozreje a stane sa sladkým, jeho
nespokojnosť sa premení na spokojnosť.
Ak sa človek hnevá, ak je nespokojný - to nie je vždy zlé. Hnev a nespokojnosť sú
na mieste, pokiaľ majú principiálnu osnovu. Všetko má zmysel, je na svojom mieste, ak má
správny podklad. V tureckých časoch sa Bulhari báli vyberačov daní. Kým vyberač daní nešiel,
Bulhar spokojne sedel pred svojimi vrátami a strúhal si paličku, uvažujúc o rôznych rozdieloch.
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Paličku strúhal hrubo a od seba. Keď niekto povedal, že ide vyberač daní, Bulhar sebou zrazu
trhol, obrátil paličku k sebe, začal ju strúhať jemne a rozmýšľať, ako zaplatiť daň. Predtým voľne
premýšľal a hovoril, že Boh neexistuje. A keď prichádzal vyberač daní, Boh zrazu začal
existovať - palička, to jest pravda, sa obrátila k nemu; on ju obrátil k sebe. Ak máš peniaze, si
knieža, bej. Ak nemáš peniaze, nemáš ani titul.
Jeden mladý, krásny mládenec sa tešil zo svojej slobody. Kamarátil sa s
mládencami a dievčatami, a cítil sa byť nezávislým. Dievčatá ho ľúbili kvôli slobode, ktorú si
užíval, a volali ho "kniežaťom kniežat". Raz sa rozhodol zasnúbiť sa. Vtedy ho začali dievčatá
nazývať prosto "kniežaťom". Potom sa oženil; teraz ho pokladali za obyčajného človeka, takého,
ako všetci ľudia. Nakoniec sa so svojou ženou rozviedol, a všetci sa mu začali posmievať, stal
sa človekom stojacim nižšie, než obyčajní ľudia.
Boh posiela ľudí na zem slobodných, aby sa cítili nezávislí a žili, ako kniežatá. A čo
robia oni? Hľadajú muža alebo ženu a zasnubujú sa: strácajú svoju slobodu a klesajú nižšie
kniežaťa. Potom sa ženia a stávajú sa obyčajnými. Nakoniec sa rozvedú a stávajú sa pre ľudí
terčom posmechu. Ak robia ľudia chyby, - oni ich budú napravovať. Muž jemne strúha paličku,
žena - tiež: rozmýšľajú, ako zaplatiť vyberačovi daní daň. Nespájajte sa s ľuďmi, ktorí musia
platiť daň.
"Aby sa vyplnilo všetko, čo bolo napísané." - Inými slovami, Súd Boží prichádza do sveta. Kedy
príde Boží Súd? Keď Boží svet vojde do myslí ľudí, a oni začnú jasne vidieť všetko, čo urobili v
tomto i v minulých životoch. Vtedy pred nimi povstane nová úloha - opraviť svoj život, napraviť
všetky svoje chyby.
Ďakujte za svetlo, ktoré vám bolo dané, a buďte pripravení, ako márnotratný syn, sa
obrátiť k Bohu s ľútosťou a pokorou a povedať: "Bože, buď k nám milostivý! Nesplnili sme Tvoju
vôľu, ale teraz sme pripravení stať sa sluhami, a slúžiť Ti s láskou."- Poproste Boha, aby zapísal
vaše mená do knihy života. Odmietnite lož, ku ktorej ste sa po roky utiekali, a prijmite Pravdu. Ak
nie ste pripravení slúžiť Bohu z vďačnosti, ocitnete sa v položení gréckeho kráľa, ktorý sa
odplatil nevďakom svojmu dobrému lekárovi.
Grécky kráľ, o ktorom sa hovorí v rozprávaní, trpel na lepru. Do jeho kráľovstva
prišiel slávny lekár, akýsi Duban, ktorý sa podujal liečiť kráľa a čoskoro ho vyliečil. Na znak
vďaky, kráľ menoval doktora do jednej z vyšších funkcií v kráľovstve. Jeho závistliví nepriatelia
začali strojiť intrigy, takže klebety došli až do uší kráľa. Kráľ uveril zlým rečiam a aby sa
oslobodil od lekára, rozkázal ho popraviť.
Prv, než bol príkaz vyplnený, lekár prišiel k nemu, povedal, v akom položení sa ocitol a požiadal
o milosť. Kráľ sa nezľutoval a potvrdil rozsudok. Vtedy lekár povedal: "Nechám ti knihu; v nej
nájdete odpovede na všetky ťažké otázky, ktoré vás budú znepokojovať. Listujúc knihu, spolu s
odpoveďami na otázky, budete počuť aj môj hlas - moja hlava prehovorí." - Kráľ vzal knihu a
potešil sa, že bude mať možnosť urobiť zaujímavé pozorovania.
Keď lekára popravili, kniha už bola na stole u kráľa. Kráľ v nej každý deň listoval,
čítal, čo je v nej napísané. Avšak, čím viac v knihe listoval, tým horšie mu bolo. Listy boli
otrávené. Keď odkryl posledný list, kráľ počul: "Taká je odmena každého človeka, ktorý na
urobené mu dobro, odpovie nevďakom." - Tak skončil svoj život nevďačný kráľ.
Kto je ten lekár, ktorý lieči ľudské malomocenstvo? - Kristus. Namiesto toho, aby
sme Mu ďakovali, odrežete Mu hlavu, aby ste sa od Neho oslobodili. Vtedy k vám prichádza
diabol, vy počúvate jeho klebety, a dá vám knihu, v ktorej každý deň listujete, čítate v nej jeho
chytré rady. Listy tejto knihy sú napustené jedom. Čítajúc chytré diabolské rady, postupne sa
otravujete, kým neprídete k poslednému listu. Vtedy budete počuť diablov hlas, ktorý vám povie:
"Taká je odmena každého hriešnika, ktorý na urobené mu dobro, odvetil zlom. Nezaslúži si, aby
žil."
Mnohí sa sťažujú na nespravodlivosť života a kladú za všetko vinu na Boha. 5

Nepravda je v tých, ktorí takto rozmýšľajú. Ak by bol človeku daný len jeden život, mal by právo
sa sťažovať. Ale čo poviete, keď sa dozviete, že ste žili na zemi niekoľko krát? Nemyslíte si, že
ste vy sami vytvorili nepravdu? Žijete z Božej dobroty. Boh je k vám tak zhovievavý, a vy napriek
tomu reptáte. Prichádza nová epocha, nová kultúra, nové podmienky. Nová epocha sa
vyznačuje tým, že Boh prichádza do sveta, aby zjednal poriadok, aby oddelil smrteľných od
nesmrteľných, hriešnych od spravodlivých. Každý si sám určí kategóriu, v ktorej bude žiť.
Hriešnik, so svojimi zvrátenými myšlienkami a túžbami, si vytvorí odpovedajúce telo,
odpovedajúci mozog, pľúca, žalúdok.
Myšlienky a túžby sa stelesňujú v im odpovedajúcej forme, takže sa nečudujte, že
existujú rozličné formy: medvede, vlci, tigre, levy, zmije a pod. Formy sa tvoria v súlade s
myšlienkami, citmi a želaniami. Nečudujte sa, že existujú dobrí i zlí ľudia, že sú jedni zdraví,
bodrí a energickí, a druhí - chorí, slabí a k práci nespôsobní. Nepýtajte sa, prečo existujú
mikróby, ktoré rozrušujú ľudský organizmus. A potom lekári debatujú, ako sa vysporiadať s
mikróbmi! Sú mikróby, ktoré môžu za 24 hodín človeka poslať na onen svet. Mikróby - to je pre
ľudstvo veľký bič.
"Sú to dni pomsty, aby sa splnilo, čo bolo napísané." - Vy sa pýtate, či sa Boh ľuďom
mstí. Skutočne sa im On bude mstiť s pomocou mikróbov? Nebudem odpovedať na vašu
otázku, no spýtam sa: aké budú vaše vzťahy so susedom, ktorý úmyselne púšťa svine ryť do
vášho dobre udržiavaného sadu? Váš sad nie je pre susedove svine. Pracovali ste v ňom s
láskou a radosťou, kvôli svojim blízkym a priateľom. Kto vás miluje, nech vojde do vášho sadu,
nech sa v ňom prechádza, nech sa raduje krásnym farbám a plodom.
Predstavte si, že otec rodiny, vracajúci sa domov z ciest, nakúpi pekné darčeky
štyrom svojím dcéram i manželke. Keď sa objaví, dve dcéry pozerajú len na darčeky, ktoré im
otec priviezol, tešia s v nich, ale otca si vôbec nevšímajú. Nezaujíma ich, že otec ustal, že sa
potrebuje umyť, najesť a oddýchnuť si. Druhé dve dcéry mu venujú všetku svoju pozornosť:
jedna mu nesie vodu, aby sa umyl, a čisté oblečenie, aby sa preodel, druhá mu chystá jedlo, aby
sa najedol a oddýchol si. Na darčeky ešte nemyslia. Otec je pozorný ku všetkým štyrom dcéram,
ale k prvým dvom sa chová jedným spôsobom, a k druhým dvom - iným. Navonok svoj vzťah
neprejaví, ale vo vnútri je nejaký rozdiel.
Z toho sa dá vyvodiť zákon: Láska plodí Lásku. Nenávisť nemôže plodiť Lásku. Od strachu sa
môžeš tváriť, že niekoho miluješ, ale len čo dôvod, ktorý vyvolal strach zmizne, zosilňuje sa
nenávisť. Láska vylučuje strach, avšak neláska, nenávisť ho plodí. Len zlé, temné duše sa boja,
a nie svetlé a dobré. Takže, ak do vás vojde nejaký zlý, temný duch, zrazu sa začínate báť.
Vyžeňte zo seba zlého ducha. Nech sa stane vašim sluhom, a nie vašim pánom. Tým, že
vyženiete zlých duchov, sa stanete silnými, smelými, pozdvihnete svoje uvedomenie a vojdete
do svetlej oblasti, kde kraľuje Láska a súlad, svetlo a mier. - A čo bude so svetom? - Nemyslíte
na to, premýšľajte o sebe. Až doposiaľ bol vo svete iný pán, no teraz je zviazaný. On sa teraz
trasie, bojí sa a sužuje, že stratil svoju moc. Pošlú ho dolu, do nižšieho sveta, kde sa naučí
pracovať. Jedol a pil, avšak teraz sa od neho očakáva práca, - iného spasenia pre neho niet. Ak
je zviazaný hlavný pán, s malými pánčatami si ľahko poradíte. Každý zviaže v sebe malé pánča
a donúti ho pracovať. Nebojte sa tohto pána, jeho kráľovstvo sa skončilo. Spravte Krista hlavou
svojho kráľovstva a choďte Jeho cestou. Len tak budú anjeli vašimi priateľmi, a vy budete chodiť
vo svetle. Toto chce Boh od všetkých. Počúvajte Jeho hlas a buďte pripravení splniť Jeho vôľu.
Prišiel čas spretrhať zväzky so starým pánom a obnoviť svoje zväzky s Tým, Kto vás vytvoril,
Kto vás ľúbi a myslí na vás.
Nábožní ľudia dúfajú, že keď odídu na onen svet, navštívia všetky planéty a zastavia
sa na slnku. Aj to bude, no nie teraz. Ešte nie ste pripravení pre iné planéty. Má zmysel obísť
všetky planéty a hviezdy, iba ak pri tom človek niečo získa, zmení sa, obnoví sa. Avšak len kvôli
tomu, aby ste prišli a prešli, niečo uvideli, nechápajúc zmysel, - nestojí to za to, aby ste vydávali
tak veľa energie. Príde deň, keď bude človek slobodne cestovať z planéty na planétu, no nie vo
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svojom súčasnom tele. Musíte si vybudovať nové telo, ktoré je možné rozoberať a znovu
poskladať, aby ste ho preniesli z jedného miesta na druhé.
Príde deň, keď bude človek cestovať po zemi bez vlakov, áut a lietadiel. Bude mať
nové telo, vytvorené po novom. On sám bude disponovať novým svetlom a poznaním, bude
poznať zákony vesmíru a bude ich uplatňovať. Potom sa už nebude lopotiť na zemi tak, ako
dnes, ale sa bude živiť zvláštnym spôsobom, aký ani dnešní vedci nepoznajú.
Kristus hovorí: "Choď a viac nehreš." - To znamená: neprestupuj Boží zákon. Kto sa
rozhodne slúžiť Bohu, ten napĺňa Jeho zákon. Ak sa dostaneš do spoločenstva anjelov pozdvihneš sa. Veľkým požehnaním pre človeka je - disponovať priateľstvom anjelov, svätých,
dobrých ľudí vo svete. Každý sa bude ponáhľať ti niečo dať. Avšak, je hrozné ocitnúť sa medzi
nepriateľmi. Každý sa bude snažiť niečo si od teba vziať, olúpiť ťa a zničiť.
Kráľovstvo Božie človeka neničí. Ľudia tam žijú v úplnej zhode, v službe Láske. Tam
všetci žijú priateľ pre priateľa, avšak teraz každý žije sám pre seba. Pod slovami "sám pre seba"
mám na mysli to nižšie v človeku: cicavcov, vtákov a ryby. Práve preto Kristus hovorí: "Kto sa
nezriekne sám seba, nemôže byť mojim učeníkom." - Odmietnutím toho nižšieho v sebe, má
človek možnosť sa rýchlejšie vyvíjať.
Zákon evolúcie je spoločný pre všetky bytosti - aj pre ľudí, aj pre zvieratá. Čím viac
človek hreší, tým pomalšie sa vyvíja. Podriaďuje sa veľkým utrpeniam, aby sa prebudilo jeho
uvedomenie. Ten istý zákon platí aj pre zvieratá. Z tohto dôvodu jedny zvieratá trpia viac, než
iné. Čím viac nejaká bytosť musí platiť, tým väčšie je jej utrpenie.
Osvojovaním si prirodzenej histórie vidíte, ako formy postupne prechádzajú jedna do druhej a
zdokonaľujú sa. Rozumie sa, že je to dlhodobý proces, ktorý prebieha v trvaní tisícov rokov. Pre
nás nie je dôležitý čas, ale výsledky, preto nepozerajte na zvieratá s opovrhnutím, vedzte, že aj
ony sa niekedy zmenia, pozdvihnú sa. Podľa vedomia, podľa materiálnych podmienok života
stoja zvieratá nižšie, než človek, ale aj ony sa raz pozdvihnú.
Ak človek vie, ako nadviazať spojenie so zvieratami, môže sa rozprávať s koňom, s
volom, i so psom, a dokonca aj s nižšie stojacimi zvieratami. Pastier, žijúci na salaši, i kráľ, žijúci
v paláci, sa nachádzajú v rozdielnych fyzických i duchovných podmienkach, ale s oboma sa
môžete rozprávať. Sú ľudia, ktorí podľa úrovne svojho vedomia nestoja vyššie, než zvieratá. Sú
aj zvieratá, ktoré sú podľa úrovne svojho vedomia rovnocenné ľuďom. Preto nie je treba sa
klamať vonkajším javom vecí, obráťte svoju pozornosť na ich obsah a zmysel.
Pravda odhaľuje pôvod človeka. Niekedy, keď vojdete do duchovného sveta, vaše
myšlienky a city sa stanú objektívnymi, a keď ich uvidíte, zahanbíte sa, pochopíte, že ešte nie
ste pripravení pre ten svet, a budete chcieť sa čím skôr vrátiť na zem, aby ste pracovali pre
budovanie svojej svetlej budúcnosti. Práve preto sa človek znovuzrodzuje. Očakáva sa od neho
práca. Do akéhokoľvek postavenia by ste sa dostali, musíte vedieť, že taký je váš osud.
Pracujte na sebe, aby ste zlepšili svoj osud. To sa dá dosiahnuť len jedným spôsobom: ak
slúžite Bohu celým svojím rozumom, celým srdcom, celou dušou a celou silou. Inými slovami, je
potrebné slúžiť Bohu všetkými svojimi myšlienkami, citmi a činmi, a slúžiť svojmu blížnemu, ako
sebe samému.
Kto je tvoj blížny? - ten, kto ti pomáha a pracuje pre teba. To znamená vôl, kôň,
krava - sú tvoji blížni. Boh pozná jazyk všetkých zvierat a rozpráva sa s nimi, ako s ľuďmi, a ty
sa hanbíš rozprávať sa so svojím volom, ktorý celý deň pracuje na tvojom poli. Niekedy Boh
uprednostní rozprávať sa radšej s volom, ako s nafúkaným hriešnikom, ktorý sám sebe
zapríčiňuje trápenie a obviňuje Boha, že mu On dáva takéto trápenie a ťažkosti. Vôl celý deň
ťahá chomút svojho hospodára, no nikdy ho neobviňuje zo svojho trápenia.
Boh dal a stále dáva človeku tisíce požehnaní. Kto je vinný za jeho trápenia? - On sám. Ak s
Božími blahami a Božím požehnaním zle zaobchádza, nevyhnutne nasledujú trápenia. Čo je
potrebné urobiť, aby sme sa od nich oslobodili? Zrevidovať svoj život a opraviť ho.
Jediná sila, ktorá môže napraviť ľudský život, je Láska. Použite lásku a váš život sa opraví sám.
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- Akú Lásku? - Takú, pre akú ste pripravení.
V Láske je 350 miliónov foriem. Úloha človeka je - študovať formy Lásky a rozlišovať
ich. Takže, keď niekto hovorí, že vás ľúbi, musíte vedieť, aká je jeho láska: ako u červa, u
pavúka, u komára, u sliepky, psa, medveďa, vola, koňa, alebo ako u matky, svätca, anjela a
pod. Človeku nie je dovolené prejavovať lásku pavúka, cicať krv svojho milého alebo svojej
milej. Nie je dovolené prejavovať ani lásku dravca, ktorý trhá svoju obeť.
Boh schádza na zem nie preto, aby ľudí súdil, ale preto, aby ich učil. Otvára knihu
života pred každým človekom a núti ho čítať, aby on sám videl svoje chyby. Kde človek hreší
najviac? - Vo vzťahu k Láske.
Keď človek uvidí a uvedomí si svoje chyby, povie ako márnotratný syn: "Odpusť mi
Otče, idem k tebe, otrhaný a bosý, hladný a biedny. Všetko, čo si mi dal, som prejedol a prepil,
zhrešil som proti Tebe i proti Nebu, ale teraz som pripravený stať sa sluhom a slúžiť Ti." - To, čo
teraz prichádza bude súd sveta. Boh príjme márnotratného syna s láskou, prikáže ho umyť a
zaodieť do nových šiat, objíme ho, pobozká, a na jeho počesť dá poraziť najvykŕmenejšie teľa.
Ale diabol, to jest starší brat, bude nespokojný. Povie Bohu: "Ja som toľko rokov pre Teba
pracoval, a Ty si mi nič nedal." - Diabol nehovorí pravdu. Všetko bohatstvo sveta je jeho. O
diablovi sa hovorí, že neprišiel pomôcť anjelovi, ale Abrahámovmu pokoleniu.
A tak s príchodom Krista na svet sa ľudia pozdvihnú, počúvnu Jeho hlas a osvoja si
Jeho myšlienky. Nech by Kristus hovoril z hociktorého kraja sveta, Jeho hlas bude počuť všade.
Spravodliví ho budú súčasne počuť i vidieť. Bude všade. Hľa, čo znamená pre človeka byť
jasnovidným - rozvinúť v sebe šiesty zmysel. Ak by Kristus prišiel na svet opäť v tele z mäsa a
kostí, ľudia by Ho opäť ukrižovali. Tento krát prichádza Kristus v takej forme, ktorá nepotrebuje
jedlo a nebojí sa kríža.
Kristus potrebuje ovocie vášho stromu. Keď sa na vás pozrie, uvidí, či vo vašej duši
sú plody a keď plod nájde, povie: "Nech je požehnaná táto duša." - Ja hovorím: blažená je tá
duša, na kmeni ktorej je aspoň jeden zrelý plod! Keď k vám príde Kristus, ponúknete mu
ochutnať svoj plod; tak pozná, že ste obrábali svoj sad s láskou, dobre okopávali a polievali
svoje ovocné stromy.
Mnoho mužov, žien a detí polieva svoje ovocné stromy slzami, vychádzajúcimi z
hĺbky srdca. Niekedy sa z týchto sĺz rodia sladké, chutné plody. Nebojte sa svojich sĺz!
Nehovorte, že plačete, povedzte, že polievate svoj sad. Nehovorte, že sa vaše srdce trhá od
žiaľu a trápenia, povedzte, že oriete svoje pole. Orte a polievajte Božie pole, aby vydalo bohatú
úrodu. V tom je zmysel života. Preto prichádza Kristus na svet. Aká je situácia súčasného
ľudstva? Nachádza sa v polohe pohybujúceho sa parníka. Skôr, ako sa pominie, zatrasie sa,
zakymáca, a keď sa pohyb prenesie do všetkých jeho častí, začne sa kľudne a plynulo
pohybovať po povrchu vody. Kristus prichádza na zem, aby uviedol parník, ktorý sa zastavil, do
chodu. Dá mu silný impulz, parník sa zatrasie, zakýve, no On ho prinúti sa hýbať, dá mu správny
smer.
Takže, príchod Krista sa bude vyznačovať pozdvihnutím človeka v správnom smere.
Všetci ľudia začnú správne myslieť, cítiť a jednať, tak, ako sa parník pohybuje správnym
smerom k prísne určenému cieľu. Je ťažké si predstaviť, ako sa to odohrá, ale keď sa tvoj parník
zakmitá od pary, keď sa myšlienky stanú jasnými a jasne zreteľnými, keď si uvedomíš cieľ
svojho života, - uvidíš Krista pred sebou tak jasno, ako strojvodca vidí a pozná, že musí doplniť
uhlie do kotla, aby sa parník dal do pohybu. Mnohí videli a vidia Krista sa usmievať, s aureolou
na hlave, smerujúceho do Jeruzalema, ako symbolu svätého mesta.
Kristus je vo všetkých svetoch, a nie len na zemi. Tí, čo sú citlivejší, si to uvedomujú,
chápu to aj rozumom, aj srdcom. Niet človeka, ktorý by v sebe nepocítil aspoň malé pohnutie.
Kto v sebe cíti toto pohnutie silnejšie, ten sa ľaká, znepokojuje, akoby sa s ním stalo niečo
strašné. - Nič strašné sa nestane. Váš parník sa pohybuje vpred, v presnom smere, do Božieho
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prístavu. Nehovorím vám o hrobe. Práve naopak, pokiaľ vaša loď pláva, vy vyjdete z hrobu a
vstanete z mŕtvych. Toto znamená verš, povedaný apoštolom Pavlom: "Neumrieme, zmeníme
sa."
"Čo sa s nami stane?"
Ľahnete si spať ako červík, avšak ráno sa zobudíte ako kukla; nasledujúci večer si
ľahnete ako kukla, a ráno budete motýľom, slobodne prelietajúcim z kvetu na kvet a zbierajúci
sladký nektár."
"Čo s nami bude?" - Zmeníte sa.
Boh vezme vaše staré, zatvrdnuté srdcia a dá vám nové, mäkké, z jemnej matérie,
do ktorých On teraz vpisuje Svoj zákon. Vezme vaše prekrútené mysle a dá vám nové, svetlé,
schopné pochopiť Jeho myšlienky a aplikovať ich. Vaša duša sa stane chrámom Božím, a srdce
- Jeho oltárom, na ktorý budete prinášať svoje obete. Duch bude Božím služobníkom. Toto
znamená slúžiť Bohu celým svojim rozumom, celým srdcom, celou dušou a silou. To je súd
sveta. Súdiť znamená nájsť pravú cestu, na ktorej môže človek v spoločnosti, národ v
človečenstve pochopiť svoje povinnosti vo vzťahu k Bohu a splniť ich.
"Či potom spoznáme priateľ priateľa?" - Lepšie, než sa poznáte teraz.
"Či budeme milovať priateľ priateľa?" - Viac, než sa navzájom milujete teraz.
Potom budete radostní a veselí, s úsmevom na perách a s úprimným srdcom. Teraz
sú tváre ľudí zachmúrené, akoby zakryté mračnami. Kto je tomu na vine?
Jeden chlapec uvidel východ slnka, ktoré zakrývali oblaky a mračná; jeho červený
disk bolo sotva vidieť. - "Prečo na mňa pozeráš tak zachmúrene a nahnevane?" - opýtal sa
chlapec. Slnko odvetilo: "To nie je moja vina. Mraky ma zakrývajú, oblaky bránia mojim lúčom,
ale keď odídu, znova ukážem svoju usmievavú a veselú tvár." - Teraz vám ale hovorím:
nepýtajte sa, prečo je obraz Krista zamračený a nahnevaný; mraky a oblaky Ho zatieňujú. Keď
sa rozptýlia, uvidíte svetlý a usmievajúci sa obraz Krista, z ktorého vychádza láska a svetlo,
radosť a veselosť. Lásku Krista možno sčasti pripodobniť ku krásnej a svetlej tvári slnka. Keď
pocítite Jeho lásku, váš pozemský život dostane zmysel. Potom pochopíte, prečo sa rodíte a
prečo umierate, prečo vy - muži a ženy, prečo rodíte a vychovávate deti. Nielen že pochopíte
tieto veci, ale dajú vám aj zmysel.
"Sú to dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo bolo napísané." - Je tento verš strašný?
Kto nechápe jeho zmysel - toho pošle do pekla. Kto ho chápe a správne si ho vysvetľuje, hovorí:
"Kristus prichádza na svet so Svojou rozumnosťou a láskou." Hovorí všetkým ľuďom na zemi:
"Pokoj vám!"
Prostredníctvom rozumnosti a lásky Krista, bude každému dané to, čo si zaslúži. Kto
je pre akú prácu pripravený, taká mu bude daná. Je na tom niečo strašné? Pripravte sa, každý
vo svojom správnom čase, stretne Krista. Oblečte sa do nových šiat. Kvôli jedným príde Kristus
už dnes, kvôli druhým - zajtra, kvôli tretím - po rokoch. Kto kedy bude pripravený, vtedy Ho
stretne.
Očakávajte Krista každý deň a uvidíte Ho - to závisí od vás. Kedy Ho uvidíte, to nedokážem
presne určiť. Musíte byť na svojom mieste, ako astronóm, ktorý sa nachádza vedľa svojho
ďalekohľadu a pozoruje nebo. Astronóm môže vidieť planétu, ktorá sa nachádza veľmi ďaleko
od zeme, aj keď obyčajní ľudia nič netušia o jej existencii. Keď sa planéta priblíži k slnku, vtedy
ju môžu vidieť všetci ľudia. Prečo by ste aj vy nemohli byť takýmito astronómami, vidiacimi Krista
zďaleka, keď Ho obyčajní ľudia ešte nevidia? Sú ľudia, ktorí už i dnes vidia Krista, druhí Ho
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uvidia neskôr, keď sa k nim priblíži; tretí Ho ani potom neuvidia, budú pokračovať v kľudnom a
blaženom spánku.
Želám vám byť prebudenými, vidieť Krista zďaleka. Ak Ho nevidíte zďaleka, uvidíte
Ho aspoň zblízka, ale určite Ho uvidíte. Bude s vami hovoriť, a vy Ho začujete tak, ako teraz
počujete mňa.

Prednáška učiteľa Petra Danova, 28. Januára 1917, Sofia.
Preložil Viliam Tkáč, Január 2017.
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Zmysly.
Jeden z bratov popísal podobný zážitok, "V jedno popoludnie som si ľahol, zaspal som a snívalo sa
mi o mojom priateľovi, ktorý sa vybral smerom k môjmu domu z centra mesta. Sledoval som ho celú dobu,
až kým neprišiel k mojím dverám a zaklopal. A skutočne, v tom okamihu, zaklopal na moje dvere. Prebudil
som sa a nechal ho vojsť.
Učiteľ vysvetlil: V súčasnom storočí je mnoho vhľadov. Rádio dolieha tesne na duchovný svet a
televízia - na jasnozrivosť. Škola, ktorá sa venuje jasnovidectvu je potrebná. Avšak, namala by byť pre
každého. Nie všetci ľudia sa vyvíjajú rovnakou rýchlosťou: nadaní sa budú učiť oveľa jednoduchšie.
Napríklad, môžete učiť človeka hrať na nástroj, ale nemusí mať dar stať sa skutočným hudobníkom. Dary
sú dané všetkým, ale stupeň ich vývoja sa bude líšiť od človeka k človeku. Človek sa musí učiť. Nervová
sústava v človeku sa potrebuje zladiť do súladu s vývojom jeho darov. Je potrebná citlivejšia nervová
sústava. Nervový systém vyvinutejšieho človeka je citlivejší a je schopný prijať krátke vlny, 'preberať
vysielanie z ďaleka.
Jedna sestra sa podelila o jej strach z videní. Učiteľ povedal: "Váš strach prezrádza, že nie ste
pripravená, aby vám bol odhalený iný svet. Centrá pre komunikáciu s iným svetom v človeku ešte
nedokončili svoj vývoj. Je potrebné, aby boli vyvinuté. My sme už schopní spojenia s neviditeľným
svetom. Neviditeľný svet už inštaloval svoj najnovší prístroj.
Človek sa musí naučiť ako jednať s dvoma Veľkými silami: Inteligenciou a láskou. Ak v nich veríte,
vaše oči sa otvoria. Mám želanie, aby sa vaše oči otvorili. Ale kedy? Keď sa stanete silnými - dosť silnými
na to, že keď sa pred vami objaví nový svet, nezapríčiní, že budete vystrašení. Napríklad, niekomu sa
zjaví anjel a dá mu inštrukciu ako a čo robiť. Takýto človek môže rozriešiť všetky protirečenia; môže liečiť
všetky choroby. Pretože sa mu zjavil anjel, tento človek sa stane silným.
Ako jasnovidec zakúsite veľké utrpenie. Uvidíte nielen dobré veci, ale taktiež zlé. Vediac to,
neviditeľný svet neprebudí v človeku tie schopnosti, na ktoré nie je pripravený. Z tohto dôvodu, neželajte
si, aby vaše oči boli otvorené predčasne. Začnite s následovným: vidieť v človeku len dobro, len pozitívne.
Metóda bieleho bratstva je ako následujúca: jedinec musí vyvinúť dvanásť základných síl predtým,
než je pripravený vyvinúť jasnovidectvo. Ak máte nádhernú chodbu vyzdobenú nádhernými obrazmi, ale
je tma - aký význam to môže pre vás mať? Ale keď vstúpi svetlo, nádherné obrazy a krásna chodba sa
stanú zjavnými. Ak by malo vstúpiť svetlo, ale chodba nie je vyzdobená - ak tam nie sú krásne obrazy potom výhľad nebude príjemný, ale bude nepekný. Je lepšie pre chodbu, aby bola dobre ozdobená a
dekorovaná predtým, než vstúpi svetlo. Hovorím symbolicky.
Mali by ste si želať byť v kontakte s bytosťami neviditeľného sveta, potrebujete prebudiť vaše
duchovné zmysly. Vo vnútri tela - a vo vnútri mozgu - sú ukryté sily, ktoré potrebujú byť vyvinuté. Je
dostačujúce pre človeka kontemplovať každý deň jednu hodinu o veľkých duchovných otázkach, aby
začal vidieť za. To jest, stačí pre človeka vstúpiť do stavu vnútorného mieru, v ktorom sa odpojí od
fyzického sveta, aby mohol vnímať duchovný.
Každý je schopný stať sa jasnovidcom; ale aby sa to dalo urobiť, potrebuje sa odpojiť a izolovať sa
od všetkých tlakov fyzického sveta. Inak, v tom momente, keď by bol schopný vidieť niečo z neviditeľného
sveta, niečo z fyzického odvedie jeho pozornosť a on neuvidí nič. Najprv, keď jedinec dá bokom všetky
vonkajšie veci, prejde cez temnú zónu: ocitne sa sám v úplnej tme. Ak nie je vystrašený - potom, po
krátkej chvíli si uvedomí slabé svetlo, ktoré začne narastať. To znamená, že vstupuje do neviditeľného
sveta. Ten, kto má šiesty zmysel môže vidieť zozadu, spredu, zo strany - zo všetkých smerov. Môže vidieť
na vzdialenosť tisícov kilometrov. A môže vidieť takisto cez steny. To jest, ak je váš šiesty zmysel
vyvinutý, budete dokonca schopní vidieť skrz pevnú bariéru. Tak ako môžete počuť za pomoci rádia to, čo
bolo povedané v ďalekých krajinách, tak rovnako, s pomocou šiesteho zmyslu, budete schopní vidieť to,
čo sa v nich v tom momente deje.
V budúcnosti budú ľudia schopní vnímať myšlienku. Duša a duch budú potom viditeľní. Dnes sú
neviditeľní; ale v budúcnosti - myseľ, srdce, duša a duch budú viditeľní. Ľudia dnes hovoria, "Viditeľné
zostane viditeľné a neviditeľné - neviditeľné." Ja hovorím, "Keď sa stretneme v budúcnosti, uvidíte moju
myseľ, srdce, dušu a ducha a ja uvidím vaše." Toto je nové učenie. Svet prejde veľkou transformáciou,
keď skončia všetky chyby a priestupky. Všetko staré zostane v archívoch.
Jedinec môže študovať človeka nielen podľa rysov jeho tváre, ale aj podľa farieb, ktoré ho
obkolesujú. To je prístupné jasnovidcovi, ale nie obyčajnému človeku. Napríklad, ak niekto vo svojom
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vnútri prechováva vznešené a ušľachtilé city, bude ponorený v jemnej ružovej farbe. Čím viac niečie city
preberajú nižšie nuancie, odtiene, tým viac sa farba stáva tmavšou. Nielen city vytvárajú špecifické farby,
ale takisto myšlienky.
Skúsený jasnovidec číta z farieb ako z knihy. Z opalescentnej, perleťovej farby je schopný rozoznať
stupeň ľudskej inteligencie. Ak je niekto milujúci, môže jasnovidec vidieť jednotlivé, jemné odtiene ružovej
farby, ktoré vyžarujú príjemnú žiaru z jeho srdca. Keď prídete k vôli - vyžaruje z človeka biele svetlo. Je to
farba moci. Medzi týmito tromi farbami - apalescentnou, bielou a ružovou sú popretkávané iné farby. Toto
premiešanie farieb tvorí ľudskú auru. Z aury môže jasnovidec rozoznať ako je človek pokročilý v jeho
duchovnom a mentálnom vývoji.
Ak máte v sebe vyvinuté jasnovidectvo, keď vám niekto hovorí pravdu - uvidíte z neho
vychádzajúcu nádhernú modrú farbu, ktorá nie je porovnateľná s ničím iným. Súčasne, uvidíte z neho
vychádzať krásne bledožltú farbu. Ak vám niekto klame, uvidíte z jeho aury vychádzajúcu temnotu: bude
obklopený temnotou. Ak vaša schopnosť vidieť porastie, budete pozorovať, že oči mnohých ľudí vyžarujú
temné nepríjemné lúče, ktoré môžu škodiť komukoľvek, na koho sú nasmerované. Tieto sa javia ako
červené plamene, podobné tým, ktoré vychádzajú z horúcej pece.
Ak sa človek stane veľmi senzitívny a smeruje svoj pohľad hore v 45 stupňovom uhle, uvidí
majestátnych duchov; a v 45 stupňovom uhle nadol, bude pozorovať temnú farbu prestupujúcu zem, v
ktorej sa pohybujú nízke bytosti.
Jasnovidec, aby bol schopný odolať pohľadu tých, čo prešli na druhú stranu, musí byť schopný znášať ich
vibrácie. Aby odolal ich vibráciám, musí o nich uvažovať ako o živých bytostiach.
Častokrát tí, ktorých úsilie smeruje k vývinu jasnovidectva majú nasledovné zážitky. Zjaví sa pred
nimi svetelná guľa s mnohými rozdielnými farbami. Dvíha sa, a keď dosiahne určité miesto, transformuje
sa do vznešenej anjelskej tváre, ktorá sa usmieva a potom sa stratí. Anjel hovorí, "Choď a uč sa. Ja
budem študovať na inom mieste. Zbohom."
V budúcnosti - keď ľudia použijú svoj šiesty zmysel - budú čítať knihu prírody a pochopia to."
Podľa niektorých filozofov, jedinec je schopný vnímať prostredníctvom piatich zmyslov sám. Tí, ktorí
majú poznanie hovoria, že človek má dvanásť zmyslov: to jest, dvanásť brán. Človek má päť zmyslov v
súčasnosti, zvyšných sedem je zamknutých mimo neho. Keď hovorím, že človek má dvanásť zmyslov,
odvolávam sa na tie, ktoré bude človek rozvíjať najskôr po ubehnutí jeho evolúcie. Podľa duchovnej vedy
má človek dovedna štyridsaťdeväť zmyslov. Mimo týchto má človek tiež iné; ľudské zmysly sú
nespočetné. Človek príde k poznaniu Boha tak, ako Boh pozná jeho len, keď vyvinul vo svojom vnútri
všetkých štyridsaťdeväť zmyslov.
Hovorím mladému mužovi, "Zajtra stretneš bohatého človeka a budeš sa s ním rozprávať. Bude ako ty a
pomôže ti v pokračovaní tvojho vzdelania." Mladý muž sa ma spýtal, ako je to možné. Povedal som mu,
"Uvidíš sám a uveríš mojím slovám. Nehovorím ti o niečom, čo sa ti prihodí o mesiac alebo o rok, ale
zajtra." Pre toho, kto môže vidieť sú všetky veci možné.
Normálne zvuky, ktoré sú prístupné ľudskému uchu majú maximálne približne tridsaťpäť tisíc
vibrácií za sekundu. A predsa, boli objavené zvuky, ktoré majú až tristo tisíc vibrácií za sekundu. Je to tzv.
Ultrazvuk. To jest, jestvuje mnoho zvukov, ktoré človekom nie sú vnímané.
Preložil Viliam Tkáč, Máj 2012.
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Šiesta rasa.
Učiteľ zdvihol rohy záclony a na okamih odhalil budúcnosť, ktorá zostupuje zhora. Pre obyčajného človeka to
bolo ako rozprávka z Tisíc a jednej noci. Napriek tomu to bol reálny život, ku ktorému ľudstvo smeruje.
Učiteľ povedal:
"Každá nová epocha je tvorivým aktom Boha. Novovek sa nemôže porovnávať s budúcnosťou, ktorá
prichádza. Teraz sa formujú zárodky ľudí zo všetkých národov vo svete - Angličania, Francúzi, Nemci, Rusi,
Američania, Japonci, Číňania, Bulhari, Turci, Srbi - obe, čierny i biely - formujú novú rasu: národ s novým
pochopením, ktorý je odlišný od súčasných. Kto spája týchto duchov? Priťahuje ich veľký Boží zákon, aby sa mohli
navzájom poznať a pracovať spoločne. Pýtam sa, mohli by byť Bulhari kontingentom takýchto ľudí? Áno, mohli. Ak
tam Bulhari nepošlú svojich zástupcov, stanú sa ich služobníkmi. Tie národy, ktoré pošlú svojich zástupcov do tohto
jadra - ich mená budú vpísané do tohto veľkého kráľovstva; a tie, ktoré nepošlú - ich mená budú vymazané. Písmo
sväté bolo napísané pred tisícmi rokov, Tí ľudia, ktorí neslúžia Bohu, nemajú budúcnosť."
Prichádza slávny moment, na ktorý sa musíte pripraviť. Tešte sa pre vašu budúcnosť, pre tú, ktorá vás
očakáva. Všade - vo všetkých národoch - sú ľudia reprezentujúci šiestu rasu. Môžete stretnúť zástupcov šiestej rasy
ako inteligentné deti, ako vznešeného mladíka alebo ako starca.
Jedna sestra sa spýtala, "Ideme ich navštíviť?"
Učiteľ odpovedal:
"Videli ste ich. V písme sa hovorí, "Všetky národy sa zhromaždia a meno Božie bude oslávené." Z dvanástich
kmeňov Izraela, človek chápe, že ľudstvo bude spojené. Dvanásť kmeňov je dvanásť symbolov zverokruhu, dvanásť
kvalít ľudstva.
Ľudia majú nízke myšlienky. Bulhari túžia po veľkom Bulharsku; Srbi - po veľkom Srbsku. Všetci chcú byť
veľkí. V kráľovstve Božom musia byť všetky národy zjednotené. Pod "Kráľovstvom Božím" rozumieme ľudí šiestej
rasy. Oni budú žiť ako bratia. Všetky národy budú reprezentované v jednej súdržnosti. Tí, ktorí nerozumejú
proroctvám sú ustarostení o budúcnosť.
Čítajte kapitolu 60 z Izaiáša. Táto kapitola je o príchode šiestej rasy.
V epištole od Júdu /Júdov list/, verš 14 je napísané, "Hľa, prichádza Pán s desať tisícami svojich svätých, aby
vykonal súd nad všetkými a usvedčil všetkých zo všetkých skutkov ich bezbožnosti, ktoré konali bezbožne, a zo
všetkých urážlivých rečí, ktoré vyslovili proti nemu bezbožní hriešnici. Sú to šomravci, nespokojenci, ktorí žijú podľa
svojich žiadostí a ich ústa hovoria naduto a ľuďom lichotia kvôli zisku." Toto je o epoche, ktorej začiatok je teraz. Až
doteraz bolo dobro kultivované v skleníku, ale keď príde Kráľovstvo Božie, všetky kvety opustia skleník - existujú pre
nich prirodzené podmienky pre rast.
Pokročilé bytosti z neviditeľného sveta - ľudia novej lásky alebo tzv. poslovia ľudstva prichádzajú. Oni sú
robotníci, ktorí prichádzajú zhora. Keď nájdu duše, ktoré sú pripravené pracovať, inkarnujú sa do nich a budú
pracovať skrze nich. Do sveta prichádzajú nové myšlienky. Prečo? Pretože staré sa odmieta vzdať svojho kráľovstva.
Nové zreformujú svet radikálne. Staré systémy budú nahradené novými. Ten, kto akceptuje tieto nové myšlienky bude
pretransformovaný. Jeho tvár sa stane žiarivou a naberie nový výraz. Sme v prechodovej epoche. My všetci budeme
vstupovať do novej epochy a budeme žiť novým spôsobom. Staré formy sa stali zastaralé. Starý život nemá viac
materiálu pre prácu. Prišiel čas pre všetkých ľudí, aby pozdvihli svoje vedomie o krok hore a dali priechod Božskej
Moci.
Besedu Petra Danova preložil Viliam Tkáč, jún 2012.

Žiarlivosť.
Kedy sme žiarliví? Keď si chceme niečo udržať. Keď niekoho milujete, držíte si ho pre
seba, beriete ho do vlastníctva. To nie je láska. Pravá láska prináša do ľudskej duše rozšírenie.
Ak niekoho milujete, nechajte ho byť slobodným! Božská láska sa vyznačuje tým, že ponecháva
človeku slobodu.
Niekoho milujete, ale chcete ho vlastniť. Takúto lásku doprevádza strach a úzkosť. Týmto trpí
ľudstvo.
Svet sa napraví, keď pochopíme vzťahy lásky. Láska by nemala obsahovať žiadnu žiarlivosť.
Pretransformujte svoju žiarlivosť na lásku. Keď ste žiarliví, hodnotíte toho, koho milujete ako
bytosť na nižšom stupni, než ste vy a hovoríte: "Môže spáchať nejaký zločin." Láska vylučuje
všetky pochybnosti. Ak je v láske aj najdrobnejšia neistota, niečo tam chýba.
Keď žiarlite, myslíte si, že ten/tá ktorého/rú milujete vám môže byť vzatý/á. A potom prichádza
podozrievanie a nenávisť. Budete nenávidieť človeka, na ktorého žiarlite a keď prídete k
nenávisti k nemu, zničíte ho.
Ak niekoho milujem, nemalo by byť vo mne protirečenie, ak on miluje inú osobu. Môže milovať,
koho chce on. Malo by to byť pre mňa prijateľné, ako keby miloval mňa. To je jedna z najťažších
úloh.
Keď sme do niekoho zamilovaní, mali by sme si držať odstup od osoby, do ktorej sme
zamilovaní.
Ak niekoho milujete, nemali by ste používať násilie, bez ohľadu na jeho druh.
Ak sa objaví nejaký druh nespokojnosti, láska zaniká. Aj najdrobnejší negatívny pocit - nenávisť,
závisť, pochybnosť, podozrenie - je schopný zahatať láske cestu. Ona na svojej ceste
nepodporuje žiadne sebectvo.
Úryvky z prednášok Majstra Petra Danova preložil Viliam Tkáč, Jún 2016.

