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Kapitola I. 
 

Jedné letní noci, za občasného zaburácení bouřky, dusivého vedra a těžké atmosféry 
nemohl jeden mladík nalézt odpočinek. Vzpřímen, zvedajíc ruce směrem k nebi, tedy 
naléhavě prosí sršící blesky. 

ČLOVĚK: SVĚTLO ! Ó, SVĚTLO! 

SVĚTLO ! ZDROJI VŠÍ EXISTENCE! Volám tě! Pozemský člověk touží 
po Světle! 

Světlo! Pokud existuješ! Ukaž se! I když se halíš do ticha a noci, 
nepřestanu tě volat !Tajemná Absolutní Sílo! 

Ty, která vystavuješ celé stvoření stálému vývoji, mne nemůžeš nechat  
volat marně! To ty jsi mi dala potřebu vědění a porozumění!  Je to slib, 
naplnění proroctví, tak vyslyš mé volání! 

Bloudím po téhle Zemi jako dítě bez rodičů. Neúnavně hledám Pravdu! 
Pokud existuje, ukaž mi ji! 

Dokaž mi existenci Boha! 

HLAS:  
Hluboký a 
dunivý 

KDO JSI, ŽE SE OPOVAŽUJEŠ POŽADOVAT?  

ČLOVĚK:   … Odkud to přichází…??? 

HLAS: Silný a 
důrazný  

KDO JSI!?? 

ČLOVĚK: Já jsem...Člověk! Ó, Hlase, proč mne necháváš kráčet dále v 
temnotách? Ukaž mi Světlo!  

HLAS: Proč žádáš Světlo? A co nazýváš “Světlem”?  

ČLOVĚK: Světlem nazývám tu prapůvodní sílu, která mne stvořila. Tu moc, která 
nepřetržitě způsobuje nové změny za pomoci tajemné síly, té síly, která 
námi ustavičně prochází a dovoluje nám žít, tlačí nás vpřed po této 
neznámé cestě, již musíme všichni slepě následovat!  

HLAS: Co tě tak znepokojuje na téhle Zemi? 

ČLOVĚK: Nemohu pochopit důvod své existence. Ukaž mi smysl mého života, cíl, 
k němuž směřuje veškerá moje činnost! Řekni mi, proč jsem se narodil. 
Řekni mi, jestli existuje Bůh. 

HLAS: To ty sám jsi zatáhl závoj, který před tebou zastírá tvůj cíl Roztrhni ho a 

  uvidíš jasně! 
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ČLOVĚK: Abych to dokázal, je nutné, abys mne zbavil pout, v nichž mne drží můj 
mozek. Neboť je to on, kdo mi brání sáhnout po tom, co je dále! Jeho 
sevření mne nutí bloudit slepě! 

HLAS: Jsi si vědom toho, o co usiluješ? 

ČLOVĚK: Pokud bych se  osvobodil z omezení svého mozku, potom bych stál tváří 
v tvář celé Pravdě! 

HLAS: To, co můžeš uchopit cítěním své duše, je vždy Pravda, za předpokladu, 
že ji tvé intelektuální vědomosti nepromění v karikaturu. Nyní jsi ve 
stavu, kdy je ti čas od času podvědomě dáno pocítit Pravdu intuicí. 

ČLOVĚK: “Čas od času a podvědomě”. Ale já bych ji chtěl cítit stále a zcela 
vědomě! 

HLAS: Potom podřiď práci svého mozku požadavkům svého ducha. Co vidíš, 
jsou vždy jen plody tvé vůle! Poslouchej sám sebe hluboko uvnitř  a 
osvobodíš se. Tvůj mozek je pouze jeden nástroj, který ti umožňuje 
kráčet po Zemi, umožňuje ti lépe rozumět, klasifikovat a uspořádávat. 
Tvůj mozek, nebo tvůj rozum, ti musí být kormidlem na cestě 
pozemským životem. Ale hnací silou, kterou ti dává tvůj duch, je tvá 
intuice!  

Na Zemi takto vybavený  svou intuicí, která tě vede, a rozumem, který 
koná, ty, člověče, budeš schopen jít vědomě dál. 

Ale dej pozor, aby mozek nikdy neměl navrch, protože potom rozum 
daný člověku se stane přepěstěným intelektem, který ti navždy skryje 
Pravdu. 

Rozuměl jsi mi dobře, Člověče? 

ČLOVĚK: Ó, Hlase, skláním se před tvými vědomostmi a  moudrostí.  A poznávám 
svůj hřích pýchy, když jsem chtěl žádat od Boha znamení, důkaz! 

HLAS: Od nynějška kráčej dále vědomě! 

ČLOVĚK: Ó, Hlase, neopouštěj mne! Prosím, neodmítej mne! Dovol mi získat 
pomoc, abych poznal Boha a Jeho Vůli. Hluboko v duši cítím, že Bůh mi 
přinese důkaz o Své Existenci. 

HLAS: Říká ti to tvá intuice nebo zvědavost tvého rozumu?I 

ČLOVĚK: ICítím, že Stvořitel všech věcí - který ukazuje Svou Přítomnost všude 
kolem nás, každý den, každou hodinu, ve všem, co stvořil, v horách, 
mořích a ptácích, v prosté kapce vody nebo listu spadlém ze stromu - že 
tento Stvořitel nenechá člověka padnout v posledním okamžiku, úplně 
slepého na jeho pozemské pouti; že jednoho dne ukáže také důkaz Své 
Existence jednoduše a zřetelně. A prosím tě, Hlase, abys mi pomohl na 
téhle cestě poznání!  
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HLAS:  
hluboký hlas 

Tvá modlitba je vyslyšena. POSLOUCHÁM TĚ! MLUV! 

ČLOVĚK: Ó, Hlase, smím vědět, odkud pocházíš? A jak ses objevil?  

HLAS: Byl jsem zde! Než jsi mě prosil!  Nikdy jsem nepřestal existovat. Jen to, 
že jsi nebyl dostatečně otevřený, ti nedovolilo mne slyšet. Já jsem HLAS, 
který promlouvá od věčnosti do věčnosti! Jsem vyjádřením tvého ducha, 
tvého vnitřního hlasu. Jsem pomocník na tvé pouti. Můj hlas nezmizí, 
pokud budeš hledat upřímně a zůstaneš mu pokorně otevřený! Já jsem 
ten HLAS...! 

Opět naléhavě POSLOUCHÁM TĚ! ČLOVĚČE! MLUV! 

Co je ta niterná pohnutka, která přepadá tvého ducha a celé tvé bytí? 

ČLOVĚK: Už dlouho si pokládám následující otázku: 

 “Může člověk prokázat existenci Boha za pomoci logiky 
pozemského rozumu?”  

HLAS: Vše, co tě na Zemi obklopuje... cožpak již to pro tebe není viditelná 
ukázka existence Boží? 

ČLOVĚK: Ano...Má intuice cítí, že není třeba žádných dalších důkazů. 

Ale můj rozum, podřízen prostoru a času, a proto omezen na tuto Zemi, 
je schopen rozpoznat pouze věci stejné povahy, velmi omezené věci. A 
svou kapacitou chápání nedokáže rozumět tomu, co je dál, jako 
existence Boha. Nyní má můj rozum nutkavou potřebu hmatatelného, 
logického důkazu, aby byl přesvědčen. 

HLAS: Přeješ si vědět, jestli by logika tvého lidského rozumu byla schopná 
prokázat Boží existenci! 

ČLOVĚK: Ano! Je-li Stvoření dílem Božím a je založeno na perfektní logice, 
vytvořeno na základě zákonů dobře definovaných Tvůrcem tohoto díla, 
pak i samotnou existenci tohoto Tvůrce musí být možno vysvětlit logicky. 

HLAS: Co je tedy počáteční hypotézou pro tvůj důkaz? 

ČLOVĚK: No??...Nic... 

HLAS:  

se smíchem     

Ha! Ha! Ha! A ty si přeješ prokázat Boží existenci! Předtím bude nutné, 
aby jsi připustil, jako počáteční hypotézu, základní předpoklad pro svůj 
důkaz.  

ČLOVĚK: A to je ….??? 

 

HLAS: Že Bůh opravdu existuje! A nyní, jak ukázat , a tedy připustit věc, kterou 
automaticky nepovažujeme za možnou, nebo kterou dokonce 
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odmítáme? A právě tady končí dokazování. 

ČLOVĚK: Ano, to je pravda...musím připustit, dokonce přijmout, že Bůh může 
skutečně existovat. 

HLAS: Jednodušeji! Chceš prokázat, že Bůh EXISTUJE! Musíš zformulovat jen 
jednu počáteční hypotézu. A jsou to jen dvě slova! 

ČLOVĚK:  
váhavě 

… Bůh existuje?! 

HLAS:  
souhlasně 

Bůh existuje! 

ČLOVĚK:  
také 
souhlasně 

Bůh EXISTUJE 

HLAS: A takhle začal tvůj důkaz! 

Rozuměj tomu dobře: mnozí si myslí, že Bůh neexistuje, protože se 
postavili za tuto myšlenku, aniž by vůbec přemýšleli dále. Napadlo je 
snad jednou jedinkrát, že by Bůh mohl existovat, tato myšlenka, která by 
jim umožnila začít jejich vlastní vnitřní dokazování? A pokud ano, 
podrželi si tu myšlenku dostatečně dlouho na to, aby se mohla zformovat 
a tak jim umožnila postupovat dále na cestě poznání? 

Není to otázka toho, zda slepě věřit že “Bůh existuje“, bez porozumění;  
ale ani  toho, zda odmítnout vše bez zkoumání! 

Postačí upřímně si jedenkrát položit otázku: “Existuje Bůh?”, abychom 
nechali tuto myšlenku, ať se vyvíjí svou cestou.  

Protože na jakoukoli položenou otázku bude dána odpověď! Je stále 
nutné se upřímně ptát sám sebe... 

ČLOVĚK: “Bůh existuje“. Avšak nemohu s touto hypotézou, tímhle tvrzením nic 
dělat! 

HLAS: Odpověď je vždy v tobě... 

ČLOVĚK: Nemohu to ani vztahovat k něčemu jinému, ani srovnávat  s čímkoli 
jiným...  

HLAS: To je pravda. 

ČLOVĚK: Potřeboval bych další počáteční hypotézu pro své vysvětlení.  

HLAS: Nyní ses ve svém postupu dotknul něčeho podstatného.  

Jakýkoliv prvek může být brán v úvahu a uznán, pouze pokud je srovnán 
s jiným prvkem. Jinak ne! Svět, který vidíš kolem sebe, byl takto 
vytvořen. Samý počátek celého stvoření spočívá v tomto principu. Vše 
bylo stvořeno nebo zformováno pouze na základě nečeho jiného, již 
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dříve existujícího. Pouze s jedním odděleným prvkem nelze nic vystavět; 
ale se dvěma prvky je vše možné!  Protože pak je můžeš spojit... 

Jakýkoliv prvek má svůj doplněk, na to nikdy nezapomínej! Ve tvém těle 
pohyb jedné nohy přivodí pohyb druhé, za nádechem následuje 
výdech...Dítě je počato dvěma doplňujícími se prvky, pokud nejsou...není 
dítě! I tvé hledání se řídí tímto zákonem! Můj hlas se přímo vztahuje k 
tvému hledání. Pokud přestaneš hledat, můj hlas přirozeně zmizí. 

ČLOVĚK: “Bůh existuje...“, “Bůh existuje...“ Co by mohlo být další hypotézou? Musí 
se to nezbytně nějak vztahovat ke slovu Bůh... 

HLAS: Kdo na této Zemi odkazuje na Boha? Kdo mluví o Bohu? 

ČLOVĚK: Mnoho lidí, kteří se k Němu modlí, kteří Ho prosí... 

HLAS: Kdo hovoří jasně, zřetelně o svém vztahu s Bohem? 

ČLOVĚK: V historii lidstva to byli poslové nebo proroci, kteří hlásali Slovo Boží, 
hovořili o Bohu. 

HLAS: Copak tě nenapadne jedna osoba, která v této oblasti poznamenala svou 
dobu tak silně, že začátek historie většiny lidstva se datuje do doby jeho 
existence? 

ČLOVĚK: 2011 po J.K?...Ježíš Kristus! 

HLAS: Ježíš je jediný, kdo jasně řekl... 

ČLOVĚK: “Já jsem Syn Boží!  “ 

HLAS: Mezi slovy“Syn” a “Bůh” nemůžeš mít lepší ekvivalenci.  

ČLOVĚK: JEŽÍŠ JE SYN BOŽÍ...To je odkaz na Boha! 

HLAS: Většina lidstva stojí na Jeho Slovech, Jeho Životě. A ty, čemu tedy věříš 
ty? 

ČLOVĚK: Věřím svému zkoumání, právě jsem přečetl jeho historii v evangeliích. 
Cítil jsem zlomky pravdy, ale jsou tam i věci, kterým nerozumím. A 
pochybuji. 

HLAS: Především neměj strach z těchto pochybností! Dokonce mohou být 
dobrým znamením v upřímném hledání Pravdy. Protože pochybovat 
znamená také zkoumat! Nesmíš se držet věcí, kterým nerozumíš! Slepá 
víra vede pouze k dogmatismu. Tedy pouze úplné pochopení povede k 
osvobozujícímu přesvědčení! 

ČLOVĚK: Hluboko uvnitř cítím v Ježíšových slovech Pravdu. Ale také cítím, že část 
té pravdy byla překroucena nebo špatně interpretována. Kdybych byl v 
Jeho době a poslouchal Ho, byl bych býval přesvědčen o  objektivitě jeho 
slov vycházejících přímo z Jeho vlastních úst...  
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HLAS: Je lepší pít z pramene než z kanálu! 

ČLOVĚK: Takhle nejsem zcela přesvědčen o důvěryhodnosti spisů z té doby v  
podobě, ve které se k nám dostaly dnes. A bylo toho tolik řečeno o 
Ježíši. Také o Marii, Jeho matce, a dnes také ještě o Máří Magdaleně. 

HLAS: To není opravdové! Žádná slepá víra! Nyní je pro tebe nejdůležitější 
následující otázka: <přijímáš existenci Ježíše a přijímáš skutečnost, že 
řekl: “JÁ JSEM SYN BOŽÍ”?> 

ČLOVĚK: Ano! Musím to přijmout. Vše kolem nás potvrzuje, že pobýval na Zemi: 
všechny naše kostely, všechny ty kříže podél cest jako Jeho připomínka. 
To vše je zcela reálné a musí se  zakládat na faktech z minulosti.  

HLAS: Mimo tento pozemský důkaz musíš připustit, jako ve své první hypotéze, 
že Ježíš je Syn Boží. Nic z toho jsi nevymyslel ty, je to napsáno v Bibli už 
téměř 2000 let! 

ČLOVĚK: Připouštím to. Zde je tedy má druhá hypotéza:  

 JEŽÍŠ JE SYN BOŽÍ 

HLAS: A je to, udělal jsi druhý krok! 

Při dokazování nejde o to porozumět všemu hned! Zpočátku je třeba 
vznést ty správné otázky, poté formulovat správnou hypotézu a tím tedy i 
přijmout možnost...! Úplné pochopení, nezbytné k přesvědčení, přijde 
teprve později, až budeš mít celkový obraz. 

Opravdový matematik založí své teorie na přijetí možnosti... Je-li 
uzavřen skutečnosti buď proto, že ji nevidí nebo ji díky momentálnímu 
omezení nechápe, nikdy ji nenalezne. Největší objevy byly uskutečněny, 
protože jednoho dne někdo připustil, aniž ji nutně musel v tom okamžiku 
chápat, existenci objeveného objektu.  

Také skutečnost, že jsi přijal své dvě první hypotézy za možné, ti 
automaticky musí otevřít dveře ke třetí...a tak dál. 

Řekni mi tedy znovu své dvě hypotézy! 

ČLOVĚK: Mám hypotézu, kterou musím vzít v potaz, neboť je napsaná v Bibli, a to: 

 JEŽÍŠ JE SYN BOŽÍ 

 Mám další hypotézu, kterou nemůžu zamítnout, hypotézu, kterou 
dokonce musím od začátku považovat za pravdivou, neboť je jediným 
objektem důkazu, což je: 

 Bůh EXISTUJE 

HLAS:  A máš to! Byla to dlouhá cesta, než ses sem dostal! Ale mezitím jsi také 
mohl dozrát a tak poznat cestu nutnou k dosažení tvých cílů. 
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se smíchem Cestou musíš jít krok za krokem, nevynechat ani jediný krůček, jediný 
stupeň, abys nakonec dosáhl úplného porozumění. Nesmí zde být žádná 
mezera. Pokud nepochopíš jeden krok, musíš se zastavit a pokračovat,  
teprve až mu zcela porozumíš. 

Tady to máš, první dvě hypotézy. Jsou základem tvého důkazu. Jak 
chceš prokázat, že Bůh existuje, když je nevezmeš v úvahu? Čeho sis 
všiml na těch dvou hypotézách? 

ČLOVĚK: Všiml jsem si, že jedna je odrazem druhé.  

HLAS: Ano, ale ne zcela přesným! 

ČLOVĚK: Ach, ano, začínám chápat: 

Když řeknu :”Bůh EXISTUJE”, Bůh může docela dobře existovat sám o 
sobě! V této větě není žádný odkaz na Ježíše. “Bůh existuje”, to je vše! K 
tomu, aby existoval, nepotřebuje odkazovat na nic jiného. 

Na druhé straně Ježíš nemůže existovat bez Boha! Neboť On sám 
odkazuje přímo na Něj, když říká: “Já jsem Syn Boží!” On je ve svém 
prohlášení Syn Boží, ničí jiný než Boží.    

Mohu tedy naznačit následující spojení: 

 JEŽÍŠ JE SYN BOŽÍ  

 je ekvivalentní v ětě že Bůh EXISTUJE 

 nebo 

 JEŽÍŠ, SYN BOŽÍ    ⇒⇒⇒⇒    Bůh EXISTUJE 

HLAS: Začínáš chápat, co je logický důkaz. 

ČLOVĚK: Matematická demonstrace! O existenci Boha! 

HLAS: Přesně! Není to snad to, co sis přál? 

A jak sis všiml, při dokazování mohou jít určité spojitosti pouze jedním 
směrem. Na druhé straně však, v jiných případech, mohou jít vzájemně 
oběma směry. 

Tak jen pokračuj! Až do konce důkazu! 

ČLOVĚK: Nemohu být spokojen s touto rovnicí jako s potvrzením toho, že Bůh 
existuje. Demonstrace nedokazuje vůbec nic!  

HLAS: Proč? 

ČLOVĚK: Toto spojení je platné pouze pro toho, kdo už je přesvědčen! Ale v tom 
případě ona osoba nepotřebuje důkaz! 

HLAS: Ano, tento vztah je binární, mezi Ježíšem a Bohem. Nedokazuje nic 
tomu, kdo není vnitřně přesvědčen. 
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ČLOVĚK: Potřebuji tedy další spojitost, jinak se nepohnu dál! Potřebuji třetí 
počáteční hypotézu, abych s ní mohl pracovat. 

HLAS: Nyní musíš svůj důkaz postavit důkladně! Najdi jeho základ. Abys našel 
tu třetí osvobozující hypotézu... 

Pomůžu ti otázkou: “Jak mohl Ježíš dokázat lidem, že skutečně je Boží 
Syn?” 

ČLOVĚK: Svými Činy... Svým Slovem... 

HLAS: Ano, to je naprosto správně. Ti, kteří byli duchovně otevřeni Jeho Slovu, 
Jej mohli z Jeho Slova poznat. Protože zde skutečně existuje spojitost. 
Lidé poukazovali na Jeho Slovo a Jeho Skutky. Ale já nehovořím o těch 
lidech. 

ČLOVĚK: O lidech, kteří chtěli jiný důkaz než Jeho vlastní Slova!? 

HLAS: Přesně! Někteří se Ho zeptali - ve své nedůvěře a s troufalostí, aniž by 
objektivně prozkoumali a poznali jen jedno jediné z jeho slov - “Ježíši, jsi 
skutečně Syn Boží?” Jeho odpověď byla... 

ČLOVĚK: “Já jsem On.” 

HLAS: Co mohl říci jiného!? A později s ním tito lidé  zacházeli jako s 
rouhačem... 

ČLOVĚK: Ti lidé chtěli mít jiný důkaz, pozemský, trošku jako dnes já, když si přeji
mít pozemský a hmatatelný důkaz. 

HLAS: Ano! Ale s tím rozdílem, že tvé hledání je upřímné a bude ti umožněno 
porozumět, pokud zůstaneš pokorný a upřímný. 

Avšak ti lidé vystupovali pouze s ohledem na obranu své pozemské moci 
v té době a nechtěli upřímně poznat Pravdu, kterou Ježíš přinesl. Ježíš 
jim překážel. Proč by jinak chtěli ukřižovat, zavraždit někoho jen proto, že 
prohlašuje, že je “Syn Boží”? V tom není žádná logika! Obzvláště když 
proroctví ve Svatých Písmech jasně ohlašovala Jeho Příchod. 

Každý má svou svobodnou vůli, řekněme schopnost svobodně se 
rozhodnout něco poznat nebo nepoznat. Tedy tehdy mnozí nechtěli 
poznání. Co by se stalo dnes? Je zde svobodná vůle lidských bytostí... 

ČLOVĚK: Pokud jde o tehdejší lidi, Ježíš jim nemohl dokázat vůbec nic, mohl jen 
říct “Já jsem On”. 

HLAS: Poté zůstal tichý... A když ti nyní tvrdím, hlasitě a silně: “Ježíš je Syn 
Boží”! Jaká je tvá reakce? 

ČLOVĚK: Nejsem o tom úplně přesvědčen. Můžeš to opakovat desetkrát, stokrát. 
Nejsem přesvědčen. Dokonce i když musím připustit tuto hypotézu pro 
svůj důkaz. 
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HLAS: Proč nejsi přesvědčen? 

ČLOVĚK: Protože nemám zkušenost s Jeho Slovem. Nerozumím zcela a jasně 
Jeho Slovu, a proto nejsem zcela přesvědčen.  “Ježíš je Syn Boží”: je to 
stále příliš abstraktní. Nemohu vytvořit jasný vztah mezi Ježíšem a 
Bohem,  který je nutný, abych porozuměl. 

HLAS: Přeješ si něco konkrétního. Odkaz k Bohu je příliš abstraktní. 

ČLOVĚK: Ano, tohle slovo, tenhle význam byl příliš zakalen. Ten obraz vousatého 
obličeje... Ta postava, jejíž jméno je používáno mnohými v jejich jazyce, 
aniž by věděli, kdo Bůh skutečně je, pokud skutečně existuje... “Bůh 
existuje”, přeji si to dokázat sám sobě, ale budu vůbec kdy vědět jaký je, 
kde je, co dělá??? Věřím, že...ne!  

HLAS: Opravdu není možné, aby to člověk  věděl. Neboť člověk je částí 
Stvoření, je bytostí. Nikdy se nebude moci stát autorem díla Stvoření, 
Stvořitelem, Pánem, Bohem.. 

ČLOVĚK: Bůh je tedy...nedefinovatelný! Ježíš nemohl dokázat, že je Syn Boží. 
Nemohl poskytnout pozemský, hmatatelný důkaz o nehmatatelné a 
nedefinovatelné skutečnosti! 

HLAS: Ano! Pouze lidská intuice, jeho duchovní původ mu může umožnit cítit 
Pravdu, a pouze ji pocítit, nikdy ji nemůže zcela uchopit! Buď tedy od této 
chvíle spokojen s tím, že řekneš že “Bůh existuje” nebo že “Bůh je”! 
Nesmí ti to zabránit v pokračování demonstrace. 

ČLOVĚK: Pokud není možné vytvořit žádný ekvivalent k Bohu, musím tedy – abych 
formuloval třetí hypotézu –  najít spojitost s jiným prvkem, zcela 
odlišným, majícím vztah k Ježíši. Musí to být prvek, který je doplňkem 
Ježíše. 

HLAS: Napiš tedy svou rovnici. 

ČLOVĚK: Mohlo by to být nějak takhle: 

 JEŽÍŠ, SYN BOŽÍ     ⇒⇒⇒⇒    ????? 

HLAS: se 
smíchem 

To není rovnice! Chybí tam jeden prvek! 

ČLOVĚK: Ano, ano. Hledám...”Ježíš je Syn Boží”. JEŽÍŠ = SYN BOŽÍ již bylo 
přijato. Proto mohu také  vyjádřit tento vztah jednodušeji: 

 SYN BOŽÍ      ⇒⇒⇒⇒    ?????? 

HLAS: Jaké prvky máš ve své rovnici? 

ČLOVĚK: SYN BOŽÍ. Například slovo Syn a slovo Bůh. Jak už bylo uvedeno, Bůh 
nemůže být lépe definován. Nemůžu napsat Bůh = něco. 
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Bůh = Bůh. Tak to je! Na druhou stranu, se slovem Syn je to jiné... 

HLAS: Co pro tebe znamená slovo “SYN”? 

ČLOVĚK: SYN se vztahuje k OTCI. Jako by  Bůh byl Otcem Ježíše. 

HLAS: Ano. Symbolicky je to přesně. Z mnoha odkazů k Otci ve Slově Ježíšově 
nebo dokonce i v Jeho Modlitbách, které dal lidem: “OTČE NÁŠ, JENŽ 
JSI NA NEBESÍCH...” 

A teď, SYN má jen jednoho OTCE. Ale OTEC může mít... 

ČLOVĚK: Několik Synů! 

HLAS: Tak, teď jsi to trefil! Skutečná jednoduchost, kterou může chápat i dítě! 
“Buďte jako děti” řekl Ježíš. Není třeba mnoho studovat, abyste 
porozuměli a poznali! A teď, prosím, jednoduchou dedukci! 

ČLOVĚK: Mohu vytvořit velmi jednoduchou rovnici doplněním výrazu “SYN...” v 
druhé části: 

 SYN BOŽÍ      ⇒⇒⇒⇒        SYN ?????? 

HLAS: Pravda spočívá v jednoduchých věcech! Pravý základ pro důkaz je  
jednoduchost, jako že 1 + 1 = 2! Pravda je v jednoduchosti. Tvá rovnice 
je jednoduchá, je tedy správné ji vzít v úvahu!  

ČLOVĚK: Nemohu však doplnit: 

 SYN BOŽÍ      ⇒⇒⇒⇒       SYN BOŽÍ 

 Protože tak se stále točím v kruzích! Je to had, který polyká svůj ocas! 
To je podivné! Mohu z toho tedy vyvodit pouze jedinou věc: 

“SYN BOŽÍ” může odkazovat pouze k DALŠÍMU “SYNOVI...”! 

HLAS: Tvá hypotéza dává smysl! Ale pozor! Nemůžeš si vymyslet tohoto 
“SYNA...” Nezapomínej na tohle: při důkazu nic nesmí být vymyšleno. 

ČLOVĚK: Budu hledat v Bibli, jestli Syn Boží sám neodkazuje k dalšímu “Synu...”! 

HLAS: To je moudrý závěr. Nechám tě provést toto nezbytné studium. Zavolej 
mě zpět, až něco najdeš... 
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 Kapitola II. 
 

 O několik dní později… 

ČLOVĚK:  

volá 

Ó, Hlase! Ó, Hlase! Prohledal jsem všechna Evangelia! A našel jsem 
na mnoha místech, k čemu Ježíš “SYN...” odkazuje! 

HLAS: Co je to za odkazy? 

ČLOVĚK: Je jich mnoho! 

 V Evangeliu podle Matouše: 

 “Ale jakož bylo za dnů Noema, tak bude i příchod Syna Člověka.” 24.37 

 “...v druhém narození, když se posadí Syn Člověka na trůnu velebnosti 
své…” 19.28 

 “Pošle Syn Člověka anděly své, aby vybrali z Království Jeho všecka 
pohoršení, i ty, kteří činí nepravosti.” 13.41 

 “Když pak přijde Syn Člověka jako Král a všichni svatí andělé s Ním, 
tedy se posadí na trůnu velebnosti Své.” 25.31 

 “Zajisté nedokončíte dílo své ve všech městech izraelských, než přijde 
Syn Člověka.” 10.23 

 V Evangeliu podle Jana**: 

 “Pracujte ne o pokrm, který hyne, ale o ten pokrm, který zůstává k 
životu věčnému, který Syn Člověka dá vám, nebo Toho potvrdil Bůh 
Otec.” 6.27 

 “Když povýšíte Syna Člověka, tehdy poznáte, že Já Jsem, Kdo Jsem; 
pak budete vědět, že sám od sebe nic nečiním, ale jak mne naučil Otec 
Můj, tak mluvím.”. 8.28 

 V Evangeliu podle Marka*: 

 “Syn…” 

HLAS: Dost! Zastav se! Nebudeš mi číst celou bibli! To bohatě stačí pro tvůj 
důkaz! Uveď svou rovnici, člověče! 
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ČLOVĚK: Hrdě. Tady je: 

 SYN BOŽÍ odkazuje k SYNU ČLOVĚKA 

 nebo 

 SYN BOŽÍ  ⇒⇒⇒⇒ SYN ČLOVĚKA 

 Existuje mnohem více pasáží. Nikdy jsem si nevšiml těchto odkazů k 
“Synu Člověka”. Nejpozoruhodnější je, že Ježíš mluví pouze o “SYNU 
BOŽÍM” a “SYNU ČLOVĚKA”! Žádní další “Synové...” z jeho úst 
nevycházejí! 

HLAS: Ano, termín “Syn Člověka” je uváděn v Evangeliích asi 80krát. Je to 
tedy velmi důležitý termín. Jaký je tvůj závěr? 

ČLOVĚK: Pokud Ježíš opravdu mluvil pokaždé o sobě, proč by používal dva 
termíny “Syn Boží“ a “Syn Člověka”, aby označil sám Sebe, když jeden 
je dostačující? 

HLAS: Ano! Jakub je Jakub! Není to Pavel. 

ČLOVĚK: A navíc, termín “Syn Člověka” používá Ježíš, který o Něm mluví, jako 
by “Syn Člověka” byl jeho nezbytným doplňkem. Předtím nikdo jiný než 
On tento termín skutečně nepoužil. 

HLAS: Byl použit jen párkrát Proroky. 

ČLOVĚK: A navíc Ježíš vždy mluvil o Synu Člověka v budoucím čase. 

HLAS: Jako by Syn Člověka měl přijít! 

ČLOVĚK: Ježíš vždy mluvil o SYNU ČLOVĚKA...ve 3. osobě! 

HLAS: Zde jsi to vystihl! Ježíš se nikdy formálně neidentifikoval se Synem 
Člověka. Nikdy neřekl: “Já, Syn Člověka,...atd...”, v protikladu k 
prohlášení “Já jsem Syn Boží”. Řekl: “až přijde Syn Člověka, atd...”. 
Což znamená...? 

ČLOVĚK: … Že by existovala další osoba, jiná než Ježíš!? 

HLAS: Vyjádři své zjištění přesně, aby se dalo zakotvit ve vědomí. 

ČLOVĚK:  

velmi pomalu 

Je ještě jeden SYN...jehož jméno je SYN ČLOVĚKA...který však není 
JEŽÍŠ Syn Boží...vztahuje se to k určité osobě...které přijde po 
Ježíšovi... 
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Jsem překvapen, že lidé a církve na to nepomysleli dříve! 

HLAS: Jako ty až dosud! 

 Mnoho lidí a dokonce i Ježíšovi učedníci si mysleli, že Ježíš mluví o 
sobě, když používá termín Syn Člověka. A tento názor je i nyní tak 
převažující, že někteří překladatelé Bible ve svém nepochopení mohou 
tu a tam použít tento termín  pro  označení samotného Ježíše. 
Navzdory těmto chybám ti to nezabrání ani ve zvažování hypotézy ani v 
pokračování důkazu, protože ten termín existuje! Ty jsi ho nevymyslel! 
Uveď tedy všechny své hypotézy! 

ČLOVĚK: Mám  toto: 

 Bůh EXISTUJE  

 JEŽÍŠ, SYN BOŽÍ  

. SYN ČLOVĚKA  

HLAS: Zjednoduš ty vztahy ještě více. Máš 3 pojmy, uspořádej je jednoduše 
do trojúhelníku 

ČLOVĚK: Tady! 

 To vypadá jako rodokmen... Otec se svými dvěma Syny! 

HLAS: Použijeme-li znamení kříže, co říkají křesťané? 

ČLOVĚK: “Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého”. 

HLAS: Což by byl logický ekvivalent pro: 

ČLOVĚK:  

 

SYN DUCH SVATÝ 

  OTEC  

Bůh 

SYN BOŽÍ SYN ČLOVĚKA 
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 Trojjedinost Boží! 

 Syn Člověka  by také mohl být vyjádřen termínem “Duch Svatý”! V Bibli 
jsem našel přesně tento odkaz: 

  “Pomocník, Duch Svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, vás naučí 
všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl” Jan 14.26* 

 Duch Svatý je Syn Člověka! Kterého Otec jednoho dne pošle ve jménu 
Ježíše! 

HLAS: Bůh je navždy neuchopitelný. Musíš se spokojit s tím, že “Bůh existuje”! 
To jsi pochopil. Ale termíny “SYN BOŽÍ” a “SYN ČLOVĚKA” můžeš 
zcela uchopit! Jsou to  hmatatelné bytosti! DVA BRATŘI! Vezmi tedy 
znovu svůj trojúhelník a ukaž mi nyní směr své rovnice. 

ČLOVĚK: Podle toho, co jsme už viděli, bych mohl naznačit vztahy v rovnici 
těmito směry: 

  

 Ekvivalence je vzájemná pouze v základně trojúhelníka, tj. Mezi Synem 
Božím a Synem Člověka. Syn Boží se obrací k Bohu. Syn Člověka, jsa 
Bratrem Syna Božího, je tedy také Synem Božím a také se obrací k 
Bohu. 

 Lze označit následující vztah: 

 

 

 Bůh se neobrací k nikomu , protože Bůh JE. Na druhou stranu Syn Boží 
a Syn Člověka se vzájemně vztahují  jeden k druhému, jsa dvěma Syny 
Božími. 

Bůh 

SYN BOŽÍ SYN ČLOVĚKA 

SYN ČLOVĚKA, Bratr 
Ježíše, Syna Božího ⇒⇒⇒⇒    

SYN ČLOVĚKA je také Synem 
Božím 
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HLAS: Perfektní! Zde je vzájemný vztah, který jsi objevil! 

 A zde jsou dva Boží Synové, neoddělitelní, znázornění  na frontonu 
křesťanské katedrály, katedrály ve  Strasbourgu: 

 

 

 V křesťanském učení se však hovoří pouze o jednom Synu Božím. 
Proč jsou tedy tyto dvě postavy na frontonu katedrály? Věděli snad 
stavitelé, že existují dva Synové? 

 - Nahoře vidíme Ježíše, Syna Božího držícího s Láskou ve své levé 
ruce Zemi a zvedajícího svou pravou ruku, aby ohlásil Toho, kdo přijde: 

 - Syna Člověka! Sedícího na svém trůnu, s královskou korunou na 
hlavě a mečem Spravedlnosti v ruce. 

 Cožpak to samo o sobě nestačí k rozpoznání existence Syna Člověka? 

ČLOVĚK: ACH! To je neuvěřitelné! 

HLAS: Je to, jako by tito dva Synové nemohli existovat jeden bez druhého, 
jako by byli současně JEDEN a přitom DVA, jako dvojčata, kde jeden 
reprezentuje Boží Lásku a druhý Boží Spravedlnost. A Láska a 
Spravedlnost jsou DVĚ, avšak současně I JEDNO. Proto se jeden 
vztahuje k druhému a naopak, navěky. 

A také kvůli tomu musí odteď tvoje práce sestávat ze zjišťování mnoha 
vzájemných ekvivalencí mezi Synem Božím a Synem Člověka, protože 
jinak nebudeš schopen  postoupit   ve svém důkaze dále. Tak tedy 
zopakuj svou poslední rovnici! 

SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔ SYN ČLOVĚKA 
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ČLOVĚK: Souhlasím! Zde je vzájemná ekvivalence, z níž budu nadále vycházet:  

 

 

HLAS:  vážně   Ale v tvé rovnici je jeden veliký problém! 

 Mladík pohlédl znovu na svou rovnici a najednou zvolal: 

ČLOVĚK: Ano! Chybí tam jeden pojem! 

  

 

HLAS:  

předstírající 

úžas   

Ty neznáš Syna Člověka ???? 

ČLOVĚK: Ale...dosud jsem ani nevěděl, že existuje! 

HLAS: Nebudeš schopen dokončit svůj důkaz, ponecháš-li ve své rovnici 
otazníky! Podle mého skromného názoru bych se, být tebou, pokusil 
rychle identifikovat SYNA ČLOVĚKA, jako u SYNA BOŽÍHO, protože 
to, co následuje, je velmi zneklidňující: 

  

 a 

ČLOVĚK:  

jako by se ho 

zmocnila 

panika 

Ale co musím udělat?!!! 

JEŽÍŠ,SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔ SYN ČLOVĚKA 

  

JEŽÍŠ, SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔    

???????,SYN ČLOVĚKA 

SYN BOŽÍ = JEŽÍŠ 

SYN ČLOVĚKA = ?????   (nevíš, KDO to je ) 
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HLAS: Neztrácel bych ani vteřinu a hledal bych HO! 

ČLOVĚK: Hledat HO?! 

HLAS: Už jsi dokončil svůj matematický dúkaz? 

ČLOVĚK: Ne… 

HLAS: Jsi přesvědčen, že “Bůh EXISTUJE”? 

ČLOVĚK: Ne… 

HLAS: Přišel již Syn Boží na Zemi? 

ČLOVĚK: Ano... je to napsáno v Bibli! 

HLAS: Byl poznán? 

ČLOVĚK: Ano, samozřejmě. Je to Ježíš...který řekl: “Já jsem Syn Boží”, Je to 
napsáno v Bibli. 

HLAS: Musí přijít Syn Člověka na Zemi? 

ČLOVĚK: Ano. Syn Člověka musí také přijít! To je část skutečné logiky v mém 
důkazu. 

HLAS: Přišel už Syn Člověka ne Zemi? 

ČLOVĚK: Ale...já nevím! 

HLAS: Tedy jsi nepoznal, KDO je Syn Člověka! Úplně jsi potlačil svou 
svobodnou vůli! Ale máš zde jen dvě možnosti volby! Ne víc! 

Ano… 

 Buď budu hledat Syna Člověka a definuji, KDO je, nebo 

ho nebudu hledat a můj matematický důkaz skončí tímto prohlášením: 

ČLOVĚK:   

s hlubokým 

povzdechnutí

m 
 

JEŽÍŠ 

SYN BOŽÍ 
⇔⇔⇔⇔    

????? 

SYN ČLOVĚKA 

HLAS:   Kdybych byl tebou, nespal bych celou noc...  
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pobaveně 

ČLOVĚK:  

téměř v 

slzách 

Ale co musím udělat? 

HLAS: Kdo hledá, najde! 

ČLOVĚK: Ale bylo by to jako hledat jehlu v kupce sena! 

HLAS: Přeješ si zjistit, KDO je Syn Člověka? 

ČLOVĚK:  s 

nostalgickou 

bolestí v srdci 

ANO, přeji si to! Ano, protože je to dnes hlavní cíl mé existence jako 
lidské bytosti na Zemi. Co by tedy se mnou bylo zítra, kdybych nechal 
tuto rovnici nevyřešenou, kdybych takto selhal? Nikdy  nebudu schopen 
to akceptovat, až do konce mých dní. 

HLAS: Pak používej svou intuici a svůj rozum až do konce! 

ČLOVĚK: Musím to najít...musím to najít. Nezastavím se v tomto bodě!  

  Po chvíli přemítání... 

 Když začnu s pasážemi z Bible, mohu z nich vydedukovat následující: 

 Ježíš mluví o Synu Člověka v budoucím čase. 

To je totéž, jako že Syn Člověka musí přijít až po Synu Božím. 

 Ježíš se pozemsky narodil v Betlémě, čemuž odpovídá, že Syn Člověka 
se musí pozemsky narodit někde na Zemi 

 Ježíš řekl: “JÁ JSEM SYN BOŽÍ”, čemuž odpovídá, že Syn Člověka 
musí pozemsky prohlásit: “JÁ JSEM SYN ČLOVĚKA” 

HLAS: Bravo! To jsou jednoduché a rychlé dedukce! To je konstruktivní 
demonstrace! Závěr, který vede k dalšímu, jako na talíři! 

ČLOVĚK:  

znovu 

sebejistý 

Tak, na druhé straně musím vzít  úvahu další dvě hypotézy: 

 1) buď Syn Člověka již na Zemi byl, nebo, 
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 2) Syn Člověka má teprve přijít. 

HLAS: Stále perfektně logické...Logika! 

ČLOVĚK:  Je pro mne problémem uvěřit první hypotéze, neboť pokud Syn 
Člověka již přišel na Zemi, pak by Ho lidstvo bylo mělo poznat: 
existovaly by viditelné známky toho, že tudy prošel, stejně jako u 
Ježíše, který evidentně poznamenal historii až po dnešní dobu. 
Spočítejme jen množství kostelů, které existují k Jeho slávě. Na druhou 
stranu, pokud jde o Syna Člověka...nic?! Žádná viditelná stopa Jeho 
příchodu? Žádná katedrála, žádná kaple? Cožpak Ho nikdo nepoznal? 

HLAS: Člověče! Nezapomínej, že ještě před hodinou jsi vůbec nic netušil o 
jeho existenci. Nyní nemůžeš kárat celé lidsto za to, že pro Něj nic 
neudělalo! 

ČLOVĚK: Ano, to je pravda….! 

HLAS: Sám Ježíš varoval, při mnoha příležitostech, že máme být bdělí a 
vědomí, abychom  poznali  Syna Člověka v čase jeho příchodu: 

 “Proto i vy buďte připraveni, neboť v tu hodinu, v kterou se nenadějete, 
Syn Člověka přijde.” (Mt 24-44)*. 

 Také se o tom mluví ve verších o moudrých pannách a bláhových   
pannách  (Mt 25 1-13)*, v závěru se slovy: 

 “Bděte tedy, neboť nevíte ani dne ani hodiny.” 

Nebo více: 

“Říkám vám, že jim zjedná právo rychle. Ale až Syn člověka přijde, 
nalezne na zemi víru?” (Luk 18-8)*.  

 

A pokud jde o tvou druhou hypotézu?  

ČLOVĚK: Druhá hypotéza: 

 “Syn Člověka má teprve přijít” je evidentně také zcela možná. Pokud se 
ale prokáže, že je to pravda, potom zde můj důkaz automaticky skončí. 
Pokud nebudu mít žádný doplňující prvek o Synu Člověka, pouze fakt, 
že “Jednoho dne přijde...”, nebudu proto schopen určit, KDO je, a 
pokračovat ve svém důkazu. Mohu určitě očekávat jeho příchod a 
potom dokazovat, až zde bude. Ale kdy? Jestli to bude za 200 let nebo 
2000 let...Nemohu zamítnout tuto hypotézu, pouze ji odložit stranou, 
protože bych dnes nebyl schopen s ní cokoliv udělat... 

HLAS: Takže, co uděláš? 
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ČLOVĚK: Stěží se nyní mohu zastavit, když jsem na tak dobré cestě! Je nutné 
ověřit první hypotézu! A skutečně, zbývá mi dnes udělat ještě jednu 
věc: 

 Hledat Ho pozemsky! 

HLAS:  

pochybovačn

ě 

Ale jak to uděláš?! 

ČLOVĚK:  Vůbec nevím!...Určitě budu zkoumat úzkostlivě a metodicky... 

HLAS:  

ještě více 

pochybovačn

ě 

Úzkostlivě?...Metodicky?... Třeba se podíváš do telefonního seznamu, 
jestli nenajdeš “Pan X, Syn Člověka, tel.....” 

ČLOVĚK: To určitě ne! 

HLAS:  

se srdečným 

smíchem 

Nebo třeba zatelefonuješ všem lidem na Zemi a zeptáš se jich: “Byli 
byste někdy řekli: “JÁ JSEM ON? SYN ČLOVĚKA”? 

ČLOVĚK:  

vážně 

Hledat Syna Člověka je důležitá věc, věc, kterou by  každá lidská bytost 
měla dělat seriózně. Nechám se vést svou intuicí, abych Ho našel! 

HLAS:  

jednoznačně  

Vidím celé tvé odhodlání, člověče! Vidím, že jsi udělal důležité 
rozhodnutí! Ponechám tě tedy s tvým výzkumem. 

Buď upřímný, šťastný a plný odvahy a až nalezneš Syna Člověka, opět 
mne zavolej. 

 Avšak pozor, varuji tě! Nikdy nezapomeň na Ježíšova slova o falešných 
prorocích, které také můžeš potkat: 

 “Mnozí falešní proroci povstanou a svedou mnohé” (Mt 24.11*: Zničení 
Jeruzaléma a příchod Syna Člověka. Nabádání k bdělosti). 
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 Kapitola III. 

  O několik měsíců později… 

ČLOVĚK: HLASE,Ó Hlase, volám tě! 

HLAS: Jsem zde! Člověče! Poslouchám tě! 

ČLOVĚK: Mluví velmi rychle, jakoby ve spěchu 

 Trvalo to dost dlouho! Nejdříve, vyhledávání na internetu všeho pod 
termínem “Syn Člověka”. Přineslo to více zmatku než přesvědčení. 
Dále, můj výzkum z několika výletů, který mi přinesl spoustu 
překvapení a problémů, ale také vytrvalost, odvahu, jasnost a  
zkoumání bez ústupků. 

 Musel jsem ověřit vše, i ty nejabsurdnější věci! Dokonce jsem se 
třikrát setkal s lidmi, kteří prohlašovali, že jsou “SYN ČLOVĚKA”. 
Ano, musel jsem se setkat s nějakými falešnými proroky, kteří mi byli 
postaveni do cesty. Ale hledal jsem pouze jediného Syna Člověka, ne 
deset, a hledal jsem toho skutečného, žádné falešné! 

 Pak jsem pochyboval o sobě a o své schopnosti porozumět. Stal 
jsem se téměř bezmocným, ale zakotvil jsem sám sebe ve své víře, 
ve své vůli najít. A lidé mi stále chtěli škodit a také mě chtěli přivést 
zpět k pozemštějším, praktičtějším věcem než je hledání Syna 
Člověka, nebo mi slibovali hory doly, jako by nechtěli, abych nalezl. 

 Dokonce jsem kvůli tomu i plakal, když jsem jednoho dne jednomu 
věřícímu položil jednoduchou otázku: “Hledám Syna Člověka, co 
byste mi poradil?”, a on odpověděl, překvapen: “Nehledej mystérium 
víry. Modli se a bude ti odpuštěno”. To je neuvěřitelné! Nerozuměl 
skutečně ničemu! A já jsem si řekl, že najdu Syna Člověka dříve než 
on. 

 A potom jsem stále neúnavně pokračoval v hledání pravdy. Nebylo 
snadné zkoumat objektivně. Zkoumal jsem důkladně. Avšak má 
cesta byla obtížná ale radostná, protože malý hlas na dně mé duše 
mi říkal: “Najdeš, najdeš...” , “Dej se vést” , “Kdo hledá, najde...” 
dokud nenadešel den, kdy jsem cítil, že konečně dosahuji svého cíle. 

 Dnes se k tobě vracím, Ó, Hlase, protože jsem nalezl! Nalezl jsem 
člověka, který přesně odpovídá předmětu mého výzkumu. Člověka, 
který odhaluje své učení jasně, učení, které přesně koresponduje se 
Slovy Ježíšovými. Nejsem ještě absolutně přesvědčen o této osobě, 
nešel jsem ještě dostatečně do hloubky a neabsorboval zcela jeho 
knihu – protože on napsal knihu! - ale cítím, podle jeho knihy, že tato 
osoba je někým mimořádným. 
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 Musím tedy nyní ověřit svou rovnici! Neboť nejdůležitější je, že díky 
této osobě  mi bude konečně umožněno dokončit rovnici, kterou jsem 
nechal několik měsíců stranou...Protože mám jméno, kterým mohu 
nahradit otazníky: 

 

 
JEŽÍŠ 

SYN BOŽÍ 
⇔⇔⇔⇔    

?????? 

SYN ČLOVĚKA 

 

 Tato osoba řekla a dokonce ve své knize napsala: 

 “JÁ JSEM ON, SYN ČLOVĚKA, OHLÁŠENÝ JEŽÍŠEM!  

 “J á jsem On, Syn Člověka poslaný Bohem, 

který byl samotným Synem Božím, Ježíšem, zaslíben l idstvu. ” 

HLAS: Dobře!! Velmi dobře!! Gratuluji! Potom tedy začni bez meškání 
ověřovat svou hypotézu! Protože je-li správná, budeš schopen 
pokračovat ve svém důkazu až do konce! Ještě před tím bych ti ale 
chtěl znovu připomenout několik pravidel konstruktivního dokazování, 
aby ses  cestou při postupu neztratil: 

 Důkaz je úvaha, která je založena na logice. Umožňuje prokázat 
pravdu a začít od faktů, která jsme prokázali nebo připustili dříve. To 
je to, co jsi už udělal se svými prvními hypotézami a co jsi velmi 
dobře pochopil!! 

Když jsi prokázal jednu věc, můžeš ji použít pro prokázání další a tak 
dále, dokud konečně nedojdeš k tomu, co jsi původně chtěl dokázat: 
u tebe se jedná o existenci BOHA! Je-li tvůj důkaz úspěšný, můžeš 
jej zakončit třemi malými magickými písmeny...Q.E.D. 

ČLOVĚK: “Quod Erat Demonstrandum”, “co bylo nezbytné dokázat”! 

HLAS: Doufám, že jednoho dne je budeš moci připojit ke svému listu! 

 Ve Stvoření a na Zemi je možné prokázat vše. Dokonce i existenci 
Boží! Je jen nezbytné zůstat upřímný, mít jasné myšlení, skvělou 
intuici a poznat Základní Zákony ve Stvoření. 

 Řiďme se pravidly dobrého důkazu:  musí prokázat existenci faktů, 
na nichž je založen, stejně jako jsi dříve prokázal, že “Syn Boží a Syn 
Člověka jsou dvě různé osoby”. Toto se zakládá na skutečných  
Slovech Ježíše, což zde musíme považovat za pravdu, neboť je to 
hypotéza či výchozí postulát, skutečný základ důkazu: je to psáno v 
Bibli, proto to může být jen pravda! Nemůžeš to zpochybňovat. Je 
tedy jen na tobě, jak prokázat při své demonstraci, že co je psáno v 
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Bibli...je skutečně zcela pravdivé!! 

 Jako jakékoliv vysvětlení, které si zasluhuje toto označení, důkaz 
musí být postaven na zjištěných faktech, která se dají hned zpočátku 
ověřit, to znamená, že musíš svůj důkaz postavit na věcech, prvcích, 
myšlenkách, o nichž víš, že jsou pravdivé, existující, ověřené, 
publikované: nikdy při důkazu nic nevynalezneš! Termín “Syn 
Člověka” jsi nevynalezl: je použit v Bibli více než 80krát. “Betlém” jsi 
nevymyslel: tato vesnice opravdu existuje a v Bibli je uveden jako 
místo, kde se narodil Ježíš. Ježíš řekl: “Já jsem Syn Boží”, to jsi taky 
nevymyslel. Atd.... 

 Spočívá-li tvůj důkaz na bezchybných základech, potom i konečný 
závěr se ti ukáže jasně jako Pravda. Pravda bude tak jasná, že 
počáteční hypotéza, kterou jsi na začátku přijal jako neprokázanou 
nebo neprokazatelnou, bude automaticky také zřejmá a pravdivá, 
protože to nemůže být jinak! Jinými slovy: Q.E.D.! Neboli: “Rouška 
padá a víra se stává přesvědčením!”.  

ČLOVĚK: Ale co když někdo prokáže, že můj důkaz nefunguje? Nesedí? 

HLAS: Aby prokázal opak? Vždy se najde někdo, kdo bude chtít dokázat 
opak. Nebo hůře, popřít, vyvrátit důkaz, bez jakékoli objektivity. 
Důkaz, který potěší jednoho, nemusí nutně potěšit i jiné.  

 Ale bylo by také nezbytné, aby ten, kdo pochybuje, měl odvahu 
prokázat opak, t.j. “snížit se k absurdnu” ! Bylo by nezbytné, aby 
například dokázal, že Ježíš neřekl: “Já jsem Syn Boží”... absurdní, 
že? Protože On to řekl! Je to napsáno v Bibli! atd....  Kdyby někdo 
chtěl prokázat opak, pravděpodobně by tím strávil mnohem více času 
než ty, když jsi prokazoval Pravdu. Neboť tím by ten člověk odmítal 
vše “en bloc”(vcelku se vším všudy, pozn.překl.); takový člověk 
nebude chtít dokazovat vůbec nic. To se stává často a nemůžeš s 
tím nic dělat. Každý si může svobodně zvolit. Prostě to pro takového 
člověka není. 

 Je tady stále něco velmi důležitého, co ti chci říct . Nevztahuje se to k 
logice konstruktivního dokazování jako takové, ale k zákonu 
pravděpodobnosti, hojně užívanému v matematice. Tím, že dáš do 
vztahů jeden element s druhým, můžeš také spočítat, že tento 
zmíněný vztah může skutečně existovat. Matematicky stanovené 
pravděpodobnosti ti velmi pomohou, protože mohou být zdrojem 
vedoucím k přesvědčení. Určitě je jednoho dne budeš muset použít. 

 Ale dříve, než mi odhalíš Jméno Syna Člověka, máš dostačující 
informace o tomto muži, abys mohl důkladně studovat platnost své 
hypotézy? 

ČLOVĚK: Ano, myslím, že mám všechny nezbytné informace, obzvláště o 
průběhu  jeho života, přesně jako nás informuje Bible o celém životě 
Ježíše. Mám také tuto knihu, stejně jako ostatní spisy, které ho 
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SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔    SYN ČLOVĚKA 

…. ⇔⇔⇔⇔    …. 

…. ⇔⇔⇔⇔    …. 

 Atd.  

  

zmiňují, která mi umožní zkoumat objektivně. 

HLAS: Dobrá! Tyto informace jsou důležité, protože, abys ověřil svou 
hypotézu, bude nutné, abys pokračoval ve vytváření jasných a 
logických vztahů mezi SYNEM BOŽÍM a SYNEM ČLOVĚKA: 

  

 A proto musíš zužitkovat všechna pozemsky prokazatelná  fakta 
ohledně jejich dvou životů, stejně jako všechny spisy, které na ně 
odkazují. 

 Nyní budeš muset dokázat, že osoba, kterou jsi našel, je skutečně 
Syn Člověka  ohlášený Ježíšem! 

 Uděláš-li to, tvůj důkaz bude pokračovat logicky až do konce. Pokud 
to neuděláš, určitě se rychle projeví nedůslednost a ty 
uvízneš...potom bude nutné, abys porozuměl proč, abys prozkoumal 
svůj neúspěch a hledal znovu ještě neúnavněji. 

 Ale nyní do práce! Ověřuj, zkoumej! Neboť pouze to povede k 
přesvědčení! Do toho! Abych ti pro začátek pomohl, položím ti malou 
otázku: “Kde se narodil Ježíš?” 

ČLOVĚK: Narodil se v Betlémě, jak každý ví! Celý svět si to připomíná o 
Vánocích. 

HLAS: Ta magická vánoční noc...magická pro děti, ale i pro rodiče. Ta noc, 
kdy pastýři a mudrci přišli, aby se klaněli v jesličkách, ta noc, kdy se 
na nebi objevila hvězda... 

ČLOVĚK: Pokaždé, když se o Vánocích podívám na jesličky, pomyslím si, že 
bych byl býval rád přítomen při té události. Sním jako dítě o třech 
moudrých mužích, kteří hledali a poznali, že Dítě Ježíš je Syn Boží. 

HLAS:  

s  úsměvem 

Stejně jako ty, když hledáš a poznal jsi Syna Člověka! Nový Mudrc!    
“ Moudrý Muž moderní doby ”! 

ČLOVĚK: Když jsem byl dítě – myslím, že jsem nebyl jediné dítě, kterému se to 
stalo – vždy jsem se identifikoval se Třemi Králi, když maminka 
každé Vánoce vytáhla z krabice malé hliněné figurky, jemně je 
vybalila z papíru nebo z ochranné vaty, a dala je do jesliček. Jesličky 
se zabydlely těmito malými lidmi. To zůstalo zakotvené hluboko v mé 
paměti.. 
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HLAS: Věříš, že se to opravdu takto stalo? Jako v jesličkách z tvého dětství. 

ČLOVĚK: Ano, chci tomu věřit, jako věří dítě, když se  kouká, plné údivu, na 
rozsvícené jesličky a stromeček. Jak to cítím, nakonec mnoho lidí na 
Zemi tomu také chce věřit a vložit své naděje ve Štědrý den. Ta noc 
je tak vznešená a nádherná! 

 Věřím tomu, protože je to tak pevně zakotveno v populární tradici , že 
je to celé reálné. A je to tak živé v mé duši, jako když jsem byl dítě... 

HLAS: Jak podle tebe našli Tři Králové přesné místo Ježíšova narození? 

ČLOVĚK: Podle Bible šli za hvězdou, která zářila nad Betlémem. A v 
Jeruzalémě se také ptali krále Heroda. 

HLAS: Ano, na konci své cesty. Avšak jejich cesta byla mnohem delší! Přišli  
ze vzdálených zemí. Přišli z Východu. Jak mohli najít, s rozpětím 
několika kilometrů tak přesné místo? 

ČLOVĚK: Dostalo se jim velkého vnuknutí... 

HLAS: 

se smíchem 

Ano, správně! Ale to nevysvětluje vše! Ty sám máš nesporně při 
svém dokazování také vnuknutí, protože jiní by stále ještě hledali své 
první hypotézy! 

 Ve skutečnosti Tři Mudrcové stejně jako ty postupovali logickou 
dedukcí, dokonce matematickou... 

ČLOVĚK: Ale co udělali, aby našli to místo? Z místa, kde žili, z životních 
podmínek tehdejší doby, s pozemskou omezeností, ve vztahu k 
oblasti, kde žili? 

HLAS: Neměli ani televizi, ani rádio nebo internet, aby dohlédli daleko! 

ČLOVĚK:  
pobaveně 

Aby slyšeli informace! A aby z televize zjistili tu zprávu, že se té noci 
narodil Syn Boží... 

HLAS: Ne, žádné takové ohlášení neexistovalo. Na druhé straně, co bylo 
zřejmým prostředkem k otevření se vzdálenější pozemské realitě a 
tedy narození Ježíše v Betlémě? 

ČLOVĚK: ???? Hmm, nic mě nenapadá! 

HLAS: Jaký zřejmý důkaz se objevuje každou noc, všem lidem, ať jsou na 
Zemi kdekoliv? Jen když nepatrně nachýlí hlavu...  

ČLOVĚK: … Hvězdy??? 

HLAS: HVĚZDY!!! Astronomie! Astrologie! Královské umění ve svém 
nejvznešenějším vyjádření! 
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ČLOVĚK: Dívali se na hvězdy a zkoumali je... 

HLAS: Je to stejné tady i tam...UNIVERZÁLNÍ. 

 Byli tedy schopni stanovit pro svůj důkaz nezbytné vztahy. 
Rozpoznali hmatatelné důkazy vzdálené reality, přestože byly 
univerzální, a dokonce přesahující hranice jejich vlastního království. 

V logickém důkaze hledali na svém pergamenu, od hvězdy ke 
hvězdě, od vztahu ke vztahu, od ekvivalence k ekvivalenci, od znaku 
k znaku , za pomoci dalekohledů, kompasu a pravítek, a rozpoznali 
existenci Boha a Jeho Vůle! Potom jasně poznali v živoucím 
experimentu pozemský důkaz, který hledali, zjevný před nimi, ve 
hvězdách. A, přesvědčeni, vydali se na cestu naznačeným směrem, 
aby se setkali s Bohem, nebo spíše s Jeho Synem, Ježíšem. 

ČLOVĚK: ACH! Pravdivý příběh o Vánocích! 

HLAS: Příběh, který teď plně žiješ v přítomnosti! 

ČLOVĚK: V tom případě, udělám totéž! Zvednu hlavu! Podívám se na hvězdy! 
A odejdu si rychle koupit  dalekohled! 

HLAS: Oh! Ne tak rychle! A co s ním budeš dělat? 

ČLOVĚK: Poznám vzdálenou realitu…  

HLAS:  udiveně Cožpak jsi už nenašel místo narození Syna Člověka? 

ČLOVĚK: Ano, samozřejmě, našel jsem ho... 

HLAS: A cožpak nemáš určitý počet počátečních hypotéz, kterými jsou 
mnohá fakta a důkazy o životě Syna Člověka? 

ČLOVĚK: Ano, to je pravda... Na rozdíl od dob Tří Králů, není Syn Člověka 
novorozeným dítětem. Mám o jeho životě už vše. Znám vzdálenou 
realitu. A tak to udělám obráceně! Abych dokázal, že tato realita je 
zcela pravdivá! 

HLAS: Přesně! Dokaž, že co jsi zjistil, je správné. A abys to udělal, postupuj 
ve svých pozorováních obráceně, než jak činili Tři Mudrci. Pátrej 
obráceným směrem! 

ČLOVĚK: Co mi to říkáš? Obráceným směrem? 

HLAS: Pomocí současných dostupných prostředků pro tebe bude mnohem 
jednodušší cestovat a z výšky sledovat obrácený směr! Nehledět ze 
Země na oblohu, ale... 

ČLOVĚK:  zvolal … z oblohy k Zemi! Samozřejmě! Pozorovat Zemi z pohledu zhora... 
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HLAS: Chceš-li mít hmatatelný a pozemský důkaz existence Syna Člověka, 
co  můžeš dělat, jestliže se nepozvedneš ze svých současných 
lidských podmínek, díky kterým zůstáváš vězet na úrovni země, kde 
žiješ, jak to zakusili Tři Mudrci? Dívej se tedy daleko, velmi daleko, a 
budeš schopen rozpoznat snáze všechny vztahy mezi Synem Božím 
a Synem Člověka, obzvláště ty, které jsou významné a tedy ne 
snadno viditelné zezdola. A uděláš to přesně tak jako Tři 
Mudrcové...pouze opačným směrem.   

ČLOVĚK: Bude tedy pro mou práci nezbytné mít detailní mapy a plány světa! 
Rychle si nějaké koupím! 

HLAS: Zapomeň na mapy! Ploché mapy jsou již z jiného století...Naneštěstí 
zkreslují data, protože se pokoušejí dvojrozměrně prezentovat realitu, 
která je ve skutečnosti oblá, trojrozměrná (zeměkoule). Tento přístup 
způsobuje velké problémy, v závislosti na použité projekci, jako je 
třeba Mercatorova projekce, která podstatně  rozšiřuje oblasti blízko 
pólů, protože vykresluje všechny poledníky rovnoběžně, což je 
samozřejmě úplně špatně. Koukni se na Antarktidu nebo Grónsko : 
jsou mnohem větší!   

 

 

 Dvojrozměrné mapy nejsou tedy dost přesné. Jsou určitě dobré 
například pro vyznačení silnic, ale určitě ne pro hledání Syna 
Člověka! 

Tvá práce musí být extrémně přesná. A i když nějaké nepřesnosti při 
měření existují v každé práci, zde musí být jen minimální . 

ČLOVĚK: Bylo by tedy nezbytné, abych pracoval přímo se zeměkoulí. 

HLAS: Ano! Velká část práce už byla vykonána tobě ku pomoci! Použij 
prostředky své doby! Můžeš plně čerpat z bohatství této Země, aniž 
se budeš muset moc hýbat. Prostředky, ať jsou jakékoliv, jsou zde, 
aby ti pomohly. Pak zcela záleží na tom, jak jsou použity: zda k 
dobrému nebo špatnému. Všechno je zde, abychom to mohli použít 
ke své věčné potřebě či poznání. 

ČLOVĚK: Použiji vhodný software, který prezentuje zeměkouli, se všemi 
satelitními snímky! 

HLAS: Země v tom programu je již celá vyfotografovaná a zmapovaná tak 
dobře, že jediný strom je rozpoznatelný z velmi velké vzdálenosti. 
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ČLOVĚK:  vážně … Takže  také vojenské strategické  stránky... 

HLAS:  vážně  

a vyrovnaně 

… Ale stejně tak tam musí být Syn Člověka! 

ČLOVĚK:  
dychtivě   

Čím musím začít? Jsem připraven! 

HLAS: Čímkoli chceš! Základem je začít. 

ČLOVĚK: Mudrci šli při svém hledání směrem k Betlému. Cítím tedy, že začnu 
v rodišti Syna Člověka. 

To město se jmenuje Bischofswerda. Je v oblasti... 

HLAS: Dost! Opatrně… Začni zvolna… Ponechej stranou detaily. Nezáleží 
na tom, ve které zemi nebo ve které oblasti to město je! Důležitý na 
tvém důkaze je hlavní prvek v okamžiku, kdy se ten prvek objeví; ne 
detaily, které jsou kolem něj. Pokud to tak není, vystavuješ se 
vážnému riziku, že se rychle ztratíš v detailech, a nepoznáš hlavní nit 
diskuse při důkaze. Pouze jednu věc najednou… 

ČLOVĚK: Syn Člověka se narodil v Bischofswerdě. 

HLAS: Tak, to je snadné. 

ČLOVĚK: Syn Boží se narodil v Betlémě. 

HLAS: Perfektní! A teď, prosím, vytvoř jednoduchý vztah! 

ČLOVĚK: Tady je vztah: 

 
 

Syn Boží 

Betlém 
⇔⇔⇔⇔    

Syn Člověka 

Bischofswerda 

 Počkej, ta dvě města začínají stejným písmenem... 

HLAS: Stále hledej další souvislosti. Od nynějška musíš, jak už jsem ti řekl, 
hledat všechny souvislosti mezi Synem Božím a Synem Člověka, 
protože, a na to nezapomínej, jeden se stále vrací k druhému a 
naopak: 

  

 SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔    SYN ČLOVĚKA 

ČLOVĚK: Díky čtení spisů jsem přesně zaznamenal souvislosti mezi některými 
velmi zajímavými údaji, které byly řečeny samým Synem Člověka: 
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 “Co je Jezero Genezaretské pro Ježíše, je Jezero 
Garda pro mne. ” 

 
HLAS: Opravdu velmi krásná souvislost. Dokonce ani není nutné ji hledat. 

Oba Synové ti ji naservírovali na podnose. 

ČLOVĚK: A tak, zde je souvislost: 

 
 

Syn Boží, 

Jezero Genezaretské 
⇔⇔⇔⇔    

Syn Člověka, 

Jezero Garda 

 Zajímavé, jezera také začínají stejným písmenem... 

HLAS: Co pro ně tato dvě jezera znamenají? 

ČLOVĚK: Jezero Genezaretské, také nazývané Galilejské Moře, bylo pro 
Ježíše jezerem všech Jeho zázraků: zázračného rybolovu, zmírnění 
bouře, zázraku s bochníky chleba a rybami, chození Ježíše po vodě, 
atd....V řece Jordán nedaleko  jezera byl Ježíš pokřtěn Janem 
Křtitelem. Ježíš si vybral většinu svých učedníků na břehu jezera (byli 
to rybáři). Ježíš kázal na hoře Blahoslavenství nad jezerem, atd... 
Toto jezero bylo pro Něj místem splnění, mnohem důležitějším než 
Nazaret, město jeho dětsví.  

HLAS: Ano, dobře! Víš mnoho věcí o Ježíšově Jezeře. 

ČLOVĚK: Když jsem podruhé četl Evangelia v době, kdy jsem zkoumal termín 
“SYN ČLOVĚKA”, moc mi to pomohlo! 

HLAS: A co jezero Garda? 

ČLOVĚK: Syn Člověka podnikl několik cest k jezeru Garda a k tomuto tématu 
řekl: “Tyto cesty rozhodně nebyly cestami za relaxací nebo 
potěšením. Pokaždě přišlo důležité splnění a současně velká 
kosmická událost, nemohu o nich mluvit s lidmi, protože by tomu 
nerozuměli.” 

HLAS: Máš další odkazy? Další souvislosti, které by mohly být vytvořeny 
mezi dvěma Syny? 

ČLOVĚK: A další odkaz na Syna Člověka je místo, kde žil v Tyrolsku: 
Vomperberg, také nazývaný Svatá Hora. Na tom místě napsal Svou 
Knihu a taky tam bylo mnoho splnění. Mnoho lidí k Němu přišlo a 
poznalo Ho. 

 A to mě přimělo pomyslet na vztah, který existuje mezi Ježíšem a 
Svatým Jeruzalémem. Protože během Své mise Ježíš přišel do 
Jeruzaléma, přesně v době Velikonoc, a mnozí ho poznali jako Syna 
Božího. Objevila se velká splnění a další by byla určitě uskutečněna, 
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kdyby předtím nebyl zastaven. 

 Mohu tedy zvážit a lehce napsat toto: 

 Syn Boží, 

Svatý Jeruzalém 
⇔⇔⇔⇔    

Syn Člověka, 

Svatá Hora 
 

HLAS: Všimni si, že zde je další souvislost, na jedné straně je Svatá Země 
Izraelská a na druhé Svatá Země Tyrolská! 

 Svatá Země Izraelská  ⇔⇔⇔⇔    Svatá Zem ě Tyrolská 
 

ČLOVĚK: Ach ano, ani jsem si toho nevšiml! 

HLAS: Tento přídomek je Tyrolsku dáván již po staletí. Je to něco zcela 
pozoruhodného, protože žádná jiná země v Evropě, ani její část není 
spojována s pojmem “Svatá”! 

ČLOVĚK:  Mám tedy následující vztahy: 

 SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔    SYN ČLOVĚKA 

BETLÉM ⇔⇔⇔⇔    BISCHOFSWERDA 

SVATÝ JERUZALÉM ⇔⇔⇔⇔    SVATÁ HORA 

JEZERO GENEZARETSKÉ ⇔⇔⇔⇔    JEZERO GARDA 
 

HLAS: S tímhle už můžeš mnohé vypátrat. Zbývá ti tedy ověřit tyto 
vztahy...za pomoci připojení satelitních snímků!  

ČLOVĚK: Ano. Hned! Pokud jde o Ježíše, jsou zde tato místa: 
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Zajímavé...ta místa jsou na zeměkouli seřazena za sebou...

HLAS: Podívej se také na Syna Člověka, než uděláš nějaké závěry. 
Nezapomeň, že nejdůležitější věcí je najít vztah jednoho k druhému. 

ČLOVĚK: Pokud jde o Syna Člověka, zde jsou ona místa: 
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 Ach!!! Tato tři místa jsou také perfektně seřazena! A v evropském 
měřítku je to ještě pozoruhodnější! Je teď nezbytné, za každou cenu, 
abych vypočítal pravděpodobnost. 

HLAS: 

s úsměvem 

Tak a teď se dostáváš k pravděpodobnostem! 

ČLOVĚK:  Poslouchej, Ó, Hlase! Jaká je pravděpodobnost, že tato tři místa v 
Evropě leží na jedné přímce? Tato pravděpodobnost je velmi malá! 
Jezero Garda je v evropském měřítku malé... 

Počítám pravděpodobnost, s jistými nepřesnostmi měření, je to asi... 

šance 1 ze 1500 ! 

HLAS: A pokud jde o přímku v případě Syna Božího? 

ČLOVĚK: V poměru k dané oblasti je jezero Genezaretské mnohem větší. 
Počítám pravděpodobnost pro 3 místa seřazená na jedné přímce a je 
to: 

šance 1 ze 60 

HLAS: Nyní tedy polož obě přímky vedle sebe, abys je mohl lépe 
prozkoumat. 

ČLOVĚK: Zde jsou ty dvě přímky ze satelitních snímků s evidentně rozdílnými 
měřítky: 
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 Dole mám dvě místa narození, nahoře dvě jezera  a mezi nimi dvě 
svatá místa ( Svatý Jeruzalém a Svatou Horu). 

Je pozoruhodné, že obě místa narození začínají písmenem B a obě 
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jezera písmenem G! 

HLAS: Také můžeš spočítat pravděpodobnost 

ČLOVĚK: Vypočítat pravděpodobnost vztahující se k písmenům je celkem 
jednoduché. Zjišťuje se podle pravděpodobnosti výskytu písmene  v 
abecedě, která má 26 písmen, abychom zjistili pravděpodobnost 
výskytu dvou B a potom dvou G. 

 Můj výsledek je :  přibližně 1 ku 200 

HLAS:   Jaká je pravděpodobnost na základě tohoto diagramu? 

ČLOVĚK: Logicky, celkový vztah mezi dvěma přímkami, t.j. produkt výše 
stanovených pravděpodobností, nám tedy dává praděpodobnost: 

1/1.500 X 1/70 X 1/600 = 1 in 18.000.000 

1 šance z… 18 milion ů! 

Rozmrzelý tváří v tvář těmto číslům zůstal mladík velmi dlouho tichý... 

HLAS:   Pojednou Hlas prolomil ticho otázkou:  Sázel jsi někdy v loterii? 

ČLOVĚK: Kdysi, ale rychle jsem toho nechal, protože jsem pochopil, že 
neexistuje žádná reálná šance na výhru. 

HLAS: Skutečně, máš šanci přibližně 1 ku 14ti milionům, že budeš mít 6 
výherních čísel. 

ČLOVĚK: 1 ze 14ti milionů… 

HLAS:  Ano! Proto jsem šťastný, že ti dnes mohu říci, že jsi právě 
symbolicky vyhrál...první cenu! 

ČLOVĚK:  
zkamenělý 

  To není možné… tomu nemůžu věřit… 

HLAS: Hledáš, abys prokázal blízké spojení mezi Synem Člověka a Synem 
Božím. Výpočty ti říkají, že existuje jen jedna šance ze 42 milionů, že 
nalezená osoba je skutečně Syn Člověka ohlášený Ježíšem. Jak je 
to tedy nyní s tvým přesvědčením? 

ČLOVĚK: No, to je neuvěřitelné, skutečně neuvěřitelné...Ale pro absolutní 
přesvědčení...Stále potřebuji...Jde to příliš rychle... 

HLAS: Příliš rychle! … To není problém! Pokračuj ve svých rovnicích. 

 V lidském měřítku možná můžeš najít i stovku lidí, kteří budou 
vyhovovat všem tvým kriteriím: dvě perfektní přímky, dvě B v místech 
narození, dvě G v názvech důležitých jezer, atd..., ale v této stovce 
lidí musí být alespoň jeden, který jednoho dne řekl: “Já jsem ON, Syn 
Člověka.” A to není vůbec běžné... 
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Ze srdce věřím, že máš...samozřejmě! Samozřejmě...Žádnou slepou 
víru! Tvůj důkaz ještě není dokončen! Zkoumej dále život Syna 
Člověka. Zkoumej...  

ČLOVĚK: 
rozhodně 

Určitě musím svou hypotézu prozkoumat blíže! Stejně jako Tři 
Mudrcové vidím jen jednu věc, kterou je třeba udělat: jet přímo na 
místo, do Bischofswerdy! Do rodiště Syna Člověka. 

HLAS: To je moudré rozhodnutí! Šťastnou cestu, nový mágu! Zavolej mne, 
až tam budeš. 
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Kapitola IV. 

 A tady je mladík, jako Tři Mudrcové, na cestě do místa, kde se 
narodil Syn Člověka: Bischofswerdy. Odteď to byla hypotéza pro 
důkaz! Jedna šance ze 42 milionů... 

 Bischofswerda vypadala jako malé tiché městečko, kam ranní 
slunce vnášelo svou veselost. Když mladík přijel do centra města, 
pocítil zvláštní blaho, jako by město dýchalo požehnáním. 

 Mladík obešel náměstí, pak se rozhodl bez prodlení zavolat Hlas. 
Ach! Ten Hlas! Odteď pro něj byl jako anděl strážný! Bez něj by 
určitě nikdy nedošel do Bischofswerdy, ani zde nehledal Pravdu o 
Synu Člověka. 
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ČLOVĚK:  HLASE, Ó Hlase, volám tě! 

HLAS: Jsem tady! Člověče! Poslouchám tě! 

ČLOVĚK:  Jsem na náměstí v Bischofswerdě! A jsem připraven hledat stopy 
nezbytné pro pokračování důkazu. Nyní je nejdůležitější přesně 
najít rodný dům Syna Člověka. 

HLAS: Výborně! Jak budeš postupovat? 

ČLOVĚK:  Právě naproti sobě vidím radnici. Hned tam půjdu a zeptám se. 

HLAS: Opravdu věříš, že to bude užitečné? 

ČLOVĚK:  Ano, pokud chci získat nezbytné informace. Starosta má určitě 
kompletně všechny záznamy až do současnosti. S občanským 
jménem Syna Člověka tedy informace mohu dostat snadno. 

HLAS: Ano, samozřejmě...Stejně jako ty dnes, i Tři Mudrcové se ve své 
době ptali Krále Heroda v Jeruzalémě. A co se stalo potom? 

ČLOVĚK:  V Matoušově Evangeliu se píše, že Herodes, když se dozvěděl tu 
novinu od Tří Mudrců, chtěl získat přesné informace o dítěti. 
Nakonec, když žádné informace nedostal a dokonce se cítil 
podveden, přikázal zabít všechny novorozené děti v Betlémě a 
okolí... 

HLAS: Všechny děti mladší dvou let! Mudrci neměli chodit k Herodovi! 
Byli by tak zachránili životy desítek dětí. A pokračování příběhu? 

ČLOVĚK:  Josef a Marie s Dítětem Ježíšem museli na nějakou dobu prchnout 
do Egypta. Pokud jde o Tři Mudrce, patrně se tajně vrátili do své 
země. 

HLAS: Útěk do Egypta byl také nevyhnutelným důsledkem nediskrétnosti 
Mudrců. A navíc ve své ukvapenosti zapomněli na to podstatné ve 
své misi, což nebylo poklonit se Dítěti jenom té noci a přinést mu 
dary, tím hlavním mělo být poskytovat mu ochranu po celý jejich 
život za použití jejich tehdejší pozemské moci. 

ČLOVĚK:  Mohli do určité míry...selhat při své misi? 

HLAS: Ano, je to tak. Neboť, je snad logické vyčíst ve hvězdách 
vzdálenou realitu, cestovat za Ním daleko, najít Ho na určeném 
místě, poklonit se mu...a ihned znovu odejít? 

ČLOVĚK:  Ne...vůbec to není logické...Pokud by byli opravdu přesvědčení, 
měli by  Ho “uctívat” celý život. Možná si mysleli, že najdou něco 
jiného než novorozené dítě. 
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 Po několika vteřinách meditace... 

 Ale proč nenavrhli Josefovi a Marii, aby odešli s nimi? 

Nakonec rozhodnut: 

Nemá smysl, abych chodil na radnici! Nechám se vést svou intuicí, 
abych našel správný směr, kterým se mám dát. Abych našel sám 
první klíč ke svému zkoumání. 

 Mladík se podíval důkladně zleva doprava směrem k náměstí, pak 
se otočil, pozvedl mírně hlavu a zvolal:  

 

 

ČLOVĚK:  Ach! Zlatý anděl! To je úžasné! Proč se přede mnou sklání? 

HLAS: Ne! Ne před tebou! 

 Mladík pohlédl doprava, na druhou stranu ulice vedoucí k náměstí. 

ČLOVĚK:  Sklání se před zlatým sluncem! 
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HLAS: Slunce! Osvětluje celou zemi! Anděl se sklání před svým Pánem. 
V Betlémě byli pastýři a Mudrci, ale také mnoho andělů, kteří 
ohlašovali příchod Ježíše! 

ČLOVĚK:  Když jsem byl dítě, o Vánocích byl anděl  také v jesličkách. 

HLAS: Proč by to nemohlo být stejné v Bischofswerdě? Slunce září na 
Zemi, aby  ohlásilo Toho, který musí přijít. A také proto, aby 
upozornilo poctivého poutníka, který hledá Syna Člověka. 

ČLOVĚK:  Zdá se, že anděl ukazuje svou levou rukou směrem, kterým se 
mám dát... 

 Mladík se otočil ukázaným směrem. 

 Zvonice kostela v Bischofswerdě! 

 V jednom ze spisů jsem četl, že Syn Člověka byl v tomto kostele 
pokřtěn. Hned ho navštívím! 
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HLAS: V každém městě, dokonce i v  nejmenší vesnici je vždy nějaký 
kostel, kaple, chrám, katedrála... 

A  ať jde o jakoukoli víru, vždy je to dům Boží! 

Hledáš, abys našel existenci Boha. Je zcela přirozené, že tě tvá 
cesta vede ne směrem k radnici, ale k domu Božímu! 

 Mladík rychle přešel náměstí a vešel do vchodu  kostela. 

ČLOVĚK:  Jaký nádherný vstup! S Ježíšem...nebo snad Synem Člověka, 
který nás zdraví! 
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HLAS:   “Já jsem Cesta, Pravda a Život”. To je napsáno nade dveřmi. 

ČLOVĚK:  “Já jsem Cesta… ” 

 Mladík vstoupil do kostela 

ČLOVĚK:  Tento kostel je opradvu úžasný! 

 Támhle na kůru vidím křtitelnici, místo křtu! 

HLAS: Kůr kostela, to je jako Svatyně. Zde určitě najdeš klíč. 

ČLOVĚK:   Nevidím nic zvláštního. 

HLAS: Svatyně je vždy skryta za závěsem... 

Mladík si povšiml dvou vstupů po obou stranách kůru opatřených 
závěsem. 

Vklouznul za závěs, kde se nacházela malá prázdná místnost, ale 
část zdi byla pokryta ohromným obrazem. 

Podívej se na tu malbu! Je zcela úžasná! 
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HLAS: Proč je to tak? 

ČLOVĚK:   No, poprvé v životě vidím v kostele malbu, která ukazuje Ježíše, 
jak žehná davu okolo Něj. Avšak, tento dav je oděn...do šatů 
současné doby! 

HLAS: Jsou-li to dnešní šaty, pak to není Ježíš. 

ČLOVĚK:  Je to Syn Člověka! 

HLAS: Ve skutečnosti zde obdivuješ zástupce lidí města Bischofswerda v 
době, kdy  bylo plátno namalováno, zhruba v polovině XIX. Století. 

ČLOVĚK:  Ale přesně tehdy se narodil Syn Člověka, v roce 1875! 

HLAS: Podívej se na pravou stranu malby, doktor z tehdejší doby, 
zadumaně si probírá rukou bílé vousy, jako by pochyboval o 
identitě Syna Člověka. Na druhou stranu, ostatní lidé klečí před 
Ním v modlitbě, neboť Ho poznali. 

ČLOVĚK:  Tento obraz je skutečně prorocký. Malíř měl silnou inspiraci, jako 
by měl předtuchu, že se v jeho městě něco stane. 

HLAS: A přece se Syn Člověka narodil do obecné lhostejnosti. V Betlémě 
před 2000 lety to bylo stejné: kromě několika pastýřů, kteří se ve 
své prostotě otevřeli té události, Tří Mudrců a pár dalších, pouze 
několik málo lidí si opravdu uvědomovalo, co se nedaleko nich 
děje. 
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ČLOVĚK:  
silně 
inspirován 

Syn Člověka se určitě nenarodil daleko od tohohle 
obrazu...Podívám se na satelitní snímek. 

 Mladík opustil malou místnost a posadil se do kostelní lavice. 
Vytáhl z tašky snímek a několik minut ho pozorně zkoumal, 
obzvláště kostel a všechny domy v okolí. 

ČLOVĚK:  Velmi zajímavé! Podle systému ulic a domů, které jsou kolem 
kostela, mohu nakreslit trojúhelník: vlevo dole bude hlavní náměstí 
a nahoře v pravém úhlu, jako na vrcholku pyramidy bude jeden 
dům.  

 

HLAS:   Jak se jmenují ulice, kterými prochází tato pyramida? 

 Mladík odešel z kostela, aby se podíval na názvy ulic a rychle se 
vrátil. 

ČLOVĚK:  Pyramida je tvořena Kostelní ulicí nalevo, Kostelní uličkou napravo 
a Kostelním náměstím v základně! 

HLAS: Logické… 

ČLOVĚK:  Kůr kostela je přesně ve středu pyramidy! 

HLAS: Svatyně je také ve středu! Stejně jako je hrobka Králů ve Velké 
pyramidě v Gíze. 

ČLOVĚK:  Velká Pyramida? 
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HLAS: Ve Velké pyramidě v Egyptě jsou dvě místa symbolicky důležitá: 
hrobka králů ve středu, ale také vrchol. Avšak vrchol chybí. Velká 
pyramida končí plošinou. 

 

 

ČLOVĚK:  

 

Dívá se na pyramidu na satelitním snímku Bischofswerdy: 

Vrcholek pyramidy...Dům... 

Je divné, že stavitelé nedokončili tuto ohromnou pyramidu. Musí 
pro to být nějaké vysvětlení...jiné než náhlý nedostatek kamení! 

HLAS: Ano. Vysvětlení je, že tento chybějící kámen je kamenem Toho, 
kdo musí přijít! V den, kdy Tento přijde a bude lidstvem poznán, 
bude nedokončené  dokončeno, nedokonalé se stane dokonalým! 
Jistí pyramidologové nazvali tento úhelný kámen “pyramidion” 
nebo kámen Krále Stvoření! 

 Mladík spěšně odešel z kostela a rozběhl se směrem k domu 
tvořícímu vrchol nakreslené pyramidy, směrem k úhelnému 
kameni, “pyramidionu”. 

Jeho nakreslená pyramida..... byla skutečně kompletní! 

Dům na vrcholku pyramidy byl hostinec: Gasthaus Gambrinus.  

Mladík přišel k hostinci a přečetl malou cedulku, jakou můžeme 
často vidět na zdech, když procházíme ulicemi měst, která říká 
cestovatelům a kolemjdoucím, co se na tom místě stalo. Mladík 
zvolal: 

ČLOVĚK:  Ach! Rodiště Syna Člověka!!! 

  

 Mladík zůstal tiše stát několik dlouhých minut...na vrcholku své 
pyramidy...potom náhle zavolal k Hlasu přesvědčeným, téměř 
slavnostním hlasem: 

ČLOVĚK:  Hlase, Ó,Hlase! Musím nyní, odteď a od tohoto místa dovést svůj 
důkaz do konce. Z tohoto místa, počínaje tímto domem, krok za 
krokem, ukážu Pravdu takovou,  jaká je, celou Pravdu!  
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HLAS: 

 

Jaká víra! Dokážeš to! Protože nesporně vše, co jsi zjistil až 
dosud, ti symbolicky ukazuje cestu, kterou se máš dát. Tvá víra ti 
odteď umožňuje kráčet přirozeně pro tebe zcela novým světem: 

Tento svět je světem Symbolického systému! 

Ten je kolem nás zcela reálný a viditelný, ale málo lidí ho skutečně 
vidí. Stačilo by však pouze tahat za všudypřítomná vlákna, 
připravená k uchopení, abychom poznali na jejich projevech, že 
Pravda zůstala záhadou až do toho bodu. 

Tedy se například podívej znovu na satelitní snímek a zatáhni za 
další vlákno a pak za další. A krok za krokem budeš postupovat v 
tomto světě. 

ČLOVĚK:  Podívejme se...Podívejme se...Pyramida Syna Člověka. S místem 
jeho narození na vrcholku a kůrem v kostele, kde byl pokřtěn, 
uprostřed... 

HLAS: Co ti ukazuje systém symbolů? Prozkoumej ten snímek dobře. 

 

ČLOVĚK:  Tato pyramida sedí pevně. Není pokřivená. Hostinec Gambrinus 
se svým pravým úhlem tedy ukazuje přesně...sever! 
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HLAS: Bravo! Nejen samotný dům, ale i rodný pokoj v prvním patře tvoří 
úhel domu! 

ČLOVĚK:  Ach! Působivé! To určitě něco znamená. 

HLAS: Nyní jsou zde následující fakta: jestliže dům ukazuje sever, 
ukazuje také jih, nebo přesněji, severo-jižní vertikální osu. 

ČLOVĚK:  

 

Osa pyramidy je přesně vertikální. Právě jsem to ověřil na snímku. 
V měřítku města odhaduji pravděpodobnost takovéto vertikály na 
asi 1 ku 360. 

 

HLAS: Co z toho všeho vyvozuješ? 

ČLOVĚK:  Pokud jde o tento dům, musím nepochybně vzít v úvahu dva  
důležité komponenty, abych mohl pokračovat v cestě: 

- Tuto přesně severo-jižní vertikální osu. 

- A dvě diagonály v úhlu 45 stupňů u nakreslené pyramidy. 

HLAS: Hraješ si zde se skutečnou stavebnicí! Nebo s hádankou, v níž 
platí všechny její součásti. Zpočátku jedna součást chápaná 
odděleně mnoho neznamená, ale postupně je odkryt obraz celé 
hádanky a Pravda je nakonec odhalena. 
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ČLOVĚK:  Je to také detektivní pátrání, kdy musím najít všechny stopy 
vedoucí k odhalení výsledku! 

HLAS: A při pátrání by člověk neměl mít žádné předsudky! Neměl by si 
říkat: “Tato stopa nevede k ničemu”, “Toto je falešné”, nebo “Tato 
stopa nemá žádnou hodnotu”. 

Ve světě Symbolického systému je vše důležité, nic není 
nedůležité. Je docela snadné poznat skutečný vztah mezi dvěma 
oddělenými částmi a na tom stavět. 

Pokud se pokorně necháš vést , pak budeš schopen se vydat 
úžasnou cestou, posypanou překvapeními a prožitými 
zkušenostmi, cestou, která tě dovede velmi daleko v poznání 
Pravdy. 

Krok za krokem tedy něco stavíš, aniž bys přesně věděl, kam 
cesta vede. Vždy, když je to možné, můžeš spočítat 
pravděpodobnost zjištěného výsledku, tak jak jsi to už dělal. To ti 
umožňuje třídit na nedůležité a to, co se vztahuje k tvé cestě. 

ČLOVĚK:  Pravděpodobnost 1 ku100 je zajímavá sama o sobě. 

HLAS: Ano! Skutečně bys to měl vzít v úvahu. Protože je to, jako bys měl 
tašku naplněnou 100 balónky, a byl bys nucen poslepu a na první 
pokus vybrat jediný balónek, který vyhrává. Máš pouze jednu šanci 
ze sta! A není to tedy vyhrané dopředu. Máš pouze malou šanci na 
to, že vybereš ten pravý míček. Ale co je především zajímavé, 
pozoruhodné a dokonce přesvědčivé ve tvé práci je to, že na konci 
je suma všech nalezených pravděpodobností, nashromáždění 
všech tvých objevů. Pomysli pouze na své první tři rovnice, které 
samy o sobě tě už přivedly k velmi působivé pravděpodobnosti... 

ČLOVĚK:   Nejsem si však skutečně vědom toho, co mi říkáš. 

HLAS: Pokračuj neprodleně ve svém výzkumu! Začneš si toho být vědom 
postupně, během své cesty, ve svých životních zkušenostech. 

ČLOVĚK:  Tak. Co bude dalším vodítkem v mém pátrání? 

HLAS: Stojíš před rodným domem, tedy domem, kde začal život Syna 
Člověka... 

ČLOVĚK:  Mohl bych jít...do domu, kde jeho život skončil. 

HLAS: Ano. Neboť existuje blízký vztah mezi těmito dvěma skutečnostmi, 
který je třeba prozkoumat. Narození a smrt jsou dvě důležité 
skutečnosti v životě  člověka na Zemi, které by měly být plně brány 
v úvahu, protože jedno závisí automaticky na druhém. Avšak lidé 
jsou obecně zvyklí nebrat  tyto dvě objektivní skutečnosti svého 
života dostatečně v úvahu..A tak často zapomínají na skutečný cíl 
své pozemské existence. Pro Syna Člověka, stejně jako pro Syna 
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Božího, jsou pozemské zrození a smrt  úzce spojeny. 

ČLOVĚK:  Syn Člověka zemřel v malé vesničce asi 50 kilometrů odsud... 

 S těmito slovy se mladík vrátil do svého auta. 
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Kapitola V . 

Mladík měl srdce dítěte. Podle něj vše mělo být přirozeně na svém místě. 
Místo smrti Syna Člověka se tedy mělo nacházet na určitém místě a být v  
dokonalém vztahu ke všemu ostatnímu a obzvláště k místu narození, 
Bischofswerdě. To byla od nynějška jeho hypotéza. Musel ji ověřit. 

Mladík tedy jel do Kipsdorfu.Měl fotografii dotyčného domu z té doby. Po 
příjezdu do vesnice se s fotografií v ruce zeptal na dům jednoho 
kolemjdoucího. Kolemjdoucí snadno dům poznal a řekl mu, ať se dá malou 
cestou, která šplhala do protějšího kopce na druhé straně řeky. Protože se 
díval pozorně, neměl problém rychle dům poznat. Potom bez váhání 
zavolal Hlas. 

ČLOVĚK: HLASE, Ó, Hlase, volám tě! 

HLAS:   Jsem zde! Člověče! Poslouchám! 

ČLOVĚK: Jsem právě před domem, ve kterém Syn Člověka zemřel. 

 Mladík hluboce vzdychnul a po několika sekundách: 

 Jsem připraven hledat neviditelné spojitosti světa 
Symbolického systému. 

HLAS:   Tady jsi, chycen ve své hře, kde chceš prozkoumat tento 
nádherný svět! Postupuj tedy stejně jako předtím. Odhal 
všechny vztahy, vždy se dívej do dálky i zblízka. 

 Mladík vytáhl z brašny laptop. “Když člověk hledá Syna 
Člověka, je nezbytné používat současné nástroje”, což mu 
poradil Hlas. Pak si prohlédl pomocí svého softwaru 
satelitní snímek oblasti. Odhalil, přirozeně, linii, která až do 
toho okamžiku byla neviditelná, mezi Bischofswerdou a 
Kipsdorfem. 
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ČLOVĚK: Zde je vztah mezi zrozením a smrtí. 

HLAS:   Čeho sis tedy povšiml? 

ČLOVĚK:  po 
několika 
vteřinách 

Přímka je v úhlu… 

HLAS:   Přesněji… 

ČLOVĚK: Přímka  se zdá být v úhlu 45 stupňů... 

HLAS: Skvěle! 

ČLOVĚK: Ale...je-li tato přímka v úhlu 45 stupňů...může 
být...prodloužením pyramidy nalezené v Bischofswerdě! 

HLAS:   Logicky… 

 Mladík, velmi rozrušený, rychle vyhledal pyramidu, která se 
právě vynořila z písku jeho světa Symbolického systému, a 
zvolal: 

ČLOVĚK: To je skutečně působivé! 
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HLAS:   Je to dokonalé! 

ČLOVĚK: Poslouchej, Hlase!  Jaká je pravděpodobnost vztahující se 
k tomuto diagramu? Určitě je slabá. 

 Po několika okamžicích: 

 V měřítku oblasti ji odhaduji na 1 ku 500. Potom mohu 
položit na sebe 2 pyramidy, které jsme objevili: malou 
pyramidu v Bischofswerdě a tuhle mnohem větší pyramidu. 

Tato druhá pyramida, která má asi 35,5 km na výšku, je 
stále ta samá pyramida Syna Člověka, s jeho narozením na 
vrcholu a jeho smrtí v základně! 

HLAS: Konec se musí spojit se začátkem...Zkoumej dál svou 
mapu. 

ČLOVĚK: Nyní zjistím, jestli úhel 45 stupňů přesně prochází domem v 
Kipsdorfu. Ve vší logice by i tohle mělo přesně 
korespondovat! 

 Mladík prozkoumal svou mapu důkladněji pomocí funkce 
“zoomu”, pokračoval v hledání přímek a poté, co 
prozkoumal satelitní snímek vesnice, řekl: 
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 To nesedí...Přesný úhel 45 stupňů vychází 275 metrů 
východně od domu. Levý úhel pyramidy je tedy mírně 
posunut. Připusťme, že v tomto měřítku není tento posun 
důležitý. Jsem však zklamán. Proč tato drobná nepřesnost? 
Cítím, že vše by mělo být umístěno přesně! 

HLAS: Všechno je umístěno přesně! Pokud něčemu nerozumíš, je 
to možná proto, že jsi dosud ještě nenalezl vše. Několik 
částí nebo kousků možná v tvé skládačce chybí. 
Prozkoumej tedy znovu snímek, abys porozuměl, předtím 
než učiníš ukvapený závěr, žes byl podveden. V jakémkoli 
výzkumu nesmíš být nikdy podveden, musíš porozumět. 
Podvod je vždy na stejné úrovni jako neporozumění. 

ČLOVĚK: Ano, to je pravda. 275 metrů...275 metrů... Proč ten posun? 
Jaké by mohlo být vysvětlení? 

HLAS: Pokud máš posun 275 metrů zde, musíš automaticky mít 
posun 275 metrů i jinde... 

ČLOVĚK: V BISCHOFSWERDĚ! 

HLAS: Ano. A pak? 

ČLOVĚK: Mohu nakreslit další přímku v úhlu 45 stupňů, mimo tu 
první, tentokrát začne v domě v Kipsdorfu. Tato přímka je 
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paralelní s první  podle následujícího diagramu: 

 Pak budu schopen to ověřit obráceně a zjistit, kde v 
Bischofswerdě tahle druhá přímka dosahuje vrcholu 
trojúhelníka. Tam musí zřejmě být mezi první a druhou 
přímkou rozdíl 275 metrů. 

HLAS: Elementární geometrie! Dítě ve škole to dokáže pochopit. 
Stačí mít list papíru, tužku, pravítko a kružítko! 
Rovnoběžky, pravé úhly, úhly 45 stupňů, rovnoramenné 
trojúhelníky, pravoúhelníky...Skutečně elementární! A stále 
prostá geometrie: Posvátná Geometrie! Celé Stvoření je na 
ní založeno...Pokračuj!  

ČLOVĚK: Honem, podívám se na Bischofswerdu! Podle této 
geometrie je zde  další pyramida, jejíž vrchol je 275 metrů 
svisle na sever od hostince Gambrinus. 

 Vrchol se nachází severně od města...Nemůžu přesně 
rozeznat, kde se nachází. Řekněme, že je to park. Přiblížím 
to na snímku trochu víc. Tady! Je tam spousta vegetace, 
stromy, tráva...a něco jako pravoúhle uspořádané uličky. Je 
to skutečně park...? 

HLAS: Vypadá to právě jako kostel v každém městě a vesnici! 

ČLOVĚK: Hřbitov!? Mohla by tato přímka, vycházející z místa Jeho 
úmrtí souviset se hřbitovem v Bischofswerdě?  
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 Mladík spěšně prohledal své auto, aby našel ve spisech 
pasáž týkající se života Syna Člověka, a potom ji přečetl 
silným, čistým hlasem, aby sám sebe lépe přesvědčil o tom, 
co objevil: 

 “11.12.1941: Pohřbení jeho pozemského těla na starém 
hřbitově v  Bischofswerdě. Obřad vedený Pastorem se 
konal v kapli hřbitova za účasti 200 lidí. Místo na hřbitově 
bylo vybráno jedním z jeho učedníků.” 

 S těmito slovy mladík spěchal do auta a nastartoval je. 
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Kapitola VI. 
 

Mezi Bischofswerdou a Kipsdorfem je jen 50 km letecky. Ale návrat mladíka 
do Bischofswerdy byl nekonečný. Myšlenky bez přestání kroužily jeho 
hlavou. Měl natolik problém chápat, co se děje, že jeho nová cesta jemu 
nyní ukázaná Symbolickým systémem pro něj byla současně netušená i 
zvláštní a dokonce těžko pochopitelná lidským rozumem. Tato cesta byla 
však úžasná a dávala mu tolik radosti. Radosti z hledání Pravdy. Lásku k 
životu. Zcela jednoduše. 

Mladík spěšně opustil Kipsdorf, protože musel ověřit hloubku pocitu, který 
se objevil znenadání, když četl pasáž v knize. Během svého výletu si 
ustavičně říkal: “Mohlo by to být možné?” Potom pomyslel na svou první 
potvrzenou pravděpodobnost 1 ku 42 milionům a na všechny další 
souvislosti, které zde odhaloval. 

“Hřbitov v Bischofswerdě je na snímku velký. Musí mít dobrých 10 000 m2. 
Zatímco hrob potřebuje jenom asi 4m2... 

Mladík se opět ocitl na náměstí v Bischofswerdě. Prošel před zlatým 
Andělem a na chvíli se před ním zastavil. Zastavil se před zlatým Sluncem 
a potom přešel náměstí. Dal se Kostelní ulicí a prošel kolem hostince 
Gambrinus. Musel ujít ještě přibližně 275 metrů, než došel k tepané kovové 
bráně...bráně hřbitova.  

S úlevou si pomyslel: “Opravdu je to hřbitov.” Mladík otevřel bránu, prošel 
uličkami až k místu označenému na satelitním snímku, prošel kolem 
hřbitovní kaple, obešel ji a potom se dal podél severní strany kaple. Na 
konci uličky zahnul doleva a pokračoval směrem na sever. Poté, o 50 metrů 
dál, se zastavil. Byl na označeném místě s možnou odchylkou 10 metrů. 

Mladík hledal...hledal...Potom stále hledal, kousek dále...Nic nenašel! 

Vyčerpaný se posadil na kámen, na vrcholku své pyramidy..a v tichu...se 
modlil. 
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Po několika dlouhých minutách....... 

ČLOVĚK: Ó, HLASE, volám tě! 

HLAS:   Jsem tady! Člověče! Poslouchám tě! 

ČLOVĚK: Jsem na hřbitově v Bischofswerdě. Nenašel jsem hrob. Ani 
jediný náhrobní kámen se jménem Syna Člověka. 

HLAS: Člověče! Zkoumal jsi tedy dostatečně všechny dokumenty 
vypovídající o životě Syna Člověka? A o Jeho smrti? 

ČLOVĚK: Každopádně je jasně napsáno, že Syn Člověka byl 
pochován na tomto hřbitově.  

HLAS: Ano, přesně tak! 

ČLOVĚK: Možná jsem nehledal dost... 

HLAS: Nemá smysl dále hledat! Tvá současná hypotéza je, že Syn 
Člověka byl pohřben přesně na tom místě, kde jsi, že? Proč 
tedy hledat dále? Tvá hypotéza je buď správná nebo 
nesprávná. 

ČLOVĚK: Má úvaha byla ale logická. S hrobem na tomhle místě by 
vztah byl dokonalý. 

HLAS: Vztah je dokonalý! 

ČLOVĚK: Také jsem měl tenhle ohromný pocit, když jsem  četl 
dokumenty! Jako by v tom nebyl rozdíl, jako by to byl 
absolutní důkaz, protože to je Syn Člověka. Byl jsem 
chycen do pasti svou intuicí? 

HLAS: Ne! Intuice je vždy správná, protože přichází z Pravdy! 

ČLOVĚK: Proč jsem tedy nic nenašel? 

HLAS: Už jsem se tě ptal dříve: “Prozkoumal jsi důkladně všechny 
dokumenty?” 

Mladík vytáhl jeden z dokumentů z brašny a pátral. O pár minut později 
zvolal: 

ČLOVĚK: Jeho tělo bylo v roce 1949 převezeno na Svatou Horu! 

HLAS: Zde je tedy vysvětlení! 

ČLOVĚK: Od roku 1949 už Jeho hrob na hřbitově není. Ale je třeba 
říct, že má hypotéza... 

Mladík uviděl zahradníka zalévat kytky ve vedlejší uličce. Přistoupil k němu 
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a položil mu otázku. “ Neznám místo toho starého hrobu”, odpověděl 
zahradník. Jsem zde nový na údržbu hřbitova . Ale můžete se zeptat 
kostelníka. On určitě zná odpověď.” Zahradník ukázal na chodník vedoucí k  
jeho domu. 

Mladík zazvonil u dveří. Po několika dlouhých minutách otevřel starý muž, 
který stěží stál vzpřímený. Kostelník! Když mladík vyslovil jméno Syna 
Člověka, kostelníkovy oči se rozzářily...Odpověděl slabým hlasem: “Vím 
přesně, kde je místo starého hrobu. Dokonce jsem dávno byl i na pohřbu. 
Žel, nejsem schopen tě k němu doprovodit. Jsem vážně nemocný. Možná 
bys dnes večer mohl požádat Pastora. V kapli se koná pobožnost”. 

Večer mladík vstoupil do kaple na hřbitově, kde byl pochován Syn Člověka, 
velmi dojatý se účastnil mše. Pastor byl velký muž, působivý svými širokými 
rameny, ale zářivý a vzbuzující důvěru. Když se ho mladík zeptal, zdálo se, 
že je opravdu šťastný, že může pomoci cizinci. 

Oba odešli z kaple hřbitova o rozloze 10.000 m2 a obešli severní stranu 
kaple. Mladík se chvěl...Byl to správný směr. Na konci uličky zahnuli doleva 
směrem na sever, a v další uličce po 50 metrech...se Pastor zastavil, 
ukázal na místo a řekl:”Je to tady.” 
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Kapitola VII. 

Po Pastorově odchodu zůstal mladík na hřbitově ještě dlouho... 

“Hrob byl právě tady. Má intuice byla správná. Přímka dopadá přesně na tu 
hrobku...On je opravdu Synem Člověka...”. 

Mladík byl šťastný. Cítil paradox té situace: byl na hřbitově, kde lidé 
většinou pláčí pro své zemřelé. Byl před místem starého hrobu Syna 
Člověka, kde pro Něj plakali Jeho Učedníci. A on se velmi vnitřně usmíval! 
Jeho srdce jásalo, protože cítil Vedení z Nebes. Protože také cítil, že Syn 
Člověka není mrtvý, ale že vždy byl docela živý, a dokonce blízko něj. 
Velmi blízko jeho srdci. 

Ovšem před několika lety byla na tomto místě pochována jiná osoba. Roku 
1949 bylo tělo Syna Člověka převezeno na Svatou Horu, ale to pro něj 
nebylo příliš důležité: mezi lety 1941 a 1949 zde hrobka opravdu byla! A 
jeho životní zkušenost byla nesmírná. Dokonce nepopsatelná! Přesvědčení 
se blížilo... 

Mladík zůstal dlouho tichý. Potom pohlédl na satelitní snímek a studoval jej 
ještě dál: nakleslil ještě jednou nějaké tvary a kruhy. Na hřbitov začala 
padat noc, když zavolal na Hlas: 

ČLOVĚK: Ó, Hlase, volám tě!  

HLAS:   Jsem tady, člověče! 

ČLOVĚK: Jsem stále na hřbitově v  Bischofswerdě. 

To je ten konec, který se vrací k začátku, dokonalý cyklus. 
Všechna místa od začátku do konce Jeho života jsou 
symbolicky ve vzájemném vztahu. 

HLAS:   Musí to tedy být stejně i s Božím Synem! 

ČLOVĚK: Ano! Tím, co jsem viděl, a opětovným studiem snímku, 
jsem to přesně tak pocítil. Podle stejné logiky reciprocity 
mezi dvěma Syny se musí skutečný hrob Ježíše nacházet v 
Betlémě, místě, kde se narodil, právě jako se hrob Syna 
Člověka nachází v Bischofswerdě. 

HLAS: Proč říkáš “skutečné” hroby... jsou snad nějaké “falešné”? 

ČLOVĚK: Uvedu příklad: pokud jde o Ježíše, nevěřím, že by Jeho 
hrob byl přímo na místě Golgoty, v kostele Svatého Hrobu, 
kostele, který je považován mnohými křesťany, kteří jej 
obzvláště uctívají, za “Svatyni”. Ve skutečnosti je to 
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svatostánek, postavený na místě předpokládaného místa 
ukřižování Krista, Golgotě, ale je to skutečně místo, kde  
byl Ježíš pochován – Jeho hrob nebo hrobka? To zůstává 
pouhou domněnkou, udržovaným dogmatem, ničím víc. 
Vědci, archeologové a dokonce i duchovní v současné 
době hledají skutečný Ježíšův hrob, o němž si dokonce 
myslí, že je   na jihu Jeruzaléma.  

HLAS: Co ty si o tom myslíš ? 

ČLOVĚK: Nemám žádné určité přesvědčení, pouze logicky uvažuji: 
hrob, do nějž bylo položeno Ježíšovo tělo, byl nalezen 
prázdný. Pozemské tělo se takhle nemůže vypařit! Ježíšovi 
Učedníci mohli klidně Jeho tělo vzít a rychle přemístit do 
Betléma, který je pouze 8 km od Jeruzaléma! Mohli vybrat 
místo pro Jeho hrob v Betlémě, místě, kde se narodil! 

 Stejně jako to bylo se Synem Člověka! A zde jsou fakta 
prokázaná: Jeho Učedníci přirozeně vybrali místo pro Jeho 
hrob na hřbitově v Bischofswerdě, ze stejných důvodů. Je 
to tedy jen logický ekvivalent... 

HLAS: Nyní budu “ďáblův advokát”! Třeba bylo místo pro hrob  
vybráno přesně na tomto místě, aby to takto  sedělo! 

ČLOVĚK: Ne! To není možné! Učedníci Syna Člověka měli na práci 
jiné věci než provádět tyto hloupé výpočty. Právě přišli o 
svého Pána... spíše si myslím, že byli při výběru místa 
vedeni nějakou neviditelnou rukou, nebo snad slyšeli 
nějaký hlas?  Cožpak ty jsi mě nevedl k prozkoumání celé 
cesty a tedy k tomu, abych došel přesně na tohle místo? 

 A co víc, znovu jsem prozkoumal a prostudoval mapu: 
ostatní místa jsou na vertikální ose pyramidy a tato místa 
určitě nebyla záměrně vybrána lidskou vůlí! 

HLAS: Dobrá odpověď advokátovi! Pouze přepěstěný rozum může 
předložit takový argument bez podkladů, neboť pro něj 
náhody vždy musí  být vysvětleny lidsky. 

A pokud neexistuje vysvětlení, řekne:”To je prostě náhoda”. 
Ale příliš mnoho náhod znamená, že to už náhoda není! Je 
to Boží Vůle! Ukaž mi jiná místa, která by “náhodou” byla 
na severo-jižní ose. 

ČLOVĚK: Podívej se tedy na tohle: 

- v první řadě, hrob... 

- potom kůr v kapli na hřbitově, kde byla vystavena 
rakev během pohřbu... 
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-a také  rodný pokoj v hostinci Gambrinus ... 

-ale také kůr kostela, kde byl pokřtěn a křtitelnice... 

ta všechna místa jsou na jedné ose! 

Tato čtyři důležitá místa v pozemském životě Syna Člověka 
jsou přesně na severo-jižní ose! 

Pravděpodobnost takovéto dokonalé linie je 1 ku 10.000!  
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Mladík ukázal fotografii kůru v kapli, kterou udělal, když odcházel z mše. 

 Zde je severo-jižní osa, která přesně protíná kůr v kapli a 
kůr zůstává na východ. 

HLAS: Kůr v kostele v Bischofswerdě je také na východ, jako jsou 
obecně všechny kůry v kostelích: otočeny k Bohu, k 
vycházejícímu Slunci! 

 Zde máš kompletní pozoruhodné nahromadění “náhod”. 
Našel jsi nějaký význam toho všeho? 

ČLOVĚK: Ne, ne zcela. Mé objevy jsou teprve nedávné. Ale musí 
existovat jasné vysvětlení pro všechny tyto souvislosti. Co 
je důležité v mých očích, je odhalení severo-jižní vertikální 
osy a také dvou diagonál 45 stupňů, které tvoří pyramidu 
směrem dolů. 

HLAS: A spojitost toho všeho s Ježíšem? 

ČLOVĚK: Spojitost musí taky být dokonalá. Ale ta ještě musí být 
odhalena. 

S těmito slovy mladík odešel ze hřbitova. 
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Kapitola VIII . 

Mladík se vrátil domů do své země. Na jeho srdce dopadl nyní velký 
smutek. Jeho prožití v Bischofswerdě ho silně poznamenalo a čtení z Knihy 
Syna Člověka se velmi dotklo jeho duše. 

Stále pokračoval, ještě horlivěji, v hledání pomocí softwaru, snímků a map. 
Ještě nedokončil svůj důkaz. Stále mu chyběla tři malá magická písmena, 
která by připojil ke svým dokumentům. Ale byl šťastný, protože měl životní 
cíl: hledání Pravdy. Je to jako by cílem bylo hledání pokladu. Tajemného 
pokladu, kterému se nevyrovnají žádné poklady světa. 

Celou jednu noc, kdy byl proniknut velkou nostalgií, směřovaly jeho 
myšlenky  ke skrytému Pokladu. Mladík zavolal hlas, svého průvodce: 

 

ČLOVĚK: HLASE, Ó, Hlase, volám tě! 

HLAS: Jsem zde, člověče, poslouchám tě! 

ČLOVĚK: Jsem doma. A velmi mne bolí srdce! 

HLAS: Tak, co máš, člověče? 

ČLOVĚK: Když jsem znovu četl spisy, které odkazují k životu Syna 
Člověka, vytvořil jsem další paralelu mezi Ním a Jeho 
bratrem Ježíšem. A jsem smutný. 

 Protože ve svatém Jeruzalémě příběh skončil špatně. Ježíš 
byl uvězněn na Hoře Olivetské a popraven na Golgotě. A ve 
vztahu k Ježíši, Syn Člověka byl také uvězněn na Svaté 
Hoře! Právě jsem se to dočetl. 

HLAS:  Ano. 

ČLOVĚK: To je neuvěřitelné!!! Lidé se zachovali stejným způsobem k 
oběma Synům. Ovšem Syna Člověka neukřižovali. Nyní už 
na veřejných místech nejsou ani hranice ani mučednické 
kříže...Ale symbolicky to bylo totéž! Neuvěřitelné! Je to tak 
bolestivé a smutné... 

HLAS:  Jak se to přihodilo? 

ČLOVĚK: V době druhé světové války. Když nacisté anektovali 12. 
března 1938 Rakousko, přivlastnili si hned Svatou Horu ( 
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Vomperberg) a uvěznili Syna Člověka! 

HLAS: Byl pro ně překážkou, právě jako Ježíš ve své době překážel 
tehdy vládnoucím. 

ČLOVĚK: Ano. Syn Člověka byl tedy nejdříve uvězněn, potom mu 
gestapem bylo nařízeno domácí vězení po zbytek jeho 
života. 

HLAS: Naštěstí unikl tomu nejhoršímu... 

ČLOVĚK: Avšak musel projít obtížným koncem života a zemřel 
předčasně 6. prosince 1941, aniž to sotva kdo věděl, v době 
největších válečných zmatků a hrůz. 

HLAS: Někteří historici říkají, že 6. prosinec byl zlomovým bodem 
války. Další den přišel útok na Pearl Harbor a o pár dní 
později vstoupily do války Spojené Státy. 

ČLOVĚK: Synovi Člověka bylo tehdy 66 let, byl to přesně dvojnásobek 
věku Ježíše v době jeho smrti. 

HLAS: Vysvětli mi svou bolest, jestli můžeš! 

ČLOVĚK: Zneklidňuje mne fakt, že Syn Člověka je mrtev! Protože jak je 
možné, že opustil Zemi aniž to sotva kdo věděl? Jen několik 
set lidí v něm tehdy poznalo Syna Člověka. Dnes je to 
nanejvýš několik tisíc! Ale mělo ho poznat celé lidstvo! Copak 
lidstvo neslyšelo Jeho Volání? Copak lidstvo spí? Jeho kniha 
však existuje téměř 80 let. On je Syn Člověka! Ježíšův Bratr! 
On je Syn Boží! 

 Také se cítím velmi nepříjemně uvnitř, protože je to jako bych 
přišel na tuto Zemi příliš pozdě, příliš pozdě na to, abych 
mohl poznat Syna Člověka během Jeho života. Mudrci přišli 
ke kolébce  včas, ne o tři měsíce nebo o tři roky později. Já 
mám zpoždění 80 let...  

HLAS:  Nezadržuj tyto myšlenky, zbytečně tě ničí! Nezapomínej, že 
čas je nehybný, neměnný, že je stejný včera, dnes a také 
zítra. Žij přítomností! Aniž by ses trápil minulostí nebo 
dokonce budoucností. Fakta z minulosti ti mohou pomoci 
poznat Pravdu, ale neměla by tě spoutávat. Je to dnešek , 
kdy hledáš Pravdu. A je-li ti dovoleno ji poznat dnes, 
znamená to, že Syn Člověka není tak daleko. Je ti dokonce 
velmi blízko, vždy všudypřítomný, nadčasový, jako je Ježíš 
už 2000 let. Pamatuješ si na svůj pocit štěstí, když jsi byl na 
hřbitově v  Bischofswerdě? 

ČLOVĚK: Ano, pamatuji si to. Bylo to, jako by se čas zastavil... 
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Po několika vteřinách ticha... 

 Děkuji ti, Ó, Hlase. Na jedné straně jsem smutný, ale na 
druhé straně cítím, jako by lidstvu přicházelo oživení, jako by 
přišel čas na nové a zásadní změny. Syn Člověka řekl toto: 

“Lidské bytosti v budoucnosti nebudou rozumět tomu, jak mě 
současní lidé mohli nepoznat”. 

Tím, že viděl, jak ho lidé naneštěstí nepoznali během Jeho 
života, však nechává velké poselství naděje, že lidstvo 
budoucnosti Ho nakonec bude schopno poznat, to 
znamená...dnešní lidé! 

 

HLAS: Už ti bylo umožněno přečíst Jeho knihu, 80 let po jeho 
odchodu ze Země, protože někteří věřící a přesvědčení lidé ji 
stále znovu a znovu předávali dále. Můžeš tedy děkovat 
nebesům za požehnání, že ji stále můžeš použít. 

Opakuji, zůstaň vždy otevřený přítomnosti, tak budeš 
schopen poznat svůj čas a budeš schopen jednoho dne 
pomoci svému bližnímu. Pak ti tento úkol bude vždy přinášet 
štěstí. 

ČLOVĚK: Po své nezapomenutelné cestě musím také dokončit svůj 
důkaz, a z toho důvodu musím pokračovat v ověřování 
paralelní situace u Ježíše následujícím vztahem: 

SYN BOŽÍ ⇔ SYN ČLOVĚKA 
 

HLAS:  Zjistil jsi, kde přesně na Zemi je umístěn Betlém ve srovnání 
s Bischofswerdou, a poznal jsi existující neviditelný vztah 
mezi těmito dvěma městy? 

 

 

ČLOVĚK: Ne. Ne přesně. 

Mladík prozkoumal Zemi při pohledu zhora a silně zvolal: 

ČLOVĚK: Ale...podívej, Ó Hlase! Úhel se zdá být 45 stupňů. Pyramida 
v Bischofswerdě! 

Mladíkovi trvalo několik minut, než ji nakreslil a řekl: 

BETLÉM ⇔ BISCHOFSWERDA 
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 Zde se pyramida objevuje znovu! To je OHROMNÉ! 

 

HLAS:  

s úsměvem   

Tahle pyramida je skutečně krásná! Od začátku, od hostince 
Gambrinus , ji stále rozšiřuj směrem dolů. 

ČLOVĚK: Toto zvětšení je stále přesné. V tomhle měřítku je 
pravděpodobnost, že Betlém je v úhlu pyramidy, 1 ku 1000! 
Mám zde velmi, velmi zajímavý vztah mezi dvěma místy 
narození. 

HLAS: Jaké máš pro to vysvětlení? 

ČLOVĚK: Člověk má dojem, že Syn Člověka se shoduje s vertikální 
linií, obzvláště se severo-jižní osou procházející 
Bischofswerdou, která je prodloužena dolů, a že Syn Boží 
tedy koresponduje s osou horizontální. 

HLAS: Podle logiky svého diagramu můžeš tedy nakreslit něco 
jiného než pyramidu. 

ČLOVĚK: Čtverec?...S další pyramidou obrácenou vzhůru nohama... 

HLAS: Objevil jsi to! Tady jsi udělal velký krok! Nedívej se na tu 
pyramidu pozemskýma očima, tak jako člověk vidí strom a 
dívá se jen na kmen a listí, aniž vůbec pomyslí na kořeny, 
kterými do něj proudí život. Duchovním zrakem musíš nyní 
vidět dvě pyramidy. Jedna je viditelná, jasná, hmatatelná, ta, 
kterou jsi našel mezi dvěma místy narození. Druhá je naopak 
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neviditelná, obrácená, imaginární...ale přesto zcela 
skutečná...Protože tvoří nutný duchovní protějšek, který se 
vynořuje z písku světa systému symbolů. A nejdůležitější je 
ta neviditelná, obrácená pyramida! Protože bez ní by ta 
druhá neměla základ a nemohla by být postavena. A dosud 
na to nikdo nepřišel.  

A to je právě to, co chtěli staří zasvěcení ve starém Egyptě 
ukázat na Velké Pyramidě v Gize. Poutníci kolem ní 
procházejí, nedbajíc na záměry univerzální Lásky, která ji 
dala postavit, tajemná sfinga na ně shlíží a myslí si:”pokud 
člověk neuvidí sám sebe především jako ducha před 
rozumem a tělem, jak by mohl porozumět této pyramidě?” 

Bez váhání se mladík dal do kreslení neviditelné pyramidy, aby vytvořil 
protějšek nezbytný pro svůj diagram. 

ČLOVĚK: Tak. Mám tedy vertikální osu a horizontální osu o stejných 
délkách, označenou jako čtverec. 

HLAS: 2 identické osy. Ta vertikální reprezentuje Boží Spravedlnost 
přinesenou Synem Člověka a horizontální zastupuje Boží 
Lásku, přinesenou Synem Božím. A jak už bylo řečeno Láska 
a Spravedlnost jsou DVĚ ( se dvěma osami), ale současně i  
JEDNO, protože se stýkají ve STŘEDU...Zde je tedy ten 
důležitý vztah mezi dvěma Syny, který máme pochopit. 

ČLOVĚK: To představuje kříž... 



 

 74

HLAS:  Bravo! A to je výraz, který jsem chtěl vyslovit. KŘÍŽ, 
rovnoramenný. Kříž, který je vepsán do čtverce. Ale tento 
kříž může být vepsán také do jiného důležitého útvaru...Se 
středem a osou nebo průměrem, můžeme vytvořit, v 
Posvátné Geometrii... 

ČLOVĚK: Kruh! 

Mladík spěšně prostudoval svůj diagram a pak řekl: 

ČLOVĚK: Nesedí to přesně. Mezi dvěma osami je malý rozdíl, zhruba 
15 km. V tomto měřítku je rozdíl nepatrný, ale kruh tedy 
nemůže být dokonalý. 

Logicky, mohu, na druhou stranu, nakreslit ne kruh, ale 
prstenec 15 km široký, se dvěma soustřednými kružnicemi. 

HLAS: PRSTENEC!...Nepřipomíná ti to něco? 

ČLOVĚK: Ne...Nevidím nic...Prozatím jsem nekreslil při svém výzkumu 
žádný prstenec. 

HLAS: Nepozoroval jsi při svém výzkumu malou nesrovnalost, která 
by ti umožnila nakreslit další prstenec? 

ČLOVĚK: Malá nesrovnalost, na niž jsem narazil v Kipsdorfu?!... 

Mladík nečekal na odpověď, zvětšil svůj snímek, aby ověřil, jestli, 
náhodou...vztah mezi rozdílem 275 metrů tam a 15 km zde se shoduje. S 
tímto záměrem tedy nakreslil podle této hypotézy stejné schéma, položil 
údaje vedle sebe, aby je srovnal. 
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ČLOVĚK: To je skvělé! Podívej! 

A poměr tloušťky obou nakreslených prstenců a délky ramen 
odpovídajících vepsaných křížů, je identický! 
Pravděpodobnost zde je 1 ku 1000. 

Ale co znamenají tyto záhadné prstence? 
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HLAS: Tajemství prstenců se začíná odkrývat... 

Nechám tě zkoumat prstence. Zavolej mne opět, až pokročíš 
dále ve svém zkoumání. 
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Kapitola  IX. 

O pár měsíců později... 

ČLOVĚK: Ó, Hlase. To je  pozoruhodné. ANO, JE TO PO-ZO-RU-
HOD-NÉ!!! Celý život Syna Člověka je jedinečný. ANO, JE-
DI-NEČ-NÝ! A život Syna Božího zrovna tak! 

Nevím, kde začít, existuje tolik nápadných souvislostí mezi 
těmi dvěma! 

A to nemluvím o pravděpodobnostech! To je neuvěřitelné! 
Nadpřirozené! Zázračné! 

HLAS:   To je ale nadšení! Tak mi ukaž, cos našel! 

ČLOVĚK: Netuším, proč nikdo přede mnou zřejmě nenašel všechny 
tyto spojitosti. Zdá se mi to tak jednoduché. 

HLAS:   Bez vedení není možné je najít. Ale ani bez pokory! Bylo ti 
umožněno nalézt a poznat Pravdu, protože hledáš 
upřímně, s vážností a přísností dobrého badatele. 

Ale nezapomínej nikdy, že nemůžeš být ani překvapen, ani 
vyčítat ostatním to, že před tebou zřejmě nic neobjevili. Byl 
jsi stejně nevědoucí nebo nevědomý jako oni, ještě docela 
nedávno! 

Pověz mi tedy! Chápeš nyní důležitost objevení tohoto 
prstence? 

ČLOVĚK: ANO! Tento prstenec je prstencem Kříže Pravdy! Je to 
prstenec Kříže Svatého Grálu! 

HLAS:   Kříž! Tvořený logicky vertikální linií, která prochází 
Bischofswerdou, a horizontální linií, která prochází 
Betlémem. 

ČLOVĚK: Ano, rovnoramenný kříž, jak jsi už zjistil, ale s 12 vrcholy! A 
tento kříž jsem si nevymyslel! 

Nic nesmí být při důkaze vymyšleno, je to tak? 

Sám Syn člověka ho prezentoval před lidstvem a říkal o 
něm:  

“Tento Kříž není symbol, ani znamení, ale je to sama 
živoucí pravda!” … “Přirozeně, zářivý Zlatý Kříž” … “Je to 
kříž, který Bůh dal Zemi v naplnění Svého Zaslíbení...” 

HLAS:   “….Který bůh dal Zemi v naplnění Svého Zaslíbení. 
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Tento rovnoramenný Kříž tedy není křížem ukřižování... 

ČLOVĚK: Vůbec ne! Mnoho křesťanů považuje Latinský kříž (jehož 
spodní rameno je delší než ostatní), kříž Spasitele, za 
jediný správný Kříž. Je to jeden ze symbolů křesťanství a  
skutečný symbol katolicismu. Někdy se mu říká “christic 
cross” nebo kříž pašijový. Ale například východní 
křesťanství má ve znaku kříž jeruzalémský. A to je kříž 
rovnoramenný! 

Syn Boží a Syn Člověka vytvářejí prstenec. Je tedy možné 
uvnitř něj vytvořit logicky rovnoramenný Kříž s 12 vrcholy. 
Vezmeme- li v úvahu tuto hypotézu, potom tento Kříž nemá 
nic společného s křížem z Golgoty, který svého času byl 
pouze prostředkem k veřejné popravě odsouzeného, ničím 
jiným! 

Syn Člověka říká, že tento rovnoramenný kříž a jeho 12 
vrcholů, není symbolem nebo znamením Pravdy, ale 
Pravda sama! Fakt, že se tento Kříž objevil na Zemi, před 
našima očima, a že ztělesňuje samotnou Pravdu, není pro 
lidský rozum snadno pochopitelný, ale  musíme připustit, že 
hypotéza je správná, abychom mohli pokračovat v důkaze. 

HLAS: Naprosto přesně! Ukaž mi tedy ten Kříž, který jsi objevil. 

ČLOVĚK: Ano, ukážu ti ho přesně takový, jaký nám ho dal...Syn 
Člověka. Ale je neuvěřitelné, že existuje také v mnoha 
křesťanských kostelích, a nikdy dříve jsem si ho při svém 
výzkumu nevšiml. A co je dokonce ještě neuvěřitelnější, 
můžeme ho najít i v přírodě! 

Tady je, Kříž Pravdy! Kříž Svatého Grálu, umístěný na 
Zemi: 
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 A zde je rovnoramenný Kříž, 12 vrcholů a 1 prstenec ( zde 
na obalu knihy vydané Synem Člověka v roce 1937).  

 
Zde je také fotografie Kříže, přineseného samotným Synem 
Člověka. Avšak tento kříž nošený na krku  je mírně 
konvexní, jako by byl přitisknutý na nějakou kouli! Nebo na 
zeměkouli... 
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A Kříž, umístěný na Zemi je také konvexní! Je- li promítnut 
na Zemi, je zformovaný: oblost Země přirozeně činí Kříž 
konvexním. 

 
 

Zde opět, Kříž na budově v dobách Syna Člověka ( na 
Svaté Hoře). 

 
 

Rovnoramenný Kříž je však zastoupen také v mnoha 
křesťanských kostelích, obzvláště na  sloupech. Zde je 
nádherný kříž ve vitráži štítu kostela Meaulne(Allier). 
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Dokonce v kapli na hřbitově v Bischofswerdě je také 
rovnoramenný Kříž, na stropě, právě nad oltářem, na místě, 
kde byl Syn Člověka pochován! 

 
Jak si můžeme povšimnout, Kříž Pravdy nemá nic 
společného s latinským křížem katolických křesťanů: 

 
A dokonce ani rovnoramenný jeruzalémský kříž východních 
křesťanů není jako Kříž Pravdy. 

 
Který kříž potom můžeme najít v přírodě? V přírodě, kde 
vše je v rovnováze, najdeme vyvážené kříže! To jest 
rovnoramenné Kříže Pravdy s dvanácti vrcholy!  
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Je možné ho pozorovat například na plodech eukalyptu. 
Tlak, který působí na plody, je otevírá ze středu a logicky 
tak přirozeně vytváří vyvážený kříž. 

Rovnoramenný kříž s 12 vrcholy můžeme vidět také v 
kapce sladkého vodného roztoku. Je to forma, kterou může 
mít krystal cukru. 

Vytvoření tohoto Kříže spočívá  na základě Přírodních 
Zákonů. Nemohly by tedy tyto Přírodní Zákony spočívat na 
základě vztahu, který existuje mezi Synem Božím a Synem 
Člověka? 

Jsou-li tyto kříže vytvořeny přirozeně, bez zásahu člověka, 
odpovídají Přírodním Zákonů, ne zákonům lidským, ale 
zákonům, které můžeme popsat jako “přicházející od 
Boha”. V přírodě není žádný latinský kříž! Protože tento kříž 
je proti přírodě. To lidé ho přijali jako symbol, poté co 
svévolně umučili Ježíše na kříži. V přírodě jsou Kříže 
Pravdy... 

Další nádherný rovnoramenný kříž je u máku. 

 
Při hledání Grálu určité množství lidí pocítilo Pravdu, která 
spočívá v rovnoramenném Kříži. 

Zde je keltský kříž: 

 
A zde opět Catharský Kříž, templářský Kříž, Kříž z oblasti 
Languedocu (Francie), Kříž z Toulouse (Francie) nebo 
occitánský Kříž. Všechny  jsou rovnoramenné s 12 vrcholy: 
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Tenhle Kříž na Zemi je Kříž, který nás tedy povede k úplné 
Pravdě! 

 

Také jsem objevil mnoho souvislostí mezi Synem Božím a 
Synem Člověka. 

 

HLAS: Ty souvislosti se zdají nekonečné....... 

 ČLOVĚK: Ano, jsou! Mohu ti ukázat desítky velmi zajímavých obrazů, 
každý je jako poskládaný z mnoha částí. Tyto obrazy 
ukazují působivý, celkový obraz Pravdy.  

Také jsem pokračoval ve výpočtech pravděpodobností, 
obzvláště tam, kde bylo možné definovat je dostatečně 
spolehlivě. Tyto pravděpodobnosti mohou být dále 
propracovány, ale už teď dobře nastiňují vyjímečnost 
objevené osoby a souvislostí. 

Nyní mám mnoho obrazů, a jsem přesvědčen, že stále 
mohu najít další. Mám pocit, že je to bez konce...je to tak 
DOKONALÉ. 

Ale nyní ti chci ukázat souvislost, která mi přinesla úplné 
přesvědčení prostřednictvím prožité zkušenosti! Tento 
vztah je výjimečný! Pro mne je to, jako by to byl základní 
klíč, dovolující mi udělat závěr a definitivně uzavřít svůj 
důkaz. 

HLAS: Máš nyní přesvědčení? 
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ČLOVĚK: Ano, jsem zcela přesvědčen! 

HLAS: Rouška  spadla z tvých očí a tvá víra se stala 
přesvědčením! 
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EPILOG 

“QUOD ERAT DEMONSTRANDUM! ” 

 

("..což mělo být dokázáno", z lat.,tradiční formule uzavírající analytický 
důkaz; pozn překl.)   

 

HLAS: Která souvislost tě přesvědčila? 

ČLOVĚK: Vysvětlím ti to. Znovu jsem zvážil první souvislost, 
nalezenou na začátku mé práce, působivou souvislost již 
samu o sobě, se svou pravděpodobností 1 ku 42 milionům, 
která - musím nyní přiznat -  byla už sama o sobě 
dostačující, aby mne dovedla k přesvědčení. 

V této souvislosti jsme měli na jedné straně nakreslenou 
linii Syna Člověka: 

 
A na druhé linii Syna Božího: 
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Tyto dvě přímky mohou být prodlouženy a tak se protnou v 
bodě umístěném směrem k Sibiři: 

 A tady je rovnoramenný kříž s 12 vrcholy. Pozor! Co je zde 
důležité je průsečík, vztah mezi dvěma přímkami: 

Protože, když začnu od tohoto průsečíku, můžu spojit 
všechny vrcholy Kříže mezi nimi, dvakrát! Podívej, jak je to 
nádherné!: 
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 Zde je pravděpodobnost velmi slabá, protože v měřítku 
Země existuje jen pár míst, která to dovolují, včetně dvou 
následujících: bod umístěný na Sibiři (průsečík linií Syna 
Božího a Syna Člověka), a jeho doplňující bod, symetrický 
ve vztahu ke středu Kříže, umístěný na jihu. 

Vypočítaná pravděpodobnost je 1 ku 150 000 

HLAS: 1 šance ze 150 000! Člověče, po tom všem, co jsi mi 
ukázal, co je tedy závěrem tvé demonstrace? 

ČLOVĚK: Sám sobě kladu následující otázku  ohledně Syna Člověka: 

“Jaká je pravděpodobnost, že jakýkoliv jeden člověk na 
Zemi může nahromadit ve svém vlastním životě tolik 
souvislostí s životem Ježíše, tolik “šancí” a “ náhod”, které 
mohou vyústit ve vytvoření Kříže Pravdy na Zemi?” 

Takže, přirozeně jsem zkombinoval všechny 
pravděpodobnosti vztahů a objevil jsem spojitost s tímto 
Křížem. 

Vypočítaná konečná pravděpodobnost je tedy: 

1 ku 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000. 

(30 nul za  1) 

Dokonce ani nevím, jak to číslo nazvat, je tak astronomické! 

A pak jsem pochopil, že ani nebylo nezbytné počítat 
nuly...Protože nejen, že jsem objevil mnohé výjimečné 
souvislosti, ale také protože jsem záměrně bral v úvahu 
dostatečnou šíři nepřesností měření při výpočtu 
pravděpodobností, zatímco ve skutečnosti je to tak přesné, 
že téměř neexistuje nejistota...Nuly tedy mohou být 
přidávány...ad infinitum! (donekonečna, pozn.překl) 

NENÍ ZDE TEDY JEDNODUŠE ŽÁDNÁ 
PRAVDĚPODOBNOST! 

PRAVDĚPODOBNOST DOKONCE ANI NEMůŽE BÝT 
VYPOČÍTÁNA, TAK JE TO DOKONALÉ. 

Nyní je na Zemi přibližně 6 miliard lidí (6,000,000,000: to je 
jen 9 nul za šestkou!) 

Pro mne tedy neexistuje jediná lidská bytost, která může 
vyhovět tomuto astronomickému číslu ( 30 nul za 
jedničkou), a dokonce i kdyby bylo na Zemi 1000 krát více 
lidí, stále by nebyl ani jediný člověk... 

Žádný člověk na Zemi nemůže vyhovět zjištěné 
pravděpodobnosti, pokud to není Syn Člověka z 
Bischofswerdy. On je tedy TÍM JEDINÝM, NADLIDSKÝM, 
BOŽSKÝM! 

1. Není-li žádná pravděpodobnost, je to proto, že Syn 
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Člověka z Bischofswerdy je skutečně Synem Člověka 
ohlášeným Ježíšem. 

 

 

 

 

 

 

2. Je-li Syn Člověka skutečným SYNEM ČLOVĚKA, potom 
Slovo napsané na konci jeho knihy je pravdivé: 

“Já jsem On, Syn Člověka, poslaný Bohem, který byl 
samotným Synem Božím Ježíšem zaslíben lidstvu.” 

 Není možné to dále zpochybňovat! 

Toto Slovo, jsouc pravdivé, je ekvivalentní výroku, že Syn 
Boží je skutečně Ježíš! Neboť Syn Člověka to  prohlašuje: 

 

“Já jsem On, Syn Člověka, 
poslaný Bohem, který byl 
samotným Synem Božím 
Ježíšem zaslíben lidstvu.” 

⇒ Syn BOŽÍ je Ježíš 

 

 

 

 

3. Syn Boží je Ježíš nebo Ježíš je Syn Boží! 

JEŽÍŠ = SYN BOŽÍ 

 

To je skutečně ekvivalentní výroku,že...Bůh existuje. 

 

Ježíš je Syn Boží Þ B ůh existuje 

SYN ČLOVĚKA JEŽÍŠ SYN BOŽÍ 

Žádný člověk 
nevyhovuje 

pravděpodobnosti 
⇒ 

Nalezený Syn Člověka je SYN 
ČLOVĚKA ohlášený Ježíšem 

SYN ČLOVĚKA 
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Syn Člověka je poslaný 
BOHEM ⇒⇒⇒⇒    Bůh EXISTUJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q.E.D. 

HLAS: Právě jsi dokázal, že Bůh existuje! 

Protože všechny tvé hypotézy a  výchozí předpoklady, 
původně přijaté bez důkazu, byly plně prokázány a 
demonstrovány! 

A tím, že dokončíš své matematické vztahy, můžeš ještě 
dokonce demonstrovat  i  Trojjedinost  Boží! 

ČLOVĚK: Ano, skutečně mohu dokončit trojúhelník! 

4. Protože když Syn Člověka napsal v tomtéž slově: 

“Já jsem On, Syn Člověka, poslaný Bohem, který byl 
samotným Synem Božím Ježíšem zaslíben lidstvu.” 

...určitě odkazoval k Ježíši ale také k Bohu, když říká: 
“poslaný Bohem”. Dalo by se tedy říct: “Syn Člověka je 
poslaný Bohem”. 

Takže potom následuje : 

Jestliže “Syn Člověka je poslaný Bohem”, potom tohle 
vyjádření odpovídá tomu, že “Bůh existuje”! 

  

 tedy: 

  

  

 

 

Tímto dokončuji trojúhelník, a stále dokazuji, tentokrát za 

Bůh EXISTUJE! 

SYN ČLOVĚKA JEŽÍŠ SYN BOŽÍ 

Bůh 

SYN ČLOVĚKA  JEŽÍŠ SYN BOŽÍ                         

Bůh 
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pomoci Syna Člověka, že Bůh existuje! 

Q.E.D.! 

 

HLAS: Právě jsi dvakrát dokázal, že Bůh existuje, díky Jeho 
dvěma Synům, kteří tvoří základ trojúhelníku! Díky věčné  
ekvivalenci mezi dvěma Bratry! 

Jsi odteď zcela přesvědčen, že Bůh existuje, a že je nám 
vždy blízko, když hledáme Jeho přítomnost? 

ČLOVĚK: Jsem! 

HLAS: Jsi přesvědčen, že tvůj důkaz je dokonalý, od začátku až 
do konce? 

ČLOVĚK: Ano, samozřejmě! Ale to není nejdůležitější! 

Co je nejdůležitější pro mne, je prožitá zkušenost, kterou 
jsem prošel během svého výzkumu a během své cesty. 
Právě ta zkušenost mi umožnila získat přesvědčení, že Bůh 
existuje. 

Pomáhal jsi mi klást sám sobě dobré otázky, abych 
zvažoval všechny počáteční hypotézy, a potom jsem byl 
veden po podivuhodné cestě. A přesvědčení přišlo...v 
prožité zkušenosti z této cesty! 

Jsem přesvědčen! A nechci přesvědčovat někoho dalšího. 
Naučil jsi mě: žádná slepá víra! Každý je schopen 
prozkoumat objektivně tento důkaz, dokonce i znovu udělat 
všechnu práci od začátku do konce, jestli si to přeje, a 
zkontrolovat všechno a dojít k vlastnímu přesvědčení. 

Pochopil jsem, že přesvědčení je individuální...Kdo chce 
být přesvědčen, musí také projít svou vlastní cestou 
poznání. 

HLAS: Tvá cesta byla dlouhá, ale příkladná, protože tvá dětská 
duše a tvá prostota ti umožnila poznávat a také dojít k 
poznání, které je odteď tvoje. Ano to je skutečná podstata! 

ČLOVĚK: Ó, Hlase, jsem přesvědčen!! Nyní si přeji zanechat za 
sebou svou rovnici zcela dokonalou, protože bez toho bych 
měl dojem, že jsem svůj důkaz zcela nedokončil! 

Mladík vzal list papíru a pak napsal svou rovnici, přitom řekl jasně a 
slavnostně: 

  

Nevyřešená rovnice, která byla: 
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JEŽÍŠ SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔    
????? 

SYN ČLOVĚKA 

 je konečně dokončena jménem... ABDRUSHIN! 

 
 

JEŽÍŠ SYN BOŽÍ ⇔⇔⇔⇔    
ABDRUSHIN 

SYN ČLOVĚKA 

 A zde je Trojice: 

  

 

  

 

 

 

 

 

HLAS: ABDRUSHIN, Syn Člověka! 

ČLOVĚK: Ohlášený JEŽÍŠEM, Synem BOŽÍM a poslaný samotným 
Bohem! 

Na konci své Knihy, vydané v roce 1931, jasně prohlašuje 
ve Svém Slově na závěr: 

“Abdrushin nyní dokončil své Poselství lidstvu. Nyní, po 
Splnění, v Něm povstal Syn Člověka, poslaný Bohem, 

IMANUEL, 

který byl samotným Synem Božím Ježíšem zaslíben lidstvu 
pro Soud a Spasení poté, co byl už dříve ohlášen 
starověkými proroky. 

Nese Znamení svého vysokého Poslání: Živoucí Kříž zářící 
Pravdy v sobě a Božskou Holubici nad sebou, tak jako je 
nesl i Syn Boží. 

Lidstvo, probuď svého ducha ze spánku!” 

HLAS: ABDRUSHIN – SYN ČLOVĚKA - IMANUEL! 

Pokračuj odteď ve své cestě podle Jeho Učení! 

Opustím tě tedy, protože jestli ti můj hlas pomohl probudit 

Abdrushin ,Syn 
Člov ěka 

Ježíš, Syn Boží 

                        

Bůh 
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se, jestli tě vedl, tvůj skutečný Pán není můj hlas, je to Syn 
Člověka, Král Stvoření! 

Nyní tě opustím, ale nezapomínej na jednu věc: Vždy vše 
objektivně zkoumej! Zůstaň vždy bdělý! A zůstaň svobodný 
na svých cestách! Poslouchej svůj vnitřní hlas, svou intuici, 
nepřetržitě tě povede. 

 

ČLOVĚK: Děkuji ti, Ó, Hlase, za tvé vedení, nevím, jak ti poděkovat. 

HLAS: Neděkuj mně. 

Děkuj Bohu, jehož jsem já jen pouhý služebník. Děkuj 
svému Stvořiteli, který ti nyní dovoluje poznávat Jeho Vůli 
prostřednictvím učení, přineseného Jeho Synem, Synem 
Člověka, a chodit po Zemi vědomě. 

Už to není jako v dobách Ježíše, kdy učení bylo předáváno 
ústně. Protože díky Jeho Knize, napsané a zanechané 
lidstvu, můžeš nyní bez obtíží pokračovat ve své cestě  v 
Učení Syna Člověka! Protože On ukazuje ve vší prostotě 
jasný Obraz způsobu, jak Stvoření funguje samo o sobě v 
Boží Vůli, a dovoluje lidským bytostem zřetelně poznat 
cesty, které jsou pro ně dobré. 

V Jeho Učení dostaneš odpovědi na všechny existenční 
otázky, které jsi na začátku své cesty pokládal sám sobě, 
otázky, díky kterým se objevil můj hlas...A od teď zmizí...mé 
poslání je splněno... 

ČLOVĚK: Ó, Hlase! Slibuji, že půjdu dále v Boží Vůli! 

Ó, Hlase...To je skvělé...jsem šťastný! 

 

 



 

 94

 

Jedné letní noci, za hřmění bouřky, jeden mladík klečí ve vděčnosti a úctě 
před svým Stvořitelem, vědom si Jeho Dvou Synů, kteří přišli na Zemi, aby 

přinesli Slovo od Všemohoucího. 

S velkým vnitřním klidem potom bere do svých rukou nádhernou Knihu, v 
černých deskách, se zlatými písmeny, kde je napsáno: 

 

ABDRUSHIN 

“VE SVĚTLE PRAVDY” 

 

Potom otevírá Knihu Syna Člověka... 

Blesky a hromy protínají temnotu a ticho noci... 

Mladík našel svůj Poklad. 
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“PRAVDA V OBRAZECH” 
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