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Predhovor k druhému vydaniu

Autori  spisu  „Pre  ľudí“  nepoužívajú  „automatické  písmo“,  nie  sú  nijakí  špiritisti, 
jasnovidci, médiá či niečo podobné (nech sa to nazýva akokoľvek), ako by si to niekto 
mohol mylne vysvetľovať, ale prednášky tohto a všetkých nasledujúcich spisov (Pre vás, 
Nová škola) boli prijaté spôsobom, aký je opísaný v diele „Vo Svetle Pravdy, Posolstvo 
Grálu“, prednáška „Cit“ a s ňou súvisiace prednášky.

Pretože všetko poznanie, na ktoré sa v prednáškach odvoláva, je výhradne na základe 
Posolstva Grálu od Abd-ru-shina, je tento spis určený iba tým, ktorým sa Posolstvo Grá-
lu stalo presvedčením.

Autori upozorňujú, že spis „Pre ľudí“ nie je možné zamieňať s Posolstvom Grálu a pre 
jeho čítanie považujú za potrebné neustále prežívanie a hlboké štúdium Posolstva Grálu. 
Pretože poznanie každého tvora je a vždy bude neúplné, aj v spise „Pre ľudí“ sa môžu 
nachádzať  omyly,  ktoré  pramenia  z  nedokonalosti  tvora,  ktorý  je  a  vždy  bude 
nedokonalý.

12. januára 2012
Kamila a Július Pastierikovci
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  STVORENIE



Usiluj sa o rozšírenie poznania stvorenia…



 1. Na počiatku bolo Slovo

„Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“ Takto k vám 
volal Ján pred niekoľkými tisícročiami. Takto k vám volali aj mnohí iní dávno predtým, 
v časoch Atlantídy. A takto k vám volá Ján znova, i keď teraz nie je na Zemi.

„Sväté je Slovo! Také sväté, že by som ho pozemskému ľudstvu najradšej opäť od-
ňal, pretože mu chýba akékoľvek pochopenie, áno, dokonca i samotné tušenie o veľkosti 
tohto Slova!“ Tak k vám volal Abd-ru-shin ani nie pred storočím a takisto k vám volal  
Syn  Boží  Ježiš  pred  dvomi  tisícročiami,  keď  vás  varoval,  aby  ste  nehádzali  perly 
sviniam.

Nevieme, prečo tie perly tým sviniam hádžete naďalej, ale je to snáď preto, lebo stá-
le neviete, aké sväté je Slovo, hoci už Ján jasne povedal: „A to Slovo bolo Boh!“ Je to 
Slovo, ktorého pozemský obraz ani zvuk vám nemôže byť nikdy daný, lebo je bezby-
tostný.

Blíži sa deň Svätej Holubice, deň, keď vo Výšinách bolo, je a znovu bude prehovore-
né Slovo „Buď Svetlo!“ Vydajme sa do tých najvyšších Výšin stvorenia, aby sme vám 
aspoň v približných obrazoch priblížili svätosť tohto diania. Ako dar najvyšší pre tých, 
ktorí chcú spoznať najhlbšie tajomstvá svojho bytia, sú prinášané tieto slová.

V najvyšších Výšinách nastáva príprava. Tam, kde stvorení nikdy nemôžu prísť, lebo 
sú len stvorení.  Tam, v Slove samotnom, ktoré jediné Je a z ktorého všetko pochádza. 
Tam, kde to poznáte pod pojmom „božsky-bezbytostná ríša“. Tam sa zo Slova oddeľuje 
malá časť, aby prišla do stvorenia a potvrdila zmluvu medzi Stvoriteľom a stvorením.

Toto Slovo prichádza na Hranicu, v ktorej prebývajú tí, ktorí ako korunu svojho vý-
voja obdržali v neochvejnej vernosti iskru bezbytostnosti. Žijú na samotnej Hranici, pre-
tože ako stvorení nemôžu prejsť do božsky-bezbytostnej časti, ale zároveň im táto iskra 
zabraňuje v tom, aby boli  v božsky-bytostnej  časti  stvorenia. Obývajú izolačnú sféru 
medzi Stvoriteľom a stvorením.

Aj tá najmenšia časť Slova, ktorá vychádza z božsky-bezbytostnej ríše, je príliš silná 
na to, aby ju stvorenie vydržalo, a preto musí prijať na seba záhal. Tento záhal však ne-
môže dať žiadny stvorený, lebo by to nezniesol, a preto si ho musí poskytnúť Slovo 
samo sebe. Je to bezbytostný záhal bezbytostnosti, ktorý si veľmi približne predstavte 
ako zrkadlo, ktoré časť vyžarovania tohto Slova odráža späť do Neho samotného.

Je to podobné dianie, ako keď Abd-ru-shin na Zemi musel v čase, keď neprijímal 
živé Slovo z Výšin, zahaľovať vlastné vyžarovanie, lebo by ho okrem božsky-bytostných 
a z Hradu Grálu pochádzajúcich praduchovných nikto nevydržal. Tí jediní ho vydržali 
preto, lebo boli naň zvyknutí už predtým.

Takto zahalené Slovo ešte bez pevnej bytostnej formy obklopia tí, ktorí sú rytiermi 
Slova, teda nositelia iskry bezbytostnosti, a ako prví zo stvorených Ho sprevádzajú nižšie.

Nepýtajte sa teraz, kde sú štyri zvieratá na stupňoch Božieho trónu, lebo tie sú ešte 
nad týmito nositeľmi iskry bezbytostnosti a nezúčastňujú sa sprevádzania Slova do stvo-
renia, lebo ich pôsobenie sa zachvieva v inom vyžarovaní Slova.

Stvorení, ktorých jediná úloha ako rytierov Slova je strážiť Ho, verne Ho vyprevá-
dzajú až na hranicu do božsky-bytostnej ríše. Tu sa Slovo zahaľuje božsky-bytostným 
záhalom, ktorý má formu Bielej Holubice.

Túto formu Mu poskytuje vyžarovanie štyroch zvierat zo stupňov Božieho trónu. Aj 
stvorení  rytieri  Slova na seba prijímajú božsky-bytostné plášte a naďalej sprevádzajú 
v neochvejnej vernosti Slovo až k Hradu Svätého Grálu v prastvorení. Tam už kľačia ry-
tieri  Svätého  Grálu  a  čakajú  na  okamih,  kedy sa  Svätá  Holubica  zjaví  nad  Svätým 
Grálom.
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Na počiatku bolo Slovo

Zrazu vytryskne žiarivý lúč žiariaceho Svetla a najvyšší z prastvorených môžu na sa-
motnej hranici do božsky-bytostnej ríše zbadať Svätú Holubicu, ktorá nikdy nezostupuje 
do prastvorenia, ale ktorej Sila tam skrz Svätý Grál prúdi.

Nastáva mystérium obnovy Sily.
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 2. Deň Svätej Holubice

Stĺp Svetla v Svätyni Svätýň je rozžeravený do najčistejšej bielej farby. Z Výšin zaznieva 
hlas, ktorý stvorení počujú ako mohutné hrmenie. Hlas, ktorý je „Buď Svetlo!“

Stĺp Svetla začína meniť svoju farbu. Z bielej prechádza cez zlatooranžovú do tmavo-
červenej.  Všetko sa vlní a klokoce ako spenená červená krv. Biela Holubica sa vznáša 
uprostred. Rozhŕňa sa záves a do stvorenia vychádza Kríž.

Štyri lúče Sily vychádzajú z Jeho stredu – tmavomodrý, ktorý dáva vzniknúť stvore-
ným; tmavočervený, ktorý im dáva Lásku; zlatožltý, ktorý dáva svetlo; a zlatozelený, 
ktorý dáva energiu. Zo stredu ide lúč piaty, biely, lúč Pokory.

Prví strážcovia Svätého Grálu, ktorí ihneď smeli byť vedomí, prijímajú len tento lúč 
a zafarbujú ho podľa toho, koho poslami sú. Tí, ktorí sú poslami Lásky, zafarbujú tento 
lúč na žlto; tí, ktorí sú poslami Spravodlivosti, na modro; a tí, ktorí sú poslami Čistoty, 
na fialovo.

Túto transformovanú Silu sú schopní prijať ostatní stvorení. To je skutočná úloha po-
slov Svetla. Tí, ktorí hovoria, čo vidia, sú poslami Spravodlivosti; tí, ktorí hovoria to, čo 
počujú, sú poslami Lásky; a tí, ktorí hovoria to, čo cítia, sú poslami Čistoty.

A tak poslovia Spravodlivosti oznamujú,  čo sa má stať, poslovia Lásky oznamujú, 
kedy sa to má stať, a poslovia Čistoty oznamujú, ako sa to má stať.

Zjavenie Jána bolo preto odovzdávané tými poslami Svetla, ktorí cítia, zvestovanie 
príchodu Syna Božieho tými poslami Svetla, ktorí vidia, a zvestovanie času konca tými 
poslami Svetla, ktorí počujú.

Keď poslovia Svetla oznamujú to, čo vidia, cítia i počujú, slúžia Trojzákonu a smú 
obdržať perute.
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 3. V Hrade Grálu

Na vrchole prastvorenia ako jeho koruna je Hrad Grálu. Nebeský Jeruzalem, ktorý sa 
rozprestiera do dvanástich svetových strán. Vstúpme zlatou bránou, ktorá je na východe 
a ktorá je určená pre duchov.

Dvanásti anjeli so žiarivými kopijami sú jej strážcami. Chlad Čistoty, ktorý sála z ich 
očí, je ako nepreniknuteľná hrádza, ktorá bráni vstúpiť tým, ktorí tam ešte nepatria.

Za bránou je široké schodište so siedmimi stupňami. Každý stupeň predstavuje jednu 
etapu vo vývine prastvorenia od hrubohmotnej až po praduchovnú.

Na konci stupňov je zlatofialový záves, za ktorým je dvorana. Dookola dvorany sú 
vysoké strieborné stolce, na ktorých sedia tí, ktorí sem smú vstúpiť.

V strede dvorany stvorení vidia stĺp Svetla. To je Svätyňa Svätýň, v ktorej je Svätý 
Grál. Nikto zo stvorených nikdy nemôže prekročiť jej prah, lebo by to nezniesol. Stráž-
covia Svätého Grálu stoja okolo Svätyne Svätýň, ale nie v nej.

Začína znieť hudba … nadpozemská … vznešený chór. Uprostred stĺpu Svetla sa 
vznáša Biela Holubica a zo stĺpa vystupuje Svätý Grál,  pre stvorených viditeľný ako 
Kráľ. Strieborné vlasy, oči ako plameň, hlas mohutný ako búriaca víchrica. Len najver-
nejší môžu vydržať Jeho prítomnosť.

Kráľ dvíha ruky do Výšin a z Neho vyžaruje Kríž, ktorý je Ľalia, Ruža, Meč, teda  
Biela Nezábudka. Celá dvorana kľačí a prijíma Pokoru, najväčšiu Silu, akú stvorený vô-
bec vydrží.

Stĺp Svetla je červený ako krv. Vlní sa. Vrcholné spojenie, Boh-Otec poslal skrz Svä-
tý Grál svoj dar stvoreným. Dar bytia.
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 4. Strážcovia Svätého Grálu

Poodhaľme rúšku tajomstva z Hradu Grálu. Svätyňa Svätýň sa otvára a tí, ktorí strážia 
Svätý Grál, oznamujú to, čo smú vidieť.

Na vrchole žiari Kríž, v ktorom je ukrytá Ľalia i Ruža. Pred Krížom stojí Meč. Z ra-
mien Kríža vyžaruje Sila do štyroch strážcov, ktorí sú vo vnútri Svätyne Svätýň – Lev, 
Merkúr, Leilak a Od-shi-mat-no-ke. Medzi Krížom a týmito štyrmi strážcami je hranica 
medzi božsky-bytostnou a praduchovnou časťou stvorenia.

Strážcovia majú okolo seba celé úrovne stvorenia – Merkúr bytostnú, Leilak duchov-
nú a Od-shi-mat-no-ke anjelskú. Lev je mimo stvorenia a stráži výhradne Svätyňu Svä-
týň.

V obrovskej vzdialenosti od týchto štyroch strážcov sa nachádzajú najvyšší pradu-
chovní.  Sú  to  praduchovní  strážcovia  Svätého Grálu.  Sedem duchov,  sedem anjelov 
a sedem bytostných strážcov stráži strieborný záves. Jedine oni smú čiastočne vidieť, čo 
je za týmto závesom.

Veľká je ich úloha, veľmi veľká. To, čo zrú vo Svätyni Svätýň, ako poslovia Svetla 
odovzdávajú nezmenené ďalej do stvorenia. Jedine oni ako stvorení priamo počujú Pána 
a jedine oni sa  smú nazývať poslami Svetla. Ktokoľvek ďalší už musí hovoriť, že je 
služobník Pána a toto posolstvo prijal od niekoho iného.

Jedine poslovia Svetla smú prijímať priamo silu Pokory, pretože jedine oni ju vydr-
žia. Ostatní by v tejto Sile zhoreli na prach!

Varujte sa preto, duchovia, postaviť sa za oltár Pána v hodine spojenia! Cez kríž do 
misky Grálu prúdi sila Pokory!
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 5. Nedeľné zvonenie

Zvony zvonia do diaľav. Ohlasujú nový deň. Ohlasujú a volajú: „Človeče, zastav sa. Za-
stav sa na chvíľu a započúvaj sa do tónov.“

Ako najsladší akord znejú tóny As, Es a Ces. As – vysoký, svieži, bieloskvúci, Čis-
totu  hlásajúci;  Es  –  žlto-červeno-ružový,  vážny,  v  Láske  sa  zachvievajúci;  a  Ces  – 
tmavofialový, vážny, burácajúci, hromovým hlasom hovoriaci: „Spravodlivosť!“ A spolu 
tvoria jeden akord, jeden tón, tón Alfa, čo je tón Omega, čo je tón Pravda, z ktorého vy-
chádza Trojzákon do stvorenia.

Sedem tónov a päť poltónov tvoria oktávu, dva štvorce stvorenia. Oktáva je osem, čo 
je dvanásť tónov, čo je sedem stupňov k Božiemu trónu. Jednota čísiel, tónov a farieb. 
Šesť farieb, šesť tónov plus siedma farba a tón, tón najvyšší, tón Spravodlivosti, po-
čiatok oktávy.

Sedem je dvanásť a to je tri, čo dáva deväť čísiel. Zdá sa vám to pomätené, lež nie 
pomätené, ale dokonalé to je. A preto vedzte, šesť čísiel vo stvorení je šesť tónov – tón 
C je číslo 5, tón D je číslo 1, tón E je číslo 2, tón F je číslo 4, tón G je číslo 8 a tón A je 
číslo 7. Šesť ďalších čísiel je šesť poltónov – tón Cis je číslo 6, tón Dis je číslo 0, tón  
Eis je číslo 3, tón Fis je číslo 9, tón Gis je číslo Alfa a tón Ais je číslo Omega.

Sedem stupňov k Božiemu trónu je sedem tónov, sedem písmen – tón C je písmeno 
I, tón D je písmeno M, tón E je písmeno A, tón F je písmeno N, tón G je písmeno U, 
tón A je písmeno E a tón H je písmeno L.

Sedem tónov je sedem písmen a sedem stupňov, čo je sväté meno IMANUEL, ktoré 
znamená: „Z Jediného, Najvyššieho Boha do všetkých stvorení vychádza ten, ktorý je 
Alfa i Omega, aby skrz Svätý Grál v Ňom zakotvený vylieval Silu. Amen!“

Päť poltónov – tón Cis je písmeno I, tón Dis je písmeno E, tón Fis je písmeno Z, tón 
Gis je písmeno U a tón Ais je písmeno S.

Päť poltónov je päť písmen a päť ďalších stupňov, čo je sväté meno IEZUS, ktoré 
znamená: „Z Jediného Boha vychádza ten, ktorý Lásku na lúči Čistoty vysiela do stvo-
renia skrz Svätý Grál. Amen!“

A tak sedem tónov a päť poltónov je oktáva, ktorá udržuje štvorec stvorenia od več-
nosti do večnosti. Oktáva sú tri Zákony – Láska, Spravodlivosť, Čistota.

Čistota, ktorá je tón Alfa i Omega, čo je číslo nula, je základom pre pochopenie 
stvorenia. Tón Čistota, teda tón Alfa i Omega, nie je daný do stvorenia, lebo Čistota je 
nepochopiteľná. Bez Čistoty by však nebolo stvorenia.

Ľudia, čo viete o pojme Čistota, o tom pojme, ktorý pre vás znamená neochvejnú 
vernosť?! Čistota je číslo nula, najdokonalejšie číslo zo všetkých čísiel. Nech čokoľvek 
násobíte číslom nula, dostanete opäť len číslo nula, čo znamená: „Nech by ste chceli  
čokoľvek povýšiť nad Čistotu, nedokážete to, lebo Čistota je najsilnejšia.“ Ak čokoľvek 
delíte číslom nula, dostanete nekonečno, čo znamená: „Čistota je obsiahnutá vo všet-
kom, čo ide z Výšin.“ Ak chcete k niečomu pridať číslo nula, toto nezmeníte, čo zname-
ná: „Čistotu nemožno pridať k niečomu, v čom predtým nebola.“ Ak od čohokoľvek 
odčítate číslo nula, toto nezmeníte, čo znamená: „Ak niečo pošpiníte, Čistota sa vzdiali, 
akoby tam nikdy nebola.“

Čistota je Irmingard, čo je číslo 5, ktoré vo stvorení je Láska. Láska je Syn Boží 
Ježiš, čo je číslo 3, ktoré vo stvorení je Čistota. A číslo 5 a číslo 3 dáva číslo 8, čo sú  
dva štvorce stvorenia, čo je vo Výšinách Božia Vôľa, Merkúr. Číslo 5 bez čísla 3, teda 
Láska  bez  Čistoty,  je  duch,  teda  číslo  2,  čo  je  vo  Výšinách  Duch  Svätý,  Od-shi-
-mat-no-ke. A číslo 8 bez čísla 2 je 6, čo je Imanuel, teda ten, ktorý je Spravodlivosť,  
skrz ktorého vznikajú štvorce stvorenia pre duchov. A číslo 6 bez čísla 2 je číslo 4, Lev, 
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Nedeľné zvonenie

teda Nádej, že skrz Spravodlivosť nájdu duchovia cestu do Výšin. Láska k duchom, teda 
číslo 5, spolu s číslom 2 dáva číslo 7, čo je Leilak. A číslo 7 je vo stvorení Pán, ktorý  
pre duchov vyšiel skrz Bránu do stvorenia, skrz Parzivala, skrz číslo 9.

Lež  na  počiatku  je  Jediný,  Najvyšší,  ktorého  číslo  do  stvorenia  je  nula  a  jedna 
a ktorého číslo je Alfa a Omega.

Zahĺb sa, človeče, do tajomstiev čísiel. V nich je obsiahnutá Pravda. Dvanásť čísiel je 
dvanásť tónov, dvanásť farieb.

Na počiatku bola Alfa a Omega, ktorých farba je pre vás nepochopiteľná. Z nich po-
vstalo číslo nula, ktorého farba je bezbytostná a pre vás nepochopiteľná. A číslo nula je 
Slovo a to Slovo je Boh! A z neho povstali všetky čísla, všetky farby, všetky tóny:

Číslo 7, teda farba modrá, ktorá znamená Pán. Číslo 5, teda farba červená, ktorá 
znamená Lásku. Číslo 3, teda farba strieborná, ktorá znamená Čistotu. Číslo 1, teda far-
ba oranžová, ktorá znamená Silu. Číslo 8, teda farba tyrkysová, ktorá znamená Vôľu. 
Číslo 6, teda farba zlato-strieborná, ktorá znamená Kráľa stvorenia. Číslo 4, teda farba 
zelená, ktorá znamená Nádej. Číslo 2, teda farba žltá, ktorá znamená Ducha. Číslo 9, 
teda farba zlatá, ktorá znamená Bránu do stvorenia.

Desať čísiel je pre stvorenie – desať ich treba použiť pre výklad vecí božských, šesť 
pre výklad vecí ľudských. Čísla tri, šesť a deväť, teda Čistota, skrz ktorú Kráľ stvorenia 
cez Bránu do stvorenia vytvoril stvorenie, a číslo nula, teda Počiatok, ktorý je nekoneč-
no, nie sú ľuďom dané.

Vedzte, že všetko sa zachvieva v týchto Zákonoch: červená farba je číslo 5, tón C 
a písmeno A, G, N, U; oranžová farba je číslo 1, tón D a písmeno B, H, O, X; žltá farba 
je číslo 2, tón E a písmeno C, I, J, P, V; zelená farba je číslo 4, tón F a písmeno D, K,  
R, Y; tyrkysová farba je číslo 8, tón G a písmeno E, L, S, Z; modrá farba je číslo 7, tón 
A a písmeno F, M, T, Q.

Neposudzujte však pozemskými očami to, čo nie je pozemské. Tak ako je Zem iba 
chabým odleskom vyšších úrovní stvorenia, tak sú pozemské farby tónov iba chabými 
odtieňmi živých farieb vo Výšinách.

Zákony čísiel, ktoré vám boli dané v čase Súdu, sa líšia od Zákonov, ktoré platia pre 
Tisícročnú  ríšu.  Nehrajte  sa  s  nimi  a  neporovnávajte,  lebo  nemožno  porovnať 
neporovnateľné.
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 6. Bezbytostné, bytostné, duchovné, anjelské

Štvorec stvorenia má tri smery, ktoré sú tri Zákony. Bytostné je najsilnejšie, lebo pre 
nich je Zákonom Spravodlivosť. Anjelské je silnejšie, lebo pre nich je Zákonom Čistota. 
Duchovné je najmenej silné, lebo pre nich je Zákonom Láska.

Preto tri formy do stvorenia. A nad formami je obal, iskra bezbytostnosti, v ktorej sú 
všetky tri Zákony naraz. Trojzákon ako jednota. Osem duchov, šesť anjelov a jeden by-
tostný. Len tí vedia, čo je Zákon.

Forma božsky-bytostná je forma spájajúca aktívne s pasívnym a forma spájajúca du-
chovné s anjelským. Dve aktívne a dve pasívne sú spájané tromi anjelskými, čo je sed-
mica božsky-bytostná. Táto sedmica je dostatočne silná, aby od počiatku poznala, čo je 
prísna Láska a mohla sa naučiť, čo je Čistota. Ale až dve sedmice, ktorým je pridaná is-
kra bezbytostnosti, ktorá ich spojí s jedným bytostným, umožní im cez Spravodlivosť 
spoznať  pojem Čistoty.  Samotnú  Čistotu nie je schopný spoznať nikto zo stvorených, 
lebo je nad všetkými pojmami.

Druhý Zákon, Spravodlivosť, ktorý je pre duchov prísnosť, spoznávajú tí, ktorí sú 
buď aktívna, alebo pasívna dvojica spojená jedným anjelským v praduchovnej časti stvo-
renia. Pre duchov je Spravodlivosť prísnosťou, preto tí, ktorí od počiatku vedia, čo je 
Láska, sa ju tu smú naučiť. Prísna Láska je potom to, čo panuje na vrchole tejto časti 
stvorenia, na najspodnejšom okraji Hradu Grálu.

Láska je Zákon, ktorý jedinec ako duch spoznáva v duchovnej časti stvorenia. Je to 
čistá Láska do celého pozdejšieho stvorenia.

Zákon Spravodlivosť je ten Zákon, ktorý pozná bytostné od počiatku a ktorý prináša 
vo svojom pôsobení do hmotnej časti stvorenia. Duchovná Láska Spravodlivosť obaľuje, 
a tak bytostné i duchovné v hmotnosti spoznávajú, čo je materinská Láska.

Nepokoj vniesol duch do hmotnosti a svojím pádom zakalil prúd duchovnej Lásky, 
čím sťažil bytostným ich pôsobenie v hmotnosti. Ten, ktorý je Zákon, Zákon Istota, vy-
slal časť Seba do pozdejšieho stvorenia, a tak prišiel Syn Človeka, teda ten, ktorý je Svä-
tý Grál; ten, ktorý je Miska; ten, ktorý je Kalich Božieho Hnevu.

Kalich Božieho Hnevu je Prísnosť a tá je Spravodlivosť. Vylial sa Kalich do stvore-
nia a priniesol ľuďom Súd.

Sviští Meč z Výšin, dopadá a odtína hlavu netvora zlého chcenia a konania. Meč, 
ktorý je Zákon, vyšiel zo Zákona a priniesol Zákon do hmotnej  časti  stvorenia. Syn 
Človeka odsekol netvorovi hlavu, a tak nastolil opäť rovnováhu.

Nositeľ Meča prevzal skrvavený Meč od Syna Človeka, aby Ho po očiste v lúči Prav-
dy a Čistoty vrátil späť Zákonu.

Amen!
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 7. Trinásty schod

Trinásty schod je  schod do Výšin,  miesto spojenia.  Dvanásť je  schodov,  dvanásť je 
smerov. Tri štvorce stvorenia, tri kríže – jeden duchovný, jeden bytostný, jeden anjelský. 
Duchovný, kde Čistota sa prejavuje vernosťou; bytostný, kde Čistota sa prejavuje odda-
nosťou; a anjelský, kde Čistota je Čistota.

V mieste prieniku troch krížov je bod spojenia, trinásty schod, trinásty smer.
Štyri smery duchovné sú: východ – božsky-bytostná ríša, sever – praduchovná ríša, 

juh – duchovná ríša a západ – bytostne-hmotná ríša.
Štyri smery bytostné sú: východ – božsky-bytostná ríša, pred – prabytostná ríša, za – 

bytostná ríša a západ – bytostne-hmotná ríša.
Štyri anjelské smery sú smery spájajúce duchovné a bytostné, teda sever, juh, pred 

a za.
Tri štvorce stvorenia, tri kríže tvoriace spolu šesť stien kocky stvorenia.
Stena východná – božsky-bytostná, stena severná – praduchovná, stena pred – praby-

tostná, stena južná – duchovná, stena za – bytostná a stena západná – bytostne-hmotná.
Stred kocky, miesto križovania a spájania, je trinásty schod, trinásty smer, smer Alfa 

a Omega.
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 8. Trinásta komnata

Trinásta komnata, počiatok i koniec všetkého, priame spojenie do Výšin, bezbytostné 
jadro stvorenia. Kríž, Parzival je ten, ktorý je Trinásty. Skrz Neho a z Neho vychádza 
Holubica,  ktorá  je  ten,  ktorý  je  Dvanásty.  Mení  sa  na  Ľaliu,  ktorá  je  ten,  ktorý  je 
Jedenásty. A tretia bezbytostná forma, Ruža, je ten, ktorý je Desiaty.

Holubica je Trojica: Abd-ru-shin – Imanuel – Parzival.
I Ľalia je Trojica: Irmingard – Elisabeth – Leilak.
I Ruža je Trojica: Mária – Oriel – Priel.
Trojica je Štvorica: dvaja do stvorenia, dvaja nad stvorením.
Svätý Grál je trinásť, čo sú Štyria: dvakrát trinásti nad stvorením, dvakrát trinásti vo 

stvorení.  Ich mená tvoria Kríž. Kráľ stvorenia Imanuel je stred Kríža. Štyri Trigony, 
ktoré tvoria ramená, sú:

Prvý Trigon: Mária – Elisabeth – Od-shi-mat-no-ke, a to je Prakráľovná.
Druhý Trigon: Merkúr – Oriel – Priel, a to je Posol do stvorenia.
Tretí Trigon: Gabriel – Ephraim – Ezechiel, a to je Istota do stvorenia.
Štvrtý Trigon: Leilak – Lev – Riphiel, a to je Láska vo stvorení.
A spolu týchto trinásť skrz Parzivala je Abd-ru-shin.
Štyri Trigony sú štyri Zákony: Zákon Láska, ktorý je príťažlivosť rovnorodého, Zá-

kon Čistota, ktorý je Zákon tiaže, Zákon Spravodlivosť, ktorý je Zákon zvratného pôso-
benia, a Zákon Istota, ktorý je Zákon Sila. Bez týchto Zákonov by nebolo nič.

A Zákony sa pretínajú v bode, ktorý je Zákon sám.
Tajomstvo Trinástej komnaty je vám odhalené!
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 9. Trináste dvere

Dvanásť dverí je dvanásť tried školy pre stvorených, jedno či bytostných, duchovných 
alebo anjelských. Dvanásť tried je jedna škola a dvanásť škôl je v rôznych úrovniach 
stvorenia.

Prvá škola je škola  hmotná, druhá škola je škola  bytostná, tretia škola je škola  du-
chovná a  praduchovná, štvrtá škola je škola  božsky-bytostná. Každá z týchto škôl má 
ďalšie tri školy – základnú, strednú a vysokú, čo je spolu dvanásť škôl. Nad tým sú 
trináste dvere. A nad nimi je pre tvorov neprekročiteľná božsky-bezbytostná Brána do 
stvorenia.

Prvá škola, škola hmotná. Základná škola je pre bytostných. Učia sa tam nevedomé-
mu konaniu. Je to ich škola v ťažkohmotnosti. Stredná škola je hrubohmotná škola pre 
bytostných i duchovných. Učia sa nadobúdať vedomie podľa Zákona. Vysoká škola je 
v jemnohmotnosti, bytostní i duchovní sa tu pripravujú na návrat.

Druhá škola, škola bytostná. Základná škola je určená pre zvieratá, ktoré nadobudli 
prvé vedomie v hmotnosti. V tejto škole získavajú plné vedomie bytostných.  Stredná 
škola je škola, v ktorej vedome bytostní formujú hmotnosti.  Vysoká škola sa nachádza 
na Olympe, kde vedome bytostní pomáhajú duchovným pri ceste do hmotnosti.

Tretia škola, škola duchovná a praduchovná. Je to škola určená pre všetkých stvore-
ných – bytostných, duchovných i anjelských.  Základná škola sa nachádza v duchovnej 
časti stvorenia a stvorení sa tu učia plne aktívnemu alebo plne pasívnemu pôsobeniu. 
Stredná škola sa nachádza v praduchovnej časti stvorenia. V tejto škole sa tí, ktorí dosiaľ 
pôsobili aktívne, učia pasívnemu pôsobeniu, a naopak. Vysoká škola je v praduchovnej 
časti Hradu Grálu. Stvorení tu chránia Svätý Grál.

Štvrtá škola, škola  božsky-bytostná. Základná škola je škola v najnižšej časti Hradu 
Grálu v božsky-bytostnom. Stvorení sa tu učia, čo je Čistota. Stredná škola sa nachádza 
v strednej časti Hradu Grálu v božsky-bytostnom. Stvorení sa tu učia, kto je to Čistota. 
Vysoká škola sa nachádza takmer na najvyššom stupni Hradu Grálu v božsky-bytost-
nom. Stvorení sa tu učia, odkiaľ je Čistota.

Pod Hranicou je škola trinásta. Tí, ktorí spoznajú,  koho je Čistota, dosiahnu vrchol 
vzdelania.  Z  tejto  školy  je  jeden  východ,  trináste  dvere,  kde  je  priepustkou  iskra 
bezbytostnosti.
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 10. Iskrička do Výšin

Na konci duchovnej ríše, na modrastom ostrove sú maličké iskričky. Nevedomé is-
kričky, ale s  túžbou po vedomí, ktorú ako dar dostali od Boha-Otca. Veľká je táto 
túžba, silnejšia než čokoľvek iné a  núti iskričky vyletieť von. Von, do záhrady stvo-
renia, aby tam spoznali to nové, to túžobne očakávané vedomie. Ako malé padáčiky 
z  púpavy pomaly klesajú a  vnárajú sa do hmotnosti.

Obklopuje ich niečo nové, nepoznané, ktoré sa vlní a  tká. Chytajú raz jednu, raz 
druhú nitku tohto tkaniva a  začínajú poznávať hudbu stvorenia. Prichádzajú k  Zemi, 
odkiaľ sa to vlní a  lákavo ich pozýva do zrodenia.

Narodilo sa maličké bábätko, duchovná iskrička na Zemi. Veľa, veľmi veľa sa 
toho musí učiť.

Vchádza do prvej triedy. Učí sa, čo je ruka, čo je noha a  na čo sú potrebné. 
Končí vyučovacia hodina, tá úplne prvá. Pozemská smrť ukončila túto hodinu a  is-
krička sa už teší na ďalšiu.

A  už zvoní na ďalšiu hodinu, maličké bábätko je opäť na svete. Začína sa učiť 
Láske, konkrétne Láske k  sebe. Opäť prichádza smrť a  zrod a  ďalšia hodina, Láska 
k  žene. A  ďalšia hodina, Láska k  deťom. Prichádza piata hodina, Láska k  priate-
ľom. A  šiesta hodina, Láska ku všetkým. Siedma hodina je prelomová. Iskrička 
skladá skúšky z  prvého ročníka života.

Ak skúšky zložila, začína sa nová trieda, druhá. V  nej sa učí predmet „Slovo 
Boha“. Štrnásť hodín má táto trieda a  v  nej sa iskrička naučí, čo znamená: „Na 
počiatku bolo Slovo!“

Opäť prichádza záverečná skúška a  po nej tretia trieda. Tá má dvadsaťjeden 
hodín a  predmet: „… A to Slovo bolo u  Boha!“

Opäť záverečná skúška. A  prichádza posledná, štvrtá trieda, trieda maturitná. Tá 
má štyridsaťdva hodín a  predmet maturitný: „… A  to Slovo bolo Boh!“

Maturitná skúška. Ak ju iskrička zložila, je vedomá. Lež nie je to už iskrička, 
ale plamienok, nie je to už kvapka, ale prúd. A  v  prúde vyžarovania sa vracia tam, 
odkiaľ vyšla.

A  opäť nová škola, škola duchovná. Má len jednu triedu a  jednu hodinu, ktorej 
predmet je „spravodlivá Láska“. Prichádza maturita a  plamienok je plameň, ktorý 
zdoláva veľký prúd vyžarovania, spája sa s  iným plameňom a  vchádza tam, odkiaľ 
pochádza.

Nová škola, škola praduchovná, ktorá má len jednu triedu, jednu hodinu, jeden 
predmet „prísne spravodlivá Láska“. Nová maturita a  z  plameňa je vatra, ktorá 
odoláva obrovskému prúdu vyžarovania. Spája sa vatra s  vatrou, čo sú perute, na 
ktorých odchádza tam, odkiaľ pochádza.

Nová škola, škola božsky-bytostná, jej predmet je „Čistota“. Najdlhšia hodina zo 
všetkých hodín. Najvernejší z  verných sú tí, ktorí smú zložiť štátnice. Vysoká škola 
pre stvorených. Len nemnoho ju dokázalo skončiť. A  tí dostávajú vysvedčenia:

„Najvernejší z  verných, v  neochvejnej vernosti ste slúžili, v  najvernejšej vernosti 
ste spoznávali, v  najvernejšej vernosti ste spoznali, a  preto k  diamantovému plášťu 
neochvejnej vernosti dostávate ako korunu vášho úsilia plášť osamelosti, iskru bezby-
tostnosti.

Amen!“
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 11. Stupne stvorenia

Dvanásť je tónov, dvanásť je svetových obcí – sedem pre duchov, päť pre bytostných. 
Sedem obcí pre duchov nesie mená: Smyrna, Sardes, Pergamos, Philadelphia, Laodicea, 
Ephesus, Thyatira; päť obcí pre bytostných nesie mená: Aphrica, America, Antarctis, 
Asia, Oceania.

Dvanásť hmotných obcí má trikrát tri stupne – tri stupne v ťažkohmotnosti, ktoré sú 
určené pre počiatočný vývoj nevedome bytostných; tri stupne v hrubohmotnosti a tri 
stupne v jemnohmotnosti, ktoré sú určené pre vývoj ako duchov, tak i vedome a neve-
dome bytostných. Bytostní sa vyvíjajú vo všetkých dvanástich obciach, duchovní v sied-
mich. Bytostné deti sa vyvíjajú iba v obciach pre bytostných, kde sa rodia v lupienkoch 
kvetov neprístupných pre duchov.

Zlo, ktoré priniesli do hmotnosti ľudia, zapustilo svoje korene. Ťažko, preťažko sa 
ľudstvo previnilo na bytostných tým, že svojím nesprávnym konaním, myslením a cíte-
ním zapúšťalo ťažšie a ťažšie korene zla do hmotnosti. Korene, ktoré podľa Zákona 
tiaže nemôžu stúpať nahor, ale iba klesať nadol. A pretože ťažké konanie sa odohralo 
v hrubohmotnosti, museli ísť odtiaľ tieto korene smerom nadol, do ťažkohmotnosti, do 
oblastí, kde nemali duchovia čo robiť.

Mnohé,  premnohé mestá  zla  vyvstali  v  ťažkohmotnosti  ako korene  konania  ľudí 
v hrubohmotnosti. Hrubé spojovacie vlákna spájali pôvodcov so svojimi výtvormi a ťa-
hali ich nezadržateľne nadol do ťažkohmotnosti. Z Vôle Pána bytostní v ťažkohmotnosti 
vybudovali  očistnú  výlevku  pre  duchov,  lebo  samotní  duchovia  sa  zo  svojho  zlého 
a nečistého chcenia nedokážu sami očistiť.

Nad hmotnosťami sa rozprestierajú tri stupne bytostnej ríše. Hmotnosť bez bytost-
ného je totiž mŕtva a nepohyblivá. Olymp s bytostným obrazom Hradu Grálu ako koru-
na bytostnej ríše završuje bytostno-hmotnú časť stvorenia.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov v duchovnej ríši. Tak ako sa smie vyvíjať du-
chovný zárodok od nevedomého k vedomému, tak stúpajú i stupne.

Dvanásty stupeň – najspodnejší stupeň, stupeň Alfa, stupeň, odkiaľ sa vyvíjajú du-
chovné iskričky, ich Patmos. Tu je najspodnejší duchovný obraz Hradu Grálu, kde bol 
správcom Amfortas.

Jedenásty stupeň – Biely zámok duchovnej Čistoty. Stupeň, kam sa vracajú vedomí 
duchovia, ktorí v hmotnosti povstali z nevedomých duchovných iskričiek.

Desiaty stupeň – Mária a Tereza. Mária,  ktorá za života Syna Božieho Ježiša na 
Zemi bola Mária z Magdaly, a Tereza, ktorá za života Syna Božieho Ježiša bola Marta 
z Betánie. Na tomto stupni sa duchovia smú naučiť poznať duchovnú Lásku a Spravodli-
vosť k Bohu.

Deviaty stupeň – Is-ma-el, ktorý bol Ján, učeník Syna Božieho Ježiša. Na tomto stup-
ni sa duchovia učia snahe ísť nahor, do Výšin.

Ôsmy stupeň – Ostrov labutí, kde sa duchovia učia duchovnej vernosti Slovu.
Siedmy stupeň – Ostrov ruží a Ostrov ľalií. Stupeň prísnej Lásky.
Šiesty stupeň – Vasitha, strážkyňa brány, ktorou môžu prejsť vyvinutí ku stvoreným. 

Je to prvý stupeň, odkiaľ pochádzajú ihneď vedomí duchovia.
Piaty stupeň – Cella. Stupeň, kde duchovia vedia, čo je prísna materinská Láska.
Štvrtý  stupeň  –  Vasitha.  Stupeň,  kde  duchovia  plne  spoznávajú  duchovnú  formu 

Slova.
Tretí  stupeň – Cella.  Stupeň,  kde  duchovia  dokážu zmeniť  materinskú Lásku na 

Lásku priateľskú.
Druhý stupeň – Johanna a Josepha.  Stupeň,  kde duchovia spoznávajú pravé  teplo 
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Stupne stvorenia

rodinného krbu.
Prvý stupeň – stupeň Omega, stupeň duchovnej dokonalosti, kde duchovia vedia po-

užívať prísnu Lásku a Spravodlivosť v pozitívnom alebo negatívnom pôsobení, najvyšší 
Patmos duchovnej ríše.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov v praduchovnej ríši.
Dvanásty  stupeň  –  najspodnejší  stupeň,  stupeň  Alfa,  stupeň,  odkiaľ  sa  vyvíjajú 

praduchovné deti, ich Patmos, ostrov, kde stojí bájami opradený okrúhly stôl s kráľom 
Artušom, hora svätých zvestovaní, ostrov vyvolených, ostrov zasľúbení pre ďalší vývoj 
tých, ktorí sem smú prísť.

Jedenásty stupeň – Biely zámok. Stupeň, kde praduchovia začínajú spoznávať pravú 
Čistotu.

Desiaty stupeň – Mária a Tereza, nádoby, ktoré sprostredkúvajú Lásku a Spravodli-
vosť od Boha k ľuďom, nádoby, ktoré boli matkami Vyslancov Svetla na Zemi. Stupeň, 
kde sa praduchovia učia sprostredkovávaniu Lásky a Spravodlivosti ľuďom.

Deviaty stupeň – Is-ma-el, ktorý na Zemi pôsobil okrem iného pod menom Krišna či 
Jozef z Arimatie. Stupeň, kde sa praduchovia učia byť poslami Slova.

Ôsmy stupeň – Ostrov labutí, ostrov vernosti Slovu.
Siedmy stupeň – Ostrov ruží  a  Ostrov ľalií.  Stupeň istoty poznania  Božej  Lásky 

a Spravodlivosti.
Šiesty stupeň – Vasitha. Stupeň duchovnej zrelosti, brána, ktorou môžu prejsť do-

spievajúci k dospelým, prvý stupeň odkiaľ pochádzajú ihneď vedomí praduchovia.
Piaty stupeň – Cella. Stupeň poznania prísnej materinskej Lásky.
Štvrtý stupeň – Vasitha. Brána k poznaniu Trojzákona vo stvorení.
Tretí stupeň – Johanna, Cella a Josepha. Stupeň úplného poznania Trojzákona Lásky, 

Čistoty a Spravodlivosti.
Druhý stupeň – Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Lev a Merkúr na spodnej hranici Hradu 

Grálu, prví, z ktorých vzniklo pozdejšie stvorenie.
Prvý stupeň – stupeň Omega, stupeň duchovnej dokonalosti, kde duchovia vedia po-

užívať prísnu Lásku a Spravodlivosť ako v pozitívnom, tak i v negatívnom pôsobení, 
stupeň, kde je do pozdejšieho stvorenia zakotvená Mária a Irmingard.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov v božsky-bytostnej ríši. Od dvanásteho stupňa 
Alfa, na ktorom je zakotvený do stvorenia jeho Kráľ, Parzival, cez ďalšie stupne – Ir-
mingard,  Mária,  Abd-ru-shin,  Ephraim,  Priel,  Raphael,  Ezechiel,  Michael,  Gabriel, 
Oriel, až po prvý stupeň Omega – Mária a Irmingard, spoznávajú stvorení, čo je Čistota.

Na stupni Omega, v najvyššej časti božsky-bytostnej časti Hradu Grálu sú tí, ktorí 
spoznali, čo je Čistota. Z Lásky Božej ako korunu ich neochvejného úsilia smú obdržať 
iskru bezbytostnosti tí z nich, ktorí vedia, čo je Čistota, teda tí, ktorí majú diamantový 
plášť neochvejnej vernosti. Týmto aktom sú povznesení na Hranicu, teda do najvyššej 
časti  Hradu Grálu, ktorá sa nachádza v prechodnom pásme medzi božsky-bytostným 
a božsky-bezbytostným.

Dvanásť je tónov, dvanásť je stupňov nad božsky-bytostným. Je to dvanásť stupňov 
pred závesom. Prvé tri stupne sú stupne troch brán – brány Lásky, brány Spravodlivosti 
a  brány  Čistoty.  Nad  nimi  je  deväť  stupňov  Hranice:  stupeň  Kappa  –  Abd-ru-shin; 
stupeň Jota – Parzival;  stupeň Théta  – Elisabeth;  stupeň Dzéta – Ezechiel,  Raphael, 
Priel, Ephraim, Oriel, Gabriel, Michael; stupeň Éta – Prakráľovná; stupeň Delta – Býk, 
Lev, Baran, Orol; stupeň Gama – Mária a Irmingard; stupeň Beta – Abd-ru-shin; stupeň 
Alfa – Mária, Irmingard, Merkúr, Oriel, Zeus. Ako vrchol stupňa Alfa sú štyri okrídlené 
zvieratá – Býk, Lev, Baran, Orol.

Nad Hranicou je pre stvorených nepochopiteľná božsky-bezbytostná ríša, kde sú tri 
stupne: druhý – Parzival; prvý – Od-shi-mat-no-ke, Ježiš, Lev, Irmingard, Imanuel, Lei-
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lak, Merkúr; nultý – Boh-Otec.
Každý vyšší stupeň stvorenia je dvojnásobne väčší než predchádzajúci, nižší stupeň. 

Človeče, skloň sa v pokore pred veľkosťou svojho Boha!
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 12. Šírka stvorenia

Doteraz vám boli dané jednotlivé stupne stvorenia odhora až nadol. Zopakujme si ich:

– dvanásť stupňov pred závesom, ktoré delíme na:
– deväť stupňov Hranice
– tri stupne brán

– dvanásť stupňov božsky-bytostných, ktoré delíme na:
– šesť stupňov najstarších
– šesť stupňov zrelých

– dvanásť stupňov praduchovných, ktoré delíme na:
– šesť stupňov dospelých
– šesť stupňov dospievajúcich

– dvanásť stupňov duchovných, ktoré delíme na:
– šesť stupňov stvorených
– šesť stupňov vyvinutých

– dvanásť stupňov bytostne-hmotných, ktoré delíme na:
– tri stupne bytostné, ktoré ďalej delíme na:

– dva stupne vedomých
– jeden stupeň nevedomých

– deväť stupňov hmotných, ktoré ďalej delíme na:
– tri stupne jemnohmotné
– tri stupne hrubohmotné
– tri stupne ťažkohmotné

Čudujete sa, že pod pojmom „stvorenie“ nachádzate aj božsky-bytostné stupne a do-
konca aj stupne ešte vyššie? Je pravda, že táto časť stvorenia pochádza z priameho vy-
žarovania  Boha,  ale  to  neznamená,  že  by  sa  tí,  ktorí  ju  obývajú,  nenazývali  ako 
„stvorení“. Preto aj táto úroveň je stvorenie, hoci je večná.

Všetky stvorenia spolu dávajú úplné stvorenie, ktoré v sebe obsahuje všetko sformo-
vané vyžarovanie Boha. –

To sú stupne stvorenia zhora nadol, ktoré už poznáte. Ale nič vám nehovoria o tom, 
aké sú široké a koľko jednotlivých stupňov do šírky tvorí jedno stvorenie. Ťažko vám 
dať len približný obraz o tom, aké je jedno stvorenie veľké. Pokúste sa urobiť si aspoň 
akú-takú predstavu.

Hranica je iba jedna. Stupne troch brán sú však už nad každou božsky-bytostnou čas-
ťou. Tvoria izolačnú sféru a zároveň miesto spojenia Hranice s ostatnými časťami stvo-
renia.

Božsky-bytostných častí je dvanásť. Ale nemýľte si to s dvanástimi stupňami, ktoré 
sú akoby nad sebou, lebo toto je dvanásť božsky-bytostných častí vedľa seba, z ktorých 
každá má dvanásť stupňov. Je to to isté ako v jednej časti hrubohmotného oddielu stvo-
renia, kde je dvanásť svetových častí vedľa seba a kde vy žijete v jednej z týchto častí, 
v časti Ephesus.

Každá z božsky-bytostných častí  obsahuje ako vnútorný kruh dvanásť praduchov-
ných častí stvorenia, čo je spolu 12 krát 12, teda 144 praduchovných častí stvorenia ved-
ľa seba.

Hrad Grálu, v ktorom je Svätý Grál, je na vrchole prastvorenia len jeden jediný. 12 
božsky-bytostných častí je 12 stĺpov okolo Svätyne Svätýň a 144 praduchovných častí je 
144 stĺpov tvoriacich základy Hradu Grálu do stvorenia.
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Svätyňa Svätýň, kde je Svätý Grál, je trinásta časť, Trinásta komnata, kam nemôže 
vstúpiť nikto zo stvorených, lebo mu to nedovolí Čistota a Sila vyžarovania skrz Svätý 
Grál. Veľkosť tejto trinástej časti je dvakrát väčšia než veľkosť všetkých ostatných častí 
stvorenia dohromady.

Vráťme sa však k šírke stvorenia. Každá z praduchovných častí obsahuje ako vnútor-
ný kruh dvanásť duchovných častí stvorenia, čo je spolu 144 krát 12, teda 1 728 du-
chovných častí stvorenia vedľa seba.

Na konci stvorenia, ako svoj posledný výbežok obsahuje každá z duchovných častí 
ako vnútorný kruh dvanásť bytostne-hmotných častí stvorenia, čo je spolu 1 728 krát 12, 
teda 20 736 bytostne-hmotných častí stvorenia vedľa seba.

Dvanásť bytostne-hmotných častí  je vám známych. Je to päť častí  pre bytostných 
a sedem častí pre duchov aj bytostných.

V jednej  bytostne-hmotnej  svetovej  časti,  v  časti  Ephesus  ste  teraz  vy.  V jednej 
maličkej časti z vyše dvadsaťtisíc bytostne-hmotných častí jedného jediného stvorenia. 
Hrubá hrubohmotnosť je pritom iba jej drobnou súčasťou. A táto maličká hrubo-hrubo-
hmotná časť je  pozemskými prostriedkami nezmerateľný,  obrovský,  a  napriek tomu 
veľmi maličký vesmír, ktorý poznáte a prístrojmi čiastočne zachytávate. Sú to všetky 
známe i neznáme galaxie s miliardami hviezd a planét, ktoré môžete priamo alebo po-
mocou prístrojov vidieť.

Ak si predstavíte celý tento vesmír ako maličkú guľôčku o veľkosti jeden centimeter, 
potom celé stvorenie bude veľké niekoľko triliónov centimetrov. Je to číslo, ktoré si ani 
len neviete predstaviť. Veľkosť Svätyne Svätýň v Hrade Grálu je pritom dvakrát väčšia 
než celé stvorenie!

Človeče, skloň sa v pokore!
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 13. Prabytostná ríša

Hoci viete, že bytostní sú v každej časti stvorenia, nezamysleli ste sa, prečo bol zvolený 
názov „praduchovná ríša“, a nie „prabytostná ríša“. V skutočnosti jestvujú obidve tieto 
ríše vedľa seba, a to tak, že tá bytostná je o pol stupienka vyššie ako tá duchovná.

Zo žiarenia Parzivala ako prvé vo stvorení povstávajú štyri prabytostné ženy, ktoré 
tvoria najužší kruh:

Od-shi-mat-no-ke – je kráľovskou vládkyňou v Hrade Grálu.
Leilak – jej vyžarovanie bude pre vás neobvyklé, zachvieva sa v hrdinstve bytost-

ného materstva.
Ži-ma-to-ke – zachvieva sa v službe a svojím pôsobením ju posilňuje.
Merkúr – je vládkyňou všetkých bytostných vyvíjajúcich sa od nevedomého k vedo-

mému.
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 14. Slovo

Slovo je to, čo Je. Poodhaľme rúšku tajomstva Slova viac.
K vám, duchom, bolo volané: „Človek je tým, čo hovorí jeho meno!“ Niežeby ste sa 

v mene zachvievali, niežeby vaše meno bolo to, čo Je, ale presne vyjadruje, kto ste.
Iba vedomí tvorovia majú meno, a to je časť žiarenia Slova, ktorú môžte pochopiť. 

Slovo samotné nedokážete pochopiť nikdy.
Meno sa skladá z  jednotlivých slovných druhov – podstatných mien,  prídavných 

mien a zámen. Duch je podstatné meno. Určuje, kto to je. Bytostné je zámeno. Určuje, 
čie to je. Bytostné a duchovné sú spájané anjelským. Anjelské je prídavné meno. Určuje, 
aké to je.

V praduchovnom, kde je spojené duchovné s anjelským, je ich meno tvorené menom 
a prídavným menom, a teda praduchovní vedia, kto a aké to je.

V prabytostnom, kde je spojené bytostné s anjelským, je ich meno tvorené zámenom 
a prídavným menom, a teda prabytostní vedia, čie a aké to je.

Iba na Hranici je spojenie všetkých troch častí  mena, a teda iba tí vedia,  kto,  čie  
a aké to je. To je Slovo, ktoré je dané stvoreným.

Tí, ktorí sú od počiatku Jednota, majú i štvrtú časť mena, nepomenovateľnú a nepo-
chopiteľnú, prečo to je. To je to nepochopiteľné, ktoré musí zostať na večné veky Božím 
tajomstvom. To je to, čo je Meno Božie. To je to, čo je Božia Sila. To je to, čo je Alfa  
a Omega.

Amen!
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 15. Meno ducha

„Človek je tým, čo hovorí jeho meno!“ Toto je vám známe z Posolstva Grálu, ale ešte 
neviete, ako si duch meno vytvára a čo jeho meno v skutočnosti znamená.

Duchovná iskrička, ktorá ide do vývoja v hmotnosti, ešte nemá meno, pretože nemá 
vedomie. Až postupným prežívaním, ktorým prichádza k vedomiu, si svoje meno začína 
tvoriť, písmeno po písmene. Je to ako v hudbe, najprv zaznie jeden tón, čo je jedna hlás-
ka, potom druhý a tretí, čo je už akord. Akord je začiatok slova, až nakoniec vedomý 
duch je ako celá symfónia, ktorá svojim zvukom vytvára jeho meno.

Každý tón má aj farbu, a tak meno hovorí zároveň o tom, akú farbu má duch, či lep-
šie povedané jeho duchovný šat. Tí, ktorí smerujú k Čistote, majú vo svojom mene tóny 
v harmonickom súzvuku, čo vytvára aj nádherný čistý šat. Naopak, tí, ktorí smerujú 
k temnu, majú vo svojom mene tóny v disharmónii, a preto ich šat je temný a špinavý.

Duch si však nevytvára iba jedno meno, ale mená tri. Prvé meno ducha sa zachvieva 
v Zákone tiaže,  čiže  v Čistote.  K tomu sa pridružuje meno druhé,  ktoré zodpovedá 
tomu, k čomu sa duch prikláňa, a teda sa zachvieva v Zákone príťažlivosti rovnorodého, 
čiže v Láske. A tretie meno je meno, ktoré duch získava tým, ako plní svoje úlohy. Toto 
meno sa zachvieva v Zákone zvratného pôsobenia, čiže v Spravodlivosti.

Každé meno ducha je ako jedna veta hudobnej symfónie, preto všetky tri mená na-
koniec vytvárajú jedno meno spoločné, ktoré je zapísané v Knihe života. Toto meno 
však nie je nemenné, pretože duch sa neustále vyvíja a tým aj mení tóny symfónie, 
ktorá tvorí jeho meno.

V hmotnosti sa k duchovnému menu môžeme iba veľmi hrubo priblížiť. Z tohto dô-
vodu, hoci je každý duch iný a má aj iné duchovné meno, musia sa používať pre rôz-
nych duchov rovnaké mená. Raz toto meno môže vystihovať jeho Čistotu, čo značí jeho 
úroveň vedomia, inokedy to, čo koná, a inokedy to, čo musí prežiť v zmysle Zákona 
zvratného pôsobenia. Preto by bolo najlepšie, keby aj na Zemi mal každý človek mená 
tri.

Pozrime sa teraz v zmysle uvedeného na stupne stvorenia, kde vidíme, že sú tam na 
viacerých stupňoch rovnaké mená. Je to tak preto, lebo tieto mená vyjadrujú iba jedno 
z troch  mien,  ktoré  majú  príslušní  stvorení,  a  to  konkrétne  meno  zachvievajúce  sa 
v Láske. Preto nájdeme meno Is-ma-el nielen v praduchovnej ríši, ale aj v duchovnej, 
lebo toto meno znamená: „Ten, ktorý pripravuje a udržuje cestu pre Slovo.“

V tomto mene sa na Zemi zachvievali mnohí stvorení, takže to nebol iba Is-ma-el za 
života Abd-ru-shina v Egypte, ktorý bol potom Ján Krstiteľ za života Syna Božieho Ježi-
ša, ale aj Krišna, ktorý bol neskôr Jozef z Arimatie. Ďalej však aj Zoroaster, učeník Syna 
Božieho Ján a mnohí iní, pričom všetci boli na Zemi viackrát, a to v rôznom čase a na 
rôznych miestach.

Zachvievanie sa v nejakom mene znamená vlastne možnosť spojenia s príslušnou 
časťou stvorenia, odkiaľ vychádzajú k stvorenému posilňujúce vlákna.* Pre každý čistý 
tón jestvujú osobitné vlákna, ktoré sú zakotvené v rôznych častiach stvorenia od duchov-
ného až po Hranicu. Stvorenému sa stačí na tieto vlákna napojiť, a tým sa mu dostane 
netušenej posily pre jeho konanie. Preto je potrebné, aby aj pozemské meno zodpoveda-
lo čo najviac menu duchovnému.

* Abd-ru-shin: „Svetlé nitky nad vami“
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 16. Zvieracie zárodky

Ako posledná zrazenina z vyžarovania Boha, ktorá je sama osebe pohyblivá, sú nevedo-
mé zvieracie zárodky. Ako každému, tak i im je z Lásky Boha-Otca daná do vienka túž-
ba, túžba po zretí, túžba po získaní vedomia.

Tri základné druhy sú vo stvorení – duchovné, anjelské, bytostné. Tieto druhy sa za-
chvievajú v troch Zákonoch – duchovné v Zákone Lásky, čo si môžete predstaviť ako 
rýchlosť; anjelské v Zákone Čistoty, čo predstavuje energiu; bytostné v Zákone Spravod-
livosti, čo predstavuje silu.

Stúpanie nahor znamená dar rýchlosti, energie či sily znásobovať, čím je umožnené 
odolávať väčšiemu tlaku Svetla. Praduchovné sa líši od duchovného tým, že Lásku už 
pozná a znásobuje svoju silu. Božsky-bytostné pozná Lásku a silu a znásobuje energiu. 
Cesta tam je však ďaleká.

Po tomto odbočení sa vráťme k zvieracím zárodkom. Tieto podobne ako zvieratá, 
bytostné zárodky či bytostní patria do základného druhu nazývaného ako „bytostné“. 
Ich bytostná sila je maličká. Tak maličká, že si nedokážu udržať pevnú zvieraciu formu. 
Podľa stupňa svojej bytostnej sily sa zaraďujú akoby do skupinových duší, ktoré sú tvo-
rené obrovskými množstvami samostatných zvieracích zárodkov bez pevnej formy.

Na začiatku svojho vývoja putujú zvieracie zárodky do ťažkohmotnosti, kde sú tie 
najprimitívnejšie zvieracie formy. Po veľmi dlhom vývoji v ťažkohmotnosti dosiahnu 
stav, kedy sa tam inkarnujú do najvyvinutejšieho tamojšieho zvieracieho tela, aby ná-
sledne pokračovali vo vývoji v hrubohmotnosti od najjednoduchších foriem, ktoré tvoria 
vírusy a baktérie.

Už len z  tohto vidieť,  že  o formách v ťažkohmotnosti  si  nie  je  možné  vytvoriť 
správny obraz podľa pozemských pojmov, keďže tieto formy sú mimoriadne primitívne. 
V hrubohmotnosti majú vírusy a baktérie približne tisíckrát väčšiu bytostnú silu ako 
zvieracie zárodky, ktoré idú po prvýkrát do ťažkohmotnosti.

Vývoj v hrubohmotnosti pokračuje cez  prvoky, huby, koraly, medúzy, mäkkýše po 
článkonožce. V tomto štádiu dochádza k širokému rozvetvovaniu do hmyzu a rýb, kde 
vývoj pokračuje až po tie najvyššie formy týchto druhov, čo sú u hmyzu včely a mravce 
a u rýb delfíny. Niektoré z rýb však nejdú po určitom čase vývojom k delfínom, ale cez 
obojživelníky a plazy ku vtákom. Cez vtáky takisto pokračujú vo vývoji tie zvieracie 
zárodky, ktoré sa vyvíjali ako hmyz.

Vtáky predstavujú veľký vývojový rad od maličkých kolibríkov cez vyšší stupeň la-
butí a bocianov ku spevavcom, následne dravcom až po najvyššiu formu vtákov, orla. 
Potom sa vtáky vyvíjajú cez plutvonožce k cicavcom.

Na vysvetlenie sa musí dodať, že tu sa nejedná o vývoj hrubohmotných tiel, ale o vý-
voj nevedomých zvieracích zárodkov k vedomým zvieratám, teda o proces znásobenia 
ich bytostnej sily.

Ďalej je dôležité uviesť tie formy, v ktorých zvieracie zárodky začínajú rešpektovať 
vedome bytostné,  ktoré  im pomáha.  U vtákov sú to labute a bociany,  u rýb delfíny 
a u obojživelníkov hady. Cez jednu z týchto troch foriem musí prejsť vo svojom vývoji 
každý zvierací zárodok. Je to približne vtedy, keď je jeho bytostná sila biliónkrát väčšia 
než bytostná sila úplne nevedomého zvieracieho zárodku. Táto bytostná sila je už taká, 
že si po prvýkrát ponecháva určitú formu duše po pozemskej smrti.

Vo vývoji zvieracieho zárodku nastáva posledná fáza, všetok doterajší vývoj došiel 
k delfínom alebo plutvonožcom a následne prechádza k cicavcom. Od najnižších foriem 
cicavcov,  ktoré  predstavujú  hlodavce,  pokračuje  vývoj  cez  pásavce,  prežúvavce,  tury 
a žirafy k sviniam a hrochom. V týchto štádiách je bytostná sila zvieracích zárodkov 

27



Zvieracie zárodky

približne tridsaťkrát väčšia oproti tomu, keď prvýkrát začali rešpektovať vedome by-
tostné. Zvieracia forma je taká silná, že už po značný čas sa uchováva stála, asi osem-
desiatpercentná forma duše.

Vývoj pokračuje cez opice a šelmy až ku trom najvyšším zvieratám – koňovi, psovi 
a slonovi. V týchto posledných inkarnáciách zvierací zárodok dosiahne najvyššiu možnú 
bytostnú silu, akú môže na Zemi dosiahnuť. To znamená, že je schopný si už nastálo 
udržať pevnú formu duše a stáva sa vedomým zvieraťom. Jeho bytostná sila je asi sto-
krát väčšia oproti tomu, keď prvýkrát začalo rešpektovať vedome bytostné a jeho vedo-
mie je približne na úrovni ľudského novorodenca. Ich následný vývoj pokračuje nad 
hmotnosťou.

Na tomto mieste je potrebné sa zmieniť o vývoji hrubohmotných tiel pre ľudí.
Po svojom poslednom živote vo forme psa,  koňa alebo slona sa inkarnovali  tieto 

zvieracie duše do dnes už vyhynutého rodu opíc a vývoj viedli cez takzvaných praľudí 
až po najvyššiu formu, do ktorej sa inkarnoval ľudský duch. Keďže ľudský duch sa ne-
inkarnoval do všetkých pripravovaných zvieracích tiel, do týchto sa inkarnovali zvieratá, 
ale nižšieho vývojového stupňa než zvieratá, ktoré dnes nazývate ako „praľudia“. Tieto 
splnili svoje poslanie a viac sa na Zemi neinkarnovali.

Ľudský duchovia sa inkarnovali výhradne v Atlantíde, zvieracie duše sa inkarnovali 
na  iných kontinentoch,  pretože  vývoj  prebiehal  naraz  na  celej  Zemi.  Dnešné  nálezy 
kostier sú vlastne nálezy týchto zvierat, ktoré vyhynuli, lebo tieto telá neboli určené pre 
zvieratá, a preto nemohli obstáť v boji v prírode.

Vývoj zvieracích zárodkov v prírode sa riadi jediným Zákonom, Zákonom nutného 
pohybu. Len v nutnom pohybe totiž môže narastať bytostná sila zvieracích zárodkov. 
Tento pohyb vedie k takzvanému boju v prírode, teda k tomu, že len to, čo je pružné 
a silné,  obstojí  a  to,  čo  je  neperspektívne,  vyhynie.  V  rôznych  svetových  obciach 
v priebehu  miliónov  rokov  napriek  rovnakým  hrubohmotným  podmienkam,  ako  je 
ovzdušie, nerastné bohatstvo, rastlinstvo atď., zákonite došlo k vývoju rôznych hrubo-
hmotných zvieracích tiel. Samozrejme, rozdiely nie sú v počte končatín, ale vo veľkosti, 
farbe, celkovom vonkajšom vzhľade či počte zubov. A tak mnohé formy, ktoré sú na 
Zemi, sú podobné ako v iných svetových obciach, no mnohé iné sú rozdielne.

Ako všade inde, i tu sa ľudia veľmi previnili. Pod vplyvom rozumu zasahujú do tohto 
pohybu a narúšajú tak vývoj zvierat.  Mnohé neperspektívne formy umelo ochraňujú 
pred vyhynutím, a tak brzdia veľký kolobeh.

Po vyhynutí  neperspektívneho druhu nastane v ríši  zvierat  po určitý čas maličká 
nerovnováha. Tá núti ostatné zvieratá sa s tým vyrovnať, čo vedie k ich zvýšenej pohyb-
livosti a tým k nárastu ich bytostnej sily, teda k pokroku.

Človek má chrániť prírodu, to znamená, že ju nemá ničiť a nemá svojvoľne zasaho-
vať. I po jeho umelých zákrokoch sa bytostní s týmto vedia vyrovnať a môže im to byť 
na prospech. Ako príklad môže slúžiť výstavba umelého jazera či vyklčovanie lesa na 
ornú pôdu, ale musí to byť vždy so súhlasom vedome bytostných! Nemá však z krajiny 
do krajiny prenášať zvieratá, ktoré tam nepatria, a chrániť to, čo má podľahnúť skaze!
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 17. Skupinová duša

Ako je vám známe, zvieratá nemajú vlastnú dušu ihneď, ale táto sa postupne formuje 
z čiastočiek takzvanej skupinovej duše. Pre hlbšie pochopenie tohto diania musíme roz-
šíriť obraz stvorenia do šírky, pretože vám nie je doteraz jasné, ako presne sa táto duša 
formuje.

Predstavte si skupinovú dušu ako atómy v hmote. Samotný atóm je síce čiastočkou 
hmoty, ale sám osebe nedokáže vytvoriť väčšie celky. Až postupným zhlukovaním vzni-
kajú molekuly a následne obrovské množstvo molekúl tvorí predmety a veci, ktoré vidí-
te okolo seba.

Podobne je to aj pri zvieracích dušiach. Jednotlivé čiastočky nemôžu ovládať hrubo-
hmotné telá, preto sa najprv zosilňujú, a to konkrétne v ťažkohmotnosti. Tam sa môžu 
posilniť natoľko, že po mnohých životoch sú schopné vytvoriť s inými zvieracími čias-
točkami prvé zhluky, v ktorých sa spoja aspoň dve zvieracie čiastočky podobne, ako je 
to pri spojení dvoch atómov do jednej molekuly.

K tomuto spojeniu je potrebné ešte niečo, čo udrží tieto čiastočky spolu, a síce vä-
zobná sila. Táto sila pôsobí ako pri spájaní hmotných atómov, tak pri spájaní zvieracích 
čiastočiek. V hmote, pri jej spájaní je však len bočným výbežkom hlavného prúdu špe-
cifickej univerzálnej Sily, ktorá prúdi celým stvorením. V skutočnosti je to pôsobenie 
Býka, ktorý ako jedno zo štyroch okrídlených zvierat stráži trón Stvoriteľa.

Táto Sila je  živúca a v jej  účinku pôsobia bytosti,  ktoré obývajú izolačné pásma 
medzi jednotlivými úrovňami stvorenia, čím ich vzájomne spájajú a zároveň umožňujú 
tvorom  nimi  prejsť.  Najslabšie  účinky  Sily  v  priamom  toku  vyžarovania  používajú 
zvieracie čiastočky, aby vytvorili zhluk zvieracej duše.

V hrubohmotnosti po vytvorení prvého zvieracieho zhluku pokračuje vývoj zvierat 
cez huby, ktoré tvoria vlastne prechod medzi rastlinnou a živočíšnou ríšou, ďalej cez ví-
rusy, mikróby až po prvé červy, článkonožce, ako to poznáte z biológie, kde je tento vý-
voj dobre zachytený.

Postupným prežívaním tieto zhluky rastú, čím nadobúdajú čoraz pevnejšie a stabil-
nejšie formy až po úroveň najvyššie vyvinutých zvierat, cicavcov.

Cicavce už majú veľmi stále formy svojich duší a svojím spôsobom, hoci ich ešte stá-
le označujeme ako „nevedomé“, už majú v sebe zárodok budúceho vedomia. Najvyšší 
vývoj, ktorý môžu na Zemi dosiahnuť, sú zvieratá, v ktorých sa po prvýkrát inkarnujú 
ľudské duše.

Zo Zákona príťažlivosti  rovnorodého je vám zrejmé, že ich vedomie je už veľmi 
blízke vedomiu duchovných iskričiek. Vo svojej podstate sa však veľmi líšia, pretože 
zvierací  zárodok  či  zviera  je  a  vždy  aj  zostane  bytosťou,  teda  druhom  nemajúcim 
slobodnú vôľu. Naproti tomu duch slobodnú vôľu má.

Zvieracie zárodky pri svojom ďalšom vývoji k vedomým zvieratám sa vždy zhlukujú 
s novými a novými zvieracími čiastočkami, ktoré sa nachádzajú vo všetkých úrovniach 
stvorenia.

Na rozdiel od toho, duch môže postupovať nahor iba poznávaním, teda zväčšovaním 
vlastného vedomia, pričom spájanie s iným duchom medzi jednotlivými stupňami du-
chovna nenastáva. Pri narastaní svojho vedomia však aj duch používa tú istú Silu, ktorá 
v prípade duchov ide cez Orla a ktorá spôsobuje, že nadobudnuté vedomie sa stáva jeho 
vlastníctvom a nie je možné ho od neho oddeliť.

Môžete sa teraz opýtať, ako je to s vedomým tých duchov, ktorí budú musieť v súde 
podľahnúť  rozkladu,  čím  stratia  všetko  temné,  čo  nadobudli,  lebo  temné  vedomie 
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nemôže stúpať nahor.* Aj tu sa prejavuje dokonalosť Božích Zákonov,  preto stačí, ak 
povieme: „Slobodná vôľa.“

Áno, je to tak. Bolestný proces očisty prebieha tak, že duch za nevýslovného utrpe-
nia, v ktorom však prežíva iba svoje vlastné chcenie, sa slobodne rozhodne, že to už 
nechce. Toto prianie automaticky uvoľní väzobnú silu, ktorá viaže ducha s príslušným 
nesprávnym chcením, a ten sa od toho oslobodí.

Tým však toto vedomie stráca a vedomý duch sa znovu mení na nevedomého, lebo 
nemá dostatočne veľké  svetlé vedomie. Svojím spôsobom si to môžete predstaviť ako 
rozpad molekuly, pri ktorom sa všetko nesprávne oddelí a nakoniec zostane iba základ, 
duchovná iskrička.

* Prednáška: „Vedomie“
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 18. Hrubohmotnosť

Hoci bolo doteraz o jednotlivých častiach stvorenia povedané už dosť veľa, ešte stále ne-
vznikol v ľuďoch ten správny obraz a stále si zamieňajú jednotlivé časti, najmä jemno-
hmotnosť s jemnou hrubohmotnosťou. Preto je potrebné teraz rozvinúť hrubohmotnú 
časť stvorenia do jej plnej šírky, aby sa tak vytvoril jej celkový obraz.

Ako je vám známe, hrubohmotnosť môžeme rozdeliť na tri základné stupne – jem-
nú, strednú a hrubú hrubohmotnosť. Ako viete, v jemnej hrubohmotnosti sa vytvárajú 
formy myšlienok, v strednej slov a v hrubej činov*. Zároveň však viete, že ľudské slovo 
vytvára formy v jemnej hrubohmotnosti**. Ako to teda vlastne je, kde sa vytvárajú tie 
formy slov?

V skutočnosti sa môžu vytvárať ako v strednej, tak i v jemnej hrubohmotnosti. Rov-
nako je to aj s myšlienkami. V týchto úrovniach dokonca ani nie je možné odlíšiť slovo 
od myšlienky, pretože sú jedno. Myšlienka je slovo a slovo je myšlienka.

Pre predstavu si vybavte v hlave nejakú myšlienku. Čo počujete? Slová! Keď ich ná-
sledne vyslovíte, vyslovili ste slová alebo ste vyslovili myšlienku? Nie je v tom žiadny 
rozdiel.

Teraz sa pýtate, ako je to s obraznými myšlienkami. Tu musíme rozlišovať obrazy 
hmotné a obrazy z nehmotných úrovní.  Tie nehmotné nie je správne vôbec nazývať 
myšlienkami, pretože myšlienky vo vám známom význame môžu byť iba hmotné.

Keď vidíte v hlave hmotný obraz, nie je to nič iné, než videnie formy určitého slova či 
myšlienky. Tieto teda môžete nielen počuť, ako je to obvyklejšie, ale aj vidieť.

Keďže sú slová a myšlienky jedným, často nemá zmysel o nich hovoriť oddelene. 
Keď sa preto hovorí o jedných či o druhých, myslia sa tým neraz oboje. – –

Myšlienka.  Všetko závisí  od  toho,  odkiaľ  pochádza,  či  z  ducha  alebo z  rozumu. 
Okrem toho ju môže vyvolať podvedomie, čo je vlastne pamäť ducha, alebo ju môže 
vyvolať aj reflexné konanie tela.

Ak myšlienku vyvolá cit alebo podvedomie, vytvára formu v jemnej hrubohmotnosti, 
a ak ju vyvolá rozum alebo reflexy, vytvára formu v strednej hrubohmotnosti.

Pamäť slovných znení myšlienok je uložená v strednej hrubohmotnosti.  V jemnej 
hrubohmotnosti  sa  nachádzajú  formy týchto  myšlienok  zodpovedajúce  ich  citovému 
zafarbeniu, ale iba v tom prípade, ak nejaké majú.

Pri citových myšlienkach a pri podvedomí je prítomný cit, preto sú tieto vždy sfor-
mované v jemnej hrubohmotnosti. V strednej hrubohmotnosti sa formujú vtedy, ak si 
ich aspoň v hlave sformujete do slov.

Pri rozumových myšlienkach alebo pri reflexoch nie je prítomný cit, preto sú hutnej-
šie. Formy vytvárajú iba v strednej hrubohmotnosti.

Toto rozdelenie pôsobnosti myšlienok vzniká vlastne z toho, v ktorej časti  mozgu 
vznikajú. Pri cite a podvedomí je to zadný mozog, pri rozume a reflexoch mozog pred-
ný. – –

Ak chceme ísť do väčších detailov, budeme musieť niektoré veci rozšíriť. Doteraz 
sme hrubohmotnosť delili  na tri  časti  – hrubú, strednú a jemnú. Toto je však veľmi 
hrubé rozdelenie a už nám nestačí.

Pri doterajšom delení nedokážeme presne určiť napríklad miesto, kde pôsobia by-
tostní na hrubú hrubohmotnosť. Nemôžu mať telá iba bytostné, lebo rozdiel druhov je 
príliš  veľký.  Dokonca  ani  stredne-hrubohmotné  telá  im  nepostačujú,  lebo  stredná 

* Abd-ru-shin: „Prvý krok“
** Abd-ru-shin: „Ľudské slovo“
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hrubohmotnosť je iného druhu ako hrubá hrubohmotnosť. Preto je vylúčené, aby sa te-
lom zo strednej hrubohmotnosti hýbalo predmetmi z hrubej hrubohmotnosti rovnako, 
ako je vylúčené, aby sa telo z hrubej hrubohmotnosti mohlo dostať do strednej hrubo-
hmotnosti. Zákonite teda bytostní musia mať telá hrubo-hrubohmotné!

Aké sú to teda telá, keď ich bežným hrubo-hrubohmotným zrakom nikto nevidí?
Podobné  dianie  je  pri  takzvanej  aure.  Takisto  ju  bežným  hrubo-hrubohmotným 

zrakom nie je vidieť, ale už jestvujú špeciálne fotografické prístroje na jej zachytenie, 
a to dokonca farebné. Z toho jasne vyplýva, že i táto aura musí byť hrubo-hrubohmotná.

Otázok z  oblasti  jednotlivých úrovní  hrubohmotnosti  je  viacero,  napríklad:  „Kde 
vznikajú a kde pôsobia rôzni démoni a fantómy?“ alebo „Sú útvary zlých slov vedľa út-
varov dobrých slov alebo pod nimi?“ a mnohé ďalšie.

Pre zodpovedanie týchto otázok prejdeme k jemnejšiemu deleniu hmotnosti.
Každý stupeň hrubohmotnosti môžeme rozdeliť na tri podstupne alebo časti – jemnú 

časť, strednú časť a hrubú časť. Teraz si rozoberme jednotlivé stupne hrubohmotnosti  
so všetkými ich časťami podrobnejšie. Hoci je to neprirodzené, nebudeme postupovať 
zhora nadol, ale naopak, lebo tak to bude pre vás pochopiteľnejšie:

Hrubá časť hrubej hrubohmotnosti je tá časť, ktorá ako jediná je vám známa. Vidíte 
ju bežným zrakom alebo poznávate špeciálnymi prístrojmi. Skladá sa z vám známych 
častíc, ktoré nazývate ako „elektróny“, „neutróny“, „pozitróny“, „neutrína“ atď.

Okrem kozmických telies tu vznikajú aj telá zvierat a ľudí. Telá ľudí vznikajú vý-
hradne na planéte Zem, pretože na tejto planéte, a iba na nej, sa zbiehajú všetky druhy 
síl z ostatných častí stvorenia, ktoré ako veniec žiarenia vytvárajú pohlavnú silu.

O tejto  časti  hrubohmotnosti  však  nemusíme viac hovoriť,  lebo  vám je  dôverne 
známa z vášho života. –

Stredná časť hrubej hrubohmotnosti je časť, ktorá pozostáva zo žiarenia. Niektoré zo 
žiarení  dokázali vedci  objaviť a zachytiť,  napríklad röntgenové žiarenie,  čiastočne aj 
žiarenie aury človeka a ďalšie. Tu sú preto viditeľné aj choroby, ktoré môžeme rozpoz-
nať v aure.

Mnohé  zo  žiarení  vedci  zatiaľ  neobjavili,  ale  ľuďom,  ktorí  majú  plne  otvorený 
hrubo-hrubohmotný zrak, sú známe, napríklad žiarenie čakier či žiarenie šnúry medzi 
hrubo-hrubohmotným a stredne-hrubohmotným telom človeka alebo zvieraťa.

Túto šnúru majú iba živé  telá,  teda nie rastliny. Jej prítomnosť hovorí  o tom, že 
s hrubohmotným telom môže byť ešte spojený duch, i keď už nastala pozemská smrť. 
V mnohých prípadoch sa duch môže dokonca do tela vrátiť, čo je napríklad známe ako 
vzkriesenie Lazara alebo zo súčasnosti známe ako prežitie klinickej smrti.

V mnohých prípadoch tento návrat už možný síce nie je, no napriek tomu môže byť 
duch k telu pripútaný v dôsledku jeho nesprávneho chcenia, najmä viazanosti na hmot-
né. A preto sa s telom po smrti okrem pohrebu  nesmie nič robiť, lebo to duch môže 
všetko cítiť!

V prípade, keď odchádza duch usilujúci do Výšin, tento už s hrubohmotným telom 
spojený nebýva, no napriek tomu táto šnúra jestvuje až do začiatku rozkladu hrubo-
hmotného tela. I v tomto prípade nikto nemôže zodpovedne prehlásiť, či sa duch ešte 
nemôže vrátiť, lebo i to je zo Zákona možné, i keď sa to síce často nestáva, ale stalo sa 
konkrétne v prípade Lazara. Preto sa ani s takýmto telom nesmie nič robiť, ale má sa 
pochovať.

Dokonca i pohreb vykonávaný spálením je  nesprávny. Duch, hoci jeho návrat ne-
pripadá do úvahy, si mnohokrát podľa Zákona má prežiť dlhý rozklad svojho tela, aby 
takto poznal, v čom chybil. V prípade spálenia si to neprežije, preto je o toto prežitie 
ochudobnený a musí sa kvôli tomu neraz opätovne narodiť na Zemi.

Ešte sa je treba zmieniť o bytostných, pretože niektorí majú telá dokonca aj z tejto 
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časti hmotnosti. Napríklad salamandri majú telá zo žiarenia, pretože to vyplýva z pod-
staty ich pôsobenia. Týchto bytostných preto môžeme vidieť najčastejšie. –

Jemná časť hrubej hrubohmotnosti je časť  pozostávajúca z energie. Táto energia je 
svojou podstatou duchovná energia obalená tým najjemnejším  záhalom hrubej hrubo-
hmotnosti. Jej ďalším zahaľovaním vzniká žiarenie a následne ďalším záhalom vznikajú 
najjemnejšie častice v hrubej časti hrubej hrubohmotnosti.

V jemnej časti hrubej hrubohmotnosti pôsobia bytostní, ktorých hrubo-hrubohmotné 
telá sú tvorené energiou. Majú telá rôznej veľkosti podľa ich pôsobenia, od atomárnych 
až po obrovské.

Najmenší  bytostní  pracujúci  na  úrovni  atómov  svojimi  telami  dokážu  rozhýbať 
maličké časti hmoty, čo sa potom prejavuje napríklad ako elektrina. S omnoho väčšími 
telami pôsobia bytostí kvetov, hornín a ďalší, pretože potrebujú omnoho väčšiu silu na 
formovanie hrubej hrubohmotnosti. A najväčší, takzvaní veľkí bytostní, pracujú s veľký-
mi masami, ako sú napríklad vzdušné prúdy či morské vlny. Najsilnejší z týchto veľkých 
pracujú s tekutými formami tuhej hmoty, čo sa hrubo-hrubohmotne prejavuje ako tekto-
nická a sopečná činnosť.

Niektorých bytostných, ktorí majú telá z tejto časti hmotnosti, môžeme dokonca ľah-
ko vidieť, a to bez nejakých zvláštnych schopností. Napríklad v jemnej vodnej pare mô-
žeme niekedy zazrieť bytostných vody.

V tejto časti hmotnosti ďalej dochádza k takzvanej materializácii temných myšlien-
kových  foriem.  Za  podmienky  temného  vyžarovania  krvi,  ktoré  sa  prejavuje  práve 
v jemnej časti hrubej hrubohmotnosti ako temná energia, môžu byť myšlienkové formy 
v podobe rôznych fantómov touto energiou pritiahnuté a obalené. Keďže sú spojené 
akoby vyživovacou šnúrou so svojím pôvodcom, môžu sa následne hrubo-hrubohmotne 
prejaviť, čo je napríklad pohybovanie stolčekmi, kývanie kyvadielkom, búchanie dverí 
či  iné  strašidelné  prejavy,  rôzne  „cirkusové  kúsky“,  ako  je  napríklad  rozsvecovanie 
žiarovky v ústach, pridržanie žehličky na tele či ohýbanie lyžičiek. Takto sa môžu preja-
vovať i samotní temní duchovia, ktorí podobne ako fantómy môžu mať dočasné telá 
z temnej energie.

Osobitnou formou fantómov sú fantómy útočného charakteru. Tieto nadobúdajú for-
mu rôznych zbraní, ako dýky, šípy, kopije, škrtiace ruky atď., ktoré priamo zasahujú 
hrubo-hrubohmotné telo obete. Keďže tieto zbrane sú hutnejšie ako telá bytostných, títo 
nemôžu zabrániť ich pôsobeniu.

Množstvo týchto zbraní,  konkrétne dýky,  zasiahlo srdce Pána,  a preto mal  veľké 
hrubohmotné ťažkosti, ktoré následne viedli až k jeho smrti. Množstvo takýchto zbraní, 
konkrétne sekery a kopije, zasiahli oslabený pohybový systém pani Márie, v dôsledku 
čoho si zlomila ruku. Množstvo takýchto zbraní zasahuje i dnes všetkých tých, ktorí usi-
lujú ku Svetlu, v dôsledku čoho trpia najrôznejšími chorobami.

Úplne špecifickou formou sú fantómy, ktoré vytvárajú ľudia v snahe byť svätými. 
Tieto fantómy nadobúdajú formu čiastočne rovnoramenného kríža, ktorý je vždy tmavý, 
špinavý či inak temný a ktorý má vždy nejakým spôsobom pokrivené ramená.

Jediné, čo fantómy ani iné myšlienkové formy nikdy, ani len približne, nedokážu na-
podobniť,  je  holubica.  Preto  okrem duchovných krížov či  iných znamení,  napríklad 
šesťcípych hviezd na čelách, majú všetci služobníci Svetla znak holubice na svojich pr-
siach. Samotní Vyslanci nesú v sebe živý Kríž, ktorý je taký veľký ako oni sami a Svätá 
Holubica sa vznáša nad nimi. Znaky na čelách zodpovedajú číslam Alfa a Omega.

Tieto znaky ako u Vyslancov, tak i u ľudí bolo a je možné vidieť výhradne duchov-
ným zrakom. Nikdy nemajú svoj obraz v hmotných úrovniach. Všetky znaky tam vidi-
teľné môžu pochádzať len od niekoho, kto je sám obyvateľom týchto hmotných častí,  
čo je rovnaké, ako keď si vytvárate znaky teraz na vašej Zemi. Podľa toho môžte vždy 
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s istotou spoznať, kto a odkiaľ vám čo prináša. –
Taká ako temné skutky, tak temná je hrubá časť strednej hrubohmotnosti. Je dokonca 

ešte temnejšia, pretože tu sa nachádzajú všetky útvary temných rozumových myšlienok 
a temných slov. Prebýva tu väčšina z takzvaných k Zemi pripútaných duchov a nachádza 
sa tu aj temný hrad myšlienkových foriem.* Duchovia, ktorí pestovali tieto myšlienky, sú 
tu pevne spútaní a ešte nikomu z nich sa ani po tisícročiach nepodarilo odpútať. Priamo 
odtiaľto musia ísť do rozkladu vo výlevke. –

V strednej  časti  strednej  hrubohmotnosti  sa  nachádzajú  útvary  myšlienok,  ktoré 
v sebe nesú znamenie túžby po Výšinách. Ale len toto znamenie! Je tu preto i falošné 
nebo neustáleho modlenia sa a drmolenia slov. Sem musia prísť tí duchovia, ktorí sú 
inak čistí, ale nepochopili, čo je modlitba. Ich pobyt je zvyčajne veľmi krátky. Musia 
pochopiť, aké nezmyslené boli ich myšlienky a slová. –

Jemná časť strednej hrubohmotnosti  je tvorená čistými a vznešenými myšlienkami 
túžby po Výšinách, ktorým sa nedostalo citového zafarbenia. Mnoho duchov má tu svoj 
dočasný domov. Sú tu aj duchovia, ktorí by sa už smeli navrátiť i do duchovnej ríše, ale 
dobrovoľne na seba zobrali nejakú úlohu, a preto sú tu, aby pôsobili odtiaľto smerom na 
nižšie položené časti hmotnosti. Celkovo však mnohí z duchov, ktorí tieto úrovne vytvo-
rili, tadiaľto len prechádzajú bez zastávky, aby pokračovali vo svojom vývoji vo vyšších 
úrovniach stvorenia. –

V hrubej časti jemnej hrubohmotnosti vznikajú útvary tých najťažších citových myš-
lienok. V stvoreniach, kde nedošlo k pádu, nie sú tieto útvary temné. Týkajú sa všetkého 
pozemského.  U vás,  kde došlo k pádu do hriechu,  je  táto oblasť  tým najtemnejším 
okolím Zeme. Je ešte omnoho temnejšia a strašnejšia než hrubá časť strednej hrubo-
hmotnosti, pretože citovo podfarbené myšlienky a slová sú omnoho silnejšie ako tie roz-
umové.  Pozemské  slová  stačí  len  citovo  podfarbiť,  čím  môžu  úplne  zmeniť  svoje  
pôsobenie.

Tieto končiny jemnej hrubohmotnosti u vás momentálne neobýva nikto zo stvore-
ných duchov. Tí, ktorí ich vytvorili, sa sem nikdy nedostanú, lebo uviazli vo svojich roz-
umových  myšlienkach  a  slovách  tak  silno,  že  sa  nedokážu  oslobodiť  zo  strednej 
hrubohmotnosti a vystúpiť sem. Tamojší temný hrad myšlienkových foriem dokonca 
ako rakovinový útvar prerástol až do tejto oblasti a tam pripútaní duchovia tak čerpajú 
odtiaľto citovú posilu. –

V strednej časti jemnej hrubohmotnosti vznikajú útvary pomerne ťažkých, no nie 
temných citových myšlienok, ako sú napríklad fantastické myšlienky, myšlienkové útva-
ry neveriacich ľudí, myšlienkové útvary falošných názorov na posmrtný život, ktoré tvo-
ria celé oblasti takzvaného falošného neba zábavy či záhaľky, a je tu aj falošné nebo 
neustálych omší. Duchovia, ktorí takéto myšlienky pestovali, sa tu pri svojej ceste zdržia 
zvyčajne najdlhšie, z hľadiska pozemského času prejdú až stáročia, kým pochopia,  čo 
mysleli nesprávne. –

V jemnej časti  jemnej hrubohmotnosti  sa nachádzajú výhradne svetlé a vznešené 
citové myšlienky, ktorých základom je túžba po Výšinách. Tieto myšlienky tu nadobudli 
formy ako vznešené a krásne zámky plné voňavých záhrad, uprostred ktorých je Boží 
chrám. Pôsobia tu tiež mnohé dobrodejné bytosti vzniknuté z krásneho ľudského mys-
lenia.

V tejto časti sa duchovia zdržujú veľmi krátko. Pomáhajú tu tým, ktorí ako nie úplne 
vedomí sa musia ešte inkarnovať na Zem.

* Prednáška: „Svet myšlienok“
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 19. Atlantída

Bájami opradená zem, Atlantída. Doposiaľ neutíchli spory, či jestvovala, hoci i vedci na-
šli pod morom jej pozostatky na konci zemegule.

Pýtate sa, aký koniec alebo začiatok môže mať zemeguľa?
Všetko vo stvorení má svoj začiatok i koniec. Na zemeguli nenájdete hranicu, ale za-

čiatok i koniec áno.
Začiatok zemegule je bod, v ktorom je spojená so Silou. Je vám pozemsky známy, 

i keď neviete  jeho  presné  umiestnenie.  Poznáte  ho  pod  názvom „Bermudský  troju-
holník“.

V tejto oblasti na jednom presnom mieste, v jednom jedinom bode je Zem spojená 
so Silou. Hrubohmotne sa to prejavuje ako spojnica času a priestoru. Ako nepreniknu-
teľná hradba stoja bytostní strážcovia okolo tohto bodu a varujú všetko živé, aby sa to-
muto miestu vyhlo, lebo Silu nemôže zniesť.

Bytostní a zvieratá poslúchajú toto varovanie a v širokom oblúku obchádzajú toto 
miesto. Len ľudský duch je hluchý a slepý a stále sa vrhá do nebezpečenstva. Preto mu 
v týchto miestach zlyhávajú stroje a prístroje, lebo bytostní, ktorí pomáhali pri ich pre-
vádzke, ich opúšťajú. Pokiaľ sa následne človek dostane do pôsobenia tohto bodu zakot-
venia, jeho telo neznesie pôsobenie Sily a v jedinom zlomku sekundy sa  rozpadne na 
hrubohmotné častice svetla.

Je to také isté pôsobenie ako v čiernej diere s tým rozdielom, že pôsobí len na všetko 
živé. Tým sú vysvetlené všetky záhadné opustenia lodí i záhadné správanie prístrojov 
lietadiel tesne pred ich haváriou.

Po krátkom odbočení sa vráťme k otázke začiatku Zeme. Bod, ktorý sme spomínali, 
je bodom, cez ktorý prechádza skutočná dátumová hranica, a preto znamená začiatok 
nového dňa pre Zem. Sledujme cestu v tomto dni.

Prvý kontinent,  kde začína deň na Zemi, je Amerika. Nemôžte sa pozerať na jej 
súčasné pôsobenie, lebo ľudia ju zatemnili tak, že musela byť duchovne potopená ako 
bola voľakedy Atlantída. Hrubohmotne bude potopa trvať stáročia.

V  minulosti  bola  Amerika  veľmi  dôležitým  miestom.  Na  jej  brehoch  prebiehal 
ohnivý vývoj bytostných, čo ste správne zachytili, a preto i dnes Ameriku označujete 
ako „červený ohnivý kontinent“. Ohnivý vývoj bytostných znamená podporujúci boj. 
Preto je na tomto kontinente veľa šeliem.

Za Amerikou je obrovská plocha oceánu s roztrúsenými ostrovmi. Je to oblasť vzni-
ku života na tejto Zemi. V tomto oceáne a na týchto ostrovoch sa vyvíjali prvé telá by-
tostných.  Preto  sa  doteraz  na  najväčšom  ostrove,  ktorý  nesprávne  nazývate  ako 
„kontinent Austrália“, zachovali tie najarchaickejšie zvieracie formy. Nesprávne ste však 
zachytili farbu, lebo nemá byť zelená, ale žltá. Preto žltá, lebo žĺtok je základom života 
vo vajíčku.

Za týmto ako tretí v poradí prichádza obrovský kontinent v severnej časti pologule, 
Ázia. Jej západnú časť nesprávne nazývate ako „kontinent Európa“. Ázia je kontinent 
búrlivého vývoja bytostných, kontinent protikladov. Veľké tropické časti Ázie sa strieda-
jú s  púšťami,  pokračujú miernym pásmom a na severe končia ľadovými oblasťami. 
Tento kontinent je pre vývoj bytostných najdôležitejší, lebo sa tu nachádzajú ich všetky 
formy. Farba tohto kontinentu je ako farba prírody, zelená.

V južnej časti pologule je štvrtý kontinent, Afrika, ktorý je však iba pozostatkom pô-
vodnej Atlantídy. Afrika bola v čase atlantskej katastrofy zaplavená pieskom a štrkom. 
Je to kontinent čierny ako uhoľ určený pre vývoj tých bytostných, ktorí sa najviac za-
chvievajú v sile.  Preto  tu  prevládajú mohutné  typy zvierat,  ktoré  pre  správny vývoj 
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potrebujú horúce podnebie. A preto tu prebiehal tiež vývoj zvieracích tiel, do ktorých sa 
neskôr inkarnovali prvé ľudské duše.

Bájny modrý kontinent Atlantída. Nad jej bývalým územím sa dnes rozlieva more, 
ale tak to voľakedy nebolo. Na konci Zeme ako posledný kontinent bol určený pre vývoj 
tých,  ktorí  sem prišli  ako poslední,  ľudský duchovia.  Ani  si  neviete  predstaviť,  akú 
škodu ste spáchali tým, že ste opustili tento kontinent. Jedine on mal vhodné zemské vy-
žarovanie, ktoré podporovalo vývoj ľudských duchov. Na všetkých ostatných kontinen-
toch je viac či menej nevhodné, čo má za následok mnohé vaše choroby bez možnosti 
liečenia.

Ako posledný, piaty kontinent je kontinent polnočný, biely a čierny kontinent Antar-
ktída. Na severnej pologuli biely, dnes ho nesprávne označujete ako „Arktída“, na južnej 
pologuli čierny. Je to kontinent spájajúci všetky ostatné, jediný kontinent, kde je neustá-
le deň i noc, a preto ho môžeme nazvať i ako „prvý kontinent“. Vyvíjajú sa tu tí bytost-
ní,  ktorí  túžili  po večnom Svetle.  Nehľaďte na to, že tam je zima,  oni  to potrebujú 
k pochopeniu, ako ďaleko sú ešte od Svetla. Je to jediný kontinent, kde všetky zvieratá 
môžete označiť pojmom „čisté“.
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 20. Dvanásť kresiel

Biely ostrov ďaleko nad prastvorením. Uprostred neho je krištáľový hrad so zlatým stol-
com uprostred. Okolo stolca dvanásť kresiel a na každom z nich ako jagavé slnko sedí 
Jeden. Uprostred stolca je bielisto-strieborný kalich a z neho zaznieva čarokrásna hudba 
neprístupná sluchu nepovolaných. Ako spev najnádhernejších labutí znejú jej tóny.

Biely stĺp Svetla sa ponára do čaše a v stĺpe Svetla stojí Prvý z dvanástich. Pozdvihu-
je čašu. Tisíc zvončekov jemne znie v najnádhernejších tónoch svätej piesne na počesť 
toho, ktorý Je.

Z čaše vzlieta Biela Holubica.  Čašu prijíma do rúk Druhý z dvanástich.  Červená 
Ruža, ktorá vyšla z čaše v Jeho rukách, dáva vzniknúť vôni sladšej než najsladší nektár.

Čašu prijíma Tretí z dvanástich. Chladivý vánok sprevádza Ľaliu, ktorá prišla teraz 
na rad, aby svojou opojnou vôňou dala vzniknúť zamatovej farbe.

A čašu prijíma Štvrtý z dvanástich. Na ruku Mu sadá Holubica, Ruža i Ľalia. Ponára-
jú sa do čaše, ktorá sa mení na čašu červenú, Svätý Grál.
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 21. Tri brány

Jagavý chrám stojí vysoko vo stvorení neprístupný krokom nepovolaných. Napriek tomu 
lákajúci a volajúci pútnika, aby ho navštívil.  Trojica ciest vedie k tomuto chrámu a na 
konci každej je brána.

Prvá cesta, prvá brána. Je zlatá. Pútnik nesmie ľutovať zlato, aby sa k tejto bráne do-
stal. Jej strážca je zlatý anjel s plamenným mečom Slova.

Prichádza pútnik a strážca ho vyzýva: „Vzdaj sa zlata, ktoré si získal!“ Kto nevie od-
povedať, musí sa vzdialiť.

Pútnik sa usmieva a odovzdáva svoje zlato, ktoré kedy získal, nezištnú Lásku. Stráž-
ca odstupuje a otvára bránu. Pútnik dostáva perute, perute Spravodlivosti, a tak spoz-
náva, čo je oddanosť.

Už na neho čaká koč, ktorým putuje po druhej ceste k druhej bráne, bráne bielej ako 
najčistejší sneh, bráne Čistoty. Tu na neho čaká druhý strážca, biely anjel, a hovorí mu: 
„Odovzdaj  svoj  poklad,  ktorý si  so sebou priniesol!“ Kto nevie  odpovedať,  musí  sa 
vrátiť.

Ale pútnik sa usmieva. Sníma perute a odovzdáva ich strážcovi. Strážca odstupuje 
a otvára bránu. Pútnik vchádza a dostáva plášť mlčanlivosti, ktorý mu umožňuje spoz-
nať, čo je Čistota vo svojej podstate.

Už na neho čaká koč, ktorý ho vezie k poslednej bráne, bráne červenej ako ohnivá 
ruža, bráne Lásky. Tu na neho čaká tretí strážca, červený anjel, a hovorí mu: „Poklady 
si už odovzdal, tak teraz odovzdaj to, o čom si myslíš, že nie je tvoje.“ Kto nepozná od-
poveď, ten sa musí vrátiť späť.

Ale pútnik sa usmieva a odovzdáva svoj pôvod, aby ako odmenu získal život! Anjel 
odstupuje  a  otvára  bránu.  Pútnik  kráča  po  diamantovej  ceste  k  vrcholu  stvorenia, 
k bodu, z ktorého pochádza a nad ktorý nemôže nikdy vyjsť. Tam je posledná brána, 
ktorá nepotrebuje strážcu, lebo jej strážcom je pútnik sám. Vchádza do nej a stráži, aby 
za ňu nikto neprešiel. Tým sa mení na čarokrásnu kvetinu, ktorej plodom je dieťa stvo-
renia.
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 22. Pri stupňoch Božieho trónu

Zastavte sa, tvorovia, a pohliadnite! Stojíte pri stupňoch Božieho trónu. Neviete si pred-
staviť, aká vznešenosť a velebnosť ich obklopuje. Pohliadnite, pozdvihnite svoj zrak na-
hor a hľaďte, aby ste uvideli, čo od vás požaduje váš Boh!

Dvanásť stupňov je pred Božím trónom, ako je dvanásť častí stvorenia, čo je dvanásť 
tónov, dvanásť farieb a dvanásť čísiel. Ale tak ako v oktáve, kde je sedem tónov a päť  
poltónov, tak sa všetko delí v tomto pomere.

Pozdvihnite svoj zrak a hľaďte na týchto dvanásť stupňov, aby ste pochopili, aká má 
byť vaša cesta týmto stvorením. Poznáte Zákon „ako hore, tak i dolu“, preto spoznaním 
týchto stupňov môžete spoznať stvorenie alebo naopak, spoznaním celého stvorenia mô-
žete spoznať tieto stupne.

Prvý stupeň, alebo lepšie povedané, dvanásty stupeň vo stvorení poznáte ako nepo-
hyblivú hmotnú časť stvorenia. Je to stupeň, do ktorého sa sejú maličké semienka, aby 
z nich mohli vyrásť veľké stromy. Je to stupeň pomalého dozrievania. Predstavuje záro-
dok stvorenia.

Jedenásty stupeň poznáte pod pojmom „kruh bytostného“. Je to bytostná časť stvore-
nia, ktorá oživuje mŕtvu hmotu. Je to stupeň robotníkov, ktorí stavajú pozdejšie stvore-
nie.

Stupeň desiaty vám nie je známy, lebo predstavuje prechod medzi bytostnou a du-
chovnou časťou stvorenia. Poznáte len pojem oddeľujúceho pásma, izolačnej vrstvy pod 
duchovnou  časťou  stvorenia.  Ale  toto  pásmo  nie  je  bez  života.  Je  to  prvé  pásmo 
z piatich, ktoré vám je zatiaľ neznáme. Lepšie si ho môžete predstaviť ako pásmo pre-
chodu, kde pôsobia tí,  ktorí  sa nachádzajú v štádiu prechodu z bytostnej  úrovne do 
úrovne duchovnej.

Deviaty stupeň je stupeň duchovný, odkiaľ pochádzajú nevedomí i ihneď vedomí du-
chovia. Môžete si ho predstaviť ako stupeň hľadania, kde stvorený hľadá sám seba. Ne-
mýľte  si  to  však  so  spoznávaním vlastného  „ja“,  ktoré  je  vyhradené  hmotnej  časti  
stvorenia. Tu ide o spoznávanie toho, že bytostné a anjelské sú silnejšie druhy stvorenia. 
Je to cesta k pochopeniu pokory.

Ôsmy stupeň  je  vám opäť  neznámy,  lebo  je  to  izolačná  sféra  medzi  duchovnou 
a praduchovnou časťou stvorenia. Takisto ako v predchádzajúcej izolačnej sfére, i tu pô-
sobia tí, ktorí sú v štádiu prechodu medzi týmito dvomi úrovňami. Ich krídla totiž nie sú 
dosť silné, aby ich mohli vyniesť do praduchovnej časti, ale sú dostatočne silné, aby ne-
museli zostúpiť do duchovnej časti stvorenia.

Siedmy stupeň je stupeň praduchovný až po Ostrov labutí, ktorý je stredom stvore-
nia. Je to stupeň vysokej školy, v ktorej sa vyučuje Spravodlivosť. Preto sa tu nachádzajú 
ostrovy  príprav  pomocí  a  svätých  zvestovaní,  lebo  tie  sa  vždy  dejú  podľa  Zákona 
Spravodlivosti. V pozemskom si tento stupeň predstavte ako maturitnú skúšku zo života.

Šiesty stupeň je v praduchovnom od Ostrova labutí až po Hrad Grálu. Je to stupeň 
vernosti,  kde praduchovní spoznávajú bytostnú oddanosť a prabytostní duchovnú ver-
nosť.  Navzájom si  ich  odovzdávajú,  aby tak lepšie  pochopili  konanie  tých druhých. 
V pozemskom toto konanie nemá obdobu.

Piaty stupeň vám je opäť neznámy, lebo je to znova stupeň prechodu. Opäť sú tu tvo-
rovia, ktorých perute sú slabé, aby ich mohli vyniesť do božsky-bytostnej časti stvorenia, 
ale sú dostatočne silné, aby neklesli do praduchovnej časti.

Štvrtý stupeň je stupeň božsky-bytostný. Archanjeli, ktorých je domovom, skladajú 
štátnice z pôsobenia v Čistote. Preto majú perute, lebo sa zachvievajú v tomto Zákone. 
Na Zemi v súčasnosti niet ani stopy po Čistote, preto vám ich pôsobenie bude pripadať 
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ako neznáme a nebudete mu rozumieť.
Tretí stupeň vám je neznámy, lebo je to izolačná sféra, kde sa nachádzajú tí, ktorých 

diamantový plášť neochvejnej vernosti nie je dosť silný, aby smeli ísť tam, kde sú tí, 
ktorí  z  Milosti  Božej  smú niesť  iskru bezbytostnosti.  Je však príliš  silný na to,  aby 
museli skladať štátnice z Čistoty.

Druhý stupeň sa nazýva „Hranica“. Je to stupeň tých, ktorí smú hovoriť, že z Milosti 
Božej smeli prijať iskru bezbytostnosti. Mali ste možnosť i na Zemi spoznať, ako pôso-
bia, i keď vám konanie tej, ktorej domovom bol tento stupeň, bolo nepochopiteľné a ne-
pochopiteľné musí i zostať.

Prvý stupeň, alebo ak chcete stupeň dvanásty je stupeň pôvodu tvora ako takého. 
Plášť mlčanlivosti zahaľuje tých, ktorí ho smú nazývať svojím domovom. Tento stupeň 
je, prekvapujúco, ten najpochopiteľnejší, lebo jeho obrazom sú pozemské plody rastlín. 
Je to tak preto, lebo len tí, ktorí tu majú svoj domov, môžu hovoriť, že plne slúžia Bohu. 
Všetci ostatní sa to iba učia.
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 23. Križovanie žiarení

Na vrchole stvorenia, v hraničnom pásme medzi božsky-bytostnou a božsky-bezbytost-
nou ríšou je zlatý ostrov blažených, zlaté mesto miest. Nič iné, len plnenie Božej Vôle 
poznajú tí, ktorí smú toto mesto nazývať svojím domovom. A nad týmto ostrovom v ab-
solútnej nedosiahnuteľnosti pre kohokoľvek zo stvorených sa nachádza najsvätejšie ta-
jomstvo tajomstiev, božsky-bezbytostná ríša.

Nikto zo stvorených do nej nikdy nemôže preniknúť. Nikto zo stvorených sa preto 
nikdy nemôže nazývať božským. Božský znamená pochádzajúci  z božsky-bezbytost-
ného.

Neviete si predstaviť obeť Božiu, keď Boh-Otec poslal svojho Syna Ježiša z božsky-
-bezbytostnej  ríše  na  maličkú Zem v hlbinách svetovej  obce Ephesus.  Aby priniesol 
ľuďom spásu v Slove, putoval Syn Boží z najvyšších Výšin do najväčších hĺbok stvore-
nia.

Teraz si však skúsme túto ríšu priblížiť. Bude to len veľmi približný obraz, pretože 
žiadny stvorený nikdy nebude schopný takéto Výšiny pochopiť.

Božsky-bezbytostnú  ríšu  môžeme rozdeliť  na  dva stupne.  Najvyšší,  nultý  stupeň, 
ktorý je Boh-Otec, a Božiu ríšu, ktorej Kráľom je od večnosti do večnosti Syn Boží 
Ježiš.

Sila vychádzajúca z Boha-Otca prúdi do Jeho Synov v Božej ríši, ktorí pôsobia kaž-
dý osobitne, a predsa v Jednote s Bohom-Otcom. Sila sa v Synoch križuje a vytvára ve-
niec žiarenia do stvorenia. Tento veniec žiarenia je to najvyššie, čo môže byť stvoreniu 
dané a čo môžu stvorení pochopiť.

Kto pochopí veniec žiarenia, pochopí celé Slovo, ktoré je stvoreniu dané. Nepred-
stavujte si to však jednoducho, pretože v Božej ríši je každé Slovo niekto, kto Je.

Všetko žiarenie  povstalo z  Trojzákona  – Zákona Lásky,  Čistoty a Spravodlivosti, 
ktoré spolu tvoria Dokonalosť. To je tajomstvo Trojjedinosti. Vo stvorení Láska je Zá-
kon príťažlivosti rovnorodého, Čistota je Zákon tiaže a Spravodlivosť je Zákon zvratné-
ho  pôsobenia.  Spolu  tvoria  dokonalú  jednotu  v  Zákone  pohybu.  Veď  iba  Láska 
vzájomne spája v rovnorodosti, iba v Čistote citov je ukrytá možnosť stúpať nahor a iba 
v Spravodlivosti sa žne to, čo sa zasialo. A iba v týchto Zákonoch je skrytá možnosť po-
znania, čo je pohyb.

Veniec žiarenia Synov Božích prúdi v lúči Lásky od Kráľa Božej ríše Ježiša a v lúči 
Kráľa stvorenia Imanuela cez Parzivala ako najčistejšiu Bránu do stvorenia.

Cez Ňu zostupujú žiarenia na stupne Božieho trónu, ktoré sa nazývajú i ako „Hranica 
medzi  Stvoriteľom a stvorením“. Na nultom stupni tejto Hranice sú štyria strážcovia 
Božieho trónu. Sú to legendami opradené okrídlené zvieratá Baran, Býk, Lev a Orol. 
Stelesňujú najvyššiu oddanosť, o ktorej nie je možné vytvoriť si ani len predstavu.

V Baranovi  sa  križujú žiarenia  predstavujúce Čistotu a  Nádej.  Preto je  Baran to 
zviera, ktoré ma ľudskú tvár, a preto vyžaruje do stvorenia Pokoru.

V Býkovi sa križujú žiarenia predstavujúce Vôľu Božiu a Kráľa stvorenia. Preto Býk 
vyžaruje do stvorenia Silu.

V Levovi sa križujú žiarenia predstavujúce Ducha Svätého a Čistotu. Preto Lev vy-
žaruje do stvorenia Odvahu.

V Orlovi sa križujú žiarenia predstavujúce Kráľa stvorenia a Čistotu. Preto Orol vy-
žaruje do stvorenia Vznešenosť.

Na prvom stupni Hranice je Mária, Irmingard, Merkúr, Oriel a Zeus. Sú to Rytieri 
Slova, ktorí smú byť po boku Kráľa stvorenia, po boku Pána, po boku Svätého Grálu 
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ako Jeho strážcovia v najvyššom stupni Hradu Grálu pre stvorených. Tu je pôvod božej 
iskry, ktorú nesú stvorení v sebe. Božia iskra nie je však božské.

Mária preberá z Výšin Lásku od Syna Božieho Ježiša a na lúči Sily od Kráľa stvore-
nia Imanuela ju vyžaruje do stvorenia.

Irmingard preberá z Výšin Čistotu a na lúči Sily od Kráľa stvorenia Imanuela zakot-
venom v Parzivalovi ju vyžaruje do stvorenia.

Merkúr preberá z Výšin Vôľu Božiu a ako posol ju na lúči Sily od Kráľa stvorenia 
Imanuela zakotvenom v Parzivalovi vyžaruje do stvorenia.

Oriel preberá z Výšin Vôľu Ducha Svätého a na lúči Sily od Kráľa stvorenia Imanu-
ela zakotvenom v Parzivalovi ju vyžaruje do stvorenia.

Zeus preberá z Výšin Spravodlivosť a ako posol ju na lúči Sily od Kráľa stvorenia 
Imanuela zakotvenom v Parzivalovi vyžaruje do stvorenia.

Štyri zvieratá, Baran, Býk, Lev a Orol na jednom z ďalších stupňov Hranice prebera-
jú žiarenia od štyroch okrídlených zvierat z nultého stupňa Hranice a vyžarujú ich na 
lúči Lásky a Čistoty od Márie a Irmingard do stvorenia.

Na vrchole prastvorenia, tam, kde je spodná úroveň Hradu Grálu vo stvorení, sú ver-
ní  strážcovia  a  Rytieri  Grálu  Od-shi-mat-no-ke,  Leilak,  Lev  a  Merkúr.  Pochádzajú 
z priameho  vyžarovania  Imanuela  do  stvorenia.  Prijímajú  veniec  žiarenia  z  Výšin 
a križujúc ho posielajú ďalej do stvorenia. Nemýľte si ich s prvými štyrmi prastvorený-
mi, ktorí prijímajú žiarenia od nich, kvôli čomu nesú aj rovnaké mená.

Od-shi-mat-no-ke prijíma žiarenie od Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia 
predstavujúce Čistotu a Nádej. Od-shi-mat-no-ke má dokonale duchovne ženskú postavu 
a do prastvorenia vysiela žiarenie Lásky.

Leilak prijíma žiarenie od Býka a Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia 
predstavujúce Vôľu Božiu, Kráľa stvorenia, Čistotu, a Nádej. Leilak má ideálnu duchov-
ne mužskú postavu odvahy a do prastvorenia vysiela žiarenie Spravodlivosti.

Lev prijíma žiarenie od Leva a Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia pred-
stavujúce Ducha Svätého, Čistotu a Nádej. Lev má ideálnu duchovne mužskú postavu 
hrdinstva a do prastvorenia vysiela žiarenie Dokonalosti.

Merkúr prijíma žiarenie od Orla a Barana zo stupňov Božieho trónu, teda žiarenia 
predstavujúce Kráľa stvorenia, Čistotu a Nádej. Merkúr má ideálnu duchovne ženskú 
postavu bytostných a do prastvorenia vysiela žiarenie Čistoty. –

Križovanie Sily a Čistoty Boha-Otca skrz Synov Božích je Vôľa Božia, skrz ktorú 
vzniklo a je udržiavané stvorenie. Je to žijúci Zákon všetkých stvorení, bez Neho niet 
ničoho. Je to Slovo, o ktorom bolo povedané: „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bolo Boh.“
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 24. Alfa a Omega

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Dve čísla, dve pís-
mená; dve čísla Nula a Jedna, dve písmená Alfa a Omega. Číslo Jedna, ktoré je Bod, 
číslo Nula, ktoré je Kruh. Z Bodu sála Sila, Sila, ktorá je živúca Sila. A Sila sú Synovia 
Boží.

Láska,  Spravodlivosť,  Čistota,  Vôľa,  Nádej,  Duch Svätý a  Pán.  Jednota  siedmich 
Slov, ktoré sú Sila. A Sila šla ďalej. Povstala z nej Brána do stvorenia.

Číslo Nula je Kruh, dôsledok Bodu, dôsledok Sily, Jej vyžarovanie. Z čísla Nula po-
vstali tí, ktorí ako jediní z vyžarovania Boha vychádzajú do stvorenia. Ich strážcami sú 
štyri okrídlené zvieratá v božsky-bezbytostnej ríši.  Prijímajúc priame vyžarovania zo 
Synov Božích ich križujú, čím vytvárajú Kríž Zákona, Kríž Pravdy, rovnoramenný Kríž 
do stvorenia.

V nekonečných diaľavách od tohto Kríža z Jeho žiarení vznikajú tí, ktorí sa nazývajú 
„stvorení“. Krúživý pohyb žiarení na lúči Sily vytvára štvorec stvorenia, ktorý je Kruh 
okolo Kríža do stvorenia. Štyri ramená Kríža sú: smerom hore Orol, smerom doprava 
Lev, smerom doľava Baran, smerom dolu Býk.

Štyri okrídlené zvieratá so svätým znamením Trojuholníka. Tri drahokamy zdobia 
ich čelo – žltý  jaspis  hore,  čo je  Čistota,  zelený zafír  napravo,  čo je  Spravodlivosť, 
a červený rubín naľavo, čo je Láska. Stredom Kríža ide Sila, ktorá je biely diamant.

Tajomstvo Kríža je odhalené – dvanásť plus jeden kameň tvoria dvanásť stupňov, 
dvanásť smerov, dvanásť kmeňov Izraela a ten trinásty, nepoznateľný.

Vrchol poznania. Tri štvrtiny zo Slova je dvanásť kameňov do stvorenia, jeden bri-
liant je nepoznateľná časť Slova, teda písmená Alfa a Omega.

Do stvorenia je vysielaná táto forma Slova:
Brána je Kríž, Láska je Ruža, Spravodlivosť je modrý Horec, Čistota je bieloskvúca 

Ľalia, Vôľa je slnečná Púpava, Nádej je mohutný Orol, Duch Svätý je čistá biela Holubi-
ca, Pán je biela Nezábudka, Sila je ohnivý Blesk a všetko sa uzatvára v kruhu číreho 
Diamantu.

Nad toto nie je nič!
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 25. Nové stvorenie

Žiari Kríž. Bielo-zlato vyžaruje svoje lúče do stvorenia. Kríž sa otvára a skrz Neho ako 
Parzivala, Brány do stvorenia, sa vyžaruje Sila tvorenia Spravodlivosti, ktorá ako veniec 
žiarenia  obsahuje  Trojzákon. Sila,  ktorej  formou  je  Svätá  Holubica.  Bieloskvúca, 
vznášajúca sa, netrpezlivo mávajúca krídlami a náhliaca sa. Od Holubice sa oddeľuje 
Ruža, Ľalia a Meč – Láska, Čistota a Spravodlivosť. Tajomstvo Trojjedinosti, tajomstvo 
Zákona, tajomstvo Slova.

Do priestoru zaznieva Slovo „Buď Svetlo!“ Svetlo je Zákon a zostupuje Ľalia, Ruža 
i Meč, ktorí spolu tvoria žiariaci Kríž. Zostupujú a z ich vyžarovania je postavený Hrad, 
Hrad vo Výšinách. Nová Svätyňa Svätýň na hranici do božsky-bytostnej ríše. Zasadá 
Kráľ na trón. Kráľ kráľov, Svätý Grál.  Ťažký bielo-zlato lesknúci sa záves oddeľuje 
Hrad od stvorenia.

Záves sa rozhŕňa. Kríž vyletuje von, Kríž, ktorý je Slovo a Zákon pre stvorenie. 
Prakráľovná nežnými rukami kladie plášť na Kráľa. Čarovný úsmev, jemne ružová tvár, 
červené  ústa,  tmavomodré  oči,  láskavý  pohľad.  Nežná  ruka  hladí  Kráľa  a  hovorí: 
„Choď a splň Božiu Vôľu. Kraľuj nad stvorením, ktoré skrz Teba vzniklo.“

Nežná Pani v ružovom odetí sťa najspanilejšia Ruža a spanilá Dáma v chladnom 
bielom sťa najušľachtilejšia Ľalia sa pridávajú ku Kráľovi. V prvom sformovanom bož-
sky-bytostnom záhale vychádzajú do božsky-bytostnej  časti  stvorenia. Dvanásť krajín 
má táto časť. A všade to tká a vrie v horúčkovitej činnosti. Z vyžarovania Kráľa tí, ktorí 
ihneď smú byť vedomí, horúčkovito pracujú, aby Ho po prvýkrát smeli privítať. Zlatý 
koč je pripravený pre Slovo, ktoré nadobudlo formu. Najušľachtilejšie z najušľachtilej-
ších koní smú ťahať tento koč.

S úľubou hľadia oči  Kráľa a ušľachtilých Dám na dielo,  ktoré vzniklo a vzniká. 
Schádzajú nižšie a nižšie, čím sa stvorenie rozširuje.

V diaľke vznikol svätý Chrám. Chrám, ktorý smie niesť názov Hrad Grálu. Dvad-
saťštyri Najstarších očakáva svojho Kráľa. Otvára sa zlatá mreža, brána do Hradu Grálu. 
Na zlatý trón zasadá Kráľ a na strieborno-zlaté stolce po  Jeho boku zasadajú spanilé 
Dámy. Po Jeho pravici Mária ako Láska, po Jeho ľavici Irmingard ako Čistota. Trojjedi-
nosť pre stvorenie. Tajomstvo tajomstiev do stvorenia, Svätý Grál.

Vstáva Kráľ kráľov, Svätý Grál  oblečený v najčistejšiu beľ striebrom sa jagajúcu 
a dvíha do Výšin svoje ruky. Kríž žiarivo z neho svieti a nad hlavou sa vznáša Holubica. 
Velebiac Boha hovorí svoje sväté meno. A to sväté meno je „Buď Svetlo!“

Sila z Boha-Otca skrz Imanuela cez Parzivala prichádza do Hradu Grálu a Svätý Grál 
zakotvený v Abd-ru-shinovi ju vyžaruje ďalej. Otvára sa ťažký tmavofialový záves. Svä-
té meno „Buď Svetlo!“ zaznieva do stvorenia.

V každej z dvanástich krajín v božsky-bytostnej časti vzniká dvanásť miest v pradu-
chovnej časti. V jeho najvyššej časti, vo Svätyni Svätýň zostáva Svätý Grál ako záruka 
spojenia.  Sila  dáva  vzniknúť  celým  svetom,  ktoré  v  krúživých  pohyboch  vytvárajú 
praduchovnú ríšu. Na jej konci, na bledomodrom ostrove Patmos vzniká nový hrad, ob-
raz Hradu Grálu. I zasadá knieža Artuš na svoj prestol, aby ako správca bdel nad du-
chovnou časťou.

Sila vyráža ďalej. V každom meste praduchovnej časti stvorenia vzniká dvanásť ulíc 
duchovnej časti stvorenia. Krúživá Sila klesá ďalej, až na jej konci vzniká posledný du-
chovný obraz Hradu Grálu, ktorého kniežaťom je Amfortas. Bytostná ríša završuje po-
hyblivú časť stvorenia a Zeus sa ujíma vlády v bytostnom Hrade Grálu na Olympe.

V splnení túžby po vedomí vychádzajú bytostní i duchovia do dvanástich hmotných 
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domov na jednej ulici duchovnej ríše, ktoré sú známe pod názvom svetové obce. Potrvá 
mnoho desiatok miliónov rokov, kým z nepohyblivej hmoty vytvoria vedome bytostní 
nové planéty a slnká, aby na nich smeli duchovia i bytostní dozrievať.

A tak  ako  každý  rok,  v  deň  Svätej  Holubice  vzniklo  jedno  nové  stvorenie,  kde 
dvanásť bytostne-hmotných svetových obcí  je na jednej duchovnej  ulici,  dvanásť du-
chovných  ulíc  je  v  jednom  praduchovnom  meste,  dvanásť  praduchovných  miest  je 
v jednej božsky-bytostnej krajine a dvanásť božsky-bytostných krajín je jeden štvorec 
stvorenia. Rok čo rok v deň Svätej Holubice, od večnosti do večnosti, vzniká takéto stvo-
renie za stvorením.

Ľudský duch, ktorý si menší než najmenší prášok z prášku, skloň sa v pokore!

45



 26. Zánik jedného stvorenia

Na Hore stojí ten, ktorý je Kríž, a žehná tejto Zemi. Z rúk Mu vyletuje Holubica, ktorá 
sa spája so silou Čistoty prúdiacou z Výšin. Dúhový most obklopuje Holubicu a z tejto 
dúhy vyžaruje dvanásť farebných lúčov, ktoré v harmonickom akorde tvoria oktávu.

Dvanásť  farebných  lúčov  sa  zbieha  naspäť  do  Svätého  Grálu,  kde  sa  stretajú 
v jednom bode. Ten, ktorý je Kríž, pozdvihuje Svätý Grál, ktorý v harmonickom akorde 
vyludzuje zvonivý tón.

Sila začína červeno vrieť a klokotať. Búrlivo, tak búrlivo, ako snáď nikdy doteraz. Zo 
Svätého Grálu vytryskuje žiarivo červený lúč, ktorý podobný tisícom malých svetielok 
žiarivo svieti na oblohe. Je to gejzír, ohňostroj Sily.

Najstarší kľačia a v pokore čakajú na požehnávajúcu Silu. Ticho, ktoré nastalo v po-
svätnom očakávaní, zrazu prerušuje zvuk, ktorý mohutnosťou pripomína hrom. Je to 
hlas, je to Slovo, ktoré je Boh.

A znovu je ticho, do ktorého zaznievajú slávnostné tóny mohutného organu. Až teraz 
sa začínajú maličké iskričky Sily, ktorá vytryskla zo Svätého Grálu, jemne chvieť a po-
maly klesajú k požehnávaným.

Sieň zaplňuje ešte viac Svetla. Je také biele, že až oslepuje. V stĺpe Svetla je možné 
zazrieť plamene, spoza ktorých cítiť Boží Zrak.

Svätý Grál žiari nadpozemským leskom a búrlivé klokotanie nadobúda obrovské roz-
mery. Napriek tomu nevytečie ani kvapka.

Ten, ktorý je Kríž, prichádza ku Svätému Grálu a ponára sa doň, aby tým došlo 
k naplneniu.

Vysoko,  prevysoko je  vyzdvihnutý  Svätý  Grál,  aby z  neho  mohla  vyletieť  Svätá 
Holubica, ktorá zasadá na svoj trón.

Stvorenie zaniklo a Kráľ Svätého Grálu sa vrátil do svojho pôvodu.
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 27. Meč Svätého Grálu

Básnikmi ospevovaný, mnohými oslavovaný a inými nepochopený je Svätý Grál. Nádo-
ba, v ktorej to neustále vrie a klokoce, ktorá je východiskom Sily do stvorenia, to je Svä-
tý Grál. Ako však nádoba môže byť svätá, keď svätý je len Boh? Môže byť vari niekto 
iný svätý okrem Neho, keď svätosť je s  Ním úzko zviazaná a neoddeliteľná? Akým 
právom Svätý Grál nesie toto pomenovanie? A čo ešte pojmy ako posvätenie, vysväte-
nie, posvätný, ktorých koreňom je takisto slovo „svätý“.

Tieto otázky nie sú ľahké. Práve naopak, sú jedny z najťažších, ktoré stvorený ako 
taký môže pochopiť. A jestvujú ešte ďalšie podobné otázky, ktoré s tým súvisia:

Bezbytostný je len Boh. Je bezbytostný aj Syn Boží Ježiš? A je bezbytostný aj Duch 
Svätý? A Pán? A pani Mária? A čo je iskra bezbytostnosti, ktorú nesie slečna Irmin-
gard? Bol akt toho, že ju dostala, zákonitým dianím?

Toto sú ďalšie otázky, ktoré sú možno ešte ťažšie než tie prvé. Odpoveď na ne je 
však viac než jednoduchá, a práve preto pre mnohých z vás ťažká:

„Svätý a bezbytostný je len Boh.“
V tejto odpovedi je skryté viac, než sa odvážite domyslieť, lebo je v tom skryté veľké 

tajomstvo, tajomstvo Trojjedinosti, pretože ak Otec a Syn sú Jedno, tak potom medzi 
Nimi nie je rozdiel v ich svätosti či bezbytostnosti.

Niektorí kresťania toto dokonca vystihujú v pojme Boh-Otec, Boh-Syn a Boh-Duch 
Svätý. Nie je to úplne správne, lebo Syn Boží je Syn Boží a Duch Svätý je Duch Svätý.  
Oni sami o sebe nikdy nepoužili  pojem „Boh“, lebo toto meno smie niesť iba Boh, 
s ktorým sú oni Jednota. Napriek tomu aj oni sa smú nazývať svätými a, pochopiteľne, 
sú bezbytostní.

Na vrchole stvorenia je Hrad Grálu a jeho Kráľ Parzival vládne stvoreniu. Má bezby-
tostné jadro, ktoré zvonku halí šat praduchovného tela. Smie sa vari i On nazývať ako 
„bezbytostný“? Z hľadiska tela nie. Je to to isté,  ako keď aj  Syn Boží na Zemi bol 
človek. No v skutočnosti áno, pretože tak ako pozemský človek nie je telo, ale duch, tak 
ani Parzival nie je prastvorený, ale časť Jednoty. A k tomu prichádza Abd-ru-shin a pani 
Mária, ktorí ako malá časť z Parzivala boli na Zemi a potom sa vrátili tam, odkiaľ po-
chádzajú, do Hradu Grálu. Ani ich jadro nebolo bytostné, ale bezbytostné.

A hľa, tajomstvo Trojjedinosti naznačuje, že súčasťou tejto Jednoty sú viacerí než 
traja. Koľkí? Tu vás musíme sklamať. Ako môžete ako stvorení pochopiť odpoveď na 
takú otázku, keď za hranicami vášho poznania je už i len dvojjedinosť.

Vedzte ešte, že nikto nemôže byť bezbytostný, ak taký nie je zo svojho pôvodu, teda 
ak nie je súčasťou Jednoty.

Tým sa vraciame k otázke iskry bezbytostnosti. Viete, že vo stvorení sa všetko deje 
podľa Zákona a nič nie je náhodný jav. Zároveň viete, že akýkoľvek stvorený, čo i naj-
viac omilostený, nemôže prekročiť hranicu svojho pôvodu. Toto nám dáva zároveň od-
poveď, kde môže byť Slečna, pokiaľ má iskru bezbytostnosti, a aký to je vlastne dar.

Jej jadro je bytostné takisto, ako sú bytostní všetci tvorovia. Zvonku sa na toto jadro 
mohol položiť najjemnejší plášť bezbytostnosti, ktorý ako ochranný záhal jej umožňuje 
prebývať v tých končinách, ktoré hraničia s božsky-bezbytostnou ríšou. Tam by stvorení 
bez tohto záhalu nevydržali tlak Svetla, ktorý tam pôsobí.

Teraz sa vráťme k pojmu „svätý“. Na základe predchádzajúceho hádam nikoho ne-
prekvapí, že to, čo sa smie označovať týmto slovom, musí mať vlastné jadro bezbytost-
né. Inak to teda nemôže byť ani pri pojme „Svätá Holubica“, ktorej jadro je časť Ducha 
Svätého a ktoré sa v takto viditeľnej forme zjavuje nad Svätým Grálom.
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A inak to nemôže byť ani so samotným Svätým Grálom, ktorého jadro musí byť 
bezbytostné a samotná červená nádoba je len vonkajšia forma, ktorú nadobúda vo stvo-
rení. Je to časť Parzivala, či lepšie povedané časť Meča, ktorý je Jeho súčasťou. Druhá  
časť Meča bola na Zemi ako Abd-ru-shin a tretia časť ako pani Mária, lebo tento Meč je 
živý Meč Súdu, teda Slovo, ktoré je takisto časťou Jednoty.

A preto tento Meč je i prameň Živej Vody, teda nádoba, z ktorej vyteká Živá Voda, 
a tento Meč je zároveň dvojsečný Meč, ktorý smeli milosťou obdarení básnici vidieť 
v ústach Parzivala, keď sedel na tróne. A Ruža je vytepaná na  Jeho čepeli, aby odtiaľ 
svojou prísnou Láskou posudzovala tých, ktorí sa chcú pokloniť pred Kráľom.

Ešte  ostáva  vysvetliť  pojem  „posvätenie“.  Posvätenie  je  plášť,  ktorý  môže  byť 
položený na stvorených i stvorené veci a ktorý ich ako anténa spája s tým miestom, kde 
sa nachádzajú tí, ktorí sú svätí.
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 28. Sila požehnania

Požehnanie,  pojem daný do stvorenia od pradávna,  pojem vyjadrujúci  veľký cit,  cit, 
ktorý spája s Výšinami. Tento vznešený pojem ste, ako všetko ostatné, strhli do bahna 
nížin. Strhli ste ho preto, lebo neviete, čo požehnanie v skutočnosti znamená.

Požehnanie je totožné s posvätením. Ako už samotné slovo „posvätenie“ napovedá, 
musí ísť o dianie, ktoré ide z Výšin, lebo svätý je len Boh! Jedine Boh môže teda niečo 
posvätiť. Všetky pozemské úkony, ktoré sú pritom vykonávané, sú len vonkajšou for-
mou prosby o vyslanie posväcujúcej Sily od Boha. To, či táto Sila môže pri tomto dianí 
byť vôbec vyslaná, však záleží od zúčastnených.

Iba tam, kde čisté chcenie prevažuje, môže dôjsť ku skutočnému aktu posvätenia. Po-
svätenie ide vždy z Výšin ako Sila, ktorej viditeľnou formou sú žehnajúce Ruky. Tieto 
Ruky zostupujúc smerom nadol dostávajú príslušné záhaly jednotlivých častí stvorenia 
až po ten najspodnejší, duchovný záhal.

Duchovný záhal však nemá formu žehnajúcich Rúk, ale plášťa, ktorého tvar závisí 
od toho, na koho alebo na čo je posväcujúca Sila vysielaná.

Duchovný plášť sa položí na plecia požehnávanej osoby, čím ju svojím pôvodom 
spojí so Silou z Výšin a chráni ju tak pred zlým konaním. Keďže tento plášť nesmie byť 
ani v najmenšom poškvrnený, smie byť položený na plecia iba takého človeka, ktorý je 
sám vnútorne čistý. Akonáhle takýto človek vykoná niečo nesprávne, musí mu byť tento 
plášť ihneď odňatý, lebo by ho poškvrnil.

Každý takýto plášť má osobitného strážcu, ktorý bdie nad jeho Čistotou. Nie je to 
duchovný vodca človeka, ale niekto, kto nikdy nebol v pozdejšom stvorení. Nazývate ich 
anjelmi.

O anjelskom sme ešte  podrobnejšie  nehovorili,  lebo títo  pôsobia  výhradne mimo 
hmotnú časť stvorenia.

Každý, komu je kladený posväcujúci plášť, s ním dostáva i posvätený meč, ktorý má 
slúžiť výhradne na to, aby takto obdarovaný bránil čistotu plášťa, teda svoju vlastnú Čis-
totu. Nikdy, a to musíme zdôrazniť, nikdy to nie je iná zbraň, ale vždy je to meč.

Samozrejme, pri odňatí plášťa je ihneď odňatý i tento meč. Podľa jeho neprítomnos-
ti alebo prítomnosti sa dá spoznať, či niekto nemá alebo má ochranný plášť Čistoty. Na 
rozdiel od plášťa má tento meč záhal až zo strednej hrubohmotnosti.

Vzniká  otázka,  či  môže  niekto  tento  meč  napodobniť,  hoci  plášť  Čistoty  nemá. 
Môže dokázať napodobniť veľkosť i formu, avšak nedokáže napodobniť to podstatné, 
jeho pôvod, teda ani jeho žiarenie. Podľa toho sa dá rozpoznať pravosť.

To, čo bolo dosiaľ uvedené, sa týka požehnania nielen dospelých, ale i detí. Nezabú-
dajte, že i dieťa je vlastne zrelý duch. V raných dobách, keď prichádzali na Zem iskrič-
ky,  tieto  nesmeli  byť  požehnávané  ani  v  dospelom veku,  lebo  nevedeli  zodpovedne 
konať. Až keď nadobudli vedomie, mohli byť po prvýkrát požehnané.

Pri deťoch však dochádza k inému dianiu. Plášť požehnania sa im kladie len počas 
doby ich „nevedomého“ detského konania, po ktorej je automaticky sňatý. V období do-
spievania sa musia duchovia pozemsky „prebudiť“. Dochádza k výraznej zmene vyžaro-
vania krvi, preto v tomto období duchovia obvykle nemávajú tento plášť.

I tu však niekedy platia akoby výnimky, ktoré v skutočnosti výnimkami nie sú. Po-
kiaľ duch vedome spozná svoju úlohu, už počas svojho dospievania dostane tento plášť 
bez ohľadu na vek pozemského tela, lebo jeho duch sa ako vedome dospelý postavil do 
tejto úlohy. Takéto dianie je však veľmi zriedkavé.

K požehnaniu ľudí  musíme dodať ešte jedno.  Nie je automatické len na základe 
prosby! Riadi sa to výhradne duchovnými Zákonmi a musia byť splnené nasledovné tri 

49



Sila požehnania

podmienky:
Po prvé, ten, kto posvätenie pozemsky sprostredkováva, musí byť k tomu povolaný!
Po druhé, ten, kto prosí alebo pre koho je požehnanie prosené,  musí byť vnútorne  

čistý! Stáva sa, že pri prosbe o požehnanie matky a dieťaťa je požehnaný len jeden 
z nich.

Po tretie, tam, kde sa požehnávanie vykonáva, musí byť väčšina prítomných vnútorne  
čistá! Inak je Sila požehnania inorodosťou odpudená.

Na záver si ešte uveďme, ako je to pri posvätení vecí. Posvätenie vecí, či už sú to  
manželské obrúčky, oltárne predmety alebo Svätá Hostina, znamená, že duchovný plášť 
nadobudne formu príslušného predmetu a obalí ho. V prípade Hostiny nadobúda formu 
Svetla, ktoré túto Hostinu prežiari a tým ju posvätí. Pri posväcovaní vecí musia byť spl-
nené podobné tri podmienky ako pri požehnaní ľudí:

Po prvé, ten, kto pozemsky posvätenie sprostredkováva, musí byť k tomu povolaný!
Po druhé, posväcovaný predmet je vždy pre niekoho určený, napríklad kríž pre kon-

krétnu miestnosť a tým pre konkrétnych ľudí. Takýto predmet môže byť posvätený iba 
v tom prípade, ak tí, pre ktorých je určený, sú vnútorne čistí!

Po tretie, tam, kde sa požehnávanie vykonáva, musí byť väčšina prítomných vnútor-
ne čistá!
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 29. Stvorenie človeka

Biela Holubica sa vznáša v prúde bieleho Svetla nad oltárom. Tu z nej povstáva nádher-
ný Anjel s peruťami a so striebornou čašou na hrudi. Pozdvihuje svoje ruky a začínajú 
sa z nich sypať akoby maličké lesklé zrniečka sťa maličké vločky snehu, či lepšie pove-
dané  maličké svetielka.  Obrovské množstvo svetielok sa vznáša tak,  akoby poletoval 
sneh v stĺpe Svetla.

Anjel sa ponára späť do Holubice a odlieta. Ale vločky zostávajú, aby sa vydali ako 
kvapky vody na svoju púť do stvorenia.

Ako maličké vločky, či lepšie povedané, ako maličké prášky ste vznikli. Ako maličké 
prášky sa vrátite späť.

„Prach si a v prach sa obrátiš, človeče!“
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 30. Bod do stvorenia

Čas od času, v deň Svätej Holubice Boh vysiela Bod do stvorenia. Bod, ktorý je časťou 
Bodu, ktorý je Jednota, ktorý je Kráľ stvorenia.

Z vyžarovania Kráľa stvorenia sa formujú tí, ktorí nesú iskru bezbytostnosti. Jasavo 
ďakujú za to, že smú byť.

Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez 
možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú božie iskry 
od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa bytostná časť od iskry bezbytostnosti 
a cez fialový záves vychádza do stvorenia. Lež mohutná je táto iskra. A povstáva z nej 
osmica, ktorá ako prvá v božsky-bytostnom smie byť.

Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez 
možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú praduchov-
né iskry od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa praduchovná časť od bož-
sky-bytostného a  cez biely záves  vychádza do stvorenia.  Lež mohutná  je  táto iskra. 
A povstáva z nej štvorica, ktorá ako prvá v praduchovnom smie byť.

Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez 
možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú duchovné 
iskry od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa duchovná časť od praduchovné-
ho a cez žltý záves vychádza do stvorenia. Lež mohutná je táto iskra. A povstáva z nej  
dvojica, ktorá ako prvá v duchovnom smie byť.

Vyžarovanie je veľké, preveľké, ako prúd vody. Mnoho kvapiek ostáva naboku bez 
možnosti formovania, lež s túžbou, aby i ony smeli byť. A tak sa odštiepujú duchovné 
iskričky od prúdu vyžarovania, aby smeli byť. Oddeľuje sa pozitívna časť od negatívnej 
a cez zelený záves vychádza do stvorenia. Slabučká je táto iskrička. A povstáva z nej 
jedinec, aby v ťažkom prežívaní hmotnosti poznal, že i on smie byť.
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 31. Trojzákon do stvorenia

Bolo vám už hovorené o všetkých stupňoch stvorenia. Napriek tomu ešte stále neviete, 
ako stvorenie vzniká, teda z čoho vznikajú stavebné prvky stvorenia, ktoré sú v hmot-
nosti známe ako elektróny, neutróny atď., a z čoho vznikajú tvorovia.

Preto, aby ste to mohli vôbec pochopiť, i keď iba čiastočne, musíme ísť až tam, kde 
je Počiatok.

Boh-Otec vyžaruje len jedno jediné. Silu, ktorá sa zachvieva v Čistote. Silu môžu 
zniesť iba tí, ktorí sú sami Jej časťou a ktorých poznáte ako Synov Božích. Iné vám 
o tom hovorené nemôže byť, lebo akákoľvek ďalšia predstava by bola nesprávna.

Synovia Boží prijímajú z vyžarovania Boha-Otca Čistotu, ktorá je v jednote so Silou 
a u Boha-Otca je neoddeliteľná od tejto Sily. Oni jediní sú to schopní zniesť. Preto žiad-
ny stvorený, ani ten najvyššie vyvinutý nemôže hovoriť, že by priamo pochádzal z vy-
žarovania Boha-Otca, lebo to tak nie je.

Synovia Boží prijímajú toto vyžarovanie a každý podľa svojho pôsobenia ho mení. 
Môžeme  povedať,  že  Syn  Boží  Ježiš  prijímajúc  Čistotu  vyžaruje  Lásku,  Syn  Boží 
Imanuel prijímajúc Čistotu vyžaruje Spravodlivosť, Syn Boží Irmingard prijímajúc Čis-
totu vyžaruje Čistotu.

Ďalší Synovia Boží prijímajúc Čistotu vyžarujú Trojzákon. Preto vám doteraz o nich 
nebolo hovorené, lebo ich pôsobenie siaha iba po vrchnú časť stvorenia, po Hranicu, 
tam ich vyžarovanie končí.

Jedine tí, ktorí majú svoj domov na Hranici, preto môžu hovoriť, že poznajú Trojzá-
kon v jednote, a preto jedine tí môžu toto vyžarovanie zniesť.

Vráťme sa však k tomu, čo vám je už čiastočne známe. Láska, Spravodlivosť a Čis-
tota vyžarovaná Synmi Božími prechádza ako Trojzákon cez Parzivala. Okrem toho cez 
Parzivala prechádza priame vyžarovanie Sily a Čistoty, ktoré Parzival križuje, čím vzni-
ká svetlo a energia do stvorenia.

O Svetle, ktoré vyžaruje priamo Boh-Otec, nie je možné hovoriť, lebo je pre vás ne-
pochopiteľné, lebo je to On sám.

Jediní, ktorí sú schopní zniesť Trojzákon vyžarovaný Parzivalom spolu s priamym 
vyžarovaním Sily a Čistoty, sú vám známe okrídlené zvieratá na stupňoch Božieho tró-
nu. Ony jediné aj pochádzajú priamo z týchto vyžarovaní.  Trojzákon v sebe križujú 
a opäť rozdeľujú do stvorenia. Tým vzniká vám známa forma Zákona, rovnoramenný 
kríž bez kruhu.

Za týmito zvieratami nemôže Svetlo vyžarované z Parzivala samostatne prúdiť, pre-
tože by to nikto nezniesol, a preto sa musí obaliť energiou, čím vzniká prvá forma svetla 
vo stvorení, svetlo Hranice, ktoré nadobúda formu kríža v kruhu. Ďalším spájaním tohto 
svetla s energiou vznikajú, takisto ako v hrubohmotnosti, ďalšie častice, ktoré vytvárajú 
krajiny a obydlia Hranice.

Svetlo s energiou prúdi ďalej, až príde na hranicu, kde už nemôže v takejto forme 
pôsobiť. Tu dôjde k ďalšiemu obaleniu tohto svetla energiou, čím vznikne božsky-by-
tostné svetlo a následne tým istým postupom praduchovné, duchovné, bytostné svetlo 
a nakoniec svetlo hmotné.

Svetlo ako jediné je samo osebe pohyblivé aj v hmotnej časti stvorenia. Všetky os-
tatné častice, ktoré z neho vznikajú, už sami osebe pohyblivé nie sú.

Vráťme sa teraz späť k štyrom zvieratám na stupňoch Božieho trónu. Každé z nich 
prijíma Trojzákon a Trojzákon aj vyžaruje, avšak každé z nich v inej forme.

Baran vyžaruje na lúči Spravodlivosti, Orol na lúči Čistoty, Lev na lúči Lásky a Býk 
na  lúči  Sily.  Z  ich  vyžarovania  sa  formujú  tí,  ktorí  sa  nazývajú  „tvorovia“. 
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Nepredstavujte si však toto vyžarovanie ako priame, pretože v skutočnosti vyžarujú tieto 
zvieratá križovania žiarení.

Pozrime sa teraz na to, z čoho vznikajú vám známi tvorovia. Z lúča Lásky obaleného 
Spravodlivosťou vznikajú duchovia, z lúča Čistoty obaleného Spravodlivosťou vznikajú 
anjeli a z lúča Spravodlivosti obaleného Láskou bytostní. Pretože sami od seba by nikdy 
nemohli byť vedomí, každý z nich je zároveň spojený s lúčom Sily, čo umožňuje, aby 
mohli nadobudnúť vedomie.

Tvor na Hranici pôsobí v Trojzákone, preto v ňom musí byť duchovné, bytostné i an-
jelské. Je to najvyššie pôsobenie. Zo Zákona sa však rozoznáva jedine tvor bez ohľadu 
na to, či pôsobí ako duch, bytostný alebo anjel.

Najviac je tých, ktorí ihneď môžu pôsobiť v Trojzákone, teda ako jednota bytost-
ného, duchovného a anjelského. No veľa je aj tých, ktorí to nedokážu. Títo sa na precho-
de medzi Hranicou a božsky-bytostnou ríšou musia rozštiepiť na takzvané samostatné 
druhy – duchov, anjelov a bytostných.

Bytostné je najsilnejšie, preto v ďalšom vývoji postupuje samostatne, a preto sa aj 
nachádza ako jediné vo všetkých častiach stvorenia. Duchovné s anjelským sa zatiaľ vy-
víja spolu ako archanjel, pričom dochádza k štiepeniu na mužských a ženských archan-
jelov.

Tí, ktorí nemôžu prísť k vedomiu v božsky-bytostnej ríši, sa na hranici do pradu-
chovnej ríše opäť štiepia, a to znovu na aktívnu a pasívnu praduchovnú časť a praanjel-
ské.  Praduchovia boli  voľakedajším národom známi,  nesprávne ich nazývali  anjelmi. 
Praduchovia totiž majú rovnako ako anjeli krídla.

Tí, ktorí nemôžu prísť k vedomiu ani v praduchovne, sa musia štiepiť ďalej. Pretože 
praduchovia sú už rozštiepení na aktívne a pasívne podľa spôsobu svojho dávania, teraz 
sa štiepia podľa spôsobu brania na dvoch duchov a anjela, ktorý spájal týchto dvoch du-
chov, dvoch mužských alebo dvoch ženských, do jedného praduchovného muža alebo 
ženy. Anjel i títo duchovia sa vyvíjajú v duchovne.

Najslabší  z  týchto  duchov  sa  nazývajú  „duchovné  iskričky“,  medzi  ktoré  patria 
mnohí z vás. Tieto, na rozdiel od ostatných duchov, nie sú schopné vývoja v duchovne, 
a preto zostupujú za účelom tohto vývoja do hmotnosti pozdejšieho stvorenia.

Vráťme sa teraz ešte späť do najvyšších Výšin. Vyžarovanie Sily od Boha-Otca po-
kračuje  cez  Jeho  Synov  ďalej  do  stvorenia.  To  je  tá  časť,  ktorá  nesie  meno  „Buď 
Svetlo!“, to sú tí, ktorí sú Jednota. Ich sídlom je Hrad Grálu, ktorý končí na hranici do 
praduchovna. Skrze nich stvorenie vzniká a vďaka nim trvá. Maličké pôsobenie ich Sily 
musí prenikať až do posledných častí stvorenia a ono je to tajuplné spojenie priestoru 
a času vo stvorení.
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 32. Častice stvorenia

Viete, že stvorenie sa skladá zo samostatných úrovní, ktoré sú od seba prísne oddelené, 
a napriek tomu do seba zapadajú. Vzniká otázka, ako to vlastne je s ich oddelením a za-
padaním do seba.

Pozrime sa na túto otázku v oblasti  hrubohmotnosti.  Svojím pozemským zrakom 
môžete  pozorovať okolitý  vesmír,  kde  vidíte  nielen  nesčíselné  množstvo hviezd,  ale 
zároveň v ňom vidíte ešte omnoho väčšiu časť, ktorá je akoby prázdny medzihviezdny 
priestor.  A práve tento akoby prázdny priestor  je  veľmi  dôležitý,  lebo vôbec nie  je 
prázdny.

Vaši vedci už zistili, že v tomto priestore sa vyskytuje rôzna energia a žiarenie, ktoré 
spadajú do oblasti hrubej hrubohmotnosti. No najväčšiu časť tvorí vede neznáma tmavá 
hmota, ktorej podstatu nepozná. Táto tmavá hmota je tvorená energiou a žiarením, ktoré 
veda  nepozná,  a  takisto  na  určitých  miestach  tvorí  hranicu  medzi  rôznymi  druhmi 
hmoty, a teda oddeľuje jednak strednú hrubohmotnosť od hrubej hrubohmotnosti, a tiež 
hrubú hrubohmotnosť od ťažkohmotnosti. Prechody medzi jednotlivými úrovňami sú 
špeciálne „brány“, ktoré poznáte pod pojmom „čierne diery“.

Týmto spôsobom sú tieto časti od seba prísne oddelené a zároveň zapadajú do seba. 
Aj v strednej hrubohmotnosti sú podobné energie, ktoré od nej zase oddeľujú jemnú 
a hrubú hrubohmotnosť. A podobne je to vo všetkých častiach stvorenia.

To, čo sme spomenuli pre veľké rozmery vesmíru, platí svojim spôsobom aj pre malé 
rozmery stavebných častíc hmoty. Tieto častice sú od seba vzdialené na rôzne veľké 
vzdialenosti, vďaka čomu cez hmotné predmety preniká energia a žiarenie. To, do akej 
miery môžu tieto jemnejšie časti hmoty prejsť tými hrubšími, závisí od toho, ako sú 
vzájomne častice usporiadané, teda z akých chemických prvkov a z akých ich vzájom-
ných väzieb sa skladá príslušné teleso. To, že usporiadanie je dôležité, môžete vidieť na 
príklade diamantu a tuhy v ceruzke, pretože obidve veci sa skladajú z uhlíka, ibaže rôz-
ne usporiadaného.

Pokiaľ chcete preniknúť z vyššej úrovne do nižšej, musíte dostať záhal. Tento záhal 
sa môže skladať až z troch častí. Pokiaľ príslušnou časťou iba prechádzate do ešte niž-
šej časti, dostanete záhal iba z energie. Pokiaľ v niektorej časti zostávate dlhšie zakotve-
ní, napríklad v tele na Zemi, dostávate aj záhal zo žiarenia, ktorý vás následne spája 
s pozemským telom z častíc.

Uvedené súvislosti platia, samozrejme, aj pre iné časti  stvorenia, pretože všade sa 
opakuje jeden a ten istý Zákon. V žiadnej časti stvorenia preto nemôže prechádzať niečo 
samo cez seba, ale vždy iba cez medzery, ktoré sa medzi jednotlivými časticami nachá-
dzajú. To isté platí aj pre tvora, ktorý má predsa telá zo stavebných prvkov stvorenia 
a navyše nesie v sebe iskru života, ktorá mu bola darovaná pri jeho stvorení. Preto je na-
príklad nemožné, aby duch prešiel cez iného ducha.

V tomto smere si musíme uvedomiť, že stvorenie nie je samotným vyžarovaním, ale 
iba vzniklo z vyžarovania Boha, čo vlastne naznačuje podstatný rozdiel medzi bezby-
tostným a bytostným. Z priameho vyžarovania sa oddelili  čiastočky, do ktorých bola 
vnorená  iskra  života,  teda  tvorovia,  a  zostalo  ešte  vedľajšie  vyžarovanie,  z  ktorého 
vznikli stavebné prvky stvorenia, čiže energia, žiarenie a častice.

V príslušných úrovniach má tvor na sebe záhal z častíc, ktoré tvoria túto úroveň. 
Tento záhal, či inak povedané telo sa vytvára stupňom vedomia, a preto sú duchovné is-
kričky „nahé“. Duch si svojim postupným vývojom vytvára meno*, ktoré tvorí zároveň 

* Prednáška: „Meno ducha“
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aj farby jeho duchovného šatu, teda duch sa postupne zahaľuje takým šatom, ktorý mu 
svojou farbou a aj tvarom presne zodpovedá.
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 33. Vznik hmotnosti

Z  Posolstva Grálu viete, že celé stvorenie pozostáva z  odštiepení. Pri vzniku nového 
stvorenia okrem bytostného a  duchovného ako vedľajší prúd prúdi obrovské množstvo 
stavebných prvkov. Na všetkých hraniciach sa tieto stavebné prvky musia rozštiepiť na 
menšie časti, pretože v  pôvodnej sile by nemohli zostúpiť do nižších častí stvorenia. 
Takto to postupuje stupeň za stupňom až po tie najhutnejšie časti hmotnosti. Pozrime sa 
teraz na to, ako vzniká hrubá hrubohmotnosť, lebo tá je vám momentálne najbližšie.

Častice zo strednej hrubohmotnosti sa na jej vonkajšom okraji, kde je teplota abso-
lútnej nuly z  hľadiska strednej hrubohmotnosti, zastavia, čiže majú rýchlosť nula. 
Z hľadiska strednej hrubohmotnosti týmto prestali jestvovať a  nachádzajú sa tak 
v hraničnom pásme strednej a  hrubej hrubohmotnosti. Tu dochádza k  ich rozštiepeniu. 
Energia, ktorá sa pritom z  nich uvoľnila, zostáva v  tomto hraničnom pásme. Odštiepky 
častíc samotné, keďže klesla ich energia, čím klesla aj ich rýchlosť na úroveň rýchlosti 
hrubo-hrubohmotného svetla, zostúpili do hrubej hrubohmotnosti.

Z  hľadiska hrubej hrubohmotnosti ich však už nenazývate ako „častice“, ale ako 
„kvantá energie“. Je to práve tá energia, ktorá tvorí jemnú časť hrubej hrubohmotnosti*. 
Ale nielen tá. Tieto kvantá energie sú viacerých druhov, konkrétne štyroch.

Prvý druh je samotná energia, ktorá zostáva v  úrovni jemnej časti hrubej hrubo-
hmotnosti. Ostatné druhy tlak tejto úrovne nevydržia, preto zostupujú do strednej časti 
hrubej hrubohmotnosti. Na tejto úrovni zostáva žiarenie, ktoré je druhým druhom, pri-
čom ostatné druhy musia opäť zostúpiť nižšie, do hrubej časti hrubej hrubohmotnosti. 
Na tejto úrovni zostávajú častice, ktoré sú tretím druhom. Štvrtý druh je príliš slabý, aby 
vydržal tlak hrubohmotnosti, a  preto zostupuje do hraničného pásma hrubohmotnosti 
a  ťažkohmotnosti.

Nemýľte sa však. Napriek tomu, že sa používajú označenia „energia“, „žiarenie“ 
a „častice“, v  skutočnosti sú to všetko iba kvantá energie rôznych druhov. Všetky časti-
ce stvorenia sú vlastne vždy iba kvantami energie mnohých druhov.

Teraz sa ešte podrobnejšie pozrime na hrubú časť hrubej hrubohmotnosti. Povedali 
sme, že na tejto úrovni zostávajú častice. To však ešte nie sú samotné atómy. Spájaním 
týchto častíc vznikajú nové častice a  až niekoľkonásobným sledom takýchto spájaní 
vznikajú atómy. – –

Rýchlosť vytvárania hrubej časti hrubej hrubohmotnosti je veľmi pomalá. V  tejto 
súvislosti sa mnohí pýtajú, ako bude vôbec možné vidieť prichádzajúcu kométu, keď 
vznik takéhoto telesa trvá milióny rokov.

Je to jednoduchšie, než sa zdá. Kométa má v  súčasnosti takmer dokončený záhal 
z hrubo-hrubohmotnej energie. Tým sa stáva hrubohmotne viditeľná. Pretože je jej ener-
gia veľmi silná, pritiahne mnohé častice kozmického žiarenia a  následne kozmického 
prachu, takže bude viditeľná všetkým ľuďom. Toto pritiahnutie vôbec nebude trvať 
milióny rokov, pretože nepôjde o  dej vytvárania hrubohmotnej planéty, ale iba o  dej 
magnetickej príťažlivosti.

* Prednáška: „Hrubohmotnosť“
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 34. Tvor

Pred vaším zrakom už boli odkryté nové tajomstvá stvorenia, čím ste si mohli vytvoriť 
veľmi hrubý obraz o tom, aké veľké sú jeho jednotlivé časti. Ešte sme však nehovorili  
o tom, aké druhy stvorených ho obývajú.

Všetko vo stvorení pochádza z vyžarovania Boha. Toto vyžarovanie je vlastne Zákon 
Lásky,  Spravodlivosti  a  Čistoty.  V  priamom  vyžarovaní  však  môžu  pôsobiť  iba  tí, 
ktorých pôvod je nad Hranicou. Ostatní stvorení a stvorenie ako také môže vzniknúť iba 
z križovania týchto žiarení.

Trojzákon  Lásky,  Spravodlivosti  a  Čistoty  vytvára  štyri  kombinácie  križovaní  – 
Láska a Čistota; Láska a Spravodlivosť; Spravodlivosť a Čistota; Láska, Spravodlivosť, 
Čistota.

Z križovania Lásky a Čistoty pochádzajú stavebné prvky stvorenia a zároveň z tohto 
križovania pochádza dar Boha tým, ktorí neochvejne stoja v Jeho službe – iskra bezby-
tostnosti, božsky-bytostná iskra a praduchovná iskra.

Z križovania Lásky a Spravodlivosti pochádzajú zvieratá. Podľa svojej sily, podobne 
ako iní stvorení, klesajú na tú úroveň, kde sú schopné vedome pôsobiť. Ako posledná 
zrazenina sú potom zvieracie zárodky, ktoré sa v hmotnosti najprv musia sformovať do 
pevnej zvieracej duše, aby v ďalšom vývoji v bytostnom dosiahli vedomie. Práve Láska 
je Sila, ktorá im umožňuje získať pevnú formu duše a neskôr aj vedomie.

Z križovania Spravodlivosti a Čistoty pochádzajú bytostní. Pokiaľ ich sila nestačí na 
to, aby sa udržali v božsky-bytostnom, na hranici do prabytostného sa štiepia na praby-
tostných a praanjelov. Pokiaľ prabytostní nie sú dostatočne silní, na hranici do bytost-
ného sa štiepia na bytostných. Ako posledná zrazenina, čiže najslabší z nich, sú potom 
bytostné zárodky, ktoré pôsobia v hmotnosti, ako sú elfovia, sylfovia, víly, permoníci 
atď.

Z križovania všetkých troch Zákonov pochádzajú serafíni. Títo pôsobia na Hranici. 
Pokiaľ nie sú dostatočne silní,  štiepia sa na archanjelov a cherubínov,  ktorí  pôsobia 
v božsky-bytostnom. Pokiaľ archanjeli nie sú dostatočne silní, na hranici do praduchov-
na sa štiepia na praduchov a praanjelov. Praduchovia sú vlastne duchovia v pravom slova 
zmysle, teda to je plný druh ducha. Pokiaľ ich sila nie je veľká, klesajú a na hranici do 
duchovna sa štiepia na duchov a anjelov. Ako posledná zrazenina sú potom duchovné is-
kričky, ktoré sa musia vyvíjať k vedomiu v hmotnosti.

Tak ako tvorovia podľa svojej úrovne vedomia klesajú a štiepia sa, takisto môžu po 
zväčšení svojho vedomia stúpať a znovu sa spájať. Aby sa mohli spojiť a tým sa vrátiť 
do vyššej úrovne, kadiaľ predtým prechádzali ako nevedomí, musia v hraničnom pásme 
obdržať  ako dar  iskru.  Iskru praduchovnú,  božsky-bytostnú a  aj  iskru bezbytostnosti 
môže dostať ktorýkoľvek tvor, teda nielen duch, ale aj bytostný, anjel a zviera. Všetko 
záleží len od neho, veď tento dar je zakotvený v Zákonoch stvorenia, a to v Zákone po-
hybu.
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 35. Vedomie

V prednáške „Tvor“ vám bolo ukázané, z križovania akých žiarení vznikajú stvorení. 
Ešte stále však neviete, prečo niektorí sú ihneď vedomí a iní nie a čo vedomie vlastne 
je.

Križovanie žiarení na vrchole Hranice si predstavte ako krúživý pohyb troch základ-
ných prúdov Lásky, Spravodlivosti  a Čistoty. Tieto prúdy krúžia medzi rukami toho, 
skrz ktorého stvorení vznikajú.

Vlastné vedomie je Sila,  ktorá prúdi z križovania žiarení Lásky a Čistoty. To, že 
z tohto križovania vznikajú stavebné prvky stvorenia, je iba vedľajšie prúdenie. Hlavné 
prúdenie tohto križovania je vedomie.

Stvorení podľa stupňa svojej schopnosti sa môžu na príslušných úrovniach stvorenia 
spojiť s týmto prúdom, teda môžu prijať také vedomie, aké im umožní tam zostať a pô-
sobiť. Takto vznikajú ihneď vedomí stvorení.

Tí, ktorí nie sú schopní prijať vedomie príslušnej vyššej úrovne, musia klesať nižšie. 
Vedomie sa postupne štiepi na drobnejšie čiastočky, takže v nižších úrovniach potom 
stvorení môžu sa spojiť s takto oslabeným vedomím a pôsobiť tam. Ako posledné zraze-
niny tvorov sú potom nevedomé zárodky či už duchov, bytostných alebo zvierat, ktoré 
až prežívaním v pozdejšom stvorení sú schopné prijať najslabšie odštiepky vedomia, 
čím sa postupne aj oni môžu stať vedomými.

Vedomie je v skutočnosti časť Čistoty a Láska je Sila, ktorou si vedomie môže tvor 
udržať. Preto je Láska Silou, ktorou si zvieracie zárodky musia najprv vybudovať stabil-
nú dušu, a až neskôr, keď je ich duša pevná, dokážu pritiahnuť aj čiastočky Čistoty, čím 
sa stanú vedomými zvieratami.

Teraz, keď je vám už zrejmé, ako vzniká vedomie, môžete pochopiť, čo to znamená, 
keď si niekto vytvorí vedomie temné.

Sila Lásky a Čistoty prúdi a duch svojím konaním ju okolo seba smeruje. Ak je jeho 
chcenie čisté a ušľachtilé,  postupne sa z iskričky stáva krásny žiarivý plameň, ktorý 
Láska zahalí v čistý šat ducha. Ak je jeho chcenie temné, rozhorí sa špinavým plame-
ňom a ním opovrhnutá sila Lásky okolo neho vytvorí nepekný šat.

Vedomie je niečo, čo teda tvor má a môže sa mu zväčšovať, pokiaľ je jeho chcenie 
nasmerované k Výšinám, ale môže ho aj stratiť, ak je jeho chcenie nasmerované opač-
ne. Takto sa dokonca môže stať, že praduch klesne na úroveň ducha, ak svojím konaním 
odhodí od seba takú časť vedomia, vďaka ktorej mohol pôsobiť vo vyššej úrovni stvore-
nia. Potom sa musí znova vyvíjať a nadobudnúť pôvodné vedomie tým spôsobom, ako 
to musia robiť tí, ktorých pôvod bol v nižších častiach stvorenia.

Aj Lucifer tým, že hodil kopiju po Synovi Človeka, spáchal duchovnú vraždu a od-
hodil od seba časť svojho vedomia, čím poklesol. Očistou vo výlevke túto časť vedomia 
nemohol naspäť nadobudnúť, pretože už s ním nebola spojená. Až pomocou pri očiste 
ľudských duchov, ktorých svojím princípom stiahol, môže toto vedomie opätovne nado-
budnúť, ale to už bude nové vedomie a nie to odvrhnuté staré.

Hoci to nesúvisí priamo s vedomím, musíme si ešte povedať o tom, na čo sú jednot-
liví stvorení vo stvorení. Hoci má každý inú úlohu, vo všeobecnosti zvieratá okolo seba 
podporujú svojím pôsobením pohyb, pretože sa zachvievajú v Sile vysielanej skrz Býka 
na Hranici.

Bytostní, ktorí v sebe nemajú duchovné, majú na starosti výstavbu, teda vytvárajú 
planéty a starajú sa o rastliny. Svojím pôsobením podporujú hrdinstvo, pretože sa za-
chvievajú v Sile vysielanej skrz Leva na Hranici.

Bytostní, ktorí v sebe majú duchovné, čiže tí, ktorí pochádzajú zo serafína, majú na 
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starosti  riadenie  výstavby  stvorenia.  Svojím  pôsobením  podporujú  Čistotu,  ktorá  sa 
prejavuje oddanosťou a vernosťou a zachvievajú sa v Sile vysielanej skrz Orla na Hrani-
ci.

Duchovia svojím pôsobením podporujú Lásku, pretože sa zachvievajú v Sile Barana 
na Hranici.

Okrem týchto stvorených sa v duchovne a vyšších častiach stvorenia nachádzajú aj 
anjeli. Títo sú vždy vedomí a svojím pôsobením podporujú Čistotu vedomia. Zachvieva-
jú sa v Sile Orla na Hranici.
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 36. Vernosť ako obraz Čistoty a šat ducha

Keď zjedli Eva s Adamom jablko poznania, spoznali, že sú nahí. Iste je vám tento obraz 
z Biblie známy. Avšak doteraz ste sa nad ním bližšie nezamýšľali. Prečo boli nahí? A čo 
je nahota?

Vo stvorení platí Zákon, že poznanie, ktoré sa prejavuje vo vedomí, tvorí šat. Preto 
keď duchovná iskrička prvýkrát precitne z nevedomia, zistí, že je nahá, teda zistí, že nič 
nevie, a to je jej prvé poznanie. Toto prvé poznanie jej umožňuje vytvoriť si hoci aj 
maličké šaty, ktoré sú symbolicky zobrazené figovým listom, ktorým Adam a Eva za-
kryli svoju nahotu. Následne v mnohých prežívaniach v hmotnosti na jej rôznych úrov-
niach  sa  vedomie  duchovnej  iskričky  zväčšuje,  čím  sa  nielen  postupne  mení  na 
vedomého ducha, ale zároveň si tým vytvára aj nový šat.

Tento šat, jeho farba, ozdoby či dokonca drahokamy, ktoré ho môžu zdobiť, záležia 
od toho, ako duch kráča po spletitých cestách poznania Božích Zákonov.

Základný Zákon, ktorý je pri tomto rozhodujúci, je Zákon Čistoty. Jeho obraz ľudský 
duch spoznáva vo vernosti. Nemýľte si však vernosť pozemskú s vernosťou duchovnou, 
lebo tá duchovná je omnoho vyššia a dôležitejšia.

Skutočná vernosť znamená iba jedno jediné. Vernosť Bohu, teda plnenie Jeho Vôle 
vo všetkých premenách svojho bytia. To je tá jediná a pravá vernosť, ktorá dokáže uro-
biť to, že šat ducha je čistý a krásny bez jedinej poškvrny. Všetko ostatné, čo potom 
človek koná v zmysle Božích Zákonov, pridáva na tento šat ozdoby a drahokamy, ktoré 
ho môžu zdobiť. Ak však duch nekoná podľa Božej Vôle, sám si tento šat znečisťuje, 
takže vyzerá napríklad ako žobrák, lebo jeho šat je roztrhaný, ako vrah, lebo jeho šat je 
krvavý atď.

Svojím vlastným chcením a usilovaním, teda skutočným plnením Božej Vôle, musí 
človek svoj šat vyprať a vybieliť, aby sa znovu smel vrátiť tam, odkiaľ pochádza. Pokiaľ 
to sám neurobí, dokáže tým iba to, že je nepotrebným trúdom vo stvorení, a preto bude 
v záverečnom dianí rozomletý na prach.

„Prach si a v prach sa obrátiš!“ Táto výstraha je hneď na začiatku Biblie a už po stá-
ročia na vás volá, aby ste sa pozreli na svoj vlastný šat.

Vráťme sa však k tomu krásnemu, teda k tým šatám, ktoré sú čisté a jagavé. Ich far-
ba je rôzna, nie je iba biela, lebo závisí od toho, aký duch ich nosí. Každá farba je po-
trebná,  a  to  v  mnohých  odtieňoch,  lebo  mnohoraké  sú  úlohy,  ktoré  duch  musí  vo 
stvorení plniť.

Nečudujte sa preto,  ak sa vám zrazu zmení šat  z jednej  farby na druhú,  lebo to 
znamená, že ste jednu úlohu dokončili a máte začať plniť inú. S každou dokončenou 
úlohou rastie aj vaše vedomie,  preto sa musí zákonite zmeniť aj šat. Lebo keby to tak 
nebolo, znamenalo by to zastavenie.

Tá zmena nemusí byť veľká, môže to byť len maličká zmena odtieňa, pridanie pek-
nej ozdoby, ako napríklad lem šatu, zmena farby plášťa, ktorý niektorí smú nosiť na svo-
jom šate, zmena symbolu na prsiach napríklad z kríža na holubicu, zmena ozdoby hlavy, 
ktorú niektorí služobníci Boží smú nosiť ako diadém či čelenku, alebo zmena drahoka-
mu v tejto čelenke.

Čím vyššie duch stúpa,  čím je jeho vedomie väčšie, tým je aj jeho šat žiarivejší  
a krajší a tým aj viac ozdôb môže mať. Vzrastá tým však aj zodpovednosť, ktorú tento 
duch nesie, a preto musí byť ostražitý, aby vždy bdel. Čím je však väčšia zodpovednosť 
ducha, tým väčšia podpora sa mu dostáva zo Svetla, aby svoje úlohy splnil. V tom sa 
prejavuje dokonalosť Božej Vôle, ktorá dáva každému práve toľko, koľko potrebuje, teda 
ani o zrniečko viac či menej.

61



Vernosť ako obraz Čistoty a šat ducha

Snažte sa, ľudia, aby aj váš šat bol žiarivý ako striebro, lebo iba tak dokážete svojmu 
Stvoriteľovi, že plníte Jeho Vôľu, a iba tak sa budete môcť vrátiť tam, odkiaľ ste prišli,  
teda do svojho nebeského domova.
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  NOVÁ ŠKOLA



Usiluj sa o pochopenie toho, čo má byť…



 1. Cesty ľudských duchov v pozdejšom stvorení

Milióny ľudských duchov sú naraz v pozdejšom stvorení. Dvanásť kmeňov, inak pove-
dané dvanásť kást alebo dvanásť rás. V každom kmeni stodvadsať miliónov duchov. 
Mnoho v záhrobí, málo na Zemi. Ako vlny mora prichádzajú a odchádzajú v kolobehu 
prílivu  a  odlivu.  Po  tisícročia  tí  istí,  a  predsa  vždy  iní.  Dvanásť  kmeňov  znamená 
dvanásť kást. Každý duch prechádza všetkými.

Prvý kmeň je kmeň detských duchov. Na začiatku sú v ňom iskričky, ktoré spoz-
návajú, kde sú.

Druhý kmeň je kmeň mladosti, kde duchovia spoznávajú, kto sú.
Tretí kmeň je kmeň dozrievania, kde duchovia spoznávajú, čím sú.
Štvrtý kmeň je kmeň zrelých činov, kde duchovia spoznávajú, odkiaľ sú.
Piaty kmeň je kmeň dospelosti, kde duchovia spoznávajú, koho sú.
Šiesty kmeň je kmeň návratu, kde duchovia spoznávajú, s kým sú.
Ďalších šesť  kmeňov je  šesť  kmeňov kňažstva,  kde duchovia  učia  tých,  ktorí  sú 

v predchádzajúcich kmeňoch. A tak v siedmom kmeni učia tých, ktorí v prvom kmeni 
spoznávajú, kde sú, v ôsmom kmeni učia tých, ktorí v druhom kmeni spoznávajú, kto 
sú, v deviatom kmeni tých, ktorí v treťom kmeni spoznávajú, čím sú, v desiatom kmeni  
učia tých, ktorí vo štvrtom kmeni spoznávajú, odkiaľ sú, a v jedenástom kmeni učia 
tých, ktorí v piatom kmeni spoznávajú, koho sú.

Dvanásty kmeň je kmeň najvyšší, kde neučia tých, ktorí v šiestom kmeni spoznáva-
jú, s kým sú, lež sami spoznávajú v tomto stupni cestu kam.

Dvanásť kmeňov je vždy naraz v pozdejšom stvorení, a tak sa celé stvorenie vlní 
a tká. Učiac jedni druhých, tí druhí spoznávajú a tí prví statne kráčajú. Ako vo všetkom, 
i tu platí prísny Zákon, Zákon príťažlivosti rovnorodého. A ako vlny na mori sú v urči-
tom čase tí istí duchovia na Zemi.

Po milióny rokov duchovia prichádzali a odchádzali, aby sa opäť s tými istými duch-
mi vracali. Mnohé vlákna spájajú všetkých duchov na Zemi, a tak tvoria tkaninu, ktorá 
sa vlní ako nádherný koberec a duchov spája alebo rozdeľuje. Od pradávna tí istí ducho-
via učili, tí istí duchovia viedli, tí istí duchovia pomáhali.

Zlá je dnešná doba, veľmi zlá, lebo ľudia porušili harmóniu stvorenia a na Zem prišli 
mnohí, ktorí sem nepatria. Nie tí temní či zlí, ale tí, ktorí sú z iného kmeňa pozdejšieho 
stvorenia.

Dvanásť kmeňov je šesť párov,  šesť vĺn, v ktorých mali  prichádzať duchovia na 
Zem. Po prvom a siedmom kmeni prichádza druhý a ôsmy, ten pritiahne tretí a deviaty,  
a tak to pokračuje po šiesty a dvanásty, aby v Zákone zvratného pôsobenia opäť prišiel 
prvý a siedmy.

Dnes  je  však na  Zemi naraz všetkých dvanásť  kmeňov,  a  tak vznikajú konflikty 
a prekážky, lebo jedni nerozumejú druhým.

Prevratné zmeny sprevádzali na Zemi obdobia, v ktorých sa striedali páry kmeňov. 
V zabudnutých dobách Atlantídy to boli  stavby nových chrámov. So stĺpami nových 
chrámov prijímali ľudia skrz k tomu povolaných Slovo poznania.

Doby v pozdejšom stvorení sú známe ako duchovné veky. Dvanásťkrát dvanásť ve-
kov trvá pozdejšie stvorenie pre vývoj duchov. Nastáva posledný vek, vek Vodnára, pre-
vratná  doba.  Vek,  v  ktorom na  Zemi  mali  byť  len  duchovia  šiesteho  a  dvanásteho 
kmeňa. Mnoho je tých, ktorí v priebehu pozdejšieho stvorenia spoznali, kde sú, menej je 
tých,  ktorí  spoznali,  kto sú a najmenej  je  tých,  ktorí  spoznali,  odkiaľ sú.  V ďalších 
kmeňoch ľudia nie sú.

65



Cesty ľudských duchov v pozdejšom stvorení

Dvanásť kmeňov je dvanásť stupňov, dvanásť častí stvorenia. Dvanásť stupňov od 
nevedomého k najvyššiemu vedomiu. Tí, ktorí boli ihneď vedomí, pomáhali z vyšších 
kmeňov tým, ktorí ako nevedomí sa snažili dostať po týchto stupňoch nahor.

Lež beda ti, človeče, beda! Svojhlavo si zasiahol do tkaniva stvorenia a prerušil si 
prúd stúpania. Len tí, ktorí pred miliónmi rokov spoznali, kde sú, kto sú, čím sú, odkiaľ 
sú, koho sú a s kým sú, len tí postúpili do vyššieho kmeňa a smú učiť iných. Ostatní 
svojím rozumom zatlačili toto poznanie do úzadia, a tak poklesli.

Návrat domov je však možný len pre tých, ktorí sú vedomí, teda pre tých, ktorí sú 
aspoň zo siedmeho kmeňa. Od pradávna prichádzali pomoci, či už ihneď vedomých zo 
siedmeho až jedenásteho kmeňa alebo praduchovných z kmeňa dvanásteho. V núdzi 
najvyššej, v hodine dvanástej k vám prišla pomoc z Výšin. Pomoc, ktorá je mimo aké-
hokoľvek duchovného kmeňa. Pomoc ste vždy zahodili, lebo ste ju nespoznali. Strhli ste 
ju do bahna nížin a všetko ste prekrútili.

Čo ste urobili zo Slova? Cirkevnú dogmu! Nie v minulosti, ale v  prítomnosti toto  
platí! Zo vznešeného Slova, Slova z Výšin, Slova zo Svätého Grálu, ste takisto ako pred 
dvomi tisícročiami zo Slova Syna Božieho urobili dogmu. Slovo sa telom stalo a prebý-
valo medzi vami a Slovo ľudia nespoznali!

Vy pokrytci,  čo si myslíte,  že poznať Slovo znamená ho čítať, počúvať,  slniť sa 
v ňom či chváliť sa ním?! Vy pokrytci, čo si myslíte, že žitie Slova je nosenie krížov?! 
Vy pokrytci, čo si myslíte, že žijete Slovo?!

Nikdy, a počúvajte dobre, nikdy ste nepochopili, čo je žitie Slova! Darmo k vám bolo 
volané: „Žite v presvedčení!“ Darmo k vám bolo volané: „Choďte a skúmajte!“ Darmo 
k vám bolo volané: „Pozorujte iných a tým sa učte sami!“

V kabinetoch, v uzavretých komnatách, v uzavretých skupinách ste Slovo čítali, ale 
neskúmali ste v Slove sami seba! Videli ste chyby na iných a pokrytecky ste zatvárali 
oči: „Veď i my máme chyby!“ Pokrytecky to bolo, lebo tie chyby boli vašimi chybami, 
ale vy ste sa z toho nechceli učiť!

Zo Slova ste urobili kult. A nielen zo Slova, ale zo všetkého – z pobožnosti, z miest-
nosti, z oltára, antependia, kríža, misky … zo všetkého! Uctievali ste Slovo, Trigon, vaše 
kríže,  Horu,  pyramídu,  učeníkov  či  nositeľov  zlatého  kríža …  uctievali  ste  všetko, 
a predovšetkým sami seba!

Preč s takýmto konaním, vy pokrytci! Preč s ním! V nastávajúcej dobe už nemá 
miesta. Všetci tí, ktorí takto konali, sú na tom stokrát horšie ako tí, ktorí Slovo nikdy ne-
poznali!

Amen!
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 2. Nová škola

Po miliónoch rokov, odkedy ste prišli do tohto stvorenia, je tu opäť pre vás nová škola. 
Nová v tom, že je to tá prvá. Musíte sa opäť vrátiť do čias Atlantídy, aby ste sa naučili  
to, čo ste sa mali naučiť už vtedy.

Nezvládli ste ešte ani len prvú triedu duchovnej školy, hoci maturitná skúška už bola! 
A tak sa musíte vrátiť do lavíc a naučiť sa konečne poznávať Božiu Vôľu.

Hoci tisíckrát bolo k vám hovorené, že Božia Vôľa je jasne poznateľná vo stvorení 
v jeho Zákonoch, nikdy ste Ju doteraz nechceli spoznať. Hoci ste o Nej hovorili, nikdy 
ste nevzťahovali Jej Zákony na seba, ale vždy len na iných.

I toto vám bolo tisíckrát hovorené a ani toto ste nepochopili. Preto nová škola vám 
bude musieť každé dianie, či už hmotné alebo duchovné, vysvetľovať vo vzťahu k vám 
samotným. Jedine tak snáď konečne pochopíte Božie Zákony a tým aj Božiu Vôľu.

Je to smutné, že musí nastať takéto dianie, pretože tým sa radíte na najposlednejšie 
miesto vo stvorení, lebo ešte aj to, čo je označované ako „nevedomé bytostné“, sa na 
rozdiel od vás plne zachvieva v týchto Zákonoch.

Jedine ľudský duch tohto stvorenia sa neustále stavia proti svojmu Stvoriteľovi, čím 
sa chce sám vyvrhnúť mimo stvorenia. Pretože to zo Zákona nie je možné, nemôže mu 
toto chcenie byť splnené, a práve preto dnešné ľudstvo tak trpí.

Tu nejde snáď o vyvyšovanie sa k Bohu, ale o snahu o úplné postavenie sa mimo 
stvorenia, Stvoriteľa a všetkého, čo s tým súvisí. Je to také konanie, ktoré má v pozem-
skom obraz v slovách „chaos“, „nirvána“ alebo „totálne zničenie“.

Ľudia dneška hľadajú útek pred ničotnosťou všedného dňa do ničotnosti, ktorú majú 
sami v sebe. Len sa dôkladne pozrite okolo seba a sami spoznáte toto dianie. Jeho kon-
krétnymi  prejavmi  sú  napríklad  televízna  pseudokultúra,  drogy,  demokracia,  návrat 
k prírode, politické strany … proste všetko!

Jedno z najvýznamnejších miest v tomto smere zaujímajú cirkvi dvadsiateho prvého 
storočia. Ľuďom prestáva vyhovovať „obyčajné kresťanstvo“, a tak hľadajú tie najkr-
kolomnejšie duchovné či iné cvičenia, ktoré im majú zaistiť návrat do raja.

Šamani divokých kmeňov pred stáročiami neboli vo svojej naivite a zaostalosti takí 
smiešni, ako títo novodobí „šamani“. Miesto pestrých pier z vtákov sú ovešaní pestrými 
slovami a miesto krkolomných pohybov krkolomne spájajú slová. Všetko sa to deje len 
preto, že nikto z nich nehľadá v Slove ten pravý, duchovný význam, ale vždy len ten 
hmotný, ktorý sa, samozrejme, nedá nájsť.

Preto v novej škole sa budete musieť naučiť chápať duchovné obrazy a duchovné 
dianie a až po tomto sa budete môcť naučiť duchovné dianie vztiahnuť i na hmotné. 
Doteraz ste to vždy robili naopak.

Preto, aby ste to dokázali, bude nutné, aby ste konečne dokázali otvoriť svoj duchov-
ný zrak a sluch.

Darmo k vám bolo v Slove volané, že v dôsledku pádu ľudstva do hriechu ľudstvo 
nedokázalo tento zrak a sluch otvoriť a postupne stratilo schopnosť otvárať i bytostný 
a neskôr i jemnohmotný zrak a sluch. Preto to bolo k vám volané márne, lebo ste nepo-
chopili, že máte povinnosť tento zrak a sluch opäť nadobudnúť.

Vo všetkom ste sa vyhovárali na to, že ak má niečo prísť, tak to príde samo, ale za-
budli ste, že stratený a zabudnutý dar si musíte nájsť len vy sami!

Nič nepríde k vám samo, lebo všetko to, čo potrebujete k rozvinutiu svojich vlast-
ných schopností, ste dostali už veľmi dávno, pri vašom stvorení pred mnohými miliónmi 
rokov. Tieto dary vám neboli nikdy odňaté, ale vy ste ich zahrabali pod hlušinu pozem-
skej márnivosti.
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Hľadať musíte sami v sebe! K tomu je potrebné, aby ste sa konečne prebudili!
Jedine Zem, teda pozemský život, vám umožňuje spoznať,  čo je pomalosť hmoty, 

pretože jedine tu môžu byť myšlienky a slová rozdielne od skutkov. Preto je Zem  to 
miesto, kde môžete najlepšie spoznať duchovné Zákony, lebo ich prejav v hmotnosti 
prebieha dlho.

Ako obraz si zoberme narodenie dieťaťa.
Maličké telíčko sa vyvíja desať lunárnych mesiacov, kým sa môže narodiť. Telo zo 

strednej hrubohmotnosti sa z hľadiska pozemského času vyvíja päť lunárnych mesiacov, 
ale z hľadiska času v strednej hrubohmotnosti je to sotva desať minút! Telíčko z jemnej 
hrubohmotnosti  sa z  hľadiska času v strednej  hrubohmotnosti  vyvíja päť  minút,  ale 
z hľadiska času v jemnej hrubohmotnosti je to sotva stotina sekundy! A to je len skraco-
vanie času prežívania v hrubohmotnosti. Omnoho rýchlejšie je to v jemnohmotnosti, ná-
sledne v bytostnej ríši, v ríši duchovnej  atď. Pozemsky sú to vlastne nepredstaviteľne 
krátke časové úseky.

Už len z tohto vidíte,  že pokiaľ chcete pozorovať vývoj tela, tak to dokážete len 
v hrubej hrubohmotnosti, lebo v jemnejších častiach stvorenia je to dej taký rýchly, že 
by ste si ten vývoj nestačili ani všimnúť!

Toto je príklad časového pôsobenia duchovných Zákonov, z ktorého môžete poznať, 
prečo je práve Zem pre vás dôležitým bodom obratu. Zároveň z týchto časov môžete 
poznať, aká je vaša zodpovednosť za čistotu vašich myšlienok, pretože, hoci v hrubej 
hrubohmotnosti k činom dôjsť nemusí, v strednej hrubohmotnosti je vaša myšlienka ih-
neď čin!
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 3. Svet myšlienok

Rozmanitý je svet myšlienok. Ako najsilnejšia zbraň pôsobí predovšetkým v strednej, 
ale aj v jemnej hrubohmotnosti, a ovplyvňuje odtiaľ dianie na celej Zemi. Hoci je myš-
lienok nepreberné množstvo, je svet myšlienkových foriem pomerne jednoduchý.

Myšlienky môžeme rozdeliť na myšlienky neutrálne, napríklad typu „aké bude poča-
sie“, myšlienky temné, ktorých základom je nenávisť, a myšlienky svetlé, ktorých zá-
kladom je túžba do Výšin.

Myšlienky  neutrálne  rovnako ako myšlienky  prchavé  a  tekavé  nevytvárajú  trvalé 
myšlienkové formy, ale len formy, ktoré trvajú iba počas  trvania myšlienky,  a preto 
nemá zmysel sa nimi zapodievať.

Obrovský je svet temných myšlienok. Vzhľadom na svoju hutnosť temné myšlienky 
nestúpajú nahor, ale zdržujú sa len v najbližšom okolí Zeme tam, kde sú k Zemi pripúta-
ní  temní  duchovia.  Tu  vytvorili  tieto  myšlienky  jeden  jediný  obrovský  temný  hrad 
s mnohými vstupnými bránami. Tento hrad svojimi chápadlami obklopuje celú planétu 
Zem.

Sledujme jednu temnú myšlienku. Vychádza zo Zeme od svojho pôvodcu a nadobú-
da ohyzdný tvar. Temný duch na Zemi však nikdy nedokáže vyslať pevnú temnú myš-
lienku na prvýkrát. Duchom zmietajú temné, mnohokrát protichodné city a myšlienka 
s ním spojená akoby v chaose mení svoj tvar a je priťahovaná od brány k bráne temného 
hradu. Po dosť dlhom čase nadobúda svoj konečný tvar, ktorý zodpovedá najsilnejšiemu 
cíteniu, a vchádza do jednej z temných brán. Tu vytvorí nový stavebný kameň temného 
hradu, ktorý sa tým zväčší a cez spojovacie vlákno spätne ovplyvní ducha človeka.

Temný hrad tvorí jedna obrovská sála, sála nenávisti. Do sály vedú mnohé brány, 
ktoré zodpovedajú temným predchodcom nenávisti. Skôr či neskôr každý temný duch 
skončí v tejto sále.

Hlavnou bránou je  závisť.  Pôvodne bola  ona hlavnou sálou,  no  prenechala  svoje 
miesto svojej dcére a so škodoradosťou jej denno-denne prináša nové obete. Závisť je 
vo všetkom, i v tom najabsurdnejšom podaní. Tí najtemnejší závidia druhým ešte aj ich 
závisť či nenávisť, závidia, keď sa im nedarí, a závidia im ich nešťastie aj ich škodu.  
Závisť sa stala najvernejšou služobníčkou temna.

Pozrime sa bližšie  na ďalšie  brány.  Lakomstvo a mamona je  druhá veľká brána. 
Najabsurdnejšie heslo lakomstva je: „Ušetriť, nech to stojí, čo to stojí!“

A hneď vedľa ďalšia brána, brána vášní. Nezdržíme sa tu, lebo je to odporné, tie  
najhnusnejšie pozemské orgie sú len slabým odvarom toho, čo sa tu deje.

Ďalšia brána je veľmi pestrá, pomaľovaná tými najkrikľavejšími farbami. Je to brána 
kultov a falošného uctievania. Každá nová soška na oltári tu má formu novej krikľavej 
stužky, ktorá zdobí bránu. Ľudia si urobili kult zo všetkého – z narodenia i smrti, radosti 
i bolesti, jedla i hladu, mladosti i staroby, zo všetkých ľudí, zo všetkých činností, zo 
všetkých vecí. Niet jednej jedinej veci, činnosti či osoby, z ktorej by si neurobili kult 
a ktorú by neuctievali. Uctievajú ešte aj tých, ktorých sami nenávidia.

Nakoniec spomeňme poslednú, piatu bránu, bránu najmenšiu, bránu falošnej pokory 
a skromnosti. Najmenšia čo do veľkosti, najväčšia čo do počtu vchádzajúcich. Najviac je 
tých, ktorí zdanlivo malí, akoby pokorní, nasycujú túto bránu novými myšlienkami. Niet 
jediného temného ducha, ktorý by tu nemal myšlienku.

Najviac myšlienok je z falošnej pokory ako odpoveď na otázku: „Aké sú výsledky 
vašej práce?“ Odpoveď: „Ja neviem, to nech posúdi Boh!“ To je skutočná falošná po-
kora! Mýliť sa je ľudské, to však neznamená, že túto omylnosť budeme klásť na prvé 
miesto. Ak je človek skutočne pokorný, jeho odpoveď bude: „V Sile od Boha som sa 
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snažil urobiť to najlepšie, čo viem, a preto si stojím za tým, čo som urobil, a viem, že za 
to nesiem zodpovednosť!“ –

Ako modrý ostrov zasľúbenia vznáša sa v jemných oblastiach hrubohmotnosti mesto 
svetlých myšlienok. Mesto, ktoré tvorí svetlý hrad s hlavnou sieňou, Láskou s mnohými 
vstupnými bránami. Niet medzi nimi rozdielu vo veľkosti či kráse.

Ako usmievavá tvár nás víta brána čistej Radosti a Šťastia. Najkrajšie myšlienky ve-
domého šťastia stvorených z toho, že smú slúžiť Božej Vôli, ozdobujú túto bránu.

Krásne brány nasledujú jedna za druhou – Túžba do Výšin, Čistota, Nádej, Pokora. 
To sú len niektoré z týchto brán. Jedna krajšia než druhá. Zostaňme na chvíľu pri hrdej 
bráne, bráne pravej Pokory a Zbožnosti.

Čo už dnes vedia ľudia o pravej pokore? Zamieňajú si ju s úlisnosťou, podliezaním, 
vyvyšovaním sa či sebazhadzovaním. Pravá pokora je však hrdá! Lebo pokorný môže 
byť iba ten, kto vedome koná v lúči pokory vysielanej hrdým Orlom do stvorenia. Preto 
– pravá pokora je hrdosť! Hrdosť na výsledky svojej práce, hrdosť na vedomé konanie 
v Zákone, hrdosť na to, že smiem byť z Vôle Božej!

Ale nezamieňajte si pravú pokoru s jej najväčším nepriateľom, pýchou! Ako možno 
rozpoznať pýchu od pokory? Pýcha dáva do popredia malicherné ľudské „ja“, kým po-
kora dáva do popredia hrdosť z toho, že vlastné „ja“ sa stratilo v sebe v poznaní Slova!

A preto pyšný povie: „Ja som to urobil, Ja to viem, Ja to chcem, Ja to poznám…“, 
kým pokorný povie: „urobil som to, viem to, chcem to, poznám to…“. Maličký, ale naj-
dôležitejší rozdiel!

70



 4. Čítanie myšlienok

Z mnohých strán ste už počuli alebo čítali o tom, že je možné čítanie myšlienok. Zdá sa 
vám to tajuplné či mystické. Myslíte si, že je to veľmi ťažké a že si to vyžaduje špeciál-
ne školenie.

Nie je to tak, opak je pravdou. Čítanie myšlienok je ešte jednoduchšie ako hovorenie. 
Práve preto, že je to také jednoduché, ovláda toto umenie málokto. Vo všetkom totiž 
hľadáte nemožné a krkolomné spôsoby, čím si všetko len sťažujete.

A pritom stačí tak málo, počuť svoje duchovné vedenie! To je celé tajomstvo.
Vidíte, je to jednoduchšie, ako keď musíte sami hovoriť. V prípade čítania myšlienok 

stačí len počúvať. Samozrejme, nie všetky myšlienky iných ľudí k vám môžu byť prive-
dené.

Všetko sa riadi Božou Vôľou, teda Zákonom Lásky, Spravodlivosti a Čistoty. Preto 
nikdy k vám nebudú privedené myšlienky niekoho iného, pokiaľ o nich nemáte vedieť. 
Akákoľvek zvedavosť je tou najväčšou prekážkou. Okrem toho ľudia vytvárajú také ob-
rovské  množstvo  myšlienok,  že  prakticky  k  vám  môže  byť  privedený  len  maličký 
zlomok. Aj z tohto zlomku je len nepatrná časť toho, čo skutočne potrebujete vedieť pri 
svojej pozemskej púti.

Pri čítaní myšlienok nezáleží na tom, či dotyčného človeka poznáte alebo nie, či ste 
s ním v osobnom kontakte alebo ste od neho stovky kilometrov vzdialení.

Každá myšlienka vytvára formu v strednej alebo jemnej hrubohmotnosti. Bez ohľadu 
na miesto, kde sa nachádzate, je takto viditeľná duchovnému vedeniu kohokoľvek iného, 
a preto mu môže byť privedená. Preto nie je viazaná ani na jazyk či čokoľvek iné, čo  
ovplyvňuje túto myšlienku v hrubej hrubohmotnosti.

Vlastným obsahom každej myšlienky je cit, ktorý ju vyvolal, a tento je odovzdávaný 
tomu, kto túto myšlienku smie počuť. Pokiaľ vás dotyčný aj osobne pozná, nie je mu 
ťažké z toho vyvodiť, i keď len približne, slová, ktoré tvoria túto myšlienku.

Z toho jednoznačne vyplýva, že čítať myšlienky dokáže iba ten, kto má cit prebu-
dený, teda ten, komu cit vládne.

Nemyslite si, že myšlienky dokážete oklamať! To je len rozumové zdanie. Cit člove-
ka je to jediné, čo sa v hrubohmotnom prežívaní oklamať nikdy nedá. Preto hoci chcete 
svojimi myšlienkami klamať, čítajúceho oklamať nedokážete.

Pýtate sa teraz, ako je to v prípadoch, keď je cit zahrabaný pod nánosom rozumu. 
Výraz „zahrabaný pod nánosom rozumu“ neznamená nič iné, ako byť otrokom tohto 
rozumu, teda cit poslúcha rozum miesto toho, aby mu vládol. A tak i v tomto prípade sa 
za každou myšlienkou skrýva jej pravý obsah. Do citu ide v takýchto prípadoch vždy 
skutočné chcenie rozumu, hoci skutočný obsah myšlienok rozum zaobaľuje do zdanlivo 
niečoho príjemného.

A preto tak ako po mnohokrát, i tento raz k vám musí byť volané to, čo ste doposiaľ 
nepochopili, lebo ste si mysleli, že to už viete:

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tak mier a budete šťastní!“
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 5. Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tak mier a budete 
šťastní!

Stále znova a znova musí byť toto k vám volané, lebo ešte stále ste nepochopili, čo to 
znamená mať krb svojich myšlienok čistý.

Udržiavať krb myšlienok čistý znamená milovať blížneho svojho ako seba samého.
Myslíte si, že udržiavanie čistého krbu myšlienok znamená neustále myslieť na veci 

povznášajúce do Výšin. Myslíte si, že udržiavanie čistého krbu myšlienok znamená, že 
v žiadnom prípade sa nesmiete rozčúliť. Ešte mnoho iného, falošného si o tomto myslí-
te. Udržiavanie čistého krbu myšlienok však znamená niečo úplne iné.

Každá Čistota je podmienená vnútorným stavom. To znamená, že nech by bola myš-
lienka na prvý pohľad akokoľvek vznešená, o jej Čistote rozhoduje výhradne vnútorný 
stav dotyčného človeka.

Nech sa ktokoľvek a akokoľvek kŕčovite snaží udržať určité myšlienky pri živote, 
nedokáže to, pokiaľ ich vonkajšia forma je v rozpore s jeho vnútorným stavom. Skôr či 
neskôr sa vonkajšie formy myšlienok musia dostať do zhody s týmto vnútorným stavom. 
To znamená, že vnútorne čistý človek nikdy nedokáže udržať temnú myšlienku i keby 
mu prebleskla hlavou a naopak, vnútorne nečistý človek nikdy nedokáže udržať svetlú 
myšlienku, nech by sa akokoľvek snažil.

Každý  je  pri  svojej  činnosti  neustále  obklopený  okolitým svetom myšlienkových 
foriem, a to ako dobrých, tak i zlých. Svojou vnútornou Čistotou a svojím myslením 
priťahuje určité typy myšlienkových foriem bez ohľadu na to, kto, kde a kedy ich vytvo-
ril.

Tieto formy vytvoria nad týmto človekom „ochranný kryt“,  akoby zvon,  čím ho 
zároveň izolujú od foriem iného druhu. Veľkosť, či lepšie povedané, sila tohto zvonu 
závisí  od  mnohých  okolností,  najmä  od  okamžitého  vnútorného  stavu  konkrétneho 
človeka, teda od sily jeho chcenia a od sily chcenia ostatných ľudí, ktorí sa v tom okami-
hu nachádzajú v jeho okolí.

Pokiaľ je jeho okolie v súlade s jeho vnútorným založením, tak sa vzájomne posilňu-
jú. Naopak, pokiaľ je jeho okolie inorodé, ochranný zvon sa zoslabuje. Preto v inorodej 
spoločnosti sa i vnútorne nie práve čistý človek môže javiť presne opačne a naopak,  
vnútorne čistý človek v inorodej spoločnosti väčšinou prekáža. Navonok sa to javí tak, 
že vnútorne nečistí sú považovaní za dobrých a vnútorne čistí za zlých, ktorí len rušia  
harmóniu.

V skutočnosti pri tom všetkom najviac trpia tí, ktorí na sebe najviac pociťujú tieto 
nezrovnalosti. Tí, ktorí sú vnútorne temní, toto dokážu dať i verejne najavo, lebo hľada-
jú chybu v ostatných, kým tí čistí mlčia, lebo hľadajú chybu v sebe.

Z uvedeného môžte sami spoznať príčiny mnohého konania. Uveďme si niekoľko 
príkladov.

Sebevrah koná vždy osamote, lebo jedine vtedy nie je rušený akýmikoľvek inými, 
hoci i temnými myšlienkami, ktoré toto konanie nepodporujú.

Udavači tiež radi udávajú osamote alebo na takom mieste, kde je to veľmi podporo-
vané a vítané.

Ten, kto podpláca, ľahko pochopí, kto si od neho úplatok žiada.
Takýchto príkladov by sa mohlo uviesť nespočetné množstvo. Ako vo všetkom, i tu 

sa prejavuje najmä Zákon príťažlivosti rovnorodého. Práve pre inorodosť, ktorá narúša 
vnútorný pokoj, ľudia z určitých skupín odchádzajú a spájajú sa s tými, ktorí ich chcenie 
podporujú.
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 6. Tisíc rokov ako jeden deň

Známe je vám, že čo prežijete v hmotnosti za tisíc rokov, prežijete v duchovne za jeden 
jediný deň. Tieto slová vo vás vyvolávajú predstavu obrovskej rýchlosti, s akou dianie 
v duchovne  prebieha.  Spája  sa  to  so  slovami,  že  tam je  myšlienka  ihneď čin,  kým 
v hmotnosti medzi myšlienkou a jej uskutočnením môžu uplynúť aj stáročia, ba dokon-
ca sa niektoré myšlienky vôbec neuskutočnia.

Pravdaže, aj vy poznáte niektoré myšlienky, ktoré sa nemôžu nikdy uskutočniť, lebo 
patria do ríše fantázie. Ale v pozemskom sa ľudia utápajú práve v takýchto myšlien-
kach, ktoré sú nereálne, teda neuskutočniteľné. Nemyslite si, že tam patria iba myšlien-
ky, ktoré sa týkajú rôznych mimozemšťanov, cestovania v čase, cesty do iných galaxií či 
iné sci-fi myšlienky. Patria tam aj myšlienky omnoho krajšie, zdanlivo ušľachtilé, ktoré 
uchvátili milióny či miliardy z vás.

V tejto súvislosti spomenieme napríklad ideály komunizmu, teda spoločnosti, kde by 
sa všetci mali dobre, všetkého by bolo dostatok a každý by mal to, čo by potreboval. Sú 
to azda myšlienky škaredé? Nie, nie sú, ba naopak, sú to myšlienky pekné, a preto ako 
sladké lepidlo mnohých prilákali a pevne spojili s ich autormi.

Pozrime sa však na to, čo je na tých myšlienkach nesprávne. Je to jednoduché, sú 
nereálne. A to preto, že sú v rozpore s Božími Zákonmi. Skôr než zdvihnete hlas a za-
čnete kričať: „Ako to? Či si vari Boh nepraje, aby každý mal dostatok?“ zamyslite sa 
nad tým, či to, ako boli tieto myšlienky prezentované komunistickými predstaviteľmi, 
bolo správne.

A tu prichádzame k onomu rozporu, teda k tomu, čo vedie ducha človeka nie do Vý-
šin, lež do opačných končín. Lebo podľa komunistov by mal každý dostať to, čo po-
trebuje, ale bez podmienky, že by si to musel aj  zaslúžiť.  A to je ten bod, ktorý je 
v rozpore s Božím Zákonom, že len ten smie prijať, kto aj dáva.

Napokon, vaše vlastné prežitie v spoločnostiach, ktoré si komunizmus dali ako svoj 
cieľ, vám ukázalo, že najviac si brali práve tí, ktorí dávali najmenej. A tí, ktorí dávali 
najviac,  trpeli.  Museli  trpieť,  lebo samotný komunizmus bol  postavený na myšlienke 
materiálnej a zabudlo sa na to hlavné, na to duchovné.

Tisíc rokov je ako jeden deň. A aj myšlienka komunizmu žije na vašej Zemi viac ako 
tisíc rokov. Nezačala francúzskou revolúciou či podobnými udalosťami, ale začala dáv-
no predtým. Už vtedy ju v hlavách pestovali filozofi, ale aj iní ľudia.

V duchovnom je však myšlienka ihneď skutok. A takto, čo vtedy myšlienkami vy-
tvorili, vyvolalo okamžite tomu zodpovedajúce obrazy, ktoré sa najprv prejavili v jem-
nejších  hmotnostiach  a  o  tisíc  rokov  aj  hrubo-hrubohmotne.  Najprv  chaotickými 
pokusmi malých revolúcií, až po vyvrcholenie v dvadsiatom storočí, keď sa tieto idey 
stali  spoločenskými  formami  na  obrovskom  území  Zeme  a  pretrvávajú,  aj  keď 
v omnoho menšej miere, doteraz.

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tak mier a budete šťastní!“ Príde Ti-
sícročná ríša, ríša mieru, kde sa všetko bude riadiť Božími Zákonmi. Ale tisíc rokov je 
ako jeden deň, preto nečakajte, že vaše myšlienky zapustia korene hneď aj v hrubej  
hrubohmotnosti. V duchovnom ten deň už nastal, ale v pozemskom potrvá ešte mnoho 
rokov, kým sa oslobodíte spod jarma všetkého nesprávneho, ktoré vás obklopuje tak, 
ako kedysi jarmo komunizmu v niektorých štátoch.

Neočakávajte preto zázračné zmeny, že dňa toho a toho o toľkej  a toľkej hodine 
skončí to staré a začne to nové, lebo v hrubej hrubohmotnosti nie je myšlienka ihneď 
čin. Ak však zmalomyseľniete a prestane udržiavať krb svojich myšlienok čistý, zmeníte 
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sa na fantastov, ktorých myšlienky sa nikdy neuskutočnia, lebo budete myslieť presne 
ako tí, ktorí chcú zostrojiť perpetuum mobile.

74



 7. Dospievanie

Dospievanie, najdôležitejší úsek ľudského života, obdobie, v ktorom sa dieťa mení na 
dospelého človeka. To podstatné, ktoré určuje priebeh dospievania, je skryté vo vyžaro-
vaní krvi. Každé dospievanie môžeme rozdeliť na tri etapy.

Prvá etapa dospievania je najkratšia. Trvá len pár mesiacov. Je to začiatok búrlivého 
procesu, keď nastáva hormonálna zmena a na tele dieťaťa sa začínajú objavovať prvé 
znaky dospelosti. Toto obdobie by sme mohli nazvať i ako  odomknutie brány. Hoci je 
najkratšie,  pre ďalší  vývoj je najviac rozhodujúce. Práve v tomto období je pre celé 
okolie  najdôležitejšie,  aby  zmenilo  svoje  správanie  k  dospievajúcemu.  Počas  pár 
mesiacov sa malo zabudnúť na slová „syn“, „dcéra“ či „dieťa“ a mali by sa naučiť slovo 
„mládenec“ a „slečna“.

V tomto období prestáva byť rodič rodičom a stáva sa mladému človeku priateľom. 
Preto v tomto období by malo najneskôr prestať dôverné „ty“ a malo by ho nahradiť 
priateľské  „vy“.  Mladý  človek  tak  omnoho  skôr  môže  spoznať,  že  i  on je  človek. 
Požiadavka zmeny oslovovania platí i pre neho. Mal by zabudnúť na slová „matka“ či 
„otec“ a mal by sa naučiť oslovovať rodičov ich menom. Tým sa naučí,  čo je meno. 
Mladý človek v tomto veku však nemusí ihneď meniť tykanie za vykanie, treba nechať, 
aby v tomto dozrel.

Druhá etapa dospievania je etapou telesného dozrievania. Trvá štyri až šesť rokov. 
V tomto období mladý človek telesne dozrie a stane sa telesne dospelým. Toto obdobie 
by sme mohli nazvať i ako otvorenie brány. Je to obdobie zádumčivého snenia a hľada-
nia vlastnej identity.

Ak sa v predchádzajúcom období nič nezanedbalo, sú v tomto období rodičia pre 
mladého človeka tými najlepšími dospelými priateľmi. Nemusí hľadať odpovede na svo-
je otázky na ulici alebo v drogách, lebo vie, že rodičia ho pochopia a dajú mu odpoveď. 
Veľká úloha je kladená na rodičov v tomto období, úloha rozpamätania sa na vlastnú 
mladosť a vlastné otázky.

Najväčšiu chybu v tomto období robia práve tí  rodičia, ktorí  v predchádzajúcom 
nedokázali zmeniť svoj rodičovský postoj za priateľský. Teraz sa od nich toto už žiada, 
avšak pár mesiacov nutnej zmeny nie je už k dispozícii!

Tretia etapa dospievania je etapou duchovného dospievania. Trvá najdlhšie, takmer 
osem až desať rokov. Na jej začiatku by sa mal mladý človek rozhodnúť, čo chce v živo-
te robiť. Toto obdobie by sme mohli nazvať i ako  vykročenie z brány. Mladý človek, 
ktorý je teraz telesne zrelý, už naplno dokáže používať pohlavnú silu, jeho duch túži do 
Výšin, a preto je práve toto obdobie najvhodnejšie na to, aby sa naučil túto túžbu pre-
meniť v čin. –

Veľkou škodou je dnes to, že všetko je posunuté a obrátené. Od mladých ľudí, pre 
ktorých ešte len začína obdobie telesného dospievania, sa požaduje, aby sa rozhodli, čo 
chcú v živote robiť. Požaduje sa to od niekoho, kto ešte ani nevie, kto je, ale už má ve-
dieť, čím je! Málokedy sa to podarí. Zvyčajne len u detí s výraznými nadaniami, najmä 
umeleckými. Zopár šťastných detí smie pokračovať v štúdiách na všeobecne vzdeláva-
cích školách – gymnáziách a vlastne iba títo sa môžu potom na začiatku duševného do-
spievania rozhodnúť, čím chcú byť.

Toto všetko sú však len výnimky. Najhoršie na tom všetkom je to, že väčšina rodičov, 
ak sa im to vôbec podarí, dokáže zmeniť postoj rodičovský na postoj priateľský až v ob-
dobí, keď je mladý človek už duchovne zrelý. Keby túto zmenu urobili vtedy, keď to bolo 
potrebné, viac by cítili to, čo mladý človek potrebuje, a omnoho viac by ho potom mohli 
vhodne usmerniť pri výbere povolania.
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Príčinou všetkých možných i  nemožných nesprávnych výberov povolaní  mladých 
ľudí býva najčastejšie práve to, že rodičia v nich vidia  len dieťa, a nie  budúceho do-
spelého človeka. Najhoršou príčinou toho, že sa ľudia nedokážu v tomto smere zmeniť, 
je v deväťdesiatich deviatich prípadoch zo sto to, že nedokázali zmeniť nadriadené rodi-
čovské „ty“ za priateľské „vy“, vážiace si druhého človeka. I preto je požiadavka vyka-
nia  kladená hlavne na  rodičov,  lebo deti  svojim priateľom zvyčajne tykajú.  Ak deti 
pocítia rôznu duchovnú zrelosť medzi sebou a rodičmi, potom začnú aj ony rodičom 
vykať, a preto ich zmena postoja voči rodičom je výhradne duchovná.

V prípade dosiahnutia priateľského vzťahu je možné vrátiť sa neskôr aj k prípadné-
mu tykaniu, ak sú k tomu splnené podmienky rovnorodej duchovnej zrelosti*. Tie sú 
však v súčasnosti skôr výnimkou.

* Abd-ru-shin: „Nový zákon“

76



 8. Zväzovanie detských duší s bytostným

Čítali  ste v Slove,  že detské duše sa majú úzko zviazať s  bytostným, aby takto vy-
zbrojené sa mohli stať plnohodnotnými duchmi. Napriek tomu, že to viete, stále nemáte 
správnu predstavu o tom, ako to robiť. Myslíte si, že stačí napríklad záhradka alebo do-
konca návšteva ZOO. Niektorí z vás kupujú deťom akváriové rybičky, škrečky alebo 
„panelákových“ psíkov.

Toto  všetko  sú  však  nesprávne  formy.  Dieťa  potrebuje  spoznať  zvieratá  v  ich 
prirodzenom  životnom  prostredí  každodenným  prežívaním.  Toto  preto  nemôžu  na-
hradiť akváriové rybičky,  vtáčiky v klietke alebo škrečky,  pretože nežijú  vo svojom 
prirodzenom prostredí, ale sú vytrhnuté do umelých podmienok.

To isté platí aj pre „panelákových“ psíkov alebo mačičky. Tieto zvieratá, hoci sú veľ-
mi milé a prítulné a deti k nim cítia naozajstnú lásku, nemôžu deťom ukázať to podstat-
né, čo by mali – ich prirodzenú úlohu, teda miesto vo stvorení.

Požiadavka zväzovania detí s bytostným však vyžaduje oveľa viac. Je v nej skryté 
i to, aké má byť  správne bývanie ľudí. Preto všetky súčasné obrovské domy s množ-
stvom bytov sú úplne nevhodné! I toto je dôsledok vášho pochybenia, lebo ste doteraz 
nezačali žiť Slovo v tejto oblasti, maximálne ste hľadali neprirodzené náhrady.

Neznamená to, samozrejme, neprirodzený návrat  do jaskýň alebo to, že by každý 
musel nevyhnutne chovať zviera. Znamená to, že každý má bývať tam, kde sa dieťa 
môže prakticky celý deň hrať na takom mieste, kde sú zvieratá v ich prirodzenom pro-
stredí.

Takto sa maličké dieťa, ktoré prežíva najmä bytostne, naučí, že každý tvor má svoje 
pevné miesto vo stvorení. Keď príde do obdobia dospievania, má v sebe silne prežité 
poznanie Zákona Spravodlivosti, že každý môže dostať iba to, čo sám dáva; poznanie 
Zákona prísnej Lásky, keď mláďa je opustené v tej chvíli, ktorá je pre neho najvhodnej-
šia a je donútené starať sa samo o seba; a Zákona Čistoty, ktorý smelo spoznať v zviera-
cej oddanosti.

Prežitie tohto Trojzákona mu nedokáže dať žiadny ľudský duch, pretože dieťa často 
nevidí a nerozumie jeho pozemskej práci, za ktorú dostáva odmenu. V rodinách vidí, že 
i veľké deti sú závislé na rodičoch a o Čistote ľudia len hovoria, lebo pravú vernosť 
v skutočnosti nepoznajú.

V čase dospievania už dieťa  musí mať poznanie Trojzákona ako základný kameň 
v sebe, aby na ňom mohlo samo stavať, a tak aby mohlo samo nájsť svoje miesto vo 
stvorení.

Pokiaľ dieťa navyše vnímalo vedome bytostných, potom stojí ako pevná skala v bu-
rácajúcom mori dospievania a dokáže sa, bez ohľadu na svoje okolie, povzniesť do Vý-
šin.

Pokiaľ však prežitie tohto Trojzákona v sebe nemá, nedokáže to a môže sa o to po-
kúsiť až v dospelosti. Takýto duch je však veľmi ochudobnený, pretože jedno z najkraj-
ších období ľudského života nemohol využiť naplno.  Táto strata sa nikdy nedá plne 
dohnať, dá sa len čiastočne zmierniť. Takýto duch sa preto bude musieť väčšinou ešte 
raz vrátiť na Zem, aby dohnal zameškané.
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 9. Ideálni rodičia

Je zaujímavé, koľkí z vás si o sebe myslia, že sú ideálni rodičia, a chcú svoje výchovné 
rady dávať iným. Ale na Zemi nejestvuje žiadny ideálny rodič. Každý viac či menej 
uplatňuje vo svojej výchove tie ciele, ktoré on sám nedokázal dosiahnuť. To je však ne-
správne, pretože tým sa snaží dať dieťaťu niečo, čo ono vôbec nepotrebuje.

Pýtate sa teraz prekvapene, či to vari robíte vy sami. Ale áno. V tomto nenájdete vý-
nimku. Len si pojem „ciele“ nesmiete predstavovať úzko. Vaše ciele nie sú len duchov-
né,  ale i  hmotné či  bytostné. A každý z vás má tisíce cieľov, ktoré chce dosiahnuť,  
nielen jeden-jediný.

Áno, jeden máte hlavný. Väčšinou to býva túžba po domove, teda po tom skutočnom 
duchovnom domove. Avšak pozrite sa na váš každodenný život a spoznáte, že mnoho 
drobností je pre vás dôležitejších než tento vysoký cieľ.

Uveďme niekoľko príkladov, aby ste si vedeli predstaviť toto dianie vo vašom vlast-
nom prežívaní.

Niekto túžil skončiť školu na samé jednotky, ale sa mu to nepodarilo, a tak tento cieľ 
niekedy rafinovane podsúva vlastným deťom. Inému sa nedarí v práci dosiahnuť vý-
znamnejšie postavenie, a tak tento cieľ podsúva svojim deťom a chce, aby ony boli pre-
mianti  triedy alebo aby vyhrali  nejakú súťaž.  Ďalší  nemá šťastné  manželstvo,  a tak 
rozhoduje za deti, s kým sa smú alebo nesmú kamarátiť. Niekto iný z vás túžil po inom 
vzdelaní než má, a tak dnes ženie do toho vzdelania svoje deti, lebo sa mu zdá, že majú 
na to nadanie, ale neskúma, či to aj naozaj chcú. A ten, kto vnútorne túžil po absolútnej  
slobode, ktorá bola v skutočnosti len anarchiou, ten s kľudom nechá deti, aby ich vycho-
vávala ulica. To je opačný extrém.

Na týchto málo príkladoch si môžete predstaviť celú paletu vedľajších nesplnených 
cieľov, ktoré teraz chcete naplniť na svojich deťoch.

Áno, deti sa majú usmerňovať, ale primerane, teda tak, aké sú ony samé. Ani jedno 
z vašich detí nie je rovnaké, no napriek tomu ich vychovávate rovnako. Tichú ovečku 
musíte poháňať, ale nikdy z nej nespravíte zajaca. Zajaca musíte trošku brzdiť, ale nikdy 
ho nedonútite kráčať. A pokiaľ mu dáte kazajku, tak mu len zlomíte nohy.

Tomuto však vy nerozumiete a myslíte si, že je nesprávne, keď sa niekto ponáhľa 
alebo naopak, keď niekto ide pomaly. No zabúdate na jedno. Je to jeho cesta, po ktorej  
kráča on sám, a teda on sám musí vedieť, či tá cesta je príkra alebo pohodlná a koľko 
prekážok ho na nej čaká.

Vaša cesta ide popri nej, sem-tam sa s ňou prelína, ale nikdy sa s ňou nespojí. Pokiaľ 
idete popri nej, môžete vaše dieťa na nej sledovať. Ale to je len vonkajšie sledovanie. 
Iba na prípadných križovatkách ho môžete počkať, pokiaľ vás medzitým nepredbehlo, 
a môžete mu vtedy poradiť, pretože vidíte kúsok jeho cesty.
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 10. Ideálne deti

Vaše deti sú ideálne. Lepšie povedané, vy ich tak vidíte. Vyjadrujete tým to, čo si myslí-
te o sebe. Boli pritiahnuté Zákonom rovnorodosti,  teda sú vaším obrazom. A pretože 
seba považujete za ideálnych a dokonalých, v zmysle tohto Zákona to transformujete aj 
na svoje deti.

Bijete sa do pŕs, že to tak nie je, ale pritom vám ani len na um nepríde myšlienka, že 
by vaše deti nemali vysoký pôvod a že by mohli trpieť vážnymi chybami. Spečatený 
predsa musí pritiahnuť len čistú dušu! Inak to predsa nemôže byť! Vo väčšine prípadov 
ide o praduchov. Sem-tam je niekto „ochotný“ pristúpiť i na  obyčajného ducha, ktorý 
však isto-iste vie, čo je Vôľa Božia.

Takéto myšlienky vychádzajú z vás a zamorujú vaše vlastné deti. Je to ten najhorší 
úder pod pás, aký ste im mohli urobiť, lebo pokiaľ tieto myšlienky prijmú, tak im pod-
ľahnú. Lenže nie sú to také duše, ako si vy myslíte, lebo vaša pýcha musela pritiahnuť 
rovnorodé duše. Nie však také, ktoré si o sebe myslia, že sú ideálne, ale také, ktoré po-
trebujú ideálnych rodičov, aby sami na sebe prežili zvrátenosť takéhoto konania.

Vaše myšlienky sú im odporné a skôr či neskôr sa im začnú brániť. Potom sa budete 
čudovať, že začnú odsudzovať vaše správanie a možno odmietnu i Posolstvo Grálu. Je to 
však vaša chyba, pretože ste im v praktickom živote neukázali žitie Slova.

Mnohé však závisí od doby dospievania. Ak sa vám vtedy podarí strhnúť do pozem-
ského prachu mladíkov a devy, ktorí túžia po Výšinách, môže sa stať, že vašu pýchu si 
prisvoja a stanú sa sami pyšnými. Potom vám bude beda, lebo ste nesplnili nielen sľub, 
ktorý ste dali na oltár Pána, ale navyše ste do svojich nížin strhli i vám zverené deti,  
o ktoré ste Ho prosili.

Prestaňte sa preto vo svojich deťoch vidieť, prestaňte ich uctievať a prestaňte sa im 
klaňať, lebo ich privediete do záhuby!
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 11. Novodobé otroctvo

V jednej rodine vyrastali dve deti, chlapec a dievča. Rodičia ich dali obidve študovať. 
Nepýtali sa ich však, čo ich zaujíma, čo sa im páči, ale dali ich na také školy, aby mohli 
čím skôr zarábať. Do učenia ich nútili, nepúšťali ich nikam.

Po skončení školy deti nastúpili do zamestnania, ale zostali bývať u rodičov. Dievča 
muselo doma odovzdávať celú výplatu, lebo podľa mienky rodičov bolo márnotratné. 
Syn si mohol ponechať celú výplatu, lebo ju nemíňal, ale ukladal „pod matrac“.

Keď mladá žena niečo chcela, horko-ťažko a len výnimočne na to aj dostala peniaze. 
Šaty jej kupovala matka podľa vlastného vkusu a bez skúšania. Ak si dcéra dovolila sa 
ohradiť, že to nie je jej veľkosť, bola ešte fyzicky bitá a matka na ňu nakričala, že je ne-
vďačná.

Takto prešlo zopár rokov, keď sa ohlásil pytač. Rodičia boli pyšní, lebo mal vzdela-
nie. Po svadbe mu s pýchou odovzdali nejaké peniaze so slovami: „To sme my pre dcéru 
našetrili.“

Dcéra odišla za mužom. Boli spolu šťastní. Po niekoľkých rokoch, počas ktorých bý-
vali v podnájme si čo-to našetrili a kúpili si starší dom. Matka mladej ženy im hneď za-
čala pomáhať, kúpila im nejaké zariadenie. Mladá rodina žila skromne, ale predsa si  
postupne domček opravila a cítila sa šťastne.

Prišlo vážne prežívanie, smrť otca mladej ženy. Ona bola vtedy chorá a k tomu ešte 
ochoreli aj jej malé deti, a preto nemohli mladí manželia cestovať na pohreb. Zo strany 
matky sa vzniesli výčitky: „Toľko sme vám dali, toľko sme vám pomáhali a vy nám nie 
ste vďační?!“ – –

Tento životný príbeh sa skutočne stal, a nie je vôbec ojedinelý. Pre jeho pochopenie 
sa musia ešte uviesť niektoré skryté súvislosti.

Pred svadbou mladých manželov v ich novom bydlisku našiel muž pre ženu prácu 
a ona odišla za ním bývať. Jej rodičia ju tam odviezli s „výbavou“, perinami a šatami, 
a zanechali ju mnoho kilometrov od jej domova v novom cudzom meste bez jednej jedi-
nej koruny! Pýtali sa vôbec sami seba, z čoho bude táto žena žiť?

Jej budúci muž sa jej nepýtal, či má peniaze, lebo ho to nezaujímalo, a dal jej všetko, 
čo mal. Keď videl jej núdzne oblečenie, ešte do svadby ju zaodel. Mladá žena po prvý-
krát vstúpila s ním do obchodov a nevedela si ani vyberať. Keď jej muž ukazoval: „Po-
zri, krásna blúzka. A táto sa mi páči hádam viac. Ktorú chceš, jednu alebo obidve? Aké 
máš číslo? Len choď a vyskúšaj.“ Ona nič z toho nevedela! A len ticho povedala: „Nie 
je tá blúzka drahá?“ Pri odpovedi: „Cenu som si nevšimol, tá nie je zaujímavá, len aby 
bola pekná a aj ty v nej,“ sa takmer rozplakala. Spomenula si, keď jej matka raz omylom 
dala peniaze na látku na šaty odrátanú do koruny. Najlacnejšia látka však bola už vtedy 
trochu drahšia, a tak nevyšlo na rukávy. Miesto doplatku na ňu matka ešte nakričala, že 
prečo kupovala takú drahú látku.

Až mnoho rokov po svadbe žena mužovi povedala, že jej brali všetky peniaze. Bolo 
to vlastne až vtedy, keď im matka vyčítala, že neboli na pohrebe otca. Vtedy sa jej muž 
opýtal: „Koľko si vlastne vtedy zarábala?“ Keď mu to oznámila zistil, že vlastne všetko 
to, čo im jej rodičia  dali, si zarobila ona sama! Či to už boli peniaze, ktoré dostali po 
svadbe, alebo to boli veci na zariadenie nového domu. V skutočnosti toho zarobila ešte 
viac.

Od jej brata jej rodičia nežiadali ani korunu, preto nemali právo brať peniaze ani od 
nej. Keďže v dôsledku toho nemohla nikde cestovať, nikde chodiť, vlastne ju väznili!  
A keď po mnohých rokoch jej čiastočne vrátili to, čo jej vlastne ukradli, ešte sa tým pý-
šili a žiadali za to vďačnosť!

80



Novodobé otroctvo

Až po dlhých rokoch v prostredí slobody mladá žena pochopila, v akom útlaku pred-
tým žila. –

Otrok spozná až vtedy, že bol otrokom, keď ním prestane byť! Ale neprestane ním 
byť vtedy, keď sa oslobodí hrubohmotne, ale prestane ním byť až vtedy, keď sa oslobodí 
duchovne!

Mladej žene z tohto príbehu sa to podarilo až dlhé obdobie po smrti jej otca. – –
Skutočný príbeh, ktorý ste počuli, nie je nijako ojedinelý. V tej či onej forme sa vy-

skytuje v deväťdesiatich percentách vo všetkých rodinách, kde je nejaký temný duch! 
Schválne sme uviedli príklad veľmi markantný, lebo na ňom je najlepšie vidieť, prečo 
nemôže dôjsť k duchovnému rozletu.

Otrokárstvo odkedy vzniklo, nikdy nezaniklo, len zmenilo svoje formy. V takzvanom 
feudálnom systéme, ktorý nasledoval po otrokárskom systéme, neboli otrokármi feudáli, 
ale cirkevní hodnostári! To, že feudáli nútili ľudí pracovať na panských majetkoch, bolo 
len zneužívanie moci, no cirkev ľudí zotročovala povinnými spoveďami, povinným uc-
tievaním či povinným poslúchaním. Keď sa niekto vzpieral alebo bol len trochu nepo-
hodlný, tak ho jednoducho odstránili! Ani feudáli si pred cirkevnou mocou nemohli byť 
istí, sú známe mnohé prípady, keď oni sami boli obeťou inkvizície. Aby sa sami za-
chránili, stali sa len nástrojmi, ktoré viedli ľudí k slepej poslušnosti.

Po čase sa začali ľudia brániť. Ale prekvapivo nie proti tým, ktorí ich zotročovali! 
Cirkevní predstavitelia videli, že situácia je už v mnohom neudržateľná, a tak povolili 
určité reformy, len aby si udržali svoju moc!

Nastala doba takzvaného kapitalizmu, doba zdanlivej slobody. Z bývalých feudálov 
sa z noci na ráno stali významní zamestnávatelia, kapitalisti. Ľudí už nemuseli bičova-
ním nútiť do práce, tí museli pracovať, lebo im nič iné nezostávalo. Za prácu dostali len 
takú odmenu, aby sotva prežili. Ale otrokárstvo sa nezmenilo! Hoci cirkev musela pri-
pustiť technickú revolúciu či iné vedecké objavy, nemusela zmeniť to podstatné, povinné 
uctievanie a s tým súvisiace poplatky.

Ľudia sa začali zotročovať sami. Vznikla mafia, ktorej tovarom boli drogy! Nebolo 
viac potrebné zotročovanie človeka človekom. Ľudia sa začali zotročovať hmotou. Na-
stal zúrivý boj o pozemské pochabosti – mamonu a slávu!

Ľuďom už nič nebolo sväté! V niektorých krajinách nastali diktatúry ako priamy po-
kus o opätovné otrokárske spoločnosti. Nemohli sa tak otvorene nazvať a museli, sa-
mozrejme,  hľadať  nové  formy,  ako  napríklad  fašizmus  či  komunizmus.  Čím 
zotročovali? Tým, že ponúkli ľuďom len dve možnosti – alebo poslúchneš, alebo zahy-
nieš!

Vývoj pokročil k „zlatému klincu“, takzvanej demokracii! Otroctvo dosiahlo už len 
jedinú  jednu  formu,  otroctvo  peňazí,  ktoré  má  tú  najskrytejšiu  podobu.  Skúste  len 
v súčasnosti bez tohto nového otrokára čokoľvek robiť, nič nemôžete! Lebo i za to, že 
môžete vôbec dýchať vzduch, musíte platiť!

Najzaujímavejšie na tomto systéme je to, že niet ľudí, ktorí by boli otrokármi, ale 
presne  naopak,  úplne  všetci  sú  otrokmi  niečoho,  čo  sami  vymysleli,  otrokmi  peňazí! 
V mene peňazí samotní otroci zotročujú iných, ktorí otrokmi nechcú byť!
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 12. Pomoc iným

Krásne sa týči  nad ľudstvom heslo:  „Miluj blížneho svojho!“ Zo všetkých strán za-
znieva:  „Pomáhajte  v  núdzi!“  Je  to  všetko krásne  a  nádherné.  Tisíce  sú tých,  ktorí 
oslovujú iných a pýtajú pomoc pre chudobné deti, chorých či iných v núdzi. Ľudia radi 
prispejú a so slzami v očiach hľadia na tých, ktorým pomohli. Všetko to vyzerá ako 
krásne plnenie vznešeného príkazu: „Milujte blížneho svojho!“

Zaiste, je to krásna myšlienka. Ale je správne i jej uskutočňovanie? Prizrime sa to-
muto dianiu bližšie.

Tisíce sú tých, ktorí pomáhajú … pár jednotlivcom! Celý zástup pomocníkov zarába 
na tom, že iní chcú niekomu pomôcť. Na jednu pomoc pripadajú desiatky tých, ktorí sa 
na tom priživujú!

Najväčšej pomoci sa dostáva tým, ktorí najviac kričia. Väčšinou si však zlé prežíva-
nie zapríčinili sami! Ako príklad môže poslúžiť choroba AIDS, ktorej by nebolo bez 
promiskuitného života. Miesto toho, aby sa jednoznačne označila  príčina,  hľadajú sa 
stovky iných riešení ako v takom spôsobe života pokračovať bez rizika nákazy! Ľuďom 
sa takto dáva pred oči falošný cieľ a oni radi prispejú, čím si splnia povinnosť voči blíž-
nemu. Je to najväčšie pokrytectvo!

Novinári radi uverejnia obrázok malého černošského dieťaťa, ktoré nahé stojí pred 
chatrčou. Ihneď sa pohne svedomie ľudí! A ani si neuvedomia, že to bolo  citové vy-
dieranie! Radi zašlú peniaze, z ktorých sotva polovica sa dostane tomu, komu bola ur-
čená. Zvyšok je „nevyhnutná“ réžia a reklama! Keby namiesto toho pomohli ľuďom 
v mnohokrát ešte väčšej núdzi vo vlastnej  krajine, za tie isté prostriedky by dosiahli 
mnohonásobne viac.

Najčastejšia pomoc pre deti býva prosba o prispenie na vzdelanie. Na prvý pohľad 
krásna myšlienka. Ale že vo vlastnej krajine niekto zomrie od hladu, o tom nikto nič ne-
vie, lebo ten nemal na novinovú reklamu! Ani stovky sprostredkovateľov o ňom neve-
dia. Veď jeho fotografia by nikoho nerozcitlivela, a preto by oni nemali z čoho žiť!
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 13. Bremeno príbuzenstva

Tisícoraké sú spôsoby, ako sa rodiny k sebe pútajú. Nielen blízke, ako sú rodičia a súro-
denci, ale i veľmi vzdialené, ako sú rôzni bratranci a sesternice z „tretieho kolena“. Naj-
častejšou  formou  vytvárania  týchto  väzieb  sú  svadby,  krštenia  a  pohreby.  Vtedy  sa 
zvoláva všetko možné blízke i vzdialené príbuzenstvo, len aby sa ukázala sila a jednota 
rodiny.

Takto od kolísky až po hrob sa každú chvíľu človeku dáva pred oči puto rodinného 
zväzku. Vzniká pocit pýchy na to, z akej silnej rodiny pochádzate, pýchy na to, kto je 
tam aký významný človek. Celá rodina sa pýši úspechmi niektorých členov a svorne 
ohovára odpadlíkov či  čierne ovce rodiny. Nikoho nezaujíma, či  títo odpadlíci  alebo 
čierne ovce nie sú náhodou biele ovce rodiny.

Dovolili si mať vlastný názor, ktorý nie je v zhode s názormi ostatných, a preto sú 
odsúdení. Ak je náhodou členom rodiny nejaký vrah alebo iný zločinec, ten, obyčajne, 
sa len pomýlil. Počas jeho uväznenia sa spomína, kto ho bol navštíviť, a že to má, chu-
dáčik, ťažké. Po návrate je vítaným stredobodom pozornosti a stáva sa hrdinom.

Ten,  kto  si  dovolí  mať vlastný  názor,  je  minimálne  čudák,  najčastejšie  však ten, 
ktorému sa ani na meno nevie prísť, niekto, o kom sa bude rozprávať dlhé roky a na 
koho sa dá zhodiť všetko zlé. V očiach rodiny je takýto človek nositeľom všetkých zlých 
vlastností,  ktoré  majú  ostatní,  lebo  ten,  kto  je  lakomec,  v  ňom vidí  lakomca  alebo 
márnotratníka, a ten, kto závidí, v ňom vidí závistlivca.

Podľa hrubohmotných zákonov sa však rodina musí stretnúť i s takzvanými odpad-
líkmi, a to najčastejšie pri riešení pozostalosti. Podľa Zákona príťažlivosti rovnorodého 
sa vopred hrozia tohto stretnutia, lebo lakomec sa bojí o to, čo ten druhý bude chcieť  
a závistlivec sa bojí, že mu ten druhý bude závidieť to, čo má zdediť.

Odpadlík sa zachová nečakane, vzdá sa dedičstva. To je najhoršie dianie pre celú 
rodinu! Ak sa vzdá v prospech jedného, všetci  ostatní  odpadlíka zatratia pod čiernu 
zem. Ako to, že to nedal  im! Ten, kto má z toho prospech, ho zatracuje takisto, pridal 
mu predsa toľko starostí s novým majetkom na ktorý sa, samozrejme, teší.

Zdá sa vám to absurdné? Ešte absurdnejšie dianie nastane vtedy, keď sa odpadlík 
vzdá majetku v prospech všetkých, aby sa podelili, ako sami chcú. V tom okamihu je za-
tratený na dno pekiel, lebo všetkým pridal nové starosti, novú sériu hádok o majetok. 
Silná a jednotná rodina je až do doby konečného vysporiadania pozostalosti na smrť 
urazená a rozhnevaná.

Pokiaľ  odpadlík  trvá  na  svojom  podiele,  ihneď zjednotí  urazenú  rodinu:  „Akým 
právom si on niečo žiada?!“

Najideálnejšie riešenie je vtedy, keď odpadlík prenechá svoj podiel ostatným za sym-
bolickú úhradu. Rodina sa neháda, ako si majetok podelí, háda sa len o to, kto čo naj-
menšou  čiastkou  prispeje  na  spoločnú  úhradu.  Po  ťažkej  psychologickej  vojne  si 
novonadobudnutý majetok skôr ponúkajú, kto by predsa chcel niečo, čo stálo tak málo.

Dochádza  k  zaujímavému  zvratu.  Odpadlík  sa  stáva  najsvetlejšou  dušou  rodiny: 
„Veď nie je ani lakomý, ani nám nezávidí! Ako sme sa v ňom len mýlili!“ Všetci ostatní 
sú strašní lakomci, nechceli prispieť väčšou sumou než iní bez ohľadu na to, či majú 
väčší alebo menší podiel.

Idylka však trvá iba do najbližšieho pozvania na návštevu, oslavu či inú rodinnú uda-
losť. Keď sa pozvaný z ľubovoľného dôvodu nezúčastní, i keby bol na smrť chorý, stáva 
sa z neho opäť odpadlík.
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 14. Nenechajte dobrovoľne zväzovať svoju slobodnú vôľu!

Vlastnosťou ducha je slobodná vôľa, čím sa odlišuje od bytostných. Mnohí z vás si 
slobodnú vôľu zamieňajú s vedomím, čo je však nesprávne, lebo jestvuje aj vedomé by-
tostné, ktoré nepozná slobodnú vôľu, ale iba Vôľu Božiu.

Slobodnej vôle sa duch nikdy nemôže úplne zbaviť, lebo je to jeho vlastnosť. Čo sa 
však stane,  ak sa duch dobrovoľne zo svojej  slobodnej  vôle chce zbaviť tejto  svojej  
slobodnej vôle?

Na prvý pohľad paradoxná otázka nie je až taká paradoxná, pretože toto prianie je na 
Zemi veľmi časté, a to častejšie, než si myslíte. Odpoveď na túto otázku nie je taká 
jednoduchá, lebo všetko záleží od toho, za akým účelom či pod akým tlakom človek 
toto prianie má.

Jestvujú prípady, keď človek má ako akt svojej slobodnej vôle prianie poznať jedine 
Božiu Vôľu, teda chce sa zachvievať podobne ako bytostní, aby dokázal vždy plniť iba 
Božiu Vôľu a aby sa nedokázal od nej odkloniť.

Toto prianie je čisté a vo svojej podstate ho nedokáže precítiť veľa duchov do takej 
miery, aby mu mohlo byť vyhovené. Pokiaľ sa tak stane, od ducha sa odštiepi maličká 
časť jeho slobodnej vôle a táto je v zmysle Zákona zvratného pôsobenia nahradená by-
tostnou oddanosťou. V skutočnosti to znamená, že takémuto duchovi ešte stále zostala 
veľká slobodná vôľa, lebo tá mu nemohla byť celá odňatá. Tá maličká časť bytostnej od-
danosti, ktorú môžeme nazvať ako „iskrička bytostnosti“, mu dáva priestor na to, aby 
plnil iba Božiu Vôľu.

Takýto človek sa potom nedokáže odchýliť od svojej cesty a pri plnení Božej Vôle sa 
nepozerá na názory ľudí, teda nenechá sa nimi ovplyvňovať. Neznamená to, že by stratil 
takt alebo cit, ale v prípade potreby vie byť prísny a nekompromisný a dokáže povedať 
aj zdanlivo nepríjemnú pravdu do očí, ak je to potrebné.

Naproti  tomu jestvujú tisícky  spôsobov,  kedy sa  duch dobrovoľne  zbavuje  svojej 
slobodnej vôle, a to tým spôsobom, že sa nechá dobrovoľne zotročiť. Aj v tomto prípa-
de sa od neho odštiepi kúsok slobodnej vôle, ktorá však nie je nahradená bytostnou od-
danosťou Bohu.  Rozum namiesto nej  dosadí  to, čo si  ten človek prial,  a  to otrockú 
poslušnosť.

Najhoršie na tomto dianí je to, že takýto duch si mnohokrát ani neuvedomuje, že sa 
nechal zotročiť niekým iným, či lepšie povedané, že sa mu sám ponúkol do otroctva.  
Z duchovného hľadiska je to rovnaké dianie, lebo to urobil dobrovoľne, pričom na jeho 
jemnohmotnom tele sú vidieť okovy.

Pretože je týchto možností niekoľko tisíc, musíme si niektoré z nich spomenúť, aby 
ste pochopili, aké rôznorodé formy k tomu vedú. Upozorňujeme, že mnohé z nich sú na 
prvý pohľad vznešené a krásne, ale pri ich prísnom skúmaní a posudzovaní dokážete 
ľahko odhaliť ich skutočný zmysel.

Ako prvý, veľmi často používaný spôsob na zotročovanie iných, je spôsob „obety“. 
Ľudia vystavujú na obdiv svoje „obetovanie sa“ pre určitý cieľ. Môže to byť napríklad 
martýrstvo, keď v rôznych totalitných režimoch boli títo ľudia niekedy skutočne, nieke-
dy však iba zdanlivo potláčaní napríklad tým, že nemohli otvorene hovoriť o svojich 
náboženských, politických, spoločenských či iných názoroch, lebo boli v rozpore s ofi-
ciálnou politickou doktrínou. Následne takíto ľudia vyvolávajú rozprávaním o týchto pre 
nich „ťažkých rokoch“ nesprávny súcit, pri ktorom si ich poslucháči pomyslia: „Ach, 
ako ste vy len trpeli,“ na základe čoho sa snažia týmto ľuďom pomáhať aj v tých oblas-
tiach života, kde vôbec pomoc nepotrebujú. A to je už zotročenie.

Tí istí ľudia však mnohokrát dokázali aj v nimi spomínaných „ťažkých rokoch“ úpl-
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Nenechajte dobrovoľne zväzovať svoju slobodnú vôľu!

ne  rovnakým  spôsobom  zneužívať  ostatných,  keď  v  uzavretých  skupinách  hovorili 
o prenasledovaní, sledovaní, obmedzovaní v práci, krátení finančných odmien atď., čím 
znovu vyvolali u svojich poslucháčov a prívržencov už spomínaný súcit a následnú po-
moc.

Pravdaže, prípadná zmena spoločenských pomerov takýchto novodobých otrokárov 
nedonúti zmeniť svoje zmýšľanie, akurát ich donúti používať iné formy. Tieto formy 
môžu byť nielen už spomínané spomienky, ale niekedy zmenia pojem „obeta“ za pojem 
„služba“ a pokračujú vo svojom psychickom vydieraní iných. Tentokrát však namiesto 
spomienok začnú hovoriť o službe Bohu, národu atď., pričom v ostatných vyvolávajú 
nesprávny dojem, že jedine oni sú ti praví, ktorí poznajú pojem „služba“, a všetci ostatní 
sa to musia učiť práve a jedine od nich. Beda tým, ktorí sa odvážia mať vlastný názor,  
pretože tých okamžite morálne kameňujú, pranierujú, len aby náhodou ich otroci nešli 
za nimi, čím by mohli prehliadnuť. Pri tomto moralizovaní a pranierovaní však neza-
budnú neustále pokrytecky pripomínať: „My nevieme, čo je služba.“

To, že to v skutočnosti naozaj nevedia, dokazujú svojimi praktickými skutkami. Ako 
príklad z reálneho života môže poslúžiť to, keď dovolia vykonať inému človeku skutok, 
ktorý je v skutočnosti pokúšaním, či lepšie povedané hazardovaním, namiesto toho, aby 
mu povedali: „Vážime si, že to chcete urobiť práve vy, ale z hľadiska vášho momentál-
neho zdravotného či iného stavu to nie je vhodné a pokiaľ to napriek tomu urobíte, 
musíte si byť vedomý, že hazardujete a že nie je vtedy pri vás Božia ochrana.“

Nikomu z nás v bežnom živote ani len nepríde na um žiadať od chorého človeka, od 
dieťaťa či gravidnej ženy vo vysokom štádiu tehotenstva veci, ktoré má vykonať človek 
zdravý, dospelý, alebo práca má byť taká, že nemôže ohroziť vyvíjajúci sa plod, namá-
hať gravidnú ženu atď. Otrokárom to však neprekáža.

Mnohí z vás boli svedkami aj iných foriem zotročenia, a to takých, keď sa nezotro-
čuje jednotlivcovi, ale určitej skupine ľudí. Tento spôsob zotročovania je tu celé stáročia 
a nazýva sa ako „autocenzúra“. Kontrolujete sa, aby ste nepovedali niečo také, čo by 
bolo v rozpore s myšlienkami či názormi iných, čím sa však umelo snažíte udržať svoje 
myšlienky iné.

O týchto umelých cvičeniach už toho bolo popísané dosť,  preto vám ich dôsledky 
musia byť zrejmé. Aby ste si však nemysleli, že je to nejaká novinka, tak spomeňme, že 
autocenzúra fungovala medzi ľuďmi už za čias inkvizície, kedy hrozilo upálenie za čo 
i len mierne odlišné názory. Vtedy mala ešte svoje aké-také logické odôvodnenie, preto-
že jedine takým spôsobom si mnohí dokázali zachrániť život.

Avšak v súčasnosti,  ako je vám z Posolstva Grálu známe, už vôbec nemá takéto 
konanie svoje miesto a nemusíme vám azda pripomínať slová, že koho sa Pravda dot-
kne, ten je povinný ju aj brániť, inak nie je hoden tohto daru. Nepomôže tu ani výhovor-
ka,  že  na  druhých  vidíme  najčastejšie  svoje  vlastné  chyby.  Je  známkou najhlbšieho 
pokrytectva, ak niekto vidí niečo nesprávne a nepovie to iba preto, aby nebol náhodou 
pranierovaný za to, že vraj „vidí svoje vlastné chyby“.

Zotročujúce je tu to, že človek, ktorý bol takto pranierovaný alebo bol svedkom také-
hoto pranierovania, sa stiahne a viac o tom nehovorí. Tým sa však previňuje, lebo vedo-
me podporuje nesprávne konanie iných. Pripomína to obraz, že idete po ulici, oproti 
vám ide niekto nahý a takýto nahý vstúpi do kostola. Keď sa vás niekto opýta, čo ste  
videli, odpoviete: „Nič som nevidel, lebo som mal práve zavreté oči.“ Veď by to bola 
najhrubšia lož!

Avšak takéto lži sa nútite hovoriť ako nahlas, tak aj vo svojich myšlienkach, lebo po-
krytci, ktorí nesprávne chápu Božiu Vôľu, by vám mohli povedať: „Akí ste mravne ska-
zení, keď ste videli tých nahých ľudí. Určite ste sa na tom kochali a popásali ste si svoj 
necudný a chlipný zrak!“ Pritom si však v duchu mnohí z nich myslia: „Aká škoda, že 
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som to nevidel aj ja, lebo na striptíz oficiálne ísť nemôžem. Veď čo by na to povedali 
iní!“

Katolíci sú na tom najlepšie, lebo oni s týmto problémom môžu ísť za svojím kňa-
zom, ktorý si síce mnohokrát pomyslí to isté,  ale oficiálne povie:  „Spáchal  si  veľký 
hriech, pomodli sa desať Otčenášov.“

Tento človek mohol aspoň povedať nejakému cudziemu človeku, ktorý je zároveň 
oficiálny predstaviteľ jeho cirkvi, pravdu, a tým je jeho zotročenie iba v tej miere, že je 
otrokom svojej cirkvi, lebo podľa jeho slobodnej vôle „ho iba ona jediná môže spasiť“.

Tí, ktorí sa spovedať nemôžu, lebo to v ich cirkvi, hnutí, sekte či skupine nie je zave-
dené, sa však takto stávajú otrokmi nielen svojej cirkvi ako organizácie, ale aj všetkých 
tých pokrytcov, ktorí ich pranierujú, alebo tých ľudí, ktorých názorov sa obávajú.

Myslíte si, že bolo tých obrazov dosť? Vôbec nie! Spomenuli sme iba tie najčastej-
šie, ale dobrovoľné zotročovanie prebieha aj v mnohých iných, častokrát skrytejších for-
mách, a to všade, dokonca aj v rodinách. Preto musíme na tomto mieste spomenúť ešte 
aspoň dve formy zotročovania.

Prvá z nich je najmä v katolíckych krajinách rozšírený takzvaný mariánsky kult. Tu 
nejde o zotročenie cirkvou, ale mariánsky kult vedie k zotročovaniu kultom materstva. 
Tento jedovatý strom zapustil také hlboké korene, že najmä v Európe a Amerike v pod-
state nenájdete človeka, ktorý by tomu nepodľahol bez ohľadu na to, či je človek veriaci 
alebo neveriaci a aké má náboženské predstavy. Rodičia sa tak stávajú otrokmi svojich 
vlastných detí, ktoré uctievajú.

Druhý,  svojím spôsobom rovnaký, a iba na prvý pohľad opačný, je kult  staroby. 
Prejavuje sa tým, že starí ľudia sú uctievaní iba z toho dôvodu, že vzhľadom na svoj vek 
musia mať skúsenosti a poznanie. Pri tomto sa zabúda, že ani jeden duch na tejto Zemi 
nie je prvýkrát, ale má za sebou desiatky či stovky životov. No vlastne to nezáleží ani 
od počtu týchto životov, ale od zrelosti, ktorú behom nich nadobudol.

Iba duchovná zrelosť môže byť meradlom pre posudzovanie iných. Avšak tí, ktorí sú 
duchovne zrelí, sa budú brániť akejkoľvek forme uctievania. Tí druhí si ju budú naopak 
vyžadovať, pričom v rodinách sa používa najčastejšie forma takzvanej povinnej úcty 
voči rodičom. V starších kultúrach to zase bola povinná úcta voči takzvanej rade star-
ších.

Mnohí z duchov pri  presadzovaní tejto požiadavky používajú navonok rafinované 
spôsoby, kde síce z ich úst počujete slová typu: „Veď viete, že o to nestojíme…“, no na 
druhej strane sa stále sťažujú, že sú už starí, toľko nevládzu, že ich čaká ešte taká či  
onaká práca, pričom vás chcú nepriamo donútiť, aby ste ju vykonali za nich bez ohľadu 
na to, že majú vlastné deti, ktoré im môžu pomôcť, bez ohľadu na to, že vy máte svo-
jich rodičov, ktorí sú na tom fyzicky možno ešte horšie a naozaj potrebujú vašu pomoc, 
bez ohľadu na vaše zdravie či iný stav.

A toto je zotročovanie, ktoré je jedno z najrozšírenejších. Preto zotročovanie, lebo 
prácu, ktorú takto vykonáte, urobíte zadarmo bez nároku na odmenu, a ak dostanete 
popri tejto práci jesť, aj to je mnohokrát zdôrazňované, aké únavné je uvariť o jednu 
porciu viac.

Ešte väčšia beda je vtedy, keď títo novodobí otrokári za seba nechajú vykonávať aj 
takú prácu, na ktorú stačia sami. Mnohokrát pritom preháňajú vykonávanie inej práce, 
ktorú robia neúmerne dlho, zdanlivo dôsledne, avšak úplne zbytočne. Je to to isté, ako 
keby ste päťkrát umývali už umytý čistý riad iba preto, aby ste, povedzme, ukázali, aká 
dôležitá je pre vás Čistota. Pritom však takýto ľudia zabúdajú na to, že duchovná Čis-
tota sa síce prejavuje aj pozemsky, ale pozemské čistenie s duchovnou Čistotou nemusí 
mať nič spoločné!
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 15. Viera, ľahkomyseľnosť, pokúšanie

„Viem, že som v Božej ochrane, preto nech budem kdekoľvek, bude o mňa postarané!“
Takéto alebo podobné slová počúvame z mnohých úst.  Vyzerajú ako pevná viera 

v Lásku a Spravodlivosť Božiu. Ale je to naozaj tak?
Je pravda, že Boh sa o nás stará na každom kroku, od malička až po starobu, dňom 

i nocou. Táto starostlivosť sa prejavuje podľa Zákona. Tak ako sa žiadny rodič nemôže 
za svoje  dieťa  učiť  chodiť  a  hovoriť,  ale  musí  viesť  dieťa  k  samostatnosti,  taká  je 
i Božia pomoc pre vedenie ducha.

Tento je stavaný do rôznych životných situácií, tie však nie vždy pochádzajú z Vôle 
Boha, ale častejšie zo slobodného chcenia ľudí.

To, čo pochádza z Vôle Boha je obsiahnuté v Zákone. Zo Zákona Lásky sa cítime 
byť priťahovaní ľuďmi alebo k ľuďom s nami rovnorodými. Zo Zákona Spravodlivosti 
bývame niekedy chorí, niekedy obdarovaní. A zo Zákona Čistoty sme posudzovaní.

Zákon je všeobsiahly a navodzuje iba málo vopred daných životných situácií. Všetko 
ostatné pochádza zo slobodného chcenia nás a ostatných ľudí.

Nikto nebude predsa prisudzovať Bohu to, že si ľudia napríklad zvolia neschopnú 
vládu! Zvolili si tú, ktorá im zo Zákona príťažlivosti rovnorodého vyhovovala. Ak vláda 
klame alebo používa falošné reči či sľuby, je to problém ľudí, ktorí ich volili, že toto ne-
odhalili napríklad z pohodlnosti.

Vráťme sa k úvodnej vete tejto prednášky: „Viem, že som v Božej ochrane, preto 
nech budem kdekoľvek, bude o mňa postarané!“ Začína sa nám javiť v trocha inom 
svetle. Pevná viera akoby vyprchala a skôr sa objavuje ľahkomyseľnosť.

Každý človek je povinný starať sa sám o svoje hrubohmotné potreby. Dary od Boha 
sú rôzne nadania alebo iné predpoklady konať tú či onú prácu. Ale hľadať si prácu a na-
učiť sa správne robiť musí každý človek sám.

Ľahkomyseľné je zbaviť sa pozemských prostriedkov, ktoré človek získal, v slepej 
viere, že mu Boh pomôže. Nielen ľahkomyseľné, ale je to oveľa horšie, lebo mnohokrát 
to prechádza až do pokúšania. Pokúšanie je skryté v cite, ktorý je za tým skrytý a ktoré-
ho pravý význam je: „Boh mi musí pomôcť!“

Ťažko to nazvať len pokúšaním, tak závažné sú tieto slová! Veľmi skoro je z nich 
najhoršie rúhanie. Nie s pokorou, ale s ostrou požiadavkou stojí takýto človek pred svo-
jím Bohom!
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 16. Pomáhaj si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže!

Uveďme si na začiatok jeden príbeh známy z literatúry:
Bola povodeň. Jeden zbožný muž kľačal a modlil sa k Bohu o záchranu. Vtedy na 

jeho dvere zaklopali ľudia z jedného člna.
„Nie, ďakujem, mňa zachráni Boh!“
Ľudia odišli, no voda stúpala ďalej. Zbožný muž sa musel ukryť pred vodou na pova-

le, no neustával v modlení a stále prosil o záchranu. Vtedy prirazil k domu druhý čln, 
ale muž odmietol i ten so slovami, že jeho zachráni Boh.

Voda stúpala ďalej a zbožný muž musel vyliezť až na komín. Stále sa však modlil 
a prosil Boha o záchranu. Vtedy prišiel k domu tretí čln, no márne záchrancovia muža 
presviedčali. Tento stále tvrdil, že jeho zachráni Boh.

V tom prišla nová povodňová vlna a zbožný muž sa utopil. Po prebudení na druhom 
svete sa muž obrátil s výčitkou k Bohu: „Ako to, že si ma nezachránil, keď som o to 
prosil?!“

Tu zahrmelo z Výšin: „Veď som ti trikrát poslal čln!“ – –
Takto pochabo ako onen muž konajú milióny. Myslia si, že Božia pomoc musí byť 

nadprirodzená či minimálne tajuplná. I tí, ktorí si  myslia, že poznajú Zákon, teda tí, 
ktorí vedia, že v hrubohmotnosti sa všetko musí diať hrubohmotne, v týchto otázkach 
ako keby nepoznali logiku. Ľahkomyseľne zanechajú všetko pozemské, čo svojou dote-
rajšou prácou získali a idú do neznámeho s tvrdením: „Viem, že mi Boh pomôže!“ 
V tomto tvrdení je však vždy skrytá požiadavka: „Boh sa musí o mňa postarať!“

Zákony stvorenia však neobsahujú v sebe to, akou formou a kde sa má človek na 
Zemi živiť. Na základe Zákonov je podľa svojich jednak schopností, jednak náchylností 
a slabostí pritiahnutý pri inkarnácii k svojim rodičom. Tu končí duchovné dianie a za-
čína sa dianie hrubohmotné. Kam sa počas života presťahuje, aké nadobudne vzdelanie, 
akú má možnosť uplatniť sa so svojím vzdelaním v danej krajine, to všetko závisí od 
veľmi mnohých hrubohmotných okolností, takže duchovné danosti môžu byť a často aj 
sú úplne potlačené.

Ako príklad je možné uviesť pôsobenie idealisticky založeného človeka v komunis-
tických režimoch. Pre svoje pôsobenie tam jednoducho nemal vôbec podmienky! Nie-
kto môže namietnuť, že sa predsa mal narodiť inde. Nie, nebolo to tak! Jeho úloha bola 
pôsobiť tam, ale hrubohmotné zákony tej krajiny, ktoré sa nedali vopred predpokladať, 
mu to jednoducho neumožnili.

Ako príklad si uveďme mladíka, ktorý mal vniesť svetlo poznania do kňazských ra-
dov. Skončil teológiu a bol i vysvätený za kňaza. Ale zakrátko mu bol odňatý štátny sú-
hlas a on skončil ako závozník.

Iný príklad. Mladá slečna, ktorá mala pomáhať slovom v jazykovednom ústave, sa 
ani  na tretíkrát  nedostala  na školu a  skončila ako úradníčka na  poľnohospodárskom 
družstve.

A ďalší príklad. Mnoho tisíc bolo takých, ktorí skončili vo väzení alebo boli i popra-
vení.

Každý človek má určité danosti, ktoré keď dokáže rozvinúť, prinášajú veľké požeh-
nanie. Tieto danosti sú dar od Boha, preto plným právom môže takýto človek prehlásiť,  
že mu v jeho práci pomáha Boh!

To znamená, že to, čo si prináša ako dar z minulosti, a to, čo získa ako nový dar 
v prítomnosti, rozvinie do najvyššieho umenia. Vtedy sú mu nápomocné všetky sily vo 
stvorení, od tej najvyššej až po tú najnižšiu. Je potom žalostné vidieť, keď ani tieto dary 
nedokážu človeka uživiť! Takýto človek zodpovedne hľadal, zodpovedne sa pripravoval, 
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a preto smel nájsť, i keby to bolo až na sklonku jeho života.
A preto dary od Boha, ktoré ako nadanie má človek v sebe objaviť, nemajú byť ni-

kdy dávané zadarmo, pretože sú tým, čo je v človeku najcennejšie, sú vysvedčením jeho 
ducha!
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 17. „… A odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame…“

Mnohokrát ste dostali výklad týchto slov. Denno-denne sa ich modlíte, či lepšie poveda-
né, ich hovoríte. Prečo teda nie je vidno v pozemskom ich praktické pôsobenie? Do zá-
konov ste si dali, že sa riadite kresťanskou tradíciou. Prečo sú teda vaše zákony také isté 
ako za čias pohanského Ríma?

Zoberme si príklad. Niekto spácha voči niekomu inému dopravný priestupok. Ten 
druhý mu odpustí, a  to skutočne, podľa Zákona. Páchateľ vnútorne trpí a  ľutuje svoj 
čin. Duchovne i  hrubohmotne sa to snaží napraviť. Zo Zákona je všetko uzavreté i od-
činené. Preto nemá nikto právo pokračovať v trestaní „vinníka“.

Aká je však skutočnosť? Policajné zložky pokračujú vo vyšetrovaní, lebo pozemské-
mu zákonu ešte nebolo urobené zadosť. Páchateľ prichádza pred súd. Darmo bude posti-
hnutý tvrdiť, že všetko je uzavreté a  odčinené, a  preto nikto nepotrebuje ďalší trest. 
Sudca nemôže tomu vyhovieť, aj keby sám chcel, lebo mu to nedovoľuje pozemský zá-
kon, ktorému je sám podriadený. Hoci s  tým nesúhlasí, musí urobiť „spravodlivosti“ za-
dosť a  páchateľa musí odsúdiť, hoci i  na ten najnižší možný trest, aký mu dovoľuje 
pozemský zákon.

Kde je chyba? Prečo sa nezmení pozemský zákon? Je to preto, že o odpúšťaní ľudia 
síce hovoria, ale v  skutočnosti odpúšťať nevedia. Skúste sa ísť opýtať hocikoho z tých, 
ktorí o odpúšťaní radi hovoria, tieto otázky: „Navrhli by ste tomu, kto zrazil autom vaše 
dieťa, ženu, muža alebo rodičov, dobrých priateľov alebo známych možnosť, že zastaví-
te policajné vyšetrovanie, lebo máte takú možnosť? Pozvali by ste ho domov na náv-
števu a pohostili by ste ho? A keby ste ho pozvali, smel by u vás prenocovať? Šli by ste 
na súd svedčiť v  jeho prospech? Prehlásili by ste verejne, že je to dobrý človek a že sa 
na neho nehneváte?“

Iba ak na všetky tieto otázky dokážete úprimne odpovedať „áno“, potom môžte po-
vedať, že viete odpustiť! Úprimne odpovedať však môžte iba vtedy, ak ste sami niečo 
také prežili. Inak je to teória, ktorej praktickým výsledkom sú terajšie pozemské zákony 
plné nenávisti!

Samozrejme, odpustenie je možné i  v  prípade, že páchateľa „nechcete ani vidieť“. 
V  predchádzajúcom príklade bolo jasne povedané, že páchateľ ľutuje a  duchovne 
i hrubohmotne sa snaží škodu nahradiť. To nedokáže temný duch!

V  prípade, keď páchateľ svoj čin neľutuje, sa toto prejavuje mnohokrát falošnou 
snahou o  nápravu, ktorá sa skrýva za rôzne frázy a  prehlásenia bez dobrovoľnej snahy 
o skutočné duchovné i  hrubohmotné uzatvorenie kruhu. V takomto prípade by bolo po-
krytectvo, keby poškodený prosil o nejakú úľavu v trestnom konaní!

Pozemský zákon by podľa Zákona mal mať len jeden jediný možný trest: „Odsudzu-
je sa na dobu neurčitú, pokým sám a  dobrovoľne nespozná svoju vinu a  nebude sa 
snažiť ju napraviť!“ Zo sto dnešných odsúdencov by deväťdesiat z väzenia nikdy nevyš-
lo! Zvyšných desať by do väzenia ani nevošlo!

Ten, kto kradne chlieb od hladu, nie je zlodej, lebo by inak umrel od hladu a svoj čin 
ľutuje skôr, než ho urobil. Ten, kto síce hladuje, ale kradne alkohol, je zlodej, lebo bez 
alkoholu by prežil!

Ani jeden zlodej, vrah či lúpežník však neľutuje svoj čin! A najmenej ho ľutujú tí, 
ktorí si zákon prispôsobujú pre seba! Tí sa však podľa dnešných meradiel pred súd ani 
nedostanú!
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 18. Posolstvo Grálu ako kľúč

Posolstvo Grálu je kľúč, pomocou ktorého môžete posúdiť akékoľvek dianie v celom 
stvorení. Je to alfa a omega poznania, teda pevná skala, o ktorú sa môžete kedykoľvek 
oprieť.

Toto všetko už viete, ale ešte stále neviete, ako máte tento kľúč používať. Kľúč Po-
solstva Grálu je ako kľúč k zámku, za ktorým je tajomná komnata. Aby ste mohli túto 
komnatu vôbec začať skúmať, musíte najprv kľúčom odomknúť zámok. Ku každému 
zámku je však iný kľúč.

A takisto je to aj so Slovom. Nemôžte všade dávať celé Posolstvo Grálu, ale pri po-
sudzovaní javov musíte vedieť použiť tie prednášky, ktoré sa toho priamo dotýkajú. Tie 
potom vytvoria správnu kombináciu zúbkov kľúča, pomocou ktorého otvoríte zámok. 
Následne v miestnosti, v tajomnej komnate, môžete a musíte k jej preskúmaniu použiť 
celé Posolstvo Grálu, lebo ono je nedeliteľné a iba ako celok dáva plné poznanie.

Myslíte si, že v Posolstve Grálu nájdete návod, ktoré prednášky máte vyberať pre 
zostrojenie každého kľúča. Tak to však nie je. Každodenné dianie má tisícoraké obmeny 
a nemôžte teda očakávať, že všetky tieto možnosti budú popísané priamo v Posolstve 
Grálu ako príklady konkrétneho diania. To by, napokon, nebolo ani možné, pretože kaž-
dý deň by ste museli písať stovky ďalších prednášok, ktoré by objasňovali toto dianie.

Vy však máte v rukách kľúč, v ktorom sú popísané všetky duchovné pozadia a príči-
ny každého, aj pozemského diania. Ako majstri musíte z tejto pokladnice múdrosti vy-
berať tóny a farby, ktoré harmonizujú s tým-ktorým dianím na Zemi. Nikdy to však 
nebude jediná prednáška, ani pri tom najnepatrnejšom dianí, ale vždy ich bude viacero.

Musíte vedieť z jednotlivých prednášok zostrojiť vždy novú a novú konštrukciu, ako 
keď stavitelia mostov musia raz preklenúť širokú, inokedy úzku a inokedy dravú rieku. 
Musíte ako architekti výberom prednášok stavať domy – raz vysoké, raz úzke, raz pre 
veľa obyvateľov, raz iba pre jedného.

To je najvyššie umenie, ktoré môžete dosiahnuť a ktoré  musíte dosiahnuť, aby ste 
mohli plniť úlohy, ku ktorým ste sa zaviazali v hodine vášho povolania.
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 19. Reč obrazov I.

Duchovné diela sú písané v obrazoch. To je príčina, prečo im nerozumiete, lebo všetko 
stŕhate do hrubohmotnosti. Ale iná možnosť písania nie je, pretože živé duchovné dianie 
sa dá opísať len obrazmi.

Slovo,  ktoré  vám bolo  dané,  je  ako  veľký  obraz  tvorený  mozaikou  jednotlivých 
malých  obrázkov.  Každé  duchovné  dianie  je  opísané  mnohými,  zdanlivo  rôznymi 
slovami,  ktoré  sú však len  jednotlivými časťami,  obrázkami,  ktoré  musíte  sami  po-
skladať, aby ste videli obraz celý. Preto je nutné, aby ste sa konečne naučili túto reč 
chápať, lebo inak vaše poznanie nikdy nebude úplné.

Vráťme sa k Slovu. Celé Slovo je Láska, Spravodlivosť, Čistota, Dokonalosť. Tieto 
štyri slová sú obsiahnuté v slove Boh. Pretože toto je pre vás nepochopiteľné, musí sa 
každé  z  týchto  slov  opísať  tisícorakým  spôsobom,  aby  ste  skladajúc  kamienok  ku 
kamienku následne vo veľmi zložitom obraze našli to prosté a jednoduché jedno jediné 
Slovo.

Keď toto objavíte, potom uvidíte celú nádhernú stavbu stvorenia do všetkých zákutí, 
a tak už nebude pred vami žiadneho tajomstva vo stvorení. Preto, aby ste dokázali nájsť 
jednotu týchto slov, sú vám niekedy ukazované zdanlivo rozporuplné obrazy. Preto zdan-
livo,  že  raz  je  jedno  a  to  isté  dianie  opísané,  povedzme,  z  pohľadu Zákona  Lásky 
a inokedy,  povedzme,  z  pohľadu  Zákona  Spravodlivosti.  Takto  vznikajú  dva  obrazy, 
ktoré však v skutočnosti sú len jedným jediným opisom tej istej veci z rôznych uhlov 
pohľadu.

Preto, aby ste si mohli utvoriť akú-takú predstavu, uvedieme niekoľko príkladov.
Pozrime sa na štyri okrídlené zvieratá na stupňoch Božieho trónu. Pri slove „Pokora“ 

vám vyvstane pred očami Baran. Inde sa však dočítate, že pravá Pokora je vznešená 
a do stvorenia ju vyžaruje Orol! Pravá Pokora je však nielen vznešená, ale i hrdá, a pre-
to by ju mal do stvorenia vysielať Lev! A pretože aj Býk je stvorený, i on vyžaruje do 
stvorenia Pokoru, ktorá sa zachvieva v Sile, čo znamená, že pravá Pokora neustupuje!

Ktoré teda z týchto štyroch zvierat vyžaruje do stvorenia Pokoru? Ani jedno jediné! 
Pokoru nemôže vyžarovať ani jeden zo stvorených, pretože nedokáže byť v skutočnosti 
pokorným. Pokora je totiž časťou Čistoty, nepochopiteľnej časti Božieho Slova. Pokora 
je obsiahnutá v Sile,  z ktorej  pochádzajú tí,  ktorí  sú Jednota.* Dokonca ani  tie štyri 
zvieratá nemôžu vyžarovať Pokoru!

Štyri okrídlené zvieratá Pokoru prijímajú a na jej lúči potom vyžarujú Vznešenosť, 
Silu, Odvahu a Hrdosť.

Teraz vám musíme položiť otázku. Čo je Vznešenosť, Odvaha, Sila a Hrdosť? Zákon 
je Láska, Spravodlivosť, Čistota. Preto i medzi týmito pojmami musí byť jednota. To je 
to, čo ste mali v Slove hľadať, teda výsledný obraz mozaiky.

Hrdosť, ktorú vyžaruje Orol, Baran, Býk i Lev, sa zachvieva v Zákone Čistoty. Sila, 
ktorú vyžaruje Býk, sa zachvieva v Zákone Lásky. Odvaha, ktorú vyžaruje Baran a Lev, 
sa zachvieva v Zákone Spravodlivosti. Vznešenosť, ktorú vyžaruje Orol a Baran, sa za-
chvieva v Zákone Spravodlivosti.

V skutočnosti všetky štyri zvieratá vyžarujú Trojzákon,  teda vyžarujú Vznešenosť, 
Silu, Odvahu a Hrdosť. Každé z nich však vyžaruje niektorú časť silnejšie podľa svojho 
uspôsobenia.

Teraz sa vám zdá, že toto všetko je domotané. Nie je to však tak. Javí sa vám to tak 
preto, lebo ešte neviete hľadať jednotu v Trojzákone. V skutočnosti, keby sme napísali, 

* Prednáška: „Trojzákon do stvorenia“
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že všetko je vyžarovanie Zákona Lásky či Zákona Spravodlivosti alebo Zákona Čistoty, 
bola by to pravda. Preto musíme na tomto mieste uviesť príklad pre túto jednotu.

Viete,  že  Láska  sa  vo  stvorení  prejavuje  Zákonom  príťažlivosti  rovnorodého, 
Spravodlivosť Zákonom zvratného pôsobenia a Čistota Zákonom tiaže. V skutočnosti sú 
to len rôzne prejavy jedného jediného Zákona, Zákona pohybu, ktorý je obrazom Troj-
jedinosti.

Zoberme si ako jednoduchý príklad známe: „Čo zaseješ, to zožneš!“ Niekomu sa 
pritom objaví obraz Zákona príťažlivosti rovnorodého, inému Zákona zvratného pôso-
benia a nakoniec niekomu ďalšiemu pôsobenie Zákona tiaže.

Každý z nich má pravdu, pretože v skutočnosti je to Zákon jediný, a je teda obsia-
hnutý v každom dianí. Toto by ste chápali vtedy, keby ste pochopili Posolstvo Grálu, 
ktoré vám bolo dané, teda keby ste pochopili aspoň jednu dvadsatinu zo Slova! Ani naj-
lepší z vás to však nedokážu, nie to ešte, aby uvažovali o jednej desatine!
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 20. Reč obrazov II.

„Toto Slovo je vám dávané s tým vedomím, že ani najlepší z vás nepochopia čo len 
jednu desatinu z neho.“ Tieto slová sú vám známe, ale vôbec nepoznáte ich pravý vý-
znam. Myslíte si, že nedokážete pochopiť ani len jednu desatinu z hrubohmotnej formy 
Slova, a preto ho čítate dookola snažiac sa ho naučiť naspamäť. Myslíte si, že sa takto 
blížite k hranici jednej desatiny. I keby ste však celé Posolstvo Grálu poznali úplne na-
spamäť, nepochopili by ste viac ako jednu stotinu Slova!

Hrubohmotná forma Slova obsiahnutého v Posolstve Grálu, samozrejme, obsahuje 
viac. Je tam skryté úplne všetko poznanie, ktoré ste schopní pochopiť. Väčšina z neho je 
však medzi riadkami a najmä v skrytých súvislostiach.

Preto,  aby ste  konečne  vedeli,  čo je jedna  desatina Slova,  musíme ísť do Výšin. 
Viete, alebo lepšie povedané, domnievate sa, že viete, čo Slovo Je. Prečítajte si ešte raz 
jasavé vyznanie Jána v úvode jeho evanjelia: „Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo 
u Boha a to Slovo bolo Boh.“

To je Slovo! Nič iné! Všetko to, čo označujete pojmom „Slovo“, je v skutočnosti len 
Jeho maličká časť. Pre stvorených sú dané tri slová – Láska, Spravodlivosť a Čistota. 
Štvrté slovo, ktoré je v Biblii označované ako „nevysloviteľné Meno Božie“, musí zostať 
pre vás navždy tajomstvom. Tie tri slová, ktoré sú pre vás dané, znamenajú však tak 
veľa, že ich nepochopíte ani počas celého svojho bytia vo večnosti.

Ako Slovo spoznávajú  stvorení?  Ukážme si  to  na  príklade  duchov a  s  nimi  sú-
visiacich stvorených. Prvé slovo, ktoré duchovia spoznávajú, je Láska. Z tohto slova do-
kážu  spoznať  najviac  jednu  dvadsatinu  Slova.  Viac  nie!  Následne  spoznávajú 
praduchovní slovo „Spravodlivosť“. Z neho dokážu spoznať jednu desatinu Slova. Viac 
nie! Ako posledné spoznávajú archanjeli slovo „Čistota“. Z neho dokážu spoznať jednu 
pätinu Slova. Viac nie! Iba tí, ktorí v neochvejnej vernosti dostali iskru bezbytostnosti, 
teda tvorovia, dokážu spoznať jednotu týchto troch slov ako Trojzákon.

Toto je celé tajomstvo poznávania Slova!
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 21. Reč obrazov III.

„Svätý  je  len  Boh!“  To je  vám známe,  a  napriek  tomu ste  sa  nepozastavovali  nad 
spojeniami „Svätá Hostina“ a „Svätý Grál“. Hoci už o tom bolo hovorené*, ukážeme si 
aj reč obrazov, ktorá je v tom ukrytá.

Najprv sa pristavme pri pojme „Svätá Hostina“. Určite nikto z vás nepovažuje kúsok 
oblátky a pohárik vína za niečo, čo je sväté. Zároveň správne nazývate tieto veci poj-
mom „Svätá Hostina“. Dostali sme sa do zdanlivého rozporu. Niečo, čo nie je sväté, sa 
týmto pojmom označuje.

Tento rozpor vzniká len preto, že ste sa plne nezahĺbili do duchovného diania, ktoré 
je s týmto spojené. Svätou Hostinou totiž nie je mienená oblátka a ani víno. To sú len 
hrubohmotné  symboly,  do  ktorých  môže  byť  pretransformovaná  požehnávajúca  Sila 
z Výšin.

Už samotný pojem „Hostina“ navádza k tomu, čo je za týmto dianím skryté. Do 
stvorenia prúdi duchovný pokrm. Duchovný pokrm je však Slovo. Vtedy, keď je požeh-
návaná Hostina, prúdi do stvorenia sila Slova Čistota.

Nie je to Sila transformovaná, ale priama, teda taká, aká prúdi priamo od Boha-Otca. 
To je najväčšie tajomstvo Hostiny, pretože ten kúsok oblátky a pohárik vína sa týmto 
spôsobom tak posvätí, že právom sa hovorí o „Svätej Hostine“.

Teraz zamerajme svoju pozornosť na pojem „Svätý Grál“. Viete, že Svätý Grál je 
nádoba, v ktorej to neustále vrie a vlní sa ako červená krv bez toho, že by pretekala. Vo 
vašich dušiach vzniká obraz misky alebo podobnej nádoby. Je to len preto, že nechápete 
význam slova „nádoba“, hoci i vaše pozemské telá niekedy týmto pojmom označujete 
a poznáte tento pojem i v súvislosti s Máriou a Terezou v praduchovnej ríši ako nádoba-
mi pre pozemské matky Syna Božieho a Syna Človeka.

Nádoba, v ktorej to neustále vrie a vlní sa, je obraz niečoho, čo je v maximálnom 
pohybe. Krv je obrazom života. Tieto obrazy spolu dávajú výsledný obraz toho, ktorý 
dal vzniknúť životu vo stvorení.

Svätý Grál je teda Kráľ Kráľov. Pýtate sa, prečo to tak nebolo napísané hneď? Ľudia 
totiž mali v Abd-ru-shinovi sami spoznať, kto je Svätý Grál! Je to len ich chyba, že to 
nespoznali a iba teraz to môže byť odhalené, lebo Svätý Grál opäť zasadol na svoj trón.

* Prednáška: „Meč Svätého Grálu“
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 22. Reč obrazov IV.

Mária  ako Kassandra uzavierala na Zemi kruh,  ktorý začal  Abd-ru-shin ako arabské 
knieža. Zo Zákona však vyplýva, že nikto za nikoho nemôže uzavrieť nejaký kruh. Opäť 
tu máme zdanlivý rozpor. Preto zdanlivý, lebo neviete, čo je Jednota.

Keď sa vrátite k prednáške „Trojzákon do stvorenia“, uvidíte,  že tí,  ktorí  sa smú 
nazývať „Jednota“, pochádzajú zo Sily. Neviete však, čo to presne znamená. Je to vyža-
rovanie Boha, ktoré je od večnosti. Toto vyžarovanie je Jeho nevysloviteľné Meno. Má 
toľko písmen, koľko je tých, ktorí sú Jednota.

Znamená to, že hoci sú samostatné osoby, ich cit je spoločný. Už toto samotné si ne-
viete predstaviť. Ale musí vám to byť povedané, aby ste si vedeli vytvoriť aspoň akú-ta-
kú predstavu.

V skutočnosti to pre vás znamená, že nech vyjde do stvorenia ktorýkoľvek z nich, je 
to to isté z hľadiska Zákona, akoby vyšiel do stvorenia Boh-Otec. I preto vám Syn Boží 
hovoril: „Ja a Otec jedno sme!“

Keď boli  na  Zemi  Mária  a  Abd-ru-shin,  vzhľadom na  ich  spoločné  cítenie  mali 
i spoločné myšlienky. Nie snáď samotné slová, ale ich myšlienky boli navzájom prepo-
jené spoločným cítením. Preto to,  čo konal  jeden,  akoby konal  i  ten druhý,  a preto 
i zvratné pôsobenie mohlo dopadnúť na ktoréhokoľvek z nich.

Toto je však možné len u tých, ktorí sú Jednota. Tvor, ktorý sa štiepi na aktívne a pa-
sívne, toto nepozná, lebo sa štiepi na jedincov, z ktorých má každý osobitné cítenie bez 
toho, že by to isté musel cítiť niekto iný.
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 23. Zmena postojov

V Atlantíde prinášali Slovo k tomu povolaní duchovia. Cez otvorený duchovný sluch 
prijímali, čo je Láska. Obsah nebol nikdy zmenený. To, čo sa menilo, bola len forma. Zo 
všetkých strán, zo všetkých smerov, zo všetkých uhlov pohľadu bol dávaný ľuďom vý-
klad o tomto Zákone. A tak sa ľudia vo všetkom učili hľadať Lásku, a tak ju spoznávať. 
Tým pochopili: „Na počiatku bolo Slovo…“

Po tejto škole sa mali duchovia učiť Lásku dávať, čím mali pochopiť: „… a to Slovo 
bolo u Boha…“, aby sa nakoniec naučili Lásku prijímať a tým pochopili: „… a to Slovo 
bolo Boh!“

Po prvej škole, keď ešte nebol ani jej koniec, došlo k pádu ľudstva do hriechu. Ľudia 
prestali chodiť do duchovnej školy. Len nemnohí v nej pokračovali a tí ju aj skončili. 
Bolo ich tisícdvesto, no malo ich byť pätnásť miliárd! Tých tisícdvesto sa potom stalo 
kňazmi a učiteľmi. Prijímali Slovo z Výšin a snažili sa vyučovať ostatných duchov.

Pýtate sa, kde je tých 144 000, o ktorých bolo zvestované v Zjavení Jána? Tých 144 
000 nastúpilo do druhej triedy školy Lásky v Atlantíde. Doteraz túto školu neskončili!

Ostatných pätnásť miliárd na túto školu ani len nepomyslelo!  Zmenili svoj postoj! 
Kvôli nim musela byť zmenená škola.

Začala škola Spravodlivosti. Milióny rokov trvá táto škola! Stále tá istá a dookola: 
„Nesmiete! Musíte! Čo chcete?! Kam kráčate?!…“ Milióny rokov a z pätnásť miliárd 
školu  zvládlo  dvesto  duchov.  Medzitým ostatní  opäť  zmenili  svoj  postoj,  obrátili  sa 
Spravodlivosti chrbtom!

Tu prišiel z Výšin Učiteľ najvyšší, Syn Boží Ježiš. Prišiel, aby priniesol novú školu, 
školu Čistoty. Snáď to niekto z tých pätnásť miliárd pochopí… Tí istí učitelia, ktorí učili 
Lásku i Spravodlivosť, začali učiť Čistotu. Šestnásť duchov z pätnásť miliárd to pocho-
pilo!

Prišiel záver. Z Výšin sa ozvalo: „Ukáž svoje dlane, človeče! A na nich ukáž výsled-
ky svojej práce!“ A pätnásť miliárd ľudských duchov zmenilo postoj, obrátilo sa k Bohu 
chrbtom!

Len tí, ktorí skončili niektorú z troch duchovných škôl, zdvihli svoje ruky do Výšin 
a povedali: „Hľaď, Pane, niečo malé máme v rukách. Nevieme, čo to je, ale s Láskou Ti 
to dávame.“

Zasvišťal meč a ozvalo sa z Výšin: „Požehnaní ste tí, ktorí svoje ruky nemáte prázd-
ne! Naplnili ste olej do svojich lámp a ste odetí v slávnostný šat. A preto prijmite pozva-
nie na svadbu Baránkovu!“

A opäť zaznel hlas z Výšin: „Ľudia, počúvajte! Premárnili ste milióny rokov! Premr-
hali ste dar, že smiete byť! Zmeňte svoj postoj!“

Prišiel Syn Človeka na Zem a priniesol novú školu, školu Trojzákona. Ľudia sa musia 
zatriasť v škole Spravodlivosti, aby sa konečne naučili  to, čo sa mali naučiť v škole 
Lásky. O škole Čistoty nemôže byť teraz ani reč!
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 24. Obrat svetov

Obrat svetov. Je to miesto a či duchovné dianie? Čo hľadáte, ľudia, keď chodíte k takz-
vanému Obratu svetov? Myslíte si, že pod kameňmi je ukryté duchovné dianie?

Blázni! Veľa obratov svetov bolo od počiatku tohto stvorenia. Prvý nastal príchodom 
človeka na Zem, pretože tým sa hmotnosť preduchovnila a nastal obrat v jej vývoji. 
Tento jediný obrat svetov bol aj chcený. Všetky nastávajúce ste si, ľudia, vynútili vy 
sami!

Zakrátko potom, čo ste sem prišli, ste padli a tým ste spôsobili obrat svetov, teda 
miesto vývoja nahor ste obrátili vývoj smerom nadol.

Po mnoho miliónoch rokov nastal nový obrat. Vo Výšinách sa Mladík začal pripra-
vovať na záverečné dianie. Bolo to pred mnohými tisíckami rokov. Hrubohmotne sa ten-
to obrat na vašej Zemi prejavil potopou. Biblická potopa je potopa Atlantídy a  jediný 
čistý, Noe, je Boh v Abd-ru-shinovi, ktorý pevnou rukou viedol záchrannú loď. A preto 
Biela Holubica smela nájsť očistenú Zem.

Prešlo zopár tisícročí a nastal nový obrat svetov. Mladík vyšiel z Hradu smerom na 
hrubohmotnú Zem. I to sa hrubohmotne prejavilo, Lucifer sa vtedy prepadol do najhlb-
ších temnôt.

Pred viac ako tromi tisícročiami nastal nový obrat svetov. Mladík sa inkarnoval na 
Zemi v Abd-ru-shinovi. Obrat svetov, ktorý vtedy nastal, sa prejavil nielen oslobodením 
Židov zo zajatia, ale najmä tým, že prvýkrát prišlo Slovo na Zem! Bytostní i duchovní 
boli týmto tak posilnení, že mnohí z nich prekročili svoj tieň.

O niekoľko sto rokov príchodom Syna Božieho Ježiša na Zem nastal  nový obrat 
svetov. Prvý a jediný raz prišiel na Zem Vyslanec, ktorý sám bol časťou Slova Alfa 
a Omega. Hrubohmotne sa obrat svetov prejavil nenávisťou, zavraždením Boha!

Prešli  stáročia,  kým nastal  nový obrat  svetov.  V temnotách  bol  spútaný Lucifer. 
Hrubohmotne sa to prejavilo takým nárastom zla, na aký nebolo nikdy ani pomyslenia.

Opäť prešlo niekoľko rokov. Na Zem prišiel Syn Človeka. Opäť nastal obrat svetov, 
nastal súd. Pár rokov bolo daných ľuďom, aby sa v súde ukázali, akí sú.

Zmenilo sa milénium a nastal posledný obrat svetov v tomto stvorení. Bola otvorená 
výlevka pre očistu duchov!
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 25. Narodenie Lásky na Zemi

Tí, ktorí pochádzajú z Výšin, sú Čistota, lebo vo Výšinách je všetko Jednota. Tá Jednota 
je Čistota. To je tajomstvo Trojjedinosti. Z Čistoty štiepením vzniká Láska, Spravodli-
vosť a Čistota. A táto Trojica prišla na Zem.

Z najvyšších Výšin prišiel Syn Boží Ježiš,  ktorý je Čistota. Túto Čistotu by však 
stvorení nezniesli, preto na ceste dole prijal záhal z vyžarovania Lásky. Bez neho by ne-
mohol vstúpiť do stvorenia.

Tento záhal Mu poskytla tá, ktorá je Láska vo stvorení, Mária. Tak prišiel Syn Boží 
ako Láska na Zem. Málokto Mu rozumel, lebo z Jeho Lásky prúdila prísna a chladivá 
Čistota. Preto Ho väčšina učeníkov nikdy nepochopila. Čiastočne Ho pochopili tí, ktorí 
už vtedy vedeli, čo je Láska. I pre nich však bola Čistota v nej obsiahnutá nepochopiteľ-
ná.

Bolo to druhýkrát, čo prišla Láska na Zem. Prvýkrát to bolo v časoch, keď bola na 
Zemi i Spravodlivosť. Skôr, ako sa vtedy Láska so Spravodlivosťou mohla stretnúť, bola 
Spravodlivosť zavraždená, a preto nemohlo dôjsť k Jej uplatneniu.

Tretíkrát prišla Láska na Zem na konci súdu. Opäť tu bola i Spravodlivosť, aby tak 
spolu s Ňou vytvorila potrebnú Jednotu. Keďže Čistota priamo na Zemi nemôže byť, na 
doplnenie Trojzákona tak ako pred tisícročiami prišla Jej malá služobníčka. Keďže sama 
dosiahla vo svojom vývoji dokonalosť, spoznala,  kde a  kto je Čistota, spoznala,  čo je 
Svätý Grál, a preto pôsobila spolu s Láskou a Spravodlivosťou ako doplnenie Trojzá-
kona.

Láska smela dlho pôsobiť po boku Spravodlivosti, ale nie tak dlho, ako bolo chcené. 
Opäť bola Spravodlivosť zavraždená skôr, než sa mohla Láska naplno uplatniť. To, že 
Láska  liečila,  bol  len  začiatok.  Pokračovanie  malo  byť,  že  by  ľudia  spoznali,  čo  je 
spravodlivá Láska zachvievajúca sa v Čistote.

Skôr než to ktokoľvek pochopil, Spravodlivosť tu už nebola a miesto pochopenia čis-
tej Lásky nastalo hádzanie polien pod nohy. Ľudia nechápali nielen spravodlivú Lásku, 
ale nechápali ani Lásku, keď tu už Spravodlivosť nebola. Bolo to preto, lebo ani jeden 
z nich nikdy nepochopil,  čo,  kto a  odkiaľ je Čistota, ktorej najmenšia služobníčka bola 
vtedy na Zemi. Bolo to preto, lebo nikto nepochopil, čo, kto a odkiaľ je Svätý Grál.
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 26. Predslávnosť Čistoty

V dnešný deň sa vy, ľudia, pripravujete na slávnosť Čistoty. Vyčistili ste svoje domovy, 
umyli svoje telá a s odhodlaním vchádzate do chrámov. Nejednému z vás zaletia myš-
lienky do minulosti a spomenie si, že v tento deň sa na Zemi narodila Irmingard. Myslí-
te si, že táto slávnosť je z príležitosti jej narodenín.

Všetko duchovné však takto stŕhate do bahna pozemského. Slávnosť Čistoty je od 
večnosti a že sa v tento deň narodila Irmingard, to vychádza zo Zákona čísiel, v ktorého 
rytme sa zachvieva i žiarenie hviezd.

Takisto i slávnosť Žiariacej Hviezdy je od večnosti, a nie je iba spomienkou na deň 
narodenia Syna Božieho Ježiša na Zemi.

Prestaňte sa už na všetko pozerať svojimi malými pozemskými očami! Čistota je 
Božská, lebo samotný Boh je Čistota. Ako Jej prirodzený dôsledok sú od večnosti Sy-
novia Boží Ježiš a Imanuel. Ježiš je Čistota, ktorá sa vo stvorení prejavuje ako Láska, 
a Imanuel  je  Čistota,  ktorá  sa  vo  stvorení  prejavuje  ako  Spravodlivosť.  Na  Lásku 
a Spravodlivosť je možné nájsť mnoho príkladov vo stvorení, na Čistotu ani jeden!

To, že Čistota sa prejavuje vernosťou či oddanosťou, je len obraz. V skutočnosti ver-
nosť i oddanosť je najvyššie poznanie Lásky a Spravodlivosti.

Zdanlivo sa vám tak mnohé berie a zdanlivo tu nachádzate rozpory. Ale nie je to tak, 
naopak, dáva sa vám veľmi veľa, viac, než si myslíte.

Čistota je nepochopiteľná, dá sa len cítiť. Tým, že udržujete svoje obydlia a telá čis-
té, tým vôbec neslúžite Čistote, ale len vykonávate nutné pozemské úkony. Slúžiť Čis-
tote znamená oveľa, oveľa viac. To, že niekto slúži Čistote, smie povedať iba ten, kto 
vedome pozná, čo je Láska a Spravodlivosť vo svojej Jednote, teda ten, kto  vie,  čo je 
Svätý Grál! To však z vás nevie ani jeden!

Čistota je podstatou všetkého. Je podstatou Lásky i Spravodlivosti. A to je Trojzá-
kon, Čistota, z ktorej ako z podstaty a príčiny vzniklo všetko, čo je.

Zahĺbte sa do tajomstiev Trojjedinosti,  lebo to je pre vás alfa a omega poznania. 
Trojjedinosť je tvorovi pochopiteľná, i keď iba čiastočne, lebo samotnú Čistotu nemôže 
pochopiť nikto z tvorov. Dokonca, samotnú Čistotu nemôžu pochopiť ani Jej služobníci, 
lebo Čistota vo svojej podstate je nepomenovateľné meno Božie!
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 27. Čistota

Čistota, najvyšší zo všetkých pojmov. Dnes je deň Čistoty, deň Čistej Ľalie. Prečo je 
v tento deň slávnosť?

Slávnosť Žiariacej Hviezdy prebieha v deň, keď Láska skrz Syna Božieho Ježiša je 
vysielaná do stvorenia. Slávnosť Svätej Holubice prebieha v deň, keď do stvorenia prúdi 
Spravodlivosť skrz Syna Božieho Imanuela, aby stvorenie udržala pri živote.

Aká Sila a odkiaľ prúdi v deň Čistej Ľalie? Je to Sila, ktorej meno nie je možné dať,  
Sila, ktorá prúdi odtiaľ, kde stvorení nikdy nemôžu nič vidieť. Je to Čistota, ktorú vy-
siela priamo Boh. Priamo a bez žiadnych prostredníkov prúdi do stvorenia.

Pýtate sa, či nedošlo k zámene, či táto Sila neprúdi predsa v deň Svätej Holubice? 
Nie, nie je to omyl. Spravodlivosť je Sila dávajúca. V Spravodlivosti totiž dostáva duch 
to, čo zasial. Spravodlivosť prúdiaca v máji dáva vzniknúť novým stvoreniam a dáva 
všetkým stvoreným dar, túžbu po Výšinách!

Láska prúdiaca v decembri je tiež Sila dávajúca, dáva stvoreným dar Lásky k Bohu.
Čistota prúdiaca v septembri je však Sila požadujúca. Požaduje od stvorených vyúč-

tovanie za dary, ktoré dostali predtým. Preto je táto slávnosť určená hlavne ženám, lebo 
žena je tá, ktorá smie prijímať z Výšin viac a odovzdávať to mužovi, a preto je povinná 
podávať zúčtovanie! Nielen za seba ako prijala, ale i za muža, lebo mu tieto dary mala 
odovzdať.

Nevysvetlite si to však nesprávne. Bolo vám povedané, že žena stojí o pol stupienka 
vyššie než muž. Čo to znamená? Žene zostal oproti mužovi jeden veľký dar, zmysel pre 
krásu. To ju radí na pomyslený stupienok vyššie, čo spôsobuje, že žena je vnímavejšia 
pre prijímanie z Výšin.

Tento dar, zmysel pre krásu, má odovzdať mužovi. To je to tajuplné pôsobenie ženy, 
ktoré ju robí ženou, a pri ktorom muž nemusí vidieť ani poznať konkrétnu ženu, ktorá 
mu tento dar svojím pôsobením darovala.

Z tohto daru skladá v dnešný deň žena svoj odpočet. Muž však nestojí bokom. Je po-
vinný vydať odpočet z toho, ako tento dar prijal a svojím aktívnym pôsobením znásobil.

Beda tomu národu, kde žena tento dar zahrabala! Lebo je to jediný dar, skrz ktorý 
smú stvorení v cite spoznávať, čo je Čistota.

Ak žena tento dar neodovzdá, muž nemôže sám od seba k potrebnému poznaniu 
dôjsť. Žena však spoznáva,  čo je Čistota, až cez aktívne pôsobenie  mužov pri znáso-
bovaní daru, ktorý im mala dať!

A to je tajomstvo aktívneho a pasívneho pôsobenia mužov a žien.
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 28. Zmysel pre krásu

Ľudia, pestujte v sebe zmysel pre krásu!
Tieto slová k vám už mnohokrát zazneli a vy si myslíte, že ste im aj porozumeli.  

Včera ste prežili deň Čistej Ľalie, keď bolo od vás požadované zúčtovanie. Zúčtovanie 
za to, ako ste tento dar použili.

Vy, ženy, pokiaľ ste svoj duchovný sluch otvorili dokorán, ste smeli počuť: „Vydaj 
odpočet, žena pozdejšieho stvorenia, za to, ako si mužovi odovzdala dar odo mňa!“

Vy, muži, pokiaľ ste svoj duchovný sluch otvorili dokorán, ste smeli počuť: „Vydaj 
odpočet, muž pozdejšieho stvorenia, za to, ako si môj dar od ženy prijal, zveľadil a cez 
jej ruky mi odovzdal späť!“

Beda tým ženám, ktorým muži nemali čo odovzdať, lebo od nich nič neprijali! Beda 
tým mužom, ktorí nič neodovzdali, hoci prijali!

Z Kríža prúdila na vás Čistota,  chladivá,  príjemná,  osviežujúca.  Tých,  ktorí  mali 
prázdne dlane, však mrazila! Teraz sa pýtate: „Ako to, že i my sme cítili mráz, keď sa 
snažíme okolo seba budovať krásu?“

Pokrytci! Desiatky miliónov rokov ste tu a nikdy ste krásu nebudovali! To je prvot-
nou príčinou vášho pádu do hriechu. Miesto toho, aby ste krásu dávali, chceli ste ju 
brať. To je pravý pokušiteľský princíp vo svojom jadre.

Prepestovaný rozum bol len jeho neblahým dôsledkom. Dôsledkom, ktorý nakoniec 
prevýšil všetko ostatné, a preto sa o prvotnej príčine už ani nemohlo hovoriť, lebo by 
ste v tom nikdy nevideli súvislosti.

Pýtate sa teraz: „Aký súvis má potlačenie zmyslu pre krásu s princípom pokušenia?“ 
Jednoduchší, než si myslíte. Stačí, keď pochopíte, čo je zmysel pre krásu! Pravý zmysel 
pre krásu sa prejavuje teplom domova, teplom rodinného krbu. Keď máte okolo seba 
pravé teplo rodinného krbu, potom  viete,  čo je  pravá Láska! Keď viete,  čo je pravá 
Láska, smiete spoznať,  čo je  Spravodlivosť, a keď viete,  čo je Spravodlivosť, smiete 
spoznať, odkiaľ je Čistota.

Tieto poznania vám nikdy nedovolia zakolísať a nikdy vám nedovolia, aby ste na 
princíp pokušenia čo i len pomysleli. Keď však zabudnete hoci len na jeden Zákon, po-
tom prestanete rozumieť konaniu tých, ktorí toto poznanie nestratili. Ale neporozumenie 
vedie zakrátko k pochybovaniu a pochybovanie k pokušeniu vedieť viac, ako je Zákon. 
Nevidíte totiž, že tí druhí konajú dobre, ale vo vlastných očiach si myslíte, že konajú zle. 
Svoje nesprávne konanie týmto spočiatku nevedome, no neskôr i vedome  povyšujete  
nad Zákon!

Povyšovanie nad Zákon však nie je možné v princípe pomáhajúcej Lásky, ale len 
v princípe pokušenia,  lebo princíp pokušenia je povyšovanie sa nad Zákon! Toto po-
vyšovanie však znamená vzdialenie sa od Svetla, čo má za následok klesnutie a pripúta-
nie  sa  k  nižšiemu,  teda  v  pozemskom  prežívaní  k  hmote.  Vašou  jedinou  väzbou 
s hmotou je pritom rozum, lebo tak je to dané zo Zákona. Tým sa vzďaľujete od Svetla 
a automaticky posilňujete svoj rozum na úkor citu so všetkými známymi i neznámymi 
dôsledkami.

Zaiste, zmysel pre krásu sa má a aj musí prejaviť hrubohmotnou krásou, ale táto 
krása musí vychádzať z onoho tajuplného, cituplného pôsobenia žien pri tvorbe tepla 
rodinného krbu. Všetko vychádza z toho jednoduchého: „Tu je tak príjemne!“

Aby ste sa naučili zmyslu pre krásu, teda aby ste opäť našli zahrabaný dar, boli vám 
rozdelené mužské a ženské činnosti pri pobožnosti.

Nepochopili ste to, vôbec ste to nepochopili!
Bolo vám povedané, že žena zdobí oltár, zapaľuje sviečky alebo drží tácky so Svätou 
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Hostinou. Bolo vám povedané, že muž číta Slovo alebo stráži vstup do chrámu. Zamys-
leli ste sa však niekedy, prečo je strážkyňou brány Vasitha, teda žena? Zamysleli ste sa 
niekedy nad tým, prečo bolo na Hore ponúknuté čítanie Slova i žene?

Snímam teraz tento závoj pred vami, lebo  všetko, čo ste doposiaľ robili,  bolo ne-
správne! Tieto pokyny mali viesť k prebudeniu zmyslu pre krásu, boli však privedené 
len do strnulej cirkevnej dogmy!

Neodvolávajte sa, že to boli pokyny Trigonu. Tie pokyny boli len prvý krok. Prvý 
krok, ktorý za vás musel urobiť Trigon, lebo vy ste to už nedokázali. Ten druhý ste mali 
urobiť vy sami! Dokázali by ste to, keby ste spoznali,  čo znamená:  „Musíte!“ To ste 
však neurobili. Tak i tento krok za vás urobil niekto iný. Tretí krok za vás však už nikto 
nikdy robiť nebude! Je to totiž krok, ktorý nie je možné za iných vykonať, krok: „Ne-
smiete!“

Po krátkom odbočení sa vráťme k už spomínaným činnostiam. Žena mala zdobiť ol-
tár, aby sa tak v priamom uctievaní Boha u nej opäť prebudil zmysel pre krásu. Preto 
mala i zapaľovať sviečky, lebo to znamená, že zmysel pre krásu ju tak vnútorne očistil, 
že smie zapáliť Svetlo na oltári! I ostatné významy, ktoré vám boli dané týmito predpis-
mi, sú, samozrejme, stále platné, ale tento je najdôležitejší!

Keď žena tento zmysel pre krásu týmto prebudila, mal ho prijať muž. Ako prirodze-
ný dôsledok by bol druhý krok, zjemnenie muža, čím by začal pomáhať žene i pri tých-
to činnostiach, až by nakoniec toto robil sám! Zdobenie oltára i zapaľovanie sviečok 
mali po čase robiť striedavo ženy i muži.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, aké ťažké je držať mnoho desiatok minút tácky so 
Svätou Hostinou? Ženy to robia rady. Prečo to však neskúsia i muži? Keď tu bol Syn 
Boží Ježiš, On sám vám predsa podával túto Hostinu! Nenamietajte, že to bol predsa 
Syn Boží. Už vtedy tam bolo dosť žien, ktoré by tým smel poveriť! Tento pokyn vám 
bol daný preto, aby ste si uvedomili,  kde je miesto ženy. To je totiž v teple rodinného 
krbu. Keď ste si to uvedomili, tak i pri držaní tácky malo nastať prirodzené striedanie.

Muži strážia bránu. Prečo nie ženy? Myslíte si, že je im tam dlho stáť? To je pokry-
tectvo! Veď takisto dlho stoja i vo vnútri ako uvádzačky. Myslíte si, že stráženie brány 
je aktívna činnosť? Odpoveď: „Vasitha je žena!“

Stráženie brány v skutočnosti znamená šírenie Čistoty okolo seba, aby bolo zabráne-
né preniknutiu nečistoty. Preto tam bol na začiatku postavený muž, lebo hoci to znie 
podivne, bol čistejší než tie ženy, čo tadiaľ vchádzali dnu! Žalostný obraz!

Z toho istého dôvodu a nikdy z iného bolo mužom dané čítanie Slova! Jediný muž, 
ktorý v tých časoch mal Slovo čítať, bol ten, ktorý bol sám Slovo! Preto niekedy čítala 
Slovo aj žena pozdejšieho stvorenia. Po Jeho odchode bola táto možnosť daná i inej 
žene. Tá, ktorá to vtedy smela robiť, sa však zľakla zodpovednosti. Odvtedy tu nebola 
žiadna iná! I preto až doteraz bránu stráži muž.

Nehľaďte pritom na to, že tu bola slečna Irmingard či pani Mária. Tie pokračovali 
v učení duchov, ale so smútkom v očiach pozorovali, že sa ešte  nič nemôže zmeniť! 
Sem-tam prišiel na Horu duch, ktorý by mohol robiť to, čo opačné pohlavie, no vtedy už 
bolo na tieto zmeny neskoro! Ľudia miesto toho, aby zmysel pre krásu v sebe naozaj vy-
budili, sa začali správať tak, že pokyny museli byť urobené ešte prísnejšie!

Žiadna činnosť pred oltárom  nie je aktívna alebo pasívna, ale  výhradne dávajúca! 
Každý má robiť to, k čomu má schopnosti, napríklad akademický maliar učí ženu, ako 
zdobiť oltár, vynikajúca poetka učí mužov, ako čítať Slovo atď.

Pýtate sa: „Prečo je nám to hovorené práve teraz?“
Doba, dokedy ste mali čas spoznať Slovo „Musíte!“, definitívne skončila! Ani jeden 

z vás to nespoznal! Nenamýšľajte si, že máte na to ešte čo len sekundu! Nenamýšľajte 
si, že hrubohmotne nie je nič vidieť! Nie je to tak!
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Súd sa skončil a tým sa skončila i doba, v ktorej ste mali spoznať Slovo „Musíte!“ 
Všetko, úplne všetko vám bolo dané! Ako pochabé deti ste odhodili perly a miesto nich 
ste si nabrali kamenie!

Všetci hovoríte o tom, že príde Tisícročná ríša, o prevratných dobách, ktoré nastanú. 
Niektorí  ich očakávate  ako dianie,  ktoré  každému „vyrazí  dych“,  niektorí  ako dobu, 
ktorá začne zúfalstvom, niektorí ako dobu, ktorá nikdy nenastane. Tak ako po tisícročia, 
i teraz nevidíte to podstatné, duchovné dianie.

A tak v tento deň, keď začína nová doba, vám smie byť povedané: „Pred rokom 
v deň Čistej Ľalie odbilo poludnie, odbila hodina dvanásta!“

Amen!

104



 29. Teplo domova

Čudujete sa tomu, že bolo povedané, že zmysel pre krásu sa prejavuje teplom rodinného 
krbu, teplom domova. Je to preto, že neviete, čo je zmysel pre krásu.

Myslíte si, že sa prejavuje najmä v tom, keď je niečo pekné, keď sa pekne obliekate 
či  máte  pekne upravené  okolie.  Samozrejme,  to  všetko  môžu byť vonkajšie  prejavy 
zmyslu pre krásu, ale nie jeho podstata. Tá spočíva v tom, že niečo pekné môže byť iba  
tam, kde sa i dobre cítite.

Pozrite sa na mnohých ľudí, ktorí sa pekne obliekajú, majú pekne upravené okolie, 
ale napriek tomu sa pri nich cítite stiesnene a pociťujete chlad. V tomto správne vyciťu-
jete, že ich správanie je len vonkajšie pozlátko, ktorým sa snažia zakryť prázdny citový 
život. Preto to, že sa pekne obliekajú, nemôžeme považovať za zmysel pre krásu, ale iba 
za rozumový pocit upravenosti zovňajšku.

Keď prídete niekam, kde cítite pravé teplo domova, zistíte, že títo ľudia sú v skutku 
krásni, i keď ich oblečenie nie je také bohaté ako u iných, ba dokonca je mnohokrát  
núdzne, lebo nemajú také finančné možnosti. V ich okolí možno nájdete nejakú smietku 
či zabudnutú pavučinu, lebo upratovanie nepovažujú za to najvyššie vo svojom živote. 
To neznamená, že nerobia poriadok. Práve naopak, robia ho radi a primerane často. 
Nebehajú však hneď s prachovkou, keď padne prvý prášok, lebo zmyslom ich života je 
niečo úplne iné.

Prekvapuje vás to, lebo to krásne ste doteraz hľadali len okolo seba, a nie v sebe. Av-
šak to, kde máte hľadať pravý zmysel pre krásu, vám už dávno mohli zodpovedať oči 
tých, ktorí krásu majú v sebe. Spomeňte si na milé a teplé oči starenky, ktoré vás upúta-
li, lebo ste z nich cítili duchovnú krásu.

To, že ste to tak cítili, bolo navyše podporené tým, kde ste to cítili – v útulnej a teplej 
kuchyni, v akej je mnohokrát len hlinená dlážka. Cítili ste to tak preto, že pravú duchov-
nú krásu šíri okolo seba teplo rodinného krbu.
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 30. Nenechajte si ukradnúť prvý dojem

Prvý dojem neklame. Ako je teda možné, že ste sa už toľkokrát pomýlili? Bolo to preto, 
lebo ste si prvý dojem nechali ukradnúť. Aby ste spoznali, ako mohlo k takémuto dianiu 
dôjsť, musíte najprv vedieť, ako prvý dojem vzniká.

Predstavte  si,  že  sa  s  niekým  idete  stretnúť.  Ako  sa  blížite  k  sebe,  v  určitej  
vzdialenosti sa začínajú navzájom prelínať vaše vyžarovania krvi. Týmto prelínaním na 
sebe pocítite, aký duch sa k vám blíži. Podľa veľkosti vedomia ducha, avšak nielen svet-
lého, ale aj temného, je toto vyžarovanie slabé alebo silné, a preto je aj vzdialenosť, 
kedy toto môžete pocítiť, veľmi rozdielna.

V prípade, že niekto má vyžarovanie slabé, prvý dojem získate až pri dosť úzkom 
kontakte. Na to, aby duch mohol vôbec precítiť vyžarovanie krvi cudzieho človeka, musí 
však zostať bez telesných pocitov. A tu prichádza na rad veľmi rozšírený zlozvyk podá-
vania si ruky na privítanie alebo zoznámenie sa medzi ľuďmi, ktorí sa doteraz nepoz-
nali. Toto podanie ruky však vyvolá rozumový pocit, ktorý cit prvého dojmu zoslabí 
alebo úplne zatlačí.

Pokiaľ je k vám podávaná natiahnutá ruka, môže pocit z jej uchopenia nastať dokon-
ca skôr, ako dôjde k prelínaniu vyžarovania krvi, takže citový prvý dojem u vás už po-
tom vôbec neprichádza do úvahy. Takto si necháte rozumovým pocitom ukradnúť prvý 
dojem.

Preto sa vyvarujte, pokiaľ je to možné, tohto zlozvyku, hoci je neraz priamo vyžado-
vaný z druhej strany. Ak sa tomu vyhnúť nemôžte, tak sa uzavrite do seba. Ak je stret -
nutie dostatočne dlhé, tak pocit z podania ruky časom doznie a potom si môžete citom 
urobiť správny dojem. Ak stretnutie dostatočne dlhé nie je, máte možnosť si vytvoriť 
prvý dojem nabudúce.
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 31. Prepestovanie rozumu

Prepestovanie rozumu viedlo i k mnohým telesným poruchám. Vzniká otázka. Akým 
spôsobom sa to stalo?

Tu si musíte uvedomiť vývoj hrubohmotného tela. Malé telíčko, ktoré sa vyvíja v tele 
matky, je silne ovplyvňované jej vyžarovaním krvi. Okrem toho má na vývoj tohto tela, 
i keď v dosť obmedzenej miere, vplyv i vyžarovanie krvi ľudí, s ktorými sa budúca mat-
ka často stretáva, napríklad otec, členovia domácnosti atď.

Matkino vyžarovanie krvi silne ovplyvňuje proces delenia buniek v tom zmysle, že 
potlačí alebo posilní niektoré genetické informácie. Je to prvý krok k tomu, aby sa takto 
posilnené alebo potlačené genetické informácie zmenili natrvalo. K tomu je nutné, aby 
podobné vyžarovanie krvi malo i dieťa, ktoré sa teraz narodí. Vzhľadom k tomu, že pri 
inkarnáciách má jeden z rozhodujúcich vplyvov Zákon príťažlivosti rovnorodého, je táto 
podmienka veľmi často splnená.

Potom  sa  v  procese  dospievania  potlačené  alebo  posilnené  genetické  informácie 
prenesú do vznikajúcich pohlavných buniek. Tým je spravený ďalší krok k trvalej gene-
tickej zmene. V priebehu pár generácií sa to prejaví tak, že táto zmena je trvalá.

Vráťme sa však k otázke prepestovania rozumu. Rozum, keď čiastočne zatlačil ducha 
do úzadia, spôsobil, že došlo k zmene vyžarovania krvi. Táto zmena sa prejavila tak, že 
v novovznikajúcom tele dieťaťa boli posilnené novovznikajúce bunky predného mozgu. 
Keďže i toto dieťa padlo do hriechu, táto maličká zmena sa preniesla do jeho genetic-
kých informácií. Následne dieťa tohto dieťaťa malo už o mnoho buniek predného moz-
gu viac.

Keďže  zmena  vo  vývoji  kostí  neprebieha  tak  rýchlo,  muselo  takto  vyvíjajúcemu 
prednému mozgu niečo ustúpiť. Zákonite to musel byť zadný mozog. Približne o koľko 
sa zväčšil predný mozog, o toľko sa musel zadný mozog zmenšiť. Tento proces pokra-
čoval ďalej a v priebehu zopár generácií dosiahol svoj vrchol, ktorého výsledok je vám 
dnes dobre známy.

K ďalšiemu zatláčaniu zadného mozgu nemohlo dôjsť, pretože potom by sa duch ne-
mohol prejaviť a takéto telo by nemohlo prežiť. V dávnych dobách k takémuto dianiu 
niekoľkokrát došlo, čo malo za následok viac úmrtí maličkých detí.

Po zmene pomerov mozgov došlo vplyvom trvale nesprávnej činnosti týchto mozgov 
k postupnej zmene i mnohých ďalších orgánov. Rozum zatláčal človeka k zemi a jeho 
telo sa postupne zmenšovalo a zmenšovali sa i všetky vnútorné orgány. Tento proces 
trval desiatky generácií.
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 32. Cesta človeka na Zem

Tri kroky predchádzajú tomu, aby sa cesta pre príchod človeka na Zem otvorila – poča-
tie, inkarnácia a narodenie. Všetky tieto kroky sa zachvievajú v Zákone čísiel a jedine 
podľa neho sa dajú aj správne pochopiť.

Počatie je krok nula a je obrazom stvorenia. Neľakajte sa, nejde o znižovanie Boha, 
ale o obraz počiatku, kde predtým nebolo nič a zrazu v jednom okamihu je tu niečo, čo 
môžeme označiť pojmom „oživené“, teda také, ktoré sa chce vyvinúť. Okamihom poča-
tia začína veľké dianie, vývoj hrubohmotných tiel.

Ako prvé sa vyvíja telo zo strednej hrubohmotnosti. Okolo neho sa zhromažďujú du-
chovia v nádeji, že to budú práve oni, ktorí sa budú môcť s týmto tielkom spojiť. Podľa 
toho, aká je matka, s kým sa stýka a kto je v jej blízkosti, sú duchovia priťahovaní alebo 
odpudzovaní.

Nastáva významná zmena. Telo zo strednej hrubohmotnosti dokončuje svoj vývoj. 
Presne v polovici tehotenstva, teda v 140. deň od počatia, sa vtedy najviac priťahovaný 
duch spojí s týmto telom a nastáva inkarnácia.

Niekto si myslí, že inkarnácia znamená, že duch sa spojil aj s telom z hrubej hrubo-
hmotnosti. Je i nie je to pravda. Skutočne do neho ešte nevstúpil, ale spojením s telom 
zo strednej hrubohmotnosti ho začína ovládať. Zároveň cez túto cestu matka cíti jeho 
prítomnosť,  ktorá  ju  oblažuje  alebo skľučuje.  Tým je  ukončený druhý krok v ceste 
človeka na Zem.

Nastáva posledná fáza.  Pozemské telo ukončuje svoj  vývoj a  môže nastať pôrod. 
Podľa Zákona čísiel by mal nastať v 280. deň po počatí.  Zem sa však už tisícročia 
nezachvieva v harmónii,  lebo jej obeh je spomalený v dôsledku pádu ľudstva. Ibaže 
narodenie človeka musí byť v súlade s vyžarovaním hviezd, preto sa musí niekedy uro-
biť posun o niekoľko dní. Z tohto dôvodu inkarnácia nemusí byť presne v polovici teho-
tenstva z hľadiska pozemského času.

V okamihu pôrodu, tesne po tom, ako telíčko dieťaťa vyjde z matkinho tela, duch, 
ktorý je spojený s telom zo strednej hrubohmotnosti, vstúpi do tela z hrubej hrubohmot-
nosti a dieťatko sa prvýkrát hrubo-hrubohmotne nadýchne.

Pôrodom  je  urobený  tretí  krok  k  ceste  človeka  na  Zem.  Nasleduje  krátke,  ale 
z hľadiska duchovného pôsobenia primerane dlhé 40-dňové obdobie, takzvané šestone-
delie, počas ktorého sa matka hrubohmotne z pôrodu spamätáva a duchovne si vytvára 
potrebné väzby na maličké dieťatko.

40-dňové obdobie je veľmi dôležité i pre malé dieťatko. Je ešte spojené so svojím 
pôvodom,  aby  sa  neskôr  pevnejšie  spojilo  so  svojím  hrubo-hrubohmotným  telom. 
V tomto období  dochádza k mnohým prípadom takzvaných nevysvetliteľných úmrtí, 
ktoré  majú  jediný  dôvod  –  dieťa  cíti,  že  nie  je  milované,  a  pretože  jeho  spojenie 
s hrubo-hrubohmotným telom ešte nie je dosť pevné, ľahko sa odpúta.

Po tomto období je dieťaťu dávaná prvá páska, čím prestáva mať spojenie so svojím 
pôvodom a ostáva mu otvorený iba bytostný zrak. Tým sa s hrubohmotným telom pevne 
spojí. To, samozrejme, neznamená, že pre nedostatok lásky nemôže umrieť i po období 
40 dní.

Ďalšie pásky sú mu potom dávané podľa toho, ako sa na Zemi vyvíja. Na začiatku 
dospievania je mu potom obyčajne daná posledná páska, teda tá,  ktorá zakrýva jeho 
jemnohmotný zrak.
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 33. Zlatý rez veku človeka

Vo stvorení sa všetky udalosti riadia podľa určitých číselných radov. Mnohé z týchto ra-
dov už boli ľuďmi odhalené, mnohé na svoje odhalenie iba čakajú. Medzi tie najznámej-
šie  patrí  napríklad  výpočet  čísla  p,  výpočet  základu  prirodzených  logaritmov,  čiže 
Eulerovho čísla, a výpočet čísla zlatého rezu, ktorý je známy aj pod pojmom „Fibonac-
ciho postupnosť“.

Pokiaľ si pozriete dátumy konania slávností, zistíte, že tie takisto nie sú náhodné. Pri 
tomto však nesmiete zabúdať na to, že Zem sa momentálne nekrúti okolo Slnka takou 
rýchlosťou, akou by sa mala, ale pomalšou. Zaiste viete, že sviatok Svätej Holubice je 50 
dní po Veľkej noci a sviatok Čistej Ľalie je 100 dní po sviatku Svätej Holubice. Sviatok 
Žiariacej Hviezdy je o štvrť roka po sviatku Čistej Ľalie. Tento štvrťrok však nepočítajte 
podľa  vášho  súčasného  kalendára,  ale  podľa  duchovného  kalendára,  ktorý  je  vám 
známy z Biblie a ktorý doteraz používa židovský národ, i keď i on sa musel prispôsobiť 
pomalšiemu otáčaniu Zeme.

Podobnými radmi sa riadi aj život človeka. Pravdaže, nemôžte to brať absolútne na 
jeden rok či dokonca hodinu, pretože je tu veľa vedľajších vplyvov, ktoré určité dianie 
môžu urýchliť alebo spomaliť. V podstate je to to isté ako pri inkarnácii, ktorá nastáva 
presne v polovičke tehotenstva, teda 140 dní po počatí, a zároveň približne v polovičke 
tehotenstva, lebo celé tehotenstvo netrvá presne 280 dní, ale narodenie človeka sa často-
krát musí posunúť o pár dní skôr či neskôr, aby boli splnené Zákony vyžarovania hviezd.

V živote človeka platí niekoľko číselných radov. Prvý z nich je rad „sedmičkový“. 
V 7. rokoch je dieťa pripravené vzdelávať sa, v 14. rokoch prechádza do druhého štádia 
dospievania, v 21. rokoch sa stáva dospelým, v 28. rokoch je človek zrelý aj duchovne 
pre vychovávanie detí atď.

Zároveň platí pre človeka rad „päťkový“. V 5. rokoch končí vek malého dieťaťa, 
v 10. rokoch začína prvé štádium dospievania, v 15. rokoch je duchovne pripravený na 
prvé „lásky“, v 20. rokoch je schopný živiť sám seba, 25 rokov je ideálny vek ženy pre 
počatie prvého dieťaťa atď.

K tomuto všetkému pristupuje tretí rad, ktorý je vám známy aj ako Fibonacciho po-
stupnosť, teda zlatý rez.

Na zlatý rez sa pozrime trochu podrobnejšie, lebo je to najdôležitejší rad. Rad začína 
číslom 0, teda počatím. Pokračuje číslom 1, teda narodením. Znovu sa opakuje jednot-
ka, teda prvý rok života, počas ktorého sa dieťa naučí ovládať svoje telo tak, že dokáže 
chodiť. V dvoch rokoch dieťa začína byť samostatné v ovládaní vylučovania. V troch 
rokoch sa učí rozoznávať farby a poznávať svet „večnými“ otázkami: „Prečo?“ V 5. 
rokoch by sa už malo dokázať kompletne samostatne obliecť, v 8. rokoch prechádza do 
posledného štádia detstva, v 13. rokoch nastáva u neho najbúrlivejší telesný rast a v 21. 
rokoch je dospelý.

V 34. rokoch má už väčšie deti a nastáva obdobie plnej zrelosti jeho síl. V tomto ob-
dobí už človek má mať také zručnosti a prax, že mu nerobí problém hrubohmotne sa 
uživiť a dokáže byť za svoju prácu plne zodpovedný. Podľa svojho zamerania je v tomto 
veku zrelý viesť a vyučovať iných ľudí, ktorí potrebnú zrelosť ešte nedosiahli. Je to ob-
dobie, v ktorom môže človek zrazu zistiť,  že práce, ktoré mu predtým zaberali dlhé 
hodiny, zvládne omnoho rýchlejšie, a preto mu zostáva omnoho viac času na duchovnú 
činnosť.

Toto obdobie trvá až do 55. rokov, kedy človek prechádza z obdobia zrelosti do ob-
dobia jesene svojho života. V tomto čase jeho fyzické sily začínajú pomaličky ubúdať 
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Zlatý rez veku človeka

a nastáva čas, kedy sa má venovať čisto duchovnej práci.
Tí ľudia, ktorí sa venovali čisto duchovnej práci aj predtým, lebo to bolo ich povola-

nie,  nie sú nijako ukrátení,  lebo aj  oni  v mladšom veku mali  okrem duchovných aj  
hrubohmotné povinnosti, napríklad pri výchove svojich detí a starostlivosti o ne či pri  
budovaní svojho obydlia. V tomto veku sú už od podobných drobností oslobodení, pre-
tože ich deti sú už dospelé, a tak skúsenosti, ktoré nabrali počas svojho života, môžu 
práve teraz odovzdávať svojim nástupcom.

Ako posledné číslo zlatého rezu, ktoré sa týka ľudského života, je číslo 89, ktoré 
znamená zimu. Je to vek, v ktorom sa človek už musí pripravovať na odchod na druhý 
breh, pretože jeho život sa pomaly, ale isto končí.

Nenamietajte teraz, že málokto z ľudí sa dožije tohto veku. Príčiny snáď nie je po-
trebné bližšie vysvetľovať, iba pripomeňme, že v časoch Atlantídy sa postupovalo aj 
k vyšším číslam, ale pád ľudstva spôsobil posun.

Všimnite si teraz pár zaujímavých spojitostí všetkých troch radov. Prvá spojitosť sú 
roky 13, 14, 15, teda začiatok druhej etapy dospievania, ktorá dáva duchovi „krídla“ 
a umožňuje mu zbaviť sa mnohých vlákien, ktoré ho pútajú, pokiaľ tieto krídla použije. 
Toto obdobie končí znovu v spojitostiach rokov 20, 21, kedy je človek dospelý. Ďalšie 
spojitosti sú roky 34, 35, teda vrchol dospelosti, vrchol hrubohmotných síl, a roky 55, 
56, ktoré znamenajú koniec tohto vrcholu. Posledná spojitosť sú potom roky 89, 90, 91, 
ktoré znamenajú starobu.

Na týchto prelínaniach vidíte možnosti  posunov,  ktoré sú z duchovného hľadiska 
predvídané a ktoré sú prispôsobené rôznorodosti duchov. Zároveň z nich môžete vidieť, 
že duchov nie je možné rozškatuľkovať do jednotlivých kategórií, pretože každý je iný, 
a teda to, čo začne u jedného skôr, u druhého začne neskôr.

Tieto tri rady nie sú jediné, ktorými sa riadi zlatý rez ľudského života. Vo všetkých 
radoch však nájdete prelínajúce sa body, ktoré predznačujú rôzne životné etapy a ktoré 
dokresľujú rôznorodosť hrubohmotných zmien tela.

Nespomínali sme napríklad takzvaný prechod u mužov a žien, ktorý spadá približne 
do obdobia 45 až 50 rokov, lebo ten sa neriadi Fibonacciho postupnosťou, ktorá začína 
číslami 0 a 1, ale kombináciou „päťkového“ a „sedmičkového“ radu v zmysle Fibona-
cciho spôsobu výpočtu radu, teda radmi, ktorých počiatočné čísla sú 1, 5 a 5, 7. Ak si 
vypočítate tieto rady, znovu tam nájdete mnohé známe čísla, ktoré zodpovedajú určitým 
vekom.

K tomuto  všetkému  sa  musia  pripočítať  ďalšie  a  ďalšie  rady  vrátane  radu  pre 
kvadratúru kruhu či trisekciu uhlu, teda rady pre výpočet čísiel p a Eulerovho čísla, lebo 
p je filozoficky kvadratúra kruhu a Eulerovo číslo je filozoficky trisekcia uhlu.

Ešte treba dodať, že všetky rady vo veku človeka budú dôležité, aj keď sa podstatne 
zvýši priemerný vek človeka, k čomu v budúcnosti dôjde. Iba sa postupne posunie ich 
význam.
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 34. Prežívanie času

Z viacerých strán ste už počuli, že čas je relatívny. Už v biblických záznamoch máte na 
to spomienku v obraze: „Tisíc rokov je ako jeden deň.“ Slávni vedci objavili i mate-
matické vyjadrenie relativity času. Pre vaše plné pochopenie však chýba to hlavné, pre-
žitie.

Pretože vy sami sa z hľadiska hrubohmotnosti pohybujete dosť pomaly, v bežnom 
živote relativitu času nepociťujete. Avšak ani vám nie je ubraná možnosť rôzneho preži-
tia času. Toto však môžete spoznať výhradne duchovným prežitím.

Ako prvý si zoberme príklad ešte pomalšieho pohybu, než aký máte teraz vy. Sami 
ste to asi mnohokrát prežili, keď ste sa museli zúčastniť určitej povinnosti, napríklad 
zdvorilostnej návštevy, a potom ste tam museli stráviť niekoľko nezaujímavých či do-
konca  nudných chvíľ.  Každá  minúta  takéhoto prežitia  sa  vám javila  ako hodina,  ba 
i viac. Toto javenie sa však bolo skutočným duchovným prežitím a vy ste takto spoznali 
plynutie času v hutných oblastiach ťažkohmotnosti.

Teraz si  uveďme presne opačný príklad.  Idete na nejakú zaujímavú návštevu,  na 
ktorú sa veľmi tešíte, lebo viete, že všetky témy prípadných rozhovorov budú zaujímavé 
a pútavé. Hoci sa vám celá návšteva bude javiť akoby ubehlo len pár minút, z hľadiska 
pozemského času ubehne pár hodín.  Tak ako v predchádzajúcom príklade išlo opäť 
o skutočné duchovné prežitie, tentokrát času v oblastiach jemnohmotnosti. Teraz vzniká 
otázka. Aké sú časové údaje, keď prichádzajú inšpirácie z Výšin? Tu si musíte najprv 
uvedomiť, čoho sa tieto inšpirácie týkajú. Je samozrejmé, že vo Výšinách sa nič nepo-
číta z hľadiska hmotného času, ale výhradne z hľadiska času duchovného.

Tu platí, že čas trvania jedného stvorenia sú iba tri dni – prvý deň je deň, keď stvore-
nie vzniká; druhý deň je deň, keď do hmotnej časti tohto stvorenia odchádzajú prví zo 
stvorených, a to bytostní; a tretí deň je deň, kedy z hmotnej časti stvorenia musia odísť, 
lebo toto smeruje k prirodzenej očiste vo výlevke. A preto sa smie povedať: „Dnes ste 
sem prišli, dnes ste padli do hriechu, dnes bol začatý i skončený súd a ešte dnes sa vráti-
te domov.“

Pokiaľ je potrebné vyslať inšpirácie, ktoré sa týkajú presného pozemského časového 
obdobia, tu sa vždy vychádza zo Zákonov čísiel, v rytme ktorých sa celé stvorenie za-
chvieva. Na základe týchto Zákonov nie je problém určiť presný dátum hrubohmotného 
diania.

Mnohé zasľúbenia sa však nemohli stať v tom čase, kedy boli zasľúbené, lebo Zem 
sa už v Zákonoch čísiel harmonicky nezachvievala. Len oproti rýchlosti spred asi tritisíc 
päťsto rokov v dôsledku viny ľudstva za vraždu Abd-ru-shina a za vraždu Syna Božieho 
Ježiša sa do dnešných dní Zem spomalila z už vtedy spomaleného ročného obehu okolo 
slnka, ktorý trval 365 dní, na súčasných 365 aj štvrť dňa!

Už od pradávna mohlo byť zasľúbené, kedy sa skončí súd. Do tohto diania však za-
siahol  svojhlavo človek.  Svojím konaním spomalil  obeh hrubohmotnej  Zeme tak,  že 
z pôvodnej rýchlosti 12 mesiacov krát 4 týždne krát 7 dní, čo je rok dlhý 336 dní, urobil 
rok nepravidelný, dlhý vyše 365 dní!

Vo Výšinách platia len Zákony čísiel a rýchlosti, ktoré z nich vyplývajú. Preto do 
stvorenia nikdy nejdú iné časové údaje, ako sú tieto, čo spôsobuje, že prepočty na nerov-
nomerný pohyb Zeme sú značne komplikované a mnohokrát nepresné.

Preto, keď pred mnohými tisícmi rokov prišla na Zem zvesť, že na začiatku veku 
Vodnára príde na Zem Syn Človeka, aby ukončil súd, mohol byť tento čas prepočítaný 
len podľa vtedajšej rýchlosti Zeme, ktorá však bola väčšia, ako je dnešná.

A preto sa Pán k súdu musel na Zemi narodiť až o vyše 80 rokov skôr, než  bolo 
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predpovedané, lebo to zapríčinil hlboký pád ľudstva do hriechu, ktorý mal za následok 
ďalšie spomalenie Zeme. A preto Tisícročná ríša začala takmer o 40 rokov skôr, než 
bolo predpovedané.

Tieto nerovnaké posuny sú z toho dôvodu, že pre začiatok každého diania je nutné 
i príslušné vyžarovanie hviezd, ktoré sa však nespomalili.
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 35. Pozemský čas

V prednáške „Prežívanie času“ vám bolo ukázané rozdielne prežívanie času v rôznych 
častiach stvorenia. Napriek tomu, že uvedené obrazy boli dosť jasné, ešte stále nemáte 
dosť jasnú predstavu o plynutí času čo len v hrubohmotnej časti stvorenia.

Je to preto, že v skutočnosti dokážete rozoznávať len pár rôznych rýchlostí, napríklad 
rýchlosť vašej chôdze v porovnaní so stále pomalou, no oproti vám veľmi rýchlou rých-
losťou okoloidúcich áut.

Rýchlosti blízke rýchlosti svetla si predstaviť vôbec neviete, a pritom to je len základ-
ná rýchlosť pre iné, vyššie časti stvorenia.

Doteraz sme preto častokrát označovali všetko hrubohmotné ako „pozemské“ a v tej-
to súvislosti sme hovorili aj o pozemskom čase. Tento obraz je síce správny z hľadiska 
posudzovania  hrubohmotnosti  ako  celku,  pokiaľ  však  chceme  rozšíriť  poznanie 
i o strednú a jemnú časť hrubohmotnosti, iba s týmto pojmom už nevystačíme.

Prísne vzaté, slovo „pozemský“ znamená vždy len jednu konkrétnu časť hrubohmot-
nosti, a to práve tú, kde sa v tej ktorej chvíli nachádzate. Nie je tým myslená len hrubá 
hrubohmotnosť, ale pre duchov na druhom brehu je pozemská tá hrubohmotnosť, kde 
sa práve oni nachádzajú.

V tomto smere musíte vidieť i všetky doterajšie zasľúbenia i zvestovania o „pozem-
skom“ dianí.

Pozemsky je  súd definitívne skončený,  teda definitívne skončil  i  v  strednej  časti 
hrubohmotnosti. V hrubej časti, kde sa momentálne nachádzate, to ešte nejaký čas potr-
vá.

To však neznamená, že by ste mali ešte vôbec nejaký čas na váhanie. Musíte si uve-
domiť, že to, čo v skutočnosti riadi váš život na tejto Zemi, je vaše chcenie, ktoré sa 
prejavuje myšlienkami. Myšlienky však majú svoj domov v jemnej a v strednej časti  
hrubohmotnosti, teda tam, kde je súd skončený.

Táto časť bola Jazdcami z Výšin očistená od morových výparov nesprávnych myš-
lienok*, a tým sa súd definitívne skončil.

Následné dianie v hrubej  hrubohmotnosti  je  oneskorené z dôvodu, že jedine tam 
myšlienky nie sú ihneď skutkami. To všetko by vám však malo byť už jasné z prednáš-
ky „Prežívanie času“.

Zem je jediná oblasť stvorenia, kde sa nedá vopred presne stanoviť koniec určitého 
diania, pretože ako v jedinom mieste stvorenia to nezávisí len od času, ale i od priestoru 
a navyše od toho, že je to jediné miesto, kde môžu byť súčasne rôznorodí duchovia.

Vaše prežívanie dokážete vnímať len ako prežívanie v priestore a čase a nedokážete 
si predstaviť ani len to, čo znamená byť naraz na dvoch miestach. Je to preto, že rozum 
dokáže naraz vedome myslieť len na jednu vec.

Keď prídete na druhý breh, stratíte toto obmedzenie, pretože duch človeka dokáže 
naraz cítiť obrovské množstvo citov, čím v podstate strácate prežívanie v priestore, pre-
tože dokážete naraz cítiť veci na opačných koncoch stvorenia.

Následne, po návrate domov, prestávate prežívať i  v čase, pretože dokážete naraz 
prežívať nielen svoju prítomnosť, ale aj minulosť.

Celé vaše bytie je v skutočnosti jeden jediný cit v nepreberných obmenách. Ten cit je 
cit Trojzákona, teda cit spravodlivej a čistej Lásky. To je to, čo vám bolo dané ako dar  
do vienka pri vašom stvorení a to je to, čo sa v pozemskom čase musíte naučiť skutočne 
cítiť.

* Prednáška: „Svet myšlienok“

113



 36. Pomalosť a zotrvačnosť

Hmotnosť je pomalá, lebo nie je sama osebe pohyblivá. Všetko v nej je len oživené by-
tostným a duchovným, ktorých pohyblivosť má za následok aj pohyb hmoty.

Pretože je hmotnosť taká ťažká a hutná, má aj druhú vlastnosť, zotrvačnosť. Bez zo-
trvačnosti by sa hmota nikdy nehýbala, lebo iba vďaka zotrvačnosti môžu bytostní alebo 
duchovia svojím jemným pôsobením udržať hmotný útvar v rýchlom pohybe. Sami po-
znáte mnoho príkladov na zotrvačnosť, keď napríklad jemným rozkývavaním dopredu 
a dozadu dokážete pohnúť aj ťažkú vec.

V tomto zmysle sa teraz musíte pozerať na všetky zasľúbené hrubohmotné diania. 
Nie je možné, aby niečo prišlo skokom, lebo hmotnosť a jej zotrvačnosť to nedovoľujú. 
I takzvané revolučné zmeny v prírode, ako sú napríklad rôzne prírodné katastrofy, sú 
výsledkom časovo veľmi dlhého pôsobenia, ktoré dlho nie je viditeľné.

Ako príklad si zoberte tlakový hrniec. Dlho ho musíte zohrievať, aby sa vplyvom 
tepla zvýšil vnútorný tlak. Ak tlak dosiahne určitú hranicu, môže uvoľniť poistku a vám 
sa zdá, že odrazu došlo k výbuchu pary. Takto to však nie je, lebo došlo iba k jej náh-
lemu uvoľneniu z miesta, pričom toto dianie sa pripravovalo veľmi dlhú dobu. Podobne 
pracujú napríklad sopky.

Takže i prírodné katastrofy sú veľmi dlho vopred pripravované. Bytostní zvyšujú tlak 
na takom mieste, kde môže dôjsť k náhlemu uvoľneniu „poistky“. Poistky sú rôzneho 
druhu, preto sa tento tlak prejaví ako zemetrasenie, výbuch sopky atď. Zotrvačnosť po-
tom spôsobuje, že vlna sily, ktorá sa uvoľnila, zasiahne obrovské územie.

Vráťme sa však k vám, ľudia. Vaše konanie a aj vaše myslenie sa odohráva v hmot-
nosti, preto aj ono je pomalé a nesie so sebou veľkú zotrvačnosť. Viete predsa, že vaše 
myšlienky pôsobia iba v hrubohmotnosti a že vytvárajú iba hrubohmotné útvary, a teda 
aj ony sú pomalé.

Na druhej strane vytvárajú tlak, ktorý pôsobí spätne na vás, a stačí, ak sa nájde slab-
šie miesto, ktoré ako poistka povolí, čo má za následok výbuch. Tieto výbuchy potom 
prinášajú prevratné zmeny vo vašom hrubohmotnom okolí. Žiaľ, väčšinou sú to výbu-
chy zlých a nesprávnych myšlienok, z ktorých medzi tie najväčšie môžete zaradiť vojny.

Keď si však uvedomíte, aké účinky majú vojny, skúste si predstaviť, aké účinky by 
musel mať výbuch dobrých myšlienok. Musel by zmiesť v očistnom ohni všetko ne-
správne a zlé.

A to je vaša úloha, ľudia. A preto udržujte krb svojich myšlienok čistý, tak založíte 
mier a budete šťastní!
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 37. Vzťah k Bohu

Stratili ste, ľudia, pravý pojem, ktorý vyjadroval váš vzťah k Bohu. Tento pojem nebol 
„uctievanie“, bolo to niečo viac ako vďaka, niečo, čo sa dalo len cítiť. Tento pojem bol  
známy len v dávnych dobách Atlantídy, ale ani vtedy nemal slovné znenie.

Nepotrebovali ste slovami vyjadrovať svoj vzťah k Bohu a nepotrebujete to vlastne 
ani teraz. Veď do Výšin ide iba váš cit. Lenže ten dávny, čistý cit, ktorý vyjadroval váš 
vzťah k Bohu, ste stratili.

Pre vysvetlenie tohto deja sa musíme vrátiť asi o dvadsať miliónov rokov späť, do 
dávnych čias Atlantídy.

V duchovnej oblasti bol už pád za vami a takisto v oblasti myšlienok. Na Zem sa in-
karnoval jeden temný duch. Svoj temný cit a temné myšlienky chcel presadiť i hrubo-
hmotne, ale nevedel ako. Dlho, predlho premýšľal, až sa mu raz podarilo skomoliť slovo 
najvznešenejšie, slovo „Boh“.

V jazyku, ktorý vtedy používal, toto slovo znelo „Gom“. Tento temný duch povedal 
iba „go“. Hrubohmotne si to takmer nikto nevšimol. Ale vo svete myšlienkovom nastalo 
divné dianie. Vznikol obraz niekoho, kto sa povýšil nad Boha!

Nikto však nevedel,  prečo vynechaním jedného písmena vznikol  tento obraz.  Až 
dlhé obdobie potom sa našlo riešenie. Do stvorenia vyšiel prastvorený rytier z Hradu 
Grálu, aby na Zemi zachytil toto slovo a zistil, aký význam v pozemskom konaní mu 
temní, ktorí ho začali všeobecne používať, dávajú.

Ten význam rytier objavil, i keď nemal preň pochopenie. Jeho presné znenie bolo: 
„Som viac ako Boh.“ alebo „Som jadro Boha.“ Dnes toto slovo stále poznáte, len v inom 
slovnom znení. Je to slovo „ja“.

Preto k vám Boh hovorí: „Ja som!“, pretože jedine On smie povedať, že je Boh!
Slovíčko „ja“ sa tak udomácnilo medzi ľuďmi, že úplne vytlačilo pôvodné oslovova-

nie vlastnej osoby. Napriek tomu sa ešte i dnes s týmto môžete stretnúť u detí, pokým 
sa príliš neprejavuje prepestovaný rozum. Sú to tie prípady, keď sa dieťa nazýva vlast-
ným menom.

Používanie slovíčka „ja“ by ešte v tomto smere nebolo to najhoršie. Omnoho horšie 
je to, že jeho používanie v priebehu tisícročí zatlačilo pôvodný cit vyjadrujúci váš vzťah 
k Bohu tak do úzadia, že ho už nepoznáte! Je to najmä preto, že toto slovo bolo prvot-
nou príčinou zmeny vášho mozgu. Jedine tí, ktorých mozgy boli v správnom pomere, 
poznali tento cit. U iných to nie je možné, i keby akokoľvek chceli! Je to preto, že tento 
cit je to najväčšie, čo človek môže dosiahnuť, a vyžaduje si i po hrubohmotnej stránke 
človeka plne pripraveného ho do hmotného preniesť.

Na to však potrebuje  plnú silu zadného mozgu. No pretože dnes nielenže nemáte 
správne pomery mozgov, ale i vaše telá sú zakrpatené, toto vôbec nie je možné. Tí, ktorí 
majú tento cit plamenne vrytý do svojho ducha, preto vždy trpeli. Ani Syn Boží Ježiš 
nebol výnimkou.

Tento cit vytvára mohutný tlak a každý, kto ho pozná, trpí, lebo si je vedomý, že ten-
to cit by mohol priniesť prevratné zmeny, ale on ho nemôže dať. Trpí i preto, lebo jeho 
vnútro je naplnené niečím úplne iným, než čím sú naplnení ľudia z jeho okolia. Trpí 
i preto, lebo cíti, že jedine plné prejavenie tohto citu by mohlo ľuďom ukázať, aký kto 
vlastne je.

Prísne vzaté, každý človek je taký, aký je jeho vzťah k Bohu, ktorý sa prejavuje 
práve týmto citom. Pokiaľ prúdi naplno, nikto sa nedokáže ani v hrubohmotnosti pre-
tvarovať. To je možné jedine tým, že rozum zaujal miesto tohto citu.

To  je  jediné  pravé  vysvetlenie  rozporu  medzi  citom  a  rozumom,  pretože  rozum 
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zatlačil práve tento cit ako prvý. Zatlačenie všetkých ostatných citov bolo len dôsledkom. 
Tieto sa však pri správnej činnosti mozgov môžu prejaviť i v súčasnosti.

Po zatlačení pravého citu k Bohu bol rozum nútený hľadať niečo, čo by ho zdanlivo 
nahradilo. Ľudia, ktorí ho ešte nepoznali, ho totiž cítili u iných a prirodzene po ňom tú-
žili. Rozum našiel rýchlo náhradu, pocit vďaky. Ľudia boli spokojní a rozum triumfoval. 
Miesto najvyššieho citu zaujal  obyčajný pocit! Kto bol  za rozumom ukrytý, to viete 
sami.

Po čase však ani tento pocit nestačil na ďalšie zotročovanie duší. Pocit vďaky je ešte 
dosť čistý. Pokiaľ však ľudia žili v Atlantíde, nepodarilo sa temnu na tomto niečo zme-
niť. Až odchodom ľudí sa u týchto odídených podarilo i tento pocit vďaky zatlačiť do 
úzadia. Vtedy sa niektorí z nich vrátili naspäť do Atlantídy.

Ich príchod vyvolal zmätky. Boli malí čo do výšky a veľmi sa skrátil ich vek. Vtedy 
sa podaril temnu takmer matový ťah. Pôvodným obyvateľom Atlantídy vsugeroval myš-
lienku, že musia byť niečo viac ako tí maličkí! Táto myšlienka viedla následne k pocitu 
uctievania seba samého!

Pretože však toto nebolo verejne dosť dobre možné, hľadali ľudia vhodnú formu, 
aby to vyzeralo inak, a predsa aby každý cítil, o čo ide, i keď to nemohol povedať. Túto 
formu sa im podarilo nájsť, vzniklo uctievanie Boha. V skutočnosti sa v chrámoch zača-
li predvádzať ľudia samotní. To bola hlavná príčina, prečo bola Atlantída potopená.

Niektorým z nich sa podarilo včas z Atlantídy odísť. Prišli do iných častí Zeme, kde 
našli malých ľudí. Tí k nim vzhliadali ako k niečomu nevídanému. Príchodiaci to zne-
užili a priamo sa predstavili ako „bohovia“. Mnohé ságy, mýty či iné pozostatky hovoria 
o tejto minulosti.

Títo príchodiaci bez milosti likvidovali tých, ktorí ich nechceli uctievať, čím vznikli 
prvé krvavé obety. Uctievanie prešlo postupne do všetkého. Keďže sa im málilo uctieva-
nie samých seba, prikázali uctievať chrámy, neskôr ozdoby a tak to pokračovalo ďalej. 
Takto sa uctievanie postupne zakorenilo tak hlboko, že ešte i dnes je považované za to 
najvyššie. –

Zdanlivo sa vám týmto berie veľmi veľa. Ale iba zdanlivo, lebo sa vám dáva viac, 
než si dokážete predstaviť. – –

Slovo  „úcta“  má  takisto  pôvod v  staroatlantskom slove  „Gom“.  Jeho  zmenením 
vzniklo slovné spojenie „go om“, teda: „Mňa uctievajte!“

Vo východných kultúrach sú obidve slová spojenia „go om“ dodnes známe. Slovíčko 
„go“ označuje logickú hru, kde je dôležité zvíťaziť, a slovíčko „om“ vyjadruje  mantru 
takzvaného kozmického poznania,  ktorá  však  vedie  k vysúvaniu duchov do strednej 
hrubohmotnosti so všetkými známymi dôsledkami.*

* Prednáška: „Okultizmus, mágia, hypnóza“
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 38. Pád do hriechu

Pád do hriechu sa udial  veľmi,  veľmi dávno,  pred vyše dvadsiatimi  miliónmi rokov 
v časoch Atlantídy.  Nechajte pred svojimi očami vyvstať obraz,  ako došlo k tomuto 
dianiu.

Pád prebehol najprv v oblasti duchovnej a potom myšlienkovej. Ako k tomu došlo?
Jedna iskrička, konkrétne žena, v jemnohmotnosti pocítila cit počiatočnej nenávisti. 

K podobnému dianiu dochádza občas aj v iných stvoreniach. Tým sa hneď oddelí takáto 
iskrička od ostatných, tí sa jej totiž začnú strániť. Lucifer a Lucia ihneď začnú vysielať 
zvýšenú pomáhajúcu Lásku, čím sa iskrička tohto nesprávneho citu v osamelosti, do 
ktorej sa dostala sama, dokáže zbaviť.

V tomto stvorení to však bolo inak. Lucia uvidela, že tento temný cit zvýšil pohyb 
v ostatných iskričkách.  Pochopila,  že  to bolo spôsobené pokušením temného cítenia, 
ktorému tieto iskričky odolali. Zapáčilo sa jej to a opýtala sa Stvoriteľa, či by smela za-
viesť pokušenie ako všeobecný princíp pre urýchlenie vývoja iskričiek.

Z Výšin zaznela varovná odpoveď: „Nie!“ Preto nie, lebo hoci sa pokušením urýchlil 
vývoj niekoľkých iskričiek, ktoré boli tým dotknuté, tá jedna, ktorá ten cit  vyvolala, 
konala proti Vôli Božej. Tým jej hrozil pád a pád ani jediného tvora nestojí za to, že sa 
niečo urýchli. Preto je jediný správny princíp pomáhajúcej Lásky, ktorý platí vo všet-
kých stvoreniach.

Lucia tomuto neuverila! Nenechala sa poučiť od Stvoriteľa! Keby Ho bola poslúchla, 
uvidela by, že aj tá jedna iskrička sa vďaka pomáhajúcej Láske rýchle začne vyvíjať 
znovu smerom nahor. Miesto toho začala konať podľa vlastného pochybeného chcenia. 
Ponúkla ľuďom princíp pokušenia, ktorého obraz je opísaný v Biblii ako had, ktorý po-
kúšal Evu pri strome poznania.

Jediná iskrička, ktorá sa ihneď nechala týmto pokušením zlákať, bola práve tá, ktorá 
vtedy pocítila v sebe zárodok prvého temného citu. Chcela ho presadiť aj hrubohmotne, 
ale nevedela ako. Až po mnohých rokoch  sa jej raz podarilo skomoliť slovo najvzne-
šenejšie, slovo „Boh“. Ako už viete, iskrička tak nadradila svoje „ja“ nad Boha!*

Toto dianie bolo z hľadiska následkov to najstrašnejšie. Dovtedy totiž väčšina is-
kričiek odolávala pokušeniu. Zrazu však na nich začali z myšlienkovej centrály doliehať 
slová: „Môžeš byť viac ako Boh!“ To bol skutočný pokušiteľský had, kvôli ktorému is-
kričky začali jedna za druhou padať do hriechu.

Lucia  týmito iskričkami  opovrhovala,  veľmi  ju  hnevalo,  že  jej  ničia  výsledky jej 
„práce“. Namiesto rýchlejšieho vývoja totiž začali iskričky padať smerom nadol. Lucia 
nerozumela a ani rozumieť nemohla, lebo nechcela predtým počúvať varovný hlas Stvo-
riteľa, a preto ho už teraz vôbec nepočula.

V jej vnútri sa začalo ozývať: „Bola som to predsa ja, ktorá som zaviedla taký vyni-
kajúci princíp. Bola som to predsa ja, ktorá som dala ľuďom lepšie možnosti ako Stvori-
teľ!“ To bol jej pád.

Keď padla Lucia, došlo k prudkému pádu celého stvorenia. Mnoho tých, ktorí dovte-
dy odolávali pokušeniu, prestali odolávať, pretože Lucia sa dostala do ich blízkosti. Kles-
la do hmotnosti, odkiaľ mohla viac a viac podnecovať svoj princíp. Hoci stále svojimi 
obeťami opovrhovala, nechcela uznať, že sa mýlila. Zakrývala si svoj zrak a nechcela 
vidieť Pravdu.

* Prednáška: „Vzťah k Bohu“
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Vo Výšinách medzitým začali prípravy na záchranu. Tie však trvali tisícročia. –
Ľudia, ani neviete, čo všetko sa pádom jednej jedinej hmotnej časti stvorenia stalo. 

Spomalilo to vývoj celého stvorenia, pretože všetky hmotné časti sú napojené na časti 
duchovné. Je to ako telo, kde ochorie jeden orgán. Tým trpí celé telo, nielen chorý orgán.

Spomalil sa tým teda aj vývoj v duchovne, lebo namiesto vývoja nahor sa musel za-
čať zachraňovať chorý orgán. Následne sa spomalil aj vývoj v praduchovne a v koneč-
nom dôsledku to malo vplyv na celé stvorenie!

Je pravda, že pár jedincov sa vďaka pádu a princípu pokušenia vyvinulo rýchlejšie. 
Avšak za akú cenu! Za cenu, že  vývoj miliárd sa oneskoril! To je dôsledok, ktorý sa 
bude prejavovať ešte veky.

118



 39. Návšteva

„Hosť do domu, Boh do domu!“ Takto a  podobne znie toto porekadlo vo všetkých 
rečiach sveta. Čo však znamená?

Keď sa pozriete na prvé prikázanie Božie, znie to takmer ako rúhanie, ale rúhanie to 
nie je. Toto poznanie bolo dané už v Atlantíde. Čo teda znamená?

Keď príde návšteva, nemá sa s ňou rozprávať o bežných veciach, ale iba o veciach, 
ktoré sa týkajú večnosti. S úľubou sa na takéto návštevy pozerá z Výšin a smeruje tam 
Sila požehnania. Táto Sila je adresná a zasiahne iba tie miesta, kde sa čas návštevy na-
ozaj  použije  na  získanie  pravého  pokladu.  Týmto  dianím  skutočne  je  medzi  vami 
prítomný Boh vo forme požehnávajúcej Sily.

Nemýľte sa však, že táto Sila je len tak rozdávaná. Ako vo všetkom, i tu musí byť 
splnený Zákon zvratného pôsobenia, teda spätného dávania. Pokiaľ Silu prijmete, ste po-
vinní ju následne použiť a znásobiť v každodennom pôsobení.

Keď počas návštevy zmeníte tému rozhovoru, stane sa zmena. Sila požehnania pre-
stane prúdiť a tá,  ktorá už bola vyliata, pri  vás zostane. Keďže ju však nepoužívate 
k tomu, na čo je určená, teda k získaniu nebeského pokladu, dostane sa táto Sila do roz-
poru s vaším konaním a zatlačí vás veľmi hlboko. Omnoho hlbšie, ako keby ste od za-
čiatku návštevy nerozprávali  nič duchovné. Je to preto,  že vtedy by Sila požehnania 
neprúdila.

V tomto dianí je zároveň skryté poznanie, prečo je nutné pri pobožnosti a po nej za-
chovať mlčanie. Nie je tým mienené mlčanie hrubohmotné, lebo vaše myšlienky a city 
nemlčia nikdy, ale mlčanie o hmotných veciach, ktoré nie sú potrebné práve vtedy riešiť.

Preto je vhodné, keď sa po pobožnosti a takisto pred pobožnosťou vedú duchovné 
rozhovory.  To,  samozrejme, neznamená,  že sa nenajete  alebo nebudete  sledovať čas, 
kedy máte odísť. Takisto sa musíte postarať o vám zverené deti a tiež o zvieratá, ktoré 
chováte. To je pôst v pravom význame. Robíte zdanlivo bežné veci, ale iba tie, ktoré sú 
neodkladné alebo nevyhnutné. Duchovné rozhovory sa dajú viesť popri tejto práci.

Takto sa deň pobožnosti zmení na pravý sviatok. Pokiaľ budete takto konať každý 
deň, váš život sa zmení na pravú modlitbu a nikdy nekončiacu pobožnosť.
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 40. Zdanlivé duchovné rozhovory

Myslíte si, že viete, čo sú duchovné rozhovory. Že sú to jednoducho rozhovory o Bohu, 
o Slove či o Pravde.

Áno i nie. Áno v tom, že duchovné rozhovory sa naozaj týkajú večných vecí, Boha, 
Slova a Pravdy. Nie v tom, ako ich vediete!

Duchovný rozhovor je vtedy duchovným rozhovorom, keď je váš cit v súlade s vaším 
myslením, slovami a skutkami. To je nutná podmienka. Ale ešte ani tá nepostačuje na 
to, aby sa rozhovory o večných veciach mohli považovať za duchovné rozhovory.

Druhou podmienkou je, že počas duchovných rozhovorov nebudete odbiehať k bež-
ným veciam,  ktoré  vtedy nie  sú práve nevyhnutné.  To,  samozrejme,  neznamená,  že 
nenavaríte, ale nebudete vareniu venovať viac času, ako je nevyhnutne nutné na prípravu 
bežného pokrmu.

Treťou,  tou najnutnejšou podmienkou toho,  aby rozhovory o duchovných veciach 
boli duchovnými rozhovormi, je to, že musí prísť Sila požehnania.

Všetky ostatné rozhovory o večných veciach sú iba zdanlivé duchovné rozhovory.
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 41. Duchovné rozhovory

Duchovné rozhovory sú jednou z najdôležitejších súčastí života. Majú prebiehať, pokiaľ 
možno, neustále – v práci, v domácnosti, pri oddychu, pred i po pobožnosti.

Zdá sa vám to nemožné neustále hovoriť o Bohu. Nemýľte si však duchovné rozho-
vory s rozhovormi o Bohu. Áno, i rozhovory o Bohu sú duchovné rozhovory, ale okrem 
toho je ešte i mnoho iných tém. Prísne vzaté, takmer každý rozhovor sa môže stať du-
chovným, keď ho takým spravíte.

Pozrime sa preto, ako sa to dá dosiahnuť. Prvotným predpokladom je, aby ste sa 
snažili Slovo žiť. Potom vašou snahou bude preniesť toto žitie do všetkého, teda hľadať 
spôsoby, ako sa to dá. Nech potom zavediete reč na prakticky čokoľvek, budete sa do 
toho snažiť vniesť duchovné a tým spravíte z obyčajného rozhovoru rozhovor duchovný.

Uveďme si preto niekoľko príkladov. Rozhovor o odievaní sa stane duchovným roz-
hovorom vtedy, keď sa bude rozprávať o takom odievaní, aké je vhodné podľa Zákona. 
V takomto rozhovore je potrebné hľadať vhodné prírodné materiály, zdravé, nechemic-
ké farby či strihy nepodliehajúce móde, ale ktoré sa prispôsobujú postavám.

I do rozhovoru o jedle možno vniesť duchovné vtedy, keď sa hľadajú odpovede na 
to, aké jedlo telu skutočne prospieva, čo je vhodné variť v ktorej svetovej končine alebo 
ktoré suroviny sú čisté.

Už len z týchto ukážok je vidieť, že témy duchovných rozhovorov sú prakticky ne-
obmedzené. Samozrejme, nepatria sem rozhovory na témy „čo si obliecť“, „čo navariť“, 
ale „ako sa obliecť“, „ako navariť“.

Pýtate sa, čo je na tých témach duchovné? Všetko! Je to predsa praktické prenášanie 
poznatkov získaných zo Slova do konkrétnej podoby v každodennom živote. Samozrej-
me, takéto rozhovory nemajú byť prehnane dlhé,  aby to neviedlo k ich strhnutiu do 
prachu pozemského, teda do tém „čo si obliecť“, „čo navariť“.

Z týchto duchovných rozhovorov vzniká prirodzená túžba po hlbšom poznaní u tých 
duchov, ktorí sa danej problematike venujú hlbšie. Týmto je položený základ pre osobit-
né stretávanie, na ktorom je možnosť rozviesť poznanie do šírky i do hĺbky a tým ho 
priviesť k pozemskej dokonalosti.

Opäť si uveďme pár príkladov. Krajčírky sa stretnú, aby si vymenili skúsenosti, na 
základe ktorých môžu potom mnohokrát zlepšiť, zjednodušiť, prípadne si v mnohom 
i uľahčiť svoju prácu v prospech krásy, účelnosti a, v neposlednom rade, spokojnosti. 
Pokiaľ totiž krajčírka šije len jeden druh šiat, hoci by to boli i slávnostné šaty, nevnáša 
do  tejto práce žitie Slova,  pretože bežné šaty sa potom musia šiť u krajčírok, ktoré 
Slovo nepoznajú alebo si nevedia predstaviť, čo je zo Zákona vhodné a čo nie.

Iný príklad môžeme nájsť u kuchárov. Čistých surovín nie je až tak veľa, a napriek 
tomu sa z nich dá pripraviť veľké množstvo rôznych pokrmov. Toto však nedokáže 
jeden duch, preto si majú na svojich stretnutiach vymieňať poznatky, majú sa obohaco-
vať o to,  čo komu nadiktovali  bytostní  a  v  súčasnosti  si  majú vymieňať informácie 
o tom, ako do maximálnej miery znížiť podiel škodlivých surovín, ktoré sú nútení po-
užívať, lebo iné nie sú.

Takýmto spôsobom sa majú stretávať všetci duchovia, aby tak prakticky do života za-
vádzali to, čo im radia bytostní alebo čo im radí ich duchovné vedenie. Bez toho budú 
stále o Slove len hovoriť ako o niečom teoretickom bez praktického využitia. Potom 
však premeškajú pozemský čas na ničotnosti, lebo ako hostia nedokázali udržať svoj 
príbytok – teda Zem čistú.

Táto činnosť je spájaním duchovného s hmotným v každodennom živote a to je služ-
ba,  ku ktorej  sú duchovia volaní.  Tí,  ktorí  pred Oltárom Pána sľubujú, že mu  chcú 
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slúžiť, toto už musia poznať, teda musia tak žiť, lebo to je základný predpoklad pre náj-
denie ďalšej úlohy, ktorá im je daná v okamihu ich povolania.
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 42. Šírenie Slova

Pokiaľ duchovia Slovo žijú,  majú právo a aj  povinnosť Slovo šíriť.  Je veľa rôznych 
foriem, ako sa dá Slovo šíriť. V súčasnosti predávate najmä literatúru. To je však tá naj-
menšia časť šírenia Slova. Nutnou podmienkou, aby sa Slovo šírilo, je to, že ľudia sa 
musia o Slove dozvedieť. Preto je predaj literatúry až na poslednom mieste.

Formy, ako sa duchovia majú o Slove dozvedieť, vždy závisia od konkrétnej krajiny, 
teda od mentality ľudí. Preto v nasledujúcich riadkoch hľadajte to, čo osloví vás, a nie 
to, čo má osloviť iných. Slepé kopírovanie určitých postupov vedie len k strnulosti, v dô-
sledku čoho sa Slovo v skutočnosti nešíri.

Ako vhodná forma šírenia Slova sú osobné rozhovory. Najviac sa osvedčujú v okruhu 
známych a kolegov. O Slove treba hovoriť nenásilne, teda žitie Slova musí z vás vychá-
dzať samo. Potom tí známi či kolegovia sami za vami prídu s otázkami.

Ľuďom je nepríjemné, pokiaľ sa im Slovo vnucuje tak, ako to robia napríklad jeho-
visti. Na ich príklade je vidieť, že ľudia najskôr posudzujú, ako sa Slovo šíri, a až po-
tom,  čo sa  šíri.  V tomto  je  veľká zodpovednosť,  aby ste  svojím konaním nezviedli 
duchov zo správnej cesty. Preto musí byť u vás v súlade vaše myslenie i konanie, inak 
ostatní skôr či neskôr v tomto nájdu rozpory, čo môže viesť k ich obráteniu.

Oslovovať neznámych ľudí si môže dovoliť iba ten, kto vie automaticky prijímať 
z duchovna, teda je schopný prijímať vysoké duchovné inšpirácie v akejkoľvek životnej 
situácii bez toho, že by bolo navonok viditeľné, že vlastne počúva duchovným sluchom. 
V niektorých krajinách je bežné rozprávať sa i priamo s neznámymi ľuďmi, napríklad 
v Afrike. I v týchto krajinách však takéto rozhovory majú viesť iba tí, ktorí počujú.

Ďalšou formou šírenia Slova sú verejné prednášky. Spolu s predchádzajúcou tvoria 
vlastne ten najprirodzenejší spôsob, teda priamy kontakt medzi ľuďmi. Prednášky sa 
majú konať po celej krajine tak, aby sa na určitom mieste opakovali až po relatívne 
dlhom čase.

Rozhodne  sa  nemajú konať prednášky na tému „duchovné príčiny chorôb“.  Ako 
vhodné témy sú aktuálne diania vysvetľované z hľadiska Zákona. Najhoršie je citovať, 
ale takisto nevhodné je používať iba vlastné slová.

Prednášky majú  vychádzať výhradne  z  Posolstva Grálu,  teda  majú  sa  s  ním za-
chvievať v jednote. Nemajú byť čisto teoretické, ale na konkrétnych príkladoch sa má 
ukázať pôsobenie Zákona.

Je potrebné, aby prednášky viedol taký človek, ktorý vie zodpovedať na otázky po-
slucháčov vlastnými slovami, teda nie citátom, ktoré však rozhodne musia byť v súlade 
so Slovom.

Prednášky na jednom mieste sa nemajú tak často opakovať preto, aby sa nevytvorila 
stabilná skupina poslucháčov, ktorí by zostali  len poslucháčmi. Tí, ktorí sú spečatení, 
môžu svojou účasťou podporiť prednášajúceho, nemajú však, na rozdiel od súčasnosti, 
kvôli tomu cestovať. Prednášky sú určené hľadajúcim, nie im!

Nevyhnutnou súčasťou prednášky je poukázanie na zdroj poznania, avšak bez toho, 
aby sa zvestovalo.

Predaj literatúry na niektorých miestach môže byť vhodný, na niektorých nie. Je lep-
šie, keď sa pripravia vopred obidve možnosti s tým, že sa v priebehu vycíti, čo je vhod-
né.

Ďalšie formy pre šírenie Slova sú len pomocné. V prvom rade medzi ne patria rôzne 
časopisy alebo brožúrky dávané do obchodnej siete. V nich je potrebné podobne ako pri 
verejných prednáškach vysvetľovať rôzne dianie  podľa Zákona.  Majú tú výhodu,  že 
môžu byť obohatené o rôzne obrázky, grafy či tabuľky, no na druhej strane, chýba  to 
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podstatné, osobný kontakt.
V časopisoch je vhodné dať priestor na otázky čitateľov s tým, že si redakcia vy-

hradí právo neodpovedať na otázky, ktoré sa netýkajú jadra veci, otázky osobné a otáz-
ky nevecné.

V niektorých prípadoch sú výnimočne vhodné i iné formy upozornenia na Slovo, na-
príklad plagáty či televízne a rozhlasové relácie. Tieto by sa mali používať naozaj len 
výnimočne, lebo hoci napríklad televíziu alebo rozhlas sleduje veľa ľudí,  ich ostatný 
program je vo väčšine prípadov úplne nevhodný a do značnej miery zatieni to, čo malo 
byť povedané.

Plagáty sú vhodné len tam, kde nimi nie sú ľudia zaplavení, pretože inak ich väčšina 
ani nevníma. Majú opodstatnenie, ak náklady na ich výrobu sú minimálne a použijú sa 
najmä v kníhkupectvách a knižniciach, aby upozornili na literatúru. Ich obsah by mal 
byť skôr nenápadný, ale pútavý, vhodný je i krátky citát.

Samozrejmou,  ale  z  hľadiska  dôležitosti  tou  poslednou  formou  šírenia  Slova,  je 
predaj literatúry. Keďže tento sa deje prevažne bežnou obchodnou sieťou, značne závisí 
od všetkých predchádzajúcich foriem šírenia Slova.

V konečnom dôsledku nie je ani také dôležité, koľko ľudí si Slovo kúpi, ale akí ľudia 
si ho kúpia, či ho aj prečítajú a či mu aj porozumejú. A práve toto je závislé od celej du-
chovnej práce, teda i od toho, ako dokázali všetci ostatní Slovo šíriť pri osobnom kon-
takte.
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 43. Hľadanie

Po mnohých miliónoch rokov ste opäť na začiatku hľadania svojej osoby. Všetko staré 
zaniklo a je tu len to nové. Nepripravení, s prázdnymi lampami na olej ste sa zrazu ocitli  
uprostred nového diania a neviete, čo ďalej. Neviete to jednoducho preto, lebo za mnoho 
miliónov rokov ste sa nenaučili hľadať.

Posvätná lampa na olej ste vy sami s darmi, ktoré ste dostali od Boha pri svojom 
stvorení. Posvätná nádoba preto, lebo keď hľadáte Pravdu, tak ju aj nájdete a vtedy do 
vás môže prúdiť posväcujúca Sila z Výšin.

Musíme sa opäť vrátiť na začiatok, lebo ešte stále sa tejto posväcujúcej Sile neviete 
správne otvoriť. Hľadáte všelijaké možné i nemožné spôsoby, ako meditácie, relaxácie, 
omieľanie  mantier  vo východných náboženstvách alebo omieľanie  ružencov a litánií 
v západných náboženstvách, náboženský fanatizmus prejavujúci sa od misionárstva až 
po upaľovanie, náboženské vojny či posluhovanie cirkevným hodnostárom.

Pri všetkých týchto činnostiach vo vás vzniká pocit služby a myslíte si, že sa otvárate 
požehnávajúcej Sile z Výšin. Opäť musíme zdôrazniť, že je to len pocit! Pretože ste pre-
svedčení, že u vás to tak nie je, musíme vám vysvetliť prežívanie Sily v deň Svätej Holu-
bice alebo v iný sviatok.

Prečo nič necítite v čase, keď nie ste na Hore, alebo prečo cítite len niečo slabé? Od-
poviete, že na Hore je zakotvená Sila z Výšin. Prečo potom, keď túto Silu ľudia svojím 
znesvätením odpojili, ju na Hore účastníci slávností stále akoby pociťujú a mimo Hory 
nie?

Sila idúca z Výšin zasahuje celé stvorenie, nevynímajúc jedno jediné miestečko! Na 
Hore však bol po posvätení stánok spojený s bezbytostnou časťou Hradu Grálu. Preto sa 
mohlo o Hore hovoriť v pojme „Výšina Grálu“ a o ostatných častiach Zeme v pojme 
„pozemské nížiny“. Ale iba preto.

V deň slávnosti do takto posväteného stánku prúdi naozaj väčšia Sila, ale tá môže 
zasiahnuť iba tých, ktorých pôvod je v súhlase s touto Silou. To znamená, že v stánku, 
ktorý je spojený s bezbytostnou časťou Hradu Grálu, táto Sila stonásobne posilní tých, 
ktorí smú hovoriť o božskom. Cez nich potom prúdi zmenená, primerane zoslabená Sila 
na tých, ktorí smú hovoriť o  praduchovnom, a následne cez nich opäť primerane zo-
slabená Sila na všetkých ostatných.

Napriek tomu, že táto Sila je toľkokrát zoslabená, je vždy väčšia, ako môžu prijať tí,  
ktorí  nie  sú účastníkmi týchto slávností.  Pokiaľ však chýba niektorý zo spojovacích 
článkov, môžu účastníci prijať iba takú Silu, aká je vylievaná na ktorékoľvek iné miesto 
na Zemi.

V ostatných vysvätených stánkoch je to, samozrejme, takisto, i keď posvätenie bolo 
iba do nižších, praduchovných častí Hradu Grálu. Toto prepojenie je dôležité i pri úko-
noch konaných pred Oltárom Pána. Vtedy bez ohľadu na to, či je alebo nie je prítomný 
niekto z vyšších častí stvorenia, prúdi napríklad v okamihu spečaťovania, povolávania 
alebo  požehnávania manželstva táto Sila priamo cez učeníka. Preto je nutné, aby mal 
učeník praduchovný plameň učeníka, lebo iba tak je schopný v tomto okamihu túto väč-
šiu Silu sprostredkovať.

Teraz sa vráťme k otázke, ako je možné, že i keď väčšia Sila neprúdila, prítomní 
akoby ju cítili? Bolo to iba a iba preto, že pociťovali to isté, čo pociťujú veriaci cirkví 
pri ich náboženskom zanietení.

Choďte  a  pýtajte  sa  príslušníkov  všetkých  možných  náboženských  cirkví,  hnutí 
a siekt, či niekedy mali, a keď mali, tak aké prežitie tejto Sily. Budete veľmi prekvapení, 
keď vám väčšina z nich odpovie, že áno. Opisovaním ich prežitia zistíte, že je  presne 
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také isté, ako to vaše, ba dokonca ešte väčšie, krajšie, silnejšie!
Pýtate sa, ako je to možné? Je to jednoduché. Deväťdesiat percent z týchto prežití 

nie je nič iné len rozumový pocit! Ako inak by ste cítili väčšiu Silu z Výšin i v tie dni, 
keď neprúdi?! Kvôli tomu, že sa vy rozhodnete konať slávnosť, nebude táto Sila prúdiť!

Máte hneď námietku: „Veď i Pán robil zvláštne slávnosti!“ Nezamieňajte si však to 
podstatné – Silu, ktorú bolo priamo z Pána cítiť i vo všedné dni, so Silou požehnávajú-
cou, ktorá môže prúdiť vtedy, keď sa o ňu poprosí, veď načo by ste inak prosili o požeh-
nanie jedla. Tiež si ju nezamieňajte so Silou, ktorá prúdi výhradne v špeciálne dni, lebo 
prúdi od tých, ktorí sú ďaleko nad hranicou stvorenia.

Teraz sa vráťme k úlohe hľadania Pravdy, teda k tomu, ako máte naplniť svoje lam-
py. Hoci je to jednoduché, za mnoho miliónov rokov ste ukázali, že to stále neviete. Kto 
z vás jeden jediný krát túto Silu skutočne precíti, spozná, že on je horiacou lampou, náj-
de sám seba a začne plniť Božiu Vôľu. Nemôžeme vám dať návod, ako to dosiahnuť, 
pretože k tomu je nutné, aby bol váš duch živý.

Preto hľadajte a nájdete, ale konečne pri tom hľadaní používajte výhradne ducha! 
Nehľaďte na to, kto je okolo vás, kto je ako oblečený, či je všetko slávnostne vyzdobené 
… lebo to všetko spôsobuje, že prežívate iba rozumovo a to si zamieňate s citovým pre-
žitím.

Dôkazom takéhoto konania je i to, že všetky predpisy beriete ako cirkevnú dogmu, 
že všetko robíte „na efekt“, lebo inak nič nedokážete cítiť!

Kto však nedokáže cítiť Silu z Výšin i mimo slávnostne vyzdobených chrámov, je 
duchovne mŕtvy!

126



 44. Spúšťanie lavín

Slovo je ako lavína, i tú spúšťa maličká vločka snehu. Doteraz sa vždy Slovo šírilo ako 
lavína, od jedinca k tisícom. Pozrite sa do histórie a sami spoznáte toto dianie.

V raných dobách to boli tisíce tých, ktorých nazývate pripravovateľmi cesty. Pripra-
vovali cestu Slovu tým, že toto Slovo prijímali, prevádzali do pozemskej formy a začali 
ho i pozemsky šíriť. Tisíce ho od nich prijali a šírili ďalej.

Neboli pripravovateľmi cesty preto, že Slovo malo neskôr prísť do stvorenia priamo, 
ale preto, že pripravovali cestu k dušiam jednotlivých ľudí, po ktorej mohli títo kráčať, 
a tak sami mohli spoznať Slovo. Mená pripravovateľov sú už dávno zabudnuté, lebo ni-
kdy ich nedávali do popredia.

Takto bežali milióny rokov. Časy sa zmenili. Do stvorenia priamo vyšlo Slovo. Tisíce 
boli tých, ktorí sa podujali pripraviť Mu cestu vo všetkých častiach stvorenia. Tak vznik-
li legendami opradení rytieri okrúhleho stola a ich sídlom bol praduchovný Patmos.

Keď prišlo Slovo na tento ostrov, zasadlo medzi nich na pripravený trón. Tak sa tento 
ostrov stal ostrovom svätých zvestovaní. Mnohí z rytierov vyšli ďalej do stvorenia, aby 
i tu pripravili cestu. Mená niektorých z nich poznáte, boli to pripravovatelia cesty Kriš-
na, Lao´c, Zoroaster atď. Mená ostatných vám známe nie sú, lebo nepôsobili na Zemi.

Na  Zem po  prvýkrát  prišlo  Slovo  v  Abd-ru-shinovi.  Jeho  pôsobením sa  spustili 
mnohé lavíny. Tá najznámejšia spôsobila odchod Židov z otroctva. Menej známe sú iné 
lavíny. Jednou z nich je i päť Mojžišových kníh, ktoré Mojžiš prijímal od Pána počas 
putovania púšťou.  Stali  sa základom židovskej  viery,  a tak vlastne základom takmer 
všetkých novodobých náboženstiev.

Potom prišlo Slovo samotné, nikým nepoznané, ale doprevádzané tými najvernejšími 
z verných, Jánom Krstiteľom a učeníkmi Jánom a Petrom. Neskôr, po smrti Slova sa 
k nim pridal i Pavol. Oni boli tí, ktorí Slovo ako malé lavíny rozniesli do sveta, čím 
spustili obrovskú lavínu spoznávania tohto Slova.

Slovo sa vrátilo domov, do Jednoty. Prišli noví pripravovatelia cesty, aby pripravili 
ľudské duše na príchod Svätého Grálu. Mená všetkých poznáte. Ale nejde len o Moha-
meda, ale i o kráľov, básnikov, spevákov, učiteľov, matematikov a iných.

Prišiel Svätý Grál a všetci pripravovatelia cesty sa s ním stretli, hoci niektorí iba tes-
ne pred Jeho smrťou. Všetci našli cestu, ani jeden z nich nesklamal, ani jeden jediný! 
Ľudská zlovôľa im však zabránila v plnení. Väčšina z nich bola zavraždená!

Pýtate sa, kým bol Biely rytier, keďže sklamal? Eb-ra-nit  nikdy nebol pripravovate-
ľom cesty. Bol verným strážcom a ochrancom, ale nie pripravovateľom.

Svätý Grál sa vrátil domov, ale lavínu, ktorú spustil, nebolo možné zastaviť. Za veľ-
mi krátky čas sa rozšírila viac ako pred dvomi tisícročiami lavína, ktorú spustil Syn Boží 
Ježiš.

Nepozerajte sa teraz na to, koľko je dnes takzvaných kresťanov, ale na to, koľko ich 
bolo pred dvomi tisícročiami. Oproti tým, ktorí prijali Slovo zo Svätého Grálu, ich bola 
sotva polovica.

Nastala Tisícročná ríša a opäť prišli  pripravovatelia cesty.  Tí istí,  ktorí  tu už boli  
v Atlantíde, a jedni z tých mnohých, ktorí spúšťali lavíny Slova Syna Božieho a pripra-
vovali cestu pre príchod Svätého Grálu. Ich úloha je opäť rovnaká, pripraviť cestu. Ten-
toraz je to cesta domov.
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 45. Nachádzanie

„Klopte a bude vám otvorené!“ „Hľadajte a nájdete!“ „Nalejte olej do svojich lámp!“ 
„Pripravte si svadobné rúcho!“…

Tieto slová sú vám známe, lebo takto k vám volal Syn Boží Ježiš. Hoci sú všetky rôz-
ne, predsa vyjadrujú jedno a to isté – hľadanie úlohy.

Najväčšou úlohou, akú má ľudský duch vo stvorení, je stať sa vedomým. Na to, aby 
sa mohol stať vedomým duchom, musí spoznať stvorenie a v tomto stvorení sám seba. 
Na to, aby spoznal stvorenie, musí spoznať Zákony, ktorými sa toto stvorenie riadi. Na 
to, aby spoznal Zákony, musí spoznať toho, ktorý je Zákon sám. A to je hľadanie úlohy. 
Na to, aby ste spoznali Zákon, musíte chcieť tento Zákon prežiť v sebe a tým sa  Mu 
dobrovoľne podriadiť.

Tí, ktorí chcú ísť proti Zákonu, ho prežívajú na sebe, teda putujúc stvorením sú vrha-
ní zo skaly na skalu, ktoré si sami nastavali na túto cestu. Bytie sa im stáva utrpením, 
pretože sa im zdá, že všetko je proti nim. Toto zdanie je klamlivé, pretože Zákon nie je 
proti nim, ale oni sa stavajú proti Zákonu.

Tí, ktorí všetko robia v súlade so Zákonom, ho nepociťujú na sebe, ale v sebe. Je to 
preto, že putujúc stvorením ich všetko podporuje a akoby unáša na vlnách, ktoré necítia 
ako niečo prekážajúce, ale dokážu ich precítiť vnútorne ako niečo hladiace. Títo ducho-
via kráčajú v míľových čižmách, vedome sa otvárajúc požehnávajúcej Sile z Výšin.

Duchovia, ktorí sú ešte nevedomí, nevedomou službou postupne dospejú k bodu, keď 
už nechcú konať nevedome, ale vedome chcú slúžiť Bohu. To je okamih, kedy smú byť 
pokrstení, spečatení Svetlu, teda kedy môžu dostať duchovný plášť služby.

Je to rozhodujúci obrat v ich celom bytí, pretože dokázali, že sú vedomí, teda po-
znajú svoje miesto vo stvorení, Zákony, ktorými sa stvorenie riadi, a tým spoznali, kto je 
Zákon sám. Toto poznanie je do nich tak pevne vryté, že už nikdy nedokážu klesnúť do 
nevedomého a smú sa nazývať „vedomí duchovia“.

Vedomí  duchovia  sú  takí,  ktorým smie  byť otvorený duchovný zrak  i  duchovný 
sluch, aby tak priamo z duchovna mohli prijať úlohu. Putovanie hmotnou časťou stvore-
nia ukončili, preto ich jediným ďalším cieľom môže byť iba plnenie takej úlohy, ktorá 
požaduje viac, inak ich prebývanie v hmotnosti stráca zmysel.

To, že sú vedomí, totiž znamená, že Zákon poznajú a v každodennom živote ho aj 
žijú. Ten, kto by sa toto ešte len chcel učiť, svojím konaním jasne dáva najavo, že je ešte 
nezrelý, a preto nemá právo prosiť o spečatenie.

Na to, aby vedomí duchovia mohli byť právoplatne spečatení, musí byť splnená ďal-
šia podmienka. Je to podmienka otvorenia duchovného zraku a sluchu, aby začuli vola-
nie toho, kto im jediný môže dať úlohu. Na to, aby toto začuli, sem prišli a boli na to 
pripravovaní. Nemusia hneď počuť duchovným sluchom, ale musí počuť ich duch, teda 
musia sami cítiť, odkiaľ k nim zaznieva Pravda, kde sa im podáva pravý chlieb života 
a tam musia hľadať. – –

Počúvajte duchovia, počúvajte tí, ktorí hľadáte. Márne bolo vaše putovanie doteraj-
ším životom, lebo ste nenašli to, načo ste sem vôbec prišli. Splnené boli vaše prosby,  
i keď ste boli nehodní, aby ste prijali tú veľkú milosť, ktorá je skrytá v slovách „spečate-
ný Svetlu“, teda v slove „krst“.

Vaše chcenie bolo vtedy čisté, preto bolo vašej prosbe vyhovené, čím bol splnený 
Zákon ukrytý v slovách: „Proste a bude vám dané!“ Bez ohľadu na to, či bolo viditeľné, 
že naozaj nájdete alebo nie, bolo tejto prosbe vyhovené, lebo Svetlo vždy splňuje.

Dostali ste veľkú milosť, keď vám bola sňatá páska z duchovného zraku a sluchu, 
čím vám bolo umožnené, aby ste skôr dosiahli zrelosť, lebo sami ste na to už nestačili. 
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Nachádzanie

To bol pravý význam spečaťovania tých, ktorí sa ešte nesmeli nazývať vedomými. To 
isté platí pre povolávanie.

Zatváram túto bránu, pretože ani jeden z tých, ktorým bola takto poskytnutá pomoc, 
túto pomoc nevyužili a odhodili ju ako nepotrebnú do prachu zeme.

To bolo to, čo bolo k vám volané v Slove „Musíte!“ a to bolo to, čo ste nesplnili!
Prenesmierna je vaša vina, pretože ste odriekli Božiu pomoc!
Amen!

129



 46. Povolanie k službe

Neuplynulo ešte ani sto rokov odvtedy, čo na Zemi Pán začal hrubohmotne povolávať 
k službe. Vybudoval veľkú stavbu, pyramídu, ktorej vrcholom bol On sám. Nasledovali 
apoštoli, učeníci, nositelia zlatých krížov a na koniec nositelia strieborných krížov. Na 
ochranu pyramídy boli povolaní rytieri.

Teraz z tejto pyramídy zostali len hrubohmotné trosky, pretože tu už nie sú apoštoli. 
Čo však bude o sto rokov, keď na Zemi nebudú už ani nositelia strieborného kríža? 
Myslíte si, že Pán staval túto stavbu iba na kratučké obdobie pár desiatok rokov? Sami 
cítite, že to tak nemohlo byť.

Nikdy nebolo ponechané ľudstvo len tak,  napospas.  V každom čase a v každom 
národe boli inkarnovaní duchovia, ktorí už vtedy tvorili stupne tejto pyramídy. Vždy tu 
boli apoštoli i učeníci, nositelia zlatého i strieborného kríža ako i rytieri chrániaci túto 
duchovnú stavbu.

Príchodom Pána na Zem dostala stavba iba nové rozmery, Pán ju nemusel stavať celú 
nanovo, pretože jej základy postavil On sám v dávnych dobách, keď skrz Neho vznikalo 
toto stvorenie.

Jeho odchodom sa táto stavba nikdy neznížila, to len ľudia strhli duchovné dianie do 
pozemského prachu. Týmto sa však sami vylúčili z účasti na tejto stavbe. Boli to oni, 
ktorí ju týmto spôsobom hrubohmotne rozbili.

Nebyť diania, kedy bolo posledným hrubohmotne povolaným apoštolom zabránené 
v ich ďalšej činnosti, mohlo mnohé dnes vyzerať inak. Mnohí k tomu duchovne povola-
ní boli už pripravení a stáli na začiatku plnenia svojej úlohy, keď zásah pozemského roz-
umu preťal hrubohmotné spojenie s apoštolmi.

Muselo nastať iné, vopred neplánované dianie. Duchovné povolanie sa stalo povola-
ním i hrubohmotným, avšak nie na očiach verejnosti. Vlastnou prácou k tomu povolaní 
dokázali, že vedia, aká je ich úloha, a že ju aj plnia.

Týmto boli povolaní aj hrubohmotne, pretože ich činy boli aj hrubohmotne viditeľné. 
Aby bol splnený Zákon, zazneli slová povolania i  v strednej hrubohmotnosti, kam za 
tým účelom vyšiel posol.

Tí,  ktorí  mali  sluch  otvorený,  toto  volanie  počuli  a  vydali  o  tom  hrubohmotné 
svedectvo. Niektorí, ktorí boli takto volaní, sa zľakli a neuverili tomuto svedectvu, pova-
žujúc ho za pokušenie.

Neuvedomili si, že volanie k službe nie je nijaké vyznamenanie alebo volanie za neja-
kého  biskupa  či  pápeža,  ale  volanie  od  toho,  ktorý  Je,  k  vedomému  plneniu,  teda 
v súčasnosti  volanie  k takej  službe,  ktorá  je  skôr  pranierovaná,  k  takej  službe,  ktorá 
v očiach temných vyvoláva skôr posmešok, zaznávanie či dokonca nenávisť.

Ich rozum si to síce neuvedomil, ale duch áno a práve ten duch sa zľakol toho, ako 
bude posudzovaný inými ľuďmi, čím nesplnil. Následne padol tam, odkiaľ niet návratu.

A preto  odteraz  nebude viac hrubohmotného povolávania  či  spečaťovania  v tom 
zmysle, že budú odovzdávané pozemské kríže či iné znaky, ale bude hrubohmotné po-
volávanie či spečaťovanie robené výhradne tak, ako to bolo po tisícročia, teda budú 
môcť byť povolaní  alebo spečatení  iba tí,  ktorí  budú duchovne počuť alebo vidieť, 
a v hrubohmotnosti  zaznejú  k  tomu  zodpovedajúce  slová  od  tých,  ktorí  boli  práve 
k tomu takisto duchovne povolaní.

Hrubohmotné slová k ich povolaniu už zazneli, preto smú povolávanie a spečaťova-
nie vykonávať. Duchovia však musia sami spoznať, ktorí sú to bez toho, že by nosili  
nejaké odznaky. To je totiž základný skúšobný kameň na to, aby hrubohmotne preuká-
zali, že naozaj duchovne počujú alebo vidia.
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Povolanie k službe

Symboly povolania k službe sú duchovne viditeľné, preto sa každý k tomu povolaný 
nimi môže preukázať. Je to žiariaci rovnoramenný kríž na čele, biela holubica na prsiach 
a k tomu ešte jeden symbol závisiaci od toho,  komu slúžia – červený kalich, ak slúžia 
Spravodlivosti, ďalší rovnoramenný kríž, ak slúžia Pravde, alebo červená ruža, ak slúžia 
Láske. Tí, ktorí slúžia Čistote, majú všetky tieto symboly v tvare bielej ľalie.

Otvorte svoje oči dokorán a hľadajte to, čo je duchovne viditeľné, nenapodobiteľné, 
vždy v dokonalej kráse, žiare a čistote!
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 47. Prvé ráno

Hlboká noc panovala nad týmto stvorením. Taká hlboká, že sa už zdalo, že nikdy nesvit-
ne. No každá noc má svoj koniec. Aj táto, ktorá trvala tisícročia. Hoci sa vám to nezdá, 
lebo vidíte okolo seba ešte veľmi mnoho zla a násilia, nové ráno je tu. A s ním i nový 
deň.

Ale ráno je prechod z noci do dňa, preto je ešte možné vidieť tiene. No každou hodi-
nou a každou minútou sa tiene veľmi rýchlo zmenšujú, až na poludnie zmiznú úplne. 
Cesta tam je však ešte dlhá, ale nie taká dlhá, ako by ste si mysleli.

Starostlivo bol  každý z vás pripravovaný na tento čas, takže teraz zostáva už len 
jedno jediné, prípravu premeniť v zrelý čin. Viete, na aké miesto ste boli v službe po-
stavení, a preto presne viete, čo máte robiť.

Doba príprav skončila a vy ste úspešne zložili maturitné skúšky, a tak teraz zužitkuj-
te to, čo viete.

Mnohí z vás sa však, žiaľ, zľakli a tesne pred skúškou od nej odišli. Poznali ste ich,  
všetkých do jedného.  Ale svoju cestu si  zvolili  sami.  Ich sily chýbajú,  ale  budú na-
hradené novými silami vtedy, keď na to príde čas.
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 48. Po očiste

Pripravte sa, duchovia, na nové dianie. Prvé iskričky boli očistené vo výlevke a opäť sa 
tešia na túto Zem. Keď odídu poslední temní, budú sa môcť inkarnovať v Tisícročnej 
ríši, lebo sú čiastočne vedomé.

Ako obrovský dar od Boha-Otca ich obklopuje obláčik Lásky. Je to tá Láska, ktorú 
niekedy práve tieto iskričky niekomu dali, alebo tá Láska, ktorá sa k nim vrátila za ich 
hoci aj zištné konanie v prípade, že to tí druhí tak necítili. Teraz ich práve táto vďaka 
obklopila, a pretože bola myslená čisto a úprimne, bude teraz týmto iskričkám pomáhať.

Vlastné vedomie iskričiek je však veľmi malé, také malé, že si to ani neviete pred-
staviť. A tieto iskričky prídu o pár rokov na Zem. Neviete si ani len predstaviť, čo všet-
ko to bude znamenať.

Stačí však, aby ste sa pozreli na vlastný vývoj. Od detstva sa vo vás postupne prebú-
dzajú všetky vaše doterajšie životy, čo vám umožňuje to, aby ste už ako desaťroční chá-
pali to, čo pred stáročiami nevedeli ani starci.

Teraz sem však prídu iskričky, ktorých vedomie je na úrovni spred niekoľkých mili-
ónov rokov! Aké oni budú mať poznatky? Žiadne!

To nesprávne, čo konali, sa rozomlelo na prach v očistnom procese a jednoducho to 
už nejestvuje. Iné však tieto iskričky nevedeli. Skúste sa nad tým zamyslieť a neprechá-
dzajte cez to ľahko, je v tom kľúč k spoznaniu všetkého diania.

Pripravte sa, duchovia, na to nové, čo príde. Začnite sa ihneď učiť, lebo čas je krát-
ky. Nová škola pre vás sa otvorila!
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 49. Prvý krok

K tomu, aby konečne na Zemi zavládla doba mieru aj hrubohmotne, je potrebné vy-
konať ešte veľmi veľa. Ako prvé najnutnejšie kroky sa musí dobudovať to, čo chcel Pán 
vybudovať ešte za svojho života, čo sa však pre zlyhanie ľudstva nepodarilo.

Ako prvý a nutný krok je začatie poznávania Slova. Znamená to zbúranie starého 
a odpratanie ruín.

Táto činnosť už začala a potrvá niekoľko rokov. Je to čas poznávania, čo je a čo nie 
je správne. To, čo je správne, treba ponechať a to, čo je nesprávne, treba zbúrať a odpra-
tať. Preto ste dostali nové prednášky, v ktorých k vám zaznel hlas odtiaľ, kde nie je 
možné nič skryť.

Z duchovného hľadiska vám bolo ukázané mnohé súčasné nesprávne konanie ľudí. 
Zároveň vám bolo vysvetlené, prečo sa to deje práve v tejto dobe. Teraz je rad na vás, 
aby ste prehlásili, kto ste, teda aby ste ukázali, na ktorej strane barikády stojíte. Nastal 
totiž posledný čas, kedy je to možné takto verejne prehlásiť. O tejto dobe hovoril aj Syn 
Boží Ježiš v slovách: „Kto mňa zaprie, toho i ja zapriem!“

Zaujatím tohto postoja začne záverečné dianie v hrubej časti hrubej hrubohmotnosti. 
Sami ste mohli vidieť, že každý sa musí jasne vyjadriť, keď sa vyjadrí niekto iný. Roz-
pomeňte sa napríklad na povyk okolo odkazov z Výšin.

Všetci tí, ktorí kameňovali, sa takto jednoznačne a verejne postavili na jednu stranu 
barikády. Iní sa vtedy buď nevyjadrili, lebo sa ich toto dianie priamo netýkalo, alebo sa 
takisto jednoznačne a verejne postavili na druhú stranu barikády. Sami poznáte týchto 
duchov, preto viete, kde je vaše miesto.

Tí, ktorí sa však nevyjadrili vtedy, boli alebo budú postavení pred túto otázku neskôr. 
Niektorí  z nich sa zľakli  zodpovednosti,  keď boli  vyzvaní k priamym činom. Iní  sú 
k nim vyzývaní teraz.

Je to čas búrania, pretože sa takto verejne označuje to nesprávne a tým sa v ľuďoch 
rúcajú i mnohé nesprávne názory alebo postoje, ktoré však mnohokrát mohli byť i z ne-
pochopenia alebo neznalosti. Týmto sú, samozrejme, myslení len tí, ktorí sú ochotní sa 
zmeniť, teda tí, ktorí sú ochotní takéto ruiny i odpratať.

Týmto sa stavia nový základ, na ktorom môže byť vystavaná veľká duchovná stavba. 
Aby však mohli byť ruiny úplne odstránené, musia sa na prechodnú, i keď ešte časovo 
neupresnenú dobu, zaviesť veľmi prísne opatrenia. Ich najvýznamnejším prejavom je, že 
sa hrubohmotne nespečaťuje a ani sa nepodáva Svätá Hostina.

Ďalšie sú opatrenia ohľadne výzdoby oltárov a podobných záležitostí. Je to nutné 
preto, že mnohí iba z nepochopenia mali čiastočne dogmatické, skostnatené názory. Títo 
sa v ruinách vlastného nepochopenia musia naučiť prežívať pobožnosť duchovne.

Na druhej strane sa priebeh pobožností vracia do čias Atlantídy, pretože sem prídu 
iskričky, ktoré si toto ešte môžu čiastočne uvedomovať, lebo to bolo jediné, čo voľake-
dy prežili v Čistote.

Po odchode temných duchov budú tieto usmernenia ešte viac zmenené, aby sa čo 
najviac priblížili k pôvodnému dianiu.

Do tejto doby je nutné vykonať a vybudovať všetko to, čo tu už vybudované malo 
byť, ale pre nesprávne konanie ľudí tu ešte nie je.

Ako ďalší nutný krok po tom, čo sa budete dištancovať od príslušníkov cirkvi Sväté-
ho Grálu, ako sa dokonca sami označujú niektorí „grálisti“, musíte začať budovať nové 
duchovné chrámy. Predpokladá to pravidelné konanie pobožností za účasti čo najviac 
duchov. Takto sa môžu vybudovať nové duchovné chrámy alebo aspoň duchovné stĺpy 
k týmto novým chrámom.
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Prvý krok

Miesta, kde sa toto podarí, budú duchovne posvätené, a preto neskôr môžu byť na 
týchto miestach vybudované i chrámy hrubohmotné. Nezáleží na tom, koľko sa kde du-
chov zúčastňuje, ale na tom, akí sú títo duchovia. Samozrejme, vždy treba brať ohľad na 
hrubohmotné možnosti.

Staré znesvätené chrámy však netreba ničiť. Bola by škoda týchto pekných stavieb, 
veď s mnohými sú zviazané krásne spomienky. Po odchode temných budú môcť byť 
tieto chrámy duchovne očistené a následne, pokiaľ bude k tomu príslušne zodpovedajú-
ce chcenie ľudí, opätovne posvätené. To je však hudba budúcnosti, lebo k splneniu také-
hoto diania je nutných veľa podmienok ako duchovných, tak i hrubohmotných.

Už teraz sa však ukazuje, že stavby pre mnoho duchov nie sú vhodné, a preto sa 
chrámy majú stavať v každej  obci.  Potom, snáď, sa ľudia prestanú správať k týmto 
chrámom ako k niečomu, čo je pre nich to najsvätejšie.

Už počas duchovnej výstavby chrámov je potrebné začať i inú pravidelnú duchovnú 
prácu. Sú to duchovné rozhovory ako základ. Majú sa konať neformálnym spôsobom, 
najlepšie v rodinných kruhoch, u priateľov a známych.

Nevyhnutnou súčasťou sú duchovné rozhovory v deň pobožnosti, pred i po tejto po-
božnosti, lebo to je pravé mlčanie, teda mlčanie o nepodstatných hrubohmotných náleži-
tostiach.

Tam,  kde  vznikne  potreba,  môžu  byť  pre  tieto  rozhovory  vybudované  špeciálne 
miestnosti. Pokiaľ vybudované nie sú, tak sa takéto rozhovory dajú konať i v chrámoch, 
pokiaľ to ich dispozičné riešenie dovoľuje a pokiaľ tam duchovia nebudú vnímať počas 
týchto rozhovorov chrám, ale budú vnímať domov.

Témy duchovných rozhovorov nemajú byť dané, ale je vhodné z duchovného hľadis-
ka riešiť aktuálne dianie. Preto je vhodné, aby pri týchto rozhovoroch bol niekto, koho 
duchovný sluch je otvorený.

Po čase z týchto rozhovorov má vyplynúť ako ďalší krok potreba špeciálnych stret-
nutí skupín ľudí,  ktorých spájajú rovnaké záujmy alebo profesie. Títo duchovia sami 
spoznajú, že im chýbajú osobitné stretnutia, na ktorých by sa rozprávali iba o svojich 
špecifických záležitostiach.

Pokiaľ sa však duchovné rozhovory nevedú, takéto potreby väčšinou nenastanú. Je to 
veľká škoda, pretože toto je najvhodnejšia možnosť k tomu, aby sa žitie Slova vnášalo 
i do konkrétnych hrubohmotných zamestnaní alebo záujmov ľudí.

Ako príklad zo súčasnosti si uveďme nesprávne prednášky na tému „duchovné príči-
ny chorôb“.  Zaiste,  choroby majú  svoje  duchovné  príčiny,  ale  nie  je  v  silách  a  ani 
v možnostiach jedného človeka ich preskúmať.  Pokiaľ sa však stretnú viacerí  lekári, 
môžu si takéto poznatky ako predmet lekárskeho tajomstva vzájomne odovzdať a tým sa 
navzájom obohatiť.

Následne v ich lekárskej praxi majú tieto poznatky použiť a tým vnášať žitie Slova 
do tohto povolania. Nemajú sa však tým pýšiť alebo o tom dokonca verejne hovoriť, ale 
majú nájsť formu, ako to do ich povolania vniesť. To je úloha, ktorú za nich nikto ne-
môže vyriešiť.

Samozrejmosťou sú však aj všetky iné oblasti ich pôsobenia, teda i mnohé v súčas-
nosti lekármi neuznávané princípy liečenia. Až celý komplex dokáže potom iným uká-
zať, čo je žitie Slova v ich povolaní. Inak o Slove stále len budú hovoriť, ale nebudú ho 
žiť!

Príklad, ktorý sme uviedli, je príkladom aj pre každé iné pôsobenie duchov, a preto 
v ňom hľadajte to, čo vás má osloviť vo vašom povolaní. Tento bod je ten najdôležitejší  
pre žitie Slova. Žiaľ, je to bod, ktorý doteraz spoznal len málokto. Vracajte sa preto 
k nemu čo najčastejšie, aby ste aspoň vnútorne precítili jeho blahodárne pôsobenie. Po-
tom sami od seba nebudete chcieť konať nič iné!
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Prvý krok

Ako posledný bod je hrubohmotné šírenie Slova. Až keď splníte všetky predchádza-
júce  body,  až  potom  máte  právo  Slovo  hrubohmotne  šíriť.  Budete  nápadní  svojím 
konaním, teda tým, že Slovo aj žijete a nielen o ňom rozprávate.

Potom budú duchovia sami od seba k vám prichádzať a pýtať sa, prečo žijete tak, 
ako žijete, lebo sa im bude  váš život páčiť. To je príčina, prečo až vtedy budete mať 
právo hrubohmotne šíriť  Slovo,  lebo vaše konanie  bude s ním v súlade a hľadajúci 
nebudú uvedení do omylov a zmätkov!

Týmto sa uzatvorí kruh a vy sa vrátite opäť k prvému bodu, keď budete musieť to 
nesprávne búrať u tých, ktorí prídu za vami!
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 50. Búranie starého

„Všetko musí byť nové!“ Stále a dookola je k vám toto volané preto, lebo ste doposiaľ 
z toho vôbec nič nepochopili. Čítate o tom a myslíte si, že ste už noví tým, že ste prijali 
Posolstvo Grálu, že máte svoje pobožnosti, že ste spečatení či dokonca povolaní.

Aby ste konečne pochopili, že všetko toto sú mylné názory, musí vám byť konkrétne 
ukázané, čo je to staré, lebo inak to nikdy nepochopíte. Musíme prechádzať váš každo-
denný život hodinu po hodine a na všedných udalostiach všedného života ukazovať to 
nesprávne, čo ste už dávno mali sami zmeniť.

Zdá sa, že je to práca bez konca, tak veľa starého na vás ešte ľpie. Ale niet inej mož-
nosti, lebo len po odprataní ruín toho starého sa môže vybudovať to nové.

Ako prvé musíte zmeniť všetko, čo sa týka narodenia dieťaťa. Ani nie za päťdesiat 
rokov ste  sa stali  takými otrokmi rozumu, že nevidíte,  že celé stvorenie  po milióny 
rokov beží i bez pomoci lekárskej vedy, a napriek tomu, alebo lepšie povedané, práve 
preto prekvitá. Nechceme tým odrádzať od lekárskej starostlivosti, ale v prvom rade ona 
musí byť nová! Tá súčasná je celá nesprávna!

Po narodení dieťaťa musíte zmeniť celý systém starostlivosti o maličké dieťa. Opäť 
tu  zasahuje  nesprávne  medicína  takzvanými  povinnými  očkovaniami,  ktoré  sa 
v mnohom rozchádzajú s Božou Vôľou.

Na to však musíte zmeniť zákony, lebo tie vám ukladajú túto povinnosť.
Aby ste zmenili zákony, musíte zmeniť vládu. To sa však nedá nikdy dosiahnuť vtedy, 

keď si túto vládu vyberajú ľudia. Preto nikdy nebude v súlade s Božou Vôľou, lebo 
ľudia volia toho, kto vyhovuje im, a nie toho, kto by im mal skutočne vládnuť.

Vráťme sa opäť k deťom. Ďalšie, čo musíte zmeniť, je ich rodinná výchova. Stále sú 
vychovávané tak, že sa z nich nestávajú priatelia v dospelosti, ale stále sa cítia ako deti. 
Vediete ich k závislosti na rodinnom majetku, čím sa vytvárajú nesprávne rodinné putá.

Najhoršie sa však previňujete na školskej výchove. Táto sa musí zmeniť od základu, 
lebo je úplne pokrivená. Musí sa zmeniť, čo sa vyučuje, kedy sa vyučuje, koľko sa vy-
učuje, ako sa vyučuje, prečo sa vyučuje, načo sa vyučuje atď. Mnohé predmety musíte 
úplne vynechať, mnohé musíte doplniť a tie, ktoré zostanú, všetky musíte zmeniť.

Ďalej musíte zmeniť výber povolania pre mladého človeka. Nemá robiť to, čo sa vám 
páči alebo čo je módne, ale to, k čomu má skutočné dary a predpoklady. Iba tak dokáže 
svoju prácu preduchovniť.

Ďalej musíte zmeniť sobáše, hľadanie partnera, bývanie, pohreby, odmeňovanie za 
prácu … teda úplne všetko!

V prvom rade však musíte zmeniť svoj vzťah k iným ľuďom, teda musíte zabudnúť 
na svoje sebectvo. To sa dnes prejavuje úplne všade, mnohokrát v zdanlivých malič-
kostiach.

Stačí, keď náhodou organizujete niečo, kde sa zúčastňuje viac ľudí. Len sa rozpo-
meňte, či všetko plánujete tak, aby to vyhovovalo nie vám, ale tomu, kto má najhorší  
prístup, teda najhoršie dopravné spojenie, najväčšie zdravotné ťažkosti či najviac malých 
detí.

Po tomto krátkom úvode si teraz sadnite v pokoji za stôl a napíšte si na papier, čo 
všetko robíte, od obyčajného umývania zubov až po, povedzme, organizovanie olympij-
ských hier. Vedľa každej činnosti si napíšte, či ju podľa vášho názoru robíte po novom 
alebo po starom.

To, čo označíte, že robíte po starom, zmeňte. To, čo označíte, že robíte po novom, 
zmeňte tiež, pretože ešte ani tie zuby si neumývate správne. Samozrejme, nemáme na 
mysli techniku umývania, ale to, že používate chémiu, ktorá je proti Božej Vôli.
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Búranie starého

To je to, čo k vám bolo volané v slovách: „Všetko musí byť nové!“ Nemáte sa snáď 
vrátiť do jaskýň a ani chémiu nebudete môcť hneď prestať používať, lebo nemáte inú 
možnosť. Hľadajte však tú správnu možnosť a potom, pokiaľ to bude možné, to zmeňte.

Najprv sa vám to podarí v jednej maličkosti, potom v druhej, piatej, desiatej … až 
zmeníte toľko, že sa sami budete čudovať, ako ste podľa toho starého vôbec mohli žiť. 
Tým vytvoríte potrebný tlak na svoje okolie, ktoré pokiaľ bude chcieť s vami žiť, bude 
sa musieť prispôsobiť, teda aj ono sa bude musieť naučiť žiť po novom.

To vyvolá lavínu, ktorá strhne úplne všetko staré, čím sa dovŕši hrubohmotná očista.
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 51. Nová doba

Nastáva nová doba, ktorá si vyžaduje nových ľudí. Nových v tom, že to staré dokážu 
ľahko zahodiť za seba a budú žiť iba pre to nové.  Bude to  doba veľkých premien,  
v ktorých sa to staré aj hrubohmotne zmení na to nové.

Poznáte príkaz: „Všetko musí byť nové!“, no keď sa pozriete okolo seba, všade vidí-
te zatiaľ len to staré. Novými musíte predovšetkým byť vy sami, lebo pokiaľ sa nezme-
níte vy, nezmení sa ani vaše okolie. Na toto ste však už mali dosť času, takže teraz už 
vnútorne  musíte byť  noví  a  toto  musíte odovzdávať  ďalej.  Nastal  čas,  kedy  sa  táto 
vnútorná zmena má zmeniť na zmenu vonkajšiu. Sami pritom spoznáte, či a do akej 
miery ste sa vôbec zmenili vnútorne.

Zmeny vonkajšie budú ešte revolučnejšie ako zmeny vnútorné, lebo sa dotknú nielen 
vás, ale aj všetkých okolo. Neznamená to o týchto zmenách rozprávať, ale musíte začať 
konať. Preto ste boli povolávaní zo všetkých povolaní a zo všetkých pozemských stavov, 
aby ste všade začali to nové presadzovať.

Darmo budete písať hypotetické články o bezúročných pôžičkách, keď ako bankári 
toto nepresadíte. Darmo budete písať hypotetické články o trestnom práve, keď nezme-
níte tento zákon. Tie články boli dobrou prípravou, teraz sa však žiada viac, inak to boli 
bezcenné táraniny.

Čudujete sa týmto ostrým slovám. Lenže ste v dobe očisty, v ktorej máte zmeniť to 
staré. Vy sami to musíte učiniť! Je samozrejmé, že to vôbec nie je jednoduché a ľahké, 
pretože musíte zmeniť školstvo, zdravotníctvo, zákonodarstvo, musíte zastaviť nezmysel-
né preteky v zbrojení atď.

Keď sa nad tým zamyslíte, bude sa vám to všetko zdať ako utópia, ale nie je to tak, 
pretože máte k dispozícii tých najlepších pomocníkov, akých môžete mať, a to bytost-
ných. Tisíce z vás boli pripravovaní na úlohu, že budú bytostných počúvať a toto počuté 
budú odovzdávať ďalej.

Bytostní, bez ohľadu na ľudské splňovanie, urobili najdôležitejšie prípravy a teraz je 
čas, aby sa o týchto prípravách dozvedeli i niektorí ľudia. Ich úloha je potom robiť pro-
stredníka medzi  bytostnými a duchmi,  aby ľudia  bytostným pomáhali  a  tým aby sa 
záverečná očista vykonala čo najskôr.

Vzhľadom na sklamanie, ktoré ľudia spôsobili Stvoriteľovi, sa však v prípravách te-
raz počítalo aj s tým, že ľudia  znovu sklamú. Preto záverečné dianie očisty v hrubej 
hrubohmotnosti a tým aj začiatok novej doby prebehne bez ohľadu na to, či ľudia budú 
alebo nebudú spolupracovať s bytostnými.

Pokiaľ  však  spolupracovať  budú,  prebehne  všetko  ľahšie  a  jednoduchšie 
a v mnohých oblastiach aj  rýchlejšie.  Žiaľ,  mnohí  z  vás  nestoja  práve v tejto  službe 
správne,  lebo  nepočúvajú bytostných a  tým hatia  prácu tisícov iných,  ktorí  bytostný 
sluch nemajú otvorený.

Čudujete sa ešte, že zatiaľ nie je hrubohmotne nič viditeľné? Predstavte si, že všetci, 
ktorí ste boli povolaní do služby, sa máte zúčastniť stavby. Jeden je murár, iný elektrikár, 
ďalší má na starosti prísun materiálu, iný ju financuje, niekto musí vybavovať nutnú pa-
pierovú byrokraciu a ten, ktorý má počúvať bytostných či iných poslov, je projektant.

Stačí však iba, aby napríklad ten, kto má voziť tehly, nesplnil, a celá stavba viazne 
iba kvôli nemu. Niečo drobné sa možno ešte dá robiť, ale hlavná stavba sa nehýbe. Sa-
mozrejme, dá sa dočasne takúto situáciu riešiť tým, že tie tehly vozí niekto iný, ten však 
chýba na svojom poste, a tak to väčšinou ide „ako v lete na saniach“.

Najhoršie však je, keď zlyhá projektant, ktorý bol na to špeciálne školený, pretože 
potom už naozaj musia stáť všetci.
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 52. Zodpovednosť

Radi, ľudia, rozprávate o zodpovednosti, a pritom ešte stále neviete, čo to je, lebo vaše 
konanie je nezodpovedné. Poznáte síce Zákon, že to, čo zasejete, aj zožnete, no namiesto 
toho, aby ste okolo seba siali len krásu, sejete iba bodľačie.

To však znamená, že konáte nezodpovedne, lebo inak by vaše nesprávne konanie 
bolo vedomé! Ešte stále sa vám nevžilo do krvi, že ste skutočne zodpovední za každú 
vašu myšlienku, slovo i čin. Táto zodpovednosť sa prejavuje vo všetkom, od obyčajného 
čistenia zemiakov až po tú najvyššiu duchovnú činnosť.

Čudujete sa možno tým zemiakom, ale aj tam máte zodpovednosť za to, že starostli-
vo vykrojíte všetky poškodené časti. Preto nech sa rozhodnete vykonávať akúkoľvek 
hrubohmotnú či duchovnú prácu, musíte si byť vedomí tejto zodpovednosti, teda musíte 
vedieť, čo sa od vás očakáva a či dokážete tieto očakávania splniť.

Ak sa rozhodnete pre takú prácu, ktorú nakoniec nezvládnete, potom bolo vaše roz-
hodovanie prinajmenšom nezodpovedné, pretože ste nedokázali správne posúdiť situ-
áciu. Na druhej strane, ak sa rozhodnete iba pre takú prácu, v ktorej nevyužijete všetky 
vaše dary, potom je to podceňovanie seba samého alebo neoprávnený strach, a teda je to 
znovu len nezodpovednosť.

Týmto sa blížime k pochopeniu zodpovednosti ako takej. Je to vedomé poznanie svo-
jich síl a schopností,  na základe ktorých sa potom dokážete postaviť do takej úlohy, 
ktorá presne zodpovedá týmto silám a schopnostiam.

Samozrejme,  pokiaľ  ste  donútení  vykonávať  veci,  ktoré  nezodpovedajú  vašim 
schopnostiam, miera zodpovednosti sa znižuje a prechádza na toho, kto vás núti. Hoci je 
takéto dianie v súčasnosti pomerne časté, nebudeme sa ním teraz zaoberať, pretože kaž-
dý prípad sa musí posudzovať osobitne.

Vráťme sa teraz k povolávaniu. Vzhľadom na to, že v duchovne sú vaše schopnosti 
presne známe, bola každému z vás pridelená presne taká úloha, ktorá najlepšie zodpove-
dá týmto schopnostiam. To znamená, že túto úlohu dokážete nájsť len sami v sebe, keď 
odhalíte, aké máte schopnosti.

Preto je trestuhodné, keď namiesto toho, aby ste s plnou vážnosťou hľadali úlohu, 
teda aby ste v tichu a v samote spoznali sami seba, sa ľahkovážne vrháte z jednej práce 
do druhej. V takomto ruchu však nemáte čas na potrebné sebaskúmanie, a tak iba zby-
točne márnite čas.

Najsmutnejšie na tom je to, keď robíte úlohu niekoho iného a ten iný ju preto vy-
konávať nemôže. Týmto spôsobom nesiete zodpovednosť nielen za to, že neplníte vy, 
ale aj za to, že neplní ten druhý, pretože ste ho donútili, aby robil niečo iné.

Donútenie si nemôžete predstavovať ako palicu, ale je to vo všeobecnosti tlak, pre 
ktorý nemôžete robiť to, čo by ste sami chceli. Uveďme napríklad donucovanie vyvola-
né spoločenskou situáciou, ako je napríklad vysoká nezamestnanosť, diktátorské režimy, 
povinné predmety v škole, ktoré posilňujú iba rozum či neúmerná úžera bánk.

Hoci vy sami napríklad nemusíte súhlasiť s úverovou politikou bánk, ste ju nútení 
využívať, lebo inak by ste nemohli ani len žiť. Tento príklad si môžete ľahko predstaviť 
i pri duchovných činnostiach. Stačí ak napríklad ten, kto má prijímať rady od bytost-
ných, ich neprijíma. Na základe toho niekto iný napríklad nedokáže skonštruovať novú 
ekologickejšiu  práčku,  na  základe  čoho niekto  ďalší  musí  vyvíjať  chemické  čistiace 
prostriedky namiesto toho, aby vyvíjal nezávadné. Toto všetko však už bolo spomínané 
v prednáške „Nová doba“.

Iná forma duchovného nátlaku je i neustále poukazovanie na veci, ktoré je potrebné 
urobiť. Nieže by sa na ne poukázať nemalo, avšak ich neustálym zdôrazňovaním sa vy-
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víja nátlak, na základe ktorého sa mnohí nesprávne rozhodnú pre ich riešenie, pričom tí, 
ktorí by ich riešiť mali, o tejto svojej povinnosti mlčia naďalej. Väčšinou tento nátlak 
vykonávajú práve tí, ktorí to majú sami robiť, ale nerobia.

V Zaviatych dobách ste sa na každom kroku mohli stretnúť s tým, čo je hľadanie sa-
mého seba, teda čo je hľadanie úlohy, a aká je s tým spojená zodpovednosť. Zahĺbte sa 
preto do týchto diel, aby ste v nich našli odpoveď.
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 53. Putá

Svojím konaním, ľudia, si vytvárate putá, ktoré vás zväzujú a vzájomne pútajú. Pred-
stavte si, že každý váš čin či myšlienka je tenučké pavúčie vlákno, ktoré z vás vychádza 
a zachytáva sa na tom, čo konáte alebo myslíte. Týchto vlákien vytvárate tisíce a podľa 
druhu vášho chcenia sa z nich môže upliesť silné lano, ale môžu i zostať ako samostatné 
tisíce vlákien, ktoré smerujúc na všetky možné smery vytvárajú hustú sieť.

Ak je to lano pripútané k svetlým útvarom, povznáša vás nahor. Ak k temným útva-
rom, ťahá vás nadol. To všetko je vám už známe z Posolstva Grálu.

Najhoršie ste na tom vtedy, keď ste vytvorili už spomínanú pavučinovú sieť. Vtedy 
ste ňou ťahaní na všetky možné smery, čo má za následok, že ani neviete, kto ste.

Takéto siete však nevytvárate iba vaším neustálym preskakovaním z úlohy do úlohy, 
ale aj ústupčivosťou či snahou nepohnevať si blížneho, keď sa mýli. Takisto do nej pris-
pievate vtedy, keď sa chcete silou-mocou rozumieť do všetkých možných ľudských ob-
lastí, teda keď chcete dokázať odpovedať aj na také otázky, ktoré vám neprináležia.

Už len z týchto príkladov si dokážete ľahko predstaviť ten chaos, ktorý musíte pod-
stúpiť, ak tisíc vlákien od vás vedúcich spojíte s tisíc duchmi, pričom každý z nich ide 
iným smerom. Žiadne z nich nie je také silné, aby prevládlo, a zároveň žiadne z nich nie 
je také slabé, aby puklo samo od seba.

Po smrti, na druhom brehu vás potom tieto vlákna ťahajú všetkými možnými smer-
mi tak silno, že len veľmi ťažko dokážete niektoré odrezať. Väčšinou sa títo duchovia 
potácajú ako zmyslov zbavení a v divom chaose pobiehajú z miesta na miesto snažiac sa 
tak vyrovnať tlak všetkých vlákien.

Je to márna práca, pretože tieto vlákna sa musia odrezať jedno po druhom. To však 
taký duch väčšinou nedokáže, pretože tak ako na Zemi, i v záhrobí chce naraz spoznať 
všetko, všetkému chce rozumieť a každému chce poradiť. Tým sa do týchto pavučín za-
motáva stále viac a viac, pričom nepozoruje, že sa vlastne prestáva hýbať a tým prestáva 
byť duchovne živý.

Ako zabalená múmia zhasína plamienok jeho ducha, pretože takýto duch nedokáže 
zistiť, kto vlastne je, a ako nepotrebný trúd klesá nadol do nevedomia.
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 54. Zodpovednosť za vykonanú prácu

Na tému zodpovednosti za vykonanú prácu už boli popísané tisíce slov. Je preto na po-
čudovanie, že ešte stále nechápete, čo je zodpovednosť za vašu prácu.
Mýlite sa, ak si myslíte, že nemáte zodpovednosť vtedy, keď preberáte výsledky práce 
niekoho iného. Pravdaže, ten, kto prácu odovzdáva, nesie svoju vlastnú zodpovednosť za 
to, čo dáva. Pokiaľ však niekto iný preberá tieto výsledky a ďalej s nimi pracuje, preberá 
zodpovednosť na seba.

Predstavte si to ako v továrni, v ktorej sa vyrába zložitý prístroj. V jednej dielni pri-
pravia jednu časť, v druhej druhú, a tak to pokračuje ďalej až do poslednej, kde sa prí-
stroj skompletizuje.

Zákazníka,  ktorý  tento  prístroj  používa,  však  nemôže  zaujímať,  ktorá  časť  bola 
v ktorej dielni vyrobená, pretože pre neho je to prístroj ako celok, a preto v prípade 
poruchy ho bude aj ako celok reklamovať. Je to potom chyba nielen tej dielne, v ktorej 
sa chybná súčiastka vyrobila, ale aj chyba montážnej dielne, kde túto súčiastku bez kon-
troly prevzali a namontovali do prístroja.

Podobne je to aj v obchode, ktorý predáva cudzie výrobky. Zákazník reklamuje vý-
robok tam, kde ho kúpil. Pravdaže, obchod si reklamáciu uplatní u výrobcu, avšak voči 
zákazníkovi  vystupuje  ako ten,  kto  nesie  záruku.  Napokon,  ak  obchod  urobí  chybu 
a predá výrobok napríklad po záručnej dobe, výrobcu to nemôže zaujímať, lebo to bol 
obchod, ktorý porušil pravidlá.

Tieto príklady vám naznačili aspoň čiastočne, k akému dianiu dochádza, keď preberá-
te cudzie myšlienky či názory bez toho, že by ste ich podrobili vecnému skúmaniu. Ne-
máte azda kritizovať spôsob vyjadrovania, pretože ten je vlastný tomu-ktorému autorovi, 
ale máte povinnosť skúmať, či prednesené myšlienky sú alebo nie sú v súlade s Pravdou.

To však ešte stále nestačí na to, aby ste mohli správne posúdiť, či sú tie myšlienky 
verejne použiteľné alebo nie, pretože ešte musíte preskúmať súvislosti.

Opäť sa vrátime k továrni, kde sa vyrába zložitý prístroj. Pri reklamácii budú v to-
várni, pravdaže, hľadať príčinu poruchy, pretože majú záujem na tom, aby nevyrábali 
chybné výrobky. Často sa pritom ukáže, že chybná súčiastka bola vyrobená z materiálu, 
ktorý niesol v sebe skryté závady. Tento materiál však dodáva iná továreň. Opatrenie, 
ktoré k tomu nasleduje, je jednoduché, so zlým výrobcom sa prerušia styky a bude sa 
hľadať iný dodávateľ.

Presne rovnako sa správate,  keď vás sklame určitá obchodná značka tovaru,  pre-
stanete ho kupovať, alebo ak vás sklame nejaký obchod, prestanete do neho chodiť. 
Pravdaže, ak medzitým zistíte, že sa podmienky zmenili, s kľudom sa k príslušnej ob-
chodnej značke alebo do obchodu vrátite.

Nie  inak  je  to  aj  pri  preberaných myšlienkach iných autorov.  Nemôžte  odtrhnúť 
jednu myšlienku od druhej tváriac sa, že tá druhá nejestvuje, pokiaľ sa od nej sám autor 
nedištancoval. Je to totiž tak, že všetky vaše doterajšie činy, myšlienky a slová sú suro-
vinami,  ktoré  dodávate do továrne,  v  ktorej  sa vyrábajú vaše nové myšlienky,  slová 
a skutky. A preto, pokiaľ boli v niektorých surovinách závady, objavia sa zákonite ako 
závady, i keď niekedy skryté, v nových výrobkoch.

Jedine vtedy sa vaše výrobky zmenia, keď sa budete dištancovať od toho, čo ste uro-
bili zle, čím vylúčite nesprávne suroviny z novej výroby. Preto je mylné si myslieť, že 
môžete pracovať s kýmkoľvek bez toho, že by sa vás to dotklo. Musíte hľadať a skúmať 
všetky autorove diela, ktoré sú známe a od ktorých sa autor doteraz nedištancoval,  aby 
ste mohli správne a vecne posúdiť to, čo chcete použiť pre svoju prácu.
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Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo je medzi spečatenými toľko rozvedených ľudí? 
Odpoveď budete mať pripravenú: „Našli Pravdu a nemôžu žiť s partnerom, ktorý Prav-
du neprijal.“ alebo „Nemohli žiť s niekým, koho si nemôžu vážiť.“ alebo „Ich cesty sa 
pre rozdielne pochopenie Slova museli rozísť.“

Nemôžme povedať, že niekedy v tom nemáte pravdu, ale treba hľadať aj hlbšie sú-
vislosti. Manželský zväzok nie je niečo, čo sa dá ľahko odhodiť bez toho, aby to malo 
duchovné následky.

Väčšinou, minimálne na jednej strane, zostane určitá trpká pachuť z rozčarovania, 
ktorá, hoci čiastočne môže dať poznanie, na druhej strane správne vystihuje, že s pred-
chádzajúcim partnerom máme ešte stále nejaké vzájomné väzby.

Nemýľte sa, nič iné necítil ani Pán po rozchode so svojou prvou ženou. Správne sa 
s ňou rozišiel, lebo si ju vtedy už nemohol vážiť, keďže ona dala prednosť pozemskému 
pred duchovným.

Nič viac, tento zväzok zanechal hlboké stopy, ktoré sa nehojili tak ľahko, ako sa to 
môže niekedy zdať. Ťažko musel Pán prežívať následky svojej mladíckej nerozvážnosti, 
keď nepočúvol radu svojho brata a zobral si tú, ktorá Mu nebola určená.

Tento partnerský zväzok nebol chcený a mýlia sa všetci tí, ktorí si myslia, že sa na 
ňom mal Pán niečo učiť. Pre pochopenie nesprávnych manželstiev by Mu postačilo po-
zorovať svoje okolie.

Na druhej  strane nemôžme povedať,  že  by tento vzťah bol  len zlý a  nesprávny. 
Priniesol  mnohé požehnanie, pretože vďaka nemu Marta neskôr našla cestu k Slovu 
a Pán ju mohol osobne spečatiť. Bolo to radostné stretnutie, i keď bolesť v Martinom 
srdci bola stále. Teraz ľutovala, že dala prednosť svojej matke pred tým, ktorý Je.

Pýtate sa, ako je možné, že Pán dokázal urobiť nerozvážnosť? Zabúdate na to, že to 
bolo ešte v čase Jeho pozemskej prípravy, keď mal zastretý zrak a sluch, aby sa predčas-
ne nedozvedel, kto je.

Práve z poznania, ktoré Pán osobne prežil, vám teraz môže byť vysvetlené, v čom 
robíte omyly vy sami. Mnohokrát sú to také isté mladícke nerozvážnosti, keď zatlačíte 
varujúci hlas vo vnútri svojho srdca pocitom zaľúbenosti. Práve na tomto Pán prvýkrát  
precítil,  čo je cit a pocit, vďaka čomu rýchlejšie pochopil i svoj nesprávny krok. Ešte 
predtým, než Mu bola sňatá páska z očí, sa so svojou ženou duchovne rozišiel.

Preto do budúcnosti je veľmi potrebné už od malička viac pestovať cit, aby sa takéto 
nesprávne kroky už neopakovali. K tomu je nutné zmeniť celý systém školstva, lebo 
v súčasnosti sa tam pestuje len rozum, a to do takej miery, aká nemala nikdy obdobu.

V priebehu jedného, dvoch rokov takejto školskej prípravy je cit zatlačený tak silne, 
že človek už nedokáže rozpoznať, čo je cit a čo je pocit. Ide to tak ďaleko, že dokonca 
svoje  osobné  „ja“ stotožňuje  s  rozumom. To je  hlavná príčina takmer  všetkých ne-
správnych sobášov. Tých ostatných je veľmi málo. Tie skončia, keď odídu temní, lebo 
ide o prípady napríklad chladnej rozumovej vypočítavosti alebo sobáše, ktorých účel je 
len ukojenie vlastných vášní.

Preto,  aby sa  mohla dosiahnuť potrebná zmena,  je  nutné vrátiť  sa  k  starým po-
znaniam, ktoré sem priniesli vysokí duchovia inšpiráciou z Výšin. Máme na mysli kon-
krétne takzvaného učiteľa národov, Komenského.

Hoci sa na neho v súčasnosti školstvo odvoláva, vôbec neučí podľa jeho hlavných 
zásad. Vybrali sa len niektoré, ktoré sa vytrhli z kontextu, a tak sa uspokojil rozum.

Preto do budúcnosti musí opäť nastať harmónia, ktorej princípy tu sú už po stáročia 
známe. Ako prvé je nutné vynechať z vyučovania všetko to, čo je nepotrebné.  Ľudia 
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rozumu sa síce ihneď ohradia, že sa stratí takzvaný všeobecný prehľad alebo rozhľad, 
ale ani jeden z nich si neprizná, že v skutočnosti ho i on už dávno stratil a mnohé veci, 
ktoré sa učil, sú mu úplne zbytočné.

Napríklad načo viete, kedy a kde sa narodil Napoleon, keď ste sa neučili, komu slúžil 
a koľkých pripravovateľov cesty zavraždil! Načo ste sa učili o tom, kedy a kde sa naro-
dil Ľudovít XIV., keď neviete, komu slúžil a prečo bol zavraždený! Načo sa učíte dejiny, 
kde je nespočetné množstvo omylov, falošných listín, nepravých dokladov a zlých dátu-
mových výpočtov, lebo ani to neviete, kedy a kde sa presne menil kalendár. Všetko po-
sudzujete z dnešného uhla pohľadu, keď informácie obehnú Zem za pár sekúnd, ale 
zabúdate na to, že voľakedy zavedenie kalendára len v jednej krajine trvalo i desaťročia.

Ak si myslíte, že v súčasnosti sa to už nemôže stať, ste na ešte väčšom omyle. Roz-
pomeňte si len na udalosti posledných rokov, keď  lži stačili na to, aby boli rozpútané 
vojny. Keď sa o pár mesiacov odhalila pravda, radšej sa o nej mlčalo.

Aby ste si nemysleli, že len dejiny sa učíte nesprávne, uvedieme ďalší príklad. Načo 
viete chemické zloženie kyseliny sírovej, načo vám je chemické zloženie vzduchu a načo 
je vám vedieť, koľko elektrónov má atóm hélia? Tí, ktorí to potrebujú vedieť pre svoju 
prácu, sa to aj tak učia ešte raz na špecializovaných školách. Tak načo ste sa to učili aj 
vy?

Jediný skutočný dôvod je, že sa takto posilňuje rozum miesto citu, čím sa vytvára 
ešte väčší tlak na rozšírenie vyučovania. Takéto oblasti nájdete vo fyzike, kde sa úplne 
zbytočne učíte jadrovú fyziku, ale neučíte sa vymeniť žiarovku.

V biológii sa učíte latinské názvy, učíte sa rozpitvať žabu, učíte sa, že listy obsahujú 
chlorofyl, ale neučíte sa o bytostných, bez ktorých by tá žaba ani ten list nikdy nevznikli.

V matematike sa učíte rôzne konštrukčné úlohy, ale neučíte sa, že pílením vzniká od-
pad, teda učíte sa iba teóriu bez potrebnej praxe.

Namiesto toho, aby ste deťom nechali primeraný pohyb v tanci či pri obyčajnom 
šantení a hraní sa, zaviedli ste telesnú výchovu. Kde inde však chcete nájsť to, čo je 
v dieťati  skryté,  než v jeho hre? To je  skutočný význam Komenského slov:  „Škola 
hrou.“

Kde učíte umenia ako divadlo, spev, tanec, skladanie básní a mnohé ďalšie? Nikde! 
Lebo rozum umenie nepotrebuje! Ešte aj to, čo ste v tomto smere nechali, je nesprávne, 
pretože i to maľovanie ste strhli na remeslo, ktoré učíte na takzvanej výtvarnej výchove!

Samozrejme, každé dieťa sa musí učiť čítať, písať i počítať, ale nemá sa učiť, kedy 
sa ktorý spisovateľ narodil či aký je takzvaný umelecký rozbor básne alebo iného diela. 
I v tomto vidíte, ako ľahko rozum nahradí umenie básní remeslom rozumového pitva-
nia.

Takto  by  sme  mohli  pokračovať  do  omrzenia,  až  by  zo  všetkých  v  súčasnosti 
učených predmetov nezostal prakticky kameň na kameni. Ale to nie je všetko!

Pretože také veľké množstvo predmetov sa rozum nenaučí za pár hodín, nútite na-
priek tomu, že vaše zákony zakazujú prácu detí, tieto chodiť do školy na sedem i osem 
hodín a potom si ešte musia robiť domáce úlohy! Aby to nebolo všetko, rušíte školy, 
ktoré majú deti blízko, a nútite ich, aby denne cestovali i  viac ako jednu hodinu do 
školy! Dieťa tam takto strávi viac času ako vy vo svojom zamestnaní. A pretože sa to 
rozumu všetko máli, núti ešte i menšie deti chodiť na ešte dlhší čas do materských škôl 
či jaslí, aby od malička zabudli na cit rodičovskej lásky!

Nakoniec, ako vrchol celého tohto diania, sú takzvané stredné školy. V období, keď 
sa cit  naplno derie do popredia,  aby zaujal  svoje miesto, ktoré mu právom patrí,  sú 
mladí ľudia v školách, kde strávia viac času ako dospelí vo svojej práci. Čisto rozumová 
výučba silno zatláča cit do úzadia, a tak tento krátky čas je nenávratne stratený.

Po tomto všetkom sa niet čo čudovať, že málokto spozná citom svojho životného 
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partnera, a preto je taká vysoká rozvodovosť. Preto všetci tí, ktorí uvažujete o požehnaní 
manželstva, si naozaj precíťte, či ten, s ktorým chcete uzavrieť manželský zväzok, je na-
ozaj ten, s ktorým chcete stúpať ku Svetlu.

I pri uzavretí manželstva, i pri požehnaní manželstva tieto slová stúpajú pred oltár 
Boží a sú veľkým záväzkom! Beda tomu, kto tento sľub znesvätí svojím konaním!
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V prednáške „Požehnanie manželstva“ sme písali o tom, že pozemská škola je úplne ne-
správna. Je to okrem iného preto, že neviete, čo pojem „škola“ v skutočnosti znamená. 
Pod školou si predstavujete získavanie vedomostí, za ktoré vás niekto známkuje.

Keď sa pozriete na súčasné známkovanie v školách, musíte pochopiť, že to je ne-
správne,  pretože podporuje  nesprávny princíp súťaženia,  za ktorým je  v skutočnosti 
ukrytý princíp pokušenia!

V skutočnosti  vždy jestvovali  len dve možnosti  –  buď ste  niečo zvládli  do takej 
miery,  aká je dostačujúca, a preto môžete dostať vysvedčenie;  alebo ste to nezvládli  
a musíte sa učiť ďalej.

Presne podľa tohto vám vždy boli dávané úlohy, ktoré však nikdy neboli odtrhnuté 
od života. Zoberme si ako príklad, keď Ismáni zdanlivo zbytočne stavali dom Jusuovi. 
Nebolo to zbytočné, lebo oni pochopili, a preto i túto úlohu zvládli, i keď až po dokon-
čení stavby. Dom sa potom mohol použiť na iné účely. Ale aj keby sa nemohol, bolo by 
to iba školné, ktoré za dosiahnutie tohto poznania stálo.

Preto nikdy neľutujte žiadne hrubohmotné prostriedky vynaložené na to, že sa niečo 
vlastným prežitím naučíte. I keby to bola zdanlivá maličkosť alebo dokonca poznanie, že 
to všetko bolo zbytočné, ako to bolo v prípade Ismánov.

Na to je vlastne založená nová škola, aby ste spoznali, čo všetko už robíte dobre a čo 
všetko  ešte  stále  robíte  zle.  Keď toto  spoznáte,  nebudete  ľutovať  vzdať  sa  niečoho 
hrubohmotného, pokiaľ by to malo byť na prekážku.

Pripomeňme si v tejto súvislosti známe napomenutie Syna Božieho, aby sa bohatý 
mládenec vzdal svojho majetku, ktorý ho pútal a zabraňoval mu v poznaní. Presne tak 
i vy máte mnohé veci, ktoré považujete takmer za posvätné a ktorých sa nechcete vzdať.

Dobre si však zvážte, či ich v skutočnosti neuctievate, teda nepovyšujete nad svojho 
Boha! Tu nejde len o vaše deti či vaše príbytky, ako by ste sa mylne mohli domnievať,  
ale i o vaše kríže a stánky. Sú vám posvätné, čo je do určitej miery správne, ale na  
druhej strane ich nesmiete zbožňovať.

Rozpomeňte sa na tú, ktorá smela na Hore čítať Slovo, hoci tak nakoniec neučinila. 
Keď jej hrozilo, že jej učenícky kríž násilím zoberú, dostalo sa jej poučenia: „Je to len 
kus kovu!“

Tieto veci uctievate preto tak silne, že váš zrak nie je duchovne otvorený. Keby ste 
videli čo i len najmenší diel živého duchovného diania pri nedeľnej pobožnosti, pocho-
pili by ste, aké úbohé je správanie tých, ktorí uctievajú hrubohmotné symboly.

Otvorte svoje oči dokorán a hľadajte Kríž Pravdy. Kto raz zazrie Jeho skutočný lesk, 
ten bude dychtivo túžiť po tom, aby Ho videl vždy znovu a znovu, pokiaľ možno bez 
prestávky. Potom vás prestanú zaujímať hrubohmotné symboly, pretože na každej po-
božnosti budete hľadať toho, ktorý Je. Tak tieto chvíle využijete správne a tým posvätíte 
celý váš život.

Nemyslite si však, že je to jednoduché. Zahrabali ste do prachu zeme dar od svojho 
Stvoriteľa, dar videnia. Namáhajte sa preto, aby ste tento poklad opäť našli, lebo inak ni-
kdy nepochopíte ani len stý diel Posolstva Grálu!

Začína nová škola pre vás, duchov. Začnite duchovnými zmenami a zároveň začnite 
i s hrubohmotnými zmenami. Začnite tam, kde to viete alebo kde sa to najlepšie dá – 
v strave, obliekaní, správaní sa, bývaní či výchove detí. Pokračujte ďalej a ďalej, ale ne-
ustále majte na pamäti, že pokiaľ ste na Zemi, tak duchovné a hmotné musí kráčať ruka  
v ruke! –

Počujte volanie od toho, ktorý je Svätý Grál:
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„Pán k vám zostupuje do duchovnej ríše, aby odtiaľ pomáhal tým, ktorí Ho milujú. 
Otvorte svoj duchovný zrak a zanedlho Ho budete smieť vidieť. Otvorte svoj duchovný 
sluch a zanedlho Ho budete smieť i počuť.

Hľadajte znamenia, ktoré sa nedajú napodobniť – Bielu Holubicu nad Ním a žiariaci 
Kríž v Ňom. Nemýľte sa však krížmi, ktoré ako symboly nosia Jeho služobníci a ktoré 
tiež krásne žiaria. A nemýľte sa symbolom Bielej Holubice, ktorí títo nosia na prsiach.

To sú tiež nenapodobiteľné symboly, ale sú iné ako tie, ktoré môžete vidieť u Vy-
slancov. Žiarivý Kríž Vyslancov je taký veľký ako Oni sami, ba dokonca ešte väčší a ni-
kdy nie je nad Nimi, ale v nich. Niekedy sa môže zdať, akoby bol za Nimi, ale to je iba 
zdanie. Pritom Biela Holubica nad Ich hlavami vždy vyžaruje kužeľ Svetla a je v pohybe.

Musíte toto vedieť preto, lebo ešte i dnes sa nachádzajú na Zemi mnohí, ktorí by 
tieto symboly chceli vidieť u seba, a preto sa ich snažia sfalšovať. Nimi vytvorený kríž 
je vždy zdeformovaný a nikdy nežiari. Bielu Holubicu dokonca nedokážu napodobniť 
nikdy.

Amen!“
„Amen, hovorím vám, ja som ten, ktorý Je, Prvý a Posledný. Otvorte svoje oči do-

korán a budete ma smieť vidieť i počuť. Potom už nebudete mať pochýb o dianí, nebu-
dete mať pochýb o Slove a nastane i na Zemi taká výstavba, akú som chcel tu mať už 
pred sto rokmi. Potom už nebudete mať viac pochýb o tých, ktorí mi slúžia ako najver-
nejší z verných.

Amen!“
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Miesto toho, aby ste začali plniť svoju úlohu, hľadáte v Slove rozpory. Nepáči sa vám, 
že nové prednášky sú príliš prísne. Zabudli ste však na to, že je to sotva rok, čo ste túto 
časť stvorenia, teda svetovú časť Ephezus, priviedli na pokraj záhuby. Vedzte, že každý 
spečatený je schopný sto i tisícnásobne zneužiť Božiu Silu na konanie zla.

Takéto isté dianie tu bolo i pred druhou svetovou vojnou, ale našťastie tu boli Vy-
slanci, takže k záhube nemohlo dôjsť. Stačilo však pár rokov od ich odchodu a všetko 
ste zvrhli! Preto ten nový, pre vás tak cudzo a mrazivo znejúci tón.

Hľadáte v Slove výhovorky, aby ste sa nemuseli namáhať rozhýbať svojho ducha. 
Správne ste čítali, že len Boh je bezbytostný a že len Boh je svätý. Prečo smiete použí-
vať slovo „svätý“ v inom spojení, sme už vysvetlili v prednáške „Reč obrazov III“.

Pozrime sa teraz na pojem „bezbytostný“. Viete, že pojem „bezbytostný“ si môžete 
predstaviť ako nezávislý a pojem „bytostný“ ako závislý. Sami si skúste dať odpoveď, či 
tí, ktorí sú Jednota, sú závislí.

Niektorých  z  nich  poznáte  –  Ježiš,  Imanuel,  Parzival,  Abd-ru-shin,  Mária.  I  títo 
plným právom môžu o sebe prehlásiť, že sú bezbytostní, lebo ich jadro je bezbytostné. 
Takisto vy môžete o sebe prehlásiť, že ste duch, lebo vaše jadro je duchovné. Zároveň 
však o sebe môžete prehlásiť, že pôsobíte ako pozemský človek. Takisto môže Pán, po-
kiaľ sa nachádza v praduchovnej časti  Hradu Grálu, o sebe prehlásiť,  že pôsobí ako 
praduchovný.

Čítali  ste,  že  napriek  tomu,  že  Abd-ru-shin  je  vo  stvorení,  nikto  zo  stvorených 
k nemu priamo nemôže. Je to preto, že sa nachádza v bezbytostnej časti božsky-bytost-
ného stvorenia.  Plášť,  ktorý  Mu položila  na plecia  Prakráľovná,  aby nemohlo  dôjsť 
znovu k zjednoteniu, je v skutočnosti strieborný záves, ktorý oddeľuje Svätyňu Svätýň 
od stvorenia.

Viete, že slečna Irmingard dostala iskru bezbytostnosti, aby mohla byť vo večnosti po 
boku Pána. Zákon však nepovoľuje žiadne výnimky! Tak ako to, že tvor môže byť po 
boku niekoho, kto je Jednota?

Jednoducho preto, že iskra bezbytostnosti, ktorá sa dostáva, v skutočnosti znamená, 
že tvor pochádza z Hranice nachádzajúcej sa medzi božsky-bezbytostnou a božsky-by-
tostnou časťou stvorenia. Hranica je taká veľká, že si to neviete ani predstaviť. Tam 
môžu byť tí, ktorí majú iskru bezbytostnosti. Nie sú však bezbytostní, ale sú len tvoro-
via, nad Hranicu nikdy nemôžu.

Teraz sa pýtate, ako je možné, že obyčajný ľudský duch smie prijímať takéto vysoké 
obrazy, ktoré sú nad hranicou jeho pôvodu. Zaujímavé je však, že sa nečudujete, prečo 
Zoroaster a Jadasa ako duchovia videli Prakráľovnú. Zaujímavé je, že sa nečudujete, ako 
apoštol Peter, ale nie ten, ktorý trikrát zaprel, ako duch prijímal na Zemi Jánovo zjave-
nie. Zaujímavé je, že sa nečudujete, ako manželka Bieleho rytiera, tiež duchovná iskrič-
ka, prijímala Volanie z prastvorenia.

Máte pravdu v tom, že zvesť o Svätom Grále nemôže priniesť nikto iný ako ten, kto 
je odtiaľ. Nechápete však, že nemusí byť na Zemi, ale stačí, aby vyšiel do duchovnej 
časti stvorenia a odtiaľ túto zvesť podal tým, ktorí majú otvorený duchovný zrak a sluch. 
Pýtate sa, ako je teda možné, že milosťou obdarení básnici toto nezachytili správne? 
Mýlite sa. Oni to zachytili správne, ale ich pozemské poznanie vtedy nedovolilo, aby to 
správne i  zapísali.  Správne si  prečítajte slová,  v ktorých sa hovorí,  že to,  čo videli,  
spozemštili.

Vráťme sa teraz k vášmu čítaniu. Čítate o tom, ako kto kedy splňoval. A hovoríte 
pritom: „Aké to bolo krásne!“ Keď sa však sami ocitnete pred tým, aby ste  vy začali 
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splňovať omnoho menšiu, alebo lepšie povedané omnoho ľahšiu úlohu, lebo menšej či 
väčšej úlohy v skutočnosti niet, tak sa zľaknete, a preto v skutočnosti nesplníte!

Predstavte si, že by ste ako Is-ma-el mali ísť ukradnúť dieťa. Ten, kto vám to priká-
že, je však viditeľný či počuteľný len duchovne a musíte sa spoľahnúť na to, že vidíte  
a počujete správne. Nemá vám to kto pozemsky potvrdiť.

Sami si položte otázku, či by ste to urobili. Odpoveď je ľahká: nie! Veď vy sa bojíte 
čo i len povedať iným pravdu. Ani jeden z vás nie je ochotný „ísť s vlastnou kožou na 
trh“, keď hrozí, že bude nepochopený, odmietnutý alebo posmievaný.

Čítate však, že kto druhého nechá konať zlo, ten sa previňuje. Nezdá sa vám priamy 
spôsob reči  správny,  ale  nepochopili  ste,  že  ten  nepriamy ľudia  vzťahovali  vždy na 
iných, a nie na seba. Nepozdáva sa vám, keď je k vám volané, že ste všetci do jedného 
padli, ale nevidíte, že ani jeden z vás nesplňuje!
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 58. Plnenie želaní

Ako lúka plná pestrofarebných kvetov sú vaše želania. Je ich veľa, príliš veľa. Maličké 
kvietky a  sem-tam i  uschnuté  bodľačie.  Tá lúka nie  je  škaredá,  ale … nie  je  silná. 
Drobné  kvietky  ťažko  odolajú  búrkam  a  víchriciam.  Ale  stojí  za  to  tieto  kvetiny 
polievať, lebo je nádej, že zosilnejú.

Ako oporný stĺp sa čnie túžba po Výšinách. Prichádza záhradník, berie do ruky kan-
vu a polieva kvetiny živou vodou. Jeden kvietok začína rásť. Rastie a rastie stále silnej-
šie. Je to túžba slúžiť Bohu. Zatláča ostatné malé kvetiny do úzadia až zostáva sám, 
jediný.

Duch človeka prestal mať všetky možné i nemožné želania a zostalo mu len jedno 
jediné: „Už nikdy nemať iné chcenie ako to, že chcem slúžiť Bohu.“ Takýto človek sa 
vzdal vlastného „ja“. Nepozná viac nič iné, len skutočnú službu Bohu, ktorá sa nepozerá 
na to, či sa to niekomu páči alebo nie, ale iba na to, aká je Vôľa Božia. Všetky ostatné 
želania, ktoré kedy tento duch mal, pokiaľ boli čisté, sa splnili a dosiahli svoje zakon-
čenie v tom novom, jedinom želaní.

Poďme na druhú lúku. I tu je mnoho drobných kvetín. Aj tu začína kvitnúť nový 
kvet túžby slúžiť Bohu. Človek sa však zľakol, že tento kvet prerastie ostatné a odstrihol 
ho nožnicami. Starostlivo pestuje všetky ostatné a na tento jeden jediný zabúda, lebo by 
mohol vyrásť, a to on nechce. Tie ostatné kvetiny nie sú škaredé a nie sú ani zlé, a na-
priek tomu … tento človek nesplnil! Preto ani tie drobné kvietky nenájdu uplatnenie 
a skôr či neskôr sami od seba uschnú, lebo tu nie je kanva so živou vodou. I prichádza 
záhradník a chce nazbierať kvety, ale nemá aké. –

Zle si hospodáril so zverenou hrivnou, človek! Spamätaj sa, založ novú lúku a tam 
skús pestovať kvety. Stratené už nevrátiš, tak to zahoď a skús to nanovo. Sľuboval si, že 
budeš plniť vo všetkých premenách svojho bytia, tak to splň! Premena bytia nie je len 
tento život, ale i život na druhom brehu, tak splň i vtedy, keby tá cesta, ktorú si si dote-
raz pripravil, nebola príliš svetlá. Splnenie ti ju síce už nemôže odvrátiť, ale určite ti ju 
môže skrátiť, uľahčiť a osvetliť. Preto, nech si doteraz robil čokoľvek, tak to zmeň na 
plnenie svojho sľubu!
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 59. Rozpory

Čítate Zaviate doby a hľadáte v nich hrubohmotné dianie. Zabúdate však na to, že vo 
večnosti je zapísané len to duchovné, ktoré sa stalo. Presne zodpovedajúce hrubohmotné 
dianie dnes už nie je možné podať, preto všetko môžu byť len približné obrazy, ako to 
mohlo hrubohmotne prebiehať.

Samozrejme, niekedy sa dá podať presný hrubohmotný obraz, ale to je skôr výnim-
ka. Preto sa podávané obrazy občas aj značne líšia. I keď podáva správu priamo ten, 
koho sa to týkalo, netreba zabúdať na to, že pokiaľ už nie je na Zemi, nemá hrubohmot-
nú pamäť, ale len cítenie, kde je všetko zapísané tak, ako sa to dialo duchovne.

I preto sa napríklad Lao´c možno nezačal učiť ako štvorročný, ale mohlo to byť 
trochu neskôr alebo to mohlo byť trochu skôr. Podávaný obraz mal vystihnúť, že podľa 
mienky rozumových ľudí bol ešte príliš malý na také vzdelávanie a pretože sa dnes za-
čínajú učiť písať šesťročné deti, hrubohmotný vek štyri roky vyvolá obraz príliš malého 
dieťaťa.

Ale nikto dnes už nevie, koľkoročné deti chodili do škôl za čias Lao´c. Nevie sa to 
jednoducho preto, že je to nepodstatné. Pre vašu predstavu si vytvorte obraz človeka, 
ktorý práve dosiahol dospelosť. Vznikne vo vás obraz približne osemnásťročného člove-
ka. V iných krajinách to bude dvadsaťjeden a inde iba pätnásť rokov. A skutočnosť? 
Dospelý človek je vtedy, keď je jeho duch vedomý. Dovtedy, bez ohľadu na pozemský 
vek, je iba vyvíjajúcou sa duchovnou iskričkou, teda nedospelým človekom.

Keď sa pozeráte, kto sa kedy s kým stretol, opäť môžete dostať rôzne odpovede. Ide 
o to, že každý zúčastnený prežíval toto stretnutie inak. A teda záleží, z akého uhla po-
hľadu sa to opisuje.

Učeníci  Syna Božieho prichádzali  v  rôznych časových úsekoch a  počúvali  slová, 
ktoré ich volali. Až keď spoznali, mohli byť za učeníkov povolaní. No medzitým uplynu-
li dlhé týždne či mesiace. Z ich pohľadu, ktorý je správny, sa stali učeníkmi vtedy, keď 
ich zavolal Syn Boží. Z Jeho pohľadu to však bolo už vtedy, keď našli cestu k Nemu 
a začali Ho počúvať. Je to tak preto, lebo už vtedy sa medzi poslucháčmi dalo rozoznať 
to, kto skutočne hľadá a kto iba behá zo strany na stranu.

Ochudobňujete sa o citové prežívanie, ktoré je za všetkým dianím skryté. Vo všet-
kom hľadáte iba to pozemské namiesto toho, aby ste hľadali to duchovné. Pre takéto isté 
rozpory, ktoré však rozpormi nie sú, niektorí ľudia odmietajú Posolstvo Grálu, ktoré vy-
šlo až po Pánovej smrti.

Pre nepochopenie ľudí musel Pán niektoré časti vynechať. Niektoré dianie je totiž 
veľmi výnimočné, ale pretože sa s tým Pán stretol, tak to napísal. Z tohto výnimočného 
však ľudia urobili všeobecné, preto to musel Pán neskôr zmeniť.

Čudujete sa, prečo je tón tohto nového, čo k vám teraz dolieha, iný ako ten pred 
storočím. Obzrite sa a pozrite sa, čo všetko sa odvtedy zmenilo. Miesto duchovnej vý-
stavby tu bola druhá svetová vojna, krvavé oslobodzovacie hnutia v Afrike a Amerike, 
diktatúra komunizmu, atómové šialenstvo. Iba pár rokov trvalo, aby ste živé duchovné 
dianie strhli do cirkevných dogiem.

Slová, že ste všetci duchovne mŕtvi, sa vám zdajú ako veľmi prísne, lebo vám nedá-
vajú žiadnu inú možnosť. Iné možnosti ste doteraz hľadali iba vy sami, a to také, ako 
neplniť. Ešte neviete, čo to znamená byť duchovne mŕtvy. Myslíte si, že je to automatic-
ky cesta do rozkladu. Zabúdate však na to, že pokiaľ sa vy sami svojím konaním prebu-
díte k životu, tak vám znak smrti môže byť zmazaný, pokiaľ ste nepáchali iné zlo.

Mysleli ste si, že tieto slová zabíjajú, ale to tak nie je. Je v nich skrytá tá najprísnejšia 
výzva k prebudeniu sa do života.
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Keby sa písalo, že je to väčšina z vás, tak práve táto väčšina by si myslela, že je tou 
menšinou, ktorej sa to netýka. Lenže menšina nejestvuje, lebo ešte aj tí, ktorí by plniť 
chceli, neplnia, lebo im v tom zabraňujú tí, ktorí plniť nechcú.

Dobre si  prečítajte  slová v Napomenutiach,  že pokiaľ na  vás  ľpie  čo len prášok 
z toho starého, neporozumiete tomu novému.
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 60. Korene sváru

Nedôvera  vládne  medzi  čitateľmi  Posolstva  Grálu.  Nedôvera  vo  všetkých  smeroch. 
Jedni nedôverujú druhým, lebo si myslia, že chcú uchopiť moc, pričom tí druhí chcú 
v skutočnosti pomáhať. Tretí nedôverujú štvrtým, lebo si myslia, že čítajú falošné Po-
solstvo Grálu. Ďalší nedôverujú iným, lebo si myslia, že len oni sú oprávnení vykladať 
Slovo Pravdy.

A tieto semená nedôvery už zapustili také hlboké korene, že tí, čo mali tvoriť jeden 
jediný kruh Grálu, sú dnes roztrúsené skupinky, ktoré vedú hado-myšie vojny medzi 
sebou. Preto je potrebné raz a navždy vytrhnúť toto semeno nedôvery, lebo pokiaľ sa tu 
bude nachádzať, nemôže nastať pravá výstavba ríše mieru na Zemi.

Nech je preto poukázané na všetky korene sváru vo svetle poznania diania, ktoré tu 
bolo a aj je.

Hlavný koreň sváru spočíva v nepochopení toho,  čo je veniec žiarenia, ktorý spája 
duchovnú nádobu na Zemi napríklad s nádobou v prastvorení. Nikdy, vskutku nikdy ne-
môže byť spojený vencom žiarenia niekto s niečím, pokiaľ to nezodpovedá jeho pôvo-
du.

Preto pozemská matka Syna Božieho a aj pozemská matka Syna Človeka mali pôvod 
praduchovný na úrovni Bieleho zámku. V určitom čase, keď to bolo pre ich pôsobenie 
nevyhnutné, boli spojené vencom žiarenia s touto úrovňou. Nádoby v Bielom zámku, 
s ktorými boli vtedy spojené, bol v skutočnosti ich praduchovný šat, ktorý tam museli 
zanechať pri ponáraní sa do nižších úrovní stvorenia.

V týchto nižších úrovniach dostávali potom príslušný hutnejší záhal, ktorý im umož-
nil, aby tadiaľ mohli prejsť, až kým neboli zakotvené v hrubohmotnosti v pozemských 
telách. Súčasťou týchto záhalov boli i pásky, ktoré im potom umožňovali pôsobiť v tej 
časti stvorenia, v ktorej sa nachádzali tak, ako keby pochádzali z nej.

Preto sa na Zemi javili ako obyčajné pozemské ženy. Bolo to nevyhnutné, lebo inak 
by nemohli dôjsť k potrebnému poznaniu, ktoré súviselo s pozemským plodením a po-
zemským materstvom, lebo toto je v praduchovne neznáme.

Takisto to bolo aj v prípade iných prastvorených, ďalej v prípade slečny Irmingard, 
pani Márie, Syna Človeka či Syna Božieho. Zo začiatku všetci pôsobili, akoby boli ľud-
skí duchovia, a až postupne im mohli byť snímané pásky z očí, čím mohli pochopiť svoj 
pôvod.  Po  pochopení  svojho  pôvodu mohlo  nastať  dianie,  že  vencom  žiarenia  boli 
s týmto pôvodom spojení.

V prípade Vyslancov, teda Syna Božieho, Syna Človeka a pani Márie to však nemoh-
lo prebehnúť naraz, pretože pozemské telo by taký okamžitý nárast tlaku žiarenia nevy-
držalo. Preto bolo toto spájanie prevádzané postupne, najprv na úroveň Hradu Grálu, 
potom na Hranicu a nakoniec do božsky-bezbytostného.

V prípade slečny Irmingard, ktorá je stvorená a pochádzala z božsky-bytostnej časti, 
došlo najprv k prepojeniu na úroveň Hradu Grálu a potom na úroveň jej pôvodu.

Tieto prepájania sa nedejú verejne, pretože pozemské telo je vtedy otrasené silou pô-
sobenia. Je vám známe, že v deň Obratu svetov v júli 1929 došlo k k prepojeniu medzi  
Synom  Človeka  a  Imanuelom,  ale  k  verejnému  prehláseniu  došlo  až  o  niekoľko 
mesiacov neskôr. Bolo to tak preto, lebo v tom čase sa muselo hrubohmotné telo Syna 
Človeka prispôsobiť a zvyknúť si na tento zvýšený tlak.

Týmto spojením sa Syn Človeka definitívne vzdialil Zemi, teda hoci pôsobil na Zemi 
voči stvoreným, plnil iba Božiu Vôľu a z duchovného hľadiska pôsobil odtiaľ, odkiaľ 
pochádzal. Také isté dianie prebehlo i u pani Márie a v mierne inej forme, ktorá vyplýva 
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z rozdielu pôvodu, aj u slečny Irmingard.
Kto teda vyhlasuje, že pani Mária bol ľudský duch, ktorý bol spojený vencom žiare-

nia s Máriou v Hrade Grálu, nevie, čo hovorí, pretože takýto tlak by žiaden stvorený ne-
mohol vydržať.

Preto sa mýlia všetci tí, ktorí vyhlasujú, že pani Mária nepochopila Syna Človeka 
a dochádzajú k tomu, že svoje vlastné myšlienky či názory sa snažia vložiť do Jej úst či 
konania. Koľkí z nich prišli  k poznaniu vďaka Posolstvu Grálu, ktoré dnes označujú 
slovom „falošné“? Avšak ich poznanie je slabé a chabé, preto ich rozum núti hĺbať nad 
nepodstatným, teda hľadať rozpory tam, kde nie sú. Núti ich pochybovať o pani Márii, 
čo ich strháva tam, odkiaľ niet návratu.

Nie inak je to pri pochybovaní o slečne Irmingard. Iskra bezbytostnosti ju posunula 
na najvyššiu časť stvorenia tesne pred záves do božsky-bezbytostného. Nikdy nebola, nie 
je a ani  nebude súčasťou Jednoty,  avšak táto iskra ju počas jej  pôsobenia na Zemi,  
podobne ako u Vyslancov, oddelila od Zeme. Tým však neprestala pôsobiť na Zemi, ale 
jej chcenie sa riadilo výhradne Vôľou Božou.

To, že sa niekto vzdiali Zemi, neznamená, že nebude konať veci, ktoré sú na Zemi 
nevyhnutné. Neznamená to, že nebude pracovať, aby sa pozemsky uživil, že nebude vy-
chovávať deti, jesť, obliekať sa či spať. A keď to bude potrebné, bude používať aj po-
zemské  právo,  aby  ochránil  to,  čo  ochrániť  má,  pokiaľ  to  súvisí  s  jeho  duchovnou 
úlohou alebo aj s bežným pozemským životom.

Ďalší veľký koreň sváru spočíva v odvolávaní sa na pozemské právo, kto môže a kto 
nemôže šíriť Posolstvo Grálu. Zakladáte nové spolky, ktoré o sebe prehlasujú, že oni sú 
novými ochrancami Slova, no znovu si neuvedomujete to, že pozemské právo nezname-
ná nič, pokiaľ je v rozpore s právom duchovným.

Slovo Je a je tak ďaleko od stvorenia,  že si to ani  len neviete predstaviť. Akým 
právom sa teda hádate o to, kto ho smie na Zemi šíriť, keď mu vôbec nerozumiete? Po-
zemsky šíriť Slovo má právo iba ten, kto ho žije. A nielen právo, ale povinnosť!

Uvedomte si závažnosť toho, čo vám bolo povedané v slovách: „Najradšej by som 
Slovo ľuďom odňal!“ Aj hrubohmotne šíriť Slovo v Jeho hrubohmotnej forme môžu 
teda iba tí, ktorí ho skutočne žijú. Dnes je na Zemi doba, že žiadna pozemská organizá-
cia nemá právo odvolávať sa na autorské práva ohľadne Slova, pretože ani jedna nepô-
sobí podľa Neho.

Žiaden národ nie je povolaný, ale iba s jedincami, ktorí Slovo žijú, je uzavrená Nová 
Zmluva. Títo jedinci, ktorí žijú Slovo a ukazujú to vo všetkých oblastiach svojho života, 
môžu Slovo šíriť. Niektorí z nich to majú robiť aj formou hrubohmotnou. Neplatí, že by 
si niekto mohol nárokovať odvádzanie autorských poplatkov za Slovo, lebo nikto nie je 
autorom Slova!

Ľudia, ktorých úlohou bude hrubohmotne šíriť Slovo, sa majú spojiť do jedného 
kruhu, aby sa Slovo mohlo šíriť všade, do všetkých národov. Majú sa vzájomne podpo-
rovať a pomáhať si. Majú sa spájať so všetkými, ktorí Slovo šíria inou formou, ako 
umením, liečením atď.

Majú spolu zakladať, pokiaľ je to podľa pozemských zákonov nevyhnutné, aj po-
zemské organizácie, pomocou ktorých budú Slovo v rôznych formách šíriť. Nie azda 
jednu, ale sto, tisíce, ktoré ako kruhy pokryjú celú Zem a všetky oblasti ľudskej činnosti, 
takže nebude jediného miesta a spôsobu, kde by sa Slovo nešírilo. A všetky tieto spolky 
či  organizácie  sa  majú  vzájomne  podporovať,  čo  však  neznamená,  že  si  môžu 
nárokovať, že iba ony sú tie jediné a pravé, ktoré šíria Slovo, lebo neustále platí, že  
Nová Zmluva je uzatvorená iba s jednotlivcami.

Aby nedochádzalo k zbytočnostiam a aby nezostala niektorá oblasť nepokrytá, je po-
trebné, aby svoje pôsobenie vzájomne prispôsobovali, aby si nekonkurovali, ale aby sa 
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podporovali a dopĺňali. A aj preto musí povstať nová Hora, na ktorej bude zakotvené 
Svetlo, odkiaľ budú vysielané podporné lúče ku všetkým ľuďom, ktorí budú žiť podľa 
Slova, čím nastane harmónia a mier na Zemi.

A tak duchovný Rád Grálu, ktorý už pred desaťročiami založil Syn Človeka, dostane 
aj  svoju  pozemskú  podobu.  Nie  azda  ako  pozemská  organizácia,  ktorej  bude  každý 
podriadený, ale ako rád, ktorý budú tvoriť jednotlivci, ku ktorým sa bude môcť každý 
obrátiť s prosbou o pomoc a odkiaľ sa mu dostane pomocnej rady a posilnenia v činnos-
ti, ktorá bude Bohom chcená, teda požehnaná.

V každej krajine to bude pár jednotlivcov, ktorí budú takto spolupôsobiť a závisí od 
zvláštností každej krajiny, či Rád Grálu bude musieť mať aj zákonnú formu hrubohmot-
nej organizácie.

Na jednom mieste sa budú zbiehať lúče všetkých kruhov, v ktorých budú pôsobiť 
ľudia, a na jednom mieste bude aj nevyhnutná pozemská evidencia, ako sú napríklad ad-
resy všetkých organizácií, v ktorých pôsobia ľudia v zmysle Slova, adresy a mená tých, 
ktorí žijú podľa Slova, aby v prípade volania mohli byť oslovení a vyzvaní k začatiu 
plnenia toho, k čomu ich bude volať Boh.
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 61. Erínye

Mnohí z vás sa už stretli s otázkou, či sa duchovná iskrička môže ďalej štiepiť alebo nie.  
Túto otázku často kladú najmä tí čitatelia Posolstva Grálu, ktorí v prvých verziách čítali, 
že za určitých okolností sa duchovná iskrička štiepiť môže, a zároveň v neskorších ver-
ziách Posolstva Grálu čítali, že duchovná iskrička sa neštiepi.

Mnohí hľadajú v týchto slovách rozpor, avšak je to iba rozum, ktorý im bráni v pre-
hliadnutí a v prísnom skúmaní, či náhodou obidvoje tvrdenia nie sú pravdivé. Pozrime 
sa na to, prečo sa duchovná iskrička neštiepi a za akých okolností sa štiepi.

Duchovná iskrička je najmenšia možná časť z ducha, ktorá ešte môže nadobudnúť 
vedomie. Akékoľvek jej ďalšie štiepenie by ju zbavilo tejto možnosti, čím by klesla pod 
úroveň zvierat, pretože aj tie nadobudnúť vedomie  môžu.  Preto sa duchovná iskrička 
v raji ďalej neštiepi, ale zostupuje do hmotnosti za účelom vývoja k sebavedomému du-
chovi. Ako dar si nesie slobodnú vôľu, ktorá je neoddeliteľná od duchovného.

Počas tohto zostupu sa niektoré iskričky rozhodnú pôsobiť aktívne, preto od seba od-
vrhujú časť svojej bytostnosti, ktorú pasívne prijímajú iné iskričky, čím sa rozdelia do 
dvoch veľkých skupín.

Odvrhnutie časti bytostnosti neznamená štiepenie duchovnej iskričky, lebo je to dá-
vanie, za ktoré v zmysle Zákona zvratného pôsobenia príjme táto aktívna iskrička nazad 
od pasívnych iskričiek dar ochrany. Preto musí aktívne chrániť pasívne, lebo má práve 
túto vlastnosť navyše.

Každá iskrička však v sebe nesie naraz aj aktívne, aj pasívne, keďže časť bytostnosti 
a časť ochrany, ktorú si dve iskričky vymenili, ešte neznamená, že stratili celú bytost-
nosť či ochranu, ale iba sa zmenil pomer.

V ďalšom vývoji nastávajú viac než výnimočne situácie, keď sa niektorá iskrička 
rozhodne výlučne pre aktívne alebo pasívne pôsobenie. Vtedy dochádza k rozštiepeniu 
na dve časti,  ktoré sú však spojené vláknom spoločného vedomia a musia sa znovu 
spojiť, inak by ich ďalší vývoj nebol možný. V následnom živote na Zemi takéto iskrič-
ky zistia, že sú „polovičné“, a po smrti sa pomerne skoro znovu spoja do jednej.

Počas svojho vývoja činí  duchovná iskrička zo slobodnej  vôle rozhodnutia,  ktoré 
v zmysle Zákona zvratného pôsobenia jej prinášajú poznanie, a takto je unášaná rôzny-
mi úrovňami jemnohmotného a hrubohmotného sveta, až kým sa nevráti späť domov.

Slobodná vôľa je však veľmi mocný nástroj, a to mocnejší, než samotný duch, ktorý 
týmto nástrojom narába. Slobodná vôľa je ako keby šošovka, cez ktorú prúdi Božia Sila 
a duch ju len nastavuje určitým smerom. Je to podobné, ako keď stlačením jedného 
gombíka spustíte alebo zastavíte povedzme chod celej továrne.

V prípade, že duch zo svojej slobodnej vôle poruší prikázanie „Nezabiješ!“, dochá-
dza k zvláštnemu dianiu. Slobodným rozhodnutím sa rozhodol odobrať niekomu život. 
Pravdaže, nemusí ísť len o hrubohmotnú, ale aj o duchovnú vraždu.

Pozrime sa teraz, čo sa deje v zmysle Zákona zvratného pôsobenia s duchom vraha. 
Pretože sa rozhodol odobrať niekomu život, je tento život odobraný od neho, a to tým, 
že dochádza k štiepeniu jeho duchovnej iskričky. Každou vraždou sa od neho odštiepi 
maličký kúsok, ktorý voľakedy ľudia videli a tieto útvary nazvali ako „erínye“. Erínye 
zamorovali vzduch všetkým, až nakoniec prenasledovali svojich pôvodcov.

Preto sa môže povedať, že tieto duchovné iskričky klesli pod úroveň zvierat, lebo 
strácajú možnosť  nadobudnutia  vedomia a  zároveň ich  jemnohmotné  telá  prestávajú 
mať ľudské formy a nadobúdajú formy ohyzdných oblúd. Tým však nestrácajú duchov-
ný pôvod, preto sa pri reinkarnácii musia narodiť znovu ako ľudia.

Zároveň sú s týmito odštiepkami spojení duchovnou šnúrou, ktorá však neumožňuje 
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plnohodnotné spojenie v oblasti vedomia. To však neznamená, že by sa títo ľudia museli 
na Zemi javiť ako primitívi.  Práve naopak, mnohokrát sú to rozumovo vyspelí ľudia 
s vysokým pozemským vzdelaním a  svoju skutočnú vôľu vedia  veľmi šikovne mas-
kovať. Medzi takýmito ľuďmi nájdeme mnoho náboženských fanatikov, extrémnych na-
cionalistov atď.

Počet takýchto odštiepkov, teda erínyí, ktoré dokáže vytvoriť jeden duch, je veľmi 
veľký a blíži sa k miliónom. So vzrastajúcim počtom však zároveň klesá aj pozemské 
vedomie týchto ľudí, takže nakoniec sa môžu narodiť medzi ľuďmi, ktorých nazývame 
ako „primitívni“. Kým však dospejú k tomuto bodu, môžu uplynúť tisícročia.

Nemýľte si však primitívov s nedospelými iskričkami, teda s tými, ktoré sa napríklad 
z vlastnej pohodlnosti ešte nevyvinuli a ktoré sa rodia v detských národoch. I keď, prav-
daže, aj tu sa môžu narodiť ľudia, ktorí si odštiepili časť svojho vedomia, pokiaľ ich tam 
pritiahne Zákon príťažlivosti rovnorodého, a preto sa aj v týchto národoch nájdu vraho-
via.

So svojimi odštiepkami sa títo duchovia musia znovu spojiť, lebo nie je možné, aby 
bez nich pokračovali ďalej vo vývoji ako duchovia. Keďže tieto erínye boli v Súde od-
vedené do ťažkohmotnosti, každý jeden taký duch tam bude musieť ísť, aby sa s nimi 
mohol opäť spojiť.

Erínye nesú v sebe časť nesprávnej vôle – zabíjať. O to ťažšie to budú mať duchovia 
pri tomto procese, lebo ešte pred tým, než sa očistia sami, musia očistiť každú takúto 
odštiepenú časť ich ducha.

158



 62. Tri opice

Mnohí  poznáte  staroindickú  sošku  troch  opíc,  kde  si  jedna  zakrýva  oči,  druhá  uši 
a tretia ústa, čím vyjadrujú: „Nevidím, nepočujem, nehovorím!“ Túto sošku za dávnych 
čias ako prvý dal vyhotoviť najmladší Buddha. Mala vyjadrovať, že hoci ľudia vidia 
nádheru Božieho stvorenia, počujú a hovoria o ňom, v skutočnosti sa správajú tak, ako 
keby nevideli, nepočuli a nehovorili.

Vyjadruje to pokrytecké správanie, lebo ich činy sa rozchádzajú s ich slovami. Tie 
sochy mali zároveň vyjadrovať, že Pravdu je potrebné hľadať v každom dianí, ktoré nás 
obklopuje. Taktiež, že naše poznanie nikdy nie je úplné, a preto je pochabosť tváriť sa, 
že také je a že nič nové už nemôžeme vidieť či počuť. Tie zakryté ústa mali zároveň vy-
jadriť, že o Pravde sme povinní kedykoľvek vydať svedectvo, teda hovoriť i zdanlivo ne-
príjemné veci, aby sme tak zabránili šíreniu zla.

Pozrite sa na seba, či sa náhodou na tie opice nepodobáte. Vidíte dianie okolo seba – 
že ženy nosia ohavné šaty, že muži nechránia ženy, že jeden ohovára druhého, že sa 
jeden pred druhým vyťahuje … ale tvárite sa ako tá prvá opica: „Nevidím!“

Počujete reči vašich blížnych, ktoré sú ohavné, počujete volanie z Výšin, počujete 
bytostných, ktorí vás pred mnohým varujú … ale tvárite sa presne ako tá druhá opica: 
„Nepočujem!“

A na dôvažok, hoci to všetko vidíte a počujete, pokrytecky o tom mlčíte, a tak sa 
tvárite presne ako tá tretia opica: „Nehovorím!“

A to nie je všetko. Toto vaše konanie prešlo až do tých najabsurdnejších foriem. 
Máte „svoje“ knižky a nečítate už nič iné, hoci dobre viete, že ani tie „vaše“ knižky ešte 
neobsahujú celé  poznanie.  Odmietate  aj  krásne  rozprávky,  ktoré  mnohí  praduchovní 
pracne od ľudí zbierali, a to robíte iba preto, že nie sú napísané vo „vašich“ knihách.

Keby ste ich čítali, až oči by ste otvárali, koľko je tam ukrytej Pravdy a v koľkých sa 
hovorí o Svätom Grále! I keď nie týmito slovami, ale nepriamo. Prečítajte si raz dobre 
vám známu rozprávku „Popolvár“ alebo „Valibuk“ alebo „Cisárove nové šaty“ alebo 
„Palculienka“ alebo „Hrnček var!“ alebo mnohé ďalšie.

To sú všetko rozprávky, kde sa píše o Svätom Grále! V niektorých z nich je forma 
rozprávania o bytostných, v niektorých o čertoch, ktorí sú zvyčajne hlúpi, v niektorých 
o zlatých zámkoch. Lenže o bytostných je menej rozprávok, než sa vám zdá, lebo obraz 
bytostných je často v skutočnosti obraz niekoho, kto má perute. Tí čerti sú mnohokrát 
prísnymi vykonávateľmi Zákona, preto nemôžu byť hlúpi, a o zlatých zámkoch sa píše 
dokonca v Biblii.

Všetko poznanie ste tu už dávno mali, len nie vo forme prístupnej rozumu, ale vo 
forme prístupnej  duchu.  O pripravovateľoch cesty,  ktorí  takouto formou pripravovali 
ľudí na príchod Pána, sa doposiaľ nikdy nehovorilo, ale len z toho dôvodu, že nepôsobili 
ako duchovní, ale ako rozprávkari. Lenže čítali ste v Zaviatych dobách, že i za čias Lao
´c mu pomáhal rozprávkar šíriť Pravdu. Ten istý rozprávkar bol potom vo všetkých kra-
jinách, aby touto cestou viedol ľudí k poznávaniu Pravdy.

Vy si však zatvárate oči, uši i  ústa, aby ste nevideli, nepočuli a nemuseli hovoriť 
o Pravde, ktorá je tu predsa od počiatku, lebo je v Zákone, ktorým sa riadi toto stvore-
nie.

Všetky pomoci sa vám dostali, ale vy ste ich odmietli takisto, ako ste odmietli Syna 
Božieho. A dnes sa bijete do pŕs, v ruke držíte „svoje“ knihy a myslíte si, že už všetko 
viete. Presne ako pochabí jasnovidci, ktorých na druhom brehu musia zastaviť oceľové 
mreže, lebo svoj život premrhali na malichernostiach.
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Otvorte svoje oči a pozrite sa, aká cesta vás čaká na druhom brehu, lebo inak sa už 
nedokážete spamätať. Tá cesta je zdanlivo pekná, je široká a pohodlná, ale je vypra-
hnutá. Na obzore je akýsi kríž. K nemu všetci utekáte s otvorenou náručou, ale nevidíte, 
že ten kríž nepochádza z Výšin, ale že ste ho postavili vy svojím zmýšľaním.

Je to kríž, ktorý svojou formou vyjadruje takzvanú svätosť ľudí.  Vytvárajú ho tí,  
ktorí si myslia, že sú dokonalí, že už sú spasení, že majú plné poznanie atď. Tento kríž 
poznáte, vôbec nie je nový. Začali ho vytvárať pápeži a biskupi, ktorí si mysleli, že sú 
neomylní, už pred stáročiami. Niektorými ľuďmi bol videný a pretože videli kríž, mys-
leli si, že je to kríž Spasiteľa a asi je z dreva, keď nežiari a je tmavý. Jeho vodorovné ra-
meno je šikmé a keď sa dobre poobzeráte po okolí, uvidíte ho na niektorých kostoloch 
alebo knihách či iných vyobrazeniach.

Tento kríž je v strede obrovského tmavého mesta falošnej svätosti, okolo ktorého 
však nie je oceľová mreža, ale bezodná priepasť. Ešte nikomu sa odtiaľ nepodarilo unik-
núť,  lebo jediná  brána,  ktorá  odtiaľ  vedie,  je  brána  pravej  pokory.  Túto však  nikto 
z tých, ktorí sa na týchto miestach musia zdržiavať, nehľadá.

Keď si po čase niektorí spomenú, že ten kríž predsa len nie je celkom rovnoramen-
ný, otočia sa k nemu síce chrbtom, ale nie s tým vedomím, že oni pochybili, ale s tým, 
že museli byť podvedení, keď pri tomto kríži nenašli pokoj. Kríž, ktorý žiari nad ich  
hlavami a ktorý ich ako radostná nádej volá, nechcú vidieť a kričia: „Nič nechceme po-
čuť, nič nechceme vidieť, všetko je len klam!“

Na malom návrší stojí ďalší kríž. Idú k nemu. Tento kríž vytvárajú všetci tí, ktorí ve-
ria, že krv zavraždeného Syna Božieho ich spasila. Zvislé rameno je ako zápalka, tenké 
a krátke, a vodorovné rameno je ako hrubá dlhá doska.

Tam úplne zabúdajú, že voľakedy čítali Posolstvo Grálu či iné dielo, kde bola čo i len 
čiastočná pravda, ale jedno nezabúdajú – bijú sa stále do pŕs a volajú: „Ja som svätý,  
preto musím ísť do raja!“

Tento kríž je vstupnou bránou do ich „raja“. Za ňou je už len červený plameň. Ten 
už radšej ani nevidieť, lebo tam je už len plač a škrípanie zubov.
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 63. Unáhlené závery

Ľudia, čítate Slovo a myslíte si, že všetkému rozumiete. Tu zaznie k vám zdanlivo cudzí 
hlas a vy ho rýchlo odsuniete nabok, lebo sa nezhoduje s vašimi názormi. Neskúmate 
pritom, či toto nové obstojí pred Zákonom. Stačí, že sa vám zdá, že už máte všetko 
pravé poznanie.

Miesto toho, aby ste sa pýtali tých, ktorí vám tento pre vás cudzí hlas sprostredkúva-
jú, prečo a ako sa zachvieva to, čo smú sprostredkúvať, robíte unáhlené závery. A to len 
preto, že to nové je v niečom iné oproti tomu, čo ste si doposiaľ mysleli.

Ani omylom si nepripúšťate možnosť, že by ste sa vy sami mohli v tom mýliť. Za-
búdate, že máte posudzovať vecne, a to len preto, lebo nikdy ste vecne skúmať schopní 
neboli.

Chcete sa vyhýbať argumentom, lebo vy argumenty nemáte. Zabúdate na to, že ten, 
kto má pravé poznanie, je ochotný podstúpiť akúkoľvek duchovnú skúšku. Tí však, ktorí 
toto poznanie nemajú, sa takejto skúšky boja, lebo vedia, že by neobstáli. Oháňajú sa 
preto takzvanými autoritami presne takisto, ako sa veriaci oháňajú biskupmi a pápežmi.

Zabudli ste však, ľudia, že pred Oltárom Pána ste sľubovali vernosť Slovu. Prehlasu-
jete, že keby ste vy dostali takú úlohu ako tí, ktorých odsudzujete, nerobili by ste ju, aby 
ste neboli odsudzovaní. To je však zbabelosť a nepochopenie, čo služba v skutočnosti je.

Ten, kto je v službe, sa nepýta na názory ľudí, ale pozná iba jediné – Božiu Vôľu. 
Nezáleží mu na tom, či ho ostatní odsudzujú, zatracujú či kameňujú; služobník  musí  
splniť, lebo to chce Boh!

Toto všetko je pritom iba pozemská služba. O tom, čo je stáť v službe Svätého Grálu 
sa teraz vôbec nehovorí. K tomu nedorástol ani jeden duch!

Musíte však poznať súvislosti, preto vám má byť odhalené, čo služba Svätého Grálu 
je. Môžu byť o tom podané iba približné obrazy, lebo plné pochopenie môžete mať až 
vtedy, keď v nej budete skutočne stáť.

Služba  Svätého Grálu znamená,  že  vlastné  chcenie  sa  stráca  v  jednom jedinom. 
V chcení nemať vlastné chcenie a poznať len plnenie Božej Vôle!

Čítali ste, že duchovné ako poddruh vzniká štiepením z bytostného. Preto o tom, že 
niekto stojí v službe Svätého Grálu, sa smie hovoriť iba vtedy, keď to duchovné sa na-
toľko priblíži k tomu bytostnému, že medzi nimi nezbadáte rozdiel. Potom títo služobní-
ci obdržia perute ako symbol svojej služby.
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 64. Snímanie pások

Pásky, ktoré sú človeku dávané, sú potrebné pre jeho vývoj. Nie každému sú však aj 
snímané. Mohli by byť, keby žil tak, ako si to vyžaduje Zákon, a keby nehľadal to, čo 
hľadať nemá. Páska, ktorá zakrýva minulé životy, je len jedna z mnohých a vôbec nie je 
tá podstatná. Môže byť sňatá tým, ktorí to potrebujú pre splnenie svojej úlohy. Sú to 
obyčajne takí duchovia, ktorí nepátrajú po tom, kým boli, ale akí boli.

Vráťme sa však ku snímaniu tých ostatných pások. Páska z jemnohmotnosti môže 
byť sňatá ako prvá, a to vtedy, keď človek v pozemskom tele dosiahne dospelosť.

Myslieť si, že tento zrak používajú jasnovidci, ktorí dosiahli jasnovidnosť umelými 
cvičeniami,  je  veľký  omyl.  V  najlepšom  prípade  si  takto  dokážu  otvoriť  iba  zrak 
z hrubej časti jemnej hrubohmotnosti, čo predstavuje druhý záhrobný stupeň. Je to zrak, 
na ktorom však nikdy nemali žiadnu pásku, lebo pásku môžu sňať bytostní iba na po-
kyn, ktorý prichádza zhora, nikdy nie na želanie ľudí.

Tým, ktorí smú používať jemnohmotný sluch alebo zrak, je však páska sňatá a je na 
nich, aby sa prežívaním „Bolo raz…!“ naučili tento zrak používať. Potom im môže byť 
sňatá páska bytostná a následne i duchovná.

Sňatie  pásky  teda  neznamená,  že  by  duchovia  automaticky  počuli  alebo  videli. 
K tomu musia byť splnené ešte dve podmienky – chcieť a môcť.  Môcť znamená byť 
schopný vidieť a počuť, čo sa musíte naučiť sami. Tým však nemáme na mysli umelé 
cvičenie, ale bohaté duchovné prežívanie, čím sa duch rozhorí na taký plameň, že spáli 
prekážky, ktoré sú v ceste medzi odkrytým zrakom a denným vedomím. To je tajomstvo 
silného citového prežitia slov: „Bolo raz…!“

Ako posledná môže byť sňatá páska duchovná. Táto môže byť sňatá iba tým du-
chom, ktorí vedome vedia používať svoj odkrytý bytostný zrak i sluch a žijú podľa Zá-
kona. Sňatím tejto pásky sa im totiž otvára cesta do vlastnej minulosti i minulosti iných. 
Môžu priamo počuť a vidieť, čo sa deje od ich pôvodu až po túto Zem. Tak sa pred  
nimi otvára čaro celého stvorenia a skryté súvislosti. Je to len vina ľudí, že tento zrak 
stratili, pretože nežijú podľa Zákona.
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 65. Omyly jasnovidcov

Už v dobe Atlantídy zvesť  o Parzivalovi  ako Kráľovi Svätého Grálu prišla  na Zem 
a ľudia poznali toto tajomstvo. Pýtate sa: „Ako je to možné, keď vtedy tu nebol žiadny 
Vyslanec?“ Máte pravdu v tom, že nebol na Zemi, nemáte pravdu v tom, že tento Vy-
slanec nevyšiel do stvorenia.

V duchovnej ríši, na jej spodnom okraji je strieborný ostrov, kde neprebýva nikto 
z duchov. Od počiatku stvorenia je jeho kráľom bytostná kráľovná, ktorej meno je Mer-
kúr. Je v priamom spojení s Hradom Grálu, konkrétne s praduchovným strážcom, ktorý 
je vládcom bytostných a ktorého meno je Merkúr.

Tento strieborný ostrov tvorí  svätyňa, uprostred ktorej  je z jediného kusu čistého 
mramoru vytesaný nádherný oltár. Na ňom je červený kalich so zlato-strieborným lemo-
vaním.

Táto svätyňa je od počiatku stvorenia pripravená ako miesto, kam smie prísť iba 
Kráľ. Odtiaľto Vyslanci zvestovali o Svätom Grále v dávnych dobách. Napriek tomu, že 
toto poznanie tu už bolo, dávno upadlo do zabudnutia, ale jedno zostalo – názov tohto 
ostrova. Ako zasľúbenie pre bytostných zostalo vo stvorení a jeho meno je Athedonis. 
Ešte dodnes je podľa tohto ostrova pomenované grécke mesto Atény.

Tí, ktorí mali otvorený duchovný sluch, smeli vďaka tomuto počuť zasľúbenia, ktoré 
odtiaľ zaznievali do stvorenia. Títo prirodzene jasnovidní ľudia však svoju jasnovidnosť 
nedosahovali nesprávnymi spôsobmi. Bol to u nich prirodzený vývoj, keď po videní či 
počutí bytostného im mohol byť otvorený duchovný zrak či sluch.

Najväčšími omylmi všetkých jasnovidcov je práve to, že si myslia, že namáhavými 
cvičeniami sa im otvoril práve tento zrak. V skutočnosti sa im neotvoril žiadny zrak 
a oni stále vidia len hrubohmotnosť. Cvičeniami dosiahli iba to, že vidia strednú hrubo-
hmotnosť a veľmi výnimočne, naozaj v zriedkavých prípadoch jemnú hrubohmotnosť.

Jediná možnosť, ako si otvoriť duchovný zrak, je tá, že sa nesmie umelo cvičiť, ale 
prirodzene postupovať vo svojom vlastnom vývoji.

Zrak, ktorý tak namáhavo jasnovidci otvárajú, v skutočnosti nikto nemá zahalený, 
len nevie, že ho aj sčasti používa. Ľudia to nazývajú ako „intuícia“ či „šiesty zmysel“.

V budúcnosti, keď tu už nebude temno, budú môcť tento zrak opäť všetci naplno ve-
dome používať. Teraz by sa však iba zľakli toho, čo by tam videli. Preto je bytostnými 
tak upravované vyžarovanie krvi, aby sa to dovtedy nestalo.

Je to, každopádne, umelý zásah, ktorý si vynútili ľudia svojím nesprávnym konaním. 
Dovtedy by sa však mali naučiť počúvať bytostných, aby pevne stáli v tomto stvorení.
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 66. Počúvanie

Počúvajte, ľudia, tých, ktorí vám majú čo povedať. Neobracajte sa na pozemských ľudí, 
tí padli! Jediní, ktorí nikdy nepadli, sú bytostní. Nad ich hlavami ako koruna žiari Slovo, 
ktoré poznajú lepšie ako vy a čisto ho prijímajú po svojej línii z prabytostnej časti stvo-
renia*.

Aby sme vám ju viac priblížili, predstavte si bytostnú ríšu vždy o pol stupienka vyš-
šie ako ríšu duchovnú. Nemýľte sa tým, že posledný okruh samo osebe pohyblivej časti 
stvorenia je bytostné, lebo ono je o pol stupienka nad hmotným.

Tento Zákon platí  všade v  celom stvorení.  Doteraz ste  si  o  tom nemohli  urobiť 
správnu predstavu iba preto, že ste sa kládli  nad toto bytostné. Ale už samotný názov 
božsky-bytostnej časti stvorenia, ktorá je nad praduchovným, vám mal toto napovedať.

Vráťme sa však k otázke počúvania. Keď budete počúvať kohokoľvek z duchov, ne-
máte istotu, či nepadli. Keď však budete počúvať bytostných, túto istotu máte. Preto ot-
vorte svoj bytostný sluch dokorán a počúvajte.

Teraz vidíme vo vás otázku: „Ako máme zistiť, či naozaj počujeme bytostných?“ Je 
to veľmi jednoduché. Skúste im položiť otázku: „Čo je Svätý Grál?“ Podľa odpovede to 
dokážete ľahko spoznať. Je to tak preto, že bytostní sú tými, ktorí Silu, ktorá sa vyžaruje 
skrz Svätý Grál, ako Jej poslovia roznášajú do celého stvorenia.

* Prednáška: „Prabytostná ríša“
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 67. Stupne duchovného vedenia

Poznáte Zákon, že vaše duchovné vedenie je vám blízke a že je len o maličký krôčik iné 
než vy. Poznáte tento Zákon, ale napriek tomu sú vaše predstavy o duchovnom vedení 
úplne nesprávne. Myslíte si, že vaše duchovné vedenie musí byť tesne pri Zemi, aby ste 
ho vôbec počuli.

Tesne pri Zemi sú však temní, k nej pripútaní duchovia. Bolo by veľmi zlé, keby oni 
mali niekoho viesť. To, kde sa vaše duchovné vedenie môže nachádzať, závisí od toho, 
kam podľa stupňa svojej zrelosti patrí, teda môže to byť nielen oblasť jemnohmotná, ale 
i duchovná.

Ale i vaše duchovné vedenie sú vždy len stvorení, ktorí majú opäť svoje vlastné du-
chovné vedenie, ktoré je vždy o kúsok vyššie.

Takto to ide ďalej až po najvyšší stupeň duchovného, kde majú svoje duchovné ve-
denie z najnižšieho stupňa praduchovna. V praduchovnom je opäť reťaz duchovných ve-
dení, ktoré končia v Hrade Grálu.

Ako poslední, či lepšie povedané, ako prví z reťaze duchovných vedení sú strážcovia 
Svätého Grálu. Oni jediní priamo počujú Pána,  preto už žiadne duchovné vedenie ne-
potrebujú.
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 68. Služba

Pojem „služba“  vyvoláva  v  človeku  pocit  zodpovednosti.  Žiaľ,  len  pocit.  Ale  tento 
pojem sa prihovára k tomu hlavnému, k citu. Pojem „služba“ preto nie je možné vysti-
hnúť slovami, je možné ho iba cítiť. Práve preto sa každý snaží nájsť pre tento pojem 
nejaké vysvetlenie, čím ho stŕha do pozemského.

Ťažko je povedať, čo služba je. Omnoho ľahšie je povedať, čo služba nie je.
Ako základ pre citové pochopenie je nutné prežiť a tým precítiť pojem „odovzdanie 

sa“. Je to prežitie toho známeho vzdania sa seba samého, straty vlastného „ja“. Je to tak 
vytúžené „nájdenie Zoroastra“.

Len ten, kto sa dokáže vzdať vlastného „ja“, smie nájsť svoje miesto a tým precítiť, 
čo je služba.

Služba je niečo, čo presahuje všetko pozemské. Je s ňou spojených i mnoho pozem-
ských úloh, ale minimálne dvakrát toľko úloh duchovných. Služba je to, k čomu ste sa 
zaviazali pred oltárom Pána, slúžiť vo všetkých premenách svojho bytia.

Hľadáte všetky možné i nemožné pozemské úlohy, aby ste podľa svojho názoru na-
šli úlohu. Chytáte sa každej hrubohmotnej práce a myslíte si, že tým slúžite Bohu. Nie, 
nie je to tak! Posluhujete len sami sebe, a to najmä preto, aby si vás všimli iní a aby ste 
boli v ich očiach „tí dobrí“.

Je to presný opak toho, čo služba v skutočnosti je. Ani jeden z vás sa nedokázal zba-
viť vlastného „ja“, preto ani nedokázal nájsť svoju skutočnú úlohu v službe.

Strhnite si konečne pokrytecké masky z tvárí a zamyslite sa. Čím slúžite Bohu keď 
upratujete,  keď  otvárate  a  zatvárate  dvere,  keď  predávate  knihy  či  keď  hovoríte 
o Slove!?

Vo všetkom hľadáte len sami seba namiesto toho, aby ste vo všetkom hľadali Vôľu 
toho, komu máte slúžiť! Prvoradým predpokladom pre nájdenie tejto úlohy je skutočné 
žitie Slova a  nielen hovorenie o ňom. Skutočné žitie Slova je prvý, ten najdôležitejší 
krok k tomu, aby ste sa stratili sami sebe, a tak aby ste našli svoju skutočnú úlohu!

To je prvý krok k precíteniu slova „služba“. Ak to dokážete vykonať, všetko ostatné 
bude pre vás ľahké.
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 69. Žitie Slova I.

Pretože sme doteraz museli ukazovať len to, čo nie je žitie Slova, lebo ste to doteraz 
vážne nehľadali, musí vám byť aspoň čiastočne ukázané, čo žitie Slova je. Na to, aby ste 
to pochopili, bude potrebné odpútať sa od vašich doterajších názorov, teda dokázať vy-
ciťovať to pekné a krásne, čo je v žití Slova obsiahnuté.

V prvom rade je potrebné, aby ste sa dokázali smiať a radovať z toho, že smiete byť. 
Ďalej je potrebné túto radosť preniesť i do tých chvíľ, ktoré považujete za ťažké. A ďal-
ším nutným predpokladom je prísne skúmanie všetkého, čo prežívate, ale také, že po-
chopíte  podstatu.  To je  to,  čo bolo  k vám volané v  slovách:  „Toto vecné  skúmajte 
vecne!“

Všetko, čo sa týka vášho života, hmotného i duchovného, musíte poznať, teda musíte 
vedieť, čo je podstata toho-ktorého diania. Teraz totiž mnohé veci prijímate slepo len 
preto, že boli dané Trigonom, respektíve ich schválil apoštol, ale zabúdate, že mnohé 
z tých vecí boli vynútené konaním ľudí. Požiadavka prísneho skúmania je však  stále  
a vždy nutná, lebo len to, čo pochopíte, si smiete odniesť ako poklad na druhý breh.

Žitie Slova preto nie je strnulé dodržiavanie predpisov či nariadení, ale práve na-
opak, ich prísne skúmanie a živé prežívanie s tým, že to, čo muselo byť upravené pre 
nesprávne chcenie ľudí, sa môže a aj má zmeniť, keď toto nesprávne chcenie pominie.

To je veľmi dôležitá časť žitia Slova, lebo duch takto priamo ukazuje, že veci skúma, 
a nie slepo prijíma. Slepé prijímanie je známe z pôsobenia cirkví a je typické pre takz-
vané cirkevnícke správanie, a preto tí,  ktorí prijímajú nariadenia ako niečo posvätné, 
keďže „pochádzajú z Hory“, takto založili novú cirkev.

Boja sa, že by niečo, náhodou, urobili nesprávne, a pre tento strach ustrnuli, čím pre-
stali Slovo žiť. Niektoré veci, samozrejme, nie je možné meniť, lebo živúce dianie by 
prestalo byť živúcim.

Nájsť rozdiel medzi tým, čo je živúce, teda nemenné, a tým, čo je doplnkové, a teda 
môže podliehať zmenám, však musí nájsť každý duch sám. Inak totiž dokazuje, že jeho 
cítenie je zahádzané, čiže nie je ešte duchovne dospelý.
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 70. Žitie Slova II.

Vráťme sa k zmene vášho správania po tom, čo ste boli spečatení. Zmenili ste oblieka-
nie, stali ste sa vážnejšími, začali ste kontrolovať svoje slová, prestali ste sa hádať so 
svojimi blížnymi nahlas, hoci v duchu s nimi nesúhlasíte … čím si myslíte, že ste začali 
žiť Slovo.

V Zaviatych dobách čítate, ako museli pripravovatelia cesty bojovať a neraz sa to 
nezaobišlo bez kriku. Samotný Syn Boží s krikom v posvätnom hneve vyhnal kupcov 
z chrámu. Spomeňte si na Jeho učeníkov, ako ich vyhnal, keď sa začali svätuškársky 
tváriť. Keď sa Peter na druhý deň opäť hádal a kričal, mohol prísť znovu k  Synovi 
Božiemu, lebo to bol opäť on sám.

Žitie Slova v prvom rade znamená byť prirodzený. Byť prirodzený neznamená potlá-
čať svoju vlastnú osobnosť, ale naopak, to, čo je jej vlastné, posilňovať. Podľa Zákona 
skôr či neskôr vo Svetle Pravdy musí v každom vyklíčiť to, čo je v ňom v skutočnosti  
skryté bez ohľadu na to, či sa to snaží ukázať alebo nie.

Je preto pokrytectvo tváriť sa vážne, keď váš duch vážny nie je, ale i naopak, tváriť  
sa, že sa smejete, keď váš duch plače. To isté platí pre všetky city, ktoré sú vám vlastné. 
Nie je možné ich všetky vymenovať. Pravdaže, je potrebné, aby sa človek učil potláčať 
to, čo nežije správne a, samozrejme, primerane sa správať v príslušných životných situ-
áciách.

Potláčanie vlastných citov vedie k disharmónii osobnosti a má za následok nielen ne-
primerané, vyumelkované správanie, ale v mnohých prípadoch vedie i  k psychickým 
problémom. Úplne najhoršie je však to, keď iní bránia človeku prejaviť sa takým spôso-
bom, aký je mu vlastný, teda vytvárajú také spoločenské situácie, kde je človek nútený 
správať sa neprirodzene.

Preto je dôležité, aby sa ľudia spoznávali v malých skupinách, lebo vtedy sa stanú 
priateľmi a odpadnú z nich neprirodzené zábrany. Týmto sa vzájomne obohacujú o nové 
citové prežitia a umožňujú si takto navzájom žiť prirodzene, teda podľa Zákona.
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 71. Žitie Slova III.

Napriek tomu, že už bolo povedané, čo žitie Slova nie je a čo žitie Slova je, ešte stále 
Slovo nežijete. Je to takmer až na zúfanie, keď stále jedno a to isté dookola sa vám musí 
vysvetľovať z rôznych uhlov pohľadu. Preto, aby ste to aspoň čiastočne mohli pochopiť, 
sa musíme vrátiť o storočie naspäť.

Vyhľadajte si slová Pána, v ktorých volá, že nikto nie je pripravený tak, ako má byť. 
Vyhľadajte si slová Pána, v ktorých volá, že už len registruje. Dnes, keď je k vám to isté 
volané inou, prísnejšou formou, sa vám zdá, že tieto slová nie sú namieste, že snáď as-
poň jeden z vás už vie, čo je žitie Slova.

Obzrite sa však dozadu a pozrite sa na svoje činy a na činy tých, ku ktorým pred  
storočím hrubohmotne volal Pán. Zistíte, že robíte ešte menej než tí, ktorých sa to vtedy 
týkalo.

Vtedy sa hrubohmotne budovala Hora a bolo na nej veľa hrubohmotnej práce. A už 
vtedy ľudia reptali,  lebo si mysleli,  že by to malo byť iné. Vyhľadajte si  slová Pána 
o dobrovoľnom plnení. Dnes nebudujete ani len desatinu toho, čo sa budovalo vtedy.

Koľkí z vás pritom chodia dobrovoľne a koľkí len preto, aby to iní videli, alebo pre-
to, že čítali slová o dobrovoľnom plnení. Nevedia však, že ich myšlienky sú v skutoč-
nosti úplne iné.

Tak ako vtedy tí, čo nechceli plniť, hádzali polená pod nohy ostatným, takisto to 
robíte dnes aj vy. Ide o to, že práca musí byť vykonaná a keď je málo robotníkov, musí 
sa medzi nich rozdeliť. Ibaže oni nestačia všetko spraviť,  preto podľa Zákona ani oni 
nesplnia. Tým však na seba uvaľujete dvojnásobnú vinu. Preto slová Pána, že nikto nepl-
ní, sú tak ako pred sto rokmi i dnes úplne pravdivé.

Každý z vás dostal svoju úlohu, a to v deň, keď bol duchovne povolaný. Toto povola-
nie nastalo vo väčšine prípadov ešte pred narodením. Viete, že hrubohmotné dianie,  
ktoré závisí od slobodného chcenia človeka, sa nedá nikdy predvídať. Preto vaša úloha 
sa nikdy nemôže vopred stanoviť do presných detailov. Tie si totiž musíte nájsť sami.

A to je práve ten bod, na ktorom stroskotávate, lebo dostatočne vážne nehľadáte du-
chovnú úlohu, aby ste po jej spoznaní hľadali i správnu hrubohmotnú formu. Robíte 
presný opak. Vykonávate hrubohmotnú prácu a z nej si chcete odvodiť duchovnú úlohu. 
Pretože sa cítite touto prácou naplnení, myslíte si, že tým plníte aj svoju duchovnú úlohu 
a že sa teda snažíte žiť podľa Slova.

Na tomto stroskotali už tisíce z vás, lebo svoju skutočnú úlohu nikdy nenašli, a preto 
nesplnili.  So sebou tým stiahli ďalšie desaťtisíce ľudí.  I  keby Slovo čítali  sto rokov,  
i keby mali dobré výsledky z hrubohmotnej práce, nič to nezmení na tom, že nesplnili 
a že sa zaťažili obrovskou vinou za to, že i iní nesplnili.

Ak si chcete byť istí, či to, čo robíte, je správne, stačí si povedať jednu jedinú vetu: 
„Bolo raz…!“ Ak vás táto veta vytrhne svojou silou do Výšin a vy budete vedieť, že tá 
práca, ktorú robíte, vás dokáže zamestnať na 365 dní v roku a 24 hodín denne a že je to 
tá práca, ktorú by ste chceli robiť i vo večnosti, potom ste svoju úlohu našli.

Ak si však myslíte, že konanie pobožností či slávností je tá najvyššia úloha, ktorú 
smiete robiť, rozpomeňte sa na falošné nebá večných omší … lebo tie vás čakajú! Ak si 
myslíte, že vaša úloha je upratovať, predstavte si, že v tých falošných nebách to budete 
musieť robiť práve počas tých nekonečných omší.

Takto si predstavte každú svoju prácu, či naozaj to, čo považujete za službu, znesie  
meradlo,  že  by ste  to  chceli  robiť  bez prestania vo večnosti.  Zhrozíte  sa,  musíte  sa 
zhroziť toho, čo by ste museli robiť. Už len z toho vidíte, aké plytké je vaše hľadanie.

Uspokojujete sa s nepodstatným, zatiaľčo to podstatné vám uniká. Smejete sa nad 
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Žitie Slova III.

„duchovnou zápisnicou“*, lebo si myslíte, že má miesto. Tak si predstavte, že tak bude 
vyzerať váš pobyt vo večnosti, teda porada, zápisnica, omša a dookola.

Samozrejme, musíte mať na Zemi i také porady, kde sa riešia problémy technickej 
údržby, ale potom na týchto poradách nemá miesto prednáška z Posolstva Grálu, ktorá 
je čítaná na konci. Tieto porady sa nesmú prezentovať ako porady skupiny či dokonca 
Kruhu Grálu. Tieto porady sa môžu nazvať ako „technická údržba a s tým súvisiace úlo-
hy“ či podobne.

Úlohu, ktorá vám bola daná v okamihu vášho povolania, nikdy nedokážete nájsť na 
verejných miestach, ale vždy len v súkromí či ústraní. Rozpomeňte sa na pripravovate-
ľov cesty, kde oni hľadali, a rozpomeňte sa na to, prečo bol Syn Boží dlhé obdobie 
v ústraní na púšti.

A preto k vám musí byť opäť volané, tak ako je neustále volané už po tisícročia: 
„Kto hľadá, nájde, a ten, kto seje, smie i žať!“

* Prednáška: „Vstupenka do raja“
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 72. Čo je prirodzené

„Žite prirodzene podľa Zákonov, ktoré Boh votkal do tohto stvorenia!“
Tento príkaz poznajú takmer všetci ľudia a mnohí hľadajú tomu zodpovedajúce for-

my. Mnohé z nich poznáte ako únik pred realitou. Sú to tie formy, pri ktorých ľudia,  
ktorí cítia, že súčasné dianie je proti Vôli Božej, idú do opačného extrému a odmietajú 
všetko, čo nie je podľa nich v súlade s prírodou. Stávajú sa však rušiteľmi harmónie, 
pretože  nežijú prirodzene.  Neznamená to, že prirodzene žijú ostatní  ľudia, ale to, že 
jedno nesprávne nahradili niečim iným nesprávnym.

V pozemskom prežívaní je ťažké nájsť cestu hrubohmotnosťou, ktorá by v súčasnos-
ti bola taká, že na nej čo len jeden jediný raz nedôjde k takému dianiu, ktoré nie je úpl-
ne v súlade s Božou Vôľou.

Pýtate sa, ako je to možné? Jednoducho tak, že nežijete v izolácii a vaše okolie neži-
je podľa Božej Vôle. Nemusíte mu azda robiť ústupky, ale na druhej strane, nemôžete 
žiť presne tak, ako by ste mali. Jednoducho vám to nedovoľujú pozemské podmienky.

Žiť prirodzene tiež neznamená byť vegetariánom alebo vegánom alebo vyhýbať sa 
prirodzeným technickým vymoženostiam. Mnohé veci  v  oblasti  techniky nie  sú zlé, 
i keď mnohé iné sú. Zaiste nikomu nepríde na um, že nôž, ktorým sa krája chlieb, je ne-
potrebný. Choďte však za tým, ako vzniká, a zistíte, že je tam veľká technika, ktorá má 
v tomto prípade svoje miesto. Na druhej  strane, načo sú vám zbrane, raketoplány či  
lietadlá.

Žiť prirodzene musí znamenať niečo iné. Je to zžitie sa s celým stvorením odhora až 
dole, aby ste ho spoznaním svojho miesta začali rešpektovať a tým sa zaradili v súzvuku 
a harmónii do tkania, ktoré v tomto stvorení prebieha.

Viete, že tí, ktorí toto tkanivo vytvárajú, sú bytostní. Preto žiť prirodzene znamená 
ich počúvať a dobrovoľne, z vlastného chcenia sa riadiť ich radami. Až potom zistíte, čo 
je prirodzené a čo nie v pozemskom žití. Skôr to nedokážete jednoducho preto, že tkani-
vo vy sami nevytvárate, ale len zafarbujete niektoré vlákna. Aby ste prehliadli, či je toto 
tkanivo pekné alebo nie, museli by ste ho sami tkať a tým vedieť, od koho a prečo vy-
chádza taká a onaká farba.

Nie je možné dať všeobecné rady k tomu, ako žiť z pozemského hľadiska prirodze-
ne, lebo to, čo je prirodzené v Afrike, je neprirodzené v Európe atď. Napríklad poobed-
ňajšia siesta je v južných krajinách nevyhnutnosť, kým v severných plytvanie časom.

Žiť prirodzene je veľká úloha, ktorú má každý zo stvorených. V súčasnosti však žijú 
prirodzene len bytostní. Od nich sa treba učiť, čo, kedy a kde je alebo nie je prirodzené.

Niektoré všeobecné rady sa však predsa len dajú dať. Mnohé z nich už poznáte zo 
Zaviatych dôb, ako napríklad, že budúci kráľ sa má od detstva naučiť, že je kráľ, a nie 
sluha, inak sa nenaučí správne vládnuť. Takto to však ide vo všetkých pozemských po-
volaniach až do tých najjemnejších odtieňov. Lekár má liečiť, učiteľ učiť a stolár vyrá-
bať  nábytok.  Potom majú radosť  z  práce,  a  to je  najlepší  predpoklad,  aby i  do nej  
zaviedli žitie Slova.

Každému je pri jeho duchovnom povolávaní dávaná taká úloha, ktorá väčšinou úzko 
súvisí s tým, aké je jeho momentálne pozemské povolanie. Výnimky sú tam, kde sa toto 
pozemské povolanie nezachvieva s danosťami ducha. Preto si má každý precítiť, aké je 
jeho pravé pozemské povolanie a tým sa mu otvorí i cesta k hľadaniu toho duchovného. 
Ak takýto duch precíti, aké je jeho duchovné povolanie, dostane sa do súladu s tkaním 
a potom môže začať žiť prirodzene.
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 73. Uvoľňovanie a sústreďovanie

Všetci dobre poznáte prednášku „Bolo raz…!“ Poznáte jej slovné znenie a niektorí ju 
snáď poznáte i naspamäť.

Priznajte si však úprimne – čo naozaj cítite pri týchto slovách? Väčšinou nič. A tak 
nasleduje rozpomínanie sa na všetko možné, čo ste kedy prežili, aby sa tak u vás vyvolal 
pocit. Neviete totiž, ako máte ono čarovné „Bolo raz…!“ použiť!

Sústreďujete v sebe myšlienky, spomínate si na slová či skutky, ale neuvedomujete si, 
že tým zatláčate cit do pozadia. Avšak jedine cit môže u vás vzbudiť pravé prežitie slov: 
„Bolo raz…!“

Miesto toho, aby ste sa sústreďovali, máte sa uvoľniť. Lenže vy neviete, čo je uvoľ-
nenie! Ihneď sa vám vynárajú obrazy rôznych mystických či iných duchovných cvičení. 
Je to len preto, že ste v skutočnosti máločo skutočne citovo prežili.

Tí,  ktorí  majú svoj citový život naozaj bohatý,  vedia,  že uvoľnenie v skutočnosti 
znamená vládu citu nad rozumom! Nepotrebujú k tomu žiadne cvičenia. U nich slová 
„Bolo raz…!“ ihneď vyvolajú cit, ktorý následne vyvolá príslušné spomienky.

Ľudia, ktorí sú uvoľnení, sa občas potrebujú tiež sústrediť. Je to vtedy, keď potrebujú 
pracovať rozumom. Stojí to určitú námahu, lebo musia rozhýbať niečo veľmi pomalé, 
teda pozemský rozum.

Sústreďovať sa, samozrejme, musia iba na také práce, ktoré sú vyslovene hrubohmot-
né. Nie je tým azda myslená len ťažká fyzická práca alebo riešenie pracovných či iných 
bežných životných záležitostí, ale i hľadanie slovnej formy pre duchovné prežitie.

I takzvaná duševná práca je teda v hrubohmotnosti prácou rozumu. Skutočne du-
chovná práca je práca citu, teda ducha, ktorý sa to tiež musí naučiť. Nie je to také sa-
mozrejmé, ako sa môže zdať. Duch sa musí  prebudiť k činorodosti.  To je skutočný 
význam Slova „Musíte!“

Ako najlepšia pomôcka k tomu bolo dané: „Bolo raz…!“ Tieto slová však nie sú 
cestou k uvoľneniu, ale meradlom, či duch je naozaj slobodný, lebo jedine taký ich do-
káže skutočne prežiť!
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 74. Čaro Vianoc

Opäť sú tu Vianoce. Čas mieru, pokoja a lásky; takto ich označujete. Chodíte po obcho-
doch, kupujete darčeky, čistíte a vyzdobujete svoje príbytky, varíte, pečiete a tešíte sa, 
že opäť po roku v kruhu rodiny zasadnete k štedrovečernému stolu.

Vaša myseľ nejedenkrát zablúdi do detstva a oko uroní slzu. Tešíte sa na polnočnú 
omšu,  lebo  si  myslíte,  že  je  to  veľká  obeta  Bohu,  keď  potlačíte  spánok,  čo  však 
v skutočnosti nie je treba robiť. Iní z vás sa už tešia na slávnosť a iní  … sa netešia na 
nič.

Vianoce sú sviatok, ktorý svojou Čistotou núti každého, aby sa správal podľa toho, 
aký v skutočnosti je. Otvorte svoje oči, choďte medzi ľudí a pozorujte toto dianie. Ľah-
ko zistíte, po čom každý v skutočnosti túži.

Väčšina ľudí sa naháňa za darčekmi, bohato prestretým stolom či inými maličkosťa-
mi, ktoré však nemajú v ich prípade žiadny duchovný význam. Vo všetkom vidia len to 
hmotné, lebo cit už dávno zahrabali.

Sú aj iní, ktorých sa zdanlivo tento ruch netýka. Preto zdanlivo, lebo miesto naháňa-
nia darčekov to preháňajú s úpravou a výzdobou domácností. Sú to poväčšinou otroci  
rozumového pocitu hrubohmotného poriadku, ktorý u nich zatlačil cit duchovnej Čistoty 
do úzadia.

Sú i ďalší, ktorí sa, naopak, na Vianoce vôbec nepripravujú. Sú to ešte väčší chudáci, 
lebo sa pripravujú o možnosť prijať požehnávajúci lúč Lásky, ktorý sa v tieto dni ponára 
do stvorenia. Ani oni však nie sú ešte tí najhorší.

Najhoršiu skupinu tvoria pokrytci, ktorí si myslia, že sú svätí. Pre každého majú pri-
pravený zhovievavý úsmev, lebo ten je najistejšou cestou k tomu, aby ich ako svätcov 
uctievali.
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 75. Sú ľudia lepší než zvieratá?

V pamäti mnohých národov ostalo poznanie o neviditeľných silách prírody. Nie je prav-
da, že si ľudia vymýšľali „bohov“, lebo sa báli prírodných úkazov, ale naopak, vtedy 
ešte  videli  bytosti,  ktoré  ovládali  prírodné  živly.  Neuctievali  ich,  ale  spolupracovali 
s nimi, no zároveň sa ich aj trošku báli, pretože videli, že sú silnejší než oni. Až z tejto 
obavy v čase, keď ich prestávali vidieť, vzniklo ich uctievanie.

Problém bol v tom, že si mysleli, že ich prestávajú vidieť preto, lebo si tieto bytosti 
uctievanie vyžadujú. Týmto omylom si však ešte viac zakryli svoj zrak a o to rýchlejšie 
sa dokonala odluka ľudí od prírody.

Jediné pozemské tvory, ktoré tieto bytosti ešte videli a vidia, sú v súčasnosti zvieratá. 
Samozrejme, tu a tam, veľmi výnimočne sa nájdu aj ľudia, ktorí ich ešte stále vidia 
a počujú. Prekvapujúco ich však nenájdete medzi prírodnými národmi, ktoré ich ešte 
stále uctievajú.

Vráťme sa však k našej téme. Sú ľudia lepší než zvieratá? Zaiste sa za takých pova-
žujú, veď zvieratá nevedia rozmýšľať, bývajú v hniezdach, norách alebo len tak na holej 
zemi a nevedia čítať ani písať. Avšak ešte ani jedno zviera neznečistilo rieku či vzduch, 
nevyrobilo atómovú bombu a neviedlo žiadnu vojnu. Ani jedno zviera sa nevyvyšuje 
nad druhé a ani sa neponižuje. Je to tak preto, že presne pozná svoje miesto, ktoré mu 
určil Boh vo stvorení.

Ako je však možné, že ešte aj ten komár, ktorý vás nepríjemne štípe, či malinká lien-
ka, ktorá svojimi bodkami ozdobuje ríšu hmyzu, svoje miesto poznajú? Je to tak preto, 
lebo neustále vidia a počujú pre vás neviditeľné bytosti, ktoré sú omnoho múdrejšie ako 
ony, a preto ich poslúchajú.

Keby ste smeli vidieť, ako sa tieto bytosti hrozia pri mnohých vašich nezmyselných 
skutkoch, rýchlo by ste si rozmysleli, či ich budete robiť. Nejde tu len o vojny či znečis-
ťovanie,  ale  o  takmer  všetky  činnosti,  ktoré  robíte.  Namiesto  toho,  aby  ste  sadili 
v správny čas a na správnom mieste, používate chémiu, čím nútite tieto bytosti, aby vám 
slúžili ako otroci.

Myslíte si, že to môžete robiť beztrestne? Ako plody svojej „práce“ ste získali celý 
rad civilizačných chorôb, ktoré tu ešte pred pár desaťročiami vôbec neboli. A preto sa 
zamyslite, či nestojí za to sklopiť svoj zrak a priznať sa, že by ste boli radi ako zvieratá, 
len aby ste boli zdraví a bola zdravá i táto Zem.

Pokiaľ si myslíte, že to „len“ bytostné má pôvod nižšie ako vy, duchovnia, mýlite sa. 
Štyria strážcovia na stupňoch Božieho trónu sú štyri okrídlené zvieratá. A preto vedzte 
všetci vy, ktorí sa duchovne vyvyšujete nad zvieratá, že i pre vás sú určené slová Syna 
Božieho, že kto sa vyvyšuje, bude ponížený.
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 76. Bludné cesty

Pred niekoľko tisíc rokmi žil na Zemi jeden bohatý šejk. Ovládal mnoho tisíc ľudí, ktorí 
ho uctievali ako Boha. On sa tomu nebránil, lebo mu to lichotilo. A tak si vymyslel celé 
božstvo, ktorého sa stal najvyšším Bohom.

Šejk zomrel, no božstvo zostalo v povedomí ľudí. Uctievali ho, hoci už ani nevedeli 
prečo. Tak prešli stáročia. Bývalý šejk sa znovu narodil v tejto krajine, teraz však ako 
syn pastiera. Kňazi medzitým z bývalého uctievania spravili krvavé obety, lebo tak chce-
li uspokojiť svoje vášne.

Malý chlapec rástol a jeho otec si veľmi prial, aby sa stal kňazom. Ale v chlapcovi  
bolo niečo, čo ho od toho odrádzalo. Nenachádzal pokoja, a tak sa vydal hľadať odpo-
veď na svoje vnútorné pálčivé otázky.

Nikým nepoznaný raz prišiel do hlavného mesta. Živil  sa príležitostnými prácami 
a pretože súčasný šejk práve chystal svadbu svojej dcéry, rád privítal pracovitú ruku. 
Mladý chlapec bol vzhľadom na svoj vek pridelený k skupine, ktorá zdobila chrám pre 
nastávajúcu svadbu.

Chrám sa chlapcovi veľmi páčil, bol mu akýsi povedomý. Nevedel, že bol postavený 
na mieste bývalého šejkovho paláca po tom, čo sa palác zrútil pri zemetrasení. Na stav-
bu boli z neho použité kamene.

To bolo to, čo mladého chlapca oslovilo. Deň i noc trávil v chráme a neustále praco-
val na jeho výzdobe. Nemohol zostať nepovšimnutý, a tak si ho zakrátko dal zavolať 
hlavný kňaz a ponúkol mu, aby sa i on stal kňazom. No mladý chlapec váhal. Cítil sa 
v chráme šťastný, no stále ho čosi odrádzalo od kňazského stavu. To však hlavný kňaz 
nechápal a myslel si, že chlapec sa rúha Bohu. A tak ho v deň svadby obetoval.

Až po smrti bývalý šejk pochopil, aký nezmysel pred stáročiami urobil, keď sa vy-
hlásil za Boha. Už v nasledujúcom živote to smel napraviť,  preto sa stal bojovníkom, 
ktorý po celej krajine rúcal staré chrámy. Nebral však ľuďom vieru v Boha, iba im uka-
zoval, aké nezmyselné je robiť ľudské obety. A ľudia, ktorí sa báli krvavých obradov, ho 
vítali s jasotom.

Kňazi, ktorí robili obety, radšej z krajiny utiekli. Mladého bojovníka si ľud vyvolil za 
svojho šejka.  S láskou viedol  svoj  ľud.  Každú noc sa ponáral  do tajomstiev hviezd, 
v ktorých dokázal čítať ako v otvorenej  knihe. A raz tam našiel  zapísané tajomstvo, 
ktoré dlho nemohol rozlúštiť. Až tesne pred koncom svojho života ho dokázal správne 
prečítať. Hviezdy písali, že za pár rokov sa v maličkej dedine smerom na východ narodí 
Syn Boží. Starý šejk chcel, aby mu jeho ľudia šli slúžiť. A preto toto tajomstvo odo-
vzdal svojmu synovi Baltazárovi.

Baltazár pokračoval v kraľovaní po svojom otcovi a čakal na zavolanie Hviezdy. Pre-
šlo mnoho rokov a Baltazár bol čoraz netrpezlivejší. Zabudol, čo mu prikázal otec, že 
má k Synovi Božiemu ako dar priniesť svoj národ, aby mu smeli slúžiť. Zostalo len ve-
domie  o  dare.  A  tak,  keď  po  mnohých  rokoch  Hviezda  oznámila  narodenie  Syna 
Božieho, dal naložiť pripravené cennosti. Ale zabudol na to hlavné – pomáhať Ježišovi.

Našiel cestu do Betlehemu, poklonil sa, odovzdal dar a vrátil sa domov. Vtedy zrazu 
zaznel k nemu hlas jeho otca: „Baltazár, a kde si nechal svoj ľud?“ Baltazár zostal zara-
zený. Sprvoti nerozumel, no za chvíľu si spomenul, čo mal urobiť. No bolo už neskoro. 
Kým by bol všetko pripravil, prešli by desaťročia.

Baltazár vedel, že jeho život sa stal zbytočným. V zúfalstve ho chcel skončiť, ale hlas 
jeho otca mu v tom zabránil. Panovať mu však už dlho dopriate nebolo a smrť našla 
rýchlu cestu  k jeho  lôžku.  Na smrteľnej  posteli  si  Baltazár  predsavzal,  že  k Synovi 
Božiemu privedie celý svet.
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Bludné cesty

O pár storočí v tomto predsavzatí viedol nejednu križiacku výpravu. Nepochopil, že 
Boh nechce násilie a že povyšovanie sa nad Lásku vedie len ku krvavým obetiam, ktoré 
kedysi dávno jeho otec sám poznal. – –

Blížime sa k záveru dnešného príbehu spred niekoľkých storočí. Nové násilie je na 
Zemi a s ním starí duchovia, ktorí sa opäť vyhlasujú za bohov, a preto si vynucujú krva-
vé obete či nové násilie, ktorými chcú zmeniť svet. Len málo je šejkov, ktorí spoznali 
svoje bludné cesty a mohli ich tak opustiť.

Obrat ku Svetlu, tak sa nazýva krok, ktorý urobil šejk, a nenávisť, tak sa nazýva cesta 
Baltazára. Šejk nezabíjal kňazov, ale búral iba múry, ktoré bránili vo výhľade do Svetla. 
Baltazár, naopak, zabíjal neveriacich a okolo ostatných staval múry, aby Pravdu nebolo 
vidieť.
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 77. Správne pôsobenie žien

Žena je paňou domáceho krbu. Pod týmto sa vám zvyčajne vynorí obraz domácej popo-
lušky, ktorá upratuje, varí, žehlí atď. Keď si k tomu ešte pridáte, že žena sa nemá stavať 
do popredia, dostanete výsledný obraz zakríknutého vtáčaťa, ktoré radšej nemá ani len 
nos odtrhnúť od sporáka. To je vaša predstava domácej panej, ktorá nemá pôsobiť na 
verejnosti.

Teraz sa ešte prekvapene pýtate, čo je na tejto predstave nesprávne. Úplne všetko!
Ako na prvé sa pozrime na paniu domáceho krbu. Domáci krb neznamená sporák, 

na ktorom sa varí! To je základný omyl, ktorý v sebe nosíte. Pani domáceho krbu by sa 
radšej mala nazývať „kráľovná“. Kráľovná však nie je slúžka, ktorá utiera prach, vysáva 
alebo varí. To robia sluhovia.

Samozrejme, nie v každej domácnosti môže byť služobníctvo. V takom prípade si 
tieto práce musia rozdeliť rovnomerne muž i žena tak, aby ani jeden z nich nebol preťa-
žený. Žiaľ, práve mužom sa zdá veľmi nedôstojné upratovať! Vaši pápeži sa to neboja 
povedať ani verejne. A preto, že je to také  podradné, tak to musia predsa robiť ženy, 
lebo muži musia stáť na verejnosti.

Tu sa dostávame k druhému bodu, čo je a čo nie je verejné pôsobenie žien. V tomto 
okamihu sa pred vami vynoria postavy kráľovien, cisárovien, predsedkýň vlád, prezi-
dentiek a iných. Na všetky sa pozeráte s falošnou ľútosťou a myslíte si: „Chudery, ktoré 
nevedia, ako je taká práca pre ne nevhodná!“

Zaiste, v mnohých prípadoch tieto ženy pôsobia ako muži. V mnohých, ale nie vo 
všetkých. Alebo si myslíte, že i to je úlohou mužov, aby prijímali zákony o ženách? 
Tam, kde sa to stalo, sa ženy hodnotia menej ako zvieratá! Je veľmi nesprávne, že ženy 
museli o svoje práva bojovať a ešte nesprávnejšie je, že vlastne k tomu boli donútené 
mužmi.

Tu nejde o volebné právo či podobné hlúposti, ktoré sú tak či tak len rozumovým 
výmyslom, ale o ženu ako takú. Hoci úlohou ženy nie je materstvo, i ono je tu a musí tu 
byť, pokiaľ budete žiť v hmotnosti. Pozrite sa na svoje zákony, čo hovoria v tejto oblasti, 
a zdesíte sa. Vôbec tu nejde o to, či zákon umožňuje legitímne vraždy nenarodených 
detí. Tu ide o to, že žena má odrodiť, potom jej dáme veľkoryso týždeň na zotavenie  
a potom znovu musí začať pracovať ako muž. A keď nie, tak jej dáme na dva týždne 
„žobračenku“ a potom ju donútime. Takto je to vo väčšine štátov vašej Zeme.
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 78. Partnerská oddanosť

Rodinná idylka. Je nedeľa poobede. V pohodlných kreslách pri kozube sedia manželia. 
Domáci pán číta noviny a popíja kávu. Domáca pani okolo neho šteboce, číta kuchársku 
knihu a pripravuje sa na budúci týždeň. Keď muž dočíta noviny, žena mu podá kabát, 
starostlivo ho opráši a vyprevadí ho.

Muž odíde do svojho pánskeho klubu. Žena uprace riad, umyje ho, napraví dečky, 
vzorne zarovná kreslá. Potom sa sama upraví a odíde za svojimi priateľkami do dámske-
ho klubu. Tam spolu s ostatnými ženami preberú uplynulý týždeň, najmä to, čo varili 
a čo na to hovorili ich muži. Potom si spolu prejdú módne časopisy s módnymi účesmi 
a zhodnú sa, že primerané farbenie vlasov vo vyššom veku prospieva dobrým medziľud-
ským vzťahom. Spoločne skritizujú najnovšiu kuchársku knihu, ktorú si posledne zby-
točne kupovali, lebo recepty v nej nie sú dobré. Nikoho neohovárajú a ani neklebetia, 
lebo to sa predsa nepatrí a ony sú predsa vzorné dámy, manželky a matky.

Muži si medzitým v klube zahrajú bridž, prípadne biliard, ochutnajú novú whisky 
a spoločne sa rozprávajú o tom, aké milé a krásne ženy majú. Všade panuje mier a har-
mónia.

V podvečer sa ženy rozídu domov, aby pripravili teplú večeru. Zakrátko, akoby pod-
ľa presného plánu, prídu ich muži práve vtedy, keď ony prestrú na stôl. Spoločne si za-
sadnú a pri vynikajúcej večeri sa rozprávajú o vzájomnej láske a oddanosti.

Takáto idylka pokračuje deň za dňom, týždeň za týždňom. Ľudia sa cítia šťastní, 
lebo sa nikdy nehádajú, príbytky majú vždy upratané a čisté. Muži majú vyžehlené ešte 
aj ponožky a, rovnako ako ženy, chodia oblečení ako zo škatuľky. – –

Predchádzajúci príbeh, nech sa naň pozriete z ktorejkoľvek strany, sa vám možno 
bude zdať bláznivý, utopistický, nereálny, niekomu možno i ideálny či až príliš realistic-
ký. Jedným slovom, niekto sa v ňom spozná, iný v ňom nájde svoj cieľ a iného, naopak, 
zarazí.

Málokto z vás si však všimol, že manželia sa nerozprávali o vernosti, ale o oddanosti. 
Tento výraz nebol zvolený náhodou, pretože bytostná oddanosť je skutočným chcením 
týchto ľudí. Nie však oddanosť Bohu, čo by bolo ešte správne, i keď u duchov nemož-
né, ale oddanosť jeden druhému, ktorá sa prejavuje v tej najhoršej forme, v zotročení 
ženy, ktorá nemyslí na nič iné, len ako uhovieť svojmu mužovi.

Muži pokrytecky hovoria o láske, pričom však svoje ženy v skutočnosti nepovažujú 
za nič iné ako za prítulné domáce zvieratká, ktoré im varia, žehlia, upratujú … za čo sa 
im milostivo povoľuje rozprávať sa s inými ženami o varení, žehlení a upratovaní. Ako 
vrcholná odmena je potom bozk na líce na dobrú noc.

Teraz ste zarazení, lebo ste sa s takýmto konaním podľa vášho názoru ešte nestretli. 
Ako hlboko sa mýlite. Stretávate sa s ním denne a všade okolo seba.

Takéto konanie vytvorilo tie najväčšie a najbizarnejšie útvary, mestá a krajiny na 
druhom brehu. A čo bude pre vás ešte prekvapujúcejšie, mnohé tieto domy a krajiny sa 
pýšia pseudo rovnoramenným krížom v kruhu ako svojím znakom. Preto „pseudo“, lebo 
skutočný rovnoramenný kríž nemôže nad takýmito mestami nikdy zasvietiť.
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 79. Pád ženy či muža?

Had ponúkol: „Zjedz plod tohto stromu a určite neumrieš a budeš múdrejší než Boh!“ 
A žena vzala, ochutnala a ponúkla i muža. Muž vzal a jedol jablko s ňou. A tak bola 
žena prvá, ktorá padla, a muž bol prvý, ktorý ju nasledoval.

Uplynuli stáročia, tisícročia. Muž sa vždy bil do pŕs: „Ty si  prvá vzala, ty si  prvá 
padla,  ty si  vinná, žena!“ A tak padal hlbšie než tá, ktorá padla prvá. Zotročil ženu 
a urobil si z nej slúžku a otrokyňu. Žena sa stala len predmetom a vecou, ktorej keď sa 
chceli rodičia zbaviť, tak museli ešte zaplatiť takzvané veno! Stala sa predmetom a ve-
cou, pomocou ktorej králi spájali územie, keď podľa jej majetku si sami vyberali úze-
mia, ktoré neskôr pripojili ku svojej ríši.

Aby žena nevidela, kam je zatiahnutá, ovešali na ňu farebné sklíčka. Básnici spievali 
ódy o láske. Maliari maľovali cnostné madony. Zlatníci tepali prstene. A žena nevidela, 
že tie básne boli ospevovaním lásky otrokyne k mužovi. Nevidela, že madona plače, 
lebo obrazy vyzdvihovali iba zvieracie pudy, materstvo. A žena nevidela, že prstene sú 
okovy, ktoré ju naveky prikovali ako poslušnú väzenkyňu … k posteli jej muža.

Tých niekoľko, ktoré sa tomuto vzopreli, hneď všetci označili za nemravné a spustnu-
té ženy. Tak sa stalo so všetkými, ktoré si chceli uchovať vlastnú dôstojnosť. Boli ohová-
rané  a  hanobené,  hoci  vo  svojom vnútri  boli  čisté.  Muži  sa  nechceli  vzdať  svojich 
vlastných otrokýň, preto potierali všetky iné ženy, ktoré ohrozovali ich vlastné pohodlie 
a nemravnosť. Tak bol dovŕšený pád žien do hriechu. Veď muž bol predsa svätý!

Z tohto bludného kruhu sa však musí povzniesť prvá žena, lebo ona to bola, ktorá 
pred  miliónmi  rokov  prvá  padla.  Potom  ju  ako  prvý  opäť  bude  nasledovať  muž. 
Dobrovoľne sa však svojej otrokyne nevzdá. Tak to robil po tisícročia.

Bude to ešte ťažký boj na tejto Zemi, kým sa to podarí, lebo najväčšou biedou je to, 
že tie, ktoré ako víťazky nad sebou samými už mali stáť pred celým ľudstvom, dnes ešte 
stále stoja v porobe.

Opäť k vám musí byť volané: „Musíte sa zmeniť v sebe! Musíte zmeniť všetko, čo je 
nesprávne! A ako prvý krok sa musíte zmeniť vy, ženy, lebo na tejto zmene stojí všetko 
ostatné!“
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 80. Nová žena

Pozrite sa do histórie, ľudia, a spýtajte sa sami seba, kedy bola žena slobodná. Ľahko 
zistíte, že vo vám známych dejinách to nikdy nebolo. Vždy boli ženy držané v úzadí, 
hlúpe a nevzdelané a len pár svetlých výnimiek sa dnes stavia na oči, akoby tie výnimky 
mali znamenať väčšinu.

Ak si  myslíte,  že  sa to  týka iba dávnej  minulosti,  veľmi sa  mýlite.  Ešte i  učiteľ 
národov Komenský bojoval za to, aby i ženy mali právo na vzdelanie. A ešte v dvad-
siatom storočí vo „vyspelej demokracii“ vo Švajčiarsku dlho nemali ženy ani len voleb-
né právo! Teraz buďte, ženy, na seba pyšné a muži, bite sa do pŕs, akí ste dobrí!

Už takmer sto rokov je medzi vami Slovo, v ktorom máte jasne napísané, že ženy sú 
tie, ktoré majú predchádzať mužov. Nastavte si však ostré zrkadlo, veľmi ostré a pozrite 
sa na seba bez akéhokoľvek prikrášľovania. Kto umýva WC vo vašich chrámoch? Či by 
vari „pánovi tvorstva“ spadla koruna z hlavy, lebo si myslí, že smradľavá robota mu do 
rúk nepatrí?!

Spomeňte si, ktorý z rečníkov pyšne prehlásil, že na Hore žena nikdy nečítala Slovo 
a ani nebude, pričom však asi zabudol, že sama pani Mária to minimálne jednej žene 
ponúkla! Hrdíte sa tým, že viete, čo je práca žien a práca mužov, lebo si myslíte, že  
viete rozoznať aktívne od pasívneho, pričom však zabúdate na to, že v celom stvorení sú 
strážkyne brány ženy.

Otrokár zostane otrokárom dovtedy, pokým má otrokov. Moderní otrokári dali že-
nám už predsa  veľa!  Môžu voliť,  môžu byť volené,  môžu pracovať,  môžu zarábať, 
môžu dokonca živiť rodinu. Niektorí, ale iba niektorí muži dokonca znesú, že žena je 
i vzdelaná. Ani jeden však nepripustí jedno. Aby žena vládla podľa Zákona, ktorý hovo-
rí, že všetko duchovne silnejšie vládne duchovne slabšiemu. Potom by totiž museli pri-
znať,  že  všetko,  ale  úplne  všetko,  čo  ženám  dovolili robiť,  bolo  len  preto,  aby  im 
v skutočnosti ženy slúžili.

Preto, aby to všetko dosiahli, napokon určili, čo sa ženám páči, čo nie, čo majú rady, 
čo rady robia atď. Ženy ako správne otrokyne i na toto pristali. A tak rady umývajú riad, 
rady upratujú, rady umývajú okná … i tie záchody. A aby predsa len mali niečo pekné, 
tak rady vyzdobujú byty aj oltáre. Pre mužov je táto práca nedôstojná a musia riešiť dô-
ležitejšie otázky – kto vyhral vo futbale, ktorú politickú stranu voliť … ale najmä čo je 
ženská a mužská práca! A preto jediný možný krok k tomu, aby tu boli nové ženy, je  
ten, že ženy samy budú určovať, čo je mužská a čo ženská práca, lebo tak je to všade 
inde vo stvorení.

Pozdvihnite sa, ženy, a povstaňte z prachu zeme hrdé a slobodné a obráťte svoju tvár 
ku Svetlu! Odhoďte otrocké reťaze a spoznajte konečne, kde je vaše poslanie. Máte byť 
panie domáceho krbu, teda tie, ktoré  vedú domácnosť. A ako všade inde, tak i u vás 
musia hostia, teda vaši muži rešpektovať oprávnené práva domácej panej. Nie ste domá-
ce popolušky, na ktoré by vás muži radi premenili, lebo tak si predstavujú panie domá-
ceho krbu a tak vám to aj prezentujú. Spoznajte konečne význam slova „pani“!
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 81. Nový muž

Ženy sa musia zmeniť prvé k tomu novému, aby ich potom nasledovali muži. Na to však 
musia mať vytvorené podmienky, ktoré im musia pripraviť práve muži.

Ako  prvý  krok  je  veľmi  potrebné,  aby  muži  konečne  pochopili,  aká  náročná 
a mnohokrát ťažká je takzvaná ženská práca. Usmievate sa nad tým, muži, a myslíte si, 
že čo už ťažkého môže byť na utieraní prachu, umývaní riadu, praní či žehlení. Na kaž-
dej z tých činností na prvý pohľad nenájdete nič ťažkého, ale skúste si ich vy sami zara-
diť medzi svoje povinnosti.

Najlepšie bude, ak si po obzvlášť náročnom pracovnom dni naplánujete pranie a po-
čas prania ešte navaríte večeru, umyjete riad, vyžehlíte deťom veci do školy, skontrolu-
jete  im  domáce  úlohy,  potom vypraté  prádlo  vyvesíte,  poutierate  prach  a  na  záver 
povysávate celý byt. Umývanie okien si môžete nechať ako zákusok! Prezliekanie perín 
si naplánujte na druhý deň ráno,  preto vstaňte o dve hodiny skôr, aby ste to stihli ešte 
pred odchodom do práce. Takto to robte každý deň aspoň dva týždne, pričom každý deň 
odpárajte a prišite aspoň päť gombíkov na košeli a zaštopkajte aspoň tri ponožky. Nieže 
však zabudnete každý deň nakúpiť!

Svojej žene kúpte permanentku do divadla, futbal pre ňu predsa len nie je, a v prípa-
de, že v niektorý deň nie je predstavenie, pošlite ju s priateľkou do kaviarne.

Zdá sa vám to všetko prehnané? A že sa to nedá zvládnuť? Prečo to teda všetko bež-
ne žiadate od svojich žien, ktoré keď sa vám chcú posťažovať, odbijete: „Čo už je len na 
tom také ťažké?!“

Teraz si všetci muži povedia, že si už vedia predstaviť, aké to ženy majú náročné. 
Opäť je to len výhovorka, lebo pokiaľ to naozaj neskúsili, nič nemajú prežité, lenže iba 
v prežití je poznanie.

Preto vy,  ženy, pokiaľ sa chcete skutočne oslobodiť a tým následne oslobodiť aj 
mužov, trvajte a nástojte na tom, aby muži tie dva týždne naozaj vykonávali všetky vaše 
práce. Vy za nich preberte ich práce – riešte, koho budete voliť v najbližších voľbách, 
nezabudnite natipovať, kto vyhrá zajtrajší futbalový zápas, ale nanoste i drevo, ak ho 
nosí váš muž, či narúbte triesky. Jednoducho vo všetkom si vymeňte domáce úlohy.

Takto navzájom spoznáte, že ten druhý to tiež nemá ľahké, že jeho práca je náročná 
a mnohokrát ťažšia, prípadne omnoho ľahšia, než ste si mysleli alebo ako to ten druhý 
prezentoval. Po týchto dvoch týždňoch si spolu sadnite, usmejte sa na seba a rozdeľte si 
prácu tak, aby ste toho druhého nezneužívali,  ale zároveň tak, aby ste nepreťažovali  
sami seba.

Vo stvorení nejestvuje čisto ženská alebo čisto mužská práca, ale aktívna a pasívna 
činnosť. Je pravda, že vzhľadom na jemnejšie ženské telá nemôžete chcieť, aby žena rú-
bala drevo či nosila vodu zo studne, hoci sa tak doteraz na mnohých miestach deje. Ak-
tívne a pasívne pôsobenie sa totiž prejavuje v inom.

Aktívne sa vo stvorení prejavuje hrubšími formami, pasívne jemnejšími. To nemá 
nič spoločné s prácou. Dnes mnohé práce, ktoré kedysi vykonávali muži, vykonávajú 
ženy, a naopak. A nie je v tom nič pokrivené. Na kráľovských hradoch boli záhradníci, 
ktorí sa starali o jemné kvety. Dnes to robia väčšinou ženy. V domácnostiach vždy varili 
väčšinou ženy, no napriek tomu sú za najlepších kuchárov považovaní muži, ktorí sú 
väčšinou šéfkuchári, a tiež to nie je nesprávne. Takto môžete ísť povolanie za povola-
ním a zistíte, že je to tak takmer všade.

Samozrejme, natrafíte pri tom na mnoho pokriveného a nesprávneho. To však nie sú 
len ženy v politike, lebo politika ako taká je úplne nesprávna, ale i ženy v domácnos-
tiach,  kde  mnohokrát  vykonávajú  prácu,  na  ktorú  sú  určení  sluhovia.  Mužov vidíte 
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Nový muž

v módnom priemysle, i keď móda je tiež úplne nesprávna, a ďalej ako učiteľov malých 
detí či ošetrovateľov chorých. To je práca žien, pretože sa tam vyžaduje ich jemnosť. 
To, samozrejme, neznamená, že muži nemajú pomáhať napríklad pri ošetrovaní tým, že 
prenášajú chorých, ale ich miesto nie je napríklad pri obväzovaní, lebo tam je potrebná 
nežná ruka ženy.

Nemá zmysel tu rozoberať všetky pokriveniny, lebo tie sú úplne všade. Ak ich však 
chcete u seba naozaj odhaliť a zmeniť, urobte prvý krok, vymeňte si úlohy, a potom 
sami uvidíte, čo všetko sa okolo vás zmení akoby samo.
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 82. Pozdvihnutie ženy

Vyskúšali ste si na dva týždne vymeniť úlohy? Ak nie, nemá zmysel, aby ste vôbec číta-
li  ďalej,  lebo  by  ste  nič  nepochopili.  Ak  vám  k  tomu  chýba  iba  odvaha,  hľadajte 
v spomienkach tých, ktorí ako prví budovali Horu. Nájdete tam, že priamo Pán urobil to 
isté! On to síce nepotreboval, ale potrebovali to tí, ktorí tam prichádzali ako prví budo-
vať to nové.

Poďme však ďalej a venujme sa teraz druhému kroku. V prvom ste zistili, že domáce 
práce, ktorými sú zaťažené ženy, vôbec nie sú také ľahké, ako sa na prvý pohľad zdá, 
a na druhej strane mnohé domáce práce, ktoré robia muži, nie sú až také ťažké, ako oni 
o tom radi hovoria. Na tomto mieste si teraz preto musíme ujasniť, v čom je aktívne 
a v čom je pasívne pôsobenie mužov a žien.

Bolo vám povedané, že žena stojí o pomysleného pol stupienka vyššie než muž. To 
znamená, že ona má byť riadiaca a muž vykonávajúci. To, samozrejme, neznamená, že 
ona má rozkazovať a že muž má otrocky poslúchať. Riadenie je umenie, ktorému sa 
učíte nielen tu na Zemi. Riadenie je v skutočnosti počúvanie Božej Vôle!

Žena má byť tá, ktorá počúva, aká je Božia Vôľa. Toto poznanie odovzdáva mužovi, 
ktorý  následne  ako  vykonávajúci  prakticky  uskutoční  túto  Vôľu  vo  stvorení.  To  je 
v skutočnosti celé tajomstvo aktívneho a pasívneho pôsobenia.

Nemýľte sa však, žena nielenže riadi, ona aj vykonáva. Riadenie znamená sadnúť si 
spolu s mužom a spolu rozhodovať, čo má kto robiť. Neznamená to hodiť všetko na 
jeho plecia či  ho preťažovať.  Zároveň nemá byť preťažovaná ani žena,  čo inak než 
spoločným rozhovorom nemá ako to hrubé a hrubohmotne silnejšie zistiť, čo to jemnej-
šie a krehkejšie zvládne. Preto ste si mali prežiť prvý krok, výmenu úloh, aby ste sami 
spoznali, aké je súčasné riadenie mužmi úplne nesprávne.

Z histórie poznáte dva pojmy, patriarchát a matriarchát. To, čo tu dnes všade vládne, 
je  silný  patriarchát.  Matriarchát  bol  v  histórii  však  jediný  ako-tak  správny  spôsob 
riadenia, pretože riadiť má žena, a nie muž.

Žena má teda na rozdiel od muža riadiť. Vykonávať majú potom obaja, žena žensky, 
jemnejšie a muž mužsky, hrubšie. O väčšine prác pritom vôbec nie je možné povedať, 
že by sa hodili iba pre jediné pohlavie.

Ukážme  si  len  pár  príkladov,  kde  doteraz  máte  pochybné  názory  iba  preto,  že 
v hmotnosti si nesprávne vysvetľujete pojmy.

Pod pojmom „strážca“ sa vám vynorí obraz ťažkého ozbrojenca, najčastejšie v brne-
ní. Pritom však zabúdate, že vo stvorení sú strážkyne brány ženy. Pojem „strážca“ totiž 
v pravom význame slova znamená ochranca, teda ten, ktorý dbá na Čistotu toho, čo je  
mu zverené do úschovy. Okolo neho sú potom obrancovia alebo rytieri, ktorí v zbroji 
bránia strážcu, aby k nemu nemohlo prísť nič, čo by mohlo znečistiť to, čo chráni.

Zdá sa vám to zbytočné, ale tak to nie je. Veď aj vo vnútri svätýň je ešte svätyňa svä-
týň. Svätyňu bránia obrancovia, zatiaľčo svätyňu svätýň stráži strážca. Stráži to najcen-
nejšie, preto on samotný musí byť strážený zo všetkých strán.

Alebo iný príklad. Slovo Pána čítajú na Zemi väčšinou muži. V celom stvorení je to 
však úplne inak, pretože tam ho čítajú väčšinou ženy. Vy sa však držíte pyšného prehlá-
senia niektorých učeníkov, že na Hore nikdy nečítala žena a ani nikdy nebude. Je to síce 
pravda, že nečítala, ale samotná pani Mária ponúkla možnosť čítania žene a nikto z vás 
ju predsa nebude upodozrievať, že by to malo byť pokušenie alebo niečo podobné či 
dokonca nejaká forma vyznamenania, pretože také konanie jednoducho pred oltár nepa-
trí.
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Vo svetle tohto poznania sa javia takmer ako rúhanie slová niektorých z vás, ktorí 
tvrdia, že keď je čitateľský kruh v poriadku, vždy sa nájde nejaký vhodný muž na číta-
nie. Tieto slová totiž priamo naznačujú, že na Hore nebol kruh v poriadku, teda pán 
Alexander, pán Vollmann, slečna Irmingard a pani Mária neplnili Božiu Vôľu!

Preto počúvajte slová vášho Pána, ktorý k vám volá: „Všade vo stvorení čítajú Slovo 
ženy okrem samotného Hradu Grálu, kde, samozrejme, ho hovorí priamo váš Pán! To, 
že ho na Zemi museli čítať muži, je strašným obrazom pádu žien, ktoré neboli dosť čis-
té na to, aby to smeli robiť ony samy!

Amen!“
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 83. Prirodzenosť a neprirodzenosť

Chodíte po Zemi, rozprávate sa medzi sebou, a pritom ani neviete, čo sú prirodzené a čo 
neprirodzené témy rozhovorov. Mnohé veci, ktoré sú prirodzenou súčasťou vášho života 
a o ktorých aj tak každý vie, pokladáte za niečo, čo má byť tabu, a naopak, prísne sú-
kromné témy vyťahujete na verejnosť. I v tomto smere sa stále prejavuje dominantné 
postavenie mužov.

Na Zemi ste dve pohlavia, muž a žena so svojimi duchovnými, ale i hrubohmotnými 
dôsledkami. O mužských problémoch sa bežne hovorí, napríklad váš syn už mutuje, za-
čínajú mu rásť fúzy, už sa holí atď., zatiaľčo o ženských problémoch sa mlčí. Nie je to 
však cudnosť, akoby sa mohlo na prvý pohľad zdať, ale to, že žena je považovaná za  
nečistú. Preto i také prirodzené dianie, ako je napríklad mesačné krvácanie, je považo-
vané za nečisté. Je to hlúpy názor, veď ako môže byť niečo nečisté, čo je prirodzeným 
dôsledkom hrubohmotného života?

Samozrejme, takéto témy nepatria do kaviarní či parkov, ale nemajú byť tabu v rodi-
nách, a to ani medzi ženami, ani medzi mužmi. V určitom veku je potrebné o problé-
moch  obidvoch  pohlaví  oboznámiť  rovnako  chlapcov  i  dievčatá,  lebo  inak  nikdy 
nemôžu pochopiť toho druhého.

Pokiaľ takéto rozhovory nie je možné z ľubovoľného dôvodu viesť v rodinách, môžu 
sa urobiť aj v úzkom priateľskom kruhu. Neklamným znamením toho, že žena je práve 
v týchto oblastiach považovaná za menejcennú, je viditeľná snaha zakryť túto skutoč-
nosť, že žena má krvácanie.

K tomu sa vymýšľajú rôzne moderné formy „neviditeľných“ ženských hygienických 
potrieb. I odevná móda tomu silne napomáha rôznymi nohavicami či inými tesne obopí-
najúcimi odevmi. Toto módne bláznovstvo diktuje, že žena musí byť vždy stopercentne 
rovná mužovi, a preto treba prirodzené prejavy jej tela zakryť. Takýmto postupom sa 
z prirodzeného diania stalo tabu, keď sa žena i pred inými ženami hanbí za svoje problé-
my.

Teraz si myslíte, že by o tom mali ženy verejne hovoriť. To je tiež veľký omyl. Lebo 
tým, že sa niečo snaží zatlačiť, sa to stáva ešte viac viditeľným. Jednoducho je potrebné 
o prirodzených veciach rozprávať prirodzene ako o niečom, čo je tu, a nielenže sa to 
nedá,  ale  ani  to  nie  je  potrebné  meniť.  Musíte  sa  len  prispôsobiť  Božím Zákonom 
v hmotnosti. Potom každý muž či žena, dieťa či dospelý bude normálnym spôsobom 
vnímať svoje i cudzie problémy bez toho, aby to pokladal za niečo neprirodzené, tajom-
né či dokonca tabu.

Keď v súčasnosti musí žena na nejakú otázku odpovedať, že nemôže, lebo má „svoje 
dni“, takmer každý to považuje za niečo, čo tú ženu znevažuje a znižuje namiesto toho, 
aby sa to považovalo za niečo prirodzené, čo prípadne odloží riešenie o týždeň. Pretože 
sa však v súčasnosti každý ponáhľa do hrobu, len o tom nevie, lebo taká je doba, ktorú 
tvorí on sám, musí  žena svoju indispozíciu zakryť vizuálne neviditeľnými pomôckami, 
zjesť neprimerané množstvo liekov na potlačenie prirodzených bolestí a tváriť sa, že je 
ako muž, ktorý je predsa vždy fit!

Teraz sa vráťme k druhej otázke, a síce neprirodzeným témam rozhovorov. Na to, 
aby ste pochopili, aké sú to, vám stačí zájsť do akejkoľvek kaviarne a pozorne počúvať. 
Nepatria tam len témy ako ohováranie či klebetenie, ale mnohokrát sú to vysoko intím-
ne otázky, ako napríklad vlastné choroby alebo otázky intímneho života!

Je nielen netaktné hovoriť o hemoroidoch na verejnosti, ale je to i neprirodzené, pre-
tože choroba má osloviť tých, ktorých sa bezprostredne týka. Takýmto spôsobom sa 
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však neprirodzene ventiluje a chorý sa jej rozpitvávaním snaží zbaviť zodpovednosti za 
pochopenie príčin. Samozrejme, i choroba ako taká má byť témou rozhovoru. Patrí však 
do úzkeho kruhu rodiny, lekára, prípadne blízkych priateľov.

Už i to je vlastne nesprávne, že chorý musí dlhé hodiny čakať v čakárni u lekára. 
Vhodné sú len dve formy – buď lekár príde k chorému domov, alebo chorý k lekárovi 
tak, aby nemuseli vzájomne na seba čakať. Vhodné sú i liečebné penzióny s individuál-
nym prístupom k pacientovi. Ale to sme už odbočili.

Keď sa vrátime k pôvodnej otázke, zistíme, že okrem chorôb jestvujú desiatky ďal-
ších tém, ktoré ľudia nesprávne zverejňujú. Vzniká otázka, prečo to tak je.

Je to jednoduché. Tak ako pri potláčaní prirodzených tém je hlavnou snahou po-
mužštenie žien, ktoré akoby posunulo kyvadlo do jednej strany, čím sa z príbytkov vy-
tratila dôvera, hľadá sa jej náhrada na verejných priestranstvách, ktorá to isté kyvadlo 
tlačí späť.

Vzniká tak dojem, že je všetko v poriadku, lebo takto si každý môže vyriešiť svoje 
vnútorné otázky.  Je to však len zdanie,  pretože v skutočnosti  odhaľuje svoje vnútro 
navonok. Najextrémnejším prejavom tohto diania sú rôzne bulvárne noviny, ktoré sa ne-
štítia odhaľovať intímne tajomstvá ľudí. Mnohí síce noviny navonok odsudzujú, no na 
druhej strane ich nielenže čítajú, ale svojím životom dávajú nejeden podnet pre ďalšie 
a ďalšie podobné články.
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 84. Čo je pohlavná zdržanlivosť?

Viete, že pohlavná zdržanlivosť nie je duchovne prospešná. Na druhej strane zároveň 
viete, že ani prílišná pohlavná aktivita nie je duchovne prospešná. Vzniká otázka, aká 
má byť primeraná pohlavná aktivita či zdržanlivosť.

Na túto otázku je veľmi ťažké odpovedať. Je to tak preto, že práve v tejto oblasti  
mnohé závisí nielen od duchovných, ale aj hmotných predpokladov. Samozrejme, bu-
deme teraz predpokladať, že vzťah medzi partnermi je duchovne čistý, teda že ich man-
želstvo je skutočne uzavreté v nebi.

Medzi týmito partnermi raz za čas vznikne i potreba pohlavného spojenia. Aký je 
však časový úsek to „raz za čas“? Hodina, týždeň, mesiac alebo rok? Prísne vzaté, ani 
jeden z nich a zároveň všetky naraz.

U mladých ľudí sú to naozaj hodiny a dni, u starých i roky. Každý musí sám cítiť,  
aká je práve jeho zdravá potreba v tom-ktorom životnom období. Nesmiete však byť 
prekvapení, že i táto potreba sa mení, a to nielen smerom k menej častej, ale napríklad 
v období prechodu i k častejšej potrebe ako predtým. Práve toto obdobie býva kritické, 
pretože si myslíte, že už na to máte vek, aby ste sa vedeli zdržať, a potom násilím potlá-
čate prirodzené potreby, čím u vás vzniká nesprávna pohlavná zdržanlivosť so všetkými 
známymi telesnými i duchovnými dôsledkami.

Niektorí z vás sú možno prekvapení, pretože si myslia, že takéto aktivity k takému 
veku už naozaj nepotrebujú, veď aj ich telesné sily tomu zodpovedajú. Nevedia však, čo 
všetko je alebo nie je pohlavná zdržanlivosť a pohlavná aktivita. Stále si totiž myslia, že 
k tomu patrí iba pohlavný styk.

To však nie je pravda. V prednáške „Bozk priateľstva“ je jasne povedané, že i dotyk 
napríklad okolo pliec či obyčajné podanie ruky medzi opačnými pohlaviami nie je vždy 
správne. Je to tak preto, že i vtedy dochádza k čiastočnému spojeniu, pri ktorom dochá-
dza k výmene pohlavnej sily.

To je však zároveň kľúč k pohlavnej aktivite vo vyššom veku. Samozrejme, nielen 
v ňom. Veď i mladí ľudia sa radi pohladia či si vymenia bozk. Takýmto spôsobom sa 
pohlavná sila šíri  i  medzi starými ľuďmi a ich duch sa obohacuje. Samozrejme, i tu 
platí, že takéto spojenie má byť raz za čas.
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 85. Hrubohmotný prejav pohlavného pudu

Čítali ste, že pohlavná zdržanlivosť nie je duchovne prospešná. Vzniká však otázka, ako 
majú tento problém riešiť ľudia  osamotení,  napríklad slobodní,  rozvedení,  vdovci  či 
partneri od seba na dlhší čas odlúčení.

V zdravom tele sa prirodzene prejavuje pohlavný pud, ktorý si následne vyžaduje 
i hrubohmotný  prejav.  Sami  ste  možno  viackrát  zistili,  že  ste  mali  napríklad  sny, 
v ktorých ste mali pohlavný styk vedúci až k vyvrcholeniu. Toto však nezažívajú len 
ľudia, ktorí už i hrubohmotne s niekým žijú, ale aj ľudia, ktorí ešte nepoznali druhého 
partnera. O aké dianie vlastne ide?

Je to tlak pohlavného pudu, ktorý sa  musí hrubohmotne prejaviť. Sny sa v tomto 
prípade  odohrávajú  v  strednej  hrubohmotnosti,  a  tak  dochádza  k  hrubohmotnému 
dianiu. Nič viac, takéto sny dokážu uspokojiť vo väčšine prípadov len dočasne odlú-
čených partnerov. U ostatných si však pohlavný pud vyžaduje i prežitie v hrubej hrubo-
hmotnosti. V takom prípade je jedným z vhodných riešení masturbácia.

Samozrejme, takisto ako v prípade spoločného života manželov má byť len z času na 
čas, keď je to naozaj nevyhnutná daň prírode. O tom, že masturbácia nie je neprirodze-
ná, svedčí i to, že viaceré zvieratá, ako opice, psy, mačky atď., ju bežne vykonávajú.

Masturbácia však nie je jedinou vhodnou formou. Môže sa stať, že i v partnerskom 
vzťahu nie je napríklad z dôvodu choroby či iných príčin možný pohlavný styk. Vtedy 
je ako vhodná alternatíva vzájomné hladenie, napríklad po chrbte, hrudníku či bruchu. 
Týmto dochádza k silnej aktivizácii pohlavnej sily, ktorá dokáže nielen upokojiť pohlav-
ný pud, ale dokonca nahradiť i samotný pohlavný styk až do takej miery, že bude medzi 
týmito partnermi viac než výnimočný.

Ako tretia a posledná vhodná forma uspokojenia pohlavného pudu je mimomanžel-
ský vzťah dvoch slobodných partnerov. Nutným predpokladom je vzájomná duchovná 
láska, ktorej prejavom je vzájomná vernosť. Takíto partneri nežijú spolu a stretávajú sa 
viac než výnimočne. Ako príklad takéhoto partnerského vzťahu bola Mária s Kreolom. 
Kreolus zostal Márii verný a nikdy sa neoženil ani nepoznal inú ženu. Mária takisto za-
chovala vernosť, lebo Jozefa si duchovne zobrala až vtedy, keď Kreola vo svojom vnútri 
opustila.

Veľmi sa mýlia tí ľudia, ktorí si myslia, že vernosť či pohlavný život patria len do 
manželského zväzku. Pravé manželstvá sa uzatvárajú v nebi a nehľadia na nejaké po-
zemské ustanovizne.

Pravá vernosť je prejavom Čistoty, ktorá nedovoľuje, aby duch mal naraz viac par-
tnerov. Ale tak ako všade inde, aj tu tomu treba rozumieť v duchovnom význame. Váš 
pravý partner môže byť momentálne na druhom brehu alebo na druhej strane zemegule 
a jednoducho sa s ním nestretnete. To však  neznamená, že vtedy nemôžte mať iného 
hrubohmotného partnera.

Ale môžete sa stretnúť i  s iným prípadom. Stretnete sa s jedným vám duchovne 
vhodným partnerom a budete spolu pohlavne žiť. Po určitom čase však stretnete nie-
koho iného, vám duchovne vhodnejšieho partnera. Vo vašej duši vznikne zmätok, preto-
že pocítite silnú náklonnosť a zároveň pocítite, že toho prvého máte stále radi. Avšak 
telesne môžete žiť iba s jedným; to však neznamená, že to nutne musí byť ten prvý. 
Opustíte ho, no nie preto, že by ste si ho nemohli vážiť, ale preto, že pochopíte, že ste  
stretli niekoho, s kým budete vzájomne šťastnejší. V takom prípade tento rozchod nie je 
až taký bolestný a zostávate aspoň priatelia.
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 86. Partnerská vernosť

Partnerská vernosť stojí pred vami ako niečo posvätné. Niečo, čo cítite, že tu musí byť, 
lebo bez nej nemôžete ako partneri pôsobiť. To všetko je správne. Ale je to len malá  
časť pravej partnerskej vernosti.

„Partnerská vernosť.“ Tieto slová vo vás väčšinou vyvolajú obraz nenarúšania po-
zemského zväzku v hrubej hrubohmotnosti. Chýba tomu však mnohé ďalšie poznanie.

Mnoho párov si je neverných bez toho,  aby si uvedomili svoju neveru a naopak, 
mnohí ľudia, o ktorých si myslíte, že sú neverní, sú obrazom pravej partnerskej vernosti.

Zoberme si príklad. K manželskému páru príde na návštevu nejaká dáma. Rozpráva-
jú sa spolu a zrazu manžel zistí, že si s touto dámou veľmi dobre rozumie. Mnohé otáz-
ky, ktoré spolu s manželkou nemohol vyriešiť, sú zrazu vyriešené. Väčšina mužov sa 
vtedy dopustí nevery. Namiesto toho, aby boli radi, že sa tieto otázky vyriešili, si čo i len 
na krátky čas pomyslia, že s touto dámou si rozumejú viac než s vlastnou manželkou. 
Začnú  si  namýšľať,  že  práve  preto  si  ju  už  nemôžu  vážiť  a  mnohokrát  to  vedie 
i k hrubohmotnému rozvodu. Po určitom čase však vo väčšine prípadov zistia, že s tou 
dámou si predsa až tak dobre nerozumejú a že s pôvodnou manželkou si rozumeli lep-
šie. Niekedy sa pokúsia vrátiť späť, no neuvedomujú si, že ich bývalá manželka je tá, 
ktorá ako jediná v tomto prípade by mohla povedať, že si bývalého muža nemôže vážiť.

Takýto  príklad  platí  i  v  opačných  prípadoch,  teda  keď  sa  objaví  nejaký  muž, 
s ktorým si bude dobre rozumieť manželka.

Aby bolo  možné  vysvetliť  toto konanie,  musíme  sa  bližšie  pozrieť  na  duchovné 
dianie, ktoré je za tým skryté. Tak ako je i v duchovnom Zákon, že aktívne sa spája 
s pasívnym, aby tak vznikol celok, tak i v hmotnosti sa priťahuje napríklad kladný pól 
so záporným. Je to nutné dopĺňanie celku tak, aby potom celok ako taký mohol pôsobiť.

V partnerskom vzťahu sa to prejavuje tak, že muž a žena sa navzájom dopĺňajú. To, 
samozrejme, neznamená, že napríklad jeden má byť pekný a druhý škaredý, jeden má 
byť dobrý a druhý zlý, bohatý a chudobný či iné nesprávne protiklady. Správne dopĺňa-
nie je také, aby partnerský pár dokázal pôsobiť vo všetkých smeroch ako jeden. Jeden 
plánuje,  druhý  uskutočňuje;  jeden  rozvíja  podrobnosti,  druhý  má  zhrňujúci  pohľad; 
jeden pôsobí ako očistný dážď, druhý ako očistný vietor; jeden je parný rušeň, druhý 
tender na uhlie atď., a to bez ohľadu na to, ktorý z týchto doplňujúcich sa protikladov je 
muž a ktorý žena.

Keď sa v zmysle uvedeného vrátime naspäť k návšteve dámy či pána u manželského 
páru, pochopíme, prečo si mohli tak zdanlivo rozumieť. Jednoducho preto, lebo sa stret-
nú napríklad tender s tendrom alebo vietor s vetrom. Je samozrejmé, že sa tak vyriešia  
trochu ľahšie niektoré otázky a je to dokonca i správne. To však neznamená, že má 
vzniknúť nevera. Veď takéto otázky sa dajú riešiť i mnohými inými spôsobmi. Je to ne-
pochopenie základného Zákona stvorenia, že vlastne len celok, teda druh ako taký môže 
pôsobiť naplno.

Tento Zákon dopĺňania je len jedným z vedľajších prejavov Zákona príťažlivosti rov-
norodého. Medzi partnermi musí vždy platiť vzácna rovnorodosť vo všetkých dôleži-
tých otázkach, lebo inak sa nikdy nedokážu pochopiť. Aby muži mohli  chápať ženy 
alebo ženy mohli chápať mužov, musia vzájomne dávať to, čo tomu druhému chýba. Po-
kiaľ to tak v nejakom partnerskom zväzku nie je, nikdy sa nedokážu nielen pochopiť, 
ale aj oni sami nemôžu pôsobiť tak, ako by mali. A potom z toho vznikajú až rôzne ex-
trémne skupiny či hnutia, ako napríklad feminizmus či jeho protiklad, futbal.

Teraz sa však vráťme k začiatku tejto prednášky. Bolo povedané, že mnoho never-
ných partnerských zväzkov sa javí ako verných a naopak. Na základe predchádzajúceho 

189



Partnerská vernosť

bude ľahko pochopiteľné, že partnerské zväzky, kde nie je súlad v dopĺňaní, musia byť 
zákonite nesprávne a skôr či neskôr vedú k duchovnej a následne i k hrubohmotnej ne-
vere. Samozrejme, príklady, ktoré sme uviedli,  hovorili  i  o vzniku nevery v zdanlivo 
správnych zväzkoch. Preto iba zdanlivo, lebo ak jednému z partnerov prišla na um neve-
ra, potom v tomto zväzku chýbalo to základné, rovnorodosť.

Nie je nesprávne, práve naopak, ak má ženatý muž alebo vydatá žena slobodného 
priateľa opačného pohlavia, ktorý dokonca môže byť aj rodinný priateľ. Dokonca sú vý-
borné manželské štvoruholníky, kde napríklad v jednom páre je muž rušeň a žena ten-
der a v druhom presne naopak. Vtedy takáto štvorica dokáže prekvapivo jednoducho 
riešiť i tie najzložitejšie otázky pozemského bytia, pretože spolu vytvárajú štyri vrcholy 
rovnoramenného kríža vo vzájomnom dopĺňaní sa. To čo potrebuje riešiť tender ako ak-
tívne, to vyrieši tender-muž, čo potrebuje vyriešiť tender ako pasívne, vyrieši tender-že-
na. U rušňov to platí úplne rovnako. A preto až táto štvorica ako taká predstavuje druh 
ducha.
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 87. Mozaika vzťahov medzi ľuďmi

Mnoho miliárd je duchov vo stvorení. Keď si predstavíte, koľko tisíc z nich poznáte 
práve vy, ľahko zistíte, aké je nepredstaviteľné množstvo vzájomných vzťahov medzi 
nimi. Vytvára sa obrovská mozaika vzájomných vzťahov, kde má každý svoje nezastupi-
teľné miesto. Je to podobne ako vo vesmíre, kde každá, i tá najmenšia planéta z toho ne-
predstaviteľného množstva hviezd má svoje miesto a určenie. Ani jedna jediná tam nie 
je náhodou a ani jedna jediná nesmie chýbať, aby vesmír znel v harmonickom akorde 
svojej piesne.

Mali by ste sa poučiť z hviezd, ľudia, pretože tam ide každá po svojej dráhe, pričom 
rešpektuje  dráhy iných.  Ale  svoju dráhu môže  sledovať iba  vtedy,  keď ju i  ostatné 
hviezdy rešpektujú, teda pôsobia na ňu tak, ako majú zo Zákona.

Tak by to malo byť aj medzi ľuďmi. Každý má ísť svojou dráhou, pričom však re-
špektuje dráhy iných. Musí si byť vedomý, že vytvorenými vzťahmi pôsobí na druhých, 
a teda zasahuje do ich cesty. Ale takisto i tí druhí skrz tieto vzťahy zasahujú do jeho 
cesty. Tak to je a aj musí byť zo Zákona, lebo hoci každý musí ísť svojou cestou sám, 
vždy na tejto ceste stretáva aj iných ľudí.

Preto ti beda, človeče, ak svojim konaním narušuješ harmóniu, teda vytváraš také 
vzťahy,  ktoré  nie  sú  správne.  To  má  za  následok  veľmi,  veľmi  ťažké  prežívanie 
u mnohých ľudí, pretože miesto podporovania hatíš a brzdíš.

Nikomu z vás ani len nepríde na um, že by Mesiac mal prestať obiehať okolo Zeme, 
Zem okolo Slnka, Slnko okolo stredu galaxie. Tak prečo to robíte vy, ľudia, keď namies-
to toho, aby ste ako planetárna sústava krúžili okolo jedného Slnka, hľadáte iné slnká, 
ktoré sa vám zdajú krajšie?!

Teraz sa vám to zdá ako niečo, čomu nerozumiete. Veď vy predsa nie ste ako iní, 
ktorý miesto jedného Boha uctievajú dvadsať modiel. To si však iba myslíte. Neuvedo-
mujete si, že cirkevné predpisy a cirkevní hodnostári sú tými vašimi falošnými slnkami 
a modlami!

Myslíte si, že vy už nepatríte medzi tie milióny tých, ktorí ešte nenašli cestu do vašej 
cirkvi, a pritom si neuvedomujete, že nie ste o nič lepší než oni.
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 88. Dokonalosť tvora

Blúdite stvorením a hľadáte zmysel svojho bytia, hľadáte svoje korene, svoj pôvod a svoj 
cieľ. Pri tomto blúdení vás ako pevná niť sprevádzajú železné Zákony stvorenia a nedajú 
vám zablúdiť, pokiaľ sa ich držíte.

Po  milióny  rokov  vášho  blúdenia  ste  sa  ako  na  vlnách  stretávali  navzájom  raz 
s jednými ľuďmi, raz s druhými. Raz tu, raz na druhom brehu. Stretávali ste sa a vytvá-
rali  ste  si  vzájomné vzťahy – vzťahy lásky i  nenávisti,  vzťahy sympatie  i  antipatie, 
priateľstva i nepriateľstva. Takto ste blúdili milióny rokov až nezostal ani jeden jediný 
duch, s ktorým by ste sa neboli stretli čo i len na chvíľu.

Vo svojom blúdení ste takto našli tisíce duchov, s ktorými si rozumiete, sú vám blízki 
a máte ich radi. Mužov i ženy, mladých i starých, deti i dospelých. Teraz sa s nimi znova 
stretávate a ste niekedy v rozpakoch. Naraz cítite lásku ku dvom mužom, či ku dvom že-
nám,  naraz  cítite,  že  toho  ducha  milujete  i  nenávidíte  zároveň,  naraz  cítite,  že  vás 
k tomu duchovi niečo púta i od neho odpudzuje. Pozrite sa naspäť na svoje blúdenie 
v dejinách času a spoznáte súvislosti.

Blúdili ste, aby ste dosiahli dokonalosť, ktorú nemôžete dosiahnuť, kým nespoznáte 
tieto súvislosti. Duch, ktorého milujete i zároveň nemáte radi, vám bol raz otcom, mat-
kou, bratom, dcérou, priateľom či manželkou. A nejeden raz bol vaším vrahom či vašou 
obeťou. Duch, ktorého iba milujete, bol vždy vaším priateľom, bratom, milencom, ot-
com, no nikdy vás nezradil.  A duch,  ktorého nemáte radi,  bol  vždy vaším zradcom 
alebo vašou obeťou.

Toto poznanie je hlboko skryté vo vašom duchu a nedá sa odtiaľ vymazať, pretože je 
to osobné prežitie ducha, ktoré je ako poklad uložené v raji.
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 89. Duchovná iskra spejúca k dokonalosti

V prednáške „Dokonalosť tvora“ sme písali o tom, ako je možné, že môžete na Zemi 
naraz milovať viacerých duchov. Samozrejme, ako partnera môžete mať vždy len jedné-
ho, pretože tak vám to prikazuje váš prirodzený stud.

Budete sa teraz brániť, že ako môžete milovať viacerých, keď máte manžela, man-
želku. Toto je stupeň, kedy sa vaša duchovná láska dokáže priblížiť ku svojej dokonalos-
ti.  V skutočnosti  necítite k nikomu z nich ani menšiu,  ani  väčšiu lásku.  Vždy je to  
rovnako silná láska. K tomu, aby ste s niekým mohli žiť ako partneri, musí však byť spl-
nených ešte niekoľko predpokladov, o ktorých sme si písali v prednáške „Partnerská 
vernosť“.  Okrem nich,  samozrejme,  určitú  rolu hrá  i  primeraná telesná príťažlivosť. 
Toto všetko spolu vedie k odhaľovaniu tajomstiev bytia.

Namietate, že ako môžete milovať viacerých, keď bolo povedané, že pravé manžel-
stvá sa uzatvárajú v nebi. Namietate, že tam musí byť nejaký rozpor, pretože ešte aj 
v manželskom sľube sa hovorí: „S tebou nahor, ku Svetlu!“ Tieto rozpory však vo vás 
vznikajú iba preto, že tak ako vždy duchovné stŕhate do hmotného a naopak, hmotné 
chcete povýšiť na duchovné. Čo to teda znamená, že pravé manželstvá sa uzatvárajú 
v nebi?

Viete, že tu nie ste prvý a možno ani posledný krát. V každom živote ste mohli mať 
a mnohokrát aj mali ako manželov tých najrôznejších duchov. S väčšinou z nich ste 
uzavreli pravé duchovné manželstvo v nebi. Takže koľko tých právoplatných duchov-
ných manželstiev máte?

Jediná správna odpoveď je, že všetky a zároveň ani jedno. Všetko boli naozaj du-
chovné manželstvá počas vášho života na Zemi. Po smrti ste sa všetci rozišli do tých 
najrôznejších častí  záhrobia podľa stupňa svojej zrelosti.  V mnohých prípadoch vaše 
manželstvo pokračovalo aj tam, pokiaľ ste boli spolu, a v mnohých prípadoch zaniklo 
skôr, než ste vôbec zistili, kde ste.

Sľub „S tebou nahor, ku Svetlu!“ je v prvom rade záväzok, že budete žiť tak, aby ten  
druhý mohol ísť ku Svetlu. Potom však i vy žijete tak, že tam môžete ísť, a preto vaša 
cesta môže byť spoločná.

Keď prídete domov, sami zistíte, či tam, kde je čisto duchovný raj, chcete naozaj vo 
večnom bytí s týmto partnerom byť. Nebúchajte sa päsťou do pŕs, že to viete, lebo 
v skutočnosti to vôbec neviete. Váš obzor je teraz veľmi malý, menší, než si myslíte, 
a vôbec neviete, lebo to nemôžte vedieť, aké je to vôbec bytie čo i len v záhrobí, nieto 
ešte v duchovnej ríši. Pokiaľ ste na Zemi, ani to nikdy nemôžete vedieť.

To je aj omyl všetkých jasnovidcov, ktorí si myslia, že niečo poznajú. Niečo poznať 
znamená  prežiť  a  niečo  prežiť  znamená  byť  osobne  prítomný  so  všetkými  svojimi 
zmyslami. Nech by mal jasnovidec otvorený aj ten najvyšší zrak, vždy vidí či počuje len 
určité maličké obrazy z celého skutočného diania. Tieto obrazy môžu byť veľké, nád-
herné, hocijako slávnostné … no sú to len obrazy, ktoré sú smerom nadol odovzdávané, 
aby sa i v nižších častiach stvorenia mohli pochopiť súvislosti.

A preto nech ste v doterajších prednáškach počuli čokoľvek a nech to bolo akokoľ-
vek vznešené či veľké, boli to vždy len obrazy, ktoré vám k tomu povolaní smeli odo-
vzdať. Ak však budete tvrdiť, že podľa vášho poznania napríklad jemnohmotnej ríše je  
to inak, nevedome sa vystavujete tomu, že sa vás každý môže opýtať, kedy a kde v tom-
to živote ste tam boli a ako ste sa tam svojím hrubohmotným telom dostali. Aj keď ab-
surdná,  nie  však  nesprávna  otázka  môže  byť,  či  tam premáva  autobus a  z  ktorého 
nástupišťa odchádza.
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 90. Cesta duchov k dokonalosti

Už sme písali, že druh ducha je vtedy úplný, keď pôsobí ako štvorica vo vzájomnom do-
pĺňaní a prelínaní sa. Ešte však nemáte presný obraz o tom, čo to vlastne je, teda aké 
vlastnosti ducha sa môžu dopĺňať a aké prelínať.

Zaiste, nikto z vás nebude ani len predpokladať, že sa budú dopĺňať také vlastnosti 
ducha, ako je túžba po svetlom domove vo Výšinách či konanie dobra. To sú vlastnosti, 
ktoré musí mať každý duch v sebe, teda ktoré sa navzájom prelínajú a vlastne sú tým 
rovnorodým, čo ich priťahuje k sebe.

V tejto oblasti, pokiaľ sa duchovia usilujúci do Výšin stretávajú na Zemi, dochádza 
prekvapivo k najväčším konfliktom. Je to tak preto, že každý túži  dosiahnuť to isté, 
a preto  vidí  svoje  vlastné  nedostatky  na  tomto  poli.  Zároveň vidí  i  nedostatky  tých 
druhých. Toto je oblasť, kde prežívaním a spoznávaním chýb iných má spoznať svoje 
vlastné nedostatky a snažiť sa ich odstrániť.

Pretože však nemá mlčať o chybách iných z pokryteckých dôvodov, aby ich náhodou 
neurazil, dochádza k určitým stretom. Nesprávne si totiž vykladá Slovo ten, kto tvrdí, že 
o chybách iných sa má mlčať, keďže tým poukazujeme na svoje vlastné chyby. Neuve-
domuje si totiž, že takýmto správaním mnohokrát zabráni tomu druhému spoznať svoje 
chyby.

Upozornenie na chyby či nesprávne konanie sa zamieňa s nesprávnym kritizovaním. 
To je však omyl. Ak niekto vidí u niekoho iného nejakú chybu, má sa v prvom rade za-
myslieť,  či  sám nemá takú istú.  Potom,  ak spozná,  že  má,  má ísť  za  tým druhým 
a s kľudom mu o chybe ich oboch povedať. Ak si však myslí, že on osobne takú chybu 
nemá, má ísť takisto za tým druhým a s kľudom mu povedať, že zrejme i on bude mať 
podobnú chybu, len o nej nevie.

Takýmto spôsobom sa totiž obaja môžu otvorene porozprávať o svojom probléme, 
za ktorý sa možno i hanbia, a spoločnými silami môžu hľadať východisko. Samozrejme, 
každý svojím osobitným štýlom a spôsobom. To je potom to konanie, že nevidíme chy-
by iných, teda ich nekritizujeme a nerozprávame o nich na verejnosti. Je však najvyššie 
pokrytectvo tváriť sa, že o nich neviete, keď sa s nimi každú minútu stretávate. A ešte 
väčšie pokrytectvo je rozprávať sa o nich len s tými, o ktorých viete, že i oni si ich 
všimli.

Vráťme sa však k otázke vzájomných nezhôd. Vaše vlastné chyby vám najviac vadia 
na iných. No pokiaľ ten druhý nepochopí, že sa ho nesnažíte kritizovať, ale mu pomôcť 
a tým pomôcť aj sebe, dovtedy budú medzi vami nezhody a sváry. Na to, aby pochopil, 
že ho nekritizujete, však musí spoznať, že ešte sám má množstvo chýb, ktoré má od-
straňovať, a preto je veľmi dobré, keď ho na ne niekto upozorní, lebo tak mu dáva mož-
nosť napredovať.

Ako svätci sa tvária mnohí z tých, ktorí majú najviac chýb. Radi upozorňujú práve na 
to, ako je nedobré poukazovať na chyby iných, čím nepriamo dokazujú, že sami sa už 
považujú za dokonalých a bezchybných. Pri tomto tvrdení sa ešte radi pochvália vetou: 
„Ani my, zaiste, nie sme bez chýb“, čím majú najčastejšie na mysli, že svoje miesto 
v raji majú už zaistené a to, že si sem-tam zabudnú umyť zuby, im bude odpustené. Svo-
je konkrétne chyby si nikdy nepriznajú. Ak im ich ukážete, ukameňujú vás s pokrikom, 
že si máte hľadieť na svoje vlastné nedostatky a že, zaiste, máte tie chyby v prvom rade 
vy, keď o nich hovoríte.

Na tomto mieste musíme ešte upozorniť i na také upozorňovanie, keď ten druhý zjav-
ne niečo koná proti tomu, čo žijete vy. V takomto prípade nejde o upozorňovanie na 
chyby,  ktoré  by  ste  mali  vy  sami.  I  v  tomto  prípade  sa  napomenutý  nemá  cítiť  
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kritizovaný, a práve naopak, má sa nad sebou zamyslieť a hľadať východisko. Opäť mu 
v tom môže pomôcť ten, kto ho napomínal. Tak sa mu môže stať osobným príkladom 
niekoho, kto dokáže žiť i bez tej chyby, a ak sa jej niekedy predtým sám zbavoval, môže 
mu poradiť i nejakú konkrétnu formu, ako to dokázal.
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 91. Vernosť

Vernosť stojí pred vaším zrakom ako obraz Čistoty. Je to tak správne, lebo vernosť je 
naozaj  jej  obrazom.  Prejavuje sa vo všetkých oblastiach vášho života.  No najviac ju 
pociťujete  v  partnerských  vzťahoch.  A hoci  sa  s  tým stretávate  na  každom kroku, 
mnohí si neviete ani len predstaviť, čo by ste práve vy robili, keby sa ukázalo, že váš 
partner vám bol neverný.

Nehovorte vopred žiadne závery, pokiaľ ste to sami nezažili. Boli by ste prekvapení, 
ako sa ľudia vo vyhrotených situáciách správajú. Zvyčajne úplne opačne než obvykle. 
A tak tí, ktorí sa zastrájajú, že v prípade nevery by toho druhého „zabili“, sú zvyčajne 
prví, ktorí za ním utekajú a hľadajú stratenú spoločnú reč. No tí, ktorí sú sami neverní,  
toto zvyčajne od svojho partnera neznesú a vzniká veľa tragédií.

Keď sa nad tým zamyslíte, je to presne podľa Zákona, že u druhých hľadáte také 
vlastnosti, aké máte vy sami.

Nechajme teraz rôzne správanie ľudí a pozrime sa na to, aké má byť správne správa-
nie z hľadiska Zákona. Ani jedno z doteraz uvedených konaní totiž nebolo správne. Je to 
preto, že neviete, čo znamená slovo „odpustiť“.

Myslíte si, že odpustiť znamená zabudnúť a tváriť sa, akoby sa nič nestalo. To je 
však pokrytectvo, pretože si duchom budete pamätať úplne všetko. Po svojej smrti, keď 
od vás odpadne pozemský rozum, s úžasom zistíte, že si to skutočne ešte stále pamätáte. 
Mylne sa domnievate, že pamäť je iba vecou rozumu. Je to aj vlastnosť ducha, teda citu, 
ktorý, ako viete, je večný.

Teraz si myslíte, že to musí byť hrozné stále si vo večnosti pamätať, kto vám kedy 
ublížil. Toto je však opäť mylné poňatie. Cit si nepamätá,  kto vám ublížil, to je vecou 
len rozumu. Cit si pamätá len jedno, prežitú bolesť. To je poklad, ktorý mu nie je možné 
odňať.

Vráťme sa teraz k pozemskému odpusteniu. Odpustenie neznamená zabudnutie, ale 
niečo úplne iné. Zabudnúť by totiž znamenalo okrem iného stratiť potrebnú pozemskú 
bdelosť. Pravé odpustenie spočíva len v cite, ktorý u odpúšťajúceho vyvolá tlak vedúci 
akoby k odhodeniu bremena a vydýchnutiu si. To neznamená, že sa na toho druhého 
bude usmievať, práve naopak, môže mu dať dosť hlasno najavo, čo si myslí.

Ak sa nevera vyskytne v prípade dvoch ľudí spolu pozemsky žijúcich, je snaha o po-
kračovanie tohto spolužitia najväčším bláznovstvom. Nevera je poškvrnenie Čistoty v ta-
kom silnom meradle, že siaha až za tento pozemský život. Vždy musí byť uzavretá až na 
druhom brehu, kde sa títo dotyční musia spolu stretnúť, a tak spolu precítiť, či ešte chcú 
spolu prebývať. Pretože tam si duch už nepamätá, kto bol komu neverný, je schopný vy-
cítiť, či ten, kto poklesol, to aj skutočne napravil zmenou svojho cítenia.

Nemyslite si však, že je to ľahké, pretože vo väčšine prípadov to trvá celé stáročia, 
kým takýto duch dôjde k poznaniu. Vtedy naozaj v pozemskom platí ono známe, že ne-
máte žiť s niekým, koho si nemôžete vážiť. Neznamená to, samozrejme, že s ním nemá-
te komunikovať či  dokonca  spolupracovať v tých oblastiach,  ktoré  sú pre  pozemský 
život nevyhnutné. Môžete zostať priatelia, ale nie manželia.
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 92. Skutočné odpustenie

Už sme písali v prednáške „Vernosť“, že odpustenie neznamená zabudnutie. Čo teda 
znamená skutočné odpustenie? Aby ste to mohli pochopiť, musíme sa pozrieť na odpus-
tenie vo svetle Trojzákona. Iba v tomto poznaní je možné tento pojem plne pochopiť.

Odpustenie v Láske je základom všetkého. Táto časť odpustenia vám bude najbližšia. 
Znamená, že zabúdate na to, čo sa stalo.

Teraz nachádzate v týchto slovách zdanlivý rozpor. Bolo povedané, že odpustenie ne-
znamená zabudnutie, a teraz hovoríme, že odpustenie v Láske znamená zabúdanie. Ten-
to rozpor je len zdanlivý, lebo zabúdanie neznamená zabudnutie.

Zabúdanie znamená, že keď sa s dotyčným stretnete, nespomeniete si na jeho prehre-
šok. To neznamená, že o ňom nebudete vedieť, ale ako prvý vám jednoducho nepríde 
na um. Toto je však možné iba vtedy, ak sa ten dotyčný zmenil tak, že svojím konaním 
už prehrešok viac nepripomína. Pokiaľ to neučiní, ťažko môžete hovoriť o zabúdaní, 
pretože vám to on neumožňuje.

Ako je možné odpustiť v takomto prípade? Musí nastať iná časť, a síce odpustenie 
v Spravodlivosti. Odpustenie v Spravodlivosti znamená prísne pokarhanie takou formou, 
aby  to  ten  dotyčný  prestal  robiť.  Tým  sa  dáva  automaticky  základ  pre  odpustenie 
v Láske.

Formu pokarhania nie je možné vo všeobecnosti dať, pretože to závisí od každého 
jednotlivca, aká forma je preňho najvhodnejšia. U niekoho stačia ostrejšie slová, u iného 
to musí byť napríklad i vylúčenie z pobožnosti na určitý čas a u ďalšieho to môže byť 
dokonca i odňatie kríža.

Tieto formy nezávisia od hĺbky poklesku, ale od toho, či sa dotyčný chce alebo nech-
ce zmeniť. V tomto bode mnohokrát robíte chyby. Neskúmate totiž dobré či zlé chcenie 
dotyčného, ale to, do akej miery sa vás jeho konanie dotklo. Potom sa často stáva, že 
dotyčný sa uzavrie, a preto nemôže dôjsť k tretej forme odpustenia, k odpusteniu v Čis-
tote.

Pokiaľ ste dotyčnému odpustili v Láske i v Spravodlivosti, potom môžete odpustiť 
i v Čistote. Ale vždy iba potom, nikdy nie predtým. Odpustenie v Čistote znamená, že 
zmenou svojho správania sa dotyčný zmenil natoľko, že svojou Čistotou je na rovnakej 
úrovni ako vy, a preto si pokojne môže spolu s vami zasadnúť za jeden stôl.

Tu vzniká otázka. Čo ak sa dotyčný nezmení? Potom totiž nie je možné odpustenie 
ani v Láske a, samozrejme, ani v Čistote. Tento prípad je, žiaľ, najrozšírenejší. V takom 
prípade vám nezostane nič iné, než čakať, až sa dotyčný očistí, hoci by to malo trvať 
i stáročia.

Teraz vo vás vzniká ďalšia otázka. Čo má odpustenie spoločné s očistením, veď vy 
ste predsa, podľa vašej mienky, už dávno odpustili všetkým, ktorí sa na vás nejako pre-
vinili?

Nie, to nie je pravda! S  každým sa musíte stretnúť osobne tu či na druhom brehu 
a odpustiť mu. Lenže pokiaľ bude vo vás čo i len matná spomienka na to, že práve tento 
človek vám ublížil, ste stále s ním zviazaní väzobným putom, ktoré sa môže rozťať až 
vtedy, keď toto puto – hoci i násilím – bude od neho odňaté.

To však znamená, že sa nemôžete vrátiť domov, ale môžete sa dostať iba na prah 
domova. Hoci vás toto puto nepúta k Zemi, púta vás k dotyčnému, ale nesťahuje vás za 
ním. Dobrovoľne by ste za ním mohli zostúpiť iba vtedy, ak by to bolo súčasťou vášho 
poslania.

Teraz máte v hlave zmätok, pretože ste si o odpustení mysleli niečo iné. Zabúdate 
však, že v bolestnom procese očisty budú rozomleté i tieto putá, takže pokiaľ ste odpus-
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tili v Spravodlivosti, samočinným pôsobením Zákona odpustíte aj v Láske i v Čistote.
Teraz sa budete opäť pýtať. Ako je možné, že vlákna odpustenia vás zdržujú vo va-

šom vzostupe?
Nie, nezdržujú vás. Tieto vlákna vás ťahajú nahor a spolu s vami aj tých, ktorým 

máte odpustiť. Je to tak preto, že tieto vlákna sú pre nich  nutnými mostami k začatiu 
stúpania. To je presný význam slov Syna Božieho: „Komu odpustíte hriechy, tomu budú 
odpustené, a komu ich zadržíte, tomu budú zadržané.“

Preto i Syn Boží Ježiš musel čakať na hranici božsky-bezbytostnej ríše pred znovuz-
jednotením so svojím Otcom, kým neprišiel druhýkrát k Zemi a neodovzdal svoju misiu 
do rúk Syna Človeka. Tým  Mu odovzdal i tieto putá a sám sa mohol znovuzjednotiť 
s Otcom.

Syn Človeka potom musel na druhom brehu čakať až do otvorenia výlevky, kde sa 
tieto putá temných ľudí rozomleli, a On mohol zasadnúť na svoj prestol. Samozrejme, 
tieto vlákna oslobodenia už nebudú tvoriť mosty k týmto duchom, lebo oni následne 
stratia v očistnom procese svoje vedomie a musia začať svoj vývoj odznovu.
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 93. Odčiňovanie

Keď spáchate niečo nesprávne, viete, že to musíte odčiniť. Zároveň viete, že hmotné sa 
musí odčiňovať v hmotnom. Viete aj to, že niekedy odčinenie môže byť symbolické. 
Zároveň vám je známe, že nikto nemôže odčiňovať za niekoho iného. Napriek tomuto 
všetkému neviete to podstatné, a síce, ako odčiňovanie prebieha.

Mnohokrát si myslíte, že už samotným prežitím sa niečo automaticky odčiňuje. To 
však nie je pravda. Na to, aby nejaké dianie mohlo byť odčinené, musia byť splnené, ako 
všade inde, tri podmienky. Sami uvidíte, aké ťažké je ich naraz splniť.

Ako prvá podmienka je, či sa konkrétne dianie vôbec môže spojiť so skutkom, ktorý 
máte odčiniť. Už táto samotná podmienka je splnená málokedy. Myslíte si napríklad, že 
ak niekto, povedzme, z dôvodu nesprávneho fungovania štátu musí trpieť hladom len 
preto, že si nemôže nájsť prácu, tak niečo odčiňuje. Takéto dianie však väčšinou nie je 
žiadne odčiňovanie, ale obyčajná bezprávosť.

Samozrejme, tu i tam sa môže stať, že dotyčný si týmto niečo odčiní, ak napríklad 
patril medzi tých, ktorí niekedy konali rovnako ako súčasné vedenie štátu. Pretože však 
hladovanie  nikdy nie  je  chcené,  lebo sa  tým podporuje  nesprávne vyžarovanie  krvi, 
môže k tomu dôjsť len vo výnimočných prípadoch.

K tomu, aby ste mohli spoznať, či nejaké dianie môže byť odčinením, musíte spoz-
nať i druhú podmienku. Tá je, či človek spozná, že to, čo sa mu deje, si zavinil svojím 
nesprávnym konaním on sám. Je zvláštne, že práve tí, ktorí si niečo majú prežiť, a teda 
dianie  je  pre  nich  chcené,  mu  väčšinou pripisujú  náhodnosť  a  naopak,  náhodnému 
dianiu pripisujú zákonitosť.

Najčastejšie sa zamieňa náhodné dianie, ktoré vychádza napríklad z politických po-
merov, s dianím, ktoré vychádza z vlastného vnútorného chcenia. Samozrejme, z pod-
mienky vedomého spoznania, že za všetko si môžeme sami, nevyplýva automaticky, že 
spoznáme, či to-ktoré konanie je alebo nie je odčinením. Najmä pri symbolických odči-
neniach to často nespoznáme, pretože nikto nebude hľadať napríklad v zdvihnutej vrec-
kovke pravé odčinenie.

A tu sa dostávame k tretej podmienke odčinenia, ktorá sa nazýva ako „prežívanie“. 
Prežívať znamená žiť prítomnosť, teda v žiadnom dianí nehľadať minulosť. Ak si totiž 
niekto  myslí,  že  aktuálnym  ťažkým  prežívaním  niečo  odčiňuje  a  cíti  sa  preto  už 
oslobodený, ešte viac sa zväzuje! Vtedy, ak by aj to konkrétne dianie mohlo byť odčine-
ním, kvôli jeho vnútornému postoju sa ním nemôže stať a navyše tento vnútorný postoj 
dotyčného ešte viac zaťaží.

Vzniká teraz vo vás otázka, ako máte teda vedieť, či niečo odčiňujete alebo nie. Je to 
jednoduché. Pri odčiňovaní sa odľahčuje váš duch a vy i fyzicky cítite túto ľahkosť. 
Keď sa potom spätne, a to musíme zdôrazniť, spätne pozriete na to-ktoré dianie, spoz-
náte, že to bolo práve ono, ktoré vám tento cit umožnilo. Vtedy môžete mať ozajstnú ra-
dosť, že sa vám podarilo niečo odčiniť, čo vám môže dať veľkú nádej a vzpruhu do  
budúcnosti.
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 94. Nitky do ťažkohmotnosti

Mnoho vlákien vás spútava a ťahá dole do temnôt. Niektoré sú hrubé ako lano, iné tenké 
ako pavučina. Mnohé sú ako jemná sieť, zdanlivo tenučká, ale napriek tomu veľmi pev-
ná, lebo ju tvorí mnoho, veľmi mnoho vlákien. Pozrime sa na tieto siete, lebo sú to 
práve tie, ktoré najčastejšie nevidíte. Hrubé lano zbadáte, tenké vlákenko ľahko roztrh-
nete, ale sieť vás zahaľuje ako temný plášť, z ktorého niet úniku.

Pozrime sa na vlákna, ktoré ju tvoria. Budete asi veľmi prekvapení, keď povieme, že 
sú to vlákna vašich nesprávnych vzťahov medzi mužmi a ženami. To neznamená, že by 
ste tým vláknom museli byť spojení s nejakou konkrétnou ženou alebo mužom, ktorí do 
temnôt mnohokrát ani nepatria, ale je to spojenie s temnými šatami, ktoré ste chceli na 
nich vidieť oblečené!

Sú to šaty vašich nesprávnych vášní, temných a nemravných myšlienok, ktoré ste ako 
lepkavé a hnusné bahno na tých druhých pohádzali. Je pravda, že mnohokrát vám to 
opätovali, a preto ste spojení i inými vláknami, ale väčší počet je tých, ktorých ste síce 
takto pošpinili, ale vnútorne sa ich to nedotklo. Tak vás teraz dole ťahajú tieto vaše ne-
správne myšlienky a skutky, ktoré vás zahalili ako pavučina.

Mýlite sa, ak si myslíte, že by to malo byť len jedno hrubé lano. To tam väčšinou 
máte tiež, ale z iných dôvodov. Nemravné myšlienky ešte nemusia znamenať silné vlák-
no. To vzniká vtedy, keď v tomto správaní klesnete pod úroveň zvierat. Vtedy sa k pavu-
čine  pridá  i  to  vlákno.  To  sú  však  stratení  duchovia,  ktorí  premárnili  čas  určený 
k vývoju.

Je ich mnoho, veľmi mnoho. K nim však tieto slová už nemusia doliehať. Pre nich je 
už neskoro. Čas už vypršal. Tieto slová sú určené len tým, ktorí toto vlákno ešte ne-
majú, i keď k nemu utekajú plnou rýchlosťou. Preto plnou, lebo tá pavučina ich už tak 
zaslepila, že už čoskoro aj oni klesnú pod úroveň zvierat.

Teraz sa pýtate, či je ešte pre nich šanca, keď čas uplynul. Áno. Ešte v tomto jedi-
nom živote. V poslednom živote majú šancu tieto vlákna pretrhať. Ak sa im to nepoda-
rí, budú musieť ísť tam, odkiaľ niet návratu.
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 95. Pamäť ducha

Keď prichádzate na Zem, sú vám dávané pásky na oči, aby ste nevideli do svojich minu-
lých životov. To už síce viete, ale nie je vám známe, aké sú to pásky a čo vlastne zakrý-
vajú.

Myslíte si, že keby ste ich nemali, vedeli by ste presné detaily vašich minulých živo-
tov. To je však najväčší omyl! Rôzne detaily zo života sú len hmotným prežívaním, 
ktoré nezanecháva hlboké stopy v duchu človeka. Sú preto iba časťou pamäte, ktorá je 
spojená s rozumom. Ten sa po smrti odpája od vás s rozkladom vášho tela.

Samozrejme, v jemnejších častiach hmotnosti sú vaše spomienky zachované, lebo 
rozum pretrváva dlhšie ako mozog. Je to dané tým, že rozum je vlastne jedna centrála 
s rôznymi výhonkami vo všetkých úrovniach hmotnosti.

Prísne vzaté, rozum tu bol skôr ako mozog a mozog sa len naň svojou činnosťou pri-
pája. Prispieva do neho alebo z neho čerpá a po smrti sa od neho opäť odpája.

Ľudia však svoj  rozum prepestovali. To sa prejavilo jeho zväčšením do obludných 
rozmerov. Toto prepestovanie sa muselo následne prejaviť aj v hrubej hrubohmotnosti 
nadmerným zväčšením predného mozgu na úkor zadného.

Teraz vo vás vzniká otázka, ako je možné, že niektorí ľudia si detailne spomenú na 
zážitky z minulých životov. Dokonca i zážitky v takzvaných hypnotických regresoch sa 
napodiv dotýkajú konkrétneho človeka a sú pravdivé, čo sa týka minulosti.

Samozrejme, hypnóza je zločin, ale tu chceme zdôrazniť iba to, že vidia a počujú to, 
čo sa naozaj stalo. I to je čiastočne dôsledok prepestovania rozumu, ktorý si vo svojej 
obludnosti  pamätá  i  nepotrebné  a  nepodstatné  detaily.  Rozum  si  síce  mal  pamätať 
i minulé životy, ale vždy iba také deje, ktoré zároveň zostali v pamäti ducha. To sme 
však trochu odbočili.

Vráťme sa k otázke konkrétnych spomienok. Je to veľmi jednoduché dianie. V prípa-
de  spontánnych  spomienok  privedú  bytostní  nitku  hmotných  spomienok  dotyčného 
človeka k nemu a spoja ho s jeho terajším mozgom.

V prípade hypnózy sa deje čiastočne to isté s tým rozdielom, že už to bytostní nero-
bia dobrovoľne, ale musia splniť podľa Zákona prianie dotyčného človeka. Samotnou 
hypnózou a jej dôsledkami sa na tomto mieste však nebudeme zaoberať.

Privedenie  nitky k spomienkam je  vlastne strhnutie  pásky do hmotnej  minulosti. 
Toto je jedna jediná „páska“, ktorá je duchom dávaná z hľadiska minulých životov.

Všetko, čo si duch pamätá v cite, si prináša so sebou ako dar. Iba preto je možné, že 
už ako malé dieťa zvládne to, čo pred storočiami nezvládli ani dospelí. Samozrejme, 
nejde tu o rozumové vedomosti, ale o umenie. To vám môže napríklad vysvetliť štvor-
ročných geniálnych skladateľov.

Teraz sa pýtate, ako sa pamäť ducha môže prejaviť v spomienkach na minulosť. Je 
toho veľmi veľa. Najvýraznejšie sa to prejavuje v spoločnosti iných ľudí, kde vyžarova-
nie ich ducha vyvolá vo vás buď sympatie, alebo antipatie.

Toto sa prejavuje veľmi výrazne najmä u malých detí, ktoré sa mnohokrát zdanlivo 
bez príčiny rozplačú v prítomnosti osôb, ktoré k vám chodia častejšie na návštevu, či sú 
to dokonca vaši najbližší príbuzní. A naopak, tieto deti sa často usmievajú i na celkom 
neznámych ľudí. Samozrejme, po čase si zvyknú i na neprirodzený tlak ľudí, ktorí ich 
svojou prítomnosťou stiesňujú a potom už nezvyknú plakať. Nie je to však tým, že by 
sa zmenili tí dospelí, ale tým, že dieťa sa postupne naučilo prežívať tieto stavy v sebe 
a nedávať ich najavo.

Medzi ďalšie prejavy pamäti ducha patria i silné citové otrasy, ktoré vás potom zá-
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konite akoby ženú na tie miesta, kde ste ich prežili. Tu si tlak týchto silných prežití 
môže vynútiť čiastočné prepojenie s hmotnými spomienkami, čo však nie je nesprávne.

To je dôvod, prečo sa na niektorých miestach cítite dobre a podvedome tam hľadáte 
nové prežitia. Môžu to byť miesta ako lesy, more, ale aj chrámy atď. Takisto sa môže 
stať, že ak zážitky boli veľmi silné, môžete sa snažiť vyhľadať konkrétne krajiny alebo 
mestá.

Takéto spomínanie si je správne, pretože vtedy je pozemské dianie prepojené s pa-
mäťou ducha. Ak však prerastie do zbytočností, najmä typu „kto čím konkrétne bol“, je 
to už znovu len práca rozumu, ktorá chce to podstatné strhnúť do prachu.

To, samozrejme, neznamená, že výnimočne sa niektorí duchovia nemôžu dozvedieť, 
kým konkrétne boli. To sú však výnimky a môže sa to stať iba vtedy, keď sa vie, že to  
ten konkrétny duch nezneužije napríklad na chválenie sa.
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 96. Svätožiara kráľov

V histórii ľudstva bolo veľa kráľov, ktorí podľa ľudských meradiel boli „svätí“. Ich činy 
sú glorifikované a vynášané do nebies. No málokedy vidieť, čo za tým bolo skutočne 
skryté.

Určite poznáte mená slávnych kráľov, akými boli napríklad Peter Veľký, Ľudovít 
XIV., Karol IV., Ján Luxemburský či neslávne známy Henrich VIII. O tom, čo skutočne 
viedlo ich úmysly, s akými úlohami prišli sem na Zem, sa však vôbec nič nevie.

Úloha kráľov, teda tých, ktorí kráľmi mali byť i zo Zákona, vždy bola, je a aj bude 
viesť svoju krajinu k Bohu. Tomu musia byť podriadené všetky ich pozemské skutky. 
Žiaľ, príliš málo kráľov bolo takých, ktorí nimi mali byť i zo Zákona. Poznáte ich úplne 
všetkých, lebo sú to tí, ktorí doviedli svoje krajiny k nebývalému rozmachu.

Napriek všetkému však ani  oni  neboli  „svätí“  a mali  mnoho,  príliš  mnoho chýb. 
Chýb, o ktorých sa dnes už nič nevie, lebo kroniky hovoria niečo úplne iné. Zo suknič-
károv urobili svätuškárov a z tých, ktorí si vždy ctili Božie Zákony, urobili nemravníkov. 
Jediný kráľ, pri ktorom sa nemýlia, je Henrich VIII. Je vykreslený ako vrah – a bol to 
vrah.

A tak sukničkár Ľudovít XIV. bol počestný muž verný svojej žene, kým svätý Štefan 
I., uhorský kráľ, vôbec nebol „svätý“, lebo opustil svoju prvú ženu kvôli druhej. Je síce 
pravda, že tá prvá mu bola neverná, ale cirkev ju zatajila, lebo inak by nemohol byť pod-
ľa  cirkevných pravidiel  „svätý“. A tak ako svätá Hildegarda,  ktorá  ako mníška mala 
milenca, tak aj svätý Štefan žil s milenkou, s ktorou mal i deti.

Karol IV., ten cnostný muž, ktorý vybudoval kaplnku Svätého Grálu na hrade Karlš-
tejn ako obraz Hradu Grálu vo Výšinách,  veď stade pochádzal,  a  preto poznal  svoj 
domov … mal milenky! A na rozdiel od svätého Štefana, ktorý so svojou prvou ženou 
nežil, iba ju mlčky trpel vedľa seba, žil Karol IV. naraz s viacerými ženami a ako pras-
tvorený porušil Desatoro, ktoré kedysi on, ako Mojžiš, dal ľuďom! Áno, ten Mojžiš, 
ktorý verne plnil aj so Siporou a ktorý v každom živote spoznal, kto je jeho Pán!

Pýtate sa, ako je to možné, že prastvorený porušil Desatoro, a pokrytecky otáčate oči 
v  stĺp  nad  týmto  rúhaním?  A  už ste  zabudli,  že  Lucifer  ako božsky-bytostný padol 
a Biely Rytier ako praduchovný tiež? Lenže kým Karol IV. spoznal svoju chybu a napra-
vil ju, svätá Hildegarda či svätý Štefan sa jej ani nedopustili, tých ostatných musela pohl-
tiť výlevka rozkladu.

203



 97. Pokrytectvo svätcov

Keď svätý Štefan v jednom z predchádzajúcich životov svätil sám seba, vynikajúco sa 
na tom zabával. Ani ako pápež nemal možnosť zrušiť svoje svätenie, veď predsa vy-
konal toľko zázrakov! Vedel, že nevykonal nič a ak sa niekomu prihodil zdanlivý zázrak, 
bolo to splnenie modlitby, ktorá by bola splnená aj bez neho.

Dnes máte iných „svätcov“, ktorí hovoria, že oni nie sú nič, a na druhej strane všade 
rozhlasujú, že všetko je len a len ich zásluha. Kým svätý Peter sa tváril ako svätec jeden 
deň a potom sa znovu hádal so svojím bratom, vaši „svätci“ sa tvária  posvätne stále 
a nehádajú sa vôbec. A takto by sme mohli pokračovať.

Väčšina  z  tých,  ktorých  cirkev  vyhlásila  za  svätých,  boli  obyčajní  ľudia,  ktorí 
jednoducho žili podľa Božích Zákonov. Samozrejme, práve tým, že žili podľa týchto 
Zákonov, všetko okolo nich pôsobilo zázračne a výnimočne. Lebo je naozaj veľmi málo 
tých, ktorí podľa týchto Zákonov žijú. Žiaľ, na každého takéhoto človeka vždy pripada-
lo desať iných, ktorí sa len sväto tvárili.

Dnes je to úplne naopak. Tí, ktorí žijú podľa Božích Zákonov, vôbec už nepôsobia 
na ľudí povzbudivo. Iba tí na nich pôsobia, ktorí sa  tvária ako svätí. Je to preto, lebo 
ovzdušie tejto Zeme je otrávené tým, že väčšina ľudí sem nepatrí.

Zaiste, stále jestvujú ľudia, ktorí na vás povzbudivo pôsobia a ktorí zároveň žijú pod-
ľa Zákona. Mnohých z nich poznáte, ako bola napríklad matka Tereza z Kalkaty. No po-
zrite sa do zrkadla a spýtajte sa sami seba, či na vás takisto povzbudivo pôsobí najnovšia 
víťazka súťaže „Miss“.

Pohoršili ste sa? Tak sa pohoršujte ďalej!
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 98. Nesväté cisárovné

Kráľov máte svätých, ale cisárovnú ani jednu. Zvláštne. Ženy sa vám akosi nevydarili, 
pokiaľ boli na kráľovských trónoch. Je pravda, nebolo ich toľko ako mužov, veď podľa 
vás tam ani nepatrili.  Výnimočne máte pravdu. Kráľ mal byť muž a mal mať ženu,  
kráľovnú a kráľovná žena mala mať muža, kráľa.

Pozrime sa na hádam najznámejšiu cisárovnú vo vašej histórii, na Máriu Teréziu. 
Ako prvé vám príde na um, že mala šestnásť detí, ale nie to, že zaviedla povinnú škol-
skú dochádzku. Zaiste, tak veľa detí nemala mať a v nasledujúcich životoch sa musela 
naučiť, že poslaním ženy nie je byť matkou. To je však vedľajšie a čisto osobné prežitie 
tejto ženy.

Svojimi osvietenskými krokmi však mnohé zmenila k lepšiemu, a to práve v tých 
bodoch, kde by muž neuspel. Nie preto, že by on nechcel také veci zaviesť, ale preto, že 
by to neprijalo jeho okolie. Zdá sa vám to čudné, veď cisárovi sa predsa neodporuje, ale 
nie je to tak. Cisárovi sa odporuje, ale cisárovnej ťažko, obzvlášť keď má panovačnú po-
vahu. Jej syn Jozef II. potom mohol pokračovať v reformách po mužskej línii.

Žiaľ, ani v tomto ste nepochopili pravú úlohu žien na Zemi. Stále si totiž myslíte, že 
ženy nemajú byť na verejnosti, teda majú sa tváriť, ako keby nejestvovali. Žiaľ, nikdy ste 
nechceli počúvať ženy, preto i ženské veci museli riešiť muži.

Nesprávna je vaša predstava kráľa, lebo si myslíte, že kráľ vedie vojny a jedná s iný-
mi kráľmi. Avšak kráľ nemá viesť vojny a vôbec nemusí jednať s inými kráľmi, ale kráľ 
má viesť ľudí k Bohu. A kráľa má viesť kráľovná. Je len smutné, že tým pár cisárov-
nám ste to nedovolili!

205



 99. Okultizmus, mágia, hypnóza

Bolo vám povedané, že okultné školenie je škodlivé. S ironickým úsmevom na perách 
sa pozeráte na tých, ktorí sa okultizmu venujú. Prečo s ironickým? Či to nie je irónia, 
keď sa usmievajú tí, ktorí okultizmus sami praktizujú?! A usmievajú sa nad tými, ktorí 
v skutočnosti ani nevedia, čo okultizmus vlastne je.

Predstavujete si, že okultizmus sú rôzne umelé cvičenia. Nie, to nie je pravda! Pravý 
okultizmus je v skutočnosti  mágia.  Poznáte takzvanú bielu a takzvanú čiernu mágiu. 
Bielu mágiu, ktorá chce pomáhať, a čiernu, ktorá chce škodiť. V skutočnosti niet medzi 
nimi rozdielu, lebo vlastnou podstatou je snaha o ovládnutie niekoho iného.

Pri magicko-okultných cvičeniach vedomé alebo nevedomé myšlienky vytvárajú fan-
tóma. Vedome ho vytvárajú tí, ktorí sa mágii venujú otvorene, nevedome milióny iných. 
Niekedy si k tomu berú hrubohmotné pomôcky, ako špendlíky pichané do bábiky, ľú-
bostné pokrmy pre získanie „lásky“ iného atď. Tieto fantómy, ktoré pri tom nevedome 
vytvoria, bývajú omnoho silnejšie ako vedome vytvorené fantómy mágov.

Najväčšia  skupina  ľudí  je  taká,  ktorá  vyvára fantómy čiste  myšlienkovo.  Fantóm 
vzniká vtedy, keď niekto vysiela myšlienky na niekoho iného. Tieto myšlienky  musia 
mať základ v snahe ovplyvniť ho. Myšlienky,  keď na niekoho iného myslíte v láske 
alebo „len tak“ si na neho spomínate či len rozoberáte jeho konanie bez toho, že by ste 
ho chceli ovplyvniť, nedokážu vytvoriť magické fantómy.

Fantóm je  myšlienkový útvar,  ktorý je  spojený s pôvodcom vyživovacou šnúrou. 
Podľa druhu, načo boli vytvorené, vždy adresne odchádzajú k tomu, komu sú určené, 
zasiahnu do sveta jeho myšlienok a snažia sa ho ovplyvniť.

Napríklad pri ľúbostnej mágii sa snažia dotyčnému vsugerovať, že naozaj ľúbi toho, 
ktorý mu je takto nahováraný. Nemusí to byť len ten, kto fantóm vytvoril, môže to byť 
aj tretia osoba. Je veľmi veľa prípadov, kedy následne dochádza k sobášu, hlavne vtedy, 
keď partneri sú hrubohmotne vzhľadní. Sú to omnoho častejšie prípady, než by sa na 
prvý pohľad mohlo zdať. Až osemdesiat percent sobášov je takýchto, aj keď väčšina 
týchto  fantómov  bolo  vytvorených  nevedome.  Takmer  všetky  rozvody  sa  vyskytujú 
medzi takýmito manželmi.

U ľúbostných fantómov je ešte dôležité uviesť, že nikdy nevznikajú pri pravej láske, 
ale vždy vznikajú iba pri myšlienke: „Toho druhého musím mať!“

Ľúbostná mágia je najtypickejší predstaviteľ bielej mágie. Ostatných prípadov je veľ-
mi málo,  preto nemá zmysel ich podrobnejšie rozoberať. Tieto prípady nie sú až také 
škodlivé,  napríklad  snaha  získať  dobré  zamestnanie,  snaha  ovplyvniť  výšku  platu 
a pracovné povýšenie, snaha o ovplyvnenie dedičských závetov či snaha ovplyvniť voli-
čov v predvolebnom boji.

Najhoršia forma mágie je čierna mágia. Jej jediným cieľom je  zničiť, zneškodniť, 
poškodiť. Ako už bolo v úvode spomínané, patrí sem napríklad pichanie špendlíkov do 
bábiky.

Najhoršou formou čiernej mágie je tá, keď ľudia iných nenávidia, závidia im, ohová-
rajú ich alebo šíria o nich klebety. Fantómy takto vytvorené sú najsilnejšie a sú zodpo-
vedné  za  smrť tisícov  ľudí!  Úplne  najhoršie  fantómy  vznikajú  pri  klebetách  a 
ohováraniach, pretože sa v nich združuje závisť, nenávisť a všetko ostatné zlé chcenie 
od všetkých zúčastnených, ktorí, hoci sami tie reči nešíria, ich počúvajú a ticho s nimi  
súhlasia! Je to pokrytectvo, ktoré ako obrnený pancier zahaľuje fantóma a tým mu dáva 
najväčšiu silu. Toto mal Syn Boží na mysli, keď hovoril: „Beda vám, farizeji a zákonní-
ci!“

Pri čiernej mágii vzniká jediný druh fantómu, ktorý poznáte pod pojmom „mora“. Je 
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to výhradne vraždiaci fantóm. Vychádzajúc od pôvodcu ide k obeti, ktorej pri začiatku 
uvoľňovania tela zo strednej hrubohmotnosti, či už pri zaspávaní alebo aj uprostred noci, 
priškrcuje spojovaciu šnúru medzi telami zo strednej a hrubej hrubohmotnosti. Väčšinou 
býva úspešný.

Neúspešný býva vtedy, keď obeť spozná, že je to mora. Táto obeť je duchovne silnej-
šia než duch páchateľa a moru od seba odoženie. Vtedy sa mora vráti k páchateľovi 
a napadne jeho samého. Keďže páchateľ je jej autorom, nesmie ho zabiť, inak by počas 
škrtenia vlastného pôvodcu, ktorý ju vyživuje, sama slabla a zanikala, čo nie je možné. 
Z tohto dôvodu mu napáda citlivé časti tela, čo vedie v priebehu niekoľkých týždňov 
k hrubohmotnej chorobe. Dôsledky tejto choroby môžu byť, samozrejme, i  smrteľné, 
ale to je už iné dianie.

Obeť sa odohnaním mory neprehrešuje, lebo ju nevytvorila a iba sa bránila. Páchateľ 
trpí vlastným konaním, čo je v súlade so Zákonom zvratného pôsobenia.

Mora nemôže ublížiť tým, ktorých duchovný pôvod je vyšší než duchovný pôvod 
páchateľa, teda keď moru vytvorí napríklad duchovná iskrička, táto nedokáže zabiť ih-
neď vedomého ducha. Napriek tomu mu môže spôsobiť určité prekážky v spánku, ako 
je pocit dusenia, škrtenia či nepríjemného tlaku. –

Vráťme sa úplne na začiatok tejto prednášky. Bolo povedané, že umelé cvičenia nie 
sú okultizmom. Pre bližšie vysvetlenie musíme rozlišovať dva druhy cvičení – prirodze-
né duchovné cvičenia a umelé cvičenia.

Pokiaľ sa v živote človek niečo učí, nemôže dosiahnuť vyššie vzdelanie bez štúdia, 
tréningu a praktických skúseností. Nikto nebude chcieť od dieťaťa, žiaka prvého roční-
ka, aby riešilo zložité matematické výpočty napriek tomu, že má k tomu predpoklady 
a danosti. Musí sa samo namáhať a pracovať, aby to postupne dokázalo. Samé mu to do 
lona nespadne, hoci je chcené, aby bolo vynikajúcim matematikom.

Len kto seje, smie žať, a len ten, kto sa sám namáha, môže aj niečo získať. Každé-
mu človeku je ako dar od Boha daný sluch a zrak každého jeho tela, od duchovného cez 
bytostné a jemnohmotné až po hrubohmotné v ich všetkých odstupňovaniach.

Každý má nielenže  právo, ale aj  povinnosť tieto dary používať a tým znásobovať 
zverenú mu hrivnu! Dary boli ľuďom dané, teda je chcené, aby videli a počuli. Ale po-
užívať dary sa musia naučiť oni sami.

Prirodzené duchovné cvičenie znamená snahu a usilovnosť k tomu, aby sa dary du-
cha rozvinuli. Bez akýchkoľvek umelých pomôcok, ako sú drogy, odriekanie modlitieb 
alebo mantier, vizualizácia, rôzne myšlienkové postupy atď., sa musí človek snažiť za-
chytiť slovo či obraz z ostatných častí stvorenia. Ako školská pomôcka môže byť naprí-
klad pobyt v prírode, úplné ticho, tmavá miestnosť či zavreté oči. Najdôležitejšie je byť 
uvoľnený a  nesnažiť  sa  kŕčovite  o  dosiahnutie  cieľa.  Návod na  uvoľnenie  bol  daný 
v prednáške „Bolo raz…!“

Medzi  umelé  cvičenia  patria  rôzne  praktiky  mystikov  –  presné  návody  myšlien-
kových  postupov  s  pevne  danými  slovami,  vizualizáciami,  telesnými  či  dychovými 
cvičeniami vedúcimi prakticky k autohypnóze či autosugescii. Ďalej sem patria pracovné 
postupy psychoanalytikov, ktoré vedú k určitej eufórii, sugescii, niekedy k hypnóze. Veľ-
mi nebezpečné sú i postupy niektorých „liečiteľov“, ktorí sa radi označujú ako „senzibi-
li“, teda tých, ktorí podobne ako psychoanalytici pracujú na úrovni sugescie a eufórie.

Pri týchto cvičeniach dochádza k postupnému vysúvaniu tela zo strednej hrubohmot-
nosti z tela z hrubej hrubohmotnosti. Takýto stav nastáva i po užití drog, v delíriu, pri 
hypnóze,  niekedy i  vplyvom choroby.  Telo  zo  strednej  hrubohmotnosti  je  takto  ne-
prirodzene vypudzované do najbližšieho okolia Zeme, ktoré vôbec nie je svetlé. Pohybu-
jú sa tam k Zemi pripútaní duchovia a je tam temný hrad nesprávnych myšlienkových 
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foriem.*

Najhoršie sú tie stavy, kedy dochádza len k určitej eufórii, teda vtedy, keď je telo zo 
strednej hrubohmotnosti vysunuté len toľko, že si to duch ani neuvedomuje. Toto sa stá-
va i pri náboženskom zanietení. Je to návšteva hlavnej sály temného hradu, sály nenávis-
ti.

V prípade sugescie je to „lepšie“, telo je vysunuté „iba“ do niektorej zo vstupných 
brán. „Najlepšie“ je na tom klasická hypnóza, kedy sa na telo zo strednej hrubohmotnos-
ti vrhnú temní duchovia pripútaní k Zemi a obhádžu ho svojimi temnými myšlienkami. 
Temný hrad vtedy nie je navštívený.

Pri normálnom spánku, ale i v prípade choroby je telo zo strednej hrubohmotnosti 
chránené. Táto ochrana spočíva v Zákone tiaže a v Zákone príťažlivosti rovnorodého. 
V týchto prípadoch môže ísť telo zo strednej hrubohmotnosti  iba tam, kam podľa Zá-
konov patrí. Samozrejme, i do temného okolia Zeme. Ale tam idú iba tí, ktorí tam na-
ozaj patria.

Ostatní v prípade ľahkovážnych pokusov utrpia ujmu. Najhoršie sú na tom tí, ktorí 
k takýmto pokusom navádzajú,  a  tí,  ktorí  ich  na  druhých osobách vykonávajú  – už 
spomínaní psychoanalytici, „liečitelia“ či hypnotizéri.

Ľudia, naučte sa konečne presne poznávať pojmy a slová v ich skutočnom význame. 
Počúvajte svoje duchovné vedenie a mnohé sa vám ozrejmí.

* Prednáška: „Svet myšlienok“
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 100. V čom spočíva zločin hypnózy

Z prednášky „Zločin hypnózy“ obsiahnutej v Posolstve Grálu viete, že pri hypnóze do-
chádza k spútaniu ducha, ktorý sa dobrovoľne podriadil. Neviete však, ako také spútanie 
v skutočnosti vyzerá, lebo nevidíte príslušné jemnohmotné deje.

Poodhaľme rúško tohto tajomstva a vydajme sa do príslušných temných oblastí, aby 
sme skutočné dianie uzreli na vlastné oči.

Na Zemi začína hypnotická seansa. Hypnotizér odrieka svoje formuly a hypnotizova-
ný sa začína uvoľňovať a zaspávať. V tej chvíli nastáva na druhom brehu oproti pokojnej 
atmosfére hypnotickej seansy prudký pohyb. Bez ochrany sa tu začína objavovať duša 
človeka.

Ochrana, ktorú má človek pri prirodzenom spánku, je jemnohmotný plášť, ktorý mu 
bytostní kladú na plecia, aby ho zaodeli pri pobyte v týchto úrovniach. Tento plášť môže 
dostať iba duch, ktorého hmotné telo spí, a to iba vtedy, keď je spánok prirodzený.

Teraz však nezaspáva  prirodzene.  Aby mohol  počúvať pokyny hypnotizéra,  musí 
časť jeho vedomia zostať pripútaná k hrubohmotnému telu. Bytostní mu preto nemôžu 
položiť žiadny ochranný plášť na plecia.

Úplne nahý sa ocitá hypnotizovaný na druhom brehu bez toho, že by o tom vedel. 
Vtom k nemu pribiehajú temní obyvatelia nízkych úrovní a kladú mu na ruky a nohy 
ťažké okovy. Niektorí z nich sa zároveň pokúšajú o jeho posadnutie, čo sa mnohokrát 
podarí. Obeť sa dobrovoľne podriadila niekomu inému, preto môže byť zotročená.

Medzitým  bytostní,  spĺňajúc  Boží  Zákon,  privádzajú  tomuto  duchovi  tie  obrazy, 
ktoré si želá vidieť jeho hypnotizér. Tieto obrazy sú pravdivé a ukazujú skutočné dianie, 
ktoré chce hypnotizér odhaliť, ale pritom ani jeden z nich nevidí, že temní duchovia už 
ukončili svoju prácu a hypnotizovaného pevnými reťazami pripútali k sebe.

Hypnotická seansa sa skončila a obaja, hypnotizér i hypnotizovaný, sú spokojní, lebo 
sa dozvedeli to, čo sa chceli dozvedieť. Že pritom v skutočnosti hypnotizovaný mohol 
vidieť niečo iné, než si on prial vidieť, nevie nikto z nich.

Po určitom čase hypnotizovaný zatúži spoznať niečo nové sám a rozhodne sa pre au-
tohypnózu. Dej na druhom brehu je úplne rovnaký, teda na jeho ruky a nohy pribúdajú 
ďalšie okovy otroctva, ktorými ho pútajú k sebe ďalší a ďalší obyvatelia záhrobia.

Bytostní medzitým privádzajú pred jeho oči obrazy, ktoré si jeho hypnotizér, v tomto 
prípade on sám, želal vidieť. Nič sa tu nelíši od predchádzajúcej hypnózy, iba to, že pá-
chateľ a obeť sú jedna osoba.

Jedného dňa na Zemi nastal čas odchodu človeka, ktorý sa nechával hypnotizovať. 
V čase svojej pozemskej smrti zrazu vidí, že jeho ruky a nohy sú obťažkané mnohými 
závažiami a reťazami, ktoré ho ťahajú nadol.

Bolo to jeho slobodné rozhodnutie, že sa chcel stať otrokom, a preto je mu teraz vy-
hovené. Klesá tam, kde sú jeho otrokári. Nie sú to bývalí hypnotizéri, ale tí, ktorí voľa-
kedy priamo hypnotizérom radili, ako majú získať prvé obete. Samotní hypnotizéri sem 
musia prísť takisto, lebo sú pripútaní k svojim obetiam, a stanú sa z nich takí istí otroci.

Presne takisto ako voľakedajší otroci na Zemi sú títo otroci vydaní svojim pánom na 
milosť a nemilosť. Na rozdiel od nich sa však môžu kedykoľvek oslobodiť. Stačí, ak po-
chopia, že sú tam dobrovoľne. To sa však deje málokedy, lebo najčastejšie je tu počuť 
len rúhanie kvôli pocitu nezaslúženej viny.
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 101. Spútanie ducha pri umelých cvičeniach

Na spútanie ducha vrámci hypnotických seáns sme už upozornili. Pozrime sa teraz na 
dianie, ku ktorému dochádza pri rôznych sústreďovacích alebo uvoľňovacích umelých 
cvičeniach, meditáciách, psychoanalýzach, nehypnotických reinkarnačných terapiách, 
rôznych metódach výuky napríklad cudzích jazykov v  takzvanom alfa režime mozgu 
či niektorých jogínskych cvičeniach.

Na rozdiel od hypnotického spánku, pri ktorom človek zaspí úplne, môžeme rôzne 
praktiky zamerané na uvoľnenie prirovnať k  procesu hypnotického zaspávania. Pri 
ňom sa postupne v  jemnohmotnosti objavujú rôzne časti obnaženého tela, pravdaže, 
takisto nechránené ako pri hypnóze.

K  podobnému dianiu dochádza aj pri praktikách, ktoré sú zamerané na sú-
stredenie, ako je napríklad odriekanie mantier, strnulé sústreďovanie sa pri pobožnos-
tiach, používanie hrubohmotných pomôcok ako kyvadielka alebo virgule či 
mechanicky opakované odriekanie modlitieb v  kostoloch. Tieto praktiky môžeme 
prirovnať k  procesu hypnotického driemania. K  tomu ešte patria aj cirkusové pred-
stavenia, pri ktorých cirkusant „magneticky“ drží ťažké predmety na tele alebo ohýba 
lyžičky.

Na obnažené časti jemnohmotných tiel sa okamžite vrhajú temní duchovia pobýva-
júci v  blízkosti Zeme a  snažia sa ich uchopiť. Podľa stupňa, alebo lepšie povedané, 
hĺbky príslušnej relaxácie či sústredenia sa im to podarí na dlhší alebo kratší čas. 
Okamžite sa ich snažia pripútať k  sebe silnými lanami alebo aj reťazami. Hoci sa im 
to nepodarí vždy urobiť dokonale, tieto okovy na telách zostávajú, a  tak v  prípade 
ďalšieho cvičenia môžu spokojne pokračovať. Mnohokrát sa im to však podarí hneď 
na prvý raz.

Predstavte si teraz, že takto spútaný človek vykonáva liečiteľskú prax. Najčastejšie 
sú to rôzne metódy falošného liečiteľského magnetizmu nazývaného aj ako „kozmická 
energia“. Pri tomto takzvanom liečení potrebný magnetizmus nedodáva „liečiteľ“ 
priamo, ale iba sprostredkováva magnetizmus temných duchov, ktorí ho spútali.

Aby toto mohlo fungovať, musí dôjsť k  napojeniu medzi temnými duchmi a  ener-
getickými centrami, takzvanými čakrami, „liečiteľa“. Toto sa deje pri takzvaných za-
sväcovacích aktoch, keď „zasväcovateľ“ zásahom do aury ju označí určitým 
symbolom, teda ju naruší a  cez toto narušenie sa následne energeticky pripojí temný 
duch. Tieto symboly majú zvyčajne zvláštny tvar bleskov či pokrivených čiar, ale ni-
kdy to nie sú rovnoramenné kríže, lebo tie temných duchov odpudzujú.

Úplne najhorším energetickým zásahom je umelé otvorenie takzvanej hadej sily, 
pretože potom temný duch môže ovládnuť priamo všetky energetické centrá.

Pozrime sa teraz na deje, ktoré sa odohrávajú, keď sa takíto „liečitelia“ snažia 
liečiť. Pacient sa im vydáva dobrovoľne, preto musia bytostní splniť jeho prianie. 
„Liečiteľ“ začína energeticky pôsobiť, čo znamená, že pacienta obklopia temní ducho-
via, ktorí sú spojení s  „liečiteľom“, a  začnú na pacienta pôsobiť svojou energiou. By-
tostní, poslúchajúc prianie liečeného, odhaľujú jeho jemnohmotné telo, ktoré ihneď 
temní duchovia pripútavajú k sebe podobne ako samotného „liečiteľa“.

Pravdaže, vidiac zdravotné potiaže dotyčnej osoby, zároveň odstránia aj jemno-
hmotné chorobné útvary, takže pacientovi sa hrubohmotne polepší a  „liečiteľ" má 
zaistených ďalších spokojných pacientov.
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 102. Umelé cvičenia

Mnohokrát  sme  už  spomínali,  naposledy v prednáške  „Spútanie  ducha  pri  umelých 
cvičeniach“, že umelé cvičenia sú nesprávne, lebo zdržujú ducha od slobodného letu do 
Výšin. Ako popínavá rastlina ho omotajú, spútajú a strhnú do hlbín, kde musí ťažko pre-
žívať, čo zasial svojím konaním, teda vlastnou pohodlnosťou a lenivosťou.

Áno, je to tak, lebo umelé duchovné cvičenia sú v skutočnosti iba lenivosťou ducha, 
ktorého púta rozum a núti ho hľadať to najvyššie iba v pocitoch.

Pozrime sa však bližšie na to, čo všetko umelé cvičenia sú, aby ste sa od toho doká-
zali oslobodiť, lebo inak nedokážete pre váš let do Výšin nájsť krídla.

Znovu musíme tieto veci opakovať, hoci všetko vám už bolo dané, avšak vy ste váž-
ne nehľadali to, čo ste hľadať mali. Načo vám bola daná prednáška „Bolo raz…!“, keď 
pri týchto slovách vo vás nezahorí cit a neosvieži ducha, aby mu priviedol spomienky na 
živé prežitie?

Namiesto  toho rozumom hľadáte  spomienky,  pomocou ktorých sa  snažíte  ducha 
umelo prebudiť. Kŕčovite sa snažíte priviesť k sebe duchovné prežitie a ani si neuvedo-
mujete, že tým len posilňujete rozumový pocit, zatiaľčo všetko duchovné od seba odhá-
ňate na stovky míľ ďaleko.

Kŕčovitým sa stalo toto ľudstvo, kŕčovitým vo všetkom, čo koná. Toto je najhoršie 
umelé cvičenie súčasnosti, ktoré ovládlo väčšinu ľudstva. Prejavuje sa to vo všetkých 
oblastiach vášho života, či je to už práca, zábava, jedlo a dokonca i spánok.

V práci sa ženiete a štvete a kŕčovite sa snažíte ukázať, že ste tí najlepší, lebo tak to 
od vás žiadajú vaši nadriadení. Vedenie sa kŕčovite snaží dokázať svojim podriadeným, 
že iba ono je jediné a správne a iba ono dokáže viesť podnik k prospechu. Tí, ktorí sa 
tomu chcú vzoprieť,  čoskoro pochopia, že svojím odporom iba prichádzajú o prácu, 
a tak sa radšej každý prispôsobí.

Lož a pretvárka, ktorá je za tým skrytá, hlboko zasahuje vnútro človeka a celého ho 
preniká. Dôsledok tohto diania býva taký, že v prípade odhalenia chyby alebo nezdaru 
nie je vinný ten, kto chybu urobil, ale ten, kto ju odhalil.

Pravdaže, nie všetky omyly sa dajú zakryť a nie vždy sa dá vina zvaliť na niekoho 
iného.  Odhaliť  ich však  nesmie  „obyčajný“  radový pracovník,  ale  vždy jeho nejaký 
nadriadený. Ak urobí náhodou chybu najvyšší riaditeľ, potom si musí každý zakryť oči 
alebo vziať chybu na seba.

Pozrime sa ďalej na to, ako sa táto kŕčovitosť prejavuje v súkromí či dokonca pri od-
dychu. Tu by sa už človek nemusel pretvarovať, lenže to on nedokáže. A preto sa pretva-
ruje  naďalej  aj  pri  stretnutiach so  známymi,  na  prechádzke  či  pri  návšteve  divadla. 
Neustále sa usmieva a ukazuje svoju príjemnú tvár, len aby iní nevideli, že sa v skutoč-
nosti hnevá či dokonca zúri.

Kŕčovitosť sa prejavuje aj vo vašich myšlienkach, keď sa umelo snažíte udržať svoje 
myšlienky čisté či kŕčovite sa snažíte zamerať na plnenie pokynov a nariadení. Ešte aj 
pri takzvanej duchovnej činnosti, pri návštevách chrámov či pobožností, sa ich kŕčovite 
snažíte nerušiť, čím však iba posilňujete to nesprávne, čo je vo vás.

Zabudli ste na to, že vám môže pomôcť úprimná modlitba. Lenže, aj tu je problém, 
lebo vaše modlitby sú tiež už kŕčovité.

Iba vo vzácnych chvíľach súkromného života  dokážete  svoju masku odhodiť,  čo 
však vyvolá taký veľký tlak, že to končí väčšinou hádkou so susedmi, so životným par-
tnerom, deťmi či dokonca samovraždou. Práve vzrastajúci počet samovrážd už mal alar-
movať, že tento tlak sa stáva neúnosným.

Nie sú to len nahromadené problémy, ktoré človek nechce riešiť, ale oveľa častejšie 
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je to tlak Pravdy, ktorá sa nezadržateľne tlačí na povrch. Rozum však Pravdu nechce po-
znať, preto radšej zničí človeka, než by mal pripustiť, aby sa človek oslobodil.

Toto dianie je oveľa horšie ako hypnóza, meditácie či iné známe formy umelých 
cvičení,  pretože tie  človeka iba  spútajú.  Kŕčovitosť  vedie  k trvalému spánku ducha, 
z ktorého sa sám nedokáže nikdy zobudiť.
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 103. Nebezpečenstvo posadnutia

V Biblii sa môžete dočítať, že posadnutého vyliečil Syn Boží Ježiš tak, že prikázal tem-
nému duchovi, aby opustil postihnutého a vošiel do stáda svíň. Tento obraz úplne presne 
vystihuje, čo posadnutie vlastne je. Pretože však už ľudia nerozumejú duchovným ob-
razom, priblížime vám toto dianie.

Viete, že ľudská duša je s telom spojená pomocou šnúry, ktorá je utkaná zo strednej 
hrubohmotnosti. Táto šnúra je pružná a dovoľuje, aby sa počas spánku duch človeka 
oslobodil od tela a následne aby prežíval dianie v jemnejších častiach stvorenia, pričom 
má na sebe príslušný plášť.

Pokiaľ sa však do týchto častí dostane neprirodzeným spôsobom, tento plášť na sebe 
nemá. Tým je však vydaný napospas všetkým obyvateľom záhrobia. Mnohí z nich túžia 
po hrubohmotných prejavoch, pričom by radi mali hrubohmotné telá. Nie vždy majú 
možnosť k inkarnácii, preto privítajú ponúkanú možnosť obsadenia umelo opusteného 
tela.

K tomu, aby mohli takéto telo zajať, potrebujú prípojnú šnúru, ktorú nemajú. Doká-
žu si ju však vyrobiť z pre nich vhodného vyžarovania krvi toho istého človeka, ktorý 
telo opustil. Nie je to taká istá šnúra, akú má duša človeka, a preto ho nemôžu z tela vy-
tlačiť úplne, ale je dosť podobná a dostatočná na to, aby votrelcov udržala v tele.

Využijúc krátky okamih, počas ktorého je telo opustené, sa takýto duch do neho vsu-
nie a následne bráni pôvodnému majiteľovi vstúpiť. Ten sa však chce vrátiť, nechce zo-
stať večne spať a väčšinou začne s votrelcom o telo bojovať.

Telo sa zobúdza, pretože duch už nespí, avšak skutočný majiteľ ho už vôbec nemusí 
ovládať, svojou šnúrou ho iba udržuje pri živote. Podľa toho, aký je kto silný, sa v ta-
komto tele striedajú alebo aj nestriedajú obaja zúčastnení.

Pri striedaní dochádza, prirodzene, i k zmene správania sa pozemského človeka, čo 
vyplýva z rozdielnosti príslušných duší. To sú mnohé známe prípady schizofrénie alebo 
takzvaného rozdvojenia osobnosti. Pokiaľ sú si však tieto duše podobné, nemusí si ich 
striedanie nikto ani len povšimnúť.

Niekedy sa môže prejaviť posadnutie iba vo forme krátkodobých výpadkov pamäti 
alebo  vedomia,  a  to  vtedy,  keď  k  striedaniu  duší  nedochádza.  Samozrejme,  keď 
k striedaniu duší dochádza, sú výpadky pamäti úplne bežné.

Ľudský duch sa nemôže inkarnovať do zvieracieho tela, preto ani  temný nemôže 
v skutočnosti vojsť do stáda svíň. Ľudskí duchovia, ktorí posadnú niekoho iného, však 
majú veľmi často už nie ľudské, ale skôr zvieracie formy, ktoré sa podobajú sviniam. 
A tak, keď Syn Boží prikázal tomu temnému, aby odišiel do stáda svíň, nepovedal mu 
nič iné, než aby odišiel k ostatným duchom, ktorí sú mu seberovní.
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 104. Upíri a vyciciavači

Určite sa už mnohí z vás stretli s takými ľuďmi, ktorí vám cicali životodarnú energiu. 
Plným právom ste ich nazvali „energetickí upíri“. Pozrime sa bližšie na to, akí sú to 
vlastne duchovia, a na to, ako sa im môžete brániť.

Pokiaľ vidíte telá zo strednej hrubohmotnosti, ľahko zistíte, že títo duchovia sú jedni 
z najúbohejších tvorov, ktorí vôbec jestvujú. Je to tak preto, lebo sa úplne uzavreli príli-
vu Božej Sily, bez ktorej nemôžu byť. Tento nedostatok sa snažia nahradiť čerpaním 
energie od iných ľudí.

Môžete sa teraz opýtať, prečo si priamo nezoberú svoj podiel z Božej Sily, ktorá udr-
žuje stvorenie. Odpoveď je jednoduchá, ale desivá. Tieto duše klesli tak hlboko, že by 
ich priame prijatie čistej Božej Sily ihneď omráčilo a zbavilo vedomia! Preto musia pa-
razitovať na iných duchoch.

Najväčšie utrpenie majú vtedy, keď nemôžu nájsť vhodnú obeť. Na rozdiel od po-
sadnutia musí byť ich obeť duchovne veľmi čistá, pretože iba neskalená Božia Sila, aj 
keď, samozrejme, zoslabená a transformovaná do duchovnej formy, ich môže udržať pri 
živote.

Pri posadnutí ide o iný dej, pri ktorom temný duch síce vytláča pôvodného majiteľa 
z tela, ale Božiu Silu dokáže čerpať priamo zo Zdroja. Ide teda o utláčanie ducha ako ta-
kého, aby sa nemohol vôbec prejavovať, a ak, tak iba obmedzene. Pri upírstve sa, na-
opak, upír snaží udržať svoju obeť čo najčulejšiu, aby z nej mohol dlhodobo čerpať 
potrebnú životnú energiu.

Upíri, ktorí sú v pozemských telách, vyhľadávajú tie najčistejšie duchovné združenia, 
lebo tam sú najťažšie odhaliteľní. Obklopení desiatkami iných ľudí dokážu parazitovať 
naraz od všetkých takým spôsobom, že obete takmer ani nepocítia pokles ich životodar-
nej energie.

Niekedy sa však predsa viditeľne prejavia, napríklad tým, že z týchto združení začnú 
vedome odchádzať tí najčistejší. Ich sila im chýba a pokiaľ to nechcú prezradiť a v zdru-
žení chcú zostať, potom trpia nedostatkom sily, čo má za dôsledok najrôznejšie choroby, 
ktoré sú sprevádzané únavou, vyčerpaním a celkovou skleslosťou organizmu.

Nemusíme viac rozoberať prejavy týchto duchov. Ich maskovanie je neraz tak účin-
né, že sú takmer neodhaliteľní. Omnoho účinnejšie je naučiť sa im brániť tak, že vás 
nebudú môcť vyciciavať ani v tom prípade, ak im budete sedieť priamo na kolenách.

Pokiaľ sa to naučíte, veľmi skoro ich odhalíte medzi sebou, čo spôsobí ich rýchly 
úpadok.  To však  bude  zároveň aj  jediná  pomoc,  ktorú  im  môžete  dať,  pretože  iba 
v tomto nedostatku snáď môžu pochopiť, čo im v skutočnosti chýba, a tak môžu nájsť 
prvý krok k vlastnej záchrane.

Jediná vaša ochrana spočíva v tom, že nebudete otvárať svoju náruč dokorán dovte-
dy, kým nespoznáte toho druhého. K tomu s ním nemusíte byť desiatky či stovky hodín, 
ale stačí v sebe prežiť citové volanie takzvaného prvého dojmu. Váš cit však nesmie byť 
zahrabaný,  lebo  inak  vás  nedokáže  varovať.  Potom  však,  keď  to  dokážete,  budete 
chránení dokonale, pretože váš duch sa sám zahalí v prípade takejto nerovnorodosti.

Samozrejme, takéto citové prežitie zanechá hlboké stopy,  preto zostane pre vás ako 
silná ochrana pri prípadných ďalších stretnutiach. Ak ste to však pri prvom stretnutí 
nedokázali urobiť, musíte sa teraz snažiť desaťnásobne viac, aby ste svojím citom pre-
mohli rozumové dojmy, ktoré po mnohých stretnutiach s takýmito duchmi otupili vaše 
vyciťovanie.
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 105. Šialenstvo ducha

Čo si predstavujete pod šialenstvom ducha? Mnoho ľudí označujete ako nesvojprávnych 
a liečite ich v psychiatrických liečebniach. Kto nie je rozumovo zdatný, toho označíte 
slovom „blázon“, a ten, kto má rozum úplne zastretý, o tom poviete, že je šialený. Všet-
ko posudzujete z hľadiska rozumu! Pozrime sa na to teraz z hľadiska ducha.

Vyberme sa najprv k skupine mentálne retardovaných detí. Pekne sa hrajú, krásne 
maľujú a na svoju rozumovú úroveň pekne spievajú. Ich cit je otvorený. Aké je tu šialen-
stvo?! Väčšina z nich sa touto formou učí pravej pokore a väčšinou je to ich posledný 
život na tejto Zemi, po ktorom stúpajú domov, do raja.

Samozrejme, nájdu sa medzi nimi i také, ktorých cit je zavretý. Tie však nikdy ne-
prejavujú umelecké nadanie, ich duch je temný. Bývajú to najčastejšie duchovia, ktorí 
drogovali alebo nejakým iným spôsobom si otravovali vlastné telo. Nebývajú to však 
takí duchovia, ktorí drogy alebo jedy predávali či podávali iným. Napriek tomu, že títo 
duchovia sú temní, nemôžeme o nich povedať, že sú šialení, lebo konali len proti sebe.

Vyberme  sa  teraz  k  inej  skupine  ľudí.  Budú  to  tí,  ktorých  označujete  slovom 
„blázni“, teda tí, ktorí dokážu i niečo robiť, ale sú pozbavení svojprávnosti. Medzi nimi 
nájdeme veľkú skupinu takých ľudí,  ktorí sú nebezpeční pre svoje okolie. Nemávajú 
umelecké nadanie a z duchovného hľadiska sú naozaj pomätení.

Do tejto skupiny patria aj tí, ktorí nie sú pozbavení svojprávnosti, ale v skutočnosti 
sú nesvojprávni – vrahovia, lupiči, vojaci, kati a im podobní, pokiaľ zabíjajú zo zištných 
dôvodov alebo iba z potreby zabíjania. Nesmieme sem však zaradiť tú skupinu ľudí, 
ktorí zabíjajú z náboženského fanatizmu. Patria sem napríklad ešte zlodeji, teda tí, ktorí 
nezabíjajú,  ale  napriek  tomu nekonajú  správne.  To sú  takisto  temné duše v nižšom 
štádiu duchovnej pomätenosti.

Ďalšou veľkou skupinou ľudí sú takzvaní neškodní blázni, rojkovia. Patrí sem veľa 
duchov, napríklad takzvané detské národy, ako sú primitívne africké, austrálske, juho-
americké kmene a primitívne národnostné etniká vo všetkých kontinentoch. Môžeme 
sem zaradiť aj rôzne spiace duše zo všetkých národov, ale i spisovateľov a najmä čitate-
ľov fantastických románov.

Nemýľte si však fantastickú literatúru, ktorá ukazuje nereálne obrazy a dianie, s lite-
ratúrou, ktorá predpovedá budúce dianie, ako sú napríklad knihy Julesa Verna či Karla 
Čapka.

Duchov zo skupiny rojkov môžeme označiť ako pomýlených, napriek všetkému je 
máloktorý z nich temný. Ani jeden z nich nie je šialený.

Medzi šialených duchov patria náboženskí fanatici od tých najhorších stupňov, ako 
bola inkvizícia, až po zdanlivo neškodných misionárov. V prípade misionárov treba však 
veľmi prísne posudzovať každého jednotlivca, lebo nie všetci sú šialení, ale mnohí pa-
tria do skupiny rojkov, teda pomýlených duchov.

Zvláštnym prípadom šialenstva, nijako však ojedinelým, je šialenstvo po majetku. 
Mnohokrát chudobní ľudia držia veci, ktoré nepotrebujú a ktorých predajom by si mohli 
polepšiť. Ale oni to neurobia, lebo by to potom nemali.

Ďalšou formou šialenstva je šialenstvo vládnuť. Prejavuje sa tým, že postihnutý duch 
si o sebe myslí, že on musí o všetkom rozhodovať, že je v určitom smere nenahraditeľ-
ný, ak nie priam dokonalý. Napriek tomu, že nestačí na všetko, čo robí, odmieta akúkoľ-
vek pomoc, lebo by potom stratil prehľad a nemohol by všetko riadiť sám.

Foriem šialenstva je veľmi veľa. Uvedené príklady boli len tie najvýraznejšie. Medzi 
menej známe formy patrí vzdanie sa vlastného názoru na úkor názoru „vodcov“ alebo 
„autorít“, či už duchovných, politických, športových alebo iných, teda slepé poslúchanie 
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bez uvažovania. Ako príklad stačí  spomenúť sfanatizované davy ľudí,  ktoré uctievali 
rôznych diktátorov a v ich mene páchali tie najväčšie zverstvá.

Najmenej známou formou šialenstva sú nehrubohmotné vraždy. Sem patria nielen 
všetky  klebety  či  ohováranie,  ale  i  takéto myšlienky či  dokonca  závistlivé  pohľady. 
Klebety a ohovárania majú svoje korene v závisti. Každá závisť je dokonaná duchovná 
vražda bez ohľadu na to, či sa odohrávala v citovej, myšlienkovej, slovnej alebo inej 
podobe. V prípade závisti, nech je už závidené čokoľvek a komukoľvek, vzniká jemno-
hmotný útvar zbrane, ktorý útočí na obeť.

Závisť vo svojej pravej podobe je cit, ktorý chce druhého odstrániť, aby ten, ktorý 
závidí, získal to, čo závidí. Závisť je matkou nenávisti. Každá závisť po určitom čase 
prechádza do nenávisti, ktorej najčastejšou formou býva rúhanie typu: „Ako to, že…!“

Takáto nenávisť je dvojnásobnou duchovnou vraždou a zároveň lúpežou, lebo prvá 
vražda bola v okamihu začiatku, keď nenávisť bola ešte len závisťou, a druhá, lúpežná 
vražda, v okamihu prerastania závisti do nenávisti.

Jemnohmotná forma nenávisti je nielen nová zbraň, ale aj fantóm, ktorého nazývate 
ako „mora“. Tento fantóm živený nenávisťou ide k cieľu a chce svoju obeť o to, čo je 
predmetom závisti, lúpežne okradnúť. Preto mora ako prvé začne obeť najčastejšie du-
siť tým, že priškrtí šnúru medzi telami zo strednej a hrubej hrubohmotnosti. V deväť-
desiatich  percentách  nastáva  hrubohmotná  smrť  bez  zjavných  príznakov,  čo  lekári 
potom označujú ako „náhla smrť z neznámych príčin“. Tým je zároveň dokonaná lúpež, 
pretože obeť tým stratila to, čo jej patrilo, i keby to bola len nádej. – –

Šialenstvo  je  konanie  proti  Bohu,  proti  Svetlu,  proti  Pravde!  Nie  tí,  ktorých vy 
označujete za šialených sú šialení, ale tí, ktorých duch je tak temný, že už nedokáže 
robiť nič iné, len nenávidieť!
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Vo svojom okolí ste sa už mnohokrát mohli stretnúť s javmi, s ktorými si pozemská 
veda a rozum nevedia poradiť. Ako príklady môžeme uviesť ohýbanie lyžičiek na diaľ-
ku, „magnetické“ držanie žehličky na holom tele, premiestňovanie predmetov, zachyte-
nie takzvaného UFO radarmi či  fotoaparátmi,  stretnutia s  mimozemšťanmi či  kruhy 
a iné útvary v obilí.

Okrem podvrhov, ktoré podsúvajú senzáciechtiví ľudia, jestvujú aj skutočné javy zo 
všetkých spomenutých kategórií. Pozrime sa, ako môžu nastať.

Najjednoduchšie vysvetlenie je pre kruhy v obilí. Pretože ľudia svojím konaním vy-
rabovali a znečistili zem i ovzdušie, musia bytostní občas práve kruhovými tvarovými 
žiaričmi pomáhať napraviť poškodené vyžarovanie Zeme. V takomto prípade vzdušným 
vírom vytvoria kruhy v obilí.

Podobne bytostní spolupracujú s ľuďmi pri hľadaní vody a určovaní geopatogénnych 
zón známych aj pod pojmom „dračie žily“.  Jedine v tomto prípade pomáhajú k tomu 
povolanému človeku natočiť  vŕbový prútik  na mieste,  kde je  podzemná voda alebo 
geopatogénna zóna. V prípade, že človek k tomu nie je povolaný alebo používa iné po-
môcky než vŕbový prútik, napríklad rôzne kyvadlá či virgule, nepomáhajú mu bytostní, 
ale týmito predmetmi hýbu k Zemi pripútaní temní duchovia.

Podobne  ako pri  kyvadlách či  virguliach,  aj  vo všetkých ostatných spomínaných 
kategóriách javov sa prejavujú temní duchovia. Vzniká otázka, ako môžu pohybovať 
hrubo-hrubohmotnými predmetmi, keď nemajú hrubo-hrubohmotné telá. A práve tu 
prichádza do pozornosti tajomstvo vyžarovania krvi.

Pokiaľ vyžarujú ľudia niečo nesprávne, ako zvedavosť či túžbu po senzácii, ich vyža-
rovanie krvi sa mení tak, že z nich môžu čerpať energiu temní duchovia a môžu si vy-
tvoriť energetické hrubo-hrubohmotné telo. Týmto telom môžu podľa toho, koľko ich je 
a  koľko energie  dokázali  načerpať,  hýbať  hrubohmotnými  predmetmi  napríklad  pri 
cirkusových predstaveniach,  keď ohýbajú  lyžičky či  „magneticky“  držia  žehličku na 
holom tele, alebo pri špiritistických seansách, keď pohybujú stolíkmi, knihami či pohá-
rikmi.

Pokiaľ sa v okolí takýchto duchov nachádza vhodné žiarenie, môžu si dokonca z toh-
to žiarenia vytvoriť ešte hutnejšie hrubo-hrubohmotné telo. Takéto žiarenie poskytujú 
tie zariadenia, v ktorých dochádza k explózii, ako napríklad spaľovacie motory. Ďalej ho 
poskytujú výbuchy bômb či červené neónové výbojky. Preto červené neónové výbojky, 
lebo  nimi  vyžarovaná  farba  svojou  frekvenciou  podnecuje  zmyselnosť,  odstraňuje 
morálne zábrany a zvyšuje „smäd po krvi“. Preto je tiež farba revolúcií červená.

Pokiaľ má duch telo zo žiarenia, dokáže pritiahnuť jemné čiastočky hmoty, ako sú 
drobné sadze, prach či čiastočky špinavej vodnej pary, ktorá vzniká napríklad za lietad-
lami. Takto dochádza, dá sa povedať, k materializácii ducha. Pretože jeden temný duch 
je malý, nemá dostatočnú silu. Preto je ich pri materializácii niekoľko desiatok či sto-
viek, čím spolu dokážu vytvoriť pomerne veľký viditeľný objekt.

Pokiaľ takéto množstvo temných duchov odčerpá energiu z jedného človeka, tento 
môže upadnúť do bezvedomia, v ktorom ich však vidí, a preto nadobúda presvedčenie, 
že ho uniesli mimozemšťania. Zároveň mu čerpajú energiu, preto si myslí, že ho operujú 
alebo  mu  do  tela  vnášajú  nejaké  elektródy  či  iné  veci.  V  takomto  stave  ho  môžu 
preniesť aj o niekoľko stoviek kilometrov ďalej. Pokiaľ sa pritom nachádzal v aute alebo 
pracoval s motorovou kosačkou, prenesú aj tento stroj a zachytia ich aj pozemské radary, 
lebo vo vnútri je prenášané kovové teleso.
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Pri prenose ľudí či telies sa snažia temní duchovia stratiť čo najmenej energie, preto 
sa usporiadajú do takého tvaru, ktorý kladie vzduchu čo najmenší odpor. Nadobúdajú 
tvar rôznych diskov známych pod pojmom „lietajúce taniere“. Tvar diskov je pritom 
ovplyvnený aj tým, aké teleso obkolesujú a prenášajú. Pri tomto prenose neustále čerpa-
jú potrebné žiarenie napríklad z bežiaceho motora auta.

Občas nastávajú aj také prípady, že ľuďom zrazu začnú vynechávať motory áut, pri-
čom vidia nad sebou lietajúce taniere, no nedôjde k ich premiestneniu. V aute alebo 
v jeho blízkom okolí sa vtedy nachádza človek, ktorý im svojím vyžarovaním krvi za-
bráni v ovládnutí auta. Čistý človek, ktorý nie je zameraný iba na hmotu, má také vyža-
rovanie krvi, z ktorého temní duchovia nielenže nemôžu čerpať energiu, ale priamo ich 
odpudzuje, lebo doslovne rozkladá ich energetické telá. Preto po prvotnom pokuse veľ-
mi rýchlo ustúpia.

Niekedy sa aj temní duchovia podieľajú na už spomínaných kruhoch v obilí, pretože 
aj oni ho dokážu zvaliť v určitom tvare. Veľmi známe je aj žiarenie červenej polárnej  
žiary v zemepisných šírkach, kde inak nie je viditeľné, a ľudia ho správne spájajú s blí -
žiacimi sa alebo práve prebiehajúcimi nepokojmi a vojnami. Toto žiarenie takisto vytvá-
rajú temní duchovia, ktorí z energie davovej psychózy či vojnovej hystérie si vytvoria 
hrubo-hrubohmotné telá, ktoré žiaria v špinavočervenej farbe.

Aj bytostní vytvárajú úkaz polárnej žiary, ale vtedy táto farba nie je červená, ale ob-
sahuje  viacero  farieb.  Býva  to  vtedy,  keď nemôžu  na  danom  mieste  vytvoriť  dúhu 
v kvapkách vody, a preto ju vytvoria v kryštálikoch ľadu. Pretože kryštáliky sú rôzne 
tvarované, nemá polárna žiara tvar oblúka a farby sa rôzne prelínajú.
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 107. Umenie astrológie

Astrológia je kráľovská veda. Mnoho duchov sa ju snažilo pochopiť, ale málokomu sa 
to aj podarilo. Bolo to najmä preto, že si zamieňali duchovné s hrubohmotným. Ten, kto 
chce spoznať tajomstvo astrológie, musí spoznať Zákony čísiel, v rytme ktorých sa za-
chvieva vyžarovanie hviezd.

Hviezdy  sú  len  prieplavnými  kanálmi  pre  duchovné  prúdy.  Ako základ  každého 
astrologického skúmania sú štyri slávnosti, ktoré otvárajú vždy nový prúd Sily, v rytme 
ktorého pôsobia hviezdy.

Všetko začína v deň Svätej Holubice, keď Spravodlivosť dáva vzniknúť novému stvo-
reniu. Tento deň je základom pre pochopenie takzvanej karmy. Od tohto dňa totiž všet-
ky súhvezdia a planéty po dobu 100 dní podporujú zvratné pôsobenie pre všetko, čo 
ľudia zasiali.

Úloha hrubohmotných planét nie je rozhodujúca, ako sa mylne vysvetľuje. Má určitý 
vplyv, ale taký malý, že je prakticky zanedbateľný. Omnoho dôležitejšia je poloha du-
chovných planét, ktoré sú k nim priradené. Netreba skúmať ani polohy ostatných sú-
hvezdí a hviezd, lebo tieto majú vplyv len na bytostné. Pre ľudského ducha sú opäť 
dôležité polohy im priradených duchovných náprotivkov.

Teraz sa pýtate, ako máte zistiť tieto polohy duchovných planét a súhvezdí. Je to veľ-
mi jednoduché. V deň Svätej Holubice sú všetky v jednom bode. Duchovná hviezda Sln-
ka má najmenší pohyb. Ďalej nasleduje jedenásť planét,  ktorých rýchlosť je taká, že 
o rok sú opäť v jednom bode, ale každá má iný smer pohybu. K tomu sa pridružuje 
dvanásta planéta, ktorá v hrubohmotnosti predstavuje celý vesmír.

Podľa Zákonov čísiel je vplyv každej nasledujúcej planéty dvakrát menší než pred-
chádzajúcej.  Keď sa planéta od Zeme vzďaľuje, tento vplyv klesá, keď sa približuje, 
vzrastá.

Nemôžeme  hovoriť  o  konkrétnych  zvratných  pôsobeniach,  pretože  tie  výhradne 
závisia od slobodného chcenia ľudí. Postupne sa striedajú obdobia uzatvárania starého 
s obdobiami naväzovania nového zvratného pôsobenia.

Po 100 dňoch sa zmení pôsobenie Spravodlivosti na pôsobenie Čistoty. Je to veľká 
zmena,  pretože  táto  Sila  je  v  zvratnom  pôsobení  dvakrát  účinnejšia.  I  preto  sa 
spomalenie Zeme muselo vložiť práve do obdobia po sviatku Čistej Ľalie, ktoré má tr-
vať presne štvrťrok, teda 84 dní. V súčasnosti však trvá zhruba o 30 dní dlhšie.

Na sviatok Žiariacej Hviezdy, ktorý je zároveň výročným dňom vzniku hmotného 
vesmíru a dňom, kedy by mal končiť starý a začínať nový rok, nastáva tretie obdobie. 
Až do začiatku sviatku Baránka Láska dáva a nič za to nežiada. Toto obdobie je akoby 
prestávka v zvratnom pôsobení, preto je i najdlhšie, trvá 110 dní. Je to obdobie, keď sa 
všetko môže obnoviť a vybudovať si nové, krajšie pôsobenie. Z hľadiska ľudského veku 
zodpovedá veku dospievania.

Nakoniec nastáva najkratšie, 42-dňové obdobie sily Trojzákona. Je to obdobie čiste 
požadujúce, teda obdobie, v ktorom sa  len vracia. Táto Sila je v zvratnom pôsobení 
štyrikrát väčšia oproti Spravodlivosti. I preto je toto obdobie najkratšie.

Doterajšie pozorovania astrológov nie sú bez ceny, pretože v mnohom spoznali pôso-
benie duchovných hviezd. V mnohom však zostali nespoznané, preto sú tam zároveň ne-
sčíselné omyly.

U nikoho sa nedá určovať, čo ho čaká, pretože to vždy závisí od jeho slobodného 
chcenia. Tajomstvo vyžarovania hviezd je základom k pochopeniu, kedy sa má kto naro-
diť na Zemi a k čomu má predpoklady a vlohy.

V súčasnosti však vládne zmätok i v tejto oblasti. Tento zmätok nie je spôsobený 
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nedokonalosťou Zákonov, ale tým, že ľudia nekonajú správne. U temných duchov totiž 
ako jediný Zákon z hľadiska žiarenia hviezd je ten, že  nepatria na túto Zem. Preto sa 
podľa ich dátumu narodenia nedá nič vysvetľovať.
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Všeličo ste si, ľudia, ako nesprávne názory preniesli do poznávania. Jednou z nesprávne 
pochopených vecí je i karma. Nie snáď vo všetkom, lebo viete, že karma je prejavom 
Zákona zvratného pôsobenia, keď človek žne to, čo sám zasial. Nesprávne názory sú 
však v tom, ako sa karma prejavuje.

Mnohé z vecí, ktoré karmou v skutočnosti nie sú, takto označujete a naopak. Pozri-
me sa preto bližšie na mnohé vám známe diania, ktoré buď označujete ako „karma“ 
alebo ako „zásah zo Svetla“ či ako „zásah z temna“.

Ako príklad si zoberme nejakú nehodu, ktorú spôsobil iný duch. Hneď na začiatku 
musíme uviesť, že nehody nikdy nie sú zo strany Svetla chcené, pretože ten, kto je za 
nehodu zodpovedný, sa previňuje.

Preto pri posudzovaní akéhokoľvek diania sa treba pýtať, či ten, kto je zodpovedný 
za toto dianie, sa neprevinil proti Zákonu. Pokiaľ áno, potom takéto dianie nemohlo byť 
zo Svetla chcené, lebo Svetlo nikdy nechce nijaké previnenie. Preto takéto dianie nemô-
že byť karma alebo nejaký zásah z Výšin.

Teraz sa vráťme k príkladu nehody. V zmysle predchádzajúceho vysvetlenia je zrej-
mé, že žiadna nehoda nemôže byť karma. Týmto dianím sa však môže niečo skutočne 
uzavrieť, ale to závisí od toho, ako sa k tejto nehode postavia jej účastníci.

Spomeňte si na to, keď bol Abd-ru-shin svedkom dopravnej nehody, ktorej obeťou 
bol Jeho bývalý vrah. Pretože Ho vrah spoznal, mohla byť táto nehoda uzavretím kruhu. 
Nič viac, stretnúť sa mali až v meste, kam obaja smerovali. Preto i Abd-ru-shin túto 
cestu podnikol, aby Jeho bývalý vrah mohol uzavrieť tento kruh symbolickým odčine-
ním.

Samozrejme, z každej nehody sa môže hocikto z jej účastníkov poučiť. Ako všade, 
tak i tu sú pre každého minimálne tri oblasti poznávania:

Prečo sa to stalo?
Čo mi to má povedať?
Ako v budúcnosti predchádzať takémuto dianiu?
Pokiaľ si každý dokáže tieto tri  otázky sám zodpovedať, potom dokonca i takéto 

dianie môže priniesť požehnanie.
Ako odpoveď na prvú otázku však nikdy nehľadajte nijaké ovplyvňovanie zo strany 

Svetla alebo temna či dokonca karmu! Väčšinou sú príčiny nehôd prozaické – nepozor-
nosť, únava či riskovanie.

Ak niekto napríklad jazdí autom neprimeranou rýchlosťou, i keby to bol profesionál, 
riskuje, pretože ostatní účastníci  nie sú profesionáli. Keď horolezec lezie na skalu, tiež 
riskuje, lebo skala nie je určená na to, aby tam liezol. Keď niekto zakladá oheň pomocou 
benzínu, riskuje, lebo benzín nie je určený na podpaľovanie ohňa.

Takýchto príkladov by sa dalo uviesť tisíce. Je však veľmi zaujímavé, čo všetko ľudia 
hľadajú ako výhovorku. Najčastejšie znie táto výhovorka: „Bol to útok temna!“

Áno, niektoré nehody sú zapríčinené i vplyvom temna. Napríklad pod vplyvom tem-
ných myšlienok niekto spácha samovraždu tým, že skočí pod kolesá auta, čím často spô-
sobí vážnu dopravnú nehodu. Ako jej príčinu je však nutné označiť skočenie pod kolesá, 
a nie ovplyvňovanie temnom.

Pýtate sa prečo? Temno nikdy nenahovára na konkrétnu formu skutku, ale len na zlý 
skutok ako taký. Je to preto, že podporujúce temné myšlienky sú zozbierané z celého 
sveta, zo všetkých možných foriem. Konkrétnu formu dáva vždy príslušný človek svojím 
konaním a mnohokrát táto forma na prvý pohľad ani nemusí vyzerať ako nesprávny čin.

Je to prekvapujúce, ale spomeňte si len na také časté ohováranie, alebo ako to ľudia 
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„dobromyseľne“ nazývajú, „vyjadrovanie názoru“. To, čo je za tým skryté, je nenávisť 
a je s tým spojená duchovná vražda!

Na tomto mieste sa musíme dotknúť i mnohého, zdanlivo odlišného diania. Povedz-
me, že niekto chce niekam ísť, no je mu v tom zabránené nejakým násilným, väčšinou 
trestným  činom.  Mnohí  to  opäť  ľahkomyseľne  označia  ako  „zásah  z  Výšin“  alebo 
„zásah z temnôt“. Nie je to však tak, pretože páchateľ mohol byť ovplyvnený napríklad 
myšlienkou „Ukradni!“, ale to, čo alebo koho okradol, bolo jeho slobodné chcenie.

Prestaňte sa na mnohé hrubohmotné dianie pozerať jednostrannými očami, ktoré za 
všetkým  vidia  zásah  niekoho  iného,  a  naučte  sa  konečne  hľadať  v  mnohom  dianí 
slobodné chcenie človeka!

Teraz sa vráťme k otázke ovplyvňovania alebo zásahu zo Svetla.  Pokiaľ je  niečo 
chcené, napríklad aby niekto niekam nešiel, potom buď bytostní povedú tohto človeka 
po takých cestách, že zablúdi, alebo zasahujú do sveta jeho myšlienok tým, že odvádzajú 
jeho pozornosť od pasu alebo peňazí, a dotyčný si ich zabudne.

To však neznamená, že niekto nemôže zablúdiť sám od seba, napríklad nepozornos-
ťou alebo slabším orientačným zmyslom, a takisto pre tie isté príčiny si môže niečo za-
budnúť.  Nič  nie  je  jednostranné,  ale  hľadajte  v  takomto  konaní  radšej  to  ľudské 
pochybenie ako zásahy z Výšin. Tie sa dejú len mimoriadne a sú skôr zriedkavosťou.

Aby ste to mohli jednoznačne rozoznať, pýtajte sa bytostných alebo svojho duchov-
ného vedenia. Potom spoznáte, aká je pravda. –

Po tomto všetkom si musíme vysvetliť, čo karma je. Karma je duchovné prežívanie 
toho, čo ste v minulosti zasiali, teda najmä prežívanie pôsobenia svojich blížnych, na 
ktorom je možné spoznať vlastné chcenie. Niekedy môže mať karma i hrubohmotné, 
najmä telesné prejavy, hlavne vo forme rôznych chorôb.

Mnohí rodičia sa však v tomto smere previňujú na svojich deťoch. Vodia ich na zby-
točné lekárske zásahy, ktoré mnohokrát bolestné prežívanie ešte predĺžia a sťažia. V ne-
skoršom  veku,  napríklad  v  dospievaní,  by  sa  totiž  mnohé  veci  mohli  zlepšiť,  ale 
vplyvom bolestných lekárskych zásahov to už možné nie je.

Naopak, keď sa zlepší tento stav, duch si nemôže naplno prežiť svoje predchádzajúce 
pochybenie, čo má mnohokrát za následok, že namiesto toho, aby to bol jeho posledný 
život na Zemi, musí sem prísť ešte raz.

Ani jeden z uvedených prípadov neznamená, že sa dotyčnému nemá pomáhať. Po-
máhať sa  mu má,  dokonca  i  liekmi,  ale  nie  umelými a  neprirodzenými  liečebnými 
zásahmi, ako sú komplikované operácie či dokonca transplantácie! Všetky tieto zásahy 
sú v súčasnosti len z jediného dôvodu. Ľudia v skutočnosti  neveria,  že je život i na 
druhom brehu! Inak by sa vystríhali takéhoto konania!

Takým istým omylom sú aj mnohé iné operácie, ktorými sa do tela vkladajú rôzne 
umelé náhrady. Z duchovného hľadiska je takéto dianie to isté ako transplantácia!

Pýtate sa, ako je to možné? Všetkým takýmto operáciám predchádzali transplantácie, 
preto sú s nimi spojené, alebo tieto operácie viedli následne k transplantáciám, a preto 
sú s nimi takisto spojené!

Ďalším nesprávnym zásahom je priečenie sa Božej Vôli, keď sa umelo predlžuje ži-
vot  niekomu, kto je podľa Zákona hrubohmotne mŕtvy,  len čas jeho skonu ešte ne-
prišiel!

V tejto súvislosti musíme spomenúť, že v dávnych dobách Atlantídy mala medicína 
len tri odvetvia – bylinkárstvo pre liečenie bežných chorôb, ako nádcha, detské boľavé 
brušká, odreniny alebo maličké popáleniny najmä u detí atď; liečivý magnetizmus, ktorý 
sa používal najmä pri tíšení rôznych bolestí, i pôrodných, na skoršie hojenie udretých 
miest,  naprávanie  komplikovaných zlomenín atď;  a  teplé  liečivé kúpele v  termálnych 
prameňoch.

222



Karma

Tieto tri odvetvia sa používali prakticky naraz v rôznych kombináciách. Lekár liečil 
celého človeka a nezameriaval sa iba na niektoré časti tela. Úplne neznáme boli pojmy 
ako „chirurgia“, „neurológia“, „psychiatria“ a ďalšie.
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Vaši  lekári  skladajú v súčasnosti  takzvanú Hippokratovu prísahu.  Prečo „takzvanú“? 
Lebo so skutočnou Hippokratovou prísahou nemá nič spoločné! Hoci sa pôvodná Hip-
pokratova prísaha v starých rukopisoch zachovala, nevyhovovala ľuďom rozumu, a preto 
ju zmenili.

Pôvodná prísaha hovorila o liečiteľstve všetko. Preto je na mieste, aby sme sa na ňu 
pozreli bližšie.

Prvý bod: „Prisahám Bohu Všemohúcemu a Jeho pomocníkom Apolónovi a Asklé-
piovi, ktorých sa dovolávam ako svedkov, že budem túto prísahu plniť podľa svojho naj-
lepšieho vedomia a svedomia.“

Tento bod hovorí o zodpovednosti. Prísaha je vkladaná priamo pred Boží trón. Ako 
svedkovia prísahy boli povolaní dvaja bytostní lekári – Apolón a Asklépios. Apolón je 
bytostný lekár pre bytostných a Asklépios je bytostný lekár pre duchov. Tento bod teda 
zároveň hovorí, že pri liečení sa liečiteľ bude riadiť výhradne ich radami bez ohľadu na 
to, koho má liečiť.

Zároveň sa tu hovorí, že liečiť môže bezpodmienečne iba ten, kto dobre počuje by-
tostných, lebo inak nemôže rozumieť ich pokynom. Tento bod bol práve pre toto najviac 
falšovaný a zmenený na „liečenie za každú cenu“. Ľudia zabúdajú, že i pozemská smrť 
môže znamenať z hľadiska Zákona vyliečenie. O tomto však nikdy nesmie rozhodovať 
človek!

Druhý bod: „Budem uplatňovať zásady spôsobu života podľa najoverenejších tradícií 
a vlastných vedomostí vždy v prospech nemocného, nikdy nie na jeho škodu či dokonca 
záhubu.“

Tento bod hovorí o tom, že liečiť môže iba ten, kto bezprostredne plní Božiu Vôľu. 
Ten, kto neplní Božiu Vôľu, nie je podľa Zákona čistý na to, aby smel liečiť. Pri všet -
kých úkonoch totiž prechádza duševná energia z liečiteľa či už na pripravované lieky 
alebo priamo na pacienta. Hoci mu pri jednej chorobe pomôže, svojím znečistením mu 
často vyvolá inú, omnoho horšiu chorobu! I v tomto bode je teda odvolávka na bytost-
ných lekárov, lebo oni zo Zákona môžu svoje rady odovzdávať iba tým, ktorí smú liečiť.

Tretí bod:  „Takisto nikomu nepodám liek, ktorý by privodil smrť, aj keby ma o to 
požiadal sám pacient, ani v tomto smere nikomu neporadím.“

Tento bod je na prvý pohľad zdanlivo jasný. Je samozrejmé, že nikto nesmie svojím 
konaním privodiť smrť niekomu inému. Ako je to však v prípade, že človek má hrubo-
hmotne umrieť?

Z duchovného hľadiska nejestvuje rozdiel medzi pozemsky živým a pozemsky mŕt-
vym človekom, lebo obaja sa nachádzajú len v odlišnej časti stvorenia. To, samozrejme, 
neznamená, že niekto môže toto dianie nejako ovplyvňovať.

V skutočnosti jestvujú duchovne živí a duchovne mŕtvi ľudia. Sami zo Zákona viete, 
čo to znamená. Duchovne mŕtvy človek koná  proti Zákonu, preto sa  sám vyvrhuje zo 
stvorenia.

Účinný liečebný prostriedok pre takéhoto človeka nejestvuje. Toto, samozrejme, je 
myslené duchovne, lebo nejaký hrubohmotný liek by mu dočasne mohol pomôcť. Lieči-
teľ sa však musí riadiť Zákonmi duchovnými. Preto zo Zákona takýto človek nemá byť 
liečený ani hrubohmotne.

Nie je to  privádzanie pozemskej smrti, ako by sa mohlo niekomu zdať, lebo sa mu 
nepodáva žiadny prostriedok na jej urýchlenie. Nie je to však ani oddiaľovanie pozem-
skej smrti, lebo sa mu nepodáva žiadny prostriedok na jeho vyliečenie.

O tom, kto je duchovne živý alebo mŕtvy nerozhoduje liečiteľ, ale len  sám človek 
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svojím konaním.  Liečiteľ  musí rešpektovať jeho slobodné rozhodnutie, lebo je to tak 
dané zo Zákona. Človek svojím konaním chce duchovnú smrť, preto ju aj dostane!

Štvrtý bod: „Takisto nijakej žene neposkytnem prostriedok na zničenie zárodku živo-
ta.“

Zbytočné sú polemiky, či žena má právo rozhodovať o vznikajúcom tele plodu, ktoré 
zo slobodného chcenia počala, čo sa zo Zákona rovnalo prosbe o dieťa. Teraz dieťa 
čaká, čo sa rovná vyhoveniu tejto prosby, a preto nikto nemá právo toto vznikajúce telo 
nejako ohroziť.

Samozrejme, teraz vzniká vo vás otázka, ako je to v prípade rôznych násilných trest-
ných činov. Nikdy, a to ani v týchto prípadoch, nemôže dôjsť k nespravodlivosti. Pokiaľ 
žena dieťa má mať, tak aj v tomto prípade telo dorastie a narodí sa mladý človek. Žena 
svojím cítením má pochopiť,  prečo mohlo dôjsť k takémuto činu a  prečo mohlo dôjsť 
následne aj k počatiu. Má sa naučiť milovať svoje dieťa, veď predsa človek nie je telo, 
ale duch, teda má sa naučiť milovať ducha, ktorý k nej zavítal.

V prípade, že žena dieťa mať nemá, buď vôbec nedôjde k počatiu, alebo hoci telíčko 
dorastie  do  určitej  veľkosti,  nedôjde  k  inkarnácii,  a  tak  sa  nový  človek  na  Zem, 
prirodzene, nenarodí, ale dôjde k predčasnému pôrodu bezduchého tela.

Teda ani v týchto prípadoch nemá nikto právo ničiť zárodok života.
Piaty bod: „Sústavne budem strážiť čistotu svojich mravov a umenia.“
Je to opätovný sľub Bohu, že liečiteľ bude žiť výhradne podľa Božej Vôle, čím si za-

chová svoju vnútornú Čistotu a tým umožní, aby bol stále schopný liečiť. Tým je záro-
veň zaistená i čistota jeho liečiteľského umenia.

Šiesty bod:  „Do ktoréhokoľvek domu vstúpim, učiním tak len pre blaho chorého 
a nedopustím sa nijakého vedomého bezprávia, najmä nie pohlavného zneužitia žien či 
mužov, slobodných či otrokov.“

Tento bod sa zdanlivo zdá byť v súčasnosti bezvýznamný. Nie je to tak! Primnoho 
lekárov zneužíva svoje postavenie na budovanie takzvaného spoločenského postavenia či 
minimálne na budovanie takzvaného dobrého mena.

Bezprávia, a to vedomého, sa dopúšťajú tým, že liečia i nevyliečiteľne chorých, a tak 
zbytočne predlžujú hodiny ich pozemského trápenia namiesto toho, aby im podali lieky 
utišujúce bolesť, aby sa tak umierajúci ľahšie mohol pripraviť na odchod na druhý breh.

Omnoho  väčšieho  bezprávia  sa  však  dopúšťajú  tí,  ktorí  „liečia“  operáciami,  pri 
ktorých sa používajú orgány z iných tiel, takzvanými transplantáciami. Títo priamo a ve-
dome porušujú aj tretí bod, v ktorom sa hovorí o smrti. Smrť spôsobujú  vykradnutím 
iného tela!

Pýtate sa, ako je to v prípade transplantácií napríklad jednej obličky od darcu počas 
jeho života, veď predsa on pokračuje v pozemskom živote i po odobratí tohto orgánu.

Je to  pokrytecká otázka.  Tieto transplantácie  sa dokážu robiť iba v minimálnych 
prípadoch a sú výsledkom mnohoročného výskumu, ktorého základom boli krádeže or-
gánov! Čo týmto spôsobom získa sám darca, sa riadi Zákonom dávania. Chirurg však 
napriek tomu pácha zločin, lebo predlžuje život, ktorý by takýmto spôsobom predlžovať 
nemal!

Siedmy bod:  „Čo uvidím a počujem pri  svojej  praxi  alebo sa dozviem pri  styku 
s ľuďmi a čo sa nikdy nemá nikomu zveriť, o tom budem mlčať v presvedčení, že tie 
veci musia zostať naozaj prísne utajené.“

Tento bod hovorí, samozrejme, nielen o tom, aká choroba koho trápi, o tom, aké má 
kto majetkové pomery či o tom, aká je jeho rodina, ale najmä o tom, či daného človeka 
je alebo nie je vôbec možné zo Zákona liečiť.

Ôsmy bod:  „Ak budem túto prísahu verne dodržiavať a neznesvätím ju, kiež ma 
v mojom živote a umení sprevádza požehnanie. Ak však túto prísahu poruším a stanem 
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sa vierolomným, nech ma stihne opačný osud a večné zatratenie.“
Tento záverečný bod je opätovné sľúbenie Bohu, že vo všetkom sa liečiteľ bude 

riadiť Jeho Vôľou. Je to zároveň vedomé vypovedanie o tom, že liečiteľ túto Vôľu po-
zná a plne v nej pôsobí. Je to vedomé vypovedanie o poznaní Zákona zvratného pôso-
benia, teda vedomé vypovedanie uvedomenia si vlastnej zodpovednosti.
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„Všetko musí byť nové!“ Už takmer sto rokov máte tento príkaz, no čo ste urobili? To 
staré, zlé, ste nielenže neodhodili, ale ešte i znásobili a priviedli v mnohých oblastiach 
až do toho najabsurdnejšieho vrcholu!

Nikde to nie je tak viditeľné ako práve v takzvanej modernej medicíne, pretože tá sa 
dotýka úplne každého. Nemá zmysel rozoberať všetky oblasti jej súčasného nesprávne-
ho pôsobenia, pretože to by bola práca prakticky bez konca.

Pozrime sa preto len na niekoľko príkladov, ktoré ste sami zažili alebo ktorých ste 
boli svedkom, a ukážme si na nich to nesprávne. Ostatné už dávno mali odhaliť tí z vás, 
ktorí sa medicínou zaoberajú profesionálne. Bola to ich úloha, ktorú nesplnili! Ani jeden 
jediný z nich!

Prvý príklad si  zoberme z oblasti  chirurgie.  Mladá žena má zomrieť,  pretože už 
uzavrela svoje životy na Zemi a svojím krátkym šestnásťročným životom má iným uká-
zať v ťažkom prežití, že Pravda je iná, než v čo veria. Lekári však túto ženu zachránia 
a ona sa v priebehu ďalšieho života zaťaží.

Týmto konaním lekári spáchali duchovnú vraždu, pretože jej nielenže zabránili v ná-
vrate domov, do raja, ale ešte navyše ju teraz čaká ťažké prežívanie svojho pochybenia. 
Okrem toho jej znemožnili splniť svoju úlohu a tým mnohým iným sťažili  cestu pri 
hľadaní Pravdy.

Tieto slová nemajú znamenať, že sa iným nemá pomáhať alebo že sa má napomáhať 
iným pri odchode z tohto sveta. Majú znamenať, že ľudia sa nemajú protiviť Božej Vôli, 
teda nemajú používať nezmyselné a zbytočné lekárske postupy. Každý človek, i ten smr-
teľne chorý sa má liečiť, ale nie prostriedkami umelými, ale prirodzenými, teda takými, 
ktoré boli prijaté z Výšin.

To je úloha lekárov, aby toto hľadali a našli  a tým medicínu preniesli  do oblasti 
nového liečenia, liečenia podľa Zákona! Preto majú robiť svoje odborné sedenia, aby 
tam hľadali nové odborné postupy. Na toto má byť zameraný i farmaceutický výskum.

Ako ďalší príklad si zoberme smrť človeka. Viete, že pitvy a odoberanie orgánov sú 
nesprávne, neviete však prečo. Myslíte si, že je to len kvôli tomu, že duch môže byť  
s telom ešte spojený.

Áno, i to je pravda, ale to nie je jediná príčina. Ako ďalšie sú tie, že pri transplantá-
ciách sa umelo predlžuje život,  ktorý sa predlžovať nemá, alebo v prípade pitiev sa 
urýchľuje rozklad tela, čo je tiež nesprávne, lebo prípadný pripútaný duch si tak nemôže 
plne prežiť to, čo má. Nájdite však jedno jediné verejné vyhlásenie lekárov, kde by sa 
práve toto spomínalo!

Teraz si zoberme presne opačný príklad, narodenie človeka. Lekári a vedci zašli až 
tak ďaleko, že sa chystajú klonovať človeka! Ďalej si osobujú právo rozhodovať, či vyví-
jajúce sa telíčko sa má alebo nemá narodiť!

Pýtate sa ako? Všetkými možnými i nemožnými vyšetreniami počas tehotenstva. Čo 
iné majú znamenať vyšetrenia, pri ktorých sa priamo zisťuje, či dieťa nebude náhodou 
nejako postihnuté. Ešte pred pár rokmi tí istí lekári tvrdili, že vyšetrenia sú bezpečné, 
kým dnes presne tí istí lekári už musia hovoriť i o rizikách.

Ten istý zmysel majú i rôzne ultrazvukové vyšetrenia. Lekár vám to síce nepovie 
priamo, ale jeho poznámky vás navádzajú nepriamo k tomu, aby ste s prípadným posti-
hnutým dieťaťom „niečo urobili, kým je čas“!

V prípade takzvanej asistovanej reprodukcie sa do tela zavedie viac oplodnených va-
jíčok, aby sa po určitom čase vybralo to „najperspektívnejšie“ a urobila sa takzvaná 
redukcia plodov.
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Keď sa náhodou pokúsite vzbúriť proti tomuto systému, všetci vás považujú za čud-
ných, ktorí vôbec nechápu potrebu „modernej spoločnosti“!

Toto všetko je možné len preto, že hoci ľudia čítajú o takzvanom záhrobnom živote, 
v skutočnosti neveria, že naozaj jestvuje! Nemýľte sa však, na tomto mieste nemáme na 
mysli ľudí neveriacich alebo katolíkov, evanjelikov … ale „grálistov“!

Posledne menovaní o inohmotných svetoch čítajú, hovoria, besedujú. Choďte však za 
nimi a povedzte im: „Tá tehotná žena musí i s tým bábätkom umrieť, lebo tak to chce 
Zákon, a preto nemá ísť na cisársky rez!“

Choďte za nimi a pozorujte, aká bude ich odpoveď. Nepýtajte sa však len tak. Ukáž-
te vždy konkrétnu ženu, jedno, či ju poznajú alebo nie. Stačí, aby bola tehotná, najlepšie 
v takom štádiu, že sa už-už blíži pôrod a aby vyzerala šťastne. Uvidíte, čo sa od nich do-
zviete!

Na záver, pretože nemáte presnú predstavu, čo je za týmto konaním skryté, si uve-
dieme presný význam niektorých „vznešene“ znejúcich slov a postupov, ktoré do nich 
v skutočnosti ukryli ich vynálezcovia.

Sonografia plodu – preventívna prehliadka, ktorá má určiť, či plod nie je retardova-
ný, a teda nehodný žiť, čiže je nutné ho zabiť!

Odber plodovej vody staršej žene – má robiť, a nie rodiť, na to sú mladé, detí má už 
dosť!

Redukcia plodov – zabime neperspektívne, nechajme len výkonných jedincov!
Ani niektorí tyrani vo svojej krutosti neboli taký zvrhlí!
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Zdravie patrí k tým najcennejším hodnotám, ktoré máte tu na Zemi. Preto je pochopi-
teľné, že sa ho snažíte udržať. Za týmto účelom navštevujete lekárov. Žiaľ, mnohokrát 
si tým svoje zdravie iba zhoršujete, ak ten, koho ste navštívili, sa za lekára iba vydáva. 
Pozemské tituly a diplomy totiž nikoho neoprávňujú k tomu, aby meno tohto povolania 
mohol používať, či lepšie povedané zneužívať.

Skutočný lekár totiž je v prvom rade liečiteľom duše a až v druhom rade lekárom 
tela. Pre neho nezačína prípad tým, že pacient ochorie, a nekončí tým, že mu predpíše 
lieky. Skutočný lekár  svojím vlastným životom ukazuje, ako sa má žiť tak, aby pacient 
vôbec  neochorel.  Samozrejme,  tu  nemáme na  mysli  rôzne  nachladnutia  či  podobné 
choroby, ale tie iné, ktoré môžeme označiť slovom „karmické“ či „osudové“.

Ani lekári tých bežných chorôb však mnohokrát lekármi nie sú, lebo nerešpektujú, 
že každý pacient je iný, a preto aj každé nachladnutie môže mať iné pozadie, iný kon-
text a iné súvislosti.

Liečenie má podľa Zákonov stvorenia predstavovať celý komplex, v ktorom sa majú 
odstrániť nielen dôsledky, ale aj príčiny ochorenia v prísnom individuálnom posudzova-
ní pacienta. Dobre sa však poobzerajte po ordináciách všetkých lekárov a skúste nájsť 
čo len jedného, ktorý sa tým skutočne riadi.

To však nie je jediné, čo lekári nerobia napriek tomu, že by mali. Skúste nájsť leká-
ra, ktorý vám odporučí namiesto chémie iné spôsoby liečby. S hrôzou zistíte, že je to 
horšie ako hľadať ihlu v kope sena.

Koľkí z lekárov vám pri chorobe okrem bežných liekov predpíšu aj bylinkové čaje 
a vonné kúpele, koľkí vám pomôžu liečivým magnetizmom, koľkí vám spolu s antibioti-
kami doporučia vhodné nápoje na ich lepšie vstrebávanie, koľkí vám predpíšu cesnak 
namiesto nich ako prevenciu a koľkí sú vôbec ochotní rozprávať sa o alternatívnych for-
mách liečby!

A to sme vkročili iba do ambulancie všeobecných lekárov, ktorí vám pri nachladnutí 
sem-tam lipový čaj s medom predsa len spomenú. U takzvaných špecialistov však už ta-
kéto zmienky budete hľadať s ešte menšou úspešnosťou. Bude na veľké počudovanie, 
ak vám krčný lekár odporučí slivovicu na kloktanie v prípade zapáleného hrdla.

A  tak  pseudoodborníci  patria  medzi  najznámejších  lekárov  a  tí  skutoční  lekári 
mnohokrát sotva prežívajú v zastrčených ambulanciách provinčných miest. Ale nemýľte 
sa, aj v týchto ambulanciách nájdete mnoho šarlatánov, pretože tí sú dnes prítomní vša-
de.

Žiaľ, dnes sa už nemôžete orientovať ani podľa počtu pacientov predo dvermi, preto-
že oni sami požadujú pseudoliečbu namiesto skutočnej liečby a až keď zlyhá oficiálna 
medicína, ktorá zlyháva na viac než mnohých miestach, až potom začínajú ľudia hľadať 
tých skutočných lekárov, no vtedy už býva mnohokrát neskoro.
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Je začiatok dvadsiateho prvého storočia a v ambulanciách lekárov je stále viac a viac pa-
cientov. Už ani neregistrujete, koľkí z nich sú skutočne chorí, teda majú klasické ochore-
nia, ako sú angína či chrípka, a koľkí z nich trpia takzvanými civilizačnými chorobami, 
prípadne chorobami, ktoré vznikli z negatívneho spôsobu života, ako sú rôzne depresie, 
stres či mnohé ochorenia žalúdka, srdca alebo pľúc.

Keby ste sa pozreli do minulosti, zistili by ste, že kým vtedy bolo zo sto ľudí chorých 
dvadsať, dnes je chorých aj tých zvyšných osemdesiat. Lekárska veda je na takej „vyso-
kej úrovni“, že v súčasnosti nenájdete jediného človeka, ktorého by označila ako stoper-
centne zdravého.

Pozrime sa na príčinu tohto stavu bližšie. Je to veľmi jednoduché. Ako vrchol ľud-
ského snaženia namiesto duchovného smerovania je mamona. To, čo vás dnes ovláda, 
sú peniaze vo všetkých možných formách. Peniaze robia politiku, peniaze určujú po-
treby ľudí. Máte na to už i porekadlo, že peniaze hýbu svetom. Je to však ten najväčší  
omyl zo všetkých omylov, na aký kedy ľudia prišli. A práve tento omyl je skutočným 
koreňom všetkých tých pseudochorôb, ktoré moderná medicína lieči hmotne namiesto 
toho, aby ich liečila duchovne.

Pre mnohé, ako infarkt, porážka atď., ste si našli označenie „civilizačné choroby“. 
Aby ste ich však mohli liečiť, museli by ste v prvom rade vyliečiť ducha človeka, ktorý 
nimi trpí. Ani to však nestačí, museli by ste totiž vyliečiť zmýšľanie celého ľudstva. Vy 
sami sa musíte chtiac-nechtiac podrobiť tomuto rozbehnutému vlaku ľudskej mamony, 
lebo musíte žiť v tej istej spoločnosti a musíte dodržiavať tie isté zákony, ktoré sú pre 
túto mamonu určené a ktoré boli priamo pre ňu vytvorené.

Takto vzniká dvojitý tlak. Prvý pôsobí na tých ľudí, ktorí sa naháňajú za pozemským 
a ženie ich do ešte zúrivejšieho konania, čo v nich vyvoláva stres, napätie a následne 
rôzne srdcovo-cievne choroby či žalúdočné a tráviace ťažkosti.

Druhý tlak je presne opačný a pôsobí na tých, ktorí sa chcú vzoprieť zbesilému spô-
sobu života, lebo ich cieľ je duchovný. Pri tomto však všade narážajú na prekážky, čím 
v nich vzniká pocit stratenosti,  osamotenia alebo bezradnosti.  Toto, paradoxne, vedie 
k tým istým zdravotným problémom, ktoré zažívajú tí, ktorí prežívajú stres.

Je to tak preto, lebo v obidvoch prípadoch duch človeka trpí. Kým v prvom prípade 
je utláčaný rozumom, v druhom prípade je utláčaný tlakom okolia. V obidvoch prípa-
doch je to však potlačenie, ktoré sa prejavuje vo vyžarovaní krvi a vyžarovanie krvi sa 
podieľa na zdravotnom stave človeka.

Pravdaže, aj tu nájdete zdanlivé výnimky, keď napríklad najväčší mafiáni či zlodu-
chovia sa tešia dobrému zdraviu. Toto je však zdanie, lebo hoci ich telá netrpia hmotný-
mi  chorobami,  trpí  ich  duša  a  prenasledujú  ich  výčitky  svedomia,  ktoré  vyvolávajú 
úzkosti a depresie, hoci sa ich snažia potlačiť. Ich zdanlivé zdravie je preto vykúpené 
tým, že sú obklopení skupinami lekárov, ktorí im neustále podávajú lieky na takzvanú 
podporu zdravia, čím však v skutočnosti iba umelo predlžujú ich agóniu utrpenia.

Ako východisko z tejto neutešenej  situácie je len jedno jediné.  Nová doba, ktorá 
zmetie z povrchu Zeme to najvyššie, čo si ľudský rozum stanovil za cieľ. Je pravda, že 
tí, ktorých svet sa takto zrúti, sa zrútia s ním a prejaví sa to ich skutočným šialenstvom 
ducha. Avšak tí,  ktorí trpeli  tlakom ich chcenia, si  uľahčene vydýchnu a s radosťou 
v srdci budú ďakovať Bohu za oslobodenie.
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 113. Vyžarovanie miest na Zemi a ich vplyv na tvorov

Mnoho omylov vzniklo a vzniká z nesprávneho pochopenia toho, že človek má žiť na 
tom mieste a v tej krajine, kde sa narodil, keďže tomu je uspôsobené jeho telo. Tieto 
omyly vznikajú z toho dôvodu, že ľudia neberú do úvahy najdôležitejšiu skutočnosť, 
ktorá spočíva v tom, že duchovné Zákony sa nikdy nebudú riadiť prianiami a želaniami 
ľudí.

Z vašej histórie viete, že súčasné územné usporiadania štátov sú dôsledkom mnohých 
vojen, politických dohôd a politických sobášov. Jednoznačne z toho vyplýva, že ľudia sa 
nikdy nepýtali, kde sú duchovné hranice medzi jednotlivými územiami, ale privlastňova-
li si ich podľa svojej ľubovôle. Tak došlo k tomu, že napríklad územie, ktorého vyžaro-
vanie podporuje nemecký národ, neleží úplne v Nemecku, ale čiastočne ho obsadili aj 
okolité krajiny a naopak, vyžarovanie časti Nemecka nemecký národ nepodporuje.

V dávnej histórii,  počas takzvaného sťahovania národov, ľudia vedení bytostnými 
nachádzali tie územia, ktoré správne podporovali ich vývoj. Žiaden národ však nie je 
jednoliaty, ale aj v ňom sa nachádzajú rôzne skupiny, ktoré potrebujú špecifické vyžaro-
vanie, napríklad skupiny, ktoré potrebujú žiť na rovine, a skupiny, ktoré potrebujú žiť 
v horskom prostredí.

Ďalej, každý duch má rôznorodé vlastnosti, pričom sa nedá povedať: „Toto je čisto 
nemecký  alebo  slovenský  duch“,  pretože  jeho  vlastnosti  môžu  zahrňovať  čiastočne 
jeden i druhý národ. Takýto duch je priťahovaný do hraničných oblastí medzi týmito 
národmi, lebo žiadne hranice nie sú dané ostrou čiarou, ale všade sa nachádza postupný 
prechod.

Z uvedeného je zrejmé, že je mylný názor, že ak sa človek narodil napríklad na úze-
mí štátu Slovensko, musí bezpodmienečne zostať v tomto štáte žiť a pôsobiť. Z duchov-
ného hľadiska má pôsobiť na duchovnom Slovensku, ktoré je však iné, omnoho väčšie 
než jeho súčasné,  ľuďmi vymyslené územné usporiadanie.  Napokon,  z histórie  sami 
dobre viete, že pôvodne jeho územie siahalo až po Balaton.

Ak sa však na území Slovenska narodí duch človeka, ktorý má mnohé vlastnosti ne-
meckého národa, môže pokojne pôsobiť aj v hraničných oblastiach na území dnešného 
Rakúska. Je to tak preto, lebo duchovná práca nepozná hranice.

Pravdaže, ak je jeho úloha spojená s konkrétnym hmotným pôsobením, napríklad 
ako keď Mojžiš musel vyviesť izraelský národ z otroctva, musí ten-ktorý štát navštevo-
vať, pôsobiť tam napríklad svojimi spismi alebo prednáškami, čo však neznamená, že 
tam musí aj fyzicky žiť. Pokiaľ má národ viesť aj politicky, je to niekedy nevyhnutné,  
pretože napríklad prezident nemôže byť príslušník iného národa. Tu sa však ukazuje, 
ako sú mnohé pozemské zákony v rozpore so Zákonmi duchovnými.

Veľmi dobre je toto vidieť na vývoji nemeckého národa, keď sa Nemecko voľakedy 
skladalo z veľkého množstva malých kráľovstiev a kniežatstiev. Tak to bolo správne, 
pretože  horali  nerozumeli  ľuďom žijúcim na  rovinách a  naopak.  Potom stačilo,  aby 
jedno mesto bolo hlavným mestom Nemecka, kde ako cisár mal pôsobiť taký človek, 
ktorý dokázal duchovne spojiť všetky nemecké kráľovstvá do jedného celku.

Podľa tohto vzoru to malo vyzerať aj všade inde. To sa však nestalo, a aj preto bol 
nemecký národ vyvolený pre príchod Syna Človeka a nemecký jazyk pripravovaný na 
zvestovanie Slova. Pravdaže, k tomu musíme pripočítať aj vlastnosti nemeckého národa, 
ako je precíznosť, vynaliezavosť, tvorivosť či usilovnosť.

Nedodržiavanie duchovných hraníc medzi jednotlivými národmi prináša so sebou aj 
iné dôsledky, ktoré sa prejavujú najmä v zdraví človeka. Nie každý má možnosť ísť bý-
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vať na tie miesta, ktoré podporujú jeho ducha, ale práve naopak, mnohokrát je z dôvodu 
prežitia  nútený  žiť  na  území  cudzom.  Dôsledky  poznáte  a  prejavujú  sa  takzvanými 
civilizačnými chorobami, ktorými v súčasnosti trpí väčšina ľudstva.

Keď sa pozriete po svete, všade vznikli obrovské mnohomiliónové mestá, kam pri-
chádzajú noví a noví obyvatelia z celej krajiny iba preto, lebo tam môžu ľahšie nájsť 
prácu. Týmto však idú žiť do iného pásma, než aké potrebujú pre svoj život, čím nevy-
hnutne trpia.

Avšak mylne sa domnievate, že napríklad mierne pásmo, ak ste sa v ňom narodili, 
bude pre vás vyhovujúce na všetkých miestach rovnako. Ako príklad takéhoto omylu 
môžu veľmi dobre slúžiť lastovičky, ktoré sa v lete dobre cítia v Európe a v zime v Af-
rike. Ak by ste však pozorne sledovali ich let, zistili by ste, že jedny a tie isté lastovičky 
sa neustále sťahujú medzi dvomi rovnakými miestami. Je to tak preto, lebo vyžarovanie 
časti Afriky, kam idú, je veľmi podobné vyžarovaniu územia Európy, odkiaľ idú.

V tomto je skryté, kde môžete žiť bez toho, aby podnebné pásmo negatívne vplývalo 
na vaše zdravie. Preto otvorte svoje oči, otvorte svoj cit dokorán a nechajte sa viesť by-
tostnými,  ktorí  najlepšie  vedia,  aké vyžarovanie  potrebujete.  Tým zaniknú aj  mnohé 
politické spory, pretože každý bude na takom mieste, na akom má byť.

Tým zanikne tiež uprednostňovanie veľkých miest oproti malým, lebo tie veľké pre-
stanú byť veľkými, vyľudnia sa a každá krajina bude obývaná rovnomerne na základe 
jej obývateľnosti. Preto obývateľnosti, lebo na končiaroch hôr alebo v hlbinách riek či 
jazier ľudia nemôžu bývať.
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  SÚD



Usiluj sa o pochopenie toho, čo nemá byť…



 1. Hodiny spoločného uctievania Boha

Od pradávna si ľudia mysleli, že musia uctievať Boha špeciálnymi formami. Vymýšľali 
si nespočetné množstvá rituálov, kultov, omší, pobožností,  meditácií  a rôznych iných 
foriem, o ktorých si mysleli,  že nimi uctievajú Boha. Pri všetkom však dbali len na 
jedno – aby to bolo zvláštne, tajomné, mystické, nervy drásajúce, len nie dôstojné. Pri 
všetkom dbali na formu, nie na obsah.

Čo im ešte hovorí slovné spojenie „uctievanie Boha“? Premiestnite sa v duchu na 
hociktorú pobožnosť, omšu či čokoľvek iné, kde si ľudia myslia, že uctievajú Boha. 
A pre tých, ktorí inde neboli, len jedno odporučenie. Premiestnite sa na vašu vlastnú po-
božnosť! Čo tam uvidíte?

Pozrime sa na omše. Na nich je každú chvíľu zmena, len aby nebola nuda. Dve vety 
z Biblie, potom kvílenie, čo sa považuje za spev a iba hanobí inak krásnu melódiu, ktorá 
je za tým ukrytá. Búchanie sa do hrude, kľakanie, vstávanie, jednoducho telocvik. A po-
tom prijímanie – choďte a pozrite sa naň! Vyplazené jazyky, strkanie a naťahovanie, 
kňaz div že nehádže hostiu do úst, tak ďaleko sú krky, ktoré sa po ňu naťahujú. A na  
konci omše štatistická reportáž – kto má upratať kostol, kde treba prispieť na farnosť, 
takmer div, že kňaz neoznamuje, kto mu má vyprať ponožky! Potom všetkom si ešte raz 
zaspievame a hurá – do krčmy!

Bijete sa do pŕs, že tak nerobíte? Že vaše pobožnosti sú iné? Pozrite sa na ne bližšie:
Pobožnosti nesmú trvať dlho, lebo sa potom nudíte. Koľkí z vás majú spočítané, koľ-

ko je žiaroviek na strope, koľko je radov a koľko stoličiek v rade? Koľkí z vás vedia, že 
dnes neboli sviečky umiestnené presne do kruhu, okno bolo otvorené, sused mal modrú 
kravatu, čítajúci sa trikrát preriekol a dvakrát zakoktal?

„Tú modlitbu by už mohol vedieť spamäti a nemusel by ju čítať. Aj tá hudba dnes 
bola akási dlhá. A prečo Vivaldi? Mne sa viac páči Händel.“

Stačí?
Len pokračujme:
„Mám urobiť vpravo bok alebo vľavo bok? Dva kroky vpred či tri vzad? Hí, povedal  

som písmeno ‚Á‘, stihne ma trest. Malo to byť ‚B‘ alebo som mal mlčať?“
Máme pokračovať?
Áno!
„Ten sa usmieva a ten plače. Ten rad nevstal naraz. Ten sa nedôstojne tvári. Tá pred-

náška je ale dlhá,  už som hladný. Musím byť ticho. Tlačia ma topánky,  aby už bol 
koniec. Konečne už bijú zvony!“

Je to vari iné konanie ako pri tých omšiach? Pokračujme:
V kostoloch sú obrazy svätých alebo ich sošky. U vás ste ich nahradili – vy sami sa 

tak tvárite! V kostoloch sa nahlas spieva, je to aspoň zábava. U vás sa nahlas mlčí – je to 
tiché pokrytectvo! V kostoloch sa bije do pŕs: „Moja vina!“ U vás bijete iných: „Ty si 
vinný!“ V kostoloch majú biskupov, kardinálov a pápežov. U vás za nich považujete 
nositeľov všelijakých krížov! V kostoloch je záverečná štatistika nahlas. U vás je presne 
taká istá, len potichu…

A tie ponožky? Skúste na to prísť sami! Ale to je od vás požadované veľa! Vedzte  
teda,  že  služba  nie  je  umývanie  záchodov,  vysávanie  podlahy  či  maľovanie  steny 
a pranie ponožiek farárovi. To všetko je len nevyhnutná údržba.

Tak už viete, čo všetko nie je pobožnosť? Neviete to, inak by ste to nerobili. Pobož-
nosť je všetko iné, len nie to, čo robíte teraz.

„Deň  začína  a  končí  modlitbou“,  takto  k  vám bolo  hovorené.  Kedy  začína  deň 
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a kedy končí? Čo je modlitba? A čo je pobožnosť?
Deň, keď u vás začína, na druhej strane zemegule končí a inde je presne v prostried-

ku. Tak kedy ten deň začína a kedy končí?
Deň začína vaším stvorením a nikdy nekončí! Na Zemi deň začína vaším narodením 

a pokračuje na druhom brehu, ako keby sa nič nestalo.
„Deň začína modlitbou.“ znamená: „Buď Svetlo!“
„Nikdy nekončiaci deň.“ znamená: „Amen!“
Váš celý deň, teda vaše celé bytie, má byť modlitbou!
Čo je modlitba? Otčenáš? Stojíme vo Svetle? Verím v Svetlo? Iná modlitba či iné 

slová? Nie!
Modlitba, tá skutočná, je radostný čin. Keď robotník krompáčom kope jamu s vďa-

kou za to, že smie byť, modlí sa stokrát viac ako všetci tí, ktorí v nedeľu obracajúc oči 
dohora drmoliac Otčenáš, Stojíme vo Svetle či iné slová.

Čo teda znamená, že deň začína a končí modlitbou? Je to jednoduché. Treba ne-
ustále pracovať s radosťou v srdci a s vďakou za to, že smiete byť. Takýto deň je potom 
pobožnosťou!

Zvieratá stoja vyššie než vy! Počúvajte vtáčatá, počúvajte malých speváčikov a poze-
rajte sa, čo robia. Od rána do večera lietajú a pracujú. Lovia dotieravý hmyz, kŕmia mlá-
ďatá,  stavajú  hniezda,  a  pritom prekrásne  spievajú  Bohu pre  radosť.  Počuli  ste  ich 
niekedy, že by drmolili rovnaké slová? Ich pieseň je vždy iná, a predsa rovnaká. Do Vý-
šin z nej stúpa prosté: „Ďakujem.“

Slová Otčenáša, Stojíme vo Svetle či iných modlitieb vám boli dané z Výšin. Aký je 
ich pravý význam, to ste dosiaľ nepochopili.

Otčenáš je jadro Slova z Výšin, radostná vďaka. Kto pozná Otčenáš z jeho vnútra, 
ten pozná, čo je Alfa a Omega. Pýtate sa, kde je tam Zákon? Láska? Nuž, pozrite sa, je 
v slovách: „Buď Vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na Zemi…“, lebo Božia Vôľa vo Výši-
nách je Láska! Čistota je v slovách: „A neuveď nás do pokušenia…“, lebo tam, kde je  
pokušenie, tam nie je Čistota! A Spravodlivosť? „A odpusť nám naše viny, ako i my od-
púšťame…“ Všetko ostatné je jasavé vzdanie vďaky a sľub, že budem plniť Zákon!

Čo je potom Biblia? Nič iné, len výklad Zákona.
Myslíte si, že je to všetko? Veď vy predsa drmolíte iné slová. Veru to všetko nie je!
„Stojíme vo Svetle…“ – Naozaj si myslíte, že v Ňom stojíte?! Stáť vo Svetle zname-

ná stáť vo Svetle Pravdy! Poznať Zákony a plniť ich! Slová: „Stojíme vo Svetle…“ 
znamenajú: „Bože, ktorý si na nebesiach, poznáme Tvoje sväté Zákony a žijeme podľa 
nich.“ Kto z vás si to môže dovoliť povedať? To by ste predsa nekonali to, čo konáte!

„… v  Tvojom  stvorení…“ –  Viete  vôbec,  odkiaľ pochádzate?  Odkiaľ prichádza 
k vám Slovo? Poznáte aj iné časti stvorenia? Vyvyšujete sa nad iné tvorstvo! Vaši „bis-
kupi“, teda nositelia zlatých krížov, hovoria: „Veď je to len bytostné!“ Vedzte, že pred 
Bohom platí len jedno – tvor, ktorý plní alebo neplní Zákon! Boh nerozoznáva duchovné 
alebo bytostné! A tak miesto slov: „… v Tvojom stvorení…“ od vás do Výšin zaznieva: 
„V mojom stvorení!“

„… a vieme o Tebe…“ – Naozaj  viete? Keď k vám zaznievali odkazy z Výšin od 
toho, o kom si myslíte, že o Ňom viete, ste tých, ktorí boli len sprostredkovateľmi, kame-
ňovali, bičovali a pribili na kríž! Že ste to neurobili hrubohmotne? A čo vaše reči? Len 
sa rozpomeňte! Všetko bolo skutkom, ktorý kričal: „Nechceme počuť Tvoje Slovo!“

„… ó, Stvoriteľ všetkého…“ – Pyšní ste na svoje diela, ktorým sa klaniate ako mod-
lám. Pozlacujete kríže na stenách i svietniky. Prepych dýcha zo všetkého. Z Výšin bolo 
zhliadnuté: „To sme my stvorili!“ Nič ste však nestvorili – len pýchu!

„… Vieme o Tvojej nekonečnej Múdrosti a Dobrote…“ – Aká je podľa vás Múdrosť 
Božia a Jeho Dobrota? Múdrosť je podľa vás to, že denno-denne do omrzenia čítate tie 
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isté slová ako tí, ktorých najviac odsudzujete – jehovisti! I tí študujú Bibliu sedem dni 
v týždni. Myslíte si, že nie sú múdri tak ako vy? Ste presne rovnakí! Múdrosť Božia je 
to, že Boh vo Svojej Dobrote vás stvoril a dal vám Zákony.

„… o Tvojej pravečnej Moci a nevyčerpateľnej Sile…“ – Tvrdíte,  že viete, čo je 
pravečná Moc a nevyčerpateľná Sila? Neviete o tom nič! Zo Sily a Moci vzniklo celé 
stvorenie,  ktorého  najmenším  práškom  ste  vy.  Ženiete  sa  za  pozemskou  mamonou 
a slávou, pýšite sa, koľkokrát do roka máte slávnosť s Hostinou. Ste pyšní na to, že 
desiatky z vás sú rok čo rok spečaťovaní a myslíte si, že pre toto ste vy silní a mocní. 
Nie, nie je to tak! Bez Božej Sily, ktorá je Slovo, by ste ani len neboli! A len Moc tohto 
Slova vám dáva možnosť konať slávnosti. Klesnite v prach zeme, vy pokrytci. Všetci tí, 
ktorí hľadali a našli Slovo, to urobili len v Sile od Boha-Otca. Nemáte na tom žiadny 
podiel, ani len ten, že Slovo šírite, ani len ten, že Slovo poznáte, lebo Slovo nežijete!

„… Vzývajúc  Ťa,  dvíhame svoje  ruky…“ –  Pozreli  ste  sa  niekedy na  tie  ruky? 
Mnohé z nich sú krvavé, špinavé, prázdne či bezduché. Koho vzývate? Len sami seba! 
Pozrite sa, ako držíte tie ruky, neprirodzene a kŕčovite. Dvíhate ich až nad vaše oči, len 
aby ste nevideli, že nie sú čisté!

„… a prosíme Ťa…“ – Neprosíte! Ani nežobrete, vy sa priam domáhate! Najhoršie 
rúhanie zaznieva z týchto slov, ktoré znejú vo Výšinách: „My sme svätí,  my už všetko 
vieme a tak nás musíš vypočuť!“

„… Pane, nechaj na nás spočinúť Tvoju veľkú Dobrotu a Milosť!“ – Naozaj to chce-
te? Tak sa obzrite a hľaďte. Výlevka je otvorená a pohlcuje tých, ktorí konali tak ako 
vy! Ako si predstavujete Dobrotu? Nie ste o nič lepší než iní kresťania. Po tom všetkom, 
čo nerobíte, a po tom všetkom, čo robíte, si ešte myslíte, že máte vstupenku do raja? Tak 
si predstavujete Božiu Milosť? Len plač a škrípanie zubov však bude vašou odmenou!
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 2. Pobožnosť

Prvé, čo sa musí stať novým, je pobožnosť. Je smutné, že to, čo by malo byť pre vás sa-
mozrejmé, ste nepochopili a strhli do dogmatickej strnulosti. Vaše pobožnosti v skutoč-
nosti pobožnosťami nie sú, lebo chodíte do stánkov ako do kostola. Počúvate prednášky, 
ktoré poznáte takmer naspamäť, hľadáte v nich niečo nové, ale stále im nerozumiete. 
Všetko totiž prežívate len navonok, bez súčasného spoluzachvievania ducha.

Pobožnosti začínate o deviatej hodine, lebo tak sa začínajú pobožnosti i na Hore, ale 
nepýtate sa, prečo to tak je. Maximálne poviete, že je to preto, aby naraz stúpali do Vý-
šin rovnaké slová, teda slová prednášok, a vaše modlitby.

Vy pokrytci, to si naozaj myslíte, že hoci by sa na celom svete naraz v tú istú hodinu, 
minútu i sekundu čítala jedna a tá istá prednáška, že myšlienky a city všetkých ľudí 
budú rovnaké?

Odpoveď je veľmi jednoduchá, nebudú! Prečo potom sú dôležité tieto hodiny? Je to 
preto, aby v týchto chvíľach ľudia úplne zabudli na pozemské a aby tým umožnili, aby 
do nich mohlo prúdiť Slovo. To je potom uctievanie Boha. Človek sa plne oddá tomu, 
čo môže k nemu prísť z Výšin, jeho duch to príjme a jasavo ďakuje Stvoriteľovi za to, 
čo smel prijať.

Deviata hodina pre začiatok pobožnosti bola stanovená z rôznych príčin. Ako prvá to 
bola tá, že vtedy začínajú i omše v kostoloch. Ľudia boli na túto hodinu navyknutí, preto 
sa im nesmela vziať. Inak by sa cítili ochudobnení.

Druhá príčina bola tá, že práve preto, že mnohí iní duchovia boli v kostoloch, neza-
ťažovali bytostných zbytočnou prácou, a preto sa títo práve o tejto hodine v čo najväč-
šom počte mohli zúčastniť pobožnosti.

Tretia, zdanlivo najmenšia, no v skutočnosti najdôležitejšia príčina bola tá, že pokiaľ 
pobožnosti nezačínali o tejto hodine, duchovia išli najprv do kostola, čím potom vnášali 
na  pobožnosti  nesprávne  zachvievanie.  Miesto  toho,  aby  hľadali  Pravdu,  hľadali 
v skutočnosti  len rozptýlenie.  Nešlo o to,  zakazovať im kostoly,  lebo cesta k Pravde 
môže viesť i tadiaľ, ale o to, aby na pobožnosti nevnášali kostolné prežívanie.

Odteraz sa musí toto zmeniť! Pretože na poludnie prúdi do stvorenia najväčšia Sila, 
majú sa i pobožnosti konať tak, aby o tomto čase končili takisto, ako teraz o tejto hodi-
ne končia slávnosti. Pobožnosťou sa duch môže otvoriť a následne prijať požehnávajúcu 
Silu z Výšin.

V nastávajúcej dobe to bude veľmi potrebné, pretože prichádzajúce očistené iskričky 
budú tejto Sile otvorené. Je to prvý krok, ktorým sa vraciate do čias Atlantídy.

Opatrenia, ktoré sa týkali kostolov, už viac nie sú potrebné. Bytostní sú pripravení na 
túto zmenu, takže na ktoromkoľvek mieste na Zemi sa môže táto zmena ihneď previesť.

Ďalšie zmeny musia byť vo výzdobe. Je nutné zrušiť opatrenia týkajúce sa rozdielne-
ho používania symbolov v chrámoch a domácnostiach. Je to preto, že všetky chrámy sú 
dnes znesvätené a nové sa musia začať budovať práve z domácností.  Preto sa môžu 
a majú používať všetky symboly tam, kde sa naozaj buduje nový duchovný chrám. Pý-
tajte sa bytostných alebo svojho duchovného vedenia a dostanete v tomto smere odpo-
veď.

Ďalšia významná zmena je v počte sviečok. Bolo vám povedané, že sviečky sym-
bolizujú strážcov Svätého Grálu,  ale  nikto sa  nezamyslel  nad  tým,  prečo  ich je  len 
sedem, keď strážcov, ktorých poznáte pod pojmom „najstarší“, je 24.

Sedem sviečok bolo daných preto, že z 24 strážcov je sedem duchovných, sedem by-
tostných, sedem anjelských a traja, ktorí nie sú stvorení. Títo traja, Oriel, Gabriel a Rap-
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Pobožnosť

hael, nepatria medzi archanjelov, ale medzi Jednotu. Oni tvorili pomyslenú ôsmu svieč-
ku, ktorej obrazom bol na stene zavesený kríž. Preto sa mohol používať i Pánov obraz,  
lebo On je takisto Jednota.

Odteraz, keďže Jednota sa vrátila do Jednoty,  má byť sviečok dvanásť, tri pre du-
chovné, tri pre bytostné, tri pre anjelské a tri pre Jednotu. Kríž na stene symbolizuje 
toho, z ktorého pochádzajú tí, ktorí sú Jednota.

Pýtate  sa,  prečo  tam  nie  je  24  sviečok?  Oltár  nemá  vyzerať  ako  lampiónový 
sprievod!

Z výzdoby treba odstrániť všetko, čo sa uctievalo, alebo pokiaľ je to možné, zmeniť 
to. Ako príklad sú oltárne závesy a dečky.

No najpodstatnejšia zmena sa týka vlastného obsahu. Doteraz ste niekedy čítali pred-
nášky z Posolstva Grálu, ktoré ste delili alebo spájali, alebo ste dokonca čítali vlastné 
výmysly, ktoré ste povýšili na úroveň Slova. To všetko je nesprávne.

Na pobožnostiach má znieť nespájané a neskrátené Slovo z Výšin; nikdy nie ľudské 
slovo. Jediné ľudské, ktoré tam smie znieť, je modlitba.

Nerobte si presný plán čítania, to nie je dobré,  lebo to vedie k strnulosti.  Čítajte 
prednášky za sebou tak, ako idú, teda s kľudom čítajte na Vianoce prednášku o Veľkej 
noci. Je to preto, lebo teraz kladiete dôraz na hrubohmotný pocit namiesto toho, aby ste 
kládli dôraz na cit. V obsahu prednášok musí duch hľadať Trojzákon, teda čo Slovo je, 
a nie Jeho hrubohmotné znenie.
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 3. Nesmiete!

Mnoho duchov našlo cestu k Slovu. Tisíce boli tých, ktorí začuli volanie a našli Slovo, 
Slovo z Výšin. Nemnohí z nich ho však začali i žiť. Mnoho bolo tých, ktorí vyhlásili, že 
chcú plniť Božiu Vôľu a ktorí sľúbili pred Oltárom Pána, že  Mu budú slúžiť vo všet-
kých premenách svojho bytia. Máloktorí z nich to však i splnili.

Ako prvé po tomto sľube malo nastať hľadanie. Hľadanie úlohy, ktorá im v hodine 
spečatenia bola pridelená. Tento prvý nevyhnutný krok sa pokúsili urobiť iba niektorí. 
A i z nich ho skutočne urobilo žalostne málo. Prvý krok, najdôležitejší zo všetkých kro-
kov, lebo je to krok domov. Krok prejavujúci u ľudského ducha chcenie slúžiť. Ten, kto 
tento krok skutočne urobil, našiel, lebo krok znamená hľadanie a len ten, kto hľadá, náj-
de. Tisíce boli tých, ktorí o tomto kroku hovorili, ale iba desiatky tých, ktorí ho aj urobili.

Tí, ktorí našli, začali plniť. Nevyhli sa omylom, na ktorých však dozrievali a rástli.  
Tí, ktorí o hľadaní iba hovorili, im začali strpčovať život. Prišli na Zem iba preto, aby 
plnili Božiu Vôľu, a keď boli k tomu vyzvaní, sklamali. Boli ako pochabé panny, ktoré 
chodili so vzácnymi lampami na olej, ale olej si nenaliali. Pyšne svoje lampy ukazovali 
na obdiv, pýšili sa svojimi krížmi, pyšne hovorili o tom, čo urobili. Ale zavial vietor 
a boli odviate ako prázdne plevy. V deň Svätej Holubice prišiel z Výšin jazdec a na po-
kyn Pána im zmazal z čiel znamenie kríža. Stratili svoje povolanie, lebo neplnili to, čo 
slávnostne sľubovali. Na prstoch jednej ruky môžte ľahko spočítať tých, ktorí zostali 
verní. Na celom svete zavládol smútok, smútok nad tými, ktorí hoci našli cestu, znovu ju 
stratili.

Všetko sa vám dalo,  ľudskí  duchovia,  všetko.  Čo vôbec viete  o Slove? Máte ho, 
kocháte sa v ňom, ale ho nežijete. Mnohotisícové strany výkladov vám boli dané. A čo 
robíte vy? Priete sa ešte aj o tých pár slov, ktoré sú nad slnko jasné. Hádate sa, čo bolo 
skôr, či sliepka a či vajce, hádate sa, ktoré Slovo je platné, a stále nechápete, čo Slovo je. 
Slovo je Láska, Spravodlivosť, Čistota a toto je Boh. To je Slovo! Všetko ostatné je iba 
výklad.

Nikto z duchov na Zemi, počujete dobre, nikto nevie,  čo je Láska,  čo je Spravodli-
vosť, čo je Čistota. Ako potom chcete rozumieť tomu, čo je Boh?

Vedzte, že miesto Spravodlivosti máte  zmäkčilosť, miesto Lásky  sebalásku, miesto 
Čistoty neveru. Hľadáte v Slove to, čo tam nikdy nebolo, nie je a ani nebude namiesto 
toho, aby ste v ňom hľadali to, čo v ňom vždy bolo, je a aj bude. Strhnite si svoje po-
krytecké masky, masky falošnej zbožnosti a pozrite sa konečne do zrkadla, že je to iba 
sebaláska, v ktorej sa kocháte.

Hádate sa o tom, či máte mať kvetiny vpravo alebo vľavo, či máte mať zlaté pásy 
okolo oltára, či nosiť alebo nenosiť slávnostné šaty, či mať alebo nemať zavesené obráz-
ky, či hovoriť alebo mlčať, či púšťať hudbu alebo zvony. Hádate sa o tom, čo je lepšie – 
či dlhá alebo krátka hudba, či flauta alebo pikola, či Wagner alebo Bach. Máte pokrytec-
ké tváre, strnulé pózy a frázy, mŕtve pobožnosti. Zamieňate si formu s obsahom. Kde je 
však živosť, ten potrebný pohyb, kde je prežívanie? Po tisícročia sa nič nezmenilo!

Ale je koniec takémuto dianiu. Stŕham plášť neznalosti a odkrývam vám oči. Všade, 
kde odteraz nebude pravej zbožnosti, všade tam, kde sa bude forma dávať nad obsah, 
všade tam, kde sa bude brať miesto dávania, tam všade už nebude prúdiť Sila z Výšin.

Súd skončil! Je nový deň! Nie bude, ale je! Kto toto nemôže pochopiť, ten akoby sa 
ani nenarodil. Slovo  „Musíte!“, ktoré už k vám bolo volané, ste nepochopili, lebo sa 
vám zdalo prísne. Lež nie prísne, ale láskavé bolo, lebo Slovo je Láska.

A tak, ako k vám bolo voľakedy volané:  „Musíte!“, je k vám dnes volané:  „Ne-
smiete!“
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Nesmiete!

Nesmiete už viac konať nič, čo je proti Božej Vôli! To známe „Musíte!“ už musíte  
poznať a plniť! Je neskoro ešte sa to len učiť! Na to bola minulosť. Súčasnosť je, že to 
už robíte a pre budúcnosť vám nastala nová doba, doba určená na poznávanie toho, čo 
je „Nesmiete!“ Na toto je Tisícročná ríša.

Na celom, celučičkom svete, na Zemi i v záhrobí je tridsaťdva duchov, ktorí vedia, čo 
je to „Nesmiete!“ Učte sa od nich, učte sa, dokiaľ je čas, lebo čas je krátky.

Hoci k vám bolo volané, že už musíte vedieť, čo je „Musíte!“, žiaľ, opak je pravdou. 
Ani jeden jediný z vás to nevie, inak by hľadal úlohu a našiel ju! Preto vám boli zmazané 
kríže z čiel, lebo to neviete. A preto skôr, než sa naučíte to „Nesmiete!“, musíte sa na-
učiť „Musíte!“ Škola sa však skončila! A vy sa to musíte naučiť na vlastnej biede.

I vedzte, že na celom, celučičkom svete, na Zemi i v záhrobí je tristosedemdesiat 
tých, ktorí vedia, čo je to „Musíte!“ Choďte k nim hneď a učte sa, lebo čas sa už skon-
čil. Nezložili ste maturitnú skúšku, a tak, ako je to i v pozemskej škole, je vám daná ešte 
jedna, posledná príležitosť. Príde zakrátko po tej predchádzajúcej skúške, preto sa učte, 
lebo musíte!

Slovo, ktoré vám bolo dané, nemáte mať len pre seba. Niet rozdielu medzi vami 
a tými, ktorých označujete ako hľadajúcich, a ani tými, ktorí Slovo ešte nenašli. Lebo tí, 
ktorí nenašli, žijú čistejšie ako tí, ktorí hľadajú, a tí, ktorí hľadajú, žijú čistejšie ako tí, 
ktorí našli. Niet viac Slova, ktoré by bolo vyhradené iba tým, ktorí našli, lebo takých 
niet. Akým právom sa tak označujete, keď takí nie ste! S poľutovaniahodným úsmevom 
sa pozeráte na tých, ktorí našli, a označujete ich ako tých, ktorí tápajú. Ale tých, ktorí 
stoja na detských nožičkách, zbožňujete a nahliadate k nim ako ku svojim vzorom.

Pyramída z Výšin, ktorú na Zemi pracne vybudovali Vyslanci, je  zbúraná. Zbúrali 
ste ju! Zbúrali ste ju tým, že ste uctievali tých, ktorí boli na jej vrchole, ale tým ste ich 
zároveň strhli dole. Len hŕba kamenia bez ladu a skladu zostala z krásnej stavby. Čo ste 
to urobili, ľudskí duchovia?! Čo?! Jediné stvorenie, do ktorého vyšiel Pán, jediné stvo-
renie, ktoré bolo omilostené nad všetky milosti, jediné stvorenie, ktoré  zradilo svojho 
Pána! Špinavými rukami ste siahli po tom najsvätejšom, čo niesla táto Zem a strhli ste 
to do bahna svojich prianí. Kam smerujú vaše kroky plné lži a nenávisti, kam smerujú 
vaše zraky plné prachu a špiny?

Po tisícročia, od počiatku tohto stvorenia k vám boli vysielaní učitelia. Po tisícročia, 
v každom čase a do každého národa. Raz ako králi, raz ako kňazi, raz ako učitelia a leká-
ri, ale i ako kuchári a služobníci. V každom národe, v každom čase, v každom povolaní  
pôsobili duchovní a praduchovní pomocníci. Ale nikdy ste ich nepočúvali a nikdy ste im 
nerozumeli. Nechápali ste ich kroky, nechápali ste ich reč, nechápali ste ich skutky. Boli 
takí ako vy, a predsa iní. Nepýtali sa ľudí, čo chcú oni, nepýtali sa ľudí, čo sa im páči.  
Dávali to, čo im prospieva, a to sa ľuďom nepáčilo.

Blíži sa sviatok Čistoty. Vedzte, že vtedy začne opravná skúška. Na sviatok Žiariacej 
Hviezdy  budú  vydané  vysvedčenia.  Krátky  čas,  v  ktorom  musíte  spoznať,  čo  je 
„Musíte!“ Kratší,  než ste  si  mysleli!  A potom,  s úsmevom do práce,  učiť  sa,  čo to 
znamená „Nesmiete!“

Ó, ľudskí duchovia, prehliadnite konečne a spoznajte, že v čase je Zákon Láska, Čis-
tota a Spravodlivosť Zákonom Bolo, Je a Bude.  Bolo je Láska,  Je je Čistota a  Bude je 
Spravodlivosť.

A tak Bolo, keď ste sa museli naučiť, čo je Zákon, lebo z Lásky Božej ste vznikli; Je, 
keď v Láske Božej ste začali Zákony Božie plniť, čo vás očisťuje; a Bude, keď za to zo-
žnete odmenu, odmenu, že na krídlach Lásky v Čistote smerujete domov ako plne vedo-
mí duchovia!

Amen!
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 4. Po poslednom rozhodnutí

Od pradávna zaznieva k ľuďom volanie. Hlas z Výšin, láskavý, milý, hladiaci, teplý, 
volajúci späť domov. Úloha vás, duchov, je začuť tento hlas, porozumieť mu a uposlúch-
nuť. Ako najmäkší zamat je toto volanie, zamat pre tých, ktorí ho chcú počuť. A hlas je  
ostrý ako meč z najpevnejšej ocele, nabrúsený meč pre tých, ktorí počuť nechcú. Ten 
zamat i ten meč je Slovo.

Na počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. A tak ako na 
počiatku, i dnes je to Slovo „Boh“. Ján k vám kedysi volal, aby i tí, ktorí nepočuli, spoz-
nali, čo je Slovo. A Slovo sa telom stalo. Z Výšin prišlo nepoznané a žiarilo tu na Zemi. 
Slovo prišlo medzi vás a potom odišlo, lebo Ho ľudia nenávideli. To Slovo bolo Láska.

I prišlo Slovo nenápadne, skromne ako Zákon Spravodlivosť. Opäť prišlo na Zem 
a prebývalo medzi vami. Nepoznané, pošliapané, odmietnuté. Slovo odišlo a ľudia  Ho 
nenávideli. A to Slovo bolo Spravodlivosť.

Slovo prinieslo  posledné volanie. Posledné volanie z Výšin. Lež toto volanie nie je 
také, ako si ho ľudia predstavujú. Je to volanie prísne a požadujúce. I človek bol po-
stavený pred posledné volanie, ktoré znamená jeho posledné rozhodnutie.

Na priamej ceste nastaval človek križovatky a výhybky. Z priamej cesty urobil cestu 
krivolakú, plnú prekážok a pádov. A tak postavil i poslednú križovatku s poslednou vý-
hybkou. Ešte dlho, predlho by blúdil po svojich cestách i necestách, ale prišlo posledné 
volanie. Posledné volanie, ktoré ho postavilo neúprosne pred poslednú výhybku, posled-
né rozhodnutie, požadujúce zúčtovanie. Na jednej strane križovatky Pravda a Zákon, na 
druhej strane križovatky smrť. I zazneli slová: „Pre čo sa rozhodneš, človeče?“

Príliš zapletený v pochybnostiach a v temnotách stál  človek zoči-voči  neúprosnej 
požiadavke. Požiadavke, ktorá nadobudla formu: „Musíš sa rozhodnúť!“

Žiarivo a volajúc stálo Slovo za úzkou lávkou,  pod ktorou bola  hlboká priepasť, 
priepasť ľudských prianí, návykov a vychodených koľají. Každý, kto chcel nasledovať 
Pravdu, ktorá je Zákon, musel prejsť po lávke, ktorá bola úzka pre to, čo mali ľudia na 
sebe navešané – pýcha, neskromnosť, závisť, nenávisť, lakomstvo, ale i zdanlivé malič-
kosti ako zvyk, pokoj, ale tiež strach pred zodpovednosťou a mnoho, veľmi mnoho iné-
ho. Toto všetko museli ľudia odhodiť do priepasti, inak nemohli lávkou prejsť. Oni sami 
to museli urobiť a to bolo ich posledné rozhodnutie.

Pre tých, ktorí to dokázali, sa stala lávka širokým mostom, po ktorom mohli preniesť 
Lásku, krásu, Čistotu a mnoho, mnoho iného.

Tí, ktorí sa zľakli, otočili sa a prehodili výhybku. Lež nezbadali, že tá druhá cesta ve-
die priamo na dno priepasti. Cesty späť však nebolo! S falošnou zbožnosťou na perách, 
jasavo spievajúc,  ovešaní  pozemskými  malichernosťami  s  úsmevom bežali  v  ústrety 
temnu.

Na začiatku tejto cesty stáli  mnohí ovešaní girlandami z ľudských kostí, ktoré sa 
z diaľky zdali ako bieloskvúce kvety Čistoty. Lež umrlčie hlavy to boli, ktoré ponúkali 
ako odmenu. Volali: „Poďte sem, k nám. Spolu, ruka v ruke budeme plniť to, čo chce-
me. My sme už dosiahli víťazstvo. Už mnoho rokov tu stojíme,  preto vieme, že táto 
cesta je správna. Pozrite sa na naše odznaky, sú znamením Pravdy a Čistoty.“

Takto a podobne zneli lákajúce hlasy, lež ľudia nevideli bahno na ich rukách a čierne 
zlato. Tisíce ich spadli do priepasti. Rana bola silno otvorená, keď zrazu zaznel hlas: „Čo 
ste to urobili so Slovom, s mojím Slovom!“

Zaplakala Čistota vo Výšinách. Zo sĺz vyšli Jazdci, jagaví v čiernom oblečení, drsní 
a prísni. Tretíkrát vyšlo Slovo do stvorenia. A to Slovo bolo Čistota.
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Po poslednom rozhodnutí

Ovlažujúc ako svieža krištáľová voda z najčistejších bystrín, tak pôsobí Čistota na 
tých, ktorí smerujú do Výšin. Ako ostrý meč však pôsobí na tých, ktorí sa jej boja!

Stoštyridsaťštyritisíc Jazdcov vyšlo do stvorenia. Ako vodopád hučí a buráca a svo-
jou Silou odnáša všetko to, čo tam nepatrí, tak pôsobia Jazdci Čistoty na hmotnosť. 
V chladivom prúde ich Sily bude Zem vyčistená od moru.
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 5. Prázdne dlane

„Ja som Alfa a Omega, Syn Človeka, od počiatku do počiatku, ten, ktorý Je!“
Hromovo zaznelo toto volanie do stvorenia a duch sa zatriasol v úľaku. Hlas požado-

val: „Vystri svoje ruky, tvor, a ukáž, aké máš dlane!“ Nič, len prázdnota a špina. Zaznel  
hlas: „Tak si hospodáril so zverenou hrivnou?! Odíď spred mojich očí, nehanebník!“

Tvor sa zatriasol, ale nebola to pokora, ale len spupnosť a nenávisť: „Ja mám vari 
odísť?! Ja?! Vždy som predsa veril v Boha!“

„Veril? Nie, nie! Vyznával si Ho ústami, ale tvoje srdce bolo kamenné!“
Tvor sa zrútil, ale len na chvíľu. Jeho rozum opäť začal radiť: „To musí byť falošné 

volanie! To tak predsa nemôže byť, aby si ty, taký zbožný, musel padnúť! Ten hlas bol 
určite od falošného proroka!“

„Tak to bude, tak!“, chlácholil sa jeden, druhý, tisíce…

– – –

„Ja som Alfa a Omega!“
Hromovo zaznelo toto volanie tentokrát na hrubohmotnej Zemi. Zdvihol sa pokrik 

davov: „Vari ten? Veď je to laik! Nevyšiel z našich radov!“ Druhý hlas sa pridal: „Ten? 
Veď to nie je katolík!“ A ďalší, a ďalší…

Málokto v prichádzajúcom spoznal Syna Človeka. Niektorí sa zachovali inak: „Čo 
keď je to náhodou pravda? Nič nedáme za to, keď skúsime.“ To boli tí najhorší pokryt-
ci!

Ďalší boli ako vetchá slama. Najprv zahoreli: „Syn Človeka je na Zemi!“ Iný sa pri-
dal: „Prorok sa zrodil!“ A utekali za Synom Človeka a stavali sa Mu do popredia. Keď 
však nesplnil zázraky, ktoré požadovali, ich slama zhorela: „Je to podvodník!“ Poznanie 
o týchto ľuďoch bolelo.

A prišli iní, ktorí vyzerali ako skala: „Pane, ty si ten, ktorý má prísť!“, „Pane, ty si  
ten, ktorý Je!“ Akoby s radosťou prijímali Slovo. No po čase prevládlo ich skutočné 
„ja“: „Dostal nádchu, ako je to možné?! Ak by bol Syn Človeka, vládol by predsa príro-
de!“ Presne ako Judáš.

Zdanlivá skala bola len kopa piesku, ktorú odplavil prvý prudší dážď v slovách: „Za 
všetko si môžete sami!“ A to neboli ešte tí najhorší.

Prišli ďalší, zdanlivo ako oceľ pevní: „Pane, my nie sme nič. Tvoje Slovo nech sa 
stane!“ Začali pracovať a budovať. Ich stavba vyzerala spočiatku krásne.

Tu zaznelo z úst Pána: „Musíte!“ Ukázalo sa, že ich oceľ bola zvnútra rozožratá hr-
dzou a len lesklý náter ju držal pokope. Zrútili sa, lebo čakali, že ich niekto iný ponesie. 
Títo zradili najviac: „Nech zhynie, klamal nás! I Syn Boží zomrel pre ľudí, tak prečo by 
sme museli? Nech zhynie i on!“

Dokonaná vražda!
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 6. Brána do pekla

Ó, ľudia, ako si predstavujete temnoty! Hľadáte tienisté stránky svojho bytia, ľakáte sa 
maličkostí, ale to hlavné prehliadate. Bránami do pekla ste vy sami. Vy!

Stŕhate do bahna všetko čisté a vznešené. Stŕhate do prachu všetko to, čomu nerozu-
miete. Tak si dláždite cestu, ktorá je bránou do pekla!

Ani neviete, čo všetko je zlým konaním. Pomyslíte si pritom azda na vojny, vraždy, 
krádeže. Ale, ó, beda, to hlavné nevidíte! Nazrite trocha do sveta myšlienok a zdesíte sa! 
To je pravé predpeklie.

Temné stĺpy predpeklia – malý stĺp, to sú krádeže, trochu väčší, to sú vojny, ale ten 
najväčší, ktorý všetko drží,  je  nenávisť, nenávisť vo všetkých možných i nemožných 
formách.

Nenávisť, hlavná brána do pekla. Už dávno pohltila ostatné brány a ostala iba táto 
jedna jediná! Najväčšia a najstrašnejšia! Všetko, čo konáte, je nenávisť! Už nič iné ne-
viete. Vrchol temna, najstrašnejší vrchol.

Nenávidíte všetko – cirkev, Slovo, suseda, priateľov či nepriateľov, nenávidíte i sami 
seba!

Závisť, matka nenávisti, bola nenávisťou pohltená a zostal z nej iba malý pazúrik na 
drápoch temna. Malý pazúrik, ktorý len škrabne a do rany sa ako mor vnesie nenávisť. 
Ó, beda! Choroba a smrť je len sprievodným javom tohto diania.

Prehliadnite a pozrite sa na svet vašich myšlienok. Už to nie sú chaotické myšlien-
kové útvary, ktoré by v chaotickom zmätku seba požierali. Ó, nie! Len jeden jediný zo-
stal.  Jeden jediný! Ten najstrašnejší,  má tvar ohavnej  lebky,  čierne jamy miesto očí, 
smrť miesto nosa a ústa, ktoré sú bránou do pekla. Ó, beda!

Prichádza však lúč Svetla! Bieloskvúci Jazdci s holubicou na čele, Jazdci Čistoty. 
Jagavé meče víťazne držia nad hlavou.

Vo Výšinách stojí Svätý Grál. Stojí a žehná. Z rúk Mu ide Sila s Čistotou na lúči 
Bezbytostnosti. To Najvyššie do stvorenia! Koľká obeta!

Najvznešenejšia Sila sa vnára do stvorenia a v jej lúči postupujú Jazdci Čistoty, Jazdci 
z Výšin. Vysoko dvíhajú svoje meče a tnú do rakoviny stvorenia.

Syčí to. Jedovaté hlavy padajú pod údermi meča. Bahno a odporná špina steká dole, 
do temnôt, aby pohltila tých, ktorí ju vytvorili, a rozložila ich vedomie.

Výlevka hltá útvar za útvarom, ducha za duchom ako strašná vírivka. Víri to a klo-
koce, melie a očisťuje. Vyletujú iskričky čisté a slobodné. Žiaľ, nevedomé. Premárnili 
svoj čas.

Obláčik Lásky ich obklopuje. Obláčik Lásky, ktorý im nedovolí konať ďalšie zlo. 
Milosť nad milosť.

Lúč Čistoty pre stvorenie zatvára bránu.
Amen!
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 7. Vstupenka do raja

Svätý Peter, svätý Anton, svätá Hildegarda atď. Ľudia ich vzývajú a uctievajú ako tých, 
ktorí sú istotne v raji! Dúfajú, že pred Božím trónom bez prestania orodujú za hriešni-
kov na Zemi.

Usmievate sa nad tým, lebo toto konanie sa vám zdá byť pochabé. Je to skutočne 
tak, veď svätý je len Boh!

Koľko „svätých“ dnes chodí po Zemi? Koľko „svätých“ svätilo samých seba? Koľko 
„svätých“ uctieva samého seba? Všade by ste takýchto našli.

Pýtate sa: „Načo je nám to hovorené, veď toto predsa poznáme?“ Poznáte? Prečo 
potom konáte pravý opak?! Neviete kedy? Len sa zamyslite!

Cirkevní hodnostári, kardináli „omilostení“ Duchom Svätým, v konkláve volia nové-
ho neomylného pápeža. Omylní volia neomylného! Alebo sa sami považujú za neomyl-
ných? Zatiaľ nie. Ale v čase voľby sú predsa osvietení Duchom Svätým!

A čo vy? Prečo sa vy považujete za neomylných? Jednoducho preto, že Duch Svätý 
bol na Zemi zakotvený v Synovi Človeka a dal vám zasľúbené plné poznanie! Kedy ste 
to tvrdili, že ste neomylní? Vždy! Nemuselo to byť ústami. Vaše konanie to dosvedčova-
lo!

V cirkvi označujú tých, ktorí nemajú cirkevné vzdelanie, ako laikov. Vy ich označu-
jete ako hľadajúcich! V cirkvi považujú za polosvätých svojich biskupov a kardinálov. 
Vy za takých považujete nositeľov zlatých a  učeníckych krížov! V cirkvi považujú za 
neomylného pápeža. Vy za takých považujete apoštolov!

Situácia sa trochu zmenila, lebo apoštoli už nie sú na Zemi. A vy potrebujete svojich 
„neomylných“! A tak za nich považujete nositeľov zlatých či učeníckych krížov!

Sami  seba  však  považujete  za  dokonalých!  Podľa  vášho  mienenia  máte  zaistenú 
vstupenku do raja, preto, presne ako v cirkvi, sa považujete za svätých!

Na  mnohých  miestach  na  celom  svete  toto  priamo  dokazujete  svojím  konaním. 
Blahosklonne sa nad všetkým usmievate a považujete sa za tých, ktorí majú pravé po-
znanie! Ak sa však hľadajúci niečo pýta, odpovedáte mu citátmi zo Slova! Takmer na 
počudovanie je, že ste ešte Slovo nerozkúskovali tak, ako je Biblia! Potom by ste hovori-
li: „I. 14 – 2, 8“, čo znamená I. časť, 14. prednáška, veta 2 až 8.

Nehovoríte zatiaľ tak, ale už sa tak správate! Vytrhávate citáty z kontextu a nimi sa 
slníte! Vlastná reč či vlastné slová? „Radšej nie, veď by sme  pokrivili význam Slova! 
Pán predsa dal presný tvar viet!“

Vy pokrytci, stále ste neporozumeli tomu, čo je Slovo! Hovoríte o tom na svojich sy-
nodách presne ako kardináli v Ríme! Rokujete o tom, ale nežijete ho! Aká je vaša du-
chovná práca?

Biskup, ktorý sa považuje za pápeža, zvolá do vášho Ríma synodu. Keďže nemáte 
toľko kardinálov, sú pozvaní i obyčajní kňazi. Laici nie, tí by predsa tomu nerozumeli! 
Ani neprosíte o osvietenie Duchom Svätým, lebo ten je predsa stále medzi vami prítom-
ný, a začnete rokovať.

Duchovnú prácu vedie úradnícky šimeľ, štábna kultúra musí byť predsa dodržaná! 
Najprv prezencia, veď za desať účastí je vstupenka do raja! Dvadsať účastí? On je svätý, 
toľko predsa vydrží len taký, a preto jeho miesto je tam, kde je Svätý Grál! Pápež sa 
blahosklonne usmieva, veď on si už so Svätým Grálom tyká ako  Jeho námestník na 
Zemi.

Zdá sa vám to prehnané? To sú len mierne slová, ktoré odtiaľ stúpajú!
Po úvode nasleduje „duchovný“ program:
Prvý bod – koľko sa vybralo do zvončeka. Suchá štatistika, ktorá hovorí o tom, že 
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veriaci tejto cirkvi nie sú ktoviečo a ťažko si zaistia vstupenku do raja, keď do zvončeka 
hádžu miesto peňazí gombíky. Ako zaistiť, aby veriaci poslúchali viac? Urobíme du-
chovné opatrenie: „Tých, ktorí dávajú najviac, posadíme do prvých lavíc, a tých, čo naj-
menej,  na  omšu  nepustíme!  Veď omšu robíme hlavne  pre  tých,  a  vždy sme  to  tak 
mysleli, ktorí prispievajú na svätú cirkev Grálu! Ostatných tu aj tak len trpíme a odteraz 
budeme nimi zapĺňať len voľné miesta! V mojom kostole sa to bude robiť tak, ako ja  
chcem, nie je to predsa verejné priestranstvo!“ Tak rozhodol pápež.

Druhý bod – kto umyje záchody. Najdôležitejšia duchovná téma synody. Bod, ktorý 
trvá pár hodín. Kňazi úpenlivo rokujú: „Tá abatiša už urobila dosť, mohli by už aj iné!“ 
Hlavná abatiša dodáva: „Mali by sa zapojiť všetky abatiše, a nie stále tie isté!“ Ostatné 
svorne pochlebujú: „Nám to nevadí!“ Po pár hodinách je horko-ťažko zostavený umýva-
cí plán do najbližšej synody.

Tretí bod – duchovné akcie za uplynulé obdobie. Slova sa ujíma opäť pápež: „Od po-
slednej synody sme urobili päť duchovných akcií, na ktorých sa zúčastnilo dvetisíc tristo 
veriacich  i  laikov.  Boli  prizvané  štyri  významné  kultúrne  osobnosti,  dvaja  politici 
a jeden senátor. Zo zahraničia prišli traja umelci. Duchovné akcie stáli dohromady dva 
milióny korún. Pôvodný plán prezentovať na nich naše cirkevné smernice stroskotal na 
nezáujme ľudí. Napriek tomu si myslíme, že podobné akcie majú význam i do budúc-
nosti. Žiaľ, púť do Lúrd sa nevydarila, lebo hranice boli uzavreté, a tak miesto toho sme 
urobili púť do miestnej  krčmy. V každom prípade však bola táto akcia najúspešnejšia 
a sme právom hrdí, že rok práce a niekoľko miliónov korún nevyšli nazmar, ale boli po-
užité účelne.“

Štvrtý bod – rôzne. Slova sa ujíma hosť: „Váš kostol, vaša bazilika je znesvätená. 
Konali sa tu veci, ktoré nie sú správne. Predávali sa tu nielen odpustky, ale okrádali sa tu 
i ľudia, keď im za premrštené ceny priekupníci predávali pochybný tovar. Temných ste 
si sem vpustili, vrahov. A vaši veriaci – jeden chcel byť biskupom, druhý kardinálom, 
tretí samotným Bohom! Pretekali sa pred vami v ukazovaní, akí sú dobrí, a za vaším 
chrbtom kradli oltárne zlato. Boh vás varoval, poslal vám sem svojho posla. Trocha pá-
chol a podľa toho ste mali spoznať, že keď ho sem strážcovia vpustili, má vám čo pove-
dať.“

Synoda počúvala ako užasnutá. Nebolo počuť jediného hlásku. Prvá sa spamätala 
jedna abatiša: „Mne sa zdá, že je na tom čosi pravdy. Veď zaiste nie sme všetci svätí,  
iba niektorí.“

Hlavný biskup dodal: „To nie je pravda, veď zapáchajúci nám sem chodia odjakživa. 
Tak aký posol?“

A pápež: „Zlá je brána, keď ten smraďoch k nám prišiel. Tú treba opraviť! Aby sme 
predsa neboli vyrušovaní z nášho pokoja!“

Vydýchli si kňazi: „Tak to bude, veď to povedal neomylný pápež! Toho nepríjemné-
ho hosťa sem už radšej nevolajte, iba čo nás ruší!“

Piaty bod – čítanie zo svätého evanjelia. Tesne pred večerom, keď už bol každý hlad-
ný a nebol schopný myslieť duchovne, krátke osvieženie – pápež číta evanjelium. Hoci 
ho nevníma takmer nikto, neodpustí si tento bod. Veď čo by to bolo za synodu bez 
evanjelia?

Šiesty bod – záver. „Abatiša, duchovnú zápisnicu v piatich exemplároch s príslušný-
mi kolkami odovzdáte na sekretariáte do dvoch týždňov! Vstupenky do raja si, prosím, 
vyzdvihnite vo štvrtok popoludní tamtiež! Pre nezúčastnených možnosť získania bodov 
na budúcej synode!“

Vstupenky do raja či do pekla – sami zvážte!

247



 8. Nevecné argumenty

„Toto vecné skúmajte vecne!“ Ako jasná výzva toto stojí v úvode Posolstva Grálu. Je to 
výzva a zároveň požiadavka na každého, aby v celom konaní bol vecný.

Čo znamená byť vecný? To znamená pri akomkoľvek posudzovaní, pri akejkoľvek 
činnosti používať len také argumenty či prostriedky, ktoré sa týkajú samotného jadra 
veci.

Prečo táto požiadavka bola vôbec položená ako základ pre každú činnosť človeka? 
Jednoducho preto, že v celej histórii ľudstva ľudia konali vždy nevecne. Uveďme niekoľ-
ko príkladov:

Keď Syn Boží Ježiš dával ľuďom Slovo, neposudzovali  toto  Slovo, ale posudzovali 
toho, ktorý im ho prinášal. Ježiš ako tesárov syn bol  iba laik,  preto – podľa nich – im 
nemohol dať v Slove nič.

Takéto dianie sa odvtedy opakuje v celej histórii cirkví. Jedine tí, ktorí podstúpia ich 
školy, môžu Slovo vysvetľovať! Či majú pravdu alebo nie, to nikoho nezaujíma.

Nevecnosť v cirkvách pretrváva až do dnešných dní. Jednou z foriem, akou sa preja-
vuje, je i takzvané imprimatur, teda cirkevné schválenie literárneho či iného diela.

Samozrejme, nevecné konanie v tomto prípade nie je len na strane cirkevných hod-
nostárov, ale i na strane všetkých veriacich, ktorí odmietajú čítať knihy, ktoré nemajú 
imprimatur iba preto, aby sa „do niečoho nezaplietli“.

Toto všetko sú také príklady nevecného konania, ktoré sú každému logicky uvažujú-
cemu človeku zrejmé. Horšie a s omnoho ťažšími dôsledkami sú však také nevecné 
konania, kde nevecnosť nemusí byť na prvý pohľad zrejmá. Takéto konanie má potom 
za následok, že ľudia, ktorí ho neprehliadnu, sú stŕhaní do bahna z toho vyplývajúcich 
nesprávnych myšlienok a konaní.

Uveďme si najprv niekoľko príkladov takého nevecného konania, ktoré sa ešte dá 
dosť dobre prehliadnuť, i keď nie každý to dokáže:

Pobožnosti sa nekonajú pravidelne, pričom sa to odôvodňuje tým, že nie je dosť pe-
ňazí  na kvety,  alebo tým,  že ľudia tak často chodiť nemôžu.  Je to  typické nevecné 
konanie, keď namiesto hľadania riešení sa používajú prvé najvhodnejšie výhovorky.

Medzi takéto typy nevecného konania ďalej patria napríklad vety: „Tieto svietniky 
nie sú vhodné, lebo sú vysoké“, „Tieto svietniky sú, naopak, nízke“, „Tieto svietniky sú 
príliš  zdobené“,  „Tieto  svietniky  nie  sú  zdobené“,  „Tieto  svietniky  majú  úchytky“, 
„Tieto svietniky nemajú úchytky“.

Ktorákoľvek z uvedených viet sa dá kedykoľvek použiť ako výborný nevecný argu-
ment len preto, aby ste niečo nemuseli robiť! Nevecnosť v takýchto prípadoch sa snaží 
zakryť najmä pohodlnosť a lenivosť, ktoré sa prejavujú v neochote prekonávať prekážky.

Uveďme si aj skrytejšie formy nevecného konania:
„Kto nám to len píše z Austrálie? Veď tam nikoho nepoznáme! Máme ten list vôbec 

otvoriť?“
Skôr ako sa takýto ľudia vôbec dostanú k prečítaniu listu, už majú nedôveru k jeho 

obsahu!  Svojím  nevecným konaním si  tak  vopred  uzatvorili  bránu  pred  možnosťou 
oslovenia ich ducha obsahom listu. Takéto nevecné konanie vždy posilní rozum a zatlačí 
cit do úzadia, takže nech je skúmaný obsah akýkoľvek, nedotkne sa citu človeka a tento 
ho dokáže preskúmať iba rozumovo. Sám sa teda uzavrel voči volaniu.

I preto mnohí odmietli Slovo! Rozumom nepochopiteľné im nemohlo dať to, čo ob-
sahovalo, a preto sa im zdalo cudzie či nepríjemné. Týmto konaním sa vlastne akoby 
uzatváral kruh, lebo je to presne to isté, ako keď odmietali Slovo preto, že Ježiš bol syn 
tesára!
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Nevecné argumenty

Teraz však nastalo ďalšie dianie, ďalšia forma nevecnosti. Forma taká, že ani tí naj-
bystrejší ju takmer nedokázali odhaliť:

Ľudia skúmajú Slovo, hovoria o ňom, debatujú, a napriek tomu konajú nevecne. Nie 
snáď, že by odmietali pôvodcu či sa hádali o obsahu, ich nevecnosť spočíva v tom, že 
vo  všetkom vidia len vonkajšiu formu! Miesto jadra sa tak vyťahuje: „Pán dal Slovo 
a povedal, že na tomto Slove nesmie byť zmenené nič!“

Každý si tu hneď predstaví tých, ktorí uznávajú iba prvú hrubohmotnú formu vyda-
nia Slova. Samozrejme, i títo patria do tejto skupiny, je ich však menšina. Omnoho väč-
šie množstvo je tých, ktorí zmenu tejto formy pripúšťajú, a napriek tomu nepochopili, 
čo je obsahom Slova! Ich nevecnosť sa potom prejavuje napríklad v tom, že Slovo pres-
ne citujú, ale nevedia ho povedať vlastnými slovami.

Je zrejmé, že žiadny preklad nemôže nahradiť originál, lebo tvary preložených viet 
závisia v mnohých prípadoch od prekladateľa. Preklad je svojou formou niekomu viac, 
niekomu menej príjemný. Nikto si však neuvedomuje, že presne to isté platí i o origináli. 
I originál môže byť svojou formou niekomu viac, niekomu menej príjemný, lebo forma 
slov závisí od autora.

Nič to však nemení na obsahu Slova! Zmenou foriem, ako je napríklad poradie slov 
či ich slovné znenie, sa dosahuje niečo iné – dynamickosť, dramatickosť, zvukomaleb-
nosť atď. Forma je tiež dôležitá, je predsa známe, že jedno a to isté dianie sa dá vyjadriť 
z rôznych uhlov pohľadu. Raz to môže byť dráma, inokedy komédia a inokedy tragédia. 
Nech je však forma akákoľvek, nič to nemení na tom, čo opisuje.

Pokiaľ sa vám zdá, že toto je len slovíčkarstvo, sami skúste napríklad dať formu 
tomu, čo je Láska. Uvidíte, že to je tá najťažšia práca a nech by ste sa snažili akokoľvek, 
nikdy nemôžete  presne vystihnúť obsah.  A tak o tomto môžte  napísať  tisícstranové 
dielo, kde na úvod musíte uviesť, že tento preklad nemôže nahradiť originál, lebo žiadne 
slová nemôžu nahradiť cit!
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 9. Cirkev Svätého Grálu

„Môj cieľ je duchovného druhu! Avšak neprinášam nijaké nové náboženstvo, nechcem 
založiť nijakú novú cirkev, o to menej nejakú sektu…“ Takto je charakterizované to, čo 
tu má byť! Má, ale nie je! Čo ste to, ľudia, založili a ako sa správate?

Nazývate sa ako „voľné združenie“. Podľa Zákona je voľné združenie vtedy, keď 
jeden podporuje druhého v jeho úsilí a keď všetci vzájomne podporujú v tomto úsilí  
všetkých ostatných. Žijete však na Zemi, preto musíte mať i pozemské prostriedky. Voľ-
né  združenie  neznamená,  že  to  nemá  byť  pevná  pozemská  organizácia  s  pevnými 
pravidlami.

Odpradávna, ešte v čistých časoch Atlantídy, bol život ľudí na Zemi organizovaný. 
Správcovia krajiny mali poradcov i vo veciach duchovných. Budovali sa za ich pomoci 
nielen chrámy, ale i školy a dokonca obytné domy. Duchovní poradcovia ovládali ume-
nia, najmä to najvyššie umenie, umenie astrológie a Zákonov čísiel. Na základe týchto 
umení v spolupráci s bytostnými odporúčali, kedy, kde a čo sadiť, stavať, robiť atď.

Duchovná práca šla takto ruka v ruke s prácou pozemskou, čo bola pravá modlitba. 
Prešli tisícročia. I po páde ľudstva do hriechu sa mnohé zachovalo čisté. Len niektorí 
začali oddeľovať duchovnú prácu od hmotnej. Bolo to v dôsledku prepestovania roz-
umu, ktorý nemohol rozumieť jednote.

Aby sa zabránilo stŕhaniu duchovného do prachu, začali vznikať prvé duchovné orga-
nizácie. Boli to školy,  ktoré knieža príslušnej  krajiny vyčlenil spod svojej  právomoci 
a prenechal ich riadenie kňazom. Bolo to v súlade s Božou Vôľou. Takto sa na pôde 
škôl uchovala duchovná Čistota a jednota medzi duchovnou a hrubohmotnou prácou.

Medzitým v mnohých iných oblastiach rozum víťazil, a tak sa z hmotného vytrácalo 
duchovné.  Toto  trvalo  až do odchodu ľudí  z  Atlantídy.  Jediné,  čo si  odnášali,  bolo 
spoločné vlastníctvo prostriedkov,  ktoré  dnešní  vedci  označujú ako prvotno-pospolnú 
spoločnosť. Toto jediné správne sa zachovalo z čias Atlantídy.

Na nových územiach, kam prišli vysťahovalci, už od začiatku začali odtŕhať duchov-
né od hmotného. Duchovné sa začalo venovať iba duchovným veciam a hmotné iba 
hmotným. Tým vznikla priepasť medzi týmito dvomi súčasťami života. V priebehu ďal-
ších tisícročí sa táto priepasť tak zväčšila, až sa stala nepreklenuteľnou.

V tomto štádiu prišiel na Zem Abd-ru-shin ako perzské knieža. V maličkom národe 
sa pokúsil opäť nastoliť jednotu. Keďže hmotné prekvitalo a duchovné sotva prežívalo, 
musel  duchovné  pozdvihnúť  a  hmotné  potlačiť,  aby  sa  tak  pokúsil  nastoliť  chcenú 
jednotu.

Tú jednotu, ktorá má svoj obraz v správnom pomere mozgov človeka. Polovica moz-
gu zadného, teda citového, a polovica mozgu predného, teda rozumového. Prepestovanie 
rozumu nie  je  len  väčší  predný  mozog,  ale  zároveň  na  jeho  úkor  zmenšený  zadný 
mozog. Človek nemá mať inú celkovú veľkosť mozgu či tvar lebky, ale má mať časti 
mozgu v správnom pomere.

Abd-ru-shinovi sa želaná jednota podarila dosiahnuť iba sčasti. Príliš prepestovaný 
rozum ľudí viedol k tomu, že plne nechápali Jeho opatrenia, a preto musel postupovať 
pomaly. Ruka vraha predčasne ukončila Jeho život, preto nemohol dokončiť všetko to, 
čo mal v úmysle. Priepasť medzi duchovným a hmotným sa tak stále zväčšovala.

Tu prišiel na Zem Syn Boží Ježiš. Položil ľuďom nový základ, čisto duchovné Slovo, 
lebo hmotné už tu bolo také silné, že len čisto duchovné mohlo ľuďom ešte pomôcť. 
Hmotné bolo preto tak rozrastené, lebo ešte aj tí, ktorí sa volali „duchovní“, teda kňazi, 
boli v skutočnosti otroci hmoty.

Táto záchranná misia sa z maličkej časti podarila. Pár jednotlivcov opäť začalo šíriť 
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duchovné.  V  priebehu  storočí  sa  k  tomu  povolaní  snažili,  aby  duchovné  postupne 
prerástlo hmotné, a tak vytvorilo jednotu. Žiaľ, oficiálni predstavitelia cirkví boli opäť 
tými, ktorí duchovné vôbec nepochopili, a tak jeho prenikaniu najviac bránili.

V stave, keď už-už hrozilo, že hmotné opäť zadusí duchovné, prišiel na Zem Syn 
Človeka.  Ostrým prísnym mečom  rozťal  to  oddeľujúce,  čo  bolo  medzi  duchovným 
a hmotným, a nastolil tak jednotu. Rukou vrahov bol predčasne ukončený Jeho život, 
a tak opäť ako pred tisícročiami nemohol dokončiť svoje dielo.

Jednota, ktorú nastolil Syn Človeka, bola v organizácii, ktorú na Jeho podnet a s Jeho 
súhlasom ľudia založili. Jednota, ktorá znamenala: „Na základe duchovného budovať 
hmotné.“ Ako jasný príklad slúžilo hmotné budovanie Osady Grálu na duchovnom zá-
klade.

Počas života Syna Človeka sa mnohí snažili zakaliť túto stavbu, ale nepodarilo sa im 
to. Prišli najťažšie roky, vojna. A po vojne nutnosť opätovného budovania. Hmotné ešte 
stále stálo, ale to duchovné?

Vznešené  dámy  začali  s  novou  prácou.  Tu  sa  vyrojili  rady  odpadlíkov:  „Menia 
Slovo! Chcú sa dosadiť miesto Pána!“ Takto a podobne to znelo. Popri túženej výstavbe 
započal súčasne boj. Sily sa trieštili. A tak sa opäť nemohlo vybudovať to, čo bolo za-
mýšľané.

Temno začalo triumfovať i na Hore. Procesie ako v Lurdách stáli na vodu pri hor-
skom dome, veď: „Určite je svätá, keď ju bytostní priviedli Pánovi!“ Z Výšin zaznel prí-
kaz: „Okrešte toto konanie!“ A tak začal pokus o záchranu toho, čo sa ešte zachrániť 
dalo. Prísne pravidlá a predpisy boli dané, aby sa ľudia spamätali a spoznali, v čom chy-
bili. Prísne pravidlá a predpisy úplne na všetko, lebo do všetkého ľudia vniesli  svoje 
smiešne názory a omyly.

Zo začiatku bolo toto opatrenie úspešné, ľudia zmĺkli a nevnášali svoje chyby do 
toho, čo im malo byť sväté. Prešiel čas. Zostala tu len slečna Irmingard. Zostarla a jej ži-
vot na Zemi sa blížil ku koncu. Čoraz viac začalo do duchovného diania prenikať to 
hmotné. Ľudia vytvorili novú cirkev!

Slečna odišla z tejto Zeme. Začal boj o pápežstvo! Jeden učeník sa vyťahoval nad 
druhého, a pritom sa oháňali pozemskými právami. Odstránili i posledného apoštola, 
aby im v ničom nebránil. Temno opäť triumfovalo! Po koľký krát!

Uctievanie lurdskej vody sa prenieslo aj do stánkov Svetla. V kostoloch sú relikvie; 
v cirkvi  Grálu  strieborné  a  zlaté  kríže.  Predstavitelia  kričia:  „My  nie  sme  žiadna 
cirkev!“, a pritom sa sami správajú ako jej predstavitelia. Cirkev nie je cirkvou preto, že 
sa tak volá, alebo preto, že bola tak založená, ale preto, že sa tak správajú ľudia!

Z Výšin bolo zhliadnuté nasledovné dianie:
Hľadajúci sú laici, nositelia strieborných krížov sú kňazi, nositelia zlatých krížov sú 

biskupi a učeníci sú kardináli! Niektorí sa považujú za pápeža! Stánky máte ako kostoly, 
antependiá ako sošky, nositeľov zlatých krížov ako svätých!

Dosť bolo takéhoto diania! Raz a navždy dosť! Tak ako v Atlantíde k vám teraz vola-
jú tí, ktorí i vtedy prijímali Slovo z Výšin: „Dosť!“

Vyslanci Svetla trpeli pre vás a od vás! Odišli, aby už viac nikdy neprišli! Nepáči sa 
vám ich Slovo, ako sa vám nikdy nepáčilo! Doteraz ste vždy konali len podľa seba a aký 
je výsledok? Hľaďte okolo seba na ten zmätok! Politici sa hádajú, cirkvi sa prenasledujú 
a odsudzujú, rodiny sa rozchádzajú,  ľudia sa zabíjajú! Kde stojíte vy, ktorí  ste našli 
Slovo a tvrdili ste, že Mu chcete slúžiť vo všetkých premenách svojho bytia?! Čo robí-
te?! Šírite knihy a naháňate novokrstencov! Tým si myslíte, že ste urobili  všetko a na-
koniec z toho napíšete zápisnicu! To má byť vaša duchovná práca!

Prečo musia žiť v biede tí, ktorí sa vám nepáčia?! Hovoríte: „Je to ich osud! Sami si 
za to môžu podľa Zákona.“ Vy tupci a obmedzenci! Podľa vás si i Syn Boží mohol za 
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svoju smrť?! Podľa vás, keď jeden ozbíja druhého, je ten ozbíjaný páchateľ?! Podľa vás 
bol Hitler ľudomil?! Len si žite ďalej vo svojom kľude a tvárte sa ako pokrytci! Cirkev 
Grálu vás spasí!

Amen!
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 10. Cirkevná poslušnosť

Kedy sa, ľudia, naučíte rozoznávať, čo je a čo nie je cirkev? Myslíte si, že cirkev je or-
ganizácia, v ktorej členovia musia slepo poslúchať svojich nadriadených. V podstate je 
to tak až na jeden dôležitý rozdiel. V cirkvi členovia nemusia, ale chcú slepo poslúchať. 
Skupiny, kde sú ľudia do toho nútení, sú rôzne sekty.

Každá skupina ľudí, ktorá sa zaoberá rovnakou činnosťou, si vyžaduje určitú organi-
záciu. Je úplne jedno, či túto organizáciu označíte alebo neoznačíte pojmom „cirkev“, 
„hnutie“ či „sekta“, pretože to, čím v skutočnosti je, určujú jej členovia.

Ak sa  v tejto  skupine  vyskytuje  výhradne  dobrovoľné  členstvo s  tým,  že  každý 
dobrovoľne prispieva svojimi najlepšími schopnosťami k jej rozvoju, potom smie niesť 
označenie „hnutie“.

Ak je síce členstvo dobrovoľné, ale v oblasti prispievania sa človek neriadi svojimi 
schopnosťami, ale slepo poslúcha vodcov, biskupov či inak pomenovaných predstavite-
ľov, potom je to cirkev.

A ak ani členstvo či poslušnosť nie je dobrovoľná, ale vynútená, potom je to sekta.
Pozrite sa teraz sami na vašu skupinu či kruh a pozorujte dobre ľudí okolo seba. Zis-

títe, že nesie všetky podstatné znaky cirkvi. Je to tak preto, že ľudia väčšinou nepri-
spievajú tým, čím by skutočne mohli, ale tým, čo požadujú vaši predstavitelia, ak teda 
vôbec niečo požadujú.

Samozrejme, nezakazujú vám žiadne súkromné aktivity, no na druhej strane ich ani 
nepodporujú a pokiaľ ste ich s nimi nekonzultovali, tak ich mnohokrát dokonca odsu-
dzujú. Tento prípad je však už typickým prejavom sekty, v ktorej sa častokrát, ak nie vo 
väčšine prípadov, používa psychický nátlak, vymývanie mozgov a podobné deštruktívne 
metódy.
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 11. Otvorte oči!

Počúvajte! Sklamali ste! Hlboko ste sklamali! Všetko ste robili nesprávne. Do všetkého 
ste vnášali svoje ľudské pochybovanie a názory. Čo ste to urobili z toho, čo vám milosti-
vo bolo dané?!

Pokrytecké tváre, zhovievavé úsmevy, meravé postoje. Kde je v tom život a nutný po-
hyb?! Mŕtvi ste, duchovne mŕtvi! Všetci do jedného! Neklamte sami seba, že sa to týka 
iných. Nie, nie je to tak! Týka sa to vás osobne. Ste prekvapení a zaskočení. Kladiete si 
otázku: „Vari ja?“ Odpovedzte si, každý jeden jediný: „Áno, ja, nie ten iný!“

Klamete sami seba, keď hovoríte, že ste nekonali nič, čo bolo v rozpore so Zákonom. 
Nie nič, ale všetko ste konali proti Zákonu!

Robili ste pobožnosti, v ktorých bola z Výšin vzhliadnutá len ohyzdnosť! Milí ste 
boli k sebe a usmievaví, lež v duchu ste sa nenávideli! Bez slova ste vchádzali do miest-
ností, ale vaše myšlienky všetko prehlušovali: „Dnes je studeno“, „Dnes je horúco“, „Tá 
má pekné šaty“, „Kto bude čítať Slovo?“, „Tá hudba je dlhá“, „Mne sa páčia husle, 
a nie flauta“.

Hádali ste sa o priebehu pobožnosti – či pustiť zvony a či nie, či má čítať muž a či  
žena, či deliť prednášky, či ich spájať, kedy začína a kedy končí pobožnosť atď.

Ohavní ste boli! Pokyny ste brali ako dogmy, len neurobiť omylom vlastný krok! 
Znesvätili ste týmto každé dianie, všetko to bola len ohavnosť!

A to bol len začiatok. Je nutné pokračovať? Smutná otázka! Ale nutné to je. Myslíte 
si, že to bolo všetko? Nebolo!

Nosili ste dlhé šaty, lebo to bolo kázané, ale necítili ste, aké ste v nich odporné. Roz-
strihli ste si ich, a tak ste ukazovali to, čo malo byť skrývané. Slovo ste citovali, ale vý-
znam  ste  nepoznali.  Tí,  ktorí  vás  takto  spoznávali,  sa  s  odporom  od  vás  odvrátili 
a odložili Slovo! Ste spoluzodpovední za to, že títo Slovo nespoznali a pre vaše konanie 
padli! Vaše konanie však týmto neskončilo, lež bol to len začiatok.

Do živého ste vtiahli mŕtve a založili ste cirkev, ktorú ľudia nazvali „cirkev Svätého 
Grálu“! Pýtate sa čím? Nuž vedzte, tak ako je neomylný pápež vo Vatikáne, tak boli pre 
vás neomylní učeníci! Tak ako biskupi sú jediní povolaní k objasňovaniu duchovného 
diania, tak ste sa pozerali na nositeľov zlatého kríža!

Nespájali ste sa so svojím duchovným vedením a nepýtali ste sa, či je alebo nie je  
vhodná taká či iná výzdoba. Ako na omšiach, kde musí byť každú chvíľu zmena, aby sa 
ľudia nenudili, ste skracovali či predlžovali pobožnosti, zdobili oltár, aby sa aspoň oči 
mali na čom popásať. Pozlacovali ste oblúky, ktoré vyzerali ako sošky. Miesto prostého 
ste dávali nákladné a luxusné. Klamali ste sami seba, že to robíte ku cti Božej. Nie je to  
tak! Váš duch sa tým pýšil pred ostatnými, že „na to máte“!

Cirkev nie je cirkev podľa názvu, ale podľa správania sa ľudí. Chodili ste na pobož-
nosti ako na cirkevné sviatosti a odmietali ste ísť na Horu, keď tam nebola Svätá Hosti-
na! Vaše cítenie Sily z Výšin bolo falošné. Bol to len rozumový pocit. Ospravedlňovali 
ste sa, že nič necítite preto, že je tam príliš veľa rôznorodých duchov! Ale to nebola 
pravda! Necítili ste preto, že váš cit je zahrabaný!

A ďalšie dianie. Keď napádali Slovo, nebránili ste ho! Koľko falošných prorokov 
bolo, ktorí vyhlasovali, že oni sú v Posolstve Grálu zvestovaný Syn Človeka! Koľko bolo 
iných, ktorí vystupovali v médiách a zavádzali! Koľko bolo takých, ktorí Slovo odsudzo-
vali a zatracovali v knihách!

Pýtam sa vás: „Koľkí z vás Slovo v týchto situáciách bránili?“ Falošne a pokrytec-
ky ste si nahovárali, že je to slobodné chcenie tých druhých a že ten, ktorý uverí, je 
hlúpy.
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Kde zostal váš sľub, ktorý ste zložili pred oltárom Pána?! Sľub žiť a chrániť Slovo 
vo všetkých premenách svojho bytia!

Toto je vaša najväčšia vina!
Amen!

255



 12. Tiene

Mnohí sa pohybujú životom ako tiene. Tieň je niečo, čo nezanecháva stopu, niečo malé, 
tmavé, mimo svetla. Rozhliadnite sa okolo seba a pozorujte, sami zbadáte milióny ľudí, 
ktorí sú tieňmi. Je ich drvivá väčšina. Sú to tí, ktorí nechcú vytŕčať z davu a všemožne 
sa snažia o to, aby si ich nikto nevšimol.

Okrem vlažných tu nájdete  aj  množstvo takých,  ktorí  sú najhorší  pokrytci.  Hoci 
vnútorne cítia, že niečo je nesprávne, neurobia nič preto, aby to zmenili, lebo by mohli 
byť nápadní. Až keď sa niečo stane, keď je to už všetkým viditeľné, až potom vyhlásia: 
„My sme to predsa už dávno vedeli!“

Skúste sa ich však opýtať, prečo to vtedy aspoň nepovedali. Ihneď si nájdu tisíce vý-
hovoriek: „To sa predsa vtedy nedalo…“, „Čo by ľudia povedali…“, „Vtedy bola iná 
doba…“ a mnohé ďalšie.

Boja sa. V skutočnosti sa boja toho, že by iní ľudia o nich hovorili. Najhoršie na tom 
sú tí, ktorí prehlasujú, že poznajú Slovo. Sľúbili Mu vernosť vo všetkých premenách 
svojho bytia, ale požiadavku byť nápadným vo všetkom, tú nesplnili.

Zmenili svoje oblečenie, ale iba takou formou, že to nie je nápadné. Zmenili svoje 
správanie,  ale  iba  takou formou,  ktorá  nie  je  nápadná.  Zmenili  svoju reč,  kto  si  to 
všimol?

V skutočnosti  nič nezmenili! Konajú tak ako iní, cirkevnícky. A cirkevnícke je tiež 
ich oblečenie, správanie i reč.

Ten, kto pozná Pravdu, musí túto Pravdu žiť! A to je to nápadné, čo má konať, lebo 
ľudia sú dnes životu podľa Pravdy na míle vzdialení.  K tomu však netreba neustále 
usmievavé tváre, ale niečo úplne iné.

Jedine ten, kto naozaj dokáže prebudiť svoj cit, spozná, čo je zmysel pre krásu, jedi-
ne ten dokáže podľa Pravdy žiť a bude nápadný svojím správaním, oblečením i rečou. 
Bude nápadný každým svojím pohybom. Ľudia ho budú pozorovať a prísne posudzovať, 
či to, čo hovorí, aj naozaj žije. Nikdy nesmie dôjsť k rozdielu medzi tým, aký dojem vy-
volá jeho osobnosť, a tým, aké sú jeho skutky.
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 13. Nemôžte!

Nastal čas žatvy. Kosci žnú úrodu – zrelé i nezrelé klasy, kúkoľ i pšenicu. To, čo doteraz 
nedozrelo, je kosené s tým, čo je zrelé. Všetci čakali na žatvu, len každý si myslel, že jej 
čas je ešte ďaleko.

Žatva mohla nastať až po úplnom skončení súdu. Každý z vás si predstavoval túto 
dobu inak, len nikto nie správne.

Vy, ktorí máte svoj duchovný zrak otvorený, hľaďte, prišla kométa! Jagavá, veľká, 
väčšia než Slnko. Jej lúče obklopili celú Zem, a to je tá žatva! Vašimi pozemskými oča-
mi ešte nič nebadáte – lebo nechcete badať!

Otvorte svoj duchovný zrak a uvidíte, že tam je už všetko nové! Všetko … okrem 
vás! Ale na Zemi to nebude nové skôr, kým nebudete novými vy! Aké sú pomery okolo 
vás, takými ste vy sami.

„Musíte!“ Kde je plnenie tohto Božieho príkazu? To by ste predsa museli byť iní, 
noví. Keďže však noví nie ste, znamená to, že tento príkaz ste ešte nesplnili!

Hľaď,  človeče,  k  tvojmu  sluchu  dolieha  hlas;  hlas,  ktorý  ti  zvestuje  príkaz 
„Nesmiete!“ Už nesmiete konať inak, ako je Božia Vôľa! To znamená, že už Ju  ne-
smiete neplniť! Je vám odňaté to jediné, čo ste doposiaľ vždy konali, vaše: „Môžete.“

„Nemôžte!“ Tento príkaz zahŕňa v sebe i tie dva predchádzajúce – „Musíte!“ a „Ne-
smiete!“ Zahĺbte sa nad týmito slovami, je v nich jednota i rozdielnosť. Je to trojjedi-
nosť príkazov: „Musíte!“ – „Nesmiete!“ – „Nemôžte!“

Medzi „Nesmiete!“ a „Nemôžte!“ zdanlivo nie je rozdiel. Je to len preto, že nepoz-
náte duchovné významy týchto slov. Príkaz „Nesmiete!“ dokážete porušiť, príkaz „Ne-
môžte!“ nedokážete! Je to preto, že pokiaľ robíte niečo, čo nesmiete, používate pri tom 
Silu z Výšin. Teraz však zaznel príkaz „Nemôžte!“, čo znamená, že pri akomkoľvek po-
kuse o niečo, čo nemôžte, táto Sila do vás prestane prúdiť! Zdá sa vám to proti Zákonu, 
lebo Sila z Výšin nikdy nemôže prestať prúdiť. Áno, nemôže prestať prúdiť, ale môže 
byť od vás odklonená!

Do tohto stvorenia, ktoré ako jediné padlo, prišli z Výšin Jazdci, Jazdci, ktorí zname-
najú Moc. Ich pôsobením táto Sila bude odklonená od tých, ktorí konajú zlo!
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 14. Tri týždne

Rok uplynul odvtedy, čo k vám prišlo volanie. Posledné volanie pred tým, než nastal za-
čiatok.

Pýtate sa aký začiatok? Začiatok nového dňa, začiatok Tisícročnej ríše. Jej začiatok 
bol spojený s koncom starého, temného pôsobenia ľudí. Bola poskytnutá posledná mož-
nosť záchrany pred rozdelením na baranov a ovce. Trikrát sedem dní trvala táto posled-
ná možnosť. Trikrát sedem dní ako Trojzákon.

V deň,  keď si  pripomínate  narodenie  Lásky na  Zemi,  prišlo  prvé  volanie.  Malo 
osloviť tých, ktorí niekedy konali proti Láske, a tých, ktorí vždy konali podľa Zákona 
Lásky. Tým prvým bola daná posledná možnosť, aby Lásku pochopili, tým druhým bola 
daná možnosť, aby na krídlach Lásky spoznali Spravodlivosť.

O týždeň k vám prišlo druhé volanie, volanie od toho, ktorý je Spravodlivosť. Malo 
osloviť tých, ktorí niekedy konali proti Spravodlivosti, a tých, ktorí vždy konali podľa 
Zákona Spravodlivosti. Tým prvým bola daná posledná možnosť, aby Spravodlivosť po-
chopili, tým druhým bola daná možnosť, aby na krídlach Spravodlivosti spoznali Čis-
totu.

O týždeň k vám doľahlo tretie volanie, volanie od toho, ktorý Je. Toto volanie mohlo 
osloviť len tých, ktorí  nikdy nekonali proti Čistote. Malo im pomôcť k tomu, aby na 
krídlach Čistoty spoznali toho, ktorý Je.

O týždeň bol sviatok Čistej Ľalie, prvý deň Tisícročnej ríše. Prišlo posledné volanie, 
volanie k tým, ktorí nesplnili.
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 15. Volanie Lásky

Tak ako keď pred dvetisíc rokmi zažiarila Hviezda nad touto Zemou, tak i teraz žiari  
nová Hviezda, a predsa tá istá. Duchovne i pozemsky viditeľná blíži sa k Zemi. Ožaruje 
všetko a preniká svojimi lúčmi i do tých najmenších špár. V Sile jej lúčov všetko dozre-
lo a vydalo svoje plody.

Začala sa Tisícročná ríša. Nikým neočakávaná, hoci zasľúbená. Každý si predstavo-
val jej príchod inak.

Zaviate doby prehovorili a Atlantída vydala svoje svedectvá. Ešte pár pozemských 
chvíľ a všetko staré odíde a stane sa novým.

Zasľúbená kométa zastala nad planétou Zem. Duchovne viditeľná ako nové slnko, 
omnoho väčšie a silnejšie ako to pozemské. Kríž Svetla z nej žiariaci prenikol celú Zem.

Hrubohmotne sa kométa tiež blíži. Nelíši sa od iných komét, to nepripúšťajú Zákony 
stvorenia. Preto ju pred dvetisíc rokmi ľudia nespoznali,  preto ju ani teraz mnohí ne-
spoznajú.

Urobili ste si falošné predstavy o tom, ako bude Hviezda pozemsky viditeľná. Du-
chovné obrazy ste považovali za hmotné a naopak.

V deň, ktorý podľa Zákonov čísiel znamená Duch Svätý, kométa príde a zažiari na 
hrubohmotnej oblohe Zeme.
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 16. Volanie Spravodlivosti

„Udržujte krb svojich myšlienok čistý, založíte tak mier a budete šťastní.“
Ja, ktorý som Spravodlivosť, takto musím k vám volať stále a dookola. Nemnoho 

z vás zostalo bdelých do poslednej chvíle. Nemnoho z vás chce budovať Tisícročnú ríšu.
Od väčšiny z vás smerovali do Výšin len urážky a osočovania. Odmenu už majú ur-

čenú.
Traste sa, vy, ktorí ste sľubovali vernosť Bohu vo všetkých premenách svojho bytia 

a potom ste neverne holdovali svojim chybám! Traste sa, vy, ktorí sa chytrácky ukrývate 
za Posolstvo Grálu a myslíte si, že ste spasení! Odmenu už máte určenú!

Len nemnoho z vás vyčistilo svoje rúcha v každodennej práci na počesť Boha, svoj-
ho Stvoriteľa. Väčšina z nich bola vo svojej vernosti napádaná a vyhlasovaná za bláznov 
bez toho, aby útočníci vedeli, čo napádajú.

A práve tí, ktorých tak štedro obhadzovali blatom, sa podobajú múdrym pannám, 
ktoré mysleli na to, aby v lampách mali olej, teda aby nezostali vo večnej tme.

Amen!
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 17. Volanie Čistoty

Zaznelo sedem trúb. Hromovým hlasom oznámili do stvorenia: „Brána Hradu Grálu sa 
otvára a vychádzajú siedmi Jazdci, Jazdci apokalypsy!“

Žiariví Rytieri Svätého Grálu vyšli do stvorenia zahalení v čiernych plášťoch Čistoty.
Tras sa, ľudský duch, ktorý si sľuboval vernosť a teraz si nesplnil! Tras sa, ľudský 

duch, hodina súdu sa skončila! Niet viac inej cesty, váhania či zastavenia. Alebo slúž, 
alebo padni!

Každého ducha, ktorému nesvieti na čele kríž Pravdy, lebo  neplní alebo sa  zdráha 
plniť Božiu Vôľu, označil Jazdec pečaťou. Pečaťou duchovnej smrti!

Tras sa, ľudský duch, bol ti poskytnutý dlhý čas na spoznanie Božej Vôle. Nechcel 
si! Pečať znamená: je neskoro! Záverečné dianie skončilo!

Brána je otvorená a opäť znejú trúby súdu. Volajú Jazdcov späť do Hradu Grálu.
Je dokonané!
Brána sa zatvára. Duchovné dianie je skončené. Nastal nový vek, oddávna zasľúbe-

ný, dlho očakávaný. Pozemsky ešte nie je nič viditeľné. Celé dianie na Zemi bude trvať 
len pár pozemských rokov, kým sa stane viditeľné.

Je dokonané!
Ako mohutná ozvena to znie celým stvorením. Omilostení tí, ktorí počujú! Omiloste-

ní tí, ktorí chcú počuť!
Je dokonané!
Amen!
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 18. Plnenie a neplnenie Božej Vôle

Pred stolom Pána a na Vlajku ste sľubovali, že vo všetkých premenách svojho bytia bu-
dete plniť Božiu Vôľu. Sľubovali ste. Váš sľub znamenal, že túto Vôľu poznáte, a preto 
ju viete plniť. Kde zostal Váš sľub? Kde zostalo poznanie Božej Vôle?

Teraz, keď čas skončil, vám môže byť odkryté to, čo ste nesplnili. Nie preto, že vás 
to môže zachrániť, ale preto, aby ste ďalej nehádzali špinu na tých, ktorí plnia, a aby ste 
sa ešte viac nezaťažovali. Snáď vám to pomôže k spamätaniu sa a tým aspoň k čiastoč-
nej očiste pred tým, než klesnete do rozkladu.

Sľub,  ktorý je  kladený pred  Oltárom,  je  prísaha  Zákonu.  Jeho porušenie  je  teda 
konanie proti Zákonu, ktorého dôsledky si ani neviete predstaviť.

Pri vašom spečaťovaní či povolávaní do vás prúdi stonásobná Sila z Výšin,  preto 
máte i stonásobne väčšiu zodpovednosť. Nemôžte sa sťažovať, že ste to nevedeli, lebo 
váš sľub jasne hovoril, že poznáte Božiu Vôľu, a teda že poznáte i túto stonásobnú zod-
povednosť.

Vo svojom živote, ktorý nasledoval po vašom spečatení, ste zdanlivo nerobili nič, čo 
by bolo hodné odsúdenia. Správali ste sa milo, vaše myšlienky neboli zlé, vaše slová 
a skutky svedčili o dobrom úmysle. Napriek tomu ste sa previnili tak, že vás musí čakať 
bolestná očista vo výlevke!

Pýtate sa, ako je to možné? Je to viac než jednoduché. Svojím sľubom, ktorý ste dali 
na Vlajku, ste sa zaviazali chrániť Slovo. Kedykoľvek ste sa stretli s tým, že Slovo bolo 
napádané, špinené alebo prekrúcané, mali ste povinnosť ho chrániť! Nemali ste sa snáď 
hádať o Slove, ale mali ste jasne vypovedať, že tu je prekrúcaná Pravda!

Ľudia vás pozorovali a videli, že Slovo, o ktorom ste tvrdili, že je pre vás všetkým, 
v skutočnosti nehájite, a teda ste ho odhodili ako vzácnu perlu pod nohy svíň! Všetci tí, 
ktorí kvôli tomuto vášmu konaniu čo len zaváhali pri hľadaní Pravdy, nadviazali s vami 
vlákno, ktoré vás neochvejne ťahá tam, odkiaľ niet návratu.

Vedzte, že na každom z vás sú len takýchto vlákien tisíce, lebo vaše nesprávne myš-
lienky, ktoré ste týmto vytvorili,  mohli  ovplyvniť a aj ovplyvnili  tisíce ľudí  po celej 
Zemi. Tieto vlákna však nie sú tie najhoršie.

Mnohí z vás po spečatení prestali hľadať svoju úlohu mysliac si, že je na to ešte čas. 
Podobali sa pochabým pannám, ktoré majú prázdne vzácne lampy na olej. Prišiel ženích 
a svadobčanov našiel nepripravených.

Týmto konaním ste podporili miliardy tých, ktorí takisto pohodlne a z vlastnej leni-
vosti  veria  v  spasenie  skrz  cirkev.  Ako ťažký olovený závoj  vás tieto vlákna obalili 
a stiahli veľmi hlboko.

Pýtate sa teraz: „Ako to, že sme nehľadali, veď predsa sme sa snažili  robiť to či 
ono!“ To ste sa síce snažili, ale nepýtali ste sa, či je to aj Božia Vôľa, aby ste to či ono 
robili. Presne tak, ako keď veriaci cirkví vo svojej „zbožnosti“ chodia každý deň na prijí-
manie či konajú misionársku činnosť bez ohľadu na to, či tým niekomu skutočne pomô-
žu. Mnohokrát sa vaša činnosť vo Výšinách javila ako ohavnosť.

Pýtate  sa  teraz,  ako  ste  mali  nájsť  tú  pravú úlohu?  Na  všetko  nájdete  odpoveď 
v Slove,  ktoré  ako  Bibliu  dookola  čítate.  To  ste  mali  vedieť  pred  tým,  ako  ste  šli 
sľubovať vernosť tomuto Slovu! Nemuseli ste poznať úlohu, ale mali ste poznať aspoň 
spôsob, ako ju spoznáte.

Úplne najhoršie však bolo iné vaše konanie. Vtedy, keď ste spoznali, že niektorí nosi-
telia kríža konajú proti Slovu, teda proti Zákonu, mali ste ich varovať. Tým, že ste mlč-
ky  toto  konanie  tolerovali  alebo  prehliadali,  ste  im  napomáhali a  tým  ste  s  nimi 
nadviazali také vlákna, ktoré sú pevnejšie ako najtvrdší diamant a sťahujú vás tam, kam 
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Plnenie a neplnenie Božej Vôle

patria tí, s ktorými ste takto zviazaní.
Ešte horšie je však to, že ste sa od takýchto ľudí nedištancovali, teda neobrátili ste sa 

im  chrbtom,  hoci  ste  spoznali,  akí  sú.  Tým ste  totiž  verejne  prejavili  súhlas s  ich 
konaním, čím ste nielenže mohli ovplyvniť, ale ste i ovplyvnili konanie iných, a tak ste 
ich vystavili priamemu vplyvu tohto zlého pôsobenia.

Pýtate sa teraz, či ste mali iných odsudzovať, zatracovať alebo čo ste vlastne mali 
robiť. Je to jednoduché. Nemuseli ste nikoho odsudzovať ani zatracovať, nemuseli ste 
dokonca ani  nikomu nič hovoriť.  Stačilo,  aby vaše myšlienky boli  v súlade s vaším 
konaním, teda aby ste k takýmto ľuďom prestali chodiť bez ohľadu na to, kto a čím sú.

Keďže ste takto neučinili, vaše konanie sa dostalo do rozporu s vaším pôvodným 
zmýšľaním, zahalilo ho a postupne zadusilo.

Nakoniec sa musíme obrátiť k tým, ktorí si myslia, že nepatria ani do jednej z tých 
skupín, ktoré tu boli vymenované. Títo sa mýlia zo všetkých najviac. Sú to totiž tí, ktorí 
zo Slova svojím konaním urobili novú cirkev!

Sú to stovky tých ľudí, ktorí sú príliš zamestnaní každodenným životom, že nemajú 
čas hľadať svoju úlohu, a preto sa duchovne „môžu realizovať“ len po večeroch a cez 
víkend. Presne tak ako veriaci všetkých iných cirkví.

Myslia si, že sú spasení tým, že poznajú Slovo, že veria v Syna Človeka a v Syna 
Božieho, že sa pravidelne zúčastňujú pobožností a iných duchovných činností. O Slove 
len krásne rozprávajú, ale nedokážu jedno, to podstatné, Slovo žiť, teda slúžiť Mu v tejto 
konkrétnej premene svojho bytia!

Pýtate sa ako alebo prečo? Choďte za nimi a opýtajte sa ich: „Aká je vaša úloha,  
ktorú vám zveril Boh, keď ste sľubovali vernosť pred stolom Pána?“ Ich odpoveď bude: 
„Ja nie som nič…“ alebo „Mám svoju úlohu a len tú musím splniť…“ alebo „Môžem 
plniť hocijakú úlohu, ktorou ma Boh poverí…“ Len jedno jediné sa nedozviete, aká 
konkrétna úloha to je!

Títo veriaci majú na krku ťažký kameň, kameň prekrútenia Slova, lebo to boli oni, 
ktorí založili cirkev Svätého Grálu!
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 19. Rád Grálu

Ruším svoje  spojenie  so  všetkými  skupinami,  hnutiami,  sektami,  rádmi  či  cirkvami, 
ktoré sa odvolávajú na Svätý Grál. Ja, ktorý som Svätý Grál, prehlasujem:

Nebude viac spojenia so mnou tam, kde sa nežije podľa Slova!
Čo ste to vniesli do živého diania … len dogmy a strnulosť! Čo ste to urobili zo stav-

by, ktorú som pracne budoval?! Len ruiny a prach!
Strhli ste postavenú pyramídu, a tak ste sami zničili  spojenie so Svätým Grálom! 

Cirkev ste vybudovali, ľudia! Novú cirkev! Vo všetkom ste sa riadili smernicami bez ži-
vota v dogmatickej strnulosti.

Vznešený  pojem  „služba“  ste  si  zamenili  s  posluhovaním  a  upratovaním.  Vaše 
konanie je len ohavnosť. Pozrite sa na svoje pobožnosti tak, ako sa javia z Výšin, pre-
padne vás hnus a odpor!

Kvôli tomu všetkému ruším spojenie.
Ľudstvo však nesmie zostať bez pomoci, a tak zakladám nový Rád Grálu. Musí niesť 

tento názov, lebo slovo „rád“ znamená poriadok. Slovo „hnutie“ ste strhli do politických 
skupín a navyše sa vo vás zachvieva nesprávne, podobne ako slovo „pohnútka“.

Rád Grálu je čisto duchovný. Jeho členovia sú len tí, ktorí Slovo skutočne žijú. Rád 
Grálu preto nebude mať žiadne prihlášky. Členstvo v ňom je čisto duchovné a auto-
maticky zaniká vtedy, keď človek prestane žiť podľa Slova.

To, samozrejme, neznamená, že niekto nemôže i hrubohmotne deklarovať členstvo 
v tomto ráde. Nielenže môže, dokonca  musí toto členstvo verejne deklarovať, pokiaľ 
chce dosiahnuť vedomé plnenie svojej úlohy.

I v Ráde Grálu musia byť pozemské usmernenia alebo, povedzme, predpisy, ktoré 
však nebudú žiadnou dogmou, ale iba doporučením, aby každé hrubohmotné dianie 
bolo zároveň i dianím duchovným.

Amen!
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 20. Na čo čakáte?

Na čo čakáte, ľudia? Čo si myslíte, dokedy vám bol daný čas na to, aby ste našli svoju 
úlohu?

Aby ste si ujasnili, koľko času ešte máte, alebo lepšie povedané nemáte, vrátime sa 
k spečaťovaniu. Toto pozostáva z troch krokov:

Prvý krok k spečateniu je vaše slobodné rozhodnutie chcieť slúžiť vo všetkých pre-
menách svojho bytia. Nezáleží v ktorom živote, či tu alebo v záhrobí tento sľub zložíte. 
Je to sľub, ktorý musí prúdiť z vášho najvnútornejšieho citu a duchovne sa stáva ihneď 
činom.

Ako viditeľná forma tohto činu je duchovný plášť vernosti. Tento plášť nie je mys-
lený len ako obraz, ale vy ho skutočne svojím čistým cítením vytvoríte. Len ten, kto 
skutočne tento plášť vytvoril,  smie byť následne spečatený i  hrubohmotným aktom. 
O tom však neskôr.

Druhý krok k spečateniu je duchovné spečatenie. Pokiaľ ste dokázali urobiť krok 
prvý, je vašej prosbe vyhovené a vy dostávate duchovné požehnanie pre vašu službu. 
Toto požehnanie spočíva v tom, že na vami pripravený plášť je zavesený na zlatej reťazi  
symbol vašej služby.

Býva to strieborná holubica, ktorá je zavesená tým, ktorí smú slúžiť ako bojovníci 
alebo rytieri Čistoty. Ďalej to býva zlatý kríž, ktorý dostávajú tí, ktorí smú slúžiť ako 
bojovníci za Pravdu. Ďalší zo symbolov býva červený kalich, ktorý smú nosiť tí, ktorí sú 
povolaní k službe kňažstva. Ako posledný zo všetkých symbolov je symbol Trojjedinos-
ti, zlatý kríž s červeným kalichom uprostred, v ktorom sa vznáša strieborná holubica. Je 
zavesený tým, ktorí už vedia, čo služba je, a ako rytieri Čistoty sú povolaní za bojovní-
kov za Pravdu do kňažského stavu.

Tretí krok k spečateniu je posledný. Pokiaľ je duch duchovne spečatený, môže byť 
spečatený i hmotne. Pri tomto akte mu je jeho duchovný plášť i so symbolom jeho služ-
by prepožičaný a daný na jeho plecia.

Tento akt je ten najdôležitejší, lebo je to vlastné začatie služby vo stvorení. Bez pred-
chádzajúcich dvoch krokov je však hrubohmotné konanie len divadlom pre oči. Pokiaľ 
duch vie, čo je služba, hrubohmotné spečatenie môže nastať aj mimo akejkoľvek sláv-
nosti, pokiaľ prúdi Sila požehnania, pretože každý deň takéhoto ducha je pravá pobož-
nosť či dokonca slávnosť.

Vráťme sa však k prvému kroku, kroku najdôležitejšiemu. Bez slobodného chcenia 
čistého ducha nedôjde k vytvoreniu duchovného plášťa a tým ani k duchovnému speča-
teniu. Nech si nikto nezamieňa rozumové chcenie s citom ducha, pretože jedine cit doká-
že vybudovať niečo duchovné.

Obrovská je vina tých, ktorí len rozumovo prosia bez zodpovedajúceho citu, no ešte 
väčšia tých, ktorí plášť vytvorili, no potom nesplnili.

Od hrubohmotného spečatenia, teda od doby, kedy je na plecia ducha položený plášť, 
je stanovená presná doba, dokedy musí začať plniť svoj sľub. Túto dobu však nepočítajte 
na roky či mesiace, ale na dni a týždne. Presne jeden pozemský rok trvá táto doba!

Po tomto termíne buď viete, aká je vaša úloha, a preto ju môžete začať plniť, alebo 
neviete, a preto vám plášť musí byť odňatý.

Spolu s prepožičaným plášťom je každému prosiacemu tiež označené čelo symbolom 
kríža, čo znamená, že tento služobník stojí v ochrane Božej. Odobratím plášťa nemusí 
dôjsť ihneď aj k zmazaniu tohto symbolu, pretože to závisí od iného konania dotyčného 
človeka.

Odobratím plášťa však duch stráca to najvyššie, čo mohol dosiahnuť, vedomú službu 

265



Na čo čakáte?

Bohu. Plášť sa zmení na ťažký kameň viny za nesplnenie a tento ťahá dotyčného člove-
ka tam, odkiaľ niet návratu. Najprv sa musí zbaviť tohto kameňa, aby vôbec mohol pop-
rosiť o novú službu.

Vôbec to nie je jednoduché. Svojím poklesom stráca zmysel pre duchovné, čoho ná-
sledkom je zatemnenie jeho konania. Postupne mu bledne i symbol kríža na čele, až sa 
môže úplne stratiť.

Tisíce duchov prosilo o hrubohmotné spečatenie. Väčšina z nich vytvorila duchovný 
plášť  služby,  preto bola  i  právoplatne  hrubohmotne  spečatená.  Tí  ostatní  zažili  len 
maličké divadielko. Z tých však, ktorí boli právoplatne spečatení, nespoznal svoju úlohu 
takmer nik!

Od prvého spečatenia pred takmer sto rokmi do dnešného dňa, teda do začiatku Ti-
sícročnej ríše, spoznalo svoju úlohu necelých tristo stvorených, ktorí pochádzali zo všet-
kých častí stvorenia. Nemyslite si, že tam patríte i vy!

Posledné  platné hrubohmotné  spečatenie  tu  už nebolo veľmi dávno,  bolo to  ešte 
v minulom tisícročí.

Platné pozemské spečatenie sa môže udiať iba na mieste, ktoré  nie je znesvätené! 
Hrubohmotné  vysvätenie  nie  je  nutné,  lebo  to  by potom v  priebehu tisícročí  nebol 
spečatený prakticky nik.

Vaším konaním ste  znesvätili  úplne  všetky hrubohmotne  vysvätené  stánky Svetla 
a miestnosti  pre pobožnosti.  Ako prvý bol znesvätený stánok na Hore. Tie, ktoré ste 
chceli posvätiť potom, boli znesvätené skôr, než mohli vôbec byť posvätené.

Ako posledné ste na Veľkú Noc prvého roku Tisícročnej ríše znesvätili i  posledné 
dva stánky, ktoré ako jediné na celej Zemi ešte niesli túto pečať. Nemyslite si, že to bolo 
vo vašej krajine. Tie vaše boli znesvätené už dávno!

Na čo ešte čakáte, ľudia?!
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 21. Zodpovednosť za stánok

Chodíte na pobožnosti do stánkov a vykonávate pri tom rôzne úlohy. Niektorí z vás 
strážia vchod, iní sú hudobníci, niektorí čítajú a väčšina z vás sú účastníci.

Myslíte si, že tieto úlohy vykonávate správne vtedy, keď ich robíte s patričnou dô-
stojnosťou, pokiaľ možno tak, aby to vyzeralo bezchybne.

Každá úloha, ktorú konáte, nesie so sebou, prirodzene, zodpovednosť. O tom, či ste 
úlohu aj splnili, nemôže však rozhodovať len jej hrubohmotné prevedenie, ale výhradne 
duchovné plnenie toho, čo sa za úlohou skutočne ukrýva bez ohľadu na to, či ste si  
alebo nie ste si toho vedomí.

Všetky úlohy, ktoré vykonávate pred oltárom Pána, nie sú náhodné, ale majú svoj 
obraz vo Výšinách:

Ako najdôležitejšia úloha je ochrana stánku pred znečistením. Túto úlohu berie na 
svoje plecia každý, kto do stánku vstupuje, teda i účastníci pobožností. Ich zodpoved-
nosť  spočíva v tom,  že  nemajú  právo vstúpiť  do stánku,  keď sú si  vedomí,  že  ich 
konanie nie je v súlade so Zákonom.

Pred vchodom do stánku má stáť prvá stráž. Mali by to byť iba takí duchovia, ktorí 
majú otvorený duchovný zrak, a teda vidia, akí sú prichádzajúci. Ich úlohou je zabrániť 
vstupu tým, u ktorých vidia, že do stánku nepatria.

Za nimi má byť druhá stráž. Tú majú robiť takí duchovia, ktorí duchovne počujú. Ich 
úlohou je do stánku nepustiť tých, ktorí tam nepatria svojou nezrelosťou, hoci môžu byť 
čistí.

Priamo vo vnútri stánku má byť tretia stráž. Tá má najväčšiu zodpovednosť. Môžu 
ju robiť iba tí duchovia, ktorí zároveň duchovne vidia i počujú. Ich úlohou je uvádzať 
ľudí na miesta a počas celej pobožnosti strážiť, aby ich konanie nebolo proti Zákonu. 
V prípade, že by u niekoho čo len skrsla nesprávna myšlienka, sú povinní ho odviesť 
von.

Pozrime sa na ďalšie úlohy. Veľmi dôležitou je príprava oltára. S ňou je spojené i za-
paľovanie a zhasínanie sviečok. Duch, ktorý je poverený touto úlohou, nesie zodpoved-
nosť v tom, že oltár je obrazom jeho naozajstného citu k Bohu. Je zodpovedný i za to, 
že upravený oltár pripomenie ľuďom, odkiaľ ide Sila do stvorenia, a nepripomenie im 
nič pozemské.

Úlohu strážcu Slova má ten duch, ktorý je poverený čítaním. Je zodpovedný za to, že 
Slovo prednesie v tom význame, aký skutočne má. Musí preto mať otvorený duchovný 
sluch, aby správne vycítil miesta, kde treba Slovo vhodne zvýrazniť alebo zafarbiť.

V neposlednom rade je veľká zodpovednosť i na hudobníkoch. Vhodným výberom 
hudby dotvárajú celkový rámec pobožnosti a ich zodpovednosť je práve v tom, aby ten-
to rámec presne zodpovedal obsahu a významu Slova.

Ostatné úlohy, ktoré bežne vykonávate, ako upratovanie, zdravotná služba atď., sú 
len druhoradé úlohy nemajúce priamy súvis s pobožnosťou, a preto zodpovednosť za 
ich správne vykonanie zostáva v hrubohmotných rámcoch.

Všetky úlohy, ktoré konáte pred oltárom Pána, sú v skutočnosti len súčasťou úlohy 
ochrany Slova a úloha ochrany Slova je len jednou zo súčastí vašej služby Bohu. Všetko 
máte konať zodpovedne i vznešene, ale nezamieňajte si jednu čiastkovú úlohu s celou 
službou a nezamieňajte si pozemské prevedenie s duchovnou zodpovednosťou.

Po tomto úvode sa bližšie pozrite na to, čo robíte pred oltárom Pána vy. Musí vás 
obliať hrôza z pomyslenia, čo všetko robíte opačne.

Upratovanie považujete za najvyššiu službu a vediete o tom siahodlhé debaty! Oltár 
vyzdobujete ako v kostole, len aby sa páčil ľuďom, teda aby bol „efektný“! Slovo číta 
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kde-kto, a to takým spôsobom, že zdôrazňuje menej dôležité poznámky, pričom to pod-
statné zamlčuje! Stráž pri vchode kontroluje vstupenky a zamyká bránu! A ako uvádza-
čov máte tých najtemnejších duchov!

Pred pobožnosťami zvyknete mlčať ústami, ale nedokážete mlčať myšlienkami. Po-
znajte ich pravý obsah:

„Tá má pekné šaty, odkiaľ na to berie?!“ „Nemám ten záhyb krivo?“ „Tá je ale tuč-
ná!“ „S tou by som si aj začal!“ „Tá má ale postavu!“ „Čo to má za nemožné topánky?“ 
„V tej sukni vyzerá príšerne!“

Myslíte si, že tie výroky sú prehnané? To sú len slabé slovné vyjadrenia toho, čo 
v skutočnosti z tých ľudí vychádza von! Nie snáď len ich myslením, ale najmä cítením. 
Rozpomeňte sa na tých, o ktorých viete, že nežijú práve cnostným životom. Tí sa aspoň 
netvária pokrytecky!

Vaše stánky sú znesvätené. Pretože však neviete, čo to znamená, musíte sa to teraz 
dozvedieť.

Pri posvätení sa stánok duchovne spája s Hradom Grálu. Miestnosti pre pobožnosti 
s jeho predsálou, vysvätené stánky s jeho praduchovnou svätyňou. Hala na Hore bola 
spojená priamo do bezbytostnosti.

Všetky, úplne všetky hrubohmotne vysvätené stánky a miestnosti pre pobožnosti sú 
dnes znesvätené! Znesvätenie znamená, že sa preruší duchovné spojenie s Hradom Grá-
lu a zo stánku odchádzajú jeho bytostní strážcovia. Znamená to, že dovnútra môžu vtr-
hnúť ľubovoľní temní duchovia z druhého brehu. Títo všetkých účastníkov bez výnimky 
pošpinia.

Ešte horšie dianie je pri Hostine. Vtedy nikto nebráni temným duchom, aby pošpinili 
túto Hostinu jedmi zo strednej hrubohmotnosti. Toto sa následne môže prejaviť rozlič-
nými hrubohmotnými ťažkosťami podľa citlivosti príslušného človeka.

Takto dochádza k jemnohmotnému a v niektorých prípadoch aj k hrubohmotnému 
poškodeniu.  K jemnohmotnému poškodeniu však dochádza i  v  tých prípadoch,  keď 
temní duchovia z druhého brehu nie sú prítomní. Ak sa tam vtedy nachádzajú temní du-
chovia,  ktorí  sú ešte  medzi  živými,  prítomnosť iných,  čistých duchov ich  duchovne 
provokuje  k nesprávnemu konaniu,  čím tých čistých takisto pošpiňujú.  Okrem toho, 
v mnohých prípadoch dochádza k naviazaniu vzájomných pútajúcich vlákien, a to tým, 
že hoci tí čistí poznajú ich nesprávne konanie, neupozornia ich na to a svojou tichou 
prítomnosťou ich vlastne podľa Zákona podporujú!*

Teraz sa pýtate, kto sú tí temní. Sú to tí, o ktorých si síce nemyslíte, že sú temní, ale 
napriek tomu viete, že ich konanie nebolo vždy podľa Zákona. Oni znesvätili vaše stán-
ky a oni spôsobili, že Zemi hrozil predčasný zánik vo výlevke!** Z duchovného hľadiska 
boli  ich  činy  rovné  vražde!  Pokiaľ  budú  oni  chodiť  do  stánkov,  nemôžu  byť  tieto 
opätovne posvätené.

V každej krajine a do každého stánku chodia práve takýto duchovia a väčšinou tam 
robia úlohy, ktoré sme spomínali na začiatku tejto prednášky. Keďže si myslíte, že sa to 
snáď týka iných štátov alebo iných stánkov, musíme vám povedať, že  nie! Týka sa to 
bez jednej jedinej výnimky všetkých doteraz hrubohmotne vysvätených stánkov!

Počujte teda varovanie: „Tí, ktorí chcú naďalej slúžiť tomu, komu to sľúbili, nech sa 
odteraz vyhýbajú týmto miestam, keďže sú si vedomí  nesprávneho diania, ktoré tam 
prebieha! Najmenšia jemnohmotná ujma, ktorá je spojená s návštevou takýchto miest, je 
tá, že nadviažu pevné vlákno s tými, ktorí svoje vedomé bytie musia ukončiť v bolest-
nom procese očisty vo výlevke! Ostatné následky musíte poznať už sami!“ – –

* Prednáška: „Plnenie a neplnenie Božej Vôle“
** Prednáška: „Prvý rok Tisícročnej ríše“

268



Zodpovednosť za stánok

Po skončení očisty v hrubej hrubohmotnosti budú môcť byť stánky opäť vysvätené, 
ale až vtedy, lebo už nebude možné ich znesvätiť. Dovtedy akákoľvek prosba o posväte-
nie nebude vyslyšaná! Do tejto doby môžete chodiť do stánkov iba v tých prípadoch, 
keď si budete istí, že strážcovia nevpustia dovnútra nikoho z tých, ktorí spôsobili znesvä-
tenie týchto miest.
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 22. Vydanie odpočtu

Do vášho stvorenia zavítal hosť. Niežeby bol hosťom, lebo zavítal do svojho, ale cítil sa 
ako hosť, lebo všetko naokolo Mu bolo cudzie.

Do svojho prišiel ako ten, komu to patrí, a žiadal od správcov vydanie odpočtu. Ale 
správcovia považovali zverenú Zem za svoje vlastníctvo a právoplatného majiteľa poha-
nili a zabili!

Majiteľ sa vrátil domov, ale ešte predtým poveril tú, ktorá Mu bola životnou druž-
kou, teda tú, ktorá bola tiež Jednota, aby chránila to, čo vybudoval, pred cudzou rukou.

Verne opatrovala zverený majetok, aby ho na sklonku svojho života odovzdala tej, 
ktorá hoci nebola Jednota, túto Jednotu vedome poznala.

I tejto služobníčke sa zverený majetok podarilo ochrániť. Na konci svojho života ho 
zverila do rúk toho, komu dôverovala.

Onedlho po jej smrti sa však ukázala pravá tvár nového správcu. Zatúžil po majetku 
a kradmou rukou si prisvojil to, čo mu nepatrilo.

S hnevom odvrátil majiteľ svoju tvár, aby nemusel vidieť, ako bolo to, čo sám budo-
val, znesvätené. Odvrátil svoju tvár a zazrel nové miesta, kde sa mnohí snažili vybudo-
vať náhradu.

S radosťou hľadel na toto dianie, lebo sľubovalo, že prinesie veľa dobrého ovocia. 
S radosťou hľadel na nových správcov, lebo dúfal, že pochopia, aká vznešená je úloha 
správcu.

Stačilo však, aby boli nové miesta dobudované, a noví správcovia sa zachovali presne 
tak ako ten, ktorého najviac odsudzovali. Kradmou rukou i oni siahli na majetok, ktorý 
im nepatril.

Začali sa správať ešte horšie, lebo majetok si nielen prisvojili, ale začali ho uctievať, 
aby tým dokázali iným, akí sú oni svetlí! Takto začali správcovia jeden za druhým pa-
dať.

Ako vlna sa to prevalilo svetom a neobišlo to ani jednu jedinú krajinu. Smutné bolo 
hľadieť  na  toto  dianie,  lebo  títo  ľudia  svojím  konaním zbúrali  im  zverené  chrámy. 
A ešte ani to im nestačilo, v uctievaní pokračovali i naďalej, lebo ruiny mohli vidieť len 
duchovne, zatiaľčo hrubohmotne sa stavby ešte pyšne týčili. Áno, pyšne, lebo túto pýchu 
do nich votkali tí, ktorí boli len ich správcami. Jeden za druhým takto padali chrámy ako 
lavína!

Nakoniec zostali duchovne stáť len dva, každý v inom štáte, ďaleko od vás. Žiaľ, nie 
tak ďaleko, aby ste tam nemohli zájsť. A vy ste tam aj zašli. Prišli ste tam, lebo vás tieto 
chrámy provokovali. Prišli ste tam len s jediným cieľom, zničiť to pekné! A to sa vám 
i podarilo.

Takto padli i tie posledné dva chrámy, hoci ich ich správcovia ako jediné neuctievali. 
Ako jediné!
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 23. Prvý rok Tisícročnej ríše

Končí sa prvý rok Tisícročnej ríše. Poobhliadnime sa dozadu a pozrime sa ešte raz na 
prevratné dianie, ktoré bolo spojené s koncom starej a so začiatkom novej doby.

Na Veľkú noc posledného roku starej doby bola otvorená výlevka pre očistu tem-
ných oblastí ťažkohmotnosti. Ako prvý do nej vošiel ten, ktorý uviedol medzi ľudí ne-
správny, pokušiteľský princíp.

Na sviatok Čistoty  bola  jeho  očista  dokončená,  preto mohla byť otvorená  brána, 
ktorú zahatal, a tiež mohla i v hmotnosti začať Tisícročná ríša.

Pol roka na očistu vo výlevke sa vám zdá málo, ale musíte si uvedomiť, že v ťažko-
hmotnosti plynie čas pomaly, veľmi pomaly. Jeden pozemský deň sú tam stovky rokov! 
Sami si vypočítajte, ako dlho, predlho trvá bolestná očista vo výlevke, keď tam najtem-
nejší duchovia strávia, z hľadiska pozemského času, tisícročia!

Krátko pred začatím Tisícročnej ríše vám bola poskytnutá krátka, posledná mož-
nosť, aby ste spoznali, aká je vaša úloha. Dovtedy ste mali možnosť ju hľadať. Ale iba 
dovtedy!

7. septembra roku 2003 bol ten čas, ktorý bol od pradávna daný ako čas konca. Čas 
konca pre to staré a čas začiatku pre to nové. Tento deň bol dňom obratu, pretože od 
tohto dňa prestalo akékoľvek hľadanie a nastalo konečné zúčtovanie.

Prvý mesiac Tisícročnej ríše bol časom triedenia na baranov a ovce. Všetci tí, ktorí 
patrili k baranom, boli vydedení. Znamená to, že bolo od nich odrezané i to málo, čo  
mali, a bolo im pridané to, čoho mali veľa.

Málo mali dobrého a veľa mali zlého. Miesto kamienkov začali vznikať hory, hory 
zla a nenávisti, pretože iného neboli schopní. Tieto hory tak zaťažili strednú hrubohmot-
nosť, že ju priviedli až na pokraj záhuby.

Zaplakali vo Výšinách, zaplakali i stvorení. Pár verných však držalo stráž a bojovalo 
za  záchranu.  V  hodine  dvanástej,  pár  okamihov  pred  neodvratným  koncom  sa  im 
podarila záchrana. Vyčerpaní, ale šťastní si smeli oddýchnuť.

Nasledovalo nové dianie, volanie. Odtiaľ, kde je Zákon, zaznel hlas, hlas plný smútku 
a zároveň plný svätého hnevu.

Miesto toho, aby sa duch spamätal, ešte viac sa obrátil. V dvoch svetových obciach, 
Sardes a Pergamos, sa obrátil tak prudko, že záchrana sa nepodarila. V priebehu jedné-
ho mesiaca padli obe do predčasného rozkladu.

Nový rok začal pokojne. Pokojne preto, že oproti tomu, čo sa dialo v predchádzajú-
cich mesiacoch, to nebolo, ako hovoríte, až také zlé. V skutočnosti ste boli presne takí 
istí ako predtým, to len Vianoce vás na krátky čas utlmili.

Opäť ste začali napĺňať poháre plné jedu a nenávisti, poháre, ktoré boli len dočasne 
vyradené z prevádzky.  A tak hrozil  Zemi nový zánik.  Nebolo však možné Zem za-
chraňovať tak ako doteraz, pretože tí bojovníci, ktorí v októbri Zem zachránili, by ďalší  
takýto boj hrubohmotne neprežili. Ich telá doteraz nesú stopy boja.

Ale ďalšie predčasné zániky neboli chcené! A tak sa začala pripravovať nová zách-
rana.

Na Veľkú noc prvého roku Tisícročnej ríše vyšiel do duchovnej časti stvorenia Pán. 
Toto dianie  mohutne  prežiarilo  celé  pozdejšie  stvorenie  a  čiastočne  ochromilo  tých, 
ktorí konali proti Svetlu. Ochromenie však netrvalo dlho.

Pár dní po sviatku Svätej Holubice boli temné poháre opäť plné! Tu vyšli do stvore-
nia Jazdci Čistoty a rozmetali na prach temné myšlienkové formy v strednej hrubohmot-
nosti. Takto sa 20. jún stal dňom, kedy bol ukončený súd i v hrubohmotnosti.

Temní  duchovia,  ktorí  zostali  na  Zemi,  stratili  pôdu pod  nohami,  pretože  sa  im 
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prestalo dostávať posilnenia z temných myšlienkových centrál. Toto podnietilo ich tem-
né chcenie do takej miery, aká nemala obdobu.

Vo svojej zúrivosti začali napádať všetko svetlé takou silou, že každá jednotlivá myš-
lienka sa rovnala sile celej bývalej myšlienkovej centrály! Hrozilo, že týmto konaním 
hrubohmotne zničia všetko to dobré, čo sa tu ešte nachádzalo. Doteraz nikdy takéto 
dianie nebolo! Ani svetové vojny vo všetkej svojej hrôze neurobili toľko zla!

Tu zaznel hlas: „Stačilo!“ Pohár pretiekol, pohár Božej trpezlivosti!
Maličká časť priamo od Boha-Otca vyšla do najvyššej časti stvorenia. V tom okami-

hu všetci temní na druhom brehu upadli do bezvedomia. V tom okamihu všetky temné, 
ešte i len vznikajúce myšlienky zhoreli na prach!

22. august roku 2004 je novým obratom svetov, obratom posledným! Niet viac tem-
na v myšlienkovej časti stvorenia.

Niet viac temna!
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 24. Ukončenie súdu v hrubej hrubohmotnosti

Súd sa skončil. Pýtate sa: „Prečo nie je nič viditeľné v hrubej hrubohmotnosti?“ Nemá-
te pravdu, že nie je nič viditeľné. Vaša predstava je nesprávna v tom, čo si pod hrubou 
hrubohmotnosťou predstavujete. Veľmi dobre viete, že hrubá hrubohmotnosť nie je len 
to, čo bezprostredne vidíte, ale i mnohé pre vás neviditeľné žiarenia a energia.*

Súd skončil  vo všetkých častiach stvorenia. To znamená, že vo všetkých častiach 
došlo k rozdeleniu na baranov a ovce. Vy si myslíte, že už samotné toto rozdelenie musí 
byť ihneď viditeľné. To však nie je pravda. Je to to isté, ako keď prehodíte na koľajni-
ciach poslednú výhybku pred stanicou. Znamená to, že zmeniť síce už nič nemôžete, ale 
do konečnej stanice ešte musíte prejsť niekoľko metrov.

Čas, ktorý je potrebný na prejdenie týchto posledných metrov, je v každej časti stvo-
renia iný.** V strednej hrubohmotnosti sú to z vášho pohľadu hodiny; v jemnej časti 
hrubej hrubohmotnosti, teda v oblasti energie, sú to týždne a mesiace; v strednej časti 
hrubej hrubohmotnosti je to mnoho mesiacov; v hrubej časti hrubej hrubohmotnosti je 
to niekoľko rokov; a v oblastiach ťažkohmotnosti sú to mnohé a mnohé tisícročia.

Pre dianie však nie je rozhodujúce, kedy vlak príde do konečnej stanice, ale kedy sa 
ocitne za poslednou výhybkou, pretože potom sa už nemôže vrátiť späť.

Pred dvomi tisícročiami ste zavraždením Syna Božieho prehodili poslednú výhybku 
v duchovnej oblasti. Tým sa súd začal.

O takmer dvetisíc rokov ste zavraždením Syna Človeka prehodili poslednú výhybku 
v jemnohmotnosti. Tým sa súd v jemnohmotnosti skončil.

Na začiatku Tisícročnej ríše ste prehodili poslednú výhybku v jemnej hrubohmot-
nosti. Tým sa tam súd skončil.

V strednej  hrubohmotnosti  ste poslednú výhybku prehodili  na Veľkú noc prvého 
roku Tisícročnej ríše. Súd sa tam skončil a následne o dva mesiace tam vlak dorazil do 
konečnej stanice.

V hrubej hrubohmotnosti ste prehodili poslednú výhybku na sviatok Svätej Holubice 
prvého roku Tisícročnej ríše. V oblasti energie následne vlak dorazil do konečnej stani-
ce na sviatok Čistoty. V oblasti žiarenia to bude o pár mesiacov, v oblasti hrubej časti  
hrubej hrubohmotnosti o pár rokov. Bude to vtedy, keď tu už nebude nijaký temný duch!

Nepredstavujte si však, že sa môže stať nejaký zázrak. Všetko musí ísť podľa Zá-
kona. To znamená, že najprv odídu starí a chorí a až následne tí ostatní. Choroby sú už 
v oblasti energie zasiate, ale naplno sa prejavia až o pár rokov. I tu hrá veľkú rolu fyzic-
ká a psychická odolnosť jednotlivcov. Nečakajte preto, že sa prejavia za rok či za dva, 
ale nečakajte ani, že to bude za desať či pätnásť rokov!

* Prednáška: „Hrubohmotnosť“
** Prednáška: „Pozemský čas“
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 25. Prečo práve teraz začala Tisícročná ríša

Pýtate sa: „Prečo práve na sviatok Čistoty začala Tisícročná ríša?“ Pre vysvetlenie tohto 
diania sa musíme vrátiť o mnoho miliónov rokov späť.

Zem bola vtedy čistá a všade vládla harmónia a mier. Duchovné iskričky sa začali 
vyvíjať. Ich vývoj podporovala božsky-bytostná dvojica, Lucifer spolu so svojou  druž-
kou. I ona niesla meno Lucifer, teda Svetlonos, ale v jemnejšom, ženskom pôsobení, 
teda Lucia.

Zdalo sa jej, že duchovné iskričky sa vyvíjajú príliš pomaly a v dobrom chcení hľada-
la spôsob, ako tento vývoj urýchliť. Týmto konaním sa nevedome postavila proti Božej 
Vôli, pretože táto Voľa zo Zákona určila potrebnú dobu na vývoj iskričiek. Lucia bola 
ihneď varovaná, ale neposlúchla, čím sa postavila proti Božej Vôli vedome.

Týmto trochu poklesla a ocitla sa za bránou, ktorú strážila. Táto brána je bránou do 
obrazu Hradu Grálu na hranici medzi duchovným a bytostným. Vyjdením za túto bránu 
do najvyššej časti jemnohmotnosti ju Lucia jednosmerne pre duchov uzatvorila. Zname-
nalo to, že akýkoľvek stvorení, ktorí pochádzali z nižšej časti stvorenia, ako je božsky-
-bytostné, sa do hmotnosti dostali, ale naspäť už nie! Zatvorená brána neplatila akurát 
pre bytostných, a to preto, lebo oni používajú inú bránu, ktorej strážcom je Zeus.

Po tomto poklese Lucia zaviedla podľa svojej mienky lepší spôsob pre vývoj duchov 
než Bohom danú pomáhajúcu Lásku.  Bol to princíp pokušenia,  ktorý poznáte i  ako 
princíp súťaženia.

Lucia ponúkla duchom zdanlivo nevinnú vec: „Pozri sa, tvoj sused má viac. Snaž sa 
i ty!“ U tých duchov, ktorí už vtedy boli vedomí, neuspela. Ale uspela u niektorých is-
kričiek, ktoré ešte len nadobúdali vedomie. Týmto dianím poklesla Lucia až do hrubo-
hmotnosti.

Vtedy zaznelo z Výšin Slovo „Očista!“ Bytostní na základe tohto príkazu začali bu-
dovať výlevku pre očistu padlých duchov. Musela to byť výlevka, lebo hrubohmotnosť 
sa môže očistiť iba výlevkou.

Činy padlých duchov boli však také ťažké, že ich bytostní museli podľa Zákona od-
vádzať až do ťažkohmotnosti. Preto bytostní novú výlevku museli začať robiť na hrubo-
hmotno-ťažkohmotnej hranici a v ťažkohmotnosti.

Pretože vývoj akýchkoľvek hmotných telies prebieha podľa Zákona, mohlo byť pres-
ne povedané, kedy bude výlevka hotová.

Medzitým do ťažkohmotnosti padla i Lucia. Pretože prví duchovia padli do hriechu 
vo svetovej obci Ephesus, i Lucia išla do ťažkohmotnosti práve tadiaľ.

Ešte predtým ľudia začali uctievať temno miesto Boha! Lucifer, ktorý bol teraz v by-
tostnom sám, videl toto dianie. Zapáčilo sa mu to. Chcel, aby uctievali i jeho, a preto pa-
dol i  on! Jeho cesta do ťažkohmotnosti bola ešte rýchlejšia než Luciina a viedla cez 
svetovú obec Pergamos. V tom istom čase vo svetovej obci Ephesus ľudia mohli pri 
Zemi Luciu i vidieť.

Priblížil sa zasľúbený čas pre otvorenie výlevky. Mladík z Hradu bol už pripravený, 
preto mohol vyjsť do stvorenia. Trinásť Jazdcov vyšlo, aby pôsobili tam, kde je to nut-
né. Do siedmych svetových obcí sa rozdelili tak, aby v každej mohli čo najlepšie pôso-
biť.  To  bolo  zasľúbené  prejdenie  všetkých  svetových  obcí  Pánom.  Vnútorne  ako 
Jednota, navonok ako rozdielne osoby mali stále medzi sebou spojenie.

Abd-ru-shin, Mária a Lev vyšli do svetovej časti Ephesus. Preto traja, lebo vtedy bola 
táto svetová obec najtemnejšia. Do svetových obcí  Loadicea a Sardes vyšli  po dvaja 
Jazdci – Oriel s Irmingard a Gabriel s Elisabeth. A do svetových obcí Pergamos, Phila-
delphia, Smyrna a Thyatira vyšlo po jednom Jazdcovi – Ezechiel,  Raphael,  Ephraim 
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a Michael.
Do ťažkohmotnosti cez svetovú obec Pergamos bez toho, aby sa zastavili na hrubo-

hmotnej Zemi, vyšiel Priel s Máriou. Ich úlohou bolo spútať Lucifera.
Jedine vo svetovej obci Ephesus bolo nutné, aby sa Pán na Zem i inkarnoval. Vo 

všetkých ostatných išli jazdci do strednej hrubohmotnosti.
V ťažkohmotnosti prebehol medzitým zápas. Lucii a Luciferovi boli odňaté symboly 

ich moci – čelenka so symbolom váh a kopija. Vtedy sa zároveň obidvaja dozvedeli, že 
ich čaká bolestná očista vo výlevke. Dovtedy to nevedeli, lebo bytostní nepodliehali ich 
moci  a výlevka pre  duchov  nikdy nebola chcená,  ale vynútili  si  ju duchovia  svojím 
konaním!

Miesto oľutovania zaznel z ťažkohmotnosti výkrik zúrivosti. Bol smerovaný najmä 
do svetovej obce Ephesus, lebo tam bolo najviac temných duchov. Preto tu musel prísť 
Syn Boží Ježiš, lebo inak by táto svetová obec padla! – –

Od večnosti je nad stvorením Trojzákon „Láska – Spravodlivosť – Čistota“. Tento 
Trojzákon sa zachvieva v Jednote, v Dokonalosti. Pravidelne, presne v určený čas je vy-
žarovaná sila jednotlivých Zákonov do stvorenia na jeho udržanie a podporu.

Stvorenie vzniká v deň Svätej Holubice, keď je do stvorenia vylievaná Spravodlivosť. 
Ženy ako prvé musia podať vyúčtovanie zo svojho konania v deň Čistej Ľalie, keď je do 
stvorenia vylievaná Čistota. Opätovné posilnenie stvorenia je v deň Červenej Ruže, keď 
je do stvorenia vylievaná Láska. Nakoniec, v deň Baránka, keď je do stvorenia vylievaná 
sila Trojzákona, sila Dokonalosti, musia podať vyúčtovanie muži.

Tento sviatok bol v dávnych dobách známy. Je veľmi smutné, že krátko pred týmto 
dňom ľudia zavraždili Syna Božieho! Vtedy zaznelo Slovo: „Nesmiete!“

Od tej chvíle až do skončenia súdu sa tento sviatok na Zemi nesmel sláviť na znak 
smútku! Ani si neviete predstaviť, čo to všetko pre vás znamenalo. Nesmeli ste podať 
zúčtovanie, lebo ste nemali aké!

Práve v tento deň po vyše dvadsiatich miliónoch rokov vývoja bola podľa Zákona ot-
vorená výlevka. Ako prví do nej vošli Lucia a Lucifer. V deň Čistej Ľalie, teda presne  
o pol roka vášho času, odtiaľ vyšli podľa Zákona očistení. Až vtedy mohla byť odo-
vzdaná kopija a čelenka novej Lucii a Luciferovi, ktorí na ne v bytostnom čakali. Týmto 
dianím mohla byť opäť po mnoho miliónoch rokov otvorená brána a prví duchovia sa 
vrátili domov.

A preto je tento deň začiatkom zasľúbenej Tisícročnej ríše i v hrubohmotnosti.
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 26. Svedectvo

Počúvajte svedectvo tých, ktorí prežili.
Rok uplynul od vtedy, čo bola táto časť stvorenia zachránená pred pádom do pred-

časného rozkladu. Všetko sa zmenilo, len duch človeka stále stojí nechápavo pred týmto 
veľkým dianím a tvári sa, akoby sa nič nestalo.

Svedectvo vydávajú tí, ktorí priamo bojovali za záchranu a ktorí prežili. Žiaľ, mnohí 
bojovníci tento boj nevydržali a predčasne opustili túto Zem. Tým sa však „grálisti“ 
zaťažili  ešte viac, lebo to bola  ich vina, že bojovníci vôbec museli bojovať proti ich 
pádu, a teda ich títo „grálisti“ hrubohmotne zavraždili!

Celkovo sedem bojovníkov nevydržalo tento boj. Na ich veľkú prosbu, že chcú po-
kračovať vo svojej práci, im láskavo Boh-Otec dovolil, že piati z nich sa smú ešte raz, 
a to posledný krát, narodiť na Zemi. Nemuseli tak učiniť, ale ich Láska k tým, ktorí zo-
stali, bola taká veľká, že im bolo vyhovené. Zvyšní dvaja sa vrátiť nemohli, lebo boli po-
verení dôležitejšou úlohou – strážiť Svätý Grál!

Cirkev Svätého Grálu ešte stojí na zdanlivo pevných nohách. Ale už prichádzajú noví 
pomocníci, aby na jej ruinách postavili novú duchovnú stavbu. Ako prví vychádzajú do 
boja noví rytieri a rytieri Svätého Grálu, aby im pripravili pôdu. Ich úlohou je rozmetať 
na prach všetky cirkvi a sekty, ktoré kedy „grálisti“ založili.

Len plač a škrípanie zubov sa bude ozývať z tých miest, kde je hlava hada, ktorý 
jedovato zapustil zuby do svätého diania. Áno, dobre počujete. Svätého! Lebo je to Boh-
-Otec, ktorý teraz priamo vysiela lúče Sily k ukončeniu a začatiu toho všetkého, čo sa 
ukončiť alebo začať má.

Verejne  sa  musí  had  odhaliť,  aby  každý  spoznal,  aké  jedovaté  boli  jeho  zuby 
a s hnusom sa od neho odvrátil.  V každej krajine tejto Zeme nájdete pozemské telá, 
ktoré ovládajú netvory. Označenie „duch“ si nezaslúžia, lebo ich duševná forma je ne-
tvor. Toto slovo neznie pekne, ale napriek tomu je ešte príliš slabým označením skutoč-
nosti. Slová „zberba“ alebo „háveď“ by boli lichôtkou!

Vy, ktorí vidíte, pozrite sa dobre okolo seba. Ale vopred vás varujeme – nezhrozte sa 
toho, čo uvidíte! Tí, ktorí prežili, videli, a preto vedia, aký je to pohľad. Nedbajte na po-
zemské telá, tie sa nedajú tak rýchlo zmeniť. Nebojte sa pýtať, pokiaľ nebudete vidieť, 
ale  sami  najprv  skúmajte,  veľmi  prísne  skúmajte  podľa  Zákona  seba  aj  ostatných. 
Skúmajte sami v sebe a prísne, veľmi prísne posudzujte každé dianie.

Nezľaknite sa ťažkosti tejto úlohy, lebo vám bude iba ku pomoci. Nezabúdajte pri-
tom na starú pravdu: „Prví budú poslední a poslední budú prví!“
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 27. Očista hrubej hrubohmotnosti

Všetci čakáte na zasľúbené tri mesiace, počas ktorých má dôjsť k očiste hrubohmotnos-
ti, a pritom ste nezbadali, že tie tri  mesiace už dávno plynú. Usmievate sa nad tým: 
„Ako to, veď by sme si museli niečo všimnúť.“

Všimli by ste si, keby ste mali oči otvorené. Lenže vaše oči sú slepé a uši hluché ku 
všetkému, čo je tak viditeľné, že si to musel všimnúť každý.

Videli  ste  hrubohmotné deje,  ktoré  boli  začiatkom tejto očisty – tisícročné vody, 
ktoré  umývali  a  čistili  mnohé  územia,  prudké  víchrice  a  búrky  či  zemetrasenia  na 
miestach, kde dovtedy nikdy neboli. A všetky tieto živelné pohromy boli len malým dô-
sledkom veľmi veľkého diania – návratu Zeme na pôvodnú dráhu, akú mala pred tisíc-
ročiami.

Zem sa znovu zahrieva na takú teplotu, akú mala kedysi, no vy sa hrozíte takzvaného 
globálneho oteplenia. Tieto a ešte aj mnohé iné vám zatiaľ neviditeľné hrubohmotné 
prejavy sú prvým krokom,  ktorý  bol  nutný k tomu,  aby na Zemi  mohla prebehnúť 
hrubohmotná očista.

Teraz hrubohmotná očista nastane medzi duchmi, ktorí boli už dávno vytriedení na 
baranov a ovce. Vy ste si doteraz mysleli, že práve táto očista potrvá vaše tri hrubo-
hmotné mesiace. Neuvedomili ste si však, že ak by mala za tri mesiace vymrieť jedna 
tretina ľudí, tak by pre nákazu vymreli všetci, lebo by sa nestačili pochovávať mŕtvi.

Tri pozemské mesiace bude trvať táto očista. Ale vy neviete, čo sú tri  pozemské 
mesiace.

O duchovných vám bolo hovorené, tam je tisíc rokov ako jeden deň. Ani s nimi sa 
však nesnažte robiť prepočty, lebo aj toto číslo je len obraz. Skutočný duchovný deň je 
omnoho dlhší z hľadiska pozemského času.

A pozemský čas znamená čas v hmotnosti, lebo tam je Zem. Ale nie je to čas na va-
šej planéte, ale čas v hmotnosti ako taký. Zabúdate totiž, že očista hrubohmotnosti musí 
prebehnúť aj v úrovniach myšlienok, teda aj v jemnej a strednej hrubohmotnosti.

Tam všade platí takzvaný pozemský čas, ktorý sa v skutočnosti meria podľa času, 
ktorý platí na hranici medzi hrubou jemnohmotnosťou a jemnou hrubohmotnosťou. Ta-
kisto sa duchovný čas meria podľa času, ktorý platí v Hrade Grálu.
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 28. Čo konáte, ľudia?

Čo konáte, ľudia, keď sa rozprávate medzi sebou o iných? Myslíte si, že vaše reči sú len 
neškodný rozhovor, ale opak je pravdou. Žiadny váš rozhovor o iných nie je neškodný. 
Za všetkým sú skryté vaše city, ktoré sú plné nenávisti a závisti.

Bojíte sa, lebo váš duch, alebo lepšie povedané, malá tlejúca iskrička cíti, že ten, kto 
sa vydáva za vedomého, v skutočnosti neplní a čaká ho bolestné prežívanie v procese 
očisty. Bojíte sa toho, ale nechcete si priznať svoju vlastnú vinu. Stále, takisto ako po ti-
sícročia ju chcete hodiť na plecia tých, ktorí vám prekážajú iba preto, že sa snažia plniť.

Keby ste mohli, odstránili by ste ich ako niečo, čo prekáža vášmu vnútornému po-
koju. Neuvedomujete si, že váš takzvaný vnútorný pokoj je narušovaný hlasom svedo-
mia, ktoré volá: „Čo konáš, človeče?!“

Hlas svedomia nie je možné nikdy umlčať, lebo cezeň sa k vám prihovára vaše du-
chovné vedenie, ktoré vidí, čo všetko zlé konáte a snaží sa vás takto napomenúť.

Zbabelí ste, ľudia, lebo sa bojíte toho, čo vám povie vaše svedomie. Je to však ne-
správne, lebo by ste sa mali v skutočnosti tešiť, že tu máte niekoho, kto vám neustále 
pomáha. K vášmu sluchu dolieha hlas toho, ktorý Je, a predsa ho nechcete počuť. Cítite, 
že volanie je vážne, ale nechcete ho počúvať.

Darmo bolo k vám volané, že sú znesvätené všetky stánky, keď si myslíte, že práve 
vy ich môžete posvätiť svojou prítomnosťou. Klamete však sami seba, tak ako sa klamú 
tisíce tých, ktorí  doposiaľ neuposlúchli radu bytostných a stále chodia na znesvätenú 
Horu.

Argumentujete  mladými  ľuďmi,  ktorí  chcú  byť  spečatení,  argumentujete  Svätou 
Hostinou, ktorú chcete prijať, argumentujete povinnosťou konať slávnosti, argumentu-
jete vašou zodpovednosťou za stánok atď. No presne tieto isté argumenty majú i tí, ktorí 
stále, na rozdiel od vás, či lepšie povedané – presne ako vy – nechceli počuť volanie  
a chodia do znesväteného stánku na Hore.

I tam chodí mnoho krásnych mladých ľudí, a musíme povedať, že ešte krajších než 
u vás, ktorí  ani  netušia,  že takisto ako inde,  aj tam boli  dokonané duchovné vraždy. 
I tam chodí mnoho duchov iba preto, že cítia povinnosť týchto mladých ľudí chrániť či 
aspoň sprevádzať.

Mýlite  sa  v tom,  že tam chodia  iba tí  ľudia,  ktorí  vedome podporujú nesprávne 
konanie bývalých učeníkov. Tých je dokonca menšina. Tá väčšina si myslí, že ich sa to 
netýka, lebo tam predsa nejdú so zlým úmyslom, ale naopak, s tým najlepším. Aké po-
chabé je ich konanie! Myslia si, že dianie sa zmení iba preto, že tam idú oni.

Takisto sa správate i vy. Keby však tie tisíce skutočne prestali na Horu chodiť, snáď 
by pochopili i ostatní, kde je pravda, a čo je ešte dôležitejšie, mohla byť Hora už dnes 
očistená, lebo bývalí učeníci ju dokážu uživiť iba preto, že tam chodia tie tisíce.

Myslíte si, že u vás by to tak nešlo? Svojím konaním zdržujete záverečné dianie súdu 
v hrubohmotnosti, teda konáte priamo proti tomu, čo ste sľubovali! Pri povolávaní kaž-
dý z duchov dostal rovnakú úlohu, pomoc v záverečnej fáze súdu. Konkrétnu formu tej-
to pomoci mal nájsť každý z vás sám. Nenašli ste, lebo ste hľadali všetko možné, len nie 
svoju úlohu.

Čítali ste v Zaviatych dobách, že nové sa nedá stavať na starom, že odpratanie staré-
ho sa nezaobíde bez hluku a povyku davov, ale presne tak ako pštrosy ste vopchali hlavu 
do piesku, keď ten povyk čiastočne začal.

Čo konáte, ľudia? Kedy konečne začnete konať to, čo máte? Kedy sa naučíte, čo je 
plnenie Božej Vôle? A pretože si stále myslíte, že to tí iní, musíte vedieť, koľkí z vás sú 
„tí iní“, a tak pochopíte, prečo je k vám volané, že ste všetci duchovne mŕtvi.
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Čo konáte, ľudia?

Z milióna ľudských duchov štyria vedia, čo je plnenie Božej Vôle. Aj z tých štyroch 
sotva každý desiaty skutočne aj plní. Väčšina z nich žije na ázijskom kontinente. Ani 
oni však nemôžu plniť úplne, lebo im v tom bránia tí, ktorí neplnia.

Domov sa však môžu vrátiť len tí duchovia, ktorí to vedia. Ostatní sú duchovne mŕt-
vi, lebo ak sa to nenaučia, nestihnú sa vrátiť domov včas a musia zažiť očistu hmotnosti.
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 29. Sloboda

Slobodný je len ten, kto vie, koho má pána. Aby to však vedel, tak ho najprv musí po-
čuť. Jeho hlas je všade okolo a zaznieva v každej chvíli. Ešte aj tí, ktorí nepočujú, ho  
smú nájsť v tlačenej podobe. Nikto, naozaj nikto nemôže povedať, že nemal príležitosť, 
a preto je len na počudovanie, koľko je ešte dnes neslobodných duchov.

Vystavali okolo seba jemnohmotné mreže, v ktorých sú ako v okovách uväznení tes-
ne pred bránou vedúcou k slnku. Tisíce, milióny sú tých, ktorí stoja pred mrežami vlast-
ného zúfalstva a nevedia pochopiť, že stačí, aby prehliadli, a mreže zmiznú. Nie sú to 
milióny tých, ktorí mrmlú modlitbu za modlitbou, ale tisíce tých, ktorí si mysleli, že stá-
li vo Svetle. Neuvedomujú si, že stoja pred mrežami iba preto, že ľudské názory kládli  
nad Vôľu Božiu.

V zemi súmraku je veľa takýchto miest, kde nejedna duša zápasí o vlastné bytie. 
Hrôza prichádza na jej obyvateľov, lebo už vidia obrovský vír podobný tornádu, ktorý 
vedie do rozkladu. A vidia tiež, ako pohlcuje jedno takéto mesto za druhým. Avšak 
miesto toho, aby sa vzdali mylných názorov, ešte viac sa prikláňajú ku svojim bývalým 
vodcom, ktorí sa na Zemi pýšili tým, aké majú dlhoročné skúsenosti. Týmto bezmyš-
lienkovitým prikláňaním sa však vo Svetle javia presne ako tí blúznivci, ktorí premrhali 
najkrajšie roky svojho života na takzvané štúdium inohmotného sveta a teraz takisto 
bezradne stoja pred vlastnými inohmotnými mrežami.

I keby ste Posolstvo Grálu čítali nie desiatky, ale tisícky rokov, deň čo deň, hodinu čo 
hodinu, nepochopili by ste z neho ani stý diel, pokiaľ by ste boli hluchí voči hlasu, teda 
Slovu, ktoré je v ňom skryté.

Tak ako Ježiš kresťanov nie je Ježiš z Nazareta, lebo kresťania si ho vymodelovali 
sami podľa svojich názorov a predstáv, tak ani Abd-ru-shin „grálistov“ nie je Abd-ru-s-
hin z  Vomperbergu,  lebo si  ho takisto modelujú podľa svojich nesprávnych názorov 
a predstáv.

„Nechcem založiť novú cirkev…“, tak k vám bolo volané. A čo ste vy urobili! Za 
pár desiatok rokov ste založili nie jednu, ale hneď niekoľko cirkví „grálistov“ s mnohý-
mi vedľajšími a bočnými vetvami!

Tá najznámejšia bola založená na posvätnom mieste, kde táto Zem smela nosiť nohu 
Pána. Toto miesto bolo označené ako „pútne miesto“, teda jadro Slova takisto, ako krát-
ko predtým bola označená jedna forma Slova za jadro. Boli ste svedkami tohto diania, 
keď niekoľko učeníkov vyhnalo posledných apoštolov a prehlásilo, že bez Hory nemôže 
byť pravé pochopenie Slova. Akoby na nejakom mieste mohlo byť zakotvené Jeho po-
chopenie!

Smejete sa nad tým a ani si neuvedomujete, že presne rovnako sa správate i vy sami!
Iná cirkev bola založená vo vašej krajine na mieste nového chrámu, kde presne takis-

to ako na Hore bolo prehlásené, že do neho majú prístup len tí, ktorí sú verní  jeho  
správcovi.

Toto sú však len príklady. Cirkví „grálistov“ je v skutočnosti omnoho viac! Ak chce-
te byť teraz skutočne slobodní, odtrhnite sa celou silou od nich, lebo vás pútajú!

Takéto isté dianie tu už bolo pred dvetisíc rokmi, keď jeden z kresťanov označil  
v Ríme domnelý hrob apoštola Petra za sväté miesto, na ktoré sa upierajú zraky celého 
sveta, čím založil kresťanskú cirkev so všetkými známymi i neznámymi dôsledkami.

Vy ste však dnes už omnoho ďalej, pretože už máte svoje chrámy, ktoré uctievate, 
svojich svätých, ktorých vzývate už za ich života, či dokonca svojich mučeníkov! Odpus-
tky však nejestvujú!
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 30. „Sväté“ prehlásenia

Nastali tri mesiace, a to hrubohmotné mesiace, v ktorých sa prejaví šialenstvo ducha. Už 
sa začalo prejavovať „svätými“ prehláseniami. Mnohí z vás ste svedkami, a pokiaľ nie 
ste,  tak za chvíľočku budete svedkami tých najrôznejších prehlásení  svojich blížnych 
o svojom „vysokom“ pôvode.

Takéto vyhlásenia už poznáte. Veď mnohí z vás sa nejedenkrát stretli s takzvanými 
praduchovnými či dokonca s niekým zo Svetla. Mária Magdaléna je najviac rozšírená na 
Zemi, a to v desiatkach žien. Po nej nasleduje svätý Peter, Jozef z Arimatie, Lao'c či 
Lie'c. Zaujímavé je, že Zoroaster je len jeden.

Doteraz boli tieto vyhlásenia ojedinelé. Bolo to tak preto, že slová sa rozchádzali 
s myšlienkami. Vo vnútri si to však ďalšie stovky a tisíce ľudí myslelo. Po jemnohmot-
nom siatí šialenstva však teraz dôjde a dochádza k záverečným hrubohmotným preja-
vom.

Neznámy vírus, na ktorý nebude liek, už začal vo vašich mozgoch pôsobiť. A tak te-
raz prepuknú prvé zasľúbené prejavy šialenstva, pretože duchovia budú musieť hovoriť 
to, čo si aj skutočne myslia. A to bude pravé šialenstvo, pretože až teraz spoznáte, koľkí 
si o sebe myslia, že sú svätí. Nebudú to už len jednotlivci ako doteraz, ale desiatky, stov-
ky z vás. A to bude len prvý krok!

Majte preto oči a uši otvorené, aby ste videli a počuli všetky tie otvorené či skryté  
prehlásenia o svojom pôvode či minulosti. Tie otvorené spoznáte ľahko, tie skryté nieke-
dy ťažšie. No chráňte sa tým ľuďom odporovať, aby ste neboli ukameňovaní.

Nechajte ich ísť svojou cestou vedúcou do záhuby. No prestaňte sa s nimi stýkať, aby 
ste na tej ceste neskončili i vy. Musia zostať osamotení, lebo to je jediná cesta, ktorou 
môžu kráčať, aby snáď ešte pochopili, ako veľmi sa mýlia. Ak ich nenecháte osamote-
ných, podporíte ich, a tak sa previníte a zviažete s nimi.
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 31. Dôvera

Zvláštne sú vzťahy medzi  vami, ľudia,  veľmi zvláštne.  Obklopujete sa priateľmi, ku 
ktorým vzhliadate s dôverou, a vyhýbate sa iným ľuďom, ku ktorým dôveru nemôžete 
pojať. Samozrejme, máte mnohé skúsenosti, preto mnohým ľuďom, ktorým dôverujete, 
môžete naozaj dôverovať, a mnohým ľuďom, ktorým nedôverujete, naozaj nemôžete 
dôverovať.

Žiaľ, máte aj presne opačné vzťahy. A to každý z vás, bez výnimky. Mnohí z tých,  
ktorých poznáte, si vašu dôveru vôbec nezaslúžia, lebo sú to najhorší pokrytci. Len sa 
rozpomeňte, koľkokrát ste o iných počuli práve z ich úst. A to také veci, ktoré vonkon-
com nepatria na verejnosť. Vari si myslíte, že o vás mlčia?

Ale to ešte nie je ten najhorší druh pokrytcov. Mnohí sú ešte horší, omnoho viac 
skrytí a na prvý pohľad úplne bezúhonní. Sú to pokrytci duše, ktorí blahosklonne pri-
sviedčajú všetkému, čo robíte, a radšej vás na nič neupozorňujú, aj keď vidia, že konáte 
nesprávne a zle. Takto však podporujú práve to zlé, lebo hoci u vás to môže byť nevedo-
mé konanie, zvyknete si naň a potom to prerastie na vedomé nesprávne konanie.

Ani to však nie sú tí najhorší. Úplne najhorší sú takzvaní láskaví priatelia, ktorí vás 
sem-tam i pokárajú, výnimočne i pochvália, ale na seba nedajú dopustiť. Samozrejme, 
s vetou na perách: „I my robíme chyby.“

To však už poznáte … alebo by ste mali poznať. To, čo nepoznáte, sú takzvaní vaši 
nepriatelia. Nemáme teraz na mysli politických protivníkov či rivalov v práci. Väčšinou 
za svojich nepriateľov považujete tých, ktorí sú iného vierovyznania ako vy. Samozrej-
me, vy ich tak neoznačujete, ale im ani nedôverujete, veď ako by vám taký „negrálista“ 
mohol rozumieť?

A pretože mu nedôverujete, radšej mu ani nič nepoviete. Veď čo keby vás zradil? Za-
búdate však na to, že Bohu je omnoho bližšie neznámy rybár na brehu rieky, ktorý síce 
Slovo, teda vašu „bibliu“ nepozná, ale ju žije!
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 32. Oddych po práci

„Dnes som mal ťažký deň, musím si oddýchnuť.“ Takto a podobne to znie vo všetkých 
rečiach po celej Zemi. Ale čo si ľudia predstavujú pod oddychom? Len plytkú zábavu 
a laškovanie. A niečo pekné? Nie, na to sú príliš  unavení. Prečítať si knihu, pozrieť si 
výstavu obrazov, ísť do divadla alebo na koncert? To nie je predsa pre nich, z toho pred-
sa nič nemajú. Považujú to za zbytočnosti.

Miesto toho radšej šíria reči či idú na pivo. A keďže im nestačilo vydráždenie ner-
vov v práci, sledujú športové zápasy. Je predsa tak dôležité vedieť, kto zrazí druhého 
päsťami na zem v boxerskom zápase, kto vyskočí vyššie, kto zabehne rýchlejšie, kto 
strelí prvý gól atď. Je ešte mnoho, veľmi mnoho druhov takejto rozumovej zábavy.

Rozum sa sýti, presycuje a človek sa cíti spokojný, veď nevybočuje z radu ostatných. 
Položte im však otázky: „Čo z toho máte? Aký úžitok? Načo je to všetko dobré?“

Nedajú vám odpoveď, len akési jachtanie vyjde z ich úst. A výhovorky, aby sa vás 
čím skôr zbavili ako niekoho nepríjemného, kto si dovolil ich vytrhnúť z ich  pokoja,  
mieru a harmónie.

Aký je to však pokoj, mier a harmónia? Rozumové zbytočnosti, ktorými sa vyzdobu-
jú, aby sa ukázali pred ostatnými, akí sú rozumní, sčítaní a zbehlí. Ak im však nedáte 
pokoj a pýtate sa ďalej, tu neváhajú na vás vyjsť s ťažšími zbraňami.

Ihneď začnú proti vám paľbu, paľbu rečí, ohovárania a klebiet. Neštítia sa ničoho 
a čo nevedia, to si primyslia. Zatracujú vás pod čiernu zem. Skúste im teraz prísť na oči 
hoci tým, že vás niekto pred nimi spomenie a už vyťahujú zbrane najťažšieho kalibru.

Ťažké delostrelectvo, lietadlá a bomby v podobe článkov do novín či kníh. To však 
je len začiatok. Keby mohli, tak by vás odstránili. Ale nevedia, že už týmto konaním 
konajú hrubohmotnú vraždu!

Ich  myšlienky  sa  zhutňujú  a  nadobúdajú  formu  podľa  ich  skutočného  chcenia. 
Zbrane strednej hrubohmotnosti – luky, šípy, dýky, nože, sekery atď. letia od nich a za-
sahujú tých, na ktorých boli mierené. Títo začínajú trpieť bolesťami, pichaním, nevol-
nosťami a ďalšími nepríjemnosťami.

Bytostní lekári, pokiaľ obeť stojí v ochrane Svetla, zbrane neúnavne vyťahujú. Často 
je to však boj s veternými mlynmi, keď je temno v presile. Vtedy začínajú i iné ťažkosti  
– závrate, koliky, srdcové poruchy, dusenie atď., ktoré môžu viesť k uvoľneniu šnúry 
medzi hrubo-hrubohmotným telom a telom zo strednej hrubohmotnosti a tým k smrti.

Vinný si, človeče, vinný za to, že tvoje myšlienky vraždia!
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 33. Záhaľka

Počúvajte,  ľudia,  je  veľmi  zahanbujúce,  ako sa  správate  sami  k  sebe.  Myslíte  si,  že 
záhaľkou slúžite  Bohu? A myslíte  si,  že záhaľkou môžete  dosiahnuť vami vytúženú 
slávu nebeskú?

Teraz hneď odpoviete: „Akou záhaľkou? Veď toľko pracujeme!“ Nie, nepracujete! 
K tomu, aby ste pracovali, musíte najprv pochopiť, čo práca vôbec je, lebo nie všetko, 
čo konáte, môžete považovať za prácu. Aby ste získali lepšiu predstavu, uvedieme vám 
niekoľko príkladov, ktoré vám budú zrejmé.

Napríklad futbalista je obyčajný zaháľač, lebo trávi čas neplodným naháňaním sa po 
ihrisku. A pritom ho toto naháňanie živí a spolu s nutným tréningom je to jeho hrubo-
hmotná práca, ktorá však v skutočnosti prácou vôbec nie je.

Ešte horší  sú kati,  ktorí prezlečení  za boxeristov pracujú na tom, aby  dobili toho 
druhého. Najlepšie tak, aby po rane päsťou viac nevstal, teda aby bol otrasený, zamd-
letý, a teda vlastne z ich hľadiska mŕtvy.

Podlomené  zdravie  športovcov je  len  dôkazom,  k  čomu vedie  záhaľka,  a  to  bez 
ohľadu na to, že sa prezentuje ako práca. Keď človek koná niečo, čo je v rozpore s Vô-
ľou Božou a vydáva to za prácu, nie je to práca, lež vždy záhaľka

Záhaľka teda nie je iba nekonanie ničoho v bezmedznej lenivosti, ale je to aj konanie, 
avšak v rozpore s Božou Vôľou.

Kým v hmotnom záhaľka vedie k porušeniu zdravia, v duchovnom vedie k smrti. 
Preto musíte vedieť, čo je záhaľka v duchovnom.

Je to rúhanie  sa Bohu,  teda predstieranie  služby.  Takýto rúhači  sú takmer všetci 
cirkevní predstavitelia, pretože robia to, čo nie je Vôľa Božia. Sem-tam sa medzi nimi 
nájde i skutočný služobník, ktorý sa snaží vniesť svetlo poznania do cirkevných dogiem. 
Ale to sú naozaj len výnimky, ktoré sa v súčasnosti už takmer nevyskytujú, pretože 
opravovať je možné iba tú stavbu, ktorá ešte stojí. Lenže cirkvi sú dnes zrúcaninami.

Rúhanie sa je i návšteva kostolov a chrámov tými veriacimi, ktorí si myslia, že boli 
spasení krvou nevinných. Oni si myslia, že slúžia Bohu, teda že pracujú pre Neho tým, 
že raz za týždeň sa zúčastnia omše a prípadne sa vyspovedajú. To sú tí najväčší zaháľa-
či, ktorých nájdete medzi veriacimi na milióny. Pritom sú veľmi agilní a nikdy nezabud-
nú priniesť milodar, aby tak ukázali iným, akí sú oni dobrí veriaci!

Vrahovia ste však tí, ktorí zabíjate nádej v iných tým, že ich zavádzate na falošné 
cesty služby, z ktorej už nevidia tú skutočnú! Vy, „grálisti“, vrahmi ste presne tak ako tí 
boxeristi!
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 34. Devastácia duchovných hodnôt

Pýcha ťa ovládla, človeče. Myslíš si, že keď nosíš kríž Pravdy, že keď čítaš Posolstvo 
Grálu, že keď sa zúčastňuješ pobožností a že keď každý rok navštíviš slávnosť so Svä-
tou Hostinou, že už si dokonalý a že si už spasený. Myslíš si, že dokážeš zodpovedať na 
všetky otázky a že dokážeš vysvetliť každé dianie, s ktorým sa kedy stretneš. Ó, aký si  
úbohý, človeče, pretože si myslíš, že práve toto je tvoja služba Bohu.

Pokrytci,  pokrytci  ste.  Takí  veľkí  pokrytci,  že  ani  neviete,  aké hlúposti  tárate  do 
sveta, lebo si myslíte, že už všetko viete! Pokrytci ste v tom, že sa tvárite, že všetko 
viete, a zároveň ako sprisahanci šepkáte, že nič neviete. No nech vám ktokoľvek povie 
čo len maličkú drobnosť, ktorá je v rozpore s vaším vlastným názorom, ihneď ho kame-
ňujete, lebo to musí byť on, kto sa zaplietol s temnými silami, lebo vy, ó, dokonalí, sa 
predsa nikdy nemýlite!

A pokiaľ ho nekameňujete, tak sa nad ním blahosklonne usmievate ako nad malič-
kým žiačikom, ktorý je naivný a hlúpučký a ktorý sa musí ešte veľa učiť, aby dosiahol 
vašu úroveň! Jediné, čo však v skutočnosti viete a dokonale ovládate, je vaša pýcha 
a namyslenosť!

Veľká je vaša vina, väčšia než si myslíte! Pretože vaše zlátaniny, ktoré vydávate za 
neomylnú Pravdu, ešte aj šírite. A to nielen medzi sebou, ale i medzi tými, ktorí ešte ne-
poznajú ani len Posolstvo Grálu. Okovanými reťazami ste zviazaní s tisícami tých, ktorí 
na základe vašich rád skúsili hypnózu, mágiu a podobné skazonosné kúsky a pokusy.

Pýtate sa, ako ste ich navádzali? Nuž i tým, že ste proti tomu nevarovali vtedy, keď 
ste varovať mali. Je to tak preto, že sami neveríte v to, čo je napísané v Posolstve Grálu,  
alebo preto, že tomu nerozumiete, lebo to nemáte prežité. Ale darmo k vám bolo hovo-
rené, že sotvakedy pochopíte len desatinu Slova, keď si myslíte, že mu už rozumiete 
úplne, pričom však nerozumiete ani len dejom hrubohmotným, nie to ešte jemnohmot-
ným, bytostným či dokonca duchovným.

Len v prežití je poznanie. Tak prestaňte klamať sami seba, že niečo viete, pokiaľ to 
sami nemáte prežité!
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 35. Míľniky

Hoci je cesta nahor do svetlého domova jasná a svetlá, označená míľnikmi na každom 
kroku, napriek tomu ľudia na nej blúdia. Zdá sa to neuveriteľné, ale je to tak preto, že 
ľudia nevedia čítať, čo je na nich napísané.

Na rozdiel od pozemských ukazovateľov cesty však neoznamujú, že do neba je päť 
kilometrov  týmto  smerom –  to  je  len  ľudská  predstava.  V skutočnosti  sú  to  brány 
a mosty, cez ktoré a po ktorých môže prejsť iba ten, kto splní úlohu, ktorú mu udelia 
strážcovia týchto brán a mostov. Nie je to však úloha v pozemskom zmysle slova. Mohlo 
by sa to nazvať aj ako „podmienka vpustenia“.

Vy všetci tieto podmienky či úlohy veľmi dobre poznáte, preto je čudné, že ich nepl-
níte. V jednoduchosti by sa dali nazvať všetky podmienky jedným pojmom – plnenie 
Božej Vôle. Takisto by sa mohli nazvať ako „poznanie Zákonov stvorenia“ alebo „po-
znanie seba samého ako najmenšej časti stvorenia“.

Teraz budete tvrdiť, že to všetko už poznáte, lebo vy ste predsa duchovia a Zákony 
sú Láska, Spravodlivosť a Čistota. To všetko je pravda, ibaže táto znalosť je to isté, ako 
keď naučíte psíka skákať na zadných labkách. Už vám bolo povedané, a to nie jeden-
krát, že darmo budete vedieť hoci aj celé Posolstvo Grálu naspamäť, keď ho nebudete 
žiť, teda plniť Božiu Vôľu.

Ste teda presne ako tí psíkovia. Chcete ukázať naučené vedomosti, ktoré však nemáte 
v sebe prežité, a preto vyzerajú ako tie cirkusové kúsky malého psíka. Len sa zamyslite, 
skúste  porovnať  svoje  vlastné  správanie  so  správaním  veriacich  iných  cirkví  či  so 
správaním sektárov. Zistíte, že v tom niet žiadneho rozdielu, lebo pred inovercami nikdy 
nehovoríte plnú pravdu tak, ako pred svojimi.

Halíte sa do mystického svetla a vaša najčastejšia odpoveď je: „Hľadajte odpoveď 
v Posolstve Grálu.“ Tým však ukazujete iba svoje vlastné neznalosti, ktoré si nepripúš-
ťate. Ako jehovisti sa rozprávate o Slove, listujete v ňom a citujete ho, len aby ste ani 
čiarku nezmenili. A ani si neuvedomujete, že tým ukazujete len svoju vlastnú prázdnotu, 
lebo nič nemáte prežité v sebe do tej miery, aby ste o tom vedeli hovoriť sami.

Nenamietajte argumentom, že na Slove sa nesmie zmeniť ani  len čiarka, lebo to 
s týmto vôbec nesúvisí. Je to presne ako v matematike – definíciu matematickej poučky 
si môže každý prečítať v príslušnej učebnici, nemusí ju teda počuť od vás. Ale každý 
žiak bude chcieť od vás vyriešiť na základe tejto definície konkrétny príklad. A to vy 
nedokážete, lebo ste nikdy neprežili v sebe Slovo tak, ako ste ho prežiť mali. A neprežili 
ste ho preto, lebo ste nikdy neplnili Božiu Vôľu. A neplnili ste ju preto, lebo ste ju nikdy 
nehľadali v sebe, ale len okolo seba.

Okolo seba môžete vidieť len definície, kým v sebe nájdete riešené príklady. A to je 
celé tajomstvo tých tajomných slov „Žite prítomnosť!“, ktoré by vám v prežití dalo po-
znanie pri otázke „Bolo raz…!“

Položte si v duchu tieto čarovné slová: „Bolo raz…!“ a sami zistíte, či k vám prichá-
dza iba jedno, dve alebo tisíc vlákien, ktoré vás ihneď rozochvejú. Lenže pokiaľ ich nie 
sú tisíce, tak ste ešte stále nič neprežili!
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 36. Vlastné prežitie

Ľudia, čudní ste, lebo neustále sa zapodievate prežitím iných. Nechávate si rozprávať, 
ako to bolo napríklad za socializmu, keď sa Slovo šírilo tajne. Nechávate si rozprávať, 
ako to bolo, keď iní šli na Horu, a nechávate si rozprávať, čo iní videli a počuli. To všet-
ko je však prežitie iných, ktoré vám vôbec nepomôže.

Niežeby takéto rozhovory boli bez ceny, práve naopak, majú veľkú cenu. Lenže ne-
majú zaberať  väčšinu vášho času,  ale majú byť iba sem-tam a,  samozrejme, musíte 
nielen počúvať, ale aj sami dávať svoje vlastné prežitia. Potom sa nimi vzájomne oboha-
cujete a máte z toho obojstranný úžitok.

To, čo vám však najviac chýba, je každodenné prežívanie Slova. Prežívanie v tom 
najširšom i najužšom meradle, teda chýba vám každodenné čítanie.

Hneď sa zdvihol povyk hlasov. Veď vy si predsa každý deň prečítate jednu či dve 
stránky z Posolstva Grálu. To však nie je  to čítanie Slova, aké má byť, ale je to iba 
učenie sa naspamäť bez prežitia.

Každodenné čítanie znamená prežívanie, teda v každej situácii musíte vedieť, ako sa 
máte správne správať, aby to bolo v súlade so Slovom, a máte vedieť správne posúdiť 
každú  situáciu  podľa  Slova.  K  tomu,  samozrejme,  potrebujete  čítať  i  hrubohmotné 
slová, na to vám predsa boli dané. Ale nesmiete ich čítať kŕčovite, bez života, iba s poci-
tom spokojnosti za splnenú povinnosť.

Nebolo vám nadarmo dané také veľké množstvo literatúry ako sú Zaviate doby, ale aj 
rôzne iné spisy, ktoré môžete takisto čítať každý deň. Všetko to čítanie má však viesť 
k jednému bodu – pri každom slove, či pri každej vete má vo vás povstať živá spomien-
ka, ako keď skutočne prežijete „Bolo raz…!“

Ak nepovstane, znamená to, že Slovo ešte nežijete alebo že váš duch je mŕtvy, teda 
že nemá nič skutočne prežité. A to sú tie tisíce citových spomienok, ktoré boli spomí-
nané v prednáške „Míľniky“, ktoré musíte mať, aby ste vedeli, čo je plnenie Božej Vôle. 
A až na každé slovo budete mať aspoň jedno takéto prežitie, potom ste pochopili  tú 
magickú jednu desatinu Slova.

Sami však dobre viete, že ani najlepším z najlepších sa to nepodarí. A preto sa snaž-
te mať takéto prežitie aspoň na každú vetu alebo odsek. Sami si spočítajte, aká časť 
Slova to je. Až to spoznáte, potom budete vedieť, čo je služba.

Služba Svätému Grálu vyžaduje oveľa viac. I k tej sa smiete priblížiť, lenže to musíte 
žiť úplne inak. Sľúbili ste to však, keď ste sľubovali slúžiť verne vo všetkých premenách  
svojho bytia, a preto by to pre vás nemalo už byť neznáme.
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 37. Pohoršovanie sa

Pohoršujete sa nad vecami, nad ktorými by ste sa nemali pohoršovať, a schvaľujete veci, 
ktoré sú ohavnosťou.

Je plachta,  ktorá má štyri  rohy.  A v tej  plachte sú hady,  chrobáky a iné ohavné 
zvieratá. Je zviazaná na uzol a visí vám na krku. Skláňate sa, až sa hrbíte. Väčšinou sa 
usmievate nad jej obsahom a tvárite sa, že ste si na plecia vyložili svoj kríž. Vo vašich 
očiach si ho predstavujete ako kríž Pravdy, no v skutočnosti je to kríž hanby, kríž smrti.

Mračná krákajúcich čiernych havranov a vrán sa vznáša nad vami a vyďobáva vám 
oči. Vychádzajú z vás ohavné útvary, ktoré namiesto úst majú len krvavý otvor, ktorým 
vysávajú všetko šťastné. Nemajú oči, lebo nenávisť je slepá. Sú ich stovky, tisíce a ako 
strážcovia strážia vaše väzenie, do ktorého ste sa sami zavreli pred svetom.

Cítite sa v ňom šťastne a neuvedomujete si, že ste zošaleli. Len mrazivé ticho je 
okolo vás, lebo sem neprenikne ani len posledný lúč svetla. Tu ste len vy a vaši strážco-
via, ktorých nenávidíte, lebo sú obrazom vášho vlastného „ja“. Vysávajú z vás dušu, 
teda oberajú vás ešte aj o to posledné, čo ste kedy mali, až z vás nezostane nič, len 
maličká nevedomá iskrička.

V  nebytí  žijete,  lebo  váš  život  už  nie  je  vedomým  žitím,  ale  len  prežívaním 
spomienok, ktoré už ani nie sú vaše, ale len vašich strážcov, ktorí vám ich zobrali. Ohav-
ný pán vám všetkým vládne, pán, ktorého sa všetci bojíte a ktorého ste si všetci vytvori-
li. Zrodený zo strachu a z nenávisti, z krvi vašich blížnych, ktorých máte za nepriateľov, 
z vášho vlastného mäsa, teda ducha, ktorého ste mu dobrovoľne dali, a z kostí vašich 
rodičov, ktorých ste zradili a zabili. Miesto krvi má len hadí jed, ktorým vás usmrcuje.

Je to samotné dno pekla. Najtemnejšia časť temna, najhlbšia hĺbka hlbín. Miesto, od-
kiaľ sa vrátiť nedá. Prívesok, ktorý len s námahou bytostní privádzajú k výlevke a ktorý 
sa po tisícročia bude musieť rozkladať.
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 38. Smrť

Pokrivený kríž  stojí  na kopci,  máva svojimi  ramenami a  snaží  sa upútať pozornosť.  
Čierne havrany a supy krúžia okolo, aby sa v príhodnej chvíli vrhli na korisť, ktorá im 
sama príde priamo pod zobák. Snažia sa zamaskovať za biele holubice, čo sa im však 
nemôže podariť.

A už, hľa, kráča procesia aj s posvätnou monštranciou. Na čele kráča pápež a v ru-
kách  drží  vysokú  tyč,  na  vrchole  ktorej  je  napichnutý  človek  ako  obetný  baránok, 
ktorým si chcú uzmieriť Boha. Tisíce, milióny čiernych duší sa okolo neho zbieha. Dví-
hajú ruky nahor a snažia sa zachytiť kvapku krvi z obetovaného, aby ju prijali ako po-
svätenú hostiu na znak zmierenia sa s Bohom.

Z údolia teraz prichádza zástup iných veriacich. Týchto vedie ich biskup a ako mon-
štranciu  nesie  na  rukách nahé  dievča,  ktoré  chcú dať  Bohu na  potešenie  ako  obeť 
zmierenia. Zbiehajú sa okolo nich tisíce, milióny veriacich mužov a žien. Pri pohľade na 
obetné dievča onanujú, aby si takto uzmierili Boha.

Ajhľa, a tamto ide tretia procesia, ktorú vedie kardinál a ako monštranciu nesie sám 
seba bičujúc sa ťažkým bičom. Tu je najväčší počet veriacich, ktorí uctievajú kardinála 
a z rán po biči olizujú krv, lebo si myslia, že to je krv Novej Zmluvy ako symbol zmiere-
nia sa s Bohom.

Uprostred davu týchto všetkých veriacich, prvých, druhých i tretích, teraz povstáva 
ich skutočný bôžik, ktorého uctievajú. Nie je to však Lucifer, nie je to ani duch. Slepý, 
hluchý, bezzubý, s drápami a jedovatým jazykom tam stojí. Snaží sa okolo seba vytvoriť 
dúhu s ohnivým krížom utrpenia uprostred.

A už vychádzajú jeho pochopovia, ktorí vysávajú z duší i posledné zbytky vedomia.
Dno pekiel je ohavnejšie než najväčšia ohavnosť, no slová nestačia na to, čo sa tam 

všetko deje. Hľa, ľudia, váš cieľ!
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  HLAS Z VÝŠIN



Počúvaj, človeče…



 1. Hlas z Výšin

Počúvaj, tvor!
Ja, ktorý Som, ťa volám do služby. Neľakaj sa zodpovednosti, neľakaj sa toho, čo ti  

povedia iní. Tvor, ktorý si vždy plnil, splň i teraz! Tvor, ktorý si neplnil, splň!
Nové volanie dolieha k tebe. Na Zem prichádzajú noví pomocníci zo všetkých du-

chovných častí tohto i iných stvorení. Priprav im cestu!
Amen!
Ja, Svätý Grál, k vám volám: Ere-si, Nam-chan sú opäť na Zemi. Tak ako ma za-

stupovali voľakedy, nech ma zastupujú i teraz!
Amen!
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 2. Biela Nezábudka

Ja, ktorý Som, k vám volám: Sklamali ste! Beda ti tvor! Nikdy si neplnil moju Vôľu! 
Dnes tvoje konanie dosiahlo vrchol! Ale tomu je koniec! Definitívny koniec! Od dnes 
platí: „Nemôžeš!“

Ja, ktorý Som, som prevzal  z rúk Kráľa stvorenia Meč Súdu. Amen, hovorím ti, 
nový Meč som vyslal do stvorenia, Meč, ktorého meno je Biela Nezábudka a ktorého 
číslo je Nula.

Padni na kolená, tvor, pred svojím Bohom a tras sa! Meč, ktorý som prevzal, sa volal 
Boží Súd. Meč, ktorý je teraz vo stvorení, sa volá Moc. Nevieš, tvor, čo to znamená! 
Lebo keby si to vedel, zrútil by si sa od strachu. Vedz, že Meč „Boží Súd“ je len malič-
kým kamienkom na rukoväti Meča, ktorý sa volá Moc!

Amen, amen, hovorím ti: Ja som Prvý i Posledný, Alfa i Omega, ten, ktorý Je. Hľaď 
do Výšin a uvidíš Jazdca, ktorý je Biela Nezábudka. Ten kvet nepoznáš. To biele je Ľa-
lia, to modré je kvet Horca a to červené je Ruža. Toto spolu je Biela Nezábudka naraz 
v jednom kvete.

Amen!
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 3. Biela Holubica

V ružovom stĺpe Svetla máva krídlami Biela Holubica. Z Jej hrude vychádza ako kužeľ 
biely lúč Svetla. Svieti na trón a z neho vstáva ten, ktorý je Svätý Grál.

Dvíha ruky. Holubica sa vznáša k Nemu, až sa Svätý Grál stráca v lúči Svetla. Do-
chádza k zjednoteniu, Holubica a Svätý Grál spolu vytvárajú Kríž.

Kríž sa vznáša do Výšin. Z  Jeho stredu vychádza dúhový kužeľ Svetla. Prichádza 
k Synovi  Človeka.  Zjednocuje  sa  s  Ním a povstáva z  nich Ruža,  z  ktorej  vychádza 
striebornočervený kužeľ Svetla.

Ruža prichádza k Parzivalovi, zjednocuje sa s Ním a povstáva Meč, z ktorého vychá-
dza striebristo-modrý kužeľ Svetla.

Imanuel berie Meč do rúk, aby sa vrátil tam, odkiaľ pred miliónmi rokov vyšiel do 
stvorenia.

Amen!
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 4. Strieborný Kríž

Na tróne sedí Strieborný Kríž. Nie zlatý, ako sa niektorí mylne domnievajú. Taký nosia 
len Jeho služobníci. Ten jediný pravý je strieborný. Najoslnivejšia beľ z Neho prúdi do 
všetkých strán stvorenia. A uprostred Neho je červený kalich.

Zaznieva  hudba,  nová  slávnostná  pieseň.  Do  toho  zaznievajú  zvony.  Jeden  zvon 
mohutný, silný, ktorého hlas hučí a buráca. Druhý jemnučký ako jarný vánok či štebot 
vtáčaťa. Tu zaznieva tretí, ktorý spieva ako potok, živo, radostne. Ich hlas ohlasuje: „Za-
stav sa, tvor, na chvíľu a započúvaj sa do hlasu, ktorý ide zo Strieborného Kríža.“

Strieborný Kríž vás volá do služby Bohu. Z kalicha vyžaruje modrá Sila, ktorej meno 
je Alfa. Lev ako najvernejší strážca Strieborného Kríža ju prijíma a odovzdáva ďalším 
strážcom vo farbe červenej, ktorej meno je Omega.

A trojica vyžaruje farbu zlatú, ktorej meno je Pokora.
Amen!
Rytieri Svätého Grálu prijímajú zlatú farbu Pokory a do stvorenia vyžarujú Vernosť 

vo farbe diamantu. To je ich úloha.
Túto Vernosť prijímajú rytieri okrúhleho stola a vo farbe žlto-zlato-červenej vyžaru-

jú do stvorenia Odvahu.
Prijmite ju, služobníci Pána, lebo bez nej nedokážete splniť.
Amen!
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 5. Meč

Biela Holubica sa vznáša nad stvorením a požaduje vyúčtovanie od Meča, ktorý sa vrátil 
do rúk Kráľa stvorenia.

„Zle som hospodáril s tvojou hrivnou, lebo toto stvorenie padlo!“
Biela Nezábudka prichádza k Meču a láskavo kladie na Neho svoje ruky. Meč vstáva 

a je veľký, preveľký. Z Meča sa oddeľuje ten, ktorý je Svätý Grál, a Biela Nezábudka 
Mu žehná:

„Dobre si hospodáril s mojou hrivnou. Nie tvoja vina to bola, že tvoje stvorenie pad-
lo. Spupný duch sa postavil proti mne, preto je tvoja vina odpustená.

Amen!“
Svätý Grál sa opäť zjednocuje s Mečom a kladie sa do rúk Kráľa stvorenia.
Amen!
„Počúvajte, duchovia! Zle ste hospodárili s mojou hrivnou a vinu za to ste chceli dať 

na plecia toho, ktorý vás stvoril. Ale nie je to Jeho vina, lebo On vás stvoril tak, ako Mu 
to prikazoval Zákon.

Povstaň, Meč, a choď do stvorenia, ktoré si stvoril, lebo ťa tam čakajú tí, ktorých 
miluješ!“

Meč vstáva a vracia sa späť, aby pomohol Svätému Grálu v novej dobe.
Zaznieva hudba, slávnostný chorál. Meč sa vydáva do stvorenia, aby priamo pomáhal 

tým, ktorí Ho milujú.
Amen!
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 6. Núdzová záchrana

Volám k vám, ľudia, posledný raz. Prepásli  ste úplne všetky možnosti záchrany. Vy, 
ktorí ste mali zachraňovať iných! Miesto záchranného lana ste iným poskytovali jedova-
té hady a škorpióny.

Veľká, veľmi veľká je Božia trpezlivosť. Väčšia, než si myslíte. Ale ak si myslíte, že 
sa Boh s kľudom má pozerať na zberbu a háveď, tak sa veľmi mýlite! Vy si myslíte, že 
keď dáte ľuďom odrobinky z vášho bohato prestretého stola, že ste už urobili dosť?!

Mýlite sa! Veľmi sa mýlite! Na čo sú vám vaše bohaté tabule plné štedrých darov, 
keď ku svadobnému stolu nepustíte svadobčanov, ktorí sú odetí v svadobný šat a na-
miesto nich tam vodíte žobrákov s trblietavými čačkami namiesto šperkov. Ale stôl sva-
dobný mal byť záchrana iba pre tých, ktorých šat bol primeraný.

A ako ste sa opovážili, vy, ľudia, sami medzi sebou vyvoliť si ženícha? Vy sami ste  
predsa len hosťami na svadbe! Toto už nie je povyšovanie, v ktorom ste iba naznačovali, 
že ste prastvorení či snáď niekto vyšší. Nad tým sa každý mohol len usmiať. Jedného 
z vás ste si však povýšili na Baránka a on, blázon, prijal! Či ste nečítali prorokov, že už 
viac nepríde nikto z božsky-bezbytostného na Zem?! Blázni ste!

Už ste zabudli na volanie apoštola, ktorý iba pred pár rokmi to isté znovu potvrdil?! 
Ajhľa, tak sa klaňajte svojmu „bohu“, ktorého podľa vás máte teraz na Zemi. Tak ako 
Židia urobili zlaté teľa, nezabudnite mu ani vy urobiť zlatú modlu a klesajte pred ním 
v prach, blázni!

Amen!
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 7. Oznámenia

Posledné volanie k vám, duchovia, zaznelo už dávno. Mysleli ste si, že je to omyl, ale 
nebolo to tak. Teraz už k vám nebude zaznievať žiadne volanie. Tisícročia ste dokazova-
li svojím konaním, že volania nechcete počuť. Vždy tí istí duchovia ich prijímali a vždy 
tí istí duchovia ich aj plnili a brali vážne.

Až keď Vyslanci prišli na Zem, prebudilo sa niekoľko ďalších duchov, no ani tí nech-
celi počuť volanie, lebo aj pre nich bolo dôležitejšie hmotné prežitie ako to duchovné.

Napriek tomu k vám zaznievali nové a nové volania, ktoré sem-tam niekoho pod-
nietili k vážnejšiemu hľadaniu. To bola nádej, že sa snáď niekto z tých duchov prebudí 
a precitne a že z vážnejšieho hľadania sa neskôr stane splňovanie. Žiaľ, tieto nádeje sa aj 
po tisícročiach ukázali byť márne, pretože hľadajúci zostali naďalej hľadajúcimi a nikdy 
sa neodvážili k splňovaniu.

Ústa mali vždy plné slov o službe, o zodpovednosti, o Pravde … ale ich srdcia boli 
prázdne. Neustále hovorili o hľadaní Pravdy a tým nevedome vystihovali to pravé, čo 
v nich  bolo  –  hľadanie,  ktoré  nikdy neprestalo  a  ani  sa  nezmenilo  na  nič  iné.  Pre-
hrabovali  sa  v  Slove  presne  takisto,  ako  sa  pozemskí  hľadači  pokladov  prehrabujú 
v zemi. A keď narazili na truhlicu plnú zlata, netrpezlivo ju rozbili a zlato si rozkradli 
netušiac, že tá truhlica bola cennejšia než to zlato skryté v nej. Lebo načo im boli po-
klady, keď si ich nemohli uložiť do truhlice, a preto si ich ani nemohli odniesť so sebou, 
keď opúšťali túto Zem. Takýmto spôsobom rozhádzali perly sviniam pod nohy.

Ukázalo sa, že ani jeden z nich nebol schopný pochopiť čo i  len stý diel z toho 
Slova,  ktorého mal  vždy plné ústa.  Nakoniec,  keď už bežali  posledné sekundy pred 
dvanástou, priam v poslednej sekunde zazneli ku všetkým duchom posledné volania. Už 
to neboli volania všeobecné a všeobsiahle, ale konkrétne a adresné a ako odkazy pre 
konkrétnych duchov karhali a napomínali. Duchovia ich však ani teraz neprijali, lebo sa 
im zdali byť prísne.

S týmto však odbila hodina dvanásta. Oni to však nevideli a stále si mysleli, že majú 
ešte dosť času, že ešte len bije na dvanástu hodinu. Tá je však už dávno preč, lebo je už 
dávno jedna hodina ráno!

Preto k vám, ľudia, už nebude zaznievať volanie, lebo nemá aké. Nie je to branie 
nádeje, ako sa mylne nazdávate.

Tú ste si už dávno zobrali sami. –
Posledné oznámenia sú novým aktom Božej milosti, lebo priamo poukazujú na stav 

vášho ducha bez okrás, a teda vám ešte môžu pomôcť nájsť samého seba. Chopte sa 
ich, lebo je to posledné záchranné koleso, ktoré pláva okolo vás v mori nešťastia, do 
ktorého ste  sa  sami  ponorili  vaším nesprávnym zmýšľaním o tom,  čo služba  Bohu 
v skutočnosti je.
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 8. Kam si zašiel, človeče?

Na vrchole Hory stojí ten, ktorý je Kríž, a chce žehnať tejto Zemi. Jeho ruky sa dvíhajú 
nahor a už-už sa zdá, že z nich pôjde lúč požehnávajúcej Sily. No žehnajúce ruky musia 
bez toho, aby požehnali, klesnúť nadol, lebo nemajú koho požehnať.

Smútok zavládol na tvári toho, ktorý je Kríž. Zasadá na svoj trón, ktorý je utvorený 
z lúčov Svetla. Spoza trónu vychádza tá, ktorú ste na Zemi poznali ako Máriu, a na-
priaha k nemu svoje ruky. Ten, ktorý sedí na tróne, ich berie do svojich dlaní a zabára si 
do nich tvár plnú sĺz a bolesti.

Prichádza kňažná, ktorá nesie Svätý Grál zahalený záhalom neviditeľnosti pre tých, 
ktorí Ho nechceli vidieť. Ten, ktorý je Kríž, vstáva, berie do rúk Svätý Grál a pozdvihu-
je Ho do Výšin. Nad Svätým Grálom sa vznáša Biela Holubica v stĺpe Svetla, ktorý vy-
chádza z nej, cez ňu a spoza nej.

Ako najsladší nektár znie hudba tisícov zvončekov, ktoré v jemnom akorde oznamu-
jú, že tomuto stvoreniu sa dostáva novej milosti. Ten, ktorý je Alfa i Omega, v Barán-
kovi  prichádza po stĺpe  Svetla  cez  Holubicu  ako najjagavejší  Rytier  zo všetkých ku 
Svätému Grálu a Parzival pokľakáva pred Ním.

„Vstaň, Syn môj, nie ty máš predo mnou kľačať, ale tí, ktorých som ti zveril a ktorí  
ťa zabili a neustále zabíjajú dodnes.“

Parzival vstáva a ako Kráľ Svätého Grálu znovu zasadá na svoj prestol. Baránok ako 
Rytier stojí pred Ním a žehná Mu.

„Beda ti, človeče, lebo si zradil ruky, ktoré ťa stvorili!“
Parzival vstáva a znovu dvíha svoje ruky k požehnaniu. Teraz z nich vychádza malý 

lúč požehnávajúcej Sily, ktorý je určený len jednotlivcom. Žiari Kríž, z ktorého vychá-
dza Ruža, a tí, ktorí sú toho hodní, prijímajú stonásobne požehnanú Silu.

Baránok odchádza a spolu s Bielou Holubicou sa vracia tam, odkiaľ vyšiel. Parzival 
opäť berie do rúk Svätý Grál a vracia Ho späť kňažnej, ktorá Ho vzápätí odnáša.

„Kam si zašiel, človeče, keď nevieš, že Svätý Grál pre tvoju vinu nemohol byť odha-
lený naplno?!

Amen!“
Ten, ktorý je Kríž, si sadá naspäť na svoj prestol a zatvára bránu do stvorenia.
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 9. Ľuďom

Veľké dianie nastalo, ľudia, veľmi veľké. Toto stvorenie sa ukázalo nehodným bytia, 
preto aj tak skončí. Len rozklad môže očistiť to, čo ste svojím konaním tak veľmi zne-
čistili, rozklad celého vášho stvorenia.

Tí čistí, ktorí sa na tom nepodieľali, odchádzajú, aby ich bytostní priatelia previedli 
do iného stvorenia. Svätý Grál bol zahalený, teda toto stvorenie skončilo. Len pre tých 
pár jedincov, ktorí sú duchovne skutočne živí, bude sňatý závoj, aby smeli prijať Silu, 
lebo tí ostatní Ju nechceli, a teda Ju nepotrebujú.

Až sami spoznajú v bolestnom procese očisty, ako veľmi im chýba a že bez Nej ne-
môžu byť, potom im bude znovu privedená, aby sa po Jej lúči mohli vrátiť k novému 
procesu svojho vývoja v hmotnosti nového stvorenia, ktoré práve vzniká.

Keď bude pripravené ich prijať, budú už očistení, aj keď to z hľadiska vášho času 
potrvá niekoľko miliárd rokov. Veru, dobre počujete, niekoľko miliárd, tak dlho budú tr-
pieť tí najtemnejší z temných, lebo tak dlho bude trvať rozklad vášho stvorenia.

Toto nie je varovanie, toto nie je volanie, toto nie je ani napomínanie. Toto je len po-
ukázanie na to, čo vás čaká. Je vám to na pomoc, aby ste si v poslednej chvíli tento čas 
sami skrátili na dni či hodiny, niektorí možno na roky či desaťročia podľa toho, aká je  
veľká vaša vina a koľko z nej dokážete odkrojiť počas vášho posledného života na tejto 
Zemi.

Ako mohutný ozubený stroj funguje stvorenie v Zákonoch svojho Stvoriteľa a vy ste 
len máčne zrnko, ktoré tento stroj buď vynáša nahor, alebo ho rozdrví.  Vždy podľa 
toho, akí ste vy sami.

Kľačia zástupy tých, ktorí vedia, čo je služba, a v pokore ďakujú svojmu Stvoriteľovi 
za to, že nastáva vytúžený mier a harmónia.

Umrlci vynášajú kríž utrpenia a tancujú okolo neho, lebo Syn Boží bol zabitý. Ďalší 
umrlci vynášajú trojramenný kríž, ktorý v ich očiach má byť rovnoramenný kríž Prav-
dy, a radujú sa, že Syn Človeka bol zabitý. Teraz povstáva ďalší kostlivec a ďalší a ďalší. 
A každý z nich sa raduje zo smrti.

Tí prví, to boli kresťania, tí druhí „grálisti“, tí ďalší moslimovia, jehovisti, budhisti, 
krišnovci a tisíce iných, ktorých názvy ani nepoznáte.

Je poludnie nového dňa a posledný atóm tohto stvorenia zaniká vo výlevke. To však 
bude až napoludnie. Teraz je jedna hodina ráno. Pracujte, dokiaľ máte čas!
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 10. Služba Bohu

Ten, ktorý je Kríž, stojí na Hore a žehná tým, ktorí stoja v službe na tejto Zemi. Biela 
Holubica sa nad Ním vznáša v stĺpe Svetla a po tomto lúči prichádza dole Ľalia.
Kráľovná Čistoty zostúpila zo Svetla a otvára svoju náruč smerom k stvoreným. Stvore-
nie kľačí pred Jej nohami a v pokore prijíma chladivý lúč Čistoty, ktorý osviežuje ako 
chladivá horská bystrina v letných horúčavách.

Ten, ktorý je Kríž, vychádza popri Nej, zastavuje sa po Jej ľavici a spolu dvíhajú 
ruky hore k požehnaniu.

„Služobníci Boží, ktorí stojíte v službe či dokonca v službe Grálu, počúvajte: váš čas 
nadišiel a doba súženia sa skončila. Len krátky čas zostáva, aby vaša Zem zanikla v ne-
vyhnutnom rozklade a pri tomto rozklade zobrala so sebou všetko nečisté, ktoré ju teraz 
zaťažuje.“

Z rúk toho, ktorý je Kríž, vytryskáva prúd Svetla, ktorý prichádza k Ľalii a spája sa 
s lúčom Čistoty, ktorý tryská z Jej rúk, a spolu tak vytvárajú žiarivý Kríž, ktorý ako 
požehnávajúca Sila klesá na tých, ktorí stoja v službe. Zlatý dážď sa vznáša nad stvore-
ním a jeho kvapky požehnávajúc a posilňujúc klesajú nadol. Tí, ktorí doteraz nevedeli 
a ani nevedia, čo je služba, však na tomto nemajú účasť.

Ten, ktorý je Kríž, znovu dvíha svoje ruky a oznamuje:
„Darmo budete bádať a darmo budete hľadať službu okolo seba, keď tento pojem 

nie je živý vo vás. Darmo budete čítať, darmo budete študovať; odpoveď na to, čo je  
služba, tam nenájdete, pretože služba je vzdanie sa samého seba.

A čo je služba Grálu môžete pochopiť až potom, keď pochopíte,  čo je služba ako 
taká.

Amen!“
Lúč Svetla pohasína a v ňom odchádza tá, ktorá je Ľalia. Ale požehnávajúci Kríž zo-

stáva, aby naďalej posilňoval vernosť tých, ktorí sú verní.
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 11. Vzývanie svätých

Ten, ktorý je Kríž, stojí na Hore a ruky má pripravené k požehnaniu tejto Zeme. Z rúk 
Mu vytryskujú lúče Sily, ktoré sa spolu krížia a spletajú v čarovný dúhový vrkoč a ako 
vír klesajú k Zemi.

Počúvajte, ľudia, zvláštne je vaše konanie, keď vo svojich chrámoch vzývate takzva-
ných svätých. Svätý je len Boh, to viete. To preto je to konanie také zvláštne.

Kresťania vzývajú ako svätých zvyčajne mŕtvych, kým vy zvyčajne živých. Kresťa-
nia veria v pokračovanie života po smrti a v to, že ich svätí za nich na druhom brehu 
orodujú. Vy neveríte v pokračovanie života po smrti,  preto vaši svätí musia byť žijúce 
osoby.

Ste prekvapení a bijete sa do pŕs, že predsa veríte v pokračovanie života po pozem-
skej smrti. Veru, nie je to tak! V skutočnosti neveríte, lebo ak by ste verili, potom by ste 
nekonali tak, ako konáte.

Na jednej strane píšete, čítate a hovoríte o tom, aké nesprávne je umelé predlžovanie 
života, a na druhej strane sa ho snažíte umelo predĺžiť všetkými možnými i nemožnými 
prostriedkami.

Na jednej strane je vo vašich závetoch napísané, že vám nemajú odoberať orgány na 
transplantáciu, a na druhej strane sami nosíte transplantáty či iné umelé náhrady orgá-
nov, ktorých zlyhanie už dávno malo znamenať vašu prirodzenú pozemskú smrť.

Na jednej strane píšete, že si neprajete vlastnú pitvu, a na druhej strane sami pod-
stupujete zákroky, ktoré sú výsledkom pitiev iných.

To všetko by ste nerobili, keby ste skutočne, ale naozaj skutočne v hĺbke svojho srdca 
verili.

Pozrite sa do zrkadla, pohliadnite si zoči-voči sami sebe a bez sklopenia zraku si te-
raz zodpovedajte jednu, jedinú otázku: „Naozaj verím v Boha?“
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 12. Náhrobná doska

Ja, ktorý som Kríž, vám oznamujem, že je koniec tohto stvorenia. Dávno, pradávno je 
čas, kedy ste klesli na kolená pod váhou vlastných hriechov. Dávno, pradávno je čas, 
kedy vás tieto hriechy tak pritlačili k zemi, že už viac nevládzete vstať. Dávno, pradávno 
je čas, kedy sem prišli prví pomocníci, aby vám podali pomocnú ruku, aby ste mohli 
vstať.

Vy ste všetky pomoci odmietli. Vaše srdcia zatvrdli ako kamene. Stali ste sa chlad-
nejšími než tá najchladnejšia oceľ. Chceli ste byť múdrejší než váš Stvoriteľ. Ale táto 
vaša múdrosť vás priviedla len ku vlastnej skaze.

Brána do pekiel je široká a pohodlná, aby sa tam všetci, ktorí tam chcú ísť, dostali  
bez námahy, najlepšie bez vlastného usilovania.

Cesta do raja sa nikdy nedá nájsť bez námahy a bez usilovania, lebo len práca ju 
môže ukázať. A tej práce ste sa vždy báli, lebo to by znamenalo, že by ste sa museli vy-
rušiť zo svojho leňošenia.

Slepo prijímate slepé rady slepých, a tak sa sami stávate slepcami. Je to však vaša 
vina, lebo vy ste nechceli vidieť a počuť. To, čo ste chceli vidieť a počuť, bola vždy len 
samoľúbosť, teda vždy ste videli len sami seba.

V prednáške „Vzývanie svätých“ vám bola položená otázka, či naozaj veríte v Boha. 
Odpoveď je jednoduchá.  Nie! Lebo keby ste v Neho skutočne verili, tak by ste ani na 
sekundu neváhali a plnili by ste Jeho Vôľu v službe, do ktorej ste boli voľakedy zavola-
ní.

Darmo čítate, že povolaný nesmie brať ohľad na názory ľudí, ale musí plniť Božiu 
Vôľu, keď sa tých názorov či rečí s nimi spojených bojíte do takej miery, že im ustupu-
jete, a teda vlastne  neplníte. Bojíte sa, že na vás budú ukazovať prstom, že vás budú 
označovať za bláznov, a pritom nevidíte, že tak neplníte.

Aj Is-ma-el vo vašich dnešných očiach bol blázon, keď kradol dieťa matke. Keby ste 
podobného diania boli svedkami, zaiste by ste ho odsúdili!

Choďte do obchodov a kúpte si krištáľové gule a naučte sa v nich čítať. A keď 
v nich budete vidieť vlastný pohreb, nevarujte sa presne tak, ako nevaroval veštec pred 
tisícročiami – veď je to len mámenie pekelné! Nezabudnite si však vykresať vlastnú ná-
hrobnú dosku s textom: „Tu odpočíva ten, ktorý neveril!“

Amen!
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 13. Moc slávnych

Ten, ktorý je Kríž, prichádza k vám a ruky má pripravené k požehnaniu. Vytryskuje 
z nich biely lúč Čistoty a červený lúč Lásky,  ktoré  sa spletajú do dúhového vrkoča, 
z ktorého vychádza jasný blesk, aby ožiaril tmavé končiny tohto stvorenia.

Prenikavo  sviští  nadol,  zanechávajúc  za  sebou  jasnú  stopu,  ktorá  ukazuje  cestu, 
kadiaľ bude v budúcnosti  prenikať Svetlo po dokončení očisty týchto tmavých častí 
stvorenia.

Vo svetle  Svetla,  ktoré  vychádza  z  blesku,  môžeme  pozorovať divoké  hemženie, 
ktoré nastalo medzi zúfalými obyvateľmi týchto končín. Najohyzdnejšie príšery, ktoré sa 
kedysi nazývali  ľuďmi,  obývajú tieto miesta. Ani tie najhoršie predstavy nevystihujú 
správne tú ohavnosť, ktorá tu panuje. Sme v hlbokej rokline najhlbšej priepasti nazýva-
nej ako „dno nenávisti“.

Obývajú ho tí duchovia, ktorí nedokázali nič iné len nenávidieť a pre túto nenávisť 
neváhali  vraždiť,  mučiť  či  inak  prenasledovať druhých.  Ako štvanci,  ktorí  naháňajú 
sami seba, tu žijú tí, ktorí viedli križiacke výpravy, tí, ktorí ako katani v sutanách muči-
li, tí, ktorí robili pokusy na iných ľuďoch, a tí, ktorí obete týmto katanom podhadzovali. 
Takýchto je tu najviac, viac než tých mučiteľov.

Voľakedy boli títo udavači na Zemi mocní a slávni a ich mená sa doteraz učíte na 
dejepise a doteraz nimi pyšne pomenúvate ulice či celé mestá. Ani Nero vo svojej zvrh-
losti však nebol taký zvrhlý ako oni.

Ich prekliatím je strach. Strach o seba samého, že tí druhí spoznajú, akí sú zbabelí, 
že nemajú vlastný názor a že sa vlastne boja tých, ktorých udávali.

Áno, boja sa ich, lebo vždy udávali tých, ktorí mali svetlé hodnoty v sebe a boli teda 
duchovne bohatí, čiže duchovne slávni, pretože ich mená sú zapísané na prvých strán-
kach Knihy života i na stupňoch Božieho trónu ako mená tých, ktorí plnia.

Nikdy alebo iba výnimočne udávali  i  duchovne slabomyseľných,  keď im išlo iba 
o majetok. Tými sa však necítili ohrození, lebo cítili, že sú slabí, možno ešte slabší než 
oni sami.

Pozrime sa na ich život, ak sa to týmto slovom dá vôbec ešte označiť, lebo hor-
ko-ťažko prežívajú s vypätím všetkých síl. Zvláštny je život týchto uctievačov nenávisti, 
pretože sa  tak  nenávidia, že sa jeden druhému vyhýbajú. Keď však osamejú, nevidia 
okolo seba nikoho, koho by mohli nenávidieť okrem seba samého, a tak trpia ešte viac. 
Vzápätí sa preto vydávajú von z ich obydlia do pochmúrnych ulíc pustého mesta, aby 
načerpali nové sily v nenávisti voči tomu, koho stretnú, nech je to ktokoľvek. A takto 
zbesilo pobiehajú von a dnu, lebo im stále niečo chýba.

Uprostred ich obydlí nájdeme niečo, čo pyšne nazývajú ako „chrám Boží“, no sťažka 
je to možné označiť slovom „chliev“. Ste prekvapení, že na takomto mieste sa ešte stret-
nete s Božím menom, ale je to tak. Nezabúdajte totiž, že práve sem smerujú cesty tých 
najväčších cirkevných fanatikov a  cesty  tých  najhorlivejších členov cirkví.  Uctievači 
diabla sú na míle vzdialení od týchto miest.

Vstúpme teda do ich chrámu a strhnime masku z výzdoby, aby sme sa zhrozili, čo sa 
pod ňou vlastne skrýva. Budete prekvapení, keď zistíte, že to nie sú žiadne ohavnosti,  
ale kríže. Napríklad kríže utrpenia, na ktorých skonal Syn Boží, či čierne pokrivené 
kríže, ktoré majú predstavovať kríže Pravdy. Nájdete tu aj moslimské symboly či sym-
boly iných cirkví jeden vedľa druhého.

A už prichádza do vnútra jedna ovečka, ktorá prináša so sebou jeden kríž. Mal by to 
byť podľa jej názoru kríž rovnoramenný a zo zlata, ale v skutočnosti je to dýka, ktorú 
napriaha a zúrivými pohybmi ňou strháva iné symboly na zem.
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Moc slávnych

Tu prichádza dovnútra niekto iný a v rukách nesie kríž utrpenia Syna Božieho. Hneď 
ním ovalil  po hlave toho prvého, ktorý zamdlel.  Napráva všetky strhnuté kresťanské 
kríže a s krucifixom ako s kyjakom stŕha na zem kríže grálske.

Tu vchádza do vnútra moslim so samopalom v ruke a výstrelmi stŕha na zem všetko.
A vzápätí vtŕha dnu nová skupina a nová a všetko sa v zúrivom zmätku a chaose 

opakuje znova a znova.
Takto to ide deň za dňom, mesiac za mesiacom, rok za rokom. To, čo tam však nikdy 

nenájdete, je čo i len chabý pokus o bohoslužbu či pobožnosť, lebo na to už pri stŕhaní 
symbolov nezostáva čas.

Vonku pred chrámom prebiehajú ešte zúrivejšie boje. Tam sa veriaci vzájomne napá-
dajú a zabíjajú, i keď o zabitie v týchto končinách v skutočnosti nemôže ísť. Robia to 
iba preto, že sa nevedia dohodnúť, či na oltár má ísť sedem sviec alebo päťdesiat, či  
krucifix má byť vľavo alebo vpravo, či sa zvoní päťkrát alebo dvanásťkrát denne a či tŕ-
nie a bodľačie, ktoré tu majú miesto kvetín, môžu alebo nemôžu dať do kostola. Vo 
vzácnej  zhode  sa  tu  bijú  všetci  navzájom bez  ohľadu na  cirkevnú  príslušnosť,  lebo 
v tomto sa ani príslušníci rovnakej cirkvi nezhodnú.

Obďaleč stojí iná skupina, skupina diskutujúcich. Jeden sa oháňa falošným Koránom, 
druhý falošnou Bibliou a tretí falošným Posolstvom Grálu, aby presvedčil toho druhého, 
že iba on má pravdu, pričom každý má v rukách dýku, ktorou sa snaží svojho suseda 
bodnúť do chrbta.

Nečudujte sa falošnému Posolstvu Grálu. V skutočnosti sú to len prázdne dosky ta-
kisto ako druhé prázdne dosky, ktoré označujú Bibliu, a tretie, ktoré označujú Korán. 
Hadájúci sa do nich aj tak nepozerajú, pretože všetko vedia naspamäť, v skutočnosti sa 
oháňajú iba citátmi typu „Ján 2,25“.
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 14. Sľuby

Ten, ktorý je Kríž, stojí v bráne a z rúk Mu vychádza Sila, ktorá sa mení na žiarivého 
Jazdca. Tento sa vydáva na osamelú púť do veľmi tmavých a veľmi temných nížin ťaž-
kohmotnosti,  kde musia prebývať tí,  ktorých sľub slúžiť Bohu sa zmenil  na olovené 
závažie, lebo nesplnili.

Ani lúč svetla, ani jeden jediný lúč nezohrieva tieto končiny, lebo ich obyvatelia ho 
sami odvrhli od seba tým, že neplnili.

Jazdec prichádza k temnej bráne, ktorá sa otvára, aby mohol vojsť, a tak aby mohol  
osvetliť to, čo sa tu skutočne deje. Zvláštne je toto miesto, lebo tu nie sú žiadne príbyt-
ky, ale len jedna miestnosť, ktorá pre týchto obyvateľov predstavuje chrám. Posol sa za-
haľuje,  aby  jeho  žiara  neoslepila  obyvateľov  týchto  miest,  a  tak  zostáva  iba  malé 
svetielko v jeho rukách, s ktorým vchádza dnu.

Vchádzame do chrámu, kde ostré hádky striedajú chvíle absolútneho ticha. A opäť 
vzniká hádka. Je to zvláštna hádka, pretože sa jej účastníci ani len nevidia. Každý z nich 
predostiera svoj vlastný názor na to, čo je služba a prečo je okolo taká tma. Zvláštne je 
však to, že ani jeden z nich si nespomenie na Boha, ale len sám na seba, a snaží sa os-
tatným predostrieť, čo všetko už vykonal v domnelej službe.

Tu ostrý hlas preruší zvadu: „Mlčte, treba sa pripraviť!“ Všetky hlasy zmĺknu akoby 
na povel a mlčia, hoci im ten hlas nepovedal, na čo sa majú pripraviť. Ale po chvíli ml-
čania znovu začne zvada.

Do tejto zvady zrazu vošiel Jazdec zhora. Svetielko z jeho dlane osvetľuje miestnosť 
a hoci je veľmi slabé, prítomní duchovia sa cítia byť oslepení. Zmĺkli a s úžasom hľadia 
na príchodzieho, lebo na jeho prsiach jasne vidia rovnoramenný kríž s holubicou.

„Konečne si pre nás prišiel, už sme ťa čakali dlho! Ako to, že si meškal?! Kde si sa 
tak flákal?! Čo si myslíš, kto si, že nás tu necháš tak dlho čakať?! My sme slúžili celé 
desaťročia!“

Takto a podobne znejú výkriky, ktoré sa v tejto miestnosti rozľahli. Jazdec sa ich 
snaží posunkom ruky utíšiť, no nedarí sa mu to. A tak sníma z pliec svoj plášť, aby pred 
nimi povstal v plnej sile Svetla, ktoré z neho vychádza.

Ohyzdné netvory ho zrazu obklopujú. Držia v rukách palice pripravené na útok. Dar-
mo však zúria, darmo však soptia, k ochrannému kruhu Svetla, ktoré obklopuje Jazdca, 
sa ani len neodvážia priblížiť.

Jazdec sa otáča a odchádza, lebo ešte stále nenastal čas, aby títo duchovia zniesli 
jeho prítomnosť. Vychádza z brány, ktorá sa so škripotom znovu zatvára za tými, ktorí 
nesplnili.

Beda ti, človeče, stokrát beda, lebo tvoj sľub sa zmenil na olovenú záťaž, ktorá ťa 
drží dole a nieto z nej úniku.
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 15. Zverené poklady

Vy banda zaháľačov a  spáčov! Či vari má Boh čakať na vás, kedy sa vám uráči praco-
vať?! Čo ste to urobili so zverenými vám pokladmi, hrivnou, ktorú ste mali znásobiť! 
Vy ste ju ani nezamenili, ani nezakopali, ale zahodili do prachu a  špiny pod nohy zdivo-
čených svíň!

Na akú cestu ste sa to pustili, vy rúhači Slova, keď zbesilo propagujete odporné rúha-
nie namiesto čistého Slova?! Kde zostala vaša bdelosť, keď posudzujete veci povrchne 
podľa vášho rozumu a  nepodriaďujete ich prísnemu skúmaniu podľa Slova?! Temnou 
pavučinou ste omotali všetko to, čo bolo zo Svetla chcené a  podporované a  čo ako 
vnuknutie alebo inšpirácie prijali tí, ktorí vtedy smeli prijímať!

Nepozerajte sa placho okolo seba, na to už nie je čas! Pozrite sa na vlastnú prácu 
a prísnym skúmaním sami zhodnoťte, či to, čo dávate ľuďom, znesie tie najprísnejšie 
kritéria, ktoré poznáte z  Posolstva Grálu.

Oháňate sa, že poznáte Zákony a  že viete, aké vlákna sa viažu na tých, čo šíria fa-
lošný lepkavý jed namiesto svetlej a  čistej Pravdy. Chválite sa tým, a  pritom nevidíte, 
že vy sami ste sa stali šíriteľmi toho istého jedu.

Nič neskúmate a  nič nepreosievate cez sito Pravdy, ale ako bulvárne plátky šírite 
všetko to, čo sa ľuďom zdá byť zaujímavé a  po čom túžia. Ako slepí tápete v  tem-
notách a  vyťahujete odtiaľ na svetlo polopravdy, lži a  nezmysly. Namiesto svetlej Prav-
dy ukazujete temnú časť okultizmu ako to najvyššie, čo môže jestvovať.

Sami sa kocháte v  tom, čo šírite, lebo seba tak chcete presvedčiť o  tom, že v  Po-
solstve Grálu je Pravda, v  ktorú však v  skutočnosti vôbec neveríte. Nie iných, ale vás 
zaujímajú nervy drásajúce články o  krutostiach tohto sveta, pomocou ktorých sa pýšite, 
že nie vy, ale iní sú zlí.

Nie iní, ale vy dychtivo hltáte články o  spontánnych spomienkach na minulé životy, 
lebo pomocou nich hľadáte dôkazy toho, v  čo v  skutočnosti neveríte. A  nie iní, ale vy 
sa slepo vrháte do náručia temných okultných praktík, mysticizmu, hypnotizérstva atď., 
lebo v  nich vidíte to najvyššie, čo človek môže dosiahnuť.

Vy pokrytci, ako stádo baranov slepo prijímate všetko, čo vám vaša cirkevná vrch-
nosť podhodí! Stačí, ak si vo vašom cirkevnom časopise niečo prečítate, a  bez štipky 
vlastného úsudku to šírite ďalej ako tú najsvätejšiu Pravdu. Nevadí vám, že je tam 
propagovaný zločin alebo zločinec, lebo vy nerozmýšľate!

Načo by ste to vlastne robili? Veď sladká nevedomosť je taká príjemná! Takýmto 
spôsobom ste však prepojili tie najťažšie vlákna s  celým Hnutím Grálu, lebo sú to vlák-
na jedného z  najťažších zločinov, zločinu hypnózy!

Ako ste mohli v časopise, ktorý má vo svojom názve vznešený pojem „Grál“, dať 
priestor človeku, ktorý na tento zločin nielenže navádza iných, ale ešte k tomu dáva aj 
podrobný návod?! Lenže vy ste slepí barani, ktorí slepo nasledujú slepých vodcov stáda!

Iba preto, že to uverejnil váš hlavný cirkevný časopis, ste bez rozmýšľania všetko pre-
vzali a tým ste sa spútali na tisíce rokov so všetkými, ktorí kedy tento zločin spáchali!

Ale vy, pokrytci, ktorí sa cítite povolaní kontrolovať nielen Hnutie Grálu, ale celý du-
chovný stav Zeme, ste ešte nafúkanejší. Krivíte Slovo v jeho základných pojmoch, pit-
váte sa v hmote a  otvárate sa posolstvám duchov pripútaných k Zemi. Tvárite sa, že 
prijímate čistú Pravdu, ale schádzate na bludné cesty fantázie. A pomocou vašich časo-
pisov a  kníh k týmto nezmyslom pútate aj iných.

Varujem vás, skoncujte s  takýmto konaním a  napravte, čo sa napraviť ešte dá, kým 
je na to čas!

Amen!
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 16. Nová cesta

Čaká na vás nová cesta, ľudia. Musíte začať budovať nové Hnutie Grálu. Nie snáď pre-
to, že by to staré bolo zle budované, ale preto, že ste ho nakoniec strhli do prachu po-
zemskej márnivosti a pominuteľnosti.

Nepochopili ste vznešený duchovný cieľ, ktorý bol ako základný kameň postavený 
pri jeho začiatku, a preto ste nepochopili ani jeho stavbu. Z tohto dôvodu je potrebné, 
aby ste ho začali budovať odznova, lebo iba tak je možné, že vniknete do tajomstiev 
kruhov Grálu, ktoré tvoria nosné piliere.

Nie je potrebné, aby ste ničili to dobré, čo sa vytvorilo, ale je potrebné, aby ste po-
chopili, ako a prečo to bolo vytvorené. Vonkajším pozorovaním sa to však zistiť nedá, 
preto je nutné začať stavať odznova.

V súčasnosti poznáte pojem „kruh Grálu“ a poznáte aj pojem „zemský vedúci“. Vô-
bec však neviete, čo všetko za tým má byť skryté. Na to, aby ste to pochopili, však musí 
v týchto kruhoch prebiehať naozaj živá, ale skutočne živá duchovná práca.

Toto sa však v súčasnosti nedeje. Preto je nutné, aby ste začali od seba a aby ste  
konečne našli svoju úlohu. Keď ju nájdete a keď ju nájdu aj ostatní okolo vás, s údivom 
otvoríte  oči,  lebo  zistíte,  že  všetko  do  seba  zapadá  ako ozubené  kolesá  mohutného 
súkolesia, ktoré spolu vytvárajú kruh.

Nič nebude chýbať a nič nebude prevyšovať. Zistíte, že každý jednotlivec je presne 
ako jeden zub ozubeného kolesa, ktoré sa krúti okolo svojej osi. Až takto potom spoz-
náte, čo je kruh Grálu, aká je jeho úloha a aká je úloha príslušného vedúceho. Dovtedy 
by to bolo iba márne vysvetľovanie, ktoré nemôžte pochopiť, lebo nepoznáte súvislosti.

Viete, že kruh nemôže tvoriť pár jednotlivcov,  ale že musí ísť rádove o desiatky 
osôb, ktoré však nemusia nevyhnutne bývať v jednom a tom istom meste, ba dokonca 
niektorí z nich môžu bývať aj na samotách. Už len z tohto môžete vytušiť, koľko rôz-
norodých činností a na koľkých frontoch ich jednotliví príslušníci kruhu vykonávajú.

Všetci vzájomne v jednote a zároveň každý samostatne stojí na svojom poste a s ve-
domím plnej zodpovednosti rieši svoje úlohy, čím splňuje to, k čomu sa zaviazal vo svo-
jej  službe  Bohu.  Nenájdete  tam jediné  miesto  pre  záhaľku,  jediné  miesto,  ktoré  by 
nebolo riešené, jediné miesto, kde by niekto nenašiel svoju úlohu.

A nie je medzi nimi ani jedna väčšia či menšia úloha, lebo keby čoby len jedna 
nebola  splnená,  ohrozilo  by  to  splnenie  aj  tých  ostatných.  A nie  je  tam miesto  pre 
nadriadených a podriadených, ale iba miesto pre spoluprácu. A celý takýto kruh je po-
tom jedným jediným stĺpom Hnutia Grálu, ktoré musí mať desiatky takýchto stĺpov, aby 
plnilo tie úlohy, na ktoré je určené.
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 17. Posolstvo

Slovo zaznieva k vám, ľudia. Čisté a vznešené obrazy boli vám už zvestované mnoho-
krát a ešte čistejšie a vznešenejšie k vám budú privedené v budúcnosti.

Hrad Grálu, odkiaľ zaznieva toto Slovo, je východiskom i cieľom mnohých. Ale nad 
týmto Hradom je Hrad ešte vznešenejší a čistejší, o ktorého jestvovaní ste doteraz ani 
len netušili. Je to Hrad, ktorý je bezbytostný, a napriek tomu môžu najčistejší z čistých 
a najvernejší z verných zastať pred jeho bránami. Tí, ktorých zdobí iskra bezbytostnosti 
ako koruna všetkých cností,  smú prebývať v jeho blízkosti, i keď ani im tento Hrad 
nebude nikdy domovom, lebo nie sú a nikdy nemôžu byť bezbytostní.

Tak  ako  je  Parzival  Kráľom  Hradu  Svätého  Grálu,  ktorého  spodná  časť  kotví 
v praduchovne, tak je Imanuel Kráľom tohto Hradu, ktorého spodná časť kotví na hrani-
ci do stvorenia. Ostrá a nepreniknuteľná hranica oddeľuje jeho brány od stvorenia.

Iba v deň, ktorý na Zemi nazývate ako „deň Svätej Holubice“, sa táto brána otvára,  
aby po dúhovom moste vyšiel  odtiaľ Jazdec,  ktorý sa ako Biela Holubica znesie  do 
Hradu Svätého Grálu, čím vznikne onen zázrak vyliatia Sily skrz Svätý Grál do stvore-
nia.

Po stranách tohto dúhového mosta smú stáť najčistejší zo stvorených, aby vo stvorení 
jasavo privítali toho, ktorý je príčinou, počiatkom i koncom. Tento Hrad sa volá Hrad 
Imanuela.

Amen!
Klesnite v prach a ďakujte Bohu za to, že vám poslal zvesť o tom, čo nikdy nebudete 

môcť pochopiť. Ďakujte Bohu, že vám poslal zvesť o tom, čo nikdy nebudete môcť 
uvidieť.

Amen!
Príliš sväté je Slovo pre vás. Tak sväté, že si to neviete ani len predstaviť! Nestŕhajte 

v prach to, čo nemôžte pochopiť, ale snažte sa ten obraz pred sebou matne uvidieť, aby 
vás ako magnet ťahal vyššie a vyššie. Je to len obrovské Svetlo, ktoré môžte uzrieť. 
A v tom Svetle môžte vycítiť niečo ešte svetlejšie, čo sa javí ako more plameňov.

Ako vám priblížiť obraz tohto Svetla, keď maličké hrubohmotné slnko, ktoré vás 
oslepuje, je len tmou v porovnaní s týmto Svetlom. Ako vám popísať vznešenosť, keď 
vaše pozemské slnko je len tmou v porovnaní s dúhovým mostom, na začiatku ktorého 
sa v mori plameňov objavuje ten, ktorý je Kráľom tohto Hradu. A čo by ste si pred-
stavili i tisíc vašich pozemských sĺnk, ba čo i milión, je to všetko len tma v porovnaní so  
Svetlom, ktoré vidíte okolo Neho. A to Svetlo okolo Neho je tmou v porovnaní so Svet-
lom, ktoré ide z Neho. A ako vám popísať toto Svetlo, ktoré ide z Neho, keď aj ono je  
tmou v porovnaní so Svetlom, ktoré žiari z Jeho očí.

Keď vás chytá závrať z tejto predstavy, je to správne, lebo začínate tušiť malosť seba 
samého v porovnaní s tým, ktorý je počiatkom i koncom a ktorý vám na Zemi v Ab-
d-ru-shinovi poslal svoje Slovo.

A keď pochopíte svoju malosť, prestanete sa hádať o Slove, lebo zistíte, že z neho ni-
kdy nepochopíte nie stý, ale ani miliónty diel.

– –
Malý si, človeče, taký malý, že si ani nevieš predstaviť, aký si smiešny vo svojej na-

myslenej pýche, ktorá pramení z tvojej predstavy, že si veľký. Si malý ako zrnko piesku 
na tej najväčšej púšti. A táto púšť je malá ako kvapka vody v jednom z miliárd oceánov 
jedného jediného stvorenia. A akéže malinké je toto jedno stvorenie voči tomu, skrze 
koho vzniklo všetko!

Amen!
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Posolstvo

Jazdec sa vracia domov, lebo splnil to, čo splniť mal. Vyrovnaj sa s tým, človeče, ako 
sa vyrovnať máš, lebo kvôli tebe sa nezmení ani tá najmenšia časť Zákona!

Amen!
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 18. Kalich živej Sily

Na počiatku bolo Slovo. A toto Slovo rieklo: „Buď Svetlo!“ Duch Boží, ktorý sa vznášal 
nad tmou, zažal Svetlo a zrazu bolo Svetlo všade, kde dovtedy nebolo.

I vyšlo Slovo spoza hraníc a stalo sa formou a z Neho povstalo všetko, čo povstať 
malo. Malá časť z tohto Slova sa potom oddelila a zostala vo stvorení ako večná záruka 
spojenia medzi Stvoriteľom a stvorenými. Tak vznikol Hrad Grálu, v ktorom na tróne 
sedí Kráľ stvorenia, aby odtiaľ dával Silu k ďalšiemu bytiu.

Slovo, ktoré vyšlo a ktoré nadobudlo formu, sa však v Trojjedinosti, teda v uzavretej 
Jednote, môže udržať iba v božsky-bytostnom. Prastvorenie by už túto Silu neznieslo, 
a preto sa pri prechode tejto hranice musí rozdeliť na tri osoby, ktoré stelesňujú Lásku, 
Spravodlivosť a Čistotu.

Ako večné spojivo týchto troch osôb zostáva Kalich živej Sily. Ten je v priamom 
spojení s ich pôvodom a z Neho čerpajú, a to nie pre seba, ale pre stvorenie. Tento 
Kalich je Svätý Grál. Tajuplná miska, v ktorej to neustále vrie a klokoce preto, lebo je to 
živá Sila bezbytostnosti uzavretá v tejto forme.

Iba najvyšší z prastvorených smú hľadieť do Jeho Svetla, lebo oni jediní sú natoľko 
čistí, aby toto Svetlo zniesli. Dotknúť sa Ho však nemôžu, pretože by to neprežili, a pre-
to musí prísť k Jeho pozdvihnutiu niekto, koho pôvod je omnoho, omnoho vyšší.

Prichádza deň Svätej Holubice a v stĺpe Svetla, ktoré spája Svätý Grál s Výšinami, sa 
zjavuje Svätá Holubica. Tu prichádza deva odetá v bielom, ktorá vyzerá sťa ľalia, a poz-
dvihuje Svätý Grál. Celý Hrad Grálu kľačí na kolenách. Z trónu vstáva Kráľ. Dvíha 
ruky a žehná.

Svätý Grál začína stúpať a v stĺpe Svetla, ktorý Ho obklopuje, sa blíži k Svätej Holu-
bici, z ktorej hrude začína žiariť zlatý lúč Svetla. Je to Sila, ktorá sa ponára do Svätého 
Grálu a napĺňa Ho až po okraj. Zaznieva čarovná hudba, nebeský chór, ktorý spievajú 
strážcovia Svätej Holubice. Ďakovná pieseň za to, že stvorenie naďalej smie byť.

Svätý Grál plný až po okraj klesá naspäť a do rúk Ho opäť preberá deva, ktorá žiari 
sťa najžiarivejšia beľ. Prichádza ku Kráľovi Svätého Grálu a Svätý Grál  Mu podáva. 
Vtom zažiarilo Svetlo žiarivejšie než milión sĺnk a Sila, ktorú Svätá Holubica odovzdala 
do stvorenia, sa cez Parzivala rozlieva nižšie a nižšie.

Ako údery srdca, tak tepe Svätý Grál, aby Živá Voda, ktorá z Neho prúdi, zasiahla 
i tie najvzdialenejšie končiny, i toho najmenšieho zo stvorených, lebo bez Nej by nikto 
nemohol ďalej žiť.

Deva, ktorá je Ľalia, znova preberá Svätý Grál a odnáša Ho do Svätyne Svätýň, kde 
Ho bude celý budúci  rok strážiť  ako najvzácnejší  poklad.  Strážkyňa Svätého Grálu, 
ktorá ako jediná sa Ho smie dotknúť, lebo Jej pôvod je tam, kde sa nikto zo stvorených 
nikdy nedostane. –

Požehnaná je Čistá Ľalia, ktorá ako Jej verná služobníčka smela pozdvihovať pozem-
ský obraz, teda misku Svätého Grálu, a požehnaní sú rytieri Slova, ktorí sprevádzajú 
Svätú Holubicu pri Jej ceste do Hradu Grálu. Požehnaní sú tí, ktorí smú hľadieť na Svä-
tý Grál, a požehnaní sú tí, ktorí Mu smú slúžiť.

Beda ti však, tvor, beda, keď to sväté stiahneš do prachu špiny, lebo Svätý Grál sa ti 
navždy zavrie a ty budeš vymazaný z Knihy života! Beda ti, tvor, beda, ak sa rúhavo 
opovážiš pozdvihovať čo i len pozemský obraz, teda misku Grálu, zhoríš v plameni Sily, 
ktorú si chcel zneužiť! Beda ti, tvor, beda, ak sa rúhavo opovážiš prijať čo i len hlt oblát-
ky či slzu vína, ktoré je pozemským obrazom živej Sily vylievanej zo Svätého Grálu, 
lebo táto Sila ťa spáli ako keby si požil najsilnejší oheň!

Zváž, či tvoje činy sú naozaj také, aby si smel pozrieť Kráľovi Svätého Grálu do očí 

312



Kalich živej Sily

a smel Mu povedať: „Konal som len to, čo som konať mal, teda čo by konal i ten, ktorý 
ako tvoja časť bol na Zemi v Abd-ru-shinovi a v pani Márii.“

Beda ti, tvor, ak lož zahalí tvoje ústa! Beda ti, ó, beda! Nie je ti ospravedlnením, že si 
len omylný tvor, lebo máš kľúč, podľa ktorého si svoje omyly mohol už dávno sám 
spoznať. Nie je ti ospravedlnením, že si len omylný tvor, lebo máš hlas svedomia, ktorý 
ťa dávno varoval. A nie je ti ospravedlnením, že si len omylný tvor, lebo na Zemi je 
mnoho tých, ktorí ťa tvojím pozemským jazykom a pozemskými slovami varovali pred 
takým konaním.

Pri krste, teda pri spečaťovaní, ti bol k boku pripnutý meč. Tak sa pozri, či náhodou 
nehrdzavie alebo či si ho dokonca sám neodhodil iba preto, že sa ti zdal ťažký a nepo-
hodlný. Meč ti bol pripnutý, meč, ktorý je určený aj na obranu, aj na rozdávanie rán. 
Meč, ktorým si mal podobne ako Syn Boží Ježiš vyhnať kupcov z chrámu. Alebo si 
myslíš, že ti bol daný iba na to, aby si sa ním pýšil? Alebo si si myslel, že súd, ten po-
sledný, sa zaobíde bez buchotu a škrípania zubov?

Slová, ktoré k vám zaznievajú, sa vám nepáčia, lebo si myslíte, že sú príliš prísne, ale 
páči sa vám, keď sa rozprávate so zločincami a propagujete ich. Nepáči sa vám, keď 
bojovníci, ktorí nedbajú na ľudskú mienku, vás karhajú a napomínajú, ale páči sa vám, 
keď vás iní chvália, akí ste dobrí, keď sa každý týždeň zúčastňujete pobožností.

Široká brána je do pekla, lebo cestu tam vydláždili milióny, a úzka cesta je do raja, 
lebo iba pár jedincov po nej kráča. Tí na vás nebudú volať: „Však seďte na vašich leni-
vých zadkoch“, ale práve naopak: „Rozhýbte sa, konečne, lebo iba vaše nohy vás môžu 
odniesť tam, kam chcete ísť!“

To, že máte Slovo, neznamená, že ho aj žijete. To, že ste sa dali spečatiť, neznamená, 
že ste aj spasení. To môže iba urýchliť váš život či vašu smrť. Ale jedine to, či Slovo aj  
skutočne žijete alebo nie, to jediné vás robí takými, akými v skutočnosti ste, tu a teraz.

Choďte pred zrkadlo, pozrite sa do neho a položte si sami sebe jednu, jedinú otázku: 
„Prečo som sa dal spečatiť?“ Potom sa pozrite na svoj pravý bok, a to aj ľaváci, a ak 
tam máte ešte meč, tak ho vytiahnite. Ak sa vám jagá a leskne, prečítajte si meno, ktoré 
je na ňom vyryté. Je to vaše meno, ktoré je zapísané v Knihe života. Ale to meno doká-
žete prečítať iba vtedy, ak sa ten meč leskne.

Pozrite sa na jeho čepeľ a tam uvidíte meno tohto meča. To už nie je také jednodu-
ché, lebo sa spája s menom Meča Súdu. Ako je Trojica Božia, sú tri Meče – Meč Lásky,  
Meč Spravodlivosti a Meč Čistoty. Okrem toho jestvuje Meč štvrtý, Meč Pána. Každý 
z nich má iné meno a jedno z nich nájdete práve na svojej čepeli. To vám prezradí, 
komu v Súde slúžite.

Tí, ktorí smú slúžiť Slovu, tam potom nájdu všetky štyri mená. – –
A teraz choďte a taste svoje meče, ak ich ešte máte. Inak sa vzdiaľte, lebo znesväcu-

jete pôdu, po ktorej kráčate. Nemám vám viac čo povedať, lebo ste nikdy nepočúvali ani 
slová prorokov, ani moje slová a nepočúvate ani tieto slová, ktoré pre vás prijali tí, ktorí 
boli k tomu povolaní.

Amen!
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Dvaja k tomu povolaní prostredníci dokončili svoje dielo a odovzdali ho ľuďom. Je ve-
cou každého, ako sa s tým dokáže vysporiadať. Nie je vylúčené, že v budúcnosti pri-
budnú  ďalšie  prednášky,  to  všetko  však  závisí  od  vývoja,  ktorý  sa  nedá  vopred 
odhadnúť.

Aby sa predišlo zbytočným diskusiám, nech je už teraz uvedené, že pôvod oboch 
týchto prostredníkov bol medzi duchovnými iskričkami. V minulých životoch boli oby-
čajní smrteľníci, ktorí takisto ako iní boli raz učitelia, inokedy lekári, kňazi, roľníci … 
a možno v niektorom živote aj králi či kniežatá. To všetko však nie je vôbec dôležité.

Na záver nech je ešte raz zdôraznené, že základom všetkého poznania je výhradne 
Posolstvo Grálu od Abd-ru-shina, bez znalosti ktorého nie je možné prijaté prednášky či 
videnia posudzovať.
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