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Předmluva k druhému vydání

Autoři  spisu  „Lidem“  nepoužívají  „automatické  písmo“,  nejsou  to  žádní  spiritisté, 
jasnovidci, média ani nic podobného (ať už je to nazýváno jakkoliv), jak by si někdo 
mohl mylně vysvětlovat. Přednášky tohoto a všech následujících spisů (Pro vás, Nová 
škola) byly přijaty způsobem, jaký je popsán v díle „Ve světle pravdy, Poselství Grálu“, 
přednáška „Cit“ a s ní související přednášky.

Jelikož se všechno poznání, na které se přednášky odvolávají, zakládá výhradně na Po-
selství Grálu od Abd-ru-shina, je tento spis určen pouze pro ty, jimž se Poselství Grálu 
stalo přesvědčením.

Autoři upozorňují, že spis „Lidem“ není možné zaměňovat s Poselstvím Grálu, a k jeho 
čtení považují za potřebné neustálé prožívání a hluboké studium Poselství Grálu. Jelikož 
poznání každého tvora je a vždy bude neúplné, i ve spisu „Lidem“ se mohou nacházet 
omyly, které pramení z nedokonalosti tvora, který je a vždy bude nedokonalý.

12. ledna 2012
Kamila a Július Pastierikovi
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STVOŘENÍ



Usiluj o rozšíření poznání stvoření…



1. Na počátku bylo Slovo

„Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“ Tak k vám volal 
Jan před několika tisíciletími. Tak k vám volali i mnozí jiní dávno předtím, v časech At-
lantidy. A opět k vám volá Jan znovu, i když tentokráte již není na Zemi.

„Svaté je Slovo! Tak svaté, že bych ho pozemskému lidstvu nejraději opět odňal, 
protože mu chybí jakékoliv pochopení, ano, dokonce i samotné tušení jeho velikosti!“ 
Tak k vám volal Abd-ru-shin ani ne před stoletím a stejně tak k vám volal Syn Boží 
Ježíš před dvěma tisíci lety, kdy vás varoval, abyste neházeli perly sviním.

Nechápeme, proč ty perly sviním házíte i nadále, zřejmě je to proto, že stále nevíte, 
jak svaté je Slovo, přestože již Jan jasně řekl: „A to Slovo bylo Bůh!“ Pozemský obraz 
tohoto Slova, ba ani jeho zvuk vám nemůže být nikdy dán, neboť jest bezbytostný!

Blíží se den Svaté Holubice, den, kdy ve Výšinách bylo, je a opět bude vysloveno 
Slovo „Budiž Světlo!“ Vydejme se do těchto nejvyšších Výšin stvoření, abychom vám 
alespoň v přibližných obrazech zprostředkovali svatost tohoto dění. Jako nejvyšší dar pro 
ty, kteří chtějí poznat nejhlubší tajemství svého bytí, jsou přinášena tato slova.

V nejvyšších výšinách nastává příprava. Tam, kam stvoření nikdy nemohou přijít, 
neboť jsou pouze stvoření. Tam ve Slově samém, které jest jediné a z kterého vše vy-
chází. Tam, kde to znáte pod pojmem „božsky-bezbytostná říše“. Tam se ze Slova oddě-
luje malá část, aby přišla do stvoření a potvrdila smlouvu mezi Stvořitelem a stvořením.

Toto Slovo přichází na Hranici, ve které přebývají ti, kdo jako korunu svého vývoje 
obdrželi v neochvějné věrnosti jiskru bezbytostnosti. Žijí na samé hranici, protože jako 
stvoření nemohou přejít do božsky-bezbytostné části, ale zároveň jim tato jiskra brání 
v tom, aby byli v božsky-bytostné části stvoření. Obývají izolační sféru mezi Stvořitelem 
a stvořením.

I ta nejmenší část Slova, která vychází z božsky-bezbytostné říše, je příliš silná na 
to, aby ji stvoření vydrželo, a proto na sebe musí přijmout záhal. Tento záhal však ne-
může poskytnout žádný stvořený, neboť by to nevydržel, a proto si jej musí poskytnout 
Slovo samo sobě. Je to bezbytostný záhal bezbytostnosti, který si velmi přibližně před-
stavte jako zrcadlo, které část vyzařování tohoto Slova odráží zpět do Jeho samého.

Je to podobné dění, jako když Abd-ru-shin musel na Zemi v době, kdy nepřijímal 
živé Slovo z Výšin, zahalovat vlastní vyzařování, neboť by jej kromě božsky-bytostných 
a z Hradu Grálu pocházejících praduchovních nikdo nevydržel. Ti jediní ho vydrželi, 
protože na něj byli zvyklí již předtím.

Takto zahalené Slovo ještě bez pevné bytostné formy obklopí  ti,  kdož jsou rytíři 
Slova, tedy nositelé jiskry bezbytostnosti, a jako první ze stvořených Jej doprovází dolů.

Neptejte se nyní, kde jsou čtyři zvířata na stupních Božího trůnu, protože ta jsou 
ještě  nad těmito nositeli  jiskry bezbytostnosti  a nezúčastňují  se  doprovodu Slova do 
stvoření, jelikož se jejich působení zachvívá v jiném vyzařování Slova.

Stvoření, jejichž jediný úkol coby rytířů Slova je střežit Ho, věrně Ho doprovázejí na 
hranici božsky-bytostné říše. Tady se Slovo opět zahaluje božsky-bytostným záhalem, 
který nese formu Bílé Holubice.

Tuto formu mu poskytuje vyzařování čtyř zvířat ze stupňů Božího trůnu. Také stvo-
ření  rytíři  Slova na sebe přijímají  božsky-bytostné pláště a nadále doprovázejí  v ne-
ochvějné věrnosti Slovo až k Hradu Svatého Grálu v prastvoření. Tam již klečí rytíři 
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Na počátku bylo Slovo

Svatého Grálu a čekají na okamžik, kdy se Svatá Holubice objeví nad Svatým Grálem.
Najednou  vytryskne  zářivý  paprsek  zářícího  Světla  a  nejvyšší  z  prastvořených 

mohou na samé hranici do božsky-bytostné říše zahlédnout Svatou Holubici, která nikdy 
nesestupuje do prastvoření, ale jejíž Síla proudí skrze Svatý Grál.

Nastává mystérium obnovy Síly.
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2. Den Svaté Holubice

Sloup Světla v Svatyni Svatyň je rozžhaven do nejčistší bílé barvy. Z Výšin zaznívá hlas, 
který stvoření slyší jako mohutné hřmění. Hlas, který je „Budiž Světlo!“

Sloup  Světla  začíná  měnit  svou  barvu.  Z  bílé  přechází  přes  zlatooranžovou  do 
tmavočervené. Vše se vlní a vře jako zpěněná červená krev. Bílá Holubice se vznáší 
uprostřed. Rozhrnuje se závěs a do stvoření vychází Kříž.

Čtyři paprsky Síly vystupují z Jeho středu – tmavomodrý, který dává vzniknout stvo-
řeným; tmavočervený, který jim dává Lásku; zlatožlutý, který dává světlo; a zlatozelený, 
který dává energii. Ze středu proudí paprsek pátý, bílý – paprsek pokory.

První  strážci  Svatého Grálu,  kteří  ihned směli  být  vědomými,  přijímají  jen tento 
paprsek a zbarvují jej podle toho, koho jsou posly. Ti, kteří jsou posly Lásky, zbarvují 
toto záření do žluta; ti, kteří jsou posly Spravedlnosti, do modra; a ti, kteří jsou posly 
Čistoty, do fialova.

Tuto transformovanou Sílu jsou schopni přijmout i ostatní stvoření. Toto je skutečná 
úloha poslů Světla. Ti, kteří říkají, co vidí, jsou posly Spravedlnosti; ti, kteří říkají co 
slyší, jsou posly Lásky; a ti, kteří říkají to, co cítí, jsou posly Čistoty.

A tak poslové Spravedlnosti oznamují, co se má stát, poslové Lásky oznamují, kdy se 
to má stát, a poslové Čistoty oznamují, jak se to má stát.

Zjevení Jana bylo tedy odevzdáváno těmi posly Světla, kteří cítí; zvěstování příchodu 
Syna Božího těmi posly Světla, kteří vidí; a zvěstování konce časů těmi posly Světla, 
kteří slyší.

Když poslové Světla oznamují to, co vidí, cítí i slyší, slouží Trojzákonu a smějí obdr-
žet perutě.
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3. V Hradě Grálu

Na vrcholu prastvoření jako jeho koruna stojí Hrad Grálu. Nebeský Jeruzalém, který se 
rozprostírá do dvanácti světových stran. Vejděme zlatou branou, která je na východě 
a která je určena pro duchy.

Dvanáct  andělů  se  zářivými  kopími  je  jejími  strážci.  Chlad  Čistoty,  který  sálá 
z jejich očí, je jako neproniknutelná hráz, jež brání vstoupit těm, kteří tam ještě nepatří.

Za bránou je široké schodiště se sedmi stupni. Každý stupeň představuje jednu etapu 
ve vývoji prastvoření, od hrubohmotné až po praduchovní.

Na konci stupňů je zlatofialový závěs, za kterým je dvorana. Okolo dvorany jsou vy-
soké stříbrné stolce, na kterých sedí ti, kteří sem smí vstoupit.

Uprostřed dvorany vidí stvoření sloup Světla. To je Svatyně Svatyň, ve které je Svatý 
Grál. Nikdo ze stvořených nikdy nemůže překročit její práh, neboť by to nesnesl. Stráž-
ci Svatého Grálu stojí okolo Svatyně Svatyň, ale nikoliv v ní.

Začíná znít hudba … nadpozemská … vznešený chór. Uprostřed sloupu Světla se 
vznáší Bílá Holubice a ze sloupu vystupuje Svatý Grál, pro stvořené viditelný jako Král. 
Stříbrné  vlasy,  oči  jako plamen,  hlas  mohutný jako bouřící  vichřice.  Jen  nejvěrnější 
mohou vydržet Jeho přítomnost.

Král zvedá ruce do Výšin a z Něj vyzařuje Kříž, který je Lilie, Růže, Meč, tedy Bílá 
Pomněnka. Celá dvorana klečí a přijímá Pokoru, největší Sílu, jakou stvořený vůbec 
vydrží.

Sloup Světla je červený jako krev. Vlní se. Vrcholné spojení, Bůh-Otec poslal skrze 
Svatý Grál svůj dar stvořeným. Dar bytí.
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4. Strážci Svatého Grálu

Poodhalme roušku tajemství z Hradu Grálu. Svatyně Svatyň se otevírá a ti, kteří stráží 
Svatý Grál, oznamují to, co smí vidět.

Na vrcholu září Kříž, ve kterém je ukrytá Lilie i Růže. Před Křížem stojí Meč. Z ra-
men Kříže vyzařuje Síla do čtyř strážců, kteří jsou uvnitř Svatyně Svatyň – Lev, Merkur,  
Leilak a Od-shi-mat-no-ke. Mezi Křížem a těmito čtyřmi strážci je hranice mezi božsky-
-bytostnou a praduchovní částí stvoření.

Strážci mají okolo sebe celé úrovně stvoření – Merkur bytostnou, Leilak – duchovní 
a Od-shi-mat-no-ke – andělskou. Lev je mimo stvoření a střeží výhradně Svatyni Svatyň.

V obrovské vzdálenosti od těchto čtyř strážců se nachází nejvyšší praduchovní. Jsou 
to praduchovní strážci Svatého Grálu. Sedm duchů, sedm andělů a sedm bytostných 
strážců střeží stříbrný závěs. Jedině oni smějí částečně vidět, co je za tímto závěsem.

Velká je jejich úloha, velmi velká. To, co vidí ve Svatyni Svatyň, odevzdávají coby 
poslové Světla nezměněné dále do stvoření. Jedině oni jako stvoření  přímo slyší Pána 
a jedině oni se smějí nazývat posly Světla. Každý další již musí říci, že je služebník 
Pána a toto poselství přijal od někoho jiného.

Jedině poslům Světla je umožněno přijímat přímo sílu Pokory, protože jedině oni ji 
vydrží. Ostatní by v této Síle shořeli na prach!

Vyvarujte se proto, duchové, postavit se za oltář Pána v hodině spojení! Skrz Kříž 
proudí do misky Grálu síla Pokory!
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5. Nedělní zvonění

Do dálek zvoní zvony. Ohlašují nový den. Ohlašují a volají: „Člověče, zastav se. Zastav 
se na chvíli a zaposlouchej se do tónů.“

Jako nejsladší akord znějí tóny As, Es, a Ces. As – vysoký, svěží, běloskvoucí, Čisto-
tu hlásající; Es – žluto-červeno-růžový, vážný, v lásce se zachvívající; a Ces – tmavofia-
lový, vážný, burácející, hromovým hlasem hovořící: „Spravedlnost!“ Společně tvoří je-
den akord, jeden tón, tón Alfa, což je tón Omega, což je tón Pravda, z nějž vychází 
Trojzákon do stvoření.

Sedm tónů a pět půltónů tvoří oktávu, dva čtverce stvoření. Oktáva je osm, což je 
dvanáct tónů, což je sedm stupňů k Božímu trůnu. Jednota čísel, tónů a barev. Šest ba-
rev, šest tónů plus sedmá barva a tón, tón nejvyšší, tón Spravedlnosti, počátek oktávy.

Sedm je dvanáct a to je tři, což dává devět čísel. Zdá se vám to být pomatené? Ale 
není to pomatené, dokonalé to je. A proto vězte, šest čísel ve stvoření je šest tónů – tón 
C je číslo 5, tón D je číslo 1, tón E je číslo 2, tón F je číslo 4, tón G je číslo 8 a tón A je 
číslo 7. Šest dalších čísel je šest půltónů – tón Cis je číslo 6, tón Dis je číslo 0, tón Eis 
je číslo 3, tón Fis je číslo 9, tón Gis je číslo Alfa a tón Ais je číslo Omega.

Sedm stupňů k Božímu trůnu je sedm tónů, sedm písmen – tón C je písmeno I, tón 
D je písmeno M, tón E je písmeno A, tón F je písmeno N, tón G je písmeno U, tón A je 
písmeno E a tón H je písmeno L.

Sedm tónů je sedm písmen a sedm stupňů, což je svaté jméno IMANUEL, které 
znamená: „Z Jediného, Nejvyššího Boha do všech stvoření vychází ten, který je Alfa 
i Omega, aby skrze Svatý Grál v Něm zakotvený vyléval Sílu. Amen!“

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

Pět půltónů je pět písmen a pět dalších stupňů, což je svaté jméno IEZUS, které zna-
mená: „Z Jediného Boha vychází ten, který Lásku na paprsku Čistoty vysílá do stvoření 
skrze Svatý Grál. Amen!“

A tak sedm tónů a pět půltónů je oktáva, která udržuje čtverec stvoření od věčnosti 
do věčnosti. Oktáva jsou tři Zákony – Láska, Spravedlnost, Čistota.

Čistota, která je tón Alfa i Omega, což je číslo nula, je základem pro pochopení stvo-
ření. Tón Čistota, tedy tón Alfa i Omega, není do stvoření dán, neboť Čistota je nepo-
chopitelná. Bez Čistoty by však nebylo stvoření.

Lidé, co víte o pojmu Čistoty, o tomto pojmu, který pro vás znamená neochvějnou 
věrnost?! Čistota je číslo nula, nejdokonalejší číslo ze všech čísel. Nechť cokoliv násobí-
te číslem nula, dostanete opět jen číslo nula, což znamená: „Kdybyste chtěli cokoliv po-
stavit nad Čistotu, nedokážete to, neboť Čistota je nejsilnější.“ Jakmile cokoliv dělíte 
číslem nula, dostanete nekonečno, což znamená: „Čistota je obsažena ve všem, co po-
chází z Výšin.“ Pokud chcete k čemukoliv přidat číslo nula, nezměníte nic, což zna-
mená: „Čistotu nemůžete přidat k ničemu, v čem předtím nebyla.“ Jakmile od čehokoliv 
odečtete  číslo  nula,  nezměníte  to,  což znamená:  „Jakmile  něco pošpiníte,  Čistota  se 
vzdálí, jako by tam nikdy nebyla.“

Čistota je Irmingard, což je číslo 5, které je ve stvoření Láska. Láska je Syn Boží, 
Ježíš, což je číslo 3, které je ve stvoření Čistota. A číslo 5 a číslo 3 dává číslo 8, což 
jsou dva čtverce stvoření, což je ve Výšinách Boží Vůle, Merkur. Číslo 5 bez čísla 3, 
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Nedělní zvonění

tedy Láska bez Čistoty, je duch, tedy číslo 2, což je ve Výšinách Duch Svatý, Od-shi-
-mat-no-ke. A číslo 8 bez čísla 2 je 6, což je Imanuel, tedy ten, který je Spravedlnost, 
skrze kterého vznikají čtverce stvoření pro duchy. A číslo 6 bez čísla 2 je číslo 4, Lev, 
tedy Naděje, že skrze Spravedlnost najdou duchové cestu do Výšin. Láska k duchům, 
tedy číslo 5, společně s číslem 2 dává číslo 7, což je Leilak. A číslo 7 je ve stvoření Pán, 
který pro duchy vyšel skrze Bránu do stvoření, skrze Parzivala, skrze číslo 9.

Leč na počátku je jediný, Nejvyšší, jehož číslo do stvoření je nula a jedna a jehož 
číslo je Alfa a Omega.

Zahloubej a vnoř se, člověče, do tajemství čísel. V nich je obsažena Pravda. Dvanáct 
čísel je dvanáct tónů, dvanáct barev.

Na počátku byla Alfa a Omega, jejichž barva je pro vás nepochopitelná. Z nich po-
vstalo číslo nula, jehož barva je bezbytostná a pro vás nepochopitelná. A číslo nula je 
Slovo a to Slovo je Bůh! Z něj povstala všechna čísla, všechny barvy a všechny tóny:

Číslo 7, tedy barva modrá, která znamená Pán. Číslo 5, tedy barva červená, která 
znamená Lásku. Číslo 3, tedy barva stříbrná, která znamená Čistotu. Číslo 1, tedy barva 
oranžová, která znamená Sílu. Číslo 8, tedy barva tyrkysová, která znamená Vůli. Číslo 
6, tedy barva zlato-stříbrná, která znamená Král stvoření. Číslo 4, tedy barva zelená,  
která znamená Naději. Číslo 2, tedy barva žlutá, která znamená Ducha. Číslo 9, tedy 
barva zlatá, která znamená Bránu do stvoření.

Deset čísel je pro stvoření – deset jich je třeba použít pro výklad věcí božských, šest 
pro výklad věcí lidských. Čísla tři, šest a devět, tedy Čistota, skrze kterou Král stvoření 
přes Bránu do stvoření vytvořil stvoření, a číslo nula, tedy Počátek, který je nekonečno, 
nejsou lidem dána.

Vězte,  že  vše  se  zachvívá  v  těchto  Zákonech:  červená  barva  je  číslo  5,  tón  C 
a písmeno A, G, N, U; oranžová barva je číslo 1, tón D a písmeno B, H, O, X; žlutá 
barva je číslo 2, tón E a písmeno C, I, J, P, V; zelená barva je číslo 4, tón F a písmeno 
D, K, R, Y; tyrkysová barva je číslo 8, tón G a písmeno E, L, S, Z; modrá barva je čís-
lo 7, tón A a písmeno F, M, T, Q.

Neposuzujte však pozemskýma očima to, co není pozemské. Tak jako je Země jenom 
slabým odleskem vyšších úrovní stvoření, tak jsou pozemské barvy tónů jen slabými od-
stíny živých barev ve Výšinách.

Zákony čísel, které vám byly dány v čase Soudu, se liší od Zákonů, které platí pro 
Tisíciletou říši. Nehrajte se s nimi a neporovnávejte, neboť není možno porovnat nepo-
rovnatelné.
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6. Bezbytostné, bytostné, duchovní, andělské

Čtverec stvoření má tři směry, které jsou tři Zákony. Bytostné je nejsilnější, neboť pro 
ně je zákonem Spravedlnost.  Andělské je silnější, neboť pro ně je Zákonem Čistota. 
Duchovní je nejméně silné, neboť pro ně je Zákonem Láska.

Proto tři formy do stvoření. A nad formami je obal, jiskra bezbytostnosti, ve které 
jsou všechny tři Zákony současně. Trojzákon jako jednota. Osm duchů, šest andělů a je-
den bytostný. Jen ti vědí, co je Zákon.

Forma  božsky-bytostná  je  forma  spojující  aktivní  s  pasivním  a  forma  spojující 
duchovní s andělským. Dvě aktivní a dvě pasivní jsou spojeny třemi andělskými, což je 
sedmice božsky-bytostná. Tato sedmice je dostatečně silná, aby od počátku znala, co je 
přísná Láska, a mohla se naučit,  co je Čistota. Ale až dvě sedmice, kterým je přidána 
jiskra bezbytostnosti, která je spojí s jedním bytostným, umožní jim skrz Spravedlnost 
poznat pojem Čistoty. Samotnou Čistotu není schopen poznat nikdo ze stvořených, neboť 
je nade všemi pojmy.

Druhý Zákon, Spravedlnost, který je pro duchy přísnost, poznávají ti, kteří jsou buď 
aktivní, nebo pasivní dvojice spojená jedním andělským v praduchovní části stvoření.  
Pro duchy je Spravedlnost přísností, proto ti, kteří od počátku vědí, co je Láska, se ji 
zde mohou naučit. Přísná Láska je potom to, co panuje na vrcholu této části stvoření, na 
nejspodnějším okraji Hradu Grálu.

Láska je Zákon, který jedinec coby duch poznává v duchovní části stvoření. Je to 
čistá Láska do celého pozdějšího stvoření.

Zákon Spravedlnost je ten Zákon, který bytostné zná od počátku a který přináší ve 
svém působení do hmotné části stvoření. Duchovní Láska obaluje Spravedlnost, a tak 
bytostné i duchovní v hmotnosti poznává, co je mateřská Láska.

Nepokoj vnesl duch do hmotnosti a svým pádem zakalil proud duchovní Lásky, čímž 
ztížil bytostným jejich působení ve hmotnosti. Ten, který je Zákon, Zákon Jistota, vyslal 
část Sebe do pozdějšího stvoření, a tak přišel Syn Člověka, tedy ten, který je Svatý Grál; 
ten, který je Miska; ten, který je Kalich Božího Hněvu.

Kalich Božího Hněvu je Přísnost a ta je Spravedlnost. Kalich se vylil do stvoření 
a přinesl lidem Soud.

Meč sviští z Výšin, dopadá a odsekává hlavu netvora zlého chtění a konání. Meč, 
který je Zákon, vyšel ze Zákona a přinesl Zákon do hmotné části stvoření. Syn Člověka 
odsekl netvorovi hlavu, a tak nastolil opět rovnováhu.

Nositel Meče převzal zkrvavený meč od Syna Člověka, aby Ho po očistě v paprsku 
Pravdy a Čistoty vrátil zpět Zákonu.

Amen!
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7. Třináctý schod

Třináctý schod je schod do Výšin, místo spojení. Dvanáct je schodů, dvanáct je směrů. 
Tři  čtverce  stvoření,  tři  kříže  –  jeden  duchovní,  jeden  bytostný,  jeden  andělský. 
Duchovní, kde se Čistota projevuje věrností; bytostný, kde se Čistota projevuje oddanos-
tí; a andělský, kde Čistota je Čistota.

V místě průniku třech křížů je bod spojení, třináctý schod, třináctý směr.
Čtyři směry duchovní jsou: východ – božsky-bytostná říše, sever – praduchovní říše, 

jih – duchovní říše a západ – bytostně-hmotná říše.
Čtyři směry bytostné jsou: východ – božsky-bytostná říše, před – prabytostná říše, za 

– bytostná říše a západ – bytostně-hmotná říše.
Čtyři andělské směry jsou směry spojujícími duchovní a bytostné, tedy sever, jih, 

před a za.
Tři čtverce stvoření, tři kříže tvořící společně šest stěn kostky stvoření.
Stěna  východní  –  božsky-bytostná,  stěna  severní  –  praduchovní,  stěna  přední  – 

prabytostná,  stěna  jižní  –  duchovní,  stěna  zadní  –  bytostná  a  stěna  západní  –  by-
tostně-hmotná.

Střed kostky,  místo křížení  a spojení,  je  třináctý schod, třináctý směr,  směr Alfa 
a Omega.
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8. Třináctá komnata

Třináctá komnata, počátek i konec všeho, přímé spojení do Výšin, bezbytostné jádro 
stvoření. Kříž, Parzival je ten, jenž je Třináctý. Skrze Něho a z Něho vychází Holubice, 
která je ten, jenž je Dvanáctý. Mění se na Lilii, která je ten, jenž je Jedenáctý. A třetí  
bezbytostná forma, Růže, je ten, jenž je Desátý.

Holubice je Trojice: Abd-ru-shin – Imanuel – Parzival.
I Lilie je Trojice: Irmingard – Elizabeth – Leilak.
I Růže je Trojice: Marie – Oriel – Priel.
Trojice je Čtveřice: dva do stvoření, dva nad stvořením.
Svatý Grál je třináct, což jsou Čtyři: dvakrát třináct nad stvořením, dvakrát třináct ve 

stvoření. Jejich jména tvoří Kříž. Král stvoření Imanuel je střed Kříže. Čtyři Trigony, 
které tvoří ramena, jsou:

První Trigon: Marie – Elisabeth – Od-shi-mat-no-ke, a to je Prakrálovna.
Druhý Trigon: Merkur – Oriel – Priel, a to je Posel do stvoření.
Třetí Trigon: Gabriel – Ephraim – Ezechiel, a to je Jistota do stvoření.
Čtvrtý Trigon: Leilak – Lev – Riphiel, a to je Láska ve stvoření.
A spolu těchto třináct skrze Parzivala je Abd-ru-shin.
Čtyři Trigony jsou čtyři Zákony: Zákon Láska, který je přitažlivost stejnorodého, Zá-

kon Čistota, který je Zákon tíže, Zákon Spravedlnost, který je Zákon zvratného půso-
bení, a Zákon Jistota, který je Zákon Síla. Bez těchto Zákonů by nebylo nic.

A Zákony se protínají v bodě, který je Zákon sám.
Tajemství Třinácté komnaty je vám odhaleno!
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9. Třinácté dveře

Dvanáct dveří je dvanáct tříd školy pro stvořené, jedno zdali bytostných, duchovních 
nebo andělských. Dvanáct tříd je jedna škola a dvanáct škol  je v různých úrovních 
stvoření.

První  škola  je  škola  hmotná,  druhá  škola  je  škola  bytostná,  třetí  škola  je  škola 
duchovní a praduchovní, čtvrtá škola je škola božsky-bytostná. Každá z těchto škol má 
další tři školy – základní, střední a vysokou, což je dohromady dvanáct škol. Nad těmito 
jsou třinácté dveře. A nad nimi je pro tvory nepřekročitelná božsky-bezbytostná Brána 
do stvoření.

První  škola,  škola  hmotná.  Základní škola je  pro bytostné.  Učí se  zde nevědomé 
činnosti. Je to jejich škola v těžkohmotnosti. Střední škola je hrubohmotná škola pro by-
tostné  i  duchovní.  Učí  se  nabývat  vědomí  podle  Zákona.  Vysoká  škola  je 
v jemnohmotnosti, bytostní i duchovní se tu připravují na návrat.

Druhá škola, škola bytostná. Základní škola je určena pro zvířata, která získala první 
vědomí v hmotnosti. V této škole získávají plné vědomí bytostných. Střední škola je 
škola, ve které bytostní vědomě formují hmotnost. Vysoká škola se nachází na Olympu, 
kde vědomí bytostní pomáhají duchovním při cestě do hmotnosti.

Třetí škola, škola duchovní a praduchovní. Je to škola určená pro všechny stvořené – 
bytostné,  duchovní  i  andělské.  Základní  škola  se  nachází  v  duchovní  části  stvoření 
a stvoření se tu učí plně aktivnímu nebo plně pasivnímu působení. Střední škola se na-
chází v praduchovní části stvoření. V této škole se ti, kteří doposud působili aktivně, učí 
pasivnímu působení, a naopak. Vysoká škola je v praduchovní části Hradu Grálu. Stvo-
ření zde chrání Svatý Grál.

Čtvrtá škola, škola  božsky-bytostná. Základní škola je škola v nejnižší části Hradu 
Grálu v božsky-bytostném. Stvoření se tu učí, co je Čistota. Střední škola se nachází ve 
střední části Hradu Grálu v božsky-bytostném. Stvoření se tu učí, kdo je to Čistota. Vy-
soká  škola  se  nachází  téměř  na  nejvyšším stupni  Hradu Grálu v božsky-bytostném. 
Stvoření se zde učí, odkud je Čistota.

Pod Hranicí je škola třináctá. Ti, kteří pochopí,  koho je Čistota, dosáhnou vrcholu 
vzdělání. Z této školy je jeden východ, třinácté dveře, kde je propustkou jiskra bezby-
tostnosti.
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10. Jiskřička do Výšin

Na konci duchovní říše, na modrém ostrově, jsou maličké jiskřičky. Nevědomé jiskřič-
ky, ale s touhou po vědomí, kterou jako dar dostali od Boha-Otce. Velká je tato touha, 
silnější než cokoliv jiného a nutí jiskřičky vyletět ven. Ven, do zahrady stvoření, aby tam 
poznali to nové, to toužebně očekávané vědomí. Jako malé chmýří z pampelišky pomalu 
klesají a noří se do hmotnosti.

Obklopuje je něco nové, nepoznané, které se vlní a tká. Přidržují se jednou jedné, 
podruhé  druhé  nitky  tohoto  tkaniva  a  začínají  poznávat  hudbu  stvoření.  Přicházejí 
k Zemi, odkud se to vlní a lákavě je zve ke zrození.

Narodilo se malé děťátko, duchovní jiskřička na Zemi. Mnoho, velmi mnoho se toho 
má naučit.

Jde do první třídy. Učí se, co je ruka, co je noha a na co jsou potřebné. Končí vyu-
čovací hodina, ta úplně první. Pozemská smrt zakončila tuto hodinu, a jiskřička se již 
těší na další.

A již zvoní na další hodinu, maličké děťátko je opět na světě. Začíná se učit Lásce, 
konkrétně Lásce k sobě. Opět přichází smrt a zrod a další hodina, Láska k ženě. A další 
hodina, Láska k dětem. Přichází pátá hodina, Láska k přátelům. A šestá hodina, Láska ke 
všem. Sedmá hodina je přelomová. Jiskřička skládá zkoušky z prvního ročníku života.

Pokud zkoušky složí, přechází do další, již druhé třídy. V ní se učí předmět „Slovo 
Boží“. Čtrnáct hodin má tato třída a v ní se jiskřička naučí, co znamená: „Na počátku 
bylo Slovo!“

Opět přichází závěrečná zkouška a po ní třetí třída. Tato třída má dvacet jedna hodin 
a předmět: „… A to Slovo bylo u Boha!“

Opět závěrečná zkouška. Nyní přichází poslední, čtvrtá třída, třída maturitní. Tento 
ročník má čtyřicet dva hodin a maturitní předmět „… A to Slovo bylo Bůh!“

Maturitní zkouška. Pokud ji jiskřička složila, je vědomá. Však není to již jiskřička, 
ale plamínek, není to již jenom kapka, ale proud. A v proudu vyzařování se vrací tam, 
odkud vyšla.

A opět  nová škola,  škola  duchovní.  Má jenom jednu třídu  a  jednu hodinu,  jejíž 
předmět je „spravedlivá Láska“. Přichází maturita a plamínek je plamen, který odolává 
velkému proudu vyzařování. Spojuje se s jiným plamenem a vchází tam, odkud pochází.

Nová  škola,  škola  praduchovní,  která  má  jen  jednu  třídu,  jednu  hodinu,  jeden 
předmět „přísně spravedlivá Láska“. Nová maturita a z plamene je vatra, která odolává 
obrovskému proudu vyzařování. Spojuje se vatra s vatrou, což jsou perutě, na kterých 
odchází tam, odkud pochází.

Nová škola,  škola  božsky-bytostná,  jejíž  předmět  je  „Čistota“.  Nejdelší  hodina  ze 
všech hodin. Nejvěrnější ze všech věrných jsou ti, kteří smějí složit státnice. Vysoká ško-
la pro stvořené. Jen málokdo ji dokázal ukončit. Tito pak dostávají vysvědčení:

„Nejvěrnější z věrných, v neochvějné věrnosti jste sloužili, v nejvěrnější věrnosti 
jste poznávali, v nejvěrnější věrnosti jste poznali, a proto k diamantovému plášti ne-
ochvějné věrnosti dostáváte jako korunu vašeho úsilí plášť osamělosti, jiskru bezby-
tostnosti.

Amen!“
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11. Stupně stvoření

Dvanáct je tónů, dvanáct je světových obcí – sedm pro duchy, pět pro bytostné. Sedm 
obcí  pro  duchy  nesou  jména:  Smyrna,  Sardes,  Pergamos,  Philadelphia,  Laodicea, 
Ephesus,  Thyatira;  pět  obcí  pro bytostné nesou jména:  Aphrica,  America,  Antarctis, 
Asia, Oceania.

Dvanáct hmotných obcí má třikrát tři  stupně – tři stupně v těžkohmotnosti, které 
jsou určeny pro počáteční vývoj nevědomých bytostných, tři stupně v hrubohmotnosti 
a tři stupně v jemnohmotnosti, které jsou určeny pro vývoj jak duchů, tak i vědomých 
a nevědomých bytostných. Bytostní se vyvíjejí ve všech dvanácti obcích, duchové v sed-
mi. Bytostné děti se vyvíjejí jen v obcích pro bytostné, kde se rodí v lupenech květů ne-
přístupných pro duchy.

Zlo, které přinesli do hmotnosti lidé, zapustilo své kořeny. Těžce, přetěžce se lidstvo 
provinilo na bytostných tím, že svým nesprávným konáním, myšlením a cítěním za-
pouštělo do hmotnosti stále těžší a těžší kořeny zla. Kořeny, které podle Zákona tíže 
nemohou stoupat  vzhůru, ale jen klesat  dolů. A protože těžké provinění se odehrálo 
v hrubohmotnosti, museli odtud jít tyto kořeny dolů, do těžkohmotnosti, do oblastí, kde 
neměli duchové co dělat.

Mnohá, přemnohá města zla se utvořila v těžkohmotnosti jako kořeny konání lidí 
v hrubohmotnosti. Hrubá spojující vlákna spojila původce se svými výtvory a táhla je 
nezadržitelně  dolů  do  těžkohmotnosti.  Z  vůle  Pána  vybudovali  bytostní  v  těžko-
hmotnosti očistnou výlevku pro duchy, neboť samotní duchové se ze svého zlého a ne-
čistého chtění nedokáží sami očistit.

Nad hmotnostmi se rozprostírají tři stupně bytostné říše. Hmotnost bez bytostného je 
totiž mrtvá a nepohyblivá. Olymp s bytostným obrazem Hradu Grálu jako koruna by-
tostné říše završuje bytostně-hmotnou část stvoření.

Dvanáct je tónů, dvanáct je stupňů v duchovní říši. Tak jako se smí duchovní zá-
rodek vyvíjet od nevědomého k vědomému, tak stoupají i stupně.

Dvanáctý  stupeň  –  nejspodnější  stupeň,  stupeň  Alfa,  stupeň,  odkud  se  vyvíjejí 
duchovní jiskřičky, jejich Patmos. Zde je nejnižší obraz Hradu Grálu, kde byl správcem 
Amfortas.

Jedenáctý stupeň – Bílý zámek duchovní Čistoty.  Stupeň,  kam se vracejí  vědomí 
duchové, kteří v hmotnosti povstali z nevědomých duchovních jiskřiček.

Desátý stupeň – Marie a Tereza. Marie, která za života Syna Božího, Ježíše, byla Ma-
rie z Magdaly, a Tereza, která za života Syna Božího, Ježíše, byla Marta z Betánie. Na 
tomto stupni se duchové smí naučit poznávat duchovní Lásku a Spravedlnost k Bohu.

Devátý stupeň – Is-ma-el, jenž byl Jan, učedník Syna Božího, Ježíše. Na tomto stupni 
se duchové učí snaze jít vzhůru do Výšin.

Osmý stupeň – Ostrov Labutí, kde se duchové učí duchovní věrnosti Slovu.
Sedmý stupeň – Ostrov růží a Ostrov lilií. Stupeň přísné Lásky.
Šestý stupeň – Vasitha, strážkyně brány, kterou mohou projít vyvinutí ke stvořeným. 

Je to první stupeň, odkud pocházejí ihned vědomí duchové.
Pátý stupeň – Cella. Stupeň, kde duchové vědí, co je přísná mateřská Láska.
Čtvrtý stupeň – Vasitha. Stupeň, kde duchové plně poznávají duchovní formu Slova.
Třetí stupeň – Cella. Stupeň, kde duchové dokáží změnit mateřskou Lásku na Lásku 
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Stupně stvoření

přátelskou.
Druhý stupeň – Johanna a Josepha. Stupeň, kde duchové poznávají pravé teplo ro-

dinného krbu.
První stupeň – stupeň Omega, stupeň duchovní dokonalosti, kde duchové umí použí-

vat přísnou Lásku a Spravedlnost v pozitivním nebo negativním působení, nejvyšší Pat-
mos duchovní říše.

Dvanáct je tónů, dvanáct je stupňů v praduchovní říši.
Dvanáctý  stupeň  –  nejnižší  stupeň,  stupeň  Alfa,  stupeň,  odkud  se  vyvíjejí  pra-

duchovní děti, jejich Patmos, ostrov, kde stojí bájemi opředený kulatý stůl s králem Ar-
tušem, hora svatých zvěstování, ostrov vyvolených, ostrov zaslíbení pro další vývoj těch, 
kteří tady smějí přijít.

Jedenáctý stupeň – Bílý zámek. Stupeň, kde praduchovní začínají poznávat pravou 
Čistotu.

Desátý stupeň – Marie a Tereza, nádoby, které zprostředkovávají Lásku a Sprave-
dlnost od Boha k lidem, nádoby, které byly matkami Vyslanců Světla na Zemi. Stupeň, 
kde se praduchové učí zprostředkovávaní Lásky a Spravedlnosti lidem.

Devátý stupeň – Is-ma-el, který na Zemi působil kromě jiného pod jménem Krišna 
či Josef z Arimatie. Stupeň, kde se praduchové učí být posly Slova.

Osmý stupeň – Ostrov labutí, ostrov věrnosti Slovu.
Sedmý  stupeň  –  Ostrov  růží  a  Ostrov  lilií.  Stupeň  jistoty  poznání  Boží  Lásky 

a Spravedlnosti.
Šestý stupeň – Vasitha.  Stupeň duchovní  zralosti,  brána,  kterou mohou překročit 

dospívající k dospělým, první stupeň, odkud pocházejí ihned vědomí praduchové.
Pátý stupeň – Cella. Stupeň poznání přísné mateřské Lásky.
Čtvrtý stupeň – Vasitha. Brána k poznání Trojzákona ve stvoření.
Třetí stupeň – Johanna, Cella a Josepha. Stupeň úplného poznání Trojzákona Lásky, 

Čistoty a Spravedlnosti.
Druhý stupeň – Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Lev a Merkur na spodní hranici Hradu 

Grálu, první, ze kterých vzniklo pozdější stvoření.
První stupeň – stupeň Omega, stupeň duchovní dokonalosti, kde duchové umí použí-

vat přísnou Lásku a Spravedlnost jak v pozitivním, tak i negativním působení, stupeň, 
kde je do pozdějšího stvoření zakotvená Marie a Irmingard.

Dvanáct  je tónů, dvanáct je stupňů v božsky-bytostné říši.  Od dvanáctého stupně 
Alfa,  na kterém je  zakotven do stvoření  jeho Král,  Parzival,  přes další  stupně – Ir-
mingard,  Marie,  Abd-ru-shin,  Ephraim,  Priel,  Raphael,  Ezechiel,  Michael,  Gabriel, 
Oriel, až po první stupeň Omega – Marie a Irmingard, poznávají stvoření, co je Čistota.

Na stupni Omega, v nejvyšší části božsky-bytostné části Hradu Grálu, jsou ti, kteří 
poznali, co je Čistota. Z Lásky Boží jako korunu jejich neochvějného úsilí smějí obdržet 
jiskru bezbytostnosti ti z nich, kteří  vědí, co je Čistota, tedy ti, kteří mají diamantový 
plášť neochvějné věrnosti. Tímto aktem jsou povzneseni na Hranici, tedy do nejvyšší 
části Hradu Grálu, která se nachází v přechodném pásmu mezi božsky-bytostným a bož-
sky-bezbytostným.

Dvanáct je tónů, dvanáct je stupňů nad božsky-bytostným. Je to dvanáct stupňů před 
závěsem. První tři  stupně jsou stupně třech bran – brány Lásky, brány Spravedlnosti 
a brány Čistoty. Nad nimi je devět stupňů Hranice: stupeň Kappa – Abd-ru-shin; stupeň 
Jota  –  Parzival;  stupeň Théta  –  Elisabeth;  stupeň  Dzéta  –  Ezechiel,  Raphael,  Priel, 
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Ephraim, Oriel, Gabriel, Michael; stupeň Eta – Prakrálovna; stupeň Delta – Býk, Lev, 
Beran,  Orel;  stupeň Gama – Marie  a  Irmingard;  stupeň Beta  – Abd-ru-shin;  stupeň 
Alfa – Marie, Irmingard, Merkur, Oriel, Zeus. Nejvyšší bod stupně Alfa jsou čtyři okříd-
lená zvířata – Býk, Lev, Beran, Orel.

Nad Hranicí  je pro stvořené nepochopitelná božsky-bezbytostná říše,  kde jsou tři 
stupně:  druhý – Parzival;  první  –  Od-shi-mat-no-ke,  Ježíš,  Lev,  Irmingard,  Imanuel, 
Leilak, Merkur; nultý – Bůh-Otec.

Každý vyšší  stupeň stvoření  je  dvojnásobně větší  než  předcházející  nižší  stupeň. 
Člověče, skloň se v pokoře před velikostí svého Boha!
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12. Šířka stvoření

Doposud vám byly předkládány jednotlivé stupně stvoření od nejvyššího po nejnižší. 
Zopakujme si je:

– dvanáct stupňů před závěsem, které dělíme na:
– devět stupňů Hranice
– tři stupně bran

– dvanáct stupňů božsky-bytostných, které dělíme na:
– šest stupňů nejstarších
– šest stupňů zralých

– dvanáct stupňů praduchovních, které dělíme na:
– šest stupňů dospělých
– šest stupňů dospívajících

– dvanáct stupňů duchovních, které dělíme na:
– šest stupňů stvořených
– šest stupňů vyvinutých

– dvanáct stupňů bytostně-hmotných, které dělíme na:
– tři stupně bytostné, které dále dělíme na:

– dva stupně vědomých
– jeden stupeň nevědomých

– devět stupňů hmotných, které dále dělíme na:
– tři stupně jemnohmotné
– tři stupně hrubohmotné
– tři stupně těžkohmotné

Divíte se, že pod pojmem „stvoření“ nacházíte i božsky-bytostné stupně a dokonce 
i stupně ještě vyšší? Je pravda, že tato část stvoření pochází z přímého Božího vyza-
řování, ale to neznamená, že by se ti, kteří ji obývají, nenazývali jako „stvoření“. Proto 
také i tato úroveň je stvoření, přestože je věčná.

Všechna stvoření  dohromady tvoří  úplné stvoření,  které  v sobě obsahuje  veškeré 
zformované vyzařování Boha. –

To jsou stupně stvoření od nejvyššího po nejnižší, které již znáte. Přesto vám neříka-
jí nic o tom, jak jsou široké a kolik jednotlivých stupňů do šířky tvoří jedno stvoření. Je 
velmi těžké vám dát i přibližný obraz o tom, jak je jedno stvoření velké. Pokuste se udě-
lat si alespoň nějakou představu.

Hranice je jenom jedna. Stupně tří bran jsou však již nad každou božsky-bytostnou 
částí. Tvoří izolační sféru a zároveň místo spojení Hranice s ostatními částmi stvoření.

Božsky-bytostných částí je dvanáct. Ale nezaměňujte si to s dvanácti stupni, které 
jsou  jakoby  nad  sebou,  neboť  tohle  je  dvanáct  božsky-bytostných  částí  vedle  sebe, 
z nichž každá má dvanáct stupňů. Je to stejné jako v jedné části hrubohmotného oddílu 
stvoření, kde je dvanáct světových částí vedle sebe a kde žijete vy v jedné z těchto částí, 
v části Ephesus.

Každá z božsky-bytostných částí obsahuje jako vnitřní kruh dvanáct praduchovních 
částí stvoření, což je dohromady 12 krát 12, tedy 144 praduchovních částí stvoření vedle 
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sebe.
Hrad Grálu, ve kterém je Svatý Grál, je na vrcholku prastvoření jen jeden jediný. 

12 božsky-bytostných částí je 12 sloupů okolo Svatyně Svatyň a 144 praduchovních čás-
tí je 144 stupňů tvořících základy Hradu Grálu do stvoření.

Svatyně Svatyň, kde je Svatý Grál, je třináctá část, Třináctá komnata, kam nemůže 
vstoupit nikdo ze stvořených, neboť mu to nedovolí Čistota a Síla vyzařovaná skrze Sva-
tý Grál. Velikost této třinácté části  je dvakrát větší než velikost všech ostatních částí 
stvoření dohromady.

Vraťme se však k šířce stvoření. Každá z praduchovních částí obsahuje jako vnitřní 
kruh dvanáct  duchovních částí  stvoření,  což je  dohromady 144 krát  12,  tedy 1 728 
duchovních částí stvoření vedle sebe.

Na konci stvoření, jako svůj poslední výběžek, obsahuje každá z duchovních částí 
jako vnitřní  kruh dvanáct bytostně-hmotných částí  stvoření, což je dohromady 1 728 
krát 12, tedy 20 736 bytostně-hmotných částí stvoření vedle sebe.

Dvanáct bytostně-hmotných částí je vám známo. Je to pět částí pro bytostné a sedm 
částí pro duchy i bytostné.

V jedné bytostně-hmotné světové části, v části Ephesus, jste teď vy. V jedné maličké 
části z více než dvaceti tisíc bytostně-hmotných částí jednoho jediného stvoření. Hrubá 
hrubohmotnost je přitom jen její drobnou součástí. A tato maličká hrubo-hrubo-hmotná 
část je pozemskými prostředky nezměřitelný, obrovský, a přesto velmi maličký vesmír, 
který znáte a přístroji částečně poznáváte. Jsou to všechny známé i neznámé galaxie 
s miliardami hvězd a planet, které můžete přímo nebo pomocí přístrojů vidět.

Pokud si představíte celý tento vesmír jako maličkou kuličku o velikosti jednoho cen-
timetru, potom celé stvoření bude velké několik triliónů centimetrů. Je to číslo, které si 
vůbec neumíte  představit.  Velikost  Svatyně Svatyň v Hradě Grálu je přitom dvakrát 
větší než celé stvoření!

Člověče, skloň se v pokoře!
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13. Prabytostná říše

Přestože víte, že bytostní jsou v každé části stvoření, nepřemýšleli jste o tom, proč byl 
zvolen název „praduchovní říše“, a ne „prabytostná říše“. Ve skutečnosti existují obě 
tyto říše vedle sebe, a to tak, že ta bytostná je o půl stupínku výše než ta duchovní.

Ze záření Parzivala jako první ve stvoření povstaly čtyři prabytostné ženy, které tvoří 
nejužší kruh:

Od-shi-mat-no-ke – je královskou vládkyní v Hradě Grálu.
Leilak – její vyzařování bude pro vás neobvyklé, zachvívá se v hrdinství bytostného 

mateřství.
Ži-ma-to-ke – zachvívá se ve službě a svým působením ji posilňuje.
Merkur – je vládkyní všech bytostných vyvíjejících se od nevědomého k vědomému.
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14. Slovo

Slovo je to, co Je. Poodhalme tajemství Slova více.
K vám, duchům, bylo voláno: „Člověk je tím, co říká jeho jméno!“ Ne že byste se ve 

jméně zachvívali, ne že by vaše jméno bylo tím, co Je, ale přesně vyjadřuje, kdo jste.
Jenom vědomí tvorové mají jméno, a to je část záření Slova, kterou můžete pochopit. 

Slovo samotné nedokážete pochopit nikdy.
Jméno se skládá z jednotlivých druhů – podstatných jmen, přídavných jmen a záj-

men. Duch je podstatné jméno. Určuje, kdo to je. Bytostné je zájmeno. Určuje, čí to je. 
Bytostné a duchovní jsou pojené andělským. Andělské je přídavné jméno. Určuje, jaké 
to je.

V praduchovním, kde je spojené duchovní s andělským, je jejich jméno tvořeno jmé-
nem a přídavným jménem, a proto praduchovní vědí, kdo a jaké to je.

V prabytostném, kde je spojeno bytostné s andělským, je jejich jméno tvořeno záj-
menem a přídavným jménem, a proto prabytostní vědí, čí a jaké to je.

Jen na Hranici je spojení všech tří částí jména, a proto jen oni vědí, kdo, čí a jaké to 
je. To je Slovo, které je dané stvořeným.

Ti, kteří jsou od počátku Jednotou, mají i čtvrtou část jména, nepojmenovatelnou 
a nepochopitelnou,  proč to je. To je to nepochopitelné, co musí zůstat na věčné časy 
Božím tajemstvím. To je Jméno Boží. To je Boží Síla. To je Alfa a Omega.

Amen!
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15. Jméno ducha

„Člověk je tím, co říká jeho jméno!“ To je vám známo z Poselství Grálu, ale ještě neví-
te, jak si duch jméno vytváří a co jeho jméno ve skutečnosti znamená.

Duchovní jiskřička, která putuje do vývoje v hmotnosti, ještě nemá jméno, protože 
nemá vědomí. Až postupným prožíváním, kterým přichází k vědomí, si své jméno začí-
ná vytvářet, písmeno za písmenem. Je to jako v hudbě, nejprve zazní jeden tón, což je 
jedna hláska, potom druhý a třetí, což je již akord. Akord je začátek slova, až je nakonec 
vědomý duch jako celá symfonie, která svým zvukem vytváří jeho jméno.

Každý tón má i svou barvu, a tak jméno zároveň hovoří o tom, jakou barvu má duch, 
nebo lépe řečeno, jeho duchovní šat. Ti, kteří směřují k Čistotě, mají ve svém jméně 
tóny v harmonickém souzvuku, což vytváří současně i nádherný, čistý oděv. Naopak ti,  
kteří směřují k temnu, mají ve svém jméně tóny v disharmonii, a proto je jejich oděv 
temný a špinavý.

Duch si však nevytváří jen jedno jméno, ale tři jména. První jméno ducha se zachví-
vá v Zákoně tíže, čili  v Čistotě. K tomu se přidružuje druhé jméno, které odpovídá 
tomu, k čemu se duch přiklání, tedy zachvívá se v Zákoně přitažlivosti stejnorodého, čili 
v Lásce. A třetí jméno je jméno, které duch získává tím, jak plní své úkoly. Toto jméno 
se zachvívá v Zákoně zvratného působení, čili ve Spravedlnosti.

Každé jméno ducha je jako jedna věta hudební symfonie, proto všechna tři jména 
nakonec vytvářejí jedno jméno společné, které je zapsané v Knize života. Toto jméno 
však není neměnné, protože duch se neustále vyvíjí a tím i mění tóny symfonie, která 
tvoří jméno.

Ve hmotnosti se k duchovnímu jménu můžeme jen velmi zhruba přiblížit. Z toho dů-
vodu, přestože je každý duch jiný a má i jiné duchovní jméno, musí se používat pro růz-
né duchy stejná jména. Jednou toto jméno může vystihovat jeho Čistotu, což značí jeho 
úroveň vědomí, jindy zase to, co dělá, a jindy zase to, co musí prožít ve smyslu Zákona 
zvratného působení. Proto by bylo nejlepší, kdyby i na Zemi měl každý člověk tři jména.

Podívejme se teď v uvedeném smyslu na stupně stvoření, kde vidíme, že na vícero 
stupních jsou stejná jména. Je to proto, že tato jména vyjadřují jen jedno ze třech jmen,  
která mají příslušní stvoření, a to konkrétně jméno zachvívající se v Lásce. Proto najde-
me jméno Is-ma-el nejen v praduchovní říši, ale i v duchovní, neboť toto jméno zna-
mená: „Ten, který připravuje a udržuje cestu pro Slovo.“

V tomto jméně se na Zemi zachvívali mnozí stvoření, takže to nebyl jen Is-ma-el za 
života Abd-ru-shina v Egyptě, který byl pak Jan Křtitel za života Syna Božího Ježíše, ale 
také Krišna, který byl později Josef z Arimatie. Dále však také Zoroaster, učedník Syna 
Božího Jan a mnozí jiní, přičemž všichni byli na Zemi vícekrát, a to v různé době a na 
různých místech.

Zachvívání se v nějakém jméně vlastně znamená možnost spojení s příslušnou částí 
stvoření, odkud vycházejí ke stvořenému posilující vlákna.* Pro každý čistý tón existují 
specifická vlákna, která jsou zakotvena v různých částech stvoření, od duchovního až po 
Hranici. Stvořenému stačí napojit se na tato vlákna, a tím se mu dostane netušené posily 
pro jeho konání. Proto je potřebné, aby i pozemské jméno odpovídalo co nejvíce jménu 
duchovnímu.

* Abd-ru-shin: „Světlé nitky nad vámi“
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16. Zvířecí zárodky

Poslední sraženinou z vyzařování Boha, která je sama o sobě pohyblivá, jsou nevědomé 
zvířecí zárodky. Jako každému, tak i jim je z Lásky Boha-Otce dána do vínku touha,  
touha po zrání, touha po získání vědomí.

Ve stvoření jsou tři základní druhy – duchovní, andělské, bytostné. Tyto druhy se za-
chvívají ve třech Zákonech – duchovní v Zákoně Lásky, což si můžete představit jako 
rychlost; andělské v Zákoně Čistoty, což představuje energii; bytostné v Zákoně Sprave-
dlnosti, což představuje sílu.

Stoupat vzhůru znamená dar rychlosti, energie nebo síly násobit, čímž je umožněno 
odolávat většímu tlaku Světla. Praduchovní se liší od duchovního tím, že Lásku již zná 
a znásobuje svou sílu. Božsky-bytostné zná Lásku i sílu a znásobuje energii. Cesta tam 
je však daleká.

Po tomto odbočení se vraťme ke zvířecím zárodkům. Podobně jako zvířata, bytostné 
zárodky nebo bytostní patří k základnímu druhu nazvanému „bytostné“. Jejich bytostná 
síla je maličká. Tak maličká, že si nedokáží udržet pevnou zvířecí formu. Podle stupně 
své bytostné síly se řadí  jakoby do skupinových duší,  které  jsou tvořeny obrovským 
množstvím samostatných zvířecích zárodků bez pevné formy.

Na  začátku  svého  vývoje  putují  zvířecí  zárodky  do  těžkohmotnosti,  kde  jsou  ty 
nejprimitivnější  zvířecí  formy.  Po  velmi  dlouhém  vývoji  v  těžkohmotnosti  dosahují 
stavu,  kdy  se  inkarnují  do  tamějšího  nejvyvinutějšího  zvířecího  těla,  aby  následně 
pokračovaly ve vývoji v hrubohmotnosti počínaje nejjednoduššími formami, které tvoří 
viry a bakterie.

Již jenom z tohoto lze vidět, že o formách v těžkohmotnosti si není možno vytvořit 
správný  obraz  podle  pozemských  pojmů,  jelikož  jsou  velmi  primitivní.  V  hrubo-
hmotnosti mají viry a bakterie přibližně tisíckrát větší bytostnou sílu než zvířecí zá-
rodky, které putují poprvé do těžkohmotnosti.

Vývoj v hrubohmotnosti pokračuje přes prvoky, houby, korály, medúzy a měkkýše 
po členovce. V tomto stádiu dochází k širokému rozvětvení na hmyz a ryby, kde vývoj 
pokračuje až po ty největší formy těchto druhů, což jsou u hmyzu včely a mravenci 
a u ryb delfíni. Některé z ryb však po určitém čase nejdou vývojem k delfínům, ale přes 
obojživelníky a plazy k ptákům. Přes ptáky pokračují ve vývoji rovněž ty zvířecí zá-
rodky, které se vyvíjely jako hmyz.

Ptáci představují velký vývojový stupeň, od maličkých kolibříků, přes vyšší stupeň 
labutí a čápů k pěvcům, následně pak k dravcům až po nejvyšší formu ptáků, orla. Ptáci 
se poté vyvíjejí přes ploutvonožce k savcům.

Pro vysvětlení se musí dodat, že se tu nejedná o vývoj hrubohmotných těl, ale o vý-
voj nevědomých zvířecích zárodků k vědomým zvířatům, tedy o proces znásobování 
jejich bytostné síly.

Dále je důležité uvést ty formy, v nichž zvířecí zárodky začínají respektovat vědomé 
bytostné, které jim pomáhá. U ptáků jsou to labutě a čápi, u ryb delfíni a u obojživelní-
ků hadi. Jednou z těchto tří forem musí ve svém vývoji projít každý zvířecí zárodek. Je 
to přibližně tehdy, když je jeho bytostná síla biliónkrát větší než bytostná síla úplně ne-
vědomého zvířecího zárodku. Tato bytostná síla je už taková, že si poprvé ponechává 
určitou formu duše po pozemské smrti.
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Ve vývoji zvířecího zárodku nastává poslední fáze. Všechen dosavadní vývoj došel 
k delfínům nebo ploutvonožcům a následně přechází k savcům. Od nejnižších forem 
savců, které představují hlodavci, pokračuje vývoj přes pásovce, přežvýkavce, tur a ži-
rafy k prasatům a hrochům. V těchto stádiích je bytostná síla zvířecích zárodků při-
bližně třicetkrát větší, než když poprvé začaly respektovat vědomě bytostné. Zvířecí for-
ma je tak silná, že se již po značně dlouhý čas uchovává stálá, asi osmdesátiprocentní  
forma duše.

Vývoj pokračuje přes opice a šelmy až ke třem nejvyšším zvířatům – koni, psu a slo-
novi.  V těchto posledních inkarnacích dosahuje zvířecí zárodek nejvyšší možnou by-
tostnou sílu, jakou může na Zemi dosáhnout. To znamená, že je schopen si již napořád 
udržet pevnou formu duše a stává se vědomým zvířetem. Jeho bytostná síla je asi stokrát 
větší,  než  když  začala  respektovat  vědomé  bytostné,  a  jeho  vědomí  je  přibližně  na 
úrovni lidského novorozence. Jejich další vývoj již pokračuje nad hmotností.

Na tomto místě je zapotřebí zmínit se o vývoji hrubohmotných těl pro lidi.
Po  svém  posledním  životě  ve  formě  psa,  koně  nebo  slona  se  tyto  zvířecí  duše 

inkarnovaly do dnes již vyhynulého rodu opic a vývoj vedl přes takzvané pralidi až po 
nejvyšší formu, do které se inkarnoval lidský duch. Protože se lidský duch neinkarnoval 
do všech připravovaných zvířecích těl, inkarnovala se do nich zvířata, ale nižšího vý-
vojového stupně než zvířata, která dnes nazýváte „pralidmi“. Tato splnila svoje poslání 
a víc se na Zemi neinkarnovala.

Lidští duchové se inkarnovali výhradně v Atlantidě, zvířecí duše se inkarnovaly na 
jiných  kontinentech,  protože  vývoj  probíhal  najednou  na  celé  Zemi.  Dnešní  nálezy 
koster jsou vlastně nálezy těchto zvířat, která vyhynula, neboť tato těla nebyla určena 
pro zvířata, a proto nemohla obstát v boji v přírodě.

Vývoj zvířecích zárodků v přírodě se řídí jediným Zákonem, Zákonem nutného po-
hybu. Jen v nutném pohybu totiž může narůstat bytostná síla zvířecích zárodků. Tento 
pohyb vede k takzvanému boji v přírodě, tedy k tomu, že jen to, co je pružné a silné,  
obstojí a to, co je neperspektivní, vyhyne. V různých světových obcích došlo v průběhu 
milionů let navzdory stejným hrubohmotným podmínkám, jako je ovzduší, nerostné bo-
hatství, rostlinstvo atd., zákonitě k vývoji různých hrubohmotných zvířecích těl. Samo-
zřejmě, rozdíly nejsou v počtu končetin, ale ve velikosti, barvě, celkovém vnějším vzhle-
du  nebo  počtu  zubů.  A tak  mnohé  formy,  které  jsou  na  Zemi,  jsou  podobné  jako 
v jiných světových obcích, avšak spousta je jich rozdílných.

Jako všude jinde, tak i zde se lidé velmi provinili. Pod vlivem rozumu zasahují do 
tohoto pohybu a narušují tak vývoj zvířat. Mnohé neperspektivní formy uměle ochraňují 
před vyhynutím a brzdí tak velký koloběh.

Po vyhynutí neperspektivního druhu nastane v říši zvířat po určitý čas maličká ne-
rovnováha. Ta nutí ostatní zvířata vyrovnat se s tím, což vede k jejich zvýšené pohyb-
livosti a tím k nárůstu jejich bytostné síly, tedy k pokroku.

Člověk má chránit přírodu, to znamená, že ji nemá ničit a nemá svévolně zasahovat. 
I  s  jeho umělými zákroky se  bytostní  umí vyrovnat  a může jim to být  dokonce ku 
prospěchu.  Jako příklad  může  sloužit  výstavba  umělého jezera  či  vykácení  lesa  pro 
ornou  půdu,  ale  musí  to  být  vždy  se  souhlasem vědomých  bytostných!  Nemá  však 
z kraje  do kraje  přenášet  zvířata,  která  tam nepatří,  a  chránit  to,  co má podlehnout 
zkáze!
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17. Skupinová duše

Jak je vám známo, zvířata nemají vlastní duši ihned, protože ta se postupně formuje 
z částeček takzvané skupinové duše. Pro hlubší pochopení tohoto dění musíme rozšířit 
obraz stvoření do šířky, protože vám není doteď jasné, jak přesně k tomu dochází.

Představte si skupinovou duši jako atomy ve hmotě. Samotný atom je sice částečkou 
hmoty, ale sám o sobě nedokáže vytvořit větší celky. Až postupným shlukováním vzni-
kají molekuly a následně obrovské množství molekul tvoří předměty a věci, které vidíte 
okolo sebe.

Podobné je to i u zvířecích duší. Jednotlivé částečky nemohou ovládat hrubohmotná 
těla, a proto nejprve zesilují, a to konkrétně v těžkohmotnosti. Tam mohou posílit nato-
lik, že jsou po mnoha životech schopny vytvořit s jinými zvířecími částečkami první 
shluky, v nichž se spojují aspoň dvě zvířecí částečky podobně, jako je tomu při spojení 
dvou atomů do jedné molekuly.

K tomuto  spojení  je  potřebné  ještě  něco,  co  udrží  tyto  částečky pospolu,  a  sice 
vazebná síla. Tato síla působí jak při spojení hmotných atomů, tak při spojení zvířecích 
částeček. Ve hmotě je však při jejím spojování jen bočním výběžkem hlavního proudu 
specifické univerzální  Síly, která proudí celým stvořením. Ve skutečnosti  je to půso-
bením Býka, jenž jako jeden ze čtyř okřídlených zvířat střeží trůn Stvořitele.

Tato Síla je živoucí a v jejím účinku působí bytosti, které obývají izolační pásma 
mezi jednotlivými úrovněmi stvoření, čímž je navzájem spojují a zároveň umožňují tvo-
rům tudy  projít.  Nejslabší  účinky  Síly  v  přímém  toku  vyzařování  používají  zvířecí 
částečky, aby vytvořily shluk zvířecí duše.

V hrubohmotnosti pokračuje vývoj zvířat po vytvoření prvního zvířecího shluku přes 
houby, které vlastně tvoří přechod mezi rostlinnou a živočišnou říší, dále přes viry, mik-
roby až po první červy, členovce, stejně jak to znáte z biologie, kde je tento vývoj dobře 
zachycen.

Postupným prožíváním tyto shluky rostou, čímž utvářejí stále pevnější a stabilnější 
formy až po úroveň nejvýše vyvinutých zvířat, savců.

Savci již mají velmi stálé formy svých duší a svým způsobem, přestože je stále ozna-
čujeme jako „nevědomé“, už v sobě mají zárodek budoucího vědomí. Nejvyšší stupeň, 
kterého mohou na Zemi dosáhnout, jsou zvířata, do nichž se poprvé inkarnují lidské 
duše.

Ze zákona přitažlivosti stejnorodého je vám známo, že jejich vědomí je již blízké vě-
domí duchovních jiskřiček. Ve své podstatě se však velmi liší, protože zvířecí zárodek či 
zvíře je a vždy i zůstane bytostí, tedy druhem nemajícím svobodnou vůli. Oproti tomu 
duch svobodnou vůli má.

Zvířecí  zárodky  se  při  svém  dalším  vývoji  k  vědomým  zvířatům  vždy  shlukují 
s novými a novými zvířecími částečkami, které se nacházejí ve všech úrovních stvoření.

Oproti tomu, duch může postupovat vzhůru jen poznáváním, tedy zvětšováním vlast-
ního vědomí, přičemž spojení s jiným duchem mezi jednotlivými stupni duchovna nena-
stává. Při nárůstu svého vědomí však i duch používá tutéž Sílu, která v případě duchů 
jde přes Orla a která způsobuje, že získané vědomí se stává jeho vlastnictvím a není 
možno jej od něho oddělit.

Můžete se nyní zeptat, jak je to s vědomím těch duchů, kteří budou muset v soudu 

29



Skupinová duše

podlehnout rozkladu, čímž ztratí všechno temné, co získali, neboť temné vědomí nemů-
že  stoupat vzhůru.* I  zde  se  projevuje  dokonalost  Božích Zákonů,  proto  stačí,  když 
řekneme: „Svobodná vůle.“

Ano, je to tak. Bolestivý proces očisty probíhá tak, že duch za nevýslovného utrpení, 
v němž však prožívá jen své vlastní chtění, se svobodně rozhodne, že to již nechce. Toto 
přání  automaticky uvolní  vazebnou sílu,  která  váže  ducha s  příslušným nesprávným 
chtěním, a ten se od něho osvobodí.

Tím však toto vědomí ztratí a vědomý duch se znovu mění na nevědomého, neboť 
nemá dostatečně velké světlé vědomí. Svým způsobem si to můžete představit jako roz-
pad molekuly, při kterém se všechno nesprávné oddělí a nakonec zůstane jen základ, 
duchovní jiskřička.

* Přednáška: „Vědomí“
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18. Hrubohmotnost

Přestože bylo doposud o jednotlivých částech stvoření řečeno již dost, ještě stále nevzni-
kl  v  lidech  ten  správný  obraz  a  stále  si  zaměňují  jednotlivé  části,  především 
jemnohmotnost  s  jemnou hrubohmotností.  Je  proto  zapotřebí  rozvinout  nyní  hrubo-
hmotnou část stvoření do její plné šířky, aby se tak vytvořil její celkový obraz.

Jak je vám známo, hrubohmotnost můžeme rozdělit na tři základní stupně – jemnou, 
střední a hrubou hrubohmotnost. Jak víte, v jemné hrubohmotnosti se vytvářejí formy 
myšlenek, ve střední slov a v hrubé činů.* Zároveň však víte, že lidské slovo vytváří for-
my v jemné hrubohmotnosti.** Jak to tedy vlastně je, kde se vytvářejí tyto formy slov?

Ve skutečnosti  se  mohou vytvářet  jak ve střední,  tak i  v jemné hrubohmotnosti. 
Stejné je to i s myšlenkami. V těchto úrovních není dokonce ani možné odlišit slovo od 
myšlenky, protože jsou jedním. Myšlenka je slovo a slovo je myšlenka.

Pro představu si v hlavě vybavte nějakou myšlenku. Co slyšíte? Slova! Když je ná-
sledně vyslovíte, vyslovili jste slova nebo jste vyslovili myšlenku? Není v tom žádný 
rozdíl.

Nyní  se  ptáte,  jak to je  s  obraznými myšlenkami.  Zde musíme rozlišovat  obrazy 
hmotné a obrazy z nehmotných úrovní. Ty nehmotné není ani správné nazývat myšlen-
kami, protože myšlenky ve vám známém významu mohou být pouze hmotné.

Když v hlavě vidíte hmotný obraz, není to nic jiného, než vidění formy určitého slova 
nebo myšlenky. Můžete je tedy nejen slyšet, což je obvyklejší, ale i vidět.

Protože jsou slova a myšlenky  jedním, často nemá smysl hovořit o nich odděleně. 
Pokud se tedy hovoří o jedněch nebo o druhých, myslí se tím nejednou oboje. – –

Myšlenka. Všechno závisí  na tom, odkud pochází,  jestli  z ducha nebo z rozumu. 
Kromě toho ji může vyvolat podvědomí, což je vlastně paměť ducha, nebo ji může vy-
volat i reflexní jednání těla.

Jestliže  myšlenku  vyvolá  cit  nebo  podvědomí,  vytváří  formu  v  jemné  hrubo-
hmotnosti,  a  pokud  ji  vyvolá  rozum  nebo  reflexy,  vytváří  formu ve  střední  hrubo-
hmotnosti.

Paměť slovních znění myšlenek je uložena ve střední hrubohmotnosti. V jemné hru-
bohmotnosti se nacházejí formy těchto myšlenek odpovídající  jejich citovému zabar-
vení, ale jen v tom případě, že nějaké mají.

Při  citových myšlenkách a  při  podvědomí je  přítomen cit,  proto jsou vždy zfor-
mované v jemné hrubohmotnosti. Ve střední hrubohmotnosti se formují tehdy, jestliže si 
je alespoň v hlavě zformujete do slov.

Při rozumových myšlenkách nebo při reflexích není přítomen cit, proto jsou hutnější. 
Formy se vytvářejí jen ve střední hrubohmotnosti.

Toto rozdělení působnosti myšlenek vzniká vlastně podle toho, ve které části mozku 
vznikají. Při citu a podvědomí je to zadní mozek, při rozumu a reflexích mozek před-ní. 
– –

Jestliže chceme jít do větších detailů, budeme muset některé věci rozšířit. Doposud 
jsme hrubohmotnost dělili na tři části – hrubou, střední a jemnou. Toto je však velmi 
hrubé rozdělení a již nám nestačí.

* Abd-ru-shin: „První krok“
** Abd-ru-shin: „Lidské slovo“
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Při nynějším dělení nedokážeme přesně určit například místo, kde působí bytostní na 
hrubou hrubohmotnost. Nemohou mít těla pouze bytostná, neboť rozdíl druhů je příliš 
velký. Dokonce ani středně-hrubohmotná těla jim nestačí, neboť střední hrubohmotnost 
je jiného druhu než hrubá hrubohmotnost. Proto je vyloučeno, aby se tělem ze střední 
hrubohmotnosti hýbalo předměty z hrubé hrubohmotnosti, jakož je současně vyloučeno, 
aby se tělo z hrubé hrubohmotnosti mohlo dostat do střední hrubohmotnosti. Bytostní 
tedy zákonitě musí mít těla hrubo-hrubohmotná!

Jaká jsou to tedy těla, když je běžným hrubo-hrubohmotným zrakem nikdo nevidí?
Podobné dění je i při takzvané auře. Taktéž ji běžným hrubo-hrubohmotným zrakem 

není vidět, ale již existují speciální fotografické přístroje na její zachycení, a to dokonce 
barevné. Z toho jasně vyplývá, že i tato aura musí být hrubo-hrubohmotná.

Otázek z oblasti jednotlivých úrovní hrubohmotnosti je vícero, například: „Kde vzni-
kají a kde působí různí démoni a fantomy?“ nebo „Jsou útvary zlých slov vedle útvarů 
dobrých slov, nebo pod nimi?“ a mnohé další.

Pro zodpovězení těchto otázek přejdeme k jemnějšímu dělení hmotnosti.
Každý  stupeň  hrubohmotnosti  můžeme  rozdělit  na  tři  podstupně  nebo  části  – 

jemnou část, střední část a hrubou část. Teď si podrobněji rozeberme jednotlivé stupně 
hrubohmotnosti se všemi jejími částmi. Přestože je to nepřirozené, nebudeme postupo-
vat shora dolů, ale naopak, protože to pro vás bude takto pochopitelnější:

Hrubá část hrubé hrubohmotnosti je ta část, která vám je jako jediná známa. Vidíte ji 
běžným zrakem a také ji  poznáváte speciálními přístroji.  Skládá se  z vám známých 
částic, které nazýváte jako „elektrony“, „neutrony“, „pozitrony“, „neutrina“ atd.

Kromě kosmických těles zde vznikají i těla zvířat a lidí. Těla lidí vznikají výhradně 
na planetě Zemi, protože se na této planetě, a jen na ni, sbíhají všechny druhy sil z ostat-
ních částí stvoření, které jako věnec záření vytvářejí pohlavní sílu.

O této části hrubohmotnosti však nemusíme více hovořit, neboť je vám důvěrně zná-
ma z vašeho života. –

Střední část hrubé hrubohmotnosti je část, která je složena ze záření. Některá ze zá-
ření  dokázali vědci  objevit  a zachytit,  například rentgenové záření,  částečně i  záření 
aury člověka  a  další.  Proto  jsou  zde  viditelné  také nemoci,  které  můžeme rozeznat 
v auře.

Mnohá záření vědci zatím neobjevili, ale lidem, kteří mají plně otevřen hrubo-hrubo-
hmotný zrak, jsou známa, například záření  čaker či záření šňůry mezi hrubo-hrubo-
hmotným a středně-hrubohmotným tělem člověka nebo zvířete.

Tuto šňůru mají jen živá těla, tedy nikoliv rostliny. Její přítomnost svědčí o tom, že 
s hrubohmotným tělem může být ještě spojen duch, i když již nastala pozemská smrt. 
V mnoha případech se duch může dokonce do těla vrátit, což je například známo jako 
vzkříšení Lazara nebo ze současnosti jako přežití klinické smrti.

V mnoha případech sice tento návrat již možný není, ale přesto může být duch k tělu 
připoután v důsledku jeho nesprávného chtění, především svázáním s hmotným. Proto 
se s tělem po smrti kromě pohřbu nesmí nic dělat, neboť duch to může všechno cítit!

V případě, kdy odchází duch usilující do Výšin, nebývá již s hrubohmotným tělem 
spojen, ale přesto tato šňůra existuje do začátku rozkladu hrubohmotného těla. I v této 
situaci nemůže nikdo zodpovědně prohlásit, zda se duch ještě nemůže vrátit, neboť i to 
je ze Zákona možné. I když se to sice nestává často, stalo se konkrétně v případě Laza-
ra. Proto se ani s takovým tělem nesmí nic dělat, ale má se jen pochovat.
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Dokonce i pohřeb vykonaný spálením je nesprávný. Duch, přestože jeho návrat již 
nepřichází v úvahu, si mnohokráte podle Zákona má prožít  dlouhý rozklad svého těla, 
aby poznal, v čem chybil. V případě spálení si to neprožije. Protože je o toto prožití  
ochuzen, musí se kvůli tomu nejednou opětovně narodit na Zemi.

Ještě je třeba zmínit se o bytostných, jelikož někteří mají těla dokonce i z této části 
hmotnosti.  Například salamandři  mají  těla  ze  záření,  protože  to  vyplývá  z  podstaty 
jejich působení. Tyto bytostné proto můžeme vidět nejčastěji. –

Jemná část hrubé hrubohmotnosti je část složená z energie. Tato energie je svou pod-
statou duchovní energie obalená tím nejjemnějším záhalem hrubé hrubohmotnosti. Je-
jím dalším zahalováním vzniká záření a následně dalším záhalem vznikají nejjemnější 
částice v hrubé části hrubé hrubohmotnosti.

V jemné části  hrubé hrubohmotnosti  působí  bytostní,  jejichž hrubo-hrubohmotná 
těla jsou tvořena energií. Mají těla různé velikosti podle jejich působení, od atomárních 
až po obrovská.

Nejmenší bytostní pracující na úrovni atomů dokážou svými těly rozhýbat maličké 
části hmoty, což se pak projevuje například jako elektřina. S mnohem většími těly půso-
bí bytostní  květů,  hornin a další,  protože potřebují mnohem větší  sílu na formování 
hrubé hrubohmotnosti.  A největší,  takzvaní velcí bytostní,  pracují s velkými masami, 
jako jsou  například  vzdušné  proudy nebo mořské  vlny.  Nejsilnější  z  těchto velkých 
pracují s tekutými formami tuhé hmoty, což se hrubo-hrubohmotně projevuje jako tek-
tonická a sopečná činnost.

Některé bytostné, kteří mají těla z této části hmotnosti, můžeme dokonce snadno vi-
dět, a to bez nějakých zvláštních schopností. Například v jemné vodní páře můžeme 
někdy zahlédnout bytostné vody.

V této části hmotnosti dále dochází k takzvané materializaci temných myšlenkových 
forem. Za podmínky temného vyzařování krve, které se projevuje právě v jemné části  
hrubé hrubohmotnosti jako temná energie, mohou být myšlenkové formy v podobě růz-
ných fantomů touto energií přitáhnuty a obaleny. Protože jsou se svým původcem spoje-
ny něčím jako vyživovací šňůrou, mohou se následně hrubo-hrubohmotně projevit, na-
příklad  pohybováním stolků,  kýváním kyvadélkem,  boucháním  dveřmi  nebo  jinými 
strašidelnými projevy, či různými „cirkusovými kousky“, jako je například rozsvěcování 
žárovky v  ústech,  přidržení  žehličky na  těle  nebo ohýbání  lžiček.  Takto  se  mohou 
projevovat i sami temní duchové, kteří podobně jako fantomy mohou mít dočasná těla 
z temné energie.

Osobitou  formou fantomů jsou  fantomy útočného charakteru.  Napodobují  formu 
různých zbraní, jako dýky, šípy, kopí, škrtící ruce atd., které přímo zasahují hrubo-hru-
bohmotné tělo oběti. Protože jsou tyto zbraně hutnější než těla bytostných, nemohou 
tito zabránit jejich působení.

Množství těchto zbraní, konkrétně dýky, zasáhlo srdce Pána, a proto měl velké hru-
bohmotné  těžkosti,  které  následně  vedly  až  k  jeho  smrti.  Spousta  těchto  zbraní, 
konkrétně sekery a kopí, zasáhla oslabený pohybový systém paní Marie, v důsledku če-
hož si zlomila ruku. Množství těchto zbraní zasahuje i dnes všechny ty, kteří usilují ke 
Světlu, v důsledku čehož trpí nejrůznějšími nemocemi.

Úplně specifickou formou jsou fantomy, které vytvářejí lidé ve snaze být svatými. 
Tyto fantomy nabývají formu částečně rovnoramenného kříže, který je vždy tmavý, špi-
navý nebo jinak temný, a který má vždy nějakým způsobem pokřivena ramena.
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Jediné, co fantomy ani jiné myšlenkové formy nikdy, ani jen vzdáleně, nedokáží na-
podobit,  je holubice.  Proto kromě duchovních křížů nebo jiných znamení,  například 
šesticípých hvězd na čelech, mají  všichni služebníci Světla znak holubice na své hrudi. 
Sami vyslanci nesou v sobě živý Kříž, který je tak velký jako oni sami, a nad nimi se 
vznáší Svatá Holubice. Znaky na čelech odpovídají číslům Alfa a Omega.

Tyto znaky lze – jak u Vyslanců, tak i u lidí – vidět  výhradně duchovním zrakem. 
Nikdy nemají svůj obraz v hmotných úrovních. Všechny znaky viditelné v hmotných 
úrovních mohou pocházet jen od někoho, kdo je sám obyvatelem těchto hmotných částí, 
což je stejné, jako když si i vy nyní vytváříte znaky na vaší Zemi.  Podle toho můžete  
vždy s jistotou poznat, kdo a odkud vám co přináší. –

Tak jako temné skutky, tak temná je i hrubá část střední hrubohmotnosti. Je dokonce 
ještě temnější, protože se zde nacházejí všechny útvary temných rozumových myšlenek 
a temných slov. Přebývá zde většina z takzvaných k Zemi připoutaných duchů a nachází 
se zde i temný hrad myšlenkových forem.* Duchové, kteří pěstovali tyto myšlenky, jsou 
zde pevně spoutáni  a ještě nikomu z nich se ani po tisíciletích nepodařilo odpoutat.  
Rovnou odsud musí jít do rozkladu ve výlevce. –

Ve střední části střední hrubohmotnosti se nacházejí útvary myšlenek, které v sobě 
nesou znamení touhy po Výšinách. Ale pouze toto znamení! Je tu proto i falešné nebe 
neustálého modlení a drmolení slov. Sem musí přijít ti duchové, kteří jsou jinak čistí, ale 
nepochopili, co je modlitba. Jejich pobyt je zde obyčejně velmi krátký. Musí pochopit, 
jak nesmyslné byly jejich myšlenky a slova. –

Jemná část  střední  hrubohmotnosti  je  tvořena čistými  a  vznešenými myšlenkami 
touhy po Výšinách, kterým se nedostalo citového zabarvení. Mnoho duchů zde má svůj 
dočasný domov. Jsou tady i duchové, kteří by se již mohli navrátit do duchovní říše, ale 
dobrovolně na sebe vzali nějaký úkol. Jsou zde proto, aby odsud působili směrem na 
níže položené části hmotnosti. Celkově však tudy mnozí duchové, kteří tyto úrovně vy-
tvořili,  bez  zastávky  pouze  přechází,  aby  pokračovali  ve  svém  vývoji  ve  vyšších 
úrovních stvoření. –

V hrubé části jemné hrubohmotnosti vznikají útvary těch nejtěžších  citových myš-
lenek. Ve stvořeních, kde nedošlo k pádu, nejsou tyto útvary temné. Týkají se všeho po-
zemského. U vás, kde došlo k pádu do hříchu, je tato oblast tím nejtemnějším okolím 
Země. Je ještě mnohem temnější a strašnější než hrubá část střední hrubohmotnosti, 
protože citově zabarvené myšlenky a slova jsou mnohem silnější než rozumové. Pozem-
ská slova stačí pouze citově podbarvit, čímž mohou úplně změnit své působení.

Tyto  končiny  jemné hrubohmotnosti  u  vás  momentálně neobývá žádný stvořený 
duch. Ti, kteří je vytvořili, se sem nikdy nedostanou, neboť uvízli ve svých rozumových 
myšlenkách a slovech tak silně, že se nedokáží osvobodit ze střední hrubohmotnosti 
a vystoupit až sem. Tamější temný hrad myšlenkových forem dokonce jako rakovinný 
útvar přerostl až do této oblasti a tam připoutaní duchové odsud čerpají citovou posilu. –

Ve střední části jemné hrubohmotnosti vznikají útvary poměrně těžkých, ale ne tem-
ných citových myšlenek, jako jsou například fantastické myšlenky, myšlenkové útvary 
nevěřících lidí, myšlenkové útvary falešných názorů na posmrtný život, které tvoří celé 
oblasti takzvaného falešného nebe zábavy či zahálky, a je tu také falešné nebe neustá-
lých mší. Duchové, kteří takové myšlenky pěstovali, se zde při své cestě zdrží obyčejně 
nejdéle. Z hlediska pozemského času přejdou až staletí, než pochopí, co si vykládali ne-

* Přednáška: „Svět myšlenek“
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Hrubohmotnost

správně. –
V jemné části jemné hrubohmotnosti se nacházejí výhradně světlé a vznešené citové 

myšlenky, jejíchž základem je touha po Výšinách. Tyto myšlenky zde získaly formy 
vznešených a krásných zámků plných vonících zahrad, uprostřed nichž je Boží chrám. 
Působí zde také množství dobrodějných bytostí vzniklých z krásného lidského myšlení.

V této části se duchové zdržují velmi krátce. Pomáhají tu těm, kteří se jako ne úplně 
vědomí musí ještě inkarnovat na Zemi.
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19. Atlantida

Bájemi opředená zem, Atlantida.  Doposud neutichly spory,  jestli  existovala,  přestože 
i vědci našli pod mořem na konci zeměkoule její pozůstatky.

Ptáte se, jaký konec nebo začátek může mít zeměkoule?
Všechno ve stvoření má svůj začátek i konec. Na zeměkouli nenajdeme hranici, ale 

začátek i konec ano.
Začátek zeměkoule je bod, ve kterém je spojená se Sílou. Pozemsky o něm víte, 

i když  neznáte  jeho  přesné  umístění.  Je  vám  znám  pod  názvem  „Bermudský  troj-
úhelník“.

V této oblasti, na jednom konkrétním místě v jednom jediném bodě, je Zem spojená 
se Sílou. Hrubohmotně se to projevuje jako spojení času a prostoru. Jako neproniknu-
telná hradba stojí bytostní strážci okolo tohoto bodu a varují všechno živé, aby se tomu-
to místu vyhnulo, neboť Sílu nemůže snést.

Bytostní a zvířata poslechnou toto varování a širokým obloukem toto místo obcháze-
jí. Jen lidský duch je hluchý a slepý a stále se vrhá do nebezpečí. Proto mu v těchto 
místech nefungují stroje a přístroje, neboť je bytostní, kteří pomáhají při jejich činnosti, 
opouštějí. Pokud se následně člověk dostane do působení tohoto bodu zakotvení, jeho 
tělo nesnese působení Síly a v jediném zlomku sekundy se  rozpadne na hrubohmotné 
částice světla.

Je to stejné působení jako v černé díře s tím rozdílem, že působí jen na vše živé. 
Tímto jsou vysvětleny všechny záhadně opuštěné lodě i podivné chování přístrojů leta-
del těsně před havárií.

Po krátkém odbočení se vraťme k otázce začátku Země. Bod, o němž jsme hovořili, 
je bodem, kterým prochází skutečná datová hranice, a proto pro Zemi znamená začátek 
nového dne. Sledujme cestu v tomto dni.

Prvním kontinentem, kde na Zemi začíná den, je Amerika. Nemůžete se dívat na její 
současné působení, neboť lidé ji zatemnili tak, že musela být duchovně potopena, jako 
byla kdysi Atlantida. Hrubohmotně bude potopa trvat století.

V minulosti byla Amerika velmi důležitým místem. Na jejích březích probíhal oh-
nivý vývoj bytostných, což jste správně zachytili, a proto i  dnes Ameriku označujete 
jako „červený, ohnivý kontinent“. Ohnivý vývoj bytostných znamená podporující boj. 
Proto je na tomto kontinentě mnoho šelem.

Za  Amerikou  je  obrovská  plocha  oceánu  s  roztroušenými  ostrovy.  Je  to  oblast 
vzniku života na této Zemi. V tomto oceánu a na těchto ostrovech se vyvíjela první těla 
bytostných. Proto se doteď na největším ostrově, který nesprávně nazýváte jako „konti-
nent Austrálie“, zachovaly ty nejarchaičtější zvířecí formy. Nesprávně jste však zachyti-
li barvu, neboť nemá být zelená, ale žlutá. Žlutá, protože žloutek je základem života ve 
vajíčku.

Poté se v severní části polokoule, jako třetí v pořadí, objevuje obrovský kontinent, 
Asie. Její západní část nesprávně nazýváte jako „kontinent Evropa“. Asie je kontinent 
bouřlivého vývoje bytostných, kontinent protikladů. Velké tropické části Asie se střídají 
s pouštěmi, pokračují mírným pásmem a na severu končí  ledovými oblastmi. Tento 
kontinent je pro vývoj bytostných nejdůležitější, neboť se zde nacházejí všechny formy. 
Barva tohoto kontinentu je zelená, jako barva přírody.
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V jižní části polokoule je čtvrtý kontinent, Afrika, který je však jen pozůstatkem pů-
vodní Atlantidy. Afrika byla v čase atlantské katastrofy zaplavena pískem a štěrkem. Je 
to kontinent černý jako uhel, určený pro vývoj těch bytostných, kteří se nejvíce zachví-
vají v síle. Proto zde převažují mohutné typy zvířat, které pro správný vývoj potřebují 
horké  podnebí.  A  proto  tu  probíhal  také  vývoj  zvířecích  těl,  do  nichž  se  později 
inkarnovaly první lidské duše.

Bájný modrý kontinent Atlantida. Nad jeho bývalým územím se dnes rozlévá moře, 
ale tak tomu nebylo vždy. Na konci Země byl jako poslední kontinent určen pro vývoj 
těch, kteří sem přišli jako poslední, lidští duchové. Ani si neumíte představit, jakou ško-
du jste spáchali tím, že jste opustili tento kontinent. Jedině on měl vhodné zemské vyza-
řování, které podporovalo vývoj lidských duchů. Na všech ostatních kontinentech je více 
či méně nevhodné, což má za následek mnohé vaše nemoci bez možnosti léčení.

Poslední, pátý kontinent, je kontinent půlnoční, bílý a černý kontinent Antarktida. 
Na  severní  polokouli  bílý,  dnes  ho  nesprávně  označujete  jako  „Arktida“,  na  jižní 
polokouli černý. Je to kontinent spojující všechny ostatní, jediný kontinent, kde je neu-
stále den i noc, a proto jej můžeme nazvat i jako „první kontinent“. Vyvíjejí se tu ti by-
tostní, kteří toužili po věčném Světle. Nehleďte na to, že je tam zima, oni to potřebují 
k pochopení, jak daleko jsou ještě od Světla. Je to jediný kontinent, kde můžeme všech-
na zvířata označit pojmem „čistá“.
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20. Dvanáct křesel

Bílý ostrov daleko nad prastvořením. Uprostřed něj je křišťálový hrad se zlatým stol-
cem ve svém středu. Okolo stolce dvanáct křesel a na každém z nich jako blýskavé 
slunce  sedí  Jeden.  Uprostřed  stolce je  bílostříbrný kalich a  z  něj  zaznívá kouzelná, 
přenádherná  hudba  nepřístupná  sluchu  nepovolaných.  Jako  zpěv  nejnádhernějších 
labutí znějí její tóny.

Bílý sloup Světla se noří do číše a v sloupu Světla stojí První z dvanácti. Pozvedá číši.  
Tisíc zvonků jemně zní v nejnádhernějších tónech svaté písně na počest toho, který Je.

Z číše vzlétá Bílá Holubice. Číši přijímá do rukou Druhý z dvanácti. Červená Růže, 
která vyšla z číše v Jeho rukou, dává vzniknout vůni sladší než nejsladší nektar.

Číši přijímá Třetí z dvanácti. Chladivý vánek doprovází Lilii, která přišla nyní na 
řadu, aby svou opojnou vůní dala vzniknout sametové barvě.

A číši přijímá Čtvrtý z dvanácti. Na ruku Mu usedá Holubice, Růže i Lilie. Noří se 
do číše, která se mění na číši červenou, Svatý Grál.
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21. Tři brány

Třpytivý chrám stojí vysoko ve stvoření, nepřístupen krokům nepovolaných. Přesto však 
lákající a volající poutníka, aby jej navštívil. Trojice cest vede k tomuto chrámu a na 
konci každé je brána.

První cesta, první brána. Je zlatá. Poutník nesmí litovat zlato, aby se dostal k této 
bráně. Její strážce je zlatý anděl s plamenným mečem Slova.

Přichází poutník a strážce ho vyzývá: „Vzdej se zlata, které jsi získal!“ Kdo neumí 
odpovědět, musí se vzdálit.

Poutník se usmívá a odevzdává své zlato, které kdy získal, nezištnou Lásku. Strážce 
odstupuje a otevírá bránu. Poutník dostává křídla, křídla Spravedlnosti, a tak poznává, 
co je oddanost.

Už na něho čeká kočár, kterým jede po druhé cestě k druhé bráně, bráně bílé jako 
nejčistší sníh, bráně Čistoty. Zde na něj čeká druhý strážce, bílý anděl, a praví: „Ode-
vzdej svůj poklad, který jsi s sebou přinesl!“ Kdo neumí odpovědět, musí se vrátit.

Ale  poutník  se  usmívá.  Snímá  křídla  a  odevzdává  je  strážci.  Strážce  odstupuje 
a otevírá bránu. Poutník vchází a dostává plášť mlčenlivosti, který mu umožňuje poznat, 
co je Čistota ve své podstatě.

Již na něj čeká kočár, který jej veze k poslední bráně, bráně červené jako ohnivá 
růže, bráně Lásky. Zde na něj čeká třetí strážce, červený anděl, a ptá se: „Poklady jsi již 
odevzdal, tak teď odevzdej to, o čem si myslíš, že není tvé.“ Kdo nezná odpověď, ten se  
musí vrátit zpět.

Ale poutník se usmívá a odevzdává svůj původ, aby jako odměnu získal život! Anděl 
odstupuje a otevírá bránu. Poutník kráčí po diamantové cestě k vrcholu stvoření, k bodu, 
ze kterého pochází a nad který nemůže nikdy vystoupit. Tam je poslední brána, která 
nepotřebuje strážce, neboť jejím strážcem je poutník sám. Vchází do ní a hlídá, aby za 
ni nikdo nepronikl. Tím se mění na kouzelně krásou květinu, jejíž plodem je dítě stvo-
ření.
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22. U stupňů Božího trůnu

Zastavte se, tvorové, a pohlédněte! Stojíte u stupňů Božího trůnu. Neumíte si představit, 
jaká  vznešenost  a  velebnost  je  obklopuje.  Pohlédněte,  pozdvihněte  svůj  zrak nahoru 
a hleďte, abyste spatřili, co od vás požaduje váš Bůh!

Dvanáct stupňů je před Božím trůnem, jako je dvanáct částí stvoření, což je dvanáct 
tónů, dvanáct barev a dvanáct čísel. Ale stejně jako v oktávě, kde je sedm tónů a pět 
půltónů, se vše dělí v tomto poměru.

Zvedněte svůj zrak a pohleďte na těchto dvanáct stupňů, abyste pochopili, jaká má 
být vaše cesta tímto stvořením. Poznáte Zákon „jak nahoře, tak dole“, proto poznáním 
těchto stupňů můžete poznat stvoření nebo naopak, poznáním celého stvoření můžete 
poznat tyto stupně.

První stupeň, nebo lépe řečeno dvanáctý stupeň, ve stvoření znáte jako nepohyblivou 
hmotnou část stvoření. Je to stupeň, do něhož se sejí maličká semínka, aby z nich moh-
ly vyrůst velké stromy. Je to stupeň pomalého dozrávání. Představuje zárodek stvoření.

Jedenáctý stupeň znáte pod pojmem „kruh bytostného“. Je to bytostná část stvoření, 
která oživuje mrtvou hmotu. Je to stupeň dělníků, kteří stavějí pozdější stvoření.

Desátý  stupeň  vám  není  znám,  neboť  představuje  přechod  mezi  bytostnou 
a duchovní  částí  stvoření.  Znáte  jen  pojem oddělujícího  pásma,  izolační  vrstvy  pod 
duchovní částí stvoření. Ale toto pásmo není bez života. Je to první pásmo z pěti, která 
jsou vám zatím neznámá. Lépe si ho můžete představit jako pásmo přechodu, kde půso-
bí ti, kteří se nacházejí ve stádiu přechodu z bytostné úrovně do úrovně duchovní.

Devátý  stupeň  je  stupeň  duchovní,  odkud  pocházejí  nevědomí  i  ihned  vědomí 
duchové. Můžete si ho představit jako stupeň hledání, kde stvořený hledá sám sebe. Ne-
zaměňujte si to však s poznáváním vlastního „já“, které je vyhrazeno hmotné části stvo-
ření. Zde jde o poznávání toho, že bytostné a andělské jsou silnější druhy stvoření. Je 
zde cesta k pochopení pokory.

Osmý stupeň je vám opět neznámý, neboť je to izolační sféra mezi duchovní a pra-
duchovní částí stvoření. Stejně jako v předcházející izolační sféře, i zde působí ti, kteří 
jsou ve stádiu přechodu mezi těmito dvěma úrovněmi. Jejich křídla totiž nejsou dost 
slná, aby je mohla vynést do praduchovní části, ale jsou dostatečně silná, aby nemuseli 
sestoupit do duchovní části stvoření.

Sedmý stupeň je stupeň praduchovní až po Ostrov labutí, který je středem stvoření. 
Je to stupeň vysoké školy, v níž se vyučuje Spravedlnost. Proto se tu nacházejí ostrovy 
příprav pomocí a svatých zvěstování, neboť ty se vždy dějí podle Zákona Spravedlnosti. 
V pozemském si tento stupeň představte jako maturitní zkoušku ze života.

Šestý stupeň je v praduchovním od Ostrova labutí až po Hrad Grálu. Je to stupeň 
věrnosti, kde praduchovní poznávají bytostnou oddanost a prabytostní duchovní věrnost. 
Navzájem si je odevzdávají, aby tak lépe pochopili konání těch druhých. V pozemském 
nemá tato činnost obdobu.

Pátý stupeň vám opět není znám, neboť je to znovu stupeň přechodu. Opět jsou tu 
tvorové, jejichž křídla jsou slabá, aby je mohla vynést do božsky-bytostné části stvoření, 
ale jsou dostatečně silná, aby neklesli do praduchovní části.

Čtvrtý stupeň je stupeň božsky-bytostný. Archandělé, jejichž je domovem, skládají 
státnice z působení v Čistotě. Proto mají perutě, neboť se zachvívají v tomto Zákoně. 
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U stupňů Božího trůnu

Na Zemi v současnosti není ani stopy po Čistotě, proto vám jejich působení bude připa-
dat jako neznámé a nebudete mu rozumět.

Třetí stupeň je vám neznámý, neboť je to izolační sféra, kde se nacházejí ti, jejichž 
diamantový plášť neochvějné věrnosti není dostatečně silný na to, aby směli jít tam, kde 
jsou ti, kteří z Milosti Boží smí nést jiskru bezbytostnosti. Je však příliš silný na to, aby 
museli skládat státnice z Čistoty.

Druhý stupeň se nazývá „Hranice“. Je to stupeň těch, kteří smí říct, že z Milosti Boží 
směli přijmout jiskru bezbytostnosti. Měli jste možnost i na Zemi poznat, jak působí, 
i když vám konání té,  které byl tento stupeň domovem, bylo nepochopitelné a nepo-
chopitelné musí i zůstat.

První stupeň, nebo chcete-li stupeň dvanáctý, je stupeň původu tvora jako takového. 
Plášť mlčenlivosti  zahaluje ty, kteří ho smí nazývat svým domovem. Tento stupeň je 
překvapivě ten nejpochopitelnější, neboť jeho obrazem jsou pozemské plody rostlin. Je 
to tak proto, že jen ti,  kteří  zde mají  svůj domov, mohou říci,  že plně slouží  Bohu. 
Všichni ostatní se to jen učí.
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23. Křížení záření

Na vrcholu stvoření, v hraničním pásmu mezi božsky-bytostnou a božsky-bezbytostnou 
říší, je zlatý ostrov blažených, zlaté město měst. Ti, kteří smí toto místo nazývat svým 
domovem, neznají nic jiného, než plnění Boží Vůle. A nad tímto ostrovem se, v absolut-
ní nedosažitelnosti pro kohokoliv ze stvořených, nachází nejsvětější tajemství tajemstev, 
božsky-bezbytostná říše.

Nikdo ze stvořených do ní nikdy nemůže proniknout. Nikdo ze stvořených se proto 
nikdy nemůže nazývat božským. Božský znamená pocházející z božsky-bezbytostného.

Neumíte si představit oběť Boží,  když Bůh-Otec poslal svého Syna Ježíše z bož-
sky-bezbytostné říše na maličkou Zemi v hlubinách světové obce Ephesus. Aby přinesl 
lidem spásu ve Slově, putoval Syn Boží z nejvyšších Výšin do největších hlubin stvo-
ření.

Teď se však pokusme tuto říši přiblížit. Bude to pouze velmi přibližný obraz, protože 
žádný stvořený nikdy nebude schopen takové Výšiny pochopit.

Božsky-bezbytostnou říši  můžeme rozdělit  na  dva stupně.  Nejvyšší,  nultý  stupeň, 
který je Bůh-Otec, a Boží říši, jejímž králem je od věčnosti do věčnosti Syn Boží Ježíš.

Síla vycházející z Boha-Otce proudí do Jeho Synů v Boží říši, kteří působí každý 
samostatně, a přece v Jednotě s Bohem-Otcem. Síla se v Synech kříží a vytváří věnec 
záření do stvoření. Tento věnec záření je to nejvyšší, co může být stvoření předáno a co 
mohou stvoření pochopit.

Kdo pochopí věnec záření, pochopí celé Slovo, které je stvoření dané. Nepředstavujte 
si to však jednoduše, protože v Boží říši je každé Slovo někdo, kdo Je.

Všechno záření povstalo z Trojzákona – Zákona Lásky, Čistoty a Spravedlnosti, které 
dohromady tvoří Dokonalost. To je tajemství Trojjedinosti. Ve stvoření je Láska Zákon 
přitažlivosti stejnorodého, Čistota je Zákon tíže a Spravedlnost je Zákon zvratného pů-
sobení. Společně tvoří dokonalou jednotu v Zákoně pohybu. Vždyť pouze Láska navzá-
jem spojuje ve stejnorodosti, jen v Čistotě citů je skryta možnost stoupat vzhůru a jen ve 
Spravedlnosti se sklízí to, co se zaselo. A pouze v těchto Zákonech je skryta možnost 
poznání, co je pohyb.

Věnec  záření  Synů  Božích  proudí  v  paprsku  Lásky  od  Krále  Boží  říše  Ježíše 
a v paprsku Krále stvoření Imanuele přes Parzivala jako nejčistší Bránu do stvoření.

Skrz Ni sestupují záření na stupně Božího trůnu, které se nazývají také jako „Hranice 
mezi Stvořitelem a stvořením“. Na nultém stupni této Hranice jsou čtyři strážcové Boží-
ho trůnu. Jsou to legendami opředená okřídlená zvířata Beran, Býk, Lev a Orel. Ztě-
lesňují nejvyšší oddanost, o níž si není možné vytvořit vůbec žádnou představu.

V Beranovi se kříží záření představující Čistotu a Naději. Proto je Beran to zvíře,  
které má lidskou tvář, a proto vyzařuje do stvoření Pokoru.

V Býkovi se kříží záření představující Vůli Boží a Krále stvoření. Proto Býk vyzařu-
je do stvoření Sílu.

Ve Lvu se kříží záření představující Ducha Svatého a Čistotu. Proto Lev vyzařuje do 
stvoření Odvahu.

V Orlu se kříží záření představující Krále stvoření a Čistotu. Proto Orel vyzařuje do 
stvoření Vznešenost.

Na prvním stupni Hranice jsou Marie, Irmingard, Merkur, Oriel a Zeus. Jsou to Rytí-
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Křížení záření

ři Slova, kteří smějí být po boku Krále stvoření, po boku Pána, po boku Svatého Grálu 
jako Jeho strážci v nejvyšším stupni Hradu Grálu pro stvořené. Zde je původ boží jiskry, 
kterou nesou stvoření v sobě. Boží jiskra není však božské.

Marie přebírá z Výšin Lásku od Syna Božího Ježíše a na paprsku Síly od Krále stvo-
ření Imanuele ji vyzařuje do stvoření.

Irmingard přebírá z Výšin Čistotu a na paprsku Síly od Krále stvoření Imanuele za-
kotveném v Parzivalovi ji vyzařuje do stvoření.

Merkur přebírá z Výšin Vůli Boží a jako posel ji na paprsku Síly od Krále stvoření  
Imanuele zakotveného v Parzivalovi vyzařuje do stvoření.

Oriel  přebírá  z  Výšin  Vůli  Ducha  Svatého  a  na  paprsku Síly  od  Krále  stvoření 
Imanuele zakotveného v Parzivalovi ji vyzařuje do stvoření.

Zeus přebírá z Výšin Spravedlnost a jako posel ji na paprsku Síly od Krále stvoření 
Imanuele zakotveného v Parzivalovi vyzařuje do stvoření.

Čtyři zvířata, Beran, Býk, Lev a Orel, přebírají na jednom z dalších stupňů Hranice 
záření od čtyř okřídlených zvířat z nultého stupně Hranice a vyzařují je na paprsku Lás-
ky a Čistoty od Marie a Irmingard do stvoření.

Na vrcholu prastvoření,  tam, kde je spodní úroveň Hradu Grálu ve stvoření,  jsou 
věrní strážci a Rytíři Grálu Od-shi-mat-no-ke, Leilak, Lev a Merkur. Pocházejí z pří -
mého vyzařování Imanuele do stvoření. Přijímají věnec záření z Výšin a křížíce jej po-
sílají ho dále do stvoření. Nezaměňujte si je s prvními čtyřmi prastvořenými, kteří přijí-
mají záření od nich, kvůli čemuž nesou také stejná jména.

Od-shi-mat-no-ke  přijímá  záření  od  Berana  ze  stupňů  Božího  trůnu,  tedy  záření 
představující Čistotu a Naději. Od-shi-mat-no-ke má dokonalou duchovní ženskou po-
stavu a do prastvoření vysílá záření Lásky.

Leilak přijímá záření od Býka a Berana ze stupňů Božího trůnu, tedy záření před-
stavující Vůli Boží, Krále stvoření, Čistotu a Naději. Leilak má ideální duchovní muž-
skou postavu odvahy a do prastvoření vysílá záření Spravedlnosti.

Lev přijímá záření od Lva a Berana ze stupňů Božího trůnu, tedy záření představující 
Ducha Svatého, Čistotu a Naději. Lev má ideální duchovní mužskou postavu hrdinství 
a do prastvoření vysílá záření Dokonalosti.

Merkur přijímá záření od Orla a Berana ze stupňů Božího trůnu, tedy záření před-
stavující Krále stvoření, Čistotu a Naději. Merkur má ideální duchovní ženskou postavu 
bytostných a do prastvoření vysílá záření Čistoty. –

Křížení Síly a Čistoty Boha-Otce skrze Syny Boží je Vůle Boží, skrze kterou vzniklo 
a je udržováno stvoření. Je to žijící Zákon všech stvoření, bez Něj není nic. Je to Slovo, 
o němž bylo řečeno: „Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.“
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24. Alfa a Omega

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Dvě čísla, dvě 
písmena; dvě čísla Nula a Jedna, dvě písmena Alfa a Omega. Číslo Jedna, které je Bod, 
číslo  Nula,  které  je  Kruh.  Z Bodu sálá Síla,  Síla,  která je živoucí  Síla.  A Síla jsou  
Synové Boží.

Láska, Spravedlnost, Čistota, Vůle, Naděje, Duch Svatý a Pán. Jednota sedmi slov, 
která jsou Síla. A Síla šla dále. Povstala z ní Brána do stvoření.

Číslo Nula je Kruh, důsledek Bodu, důsledek Síly, Její vyzařování. Z čísla Nula po-
vstali ti, kteří jako jediní vycházejí z vyzařování Boha do stvoření. Jejich strážci jsou 
čtyři okřídlená zvířata v božsky-bezbytostné říši. Přijímané přímé vyzařování ze Synů 
Božích kříží, čímž vytvářejí Kříž Zákona, Kříž Pravdy, rovnoramenný Kříž do stvoření.

V nekonečných dálkách od tohoto Kříže vznikají z Jeho záření ti, kteří se nazývají 
„stvoření“. Krouživý pohyb záření na paprsku Síly vytváří  čtverec stvoření,  který je 
Kruh okolo Kříže do stvoření. Čtyři ramena Kříže jsou: směrem nahoru Orel, směrem 
doprava Lev, směrem doleva Beran, směrem dolů Býk.

Čtyři  okřídlená  zvířata  se  svatým  znamením  Trojúhelníku.  Tři  drahokamy  zdobí 
jejich čelo – žlutý jaspis nahoře, což je Čistota, zelený safír napravo, což je Spravedlnost, 
a červený rubín nalevo, což je Láska. Středem Kříže proudí Síla, která je bílý diamant.

Tajemství  Kříže  je  odhaleno  –  dvanáct  plus  jeden  kámen  tvoří  dvanáct  stupňů, 
dvanáct směrů, dvanáct kmenů Izraele a ten třináctý, nepoznatelný.

Vrchol poznání. Tři čtvrtiny ze Slova je dvanáct kamenů do stvoření, jeden briliant je 
nepoznatelná část Slova, tedy písmena Alfa a Omega.

Do stvoření je vyzařována tato forma Slova:
Brána je Kříž, Láska je Růže, Spravedlnost je modrý Hořec, Čistota je běloskvoucí 

Lilie, Vůle je slunečná Pampeliška, Naděje je mohutný Orel, Duch Svatý je čistě bílá 
Holubice, Pán je bílá Pomněnka, Síla je ohnivý Blesk a vše se uzavírá v kruhu čirého 
Diamantu.

Nad toto nic není!
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25. Nové stvoření

Kříž září. Bílozlatě vyzařuje své paprsky do stvoření. Kříž se otevírá a skrze Něj coby 
Parzivala, Brány do stvoření, se vyzařuje síla tvoření Spravedlnosti, která jako věnec zá-
ření obsahuje Trojzákon. Síla, jejíž formou je Svatá Holubice. Běloskvoucí, vznášející 
se,  netrpělivě  mávající  křídly  a  pospíchající.  Od  Holubice  se  odděluje  Růže,  Lilie 
a Meč – Láska, Čistota a Spravedlnost. Tajemství Trojjedinosti, tajemství Zákona, tajem-
ství Slova.

Do prostoru zaznívá Slovo „Budiž Světlo!“. Světlo je Zákon a sestupuje Lilie, Růže 
i Meč, kteří společně tvoří zářící Kříž. Sestupují a z jejich vyzařování je postaven Hrad, 
Hrad ve Výšinách. Nová Svatyně Svatyň na hranici do božsky-bytostné říše. Král usedá 
na trůn. Král králů, Svatý Grál. Těžký bílozlatě lesknoucí se závěs odděluje Hrad od 
stvoření.

Závěs se rozhrnuje. Kříž vylétá ven, Kříž, který je Slovo a Zákon pro stvoření. Pra-
královna klade něžnýma rukama plášť na Krále. Kouzelný úsměv, jemně růžová tvář, 
červená ústa, tmavomodré oči, laskavý pohled. Něžná ruka hladí Krále a hovoří: „Jdi 
a splň Boží Vůli. Kraluj nad stvořením, které skrze Tebe vzniklo.“

Něžná Paní v růžovém odění jako nejspanilejší Růže a spanilá Dáma v chladném bílém 
jako nejušlechtilejší Lilie přidávají se ke Králi. V prvním zformovaném božsky-bytostném 
záhalu vchází do božsky-bytostné části stvoření. Dvanáct krajin má tato část. A všude to 
tká a vře v horečné činnosti. Z vyzařování Krále ti, kteří smí být ihned vědomí, horečnatě 
pracují, aby Jej směli poprvé pozdravit. Zlatý kočár je připraven pro Slovo, které dostalo 
formu. Nejušlechtilejší z nejušlechtilejších koní smějí táhnout tento kočár.

Se  zálibou  hledí  oči  Krále  a  ušlechtilých  Dam na  dílo,  které  vzniklo  a  vzniká. 
Scházejí níže a níže, čímž se stvoření rozšiřuje.

V dálce vznikl svatý Chrám. Chrám, který smí nést název Hrad Grálu. Dvacet čtyři 
Nejstarších očekává svého Krále. Otevírá se zlatá mříž, brána do Hradu Grálu. Na zlatý 
trůn usedá Král a na stříbrnozlatých stolcích po Jeho boku usedají spanilé Dámy. Po 
Jeho pravici Marie jako Láska, po Jeho levici Irmingard jako Čistota. Trojjedinost pro 
stvoření. Tajemství tajemstev do stvoření, Svatý Grál.

Král Králů, Svatý Grál oblečen v nejčistějším bílém, stříbrem se třpytícím, vstává 
a zvedá do Výšin své ruce. Kříž z něj zářivě svítí a nad hlavou se vznáší Holubice. Vele-
bě Boha, pronáší své svaté jméno. A toto svaté jméno je „Budiž Světlo!“

Síla z Boha-Otce skrze Imanuele přes Parzivala přichází do Hradu Grálu a Svatý 
Grál zakotvený v Abd-ru-shinovi ji vyzařuje dále. Rozhrnuje se těžký tmavofialový zá-
věs. Svaté jméno „Budiž Světlo!“ zaznívá do stvoření.

V každé z dvanácti krajin v božsky-bytostné části vzniká dvanáct měst v praduchovní 
části. V jeho nejvyšší části, ve Svatyni Svatyň zůstává Svatý Grál jako záruka spojení. 
Síla dává vzniknout celým světům, které v krouživých pohybech vytvářejí praduchovní 
říši. Na jejím konci, na bleděmodrém ostrově Patmos, vzniká nový hrad, obraz Hradu 
Grálu. I zasedá kníže Artuš na svůj stolec, aby jako správce bděl nad duchovní částí.

Síla vyráží  dále.  V každém městě praduchovní části  stvoření  vzniká dvanáct  ulic 
duchovní části  stvoření.  Krouživá Síla klesá dále,  až  na jejím konci  vzniká poslední 
duchovní obraz Hradu Grálu, jehož knížetem je Amfortas. Bytostná říše završuje pohyb-
livou část stvoření a Zeus se ujímá vlády v bytostném Hradě Grálu na Olympu.
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Nové stvoření

Ve splnění  touhy po vědomí vycházejí  bytostní  i  duchové do dvanácti  hmotných 
domů na jedné ulici duchovní říše, které jsou známé pod názvem světové obce. Bude 
trvat mnoho desítek miliónů let, než z nepohyblivé hmoty vytvoří vědomí bytostní nové 
planety a slunce, aby na nich směli duchové i bytostní dozrávat.

A tak jako každý rok, v den Svaté Holubice vzniklo jedno nové stvoření, kde dvanáct 
bytostně-hmotných světových obcí je na jedné duchovní ulici, dvanáct duchovních ulic 
je v jednom praduchovním městě, dvanáct praduchovních měst je v jedné božsky-by-
tostné krajině a dvanáct božsky-bytostných krajin je jeden čtverec stvoření. Rok co rok 
v den Svaté Holubice, od věčnosti do věčnosti, vzniká takové stvoření za stvořením. Lid-
ský duchu, ty, který jsi menší než nejmenší prášek z prášku, skloň se v pokoře!
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26. Zánik jednoho stvoření

Na Hoře stojí ten, který je Kříž, a žehná této Zemi. Z rukou Mu vylétá Holubice, která 
se spojuje se sílou Čistoty proudící z Výšin. Duhový most obklopuje Holubici a z této 
duhy vyzařuje dvanáct barevných paprsků, které v harmonickém akordu tvoří oktávu.

Dvanáct  barevných  paprsků  se  sbíhá  zpět  do  Svatého  Grálu,  kde  se  setkávají 
v jednom bodě. Ten, který je Kříž, pozvedá Svatý Grál, který v harmonickém akordu 
vyluzuje zvonivý tón.

Síla začíná červeně vřít a klokotat. Bouřlivě, tak bouřlivě, jako snad nikdy doposud. 
Ze Svatého Grálu tryská zářivě červený paprsek, který, podoben tisícům malých svě-
télek, zářivě svítí na obloze. Je to gejzír, ohňostroj Síly.

Nejstarší klečí a v pokoře čekají na žehnající Sílu. Ticho, které nastalo v posvátném 
očekávání, najednou přerušuje zvuk, který mohutností připomíná hrom. Je to hlas, je to 
Slovo, které je Bůh.

A znovu je ticho, do něhož zaznívají slavnostní tóny mohutných varhan. Až nyní se 
začínají maličké jiskřičky Síly, která vytryskla ze Svatého Grálu, jemně chvět a pomalu 
klesají k požehnávaným.

Síň naplňuje ještě více Světla. Je tak bílé, že až oslepuje. Ve sloupu Světla je možno 
zpozorovat plameny, zpoza nichž se dá vycítit Boží Zrak.

Svatý Grál září nadpozemským leskem a bouřlivé vření nabývá obrovských rozměrů. 
Přesto nevyteče ani kapka.

Ten, který je Kříž, přichází ke Svatému Grálu a noří se do něj, aby tím došlo k na-
plnění.

Vysoko, nesmírně vysoko je vyzdvižen Svatý Grál, aby z něj mohla vyletět Svatá 
Holubice, která usedá na svůj trůn.

Stvoření zaniklo a Král Svatého Grálu se vrátil do svého původu.
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27. Meč Svatého Grálu

Básníky opěvovaný, mnohými oslavovaný a jinými nepochopený je Svatý Grál. Nádoba, 
v níž to neustále vře a klokotá a která je východiskem Síly do stvoření, to je Svatý Grál. 
Jak může být ovšem nádoba svatá, když svatý je jenom Bůh? Může být snad někdo jiný 
svatý kromě Něho, když svatost je s Ním úzce spojená a neoddělitelná? Jakým právem 
nese Svatý Grál toto pojmenování? A co pojmy jako posvěcení, vysvěcení, posvátný, 
jejichž kořenem je slovo „svatý“?

Tyto otázky nejsou lehké. Právě naopak, jsou jedny z nejtěžších, které stvořený jako 
takový může pochopit. A existují ještě další podobné otázky, které s tím souvisí:

Bezbytostný je jenom Bůh. Je bezbytostný také Syn Boží Ježíš? A je bezbytostný 
také Duch Svatý? A Pán? A paní Marie? A co je jiskra bezbytostnosti, kterou nese sleč-
na Irmingard? Byl akt toho, že ji dostala, zákonitým děním?

Toto jsou další otázky, které jsou možná ještě těžší než ty první. Odpověď na ně je 
však více než jednoduchá, a právě proto pro mnohé z vás těžká:

„Svatý a bezbytostný je jen Bůh.“
V této odpovědi je ukryto více, než se odvážíte domyslet, neboť je v tom ukryto 

velké tajemství, tajemství Trojjedinosti, protože pokud Otec a Syn jsou Jedno, tak potom 
mezi Nimi není rozdíl v jejich svatosti nebo bezbytostnosti.

Někteří křesťané toto dokonce vystihují v pojmu Bůh-Otec, Bůh-Syn a Bůh-Duch 
Svatý. Není to úplně správné, protože Syn Boží je Syn Boží a Duch Svatý je Duch Sva-
tý. Oni sami o sobě nikdy nepoužili pojmu „Bůh“, neboť toto jméno smí nést jen Bůh, 
s nímž jsou Jednota. I přesto se také oni smějí nazývat svatými a, pochopitelně, jsou 
bezbytostní.

Na vrcholu stvoření je Hrad Grálu a jeho Král Parzival vládne stvoření. Má bezby-
tostné jádro, které zvnějšku halí šat praduchovního těla. Smí se tedy i on nazývat jako 
„bezbytostný“? Z hlediska těla ne. Je to stejné, jako když i Syn Boží byl na Zemi 
člověkem. Avšak ve skutečnosti ano, protože stejně jako pozemský člověk není tělo, 
ale duch, tak ani Parzival není prastvořený, ale část Jednoty. K tomu přichází Abd-ru-
-shin a paní Marie, kteří byli jako malá část z Parzivala na Zemi a potom se vrátili 
tam, odkud pocházejí, do Hradu Grálu. Ani jejich jádro nebylo bytostné, ale bezby-
tostné.

A hle, tajemství Trojjedinosti naznačuje, že součásti této Jednoty jsou více než tři. 
Kolik? To vás musíme zklamat. Jak můžete coby stvoření pochopit odpověď na takovou 
otázku, když za hranicí vašeho poznání je již i jen dvojjedinost?

Vězte ještě, že nikdo nemůže být bezbytostný, není-li takový ze svého původu, tedy 
pokud není součástí Jednoty.

Tímto se vracíme k otázce jiskry bezbytostnosti. Víte, že ve stvoření se vše děje pod-
le Zákona a nic není náhodný jev. Zároveň víte, že jakýkoliv stvořený, i kdyby byl nej-
více omilostněný, nemůže překročit hranici svého původu. To nám dává zároveň odpo-
věď, kde může být Slečna, pokud má jiskru bezbytostnosti, a jaký je to vlastně dar.

Její jádro je bytostné, stejně jako jsou bytostní všichni tvorové. Zvenčí se na toto 
jádro  mohl  položit  nejjemnější  plášť  bezbytostnosti,  který  ji  jako  ochranný  záhal 
umožňuje přebývat v těch oblastech, které hraničí s božsky-bezbytostnou říší. Stvoření 
by bez tohoto záhalu nevydrželi tlak Světla, který tam působí.
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Meč Svatého Grálu

Nyní se vraťme k pojmu „svatý“. Na základě předcházejícího snad nikoho nepře-
kvapí, že to, co se smí označovat tímto slovem, musí mít vlastní jádro bezbytostné. Jinak 
to tedy nemůže být ani u pojmu „Svatá Holubice“, jejíž jádro je část Ducha Svatého, 
které se v takto viditelné formě zjevuje nad Svatým Grálem.

A jinak to ani nemůže být se samotným Svatým Grálem, jehož jádro musí být bezby-
tostné a samotná červená nádoba je jen venkovní forma, kterou nabývá ve stvoření. Je to 
část Parzivala, nebo lépe řečeno část Meče, který je Jeho součástí. Druhá část Meče 
byla na Zemi jako Abd-ru-shin a třetí část jako paní Marie, neboť tento Meč je živý Meč 
Soudu, tedy Slovo, které je taktéž částí Jednoty.

A proto je tento Meč i pramen Živé Vody, tedy nádoba, ze které vytéká Živá Voda, 
a tento  Meč  je  zároveň  dvousečný  Meč,  který  směli  milostí  obdaření  básníci  vidět 
v ústech Parzivala, když seděl na trůnu. A Růže je vytepaná na jeho čepeli, aby odtud 
svojí přísnou Láskou posuzovala ty, kteří se chtějí poklonit před Králem.

Ještě zbývá vysvětlit pojem „posvěcení“. Posvěcení je plášť, který může být položen 
na stvořené i stvořené věci a který je jako anténa spojuje s tím místem, kde se nacházejí 
ti, kteří jsou svatí.
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28. Síla požehnání

Požehnání, pojem daný do stvoření od pradávna, pojem vyjadřující velký cit, cit, kte-
rý spojuje s Výšinami. Tento vznešený pojem jste, jako všechno ostatní, strhli do bahna 
nížin. Strhli jste jej, protože nevíte, co požehnání ve skutečnosti znamená.

Požehnání  je  totožné s posvěcením. Jak již  samotné slovo „posvěcení“ napovídá, 
musí jít o dění, které jde z Výšin, neboť svatý je jen Bůh! Jedině Bůh může tedy něco 
posvětit.  Všechny pozemské úkony, které jsou přitom vykonávány, jsou jen venkovní 
formou prosby o vyslání posvěcující Síly od Boha. Zda může být tato Síla při tomto 
dění vůbec vyslána, však záleží na zúčastněných.

Jen tam, kde čisté chtění převažuje, může dojít ke skutečnému aktu posvěcení. Posvě-
cení jde vždy z Výšin jako Síla, jejíž viditelnou formou jsou žehnající Ruce. Tyto Ruce, 
sestupujíce směrem dolů, dostávají příslušné záhaly jednotlivých částí stvoření až po ten 
nejspodnější, duchovní záhal.

Duchovní záhal však již nemá formu žehnajících Rukou, ale pláště, jehož tvar závisí 
na tom, na koho nebo na co je posvěcující Síla vysílána.

Duchovní plášť se položí na ramena požehnávané osoby, čímž ji svým původem spo-
jí se Sílou z Výšin a chrání ji tak před špatným konáním. Jelikož tento plášť nesmí být 
ani v nejmenším poskvrněn, smí být položen na ramena jen takového člověka, který je  
sám vnitřně čistý. Jakmile takový člověk učiní něco nesprávného,  musí mu být tento 
plášť ihned odebrán, neboť by jej poskvrnil.

Každý takový plášť má svého strážce, který bdí nad jeho Čistotou. Není to duchovní 
vůdce člověka, ale někdo, kdo nikdy nebyl v pozdějším stvoření. Nazýváte je anděly.

O andělském jsme  ještě  podrobně  nehovořili,  neboť  tito  působí  výhradně mimo 
hmotnou část stvoření.

Každý, komu je kladen posvěcující plášť, s ním dostává i posvěcený meč, který má 
sloužit výhradně na to, aby takto obdarovaný bránil čistotu pláště, tedy svou vlastní Čis-
totu. Nikdy, a to musíme zdůraznit, nikdy to není jiná zbraň. Vždy je to meč.

Samozřejmě, při odnětí pláště je ihned odňat i tento meč. Podle jeho přítomnosti 
anebo nepřítomnosti se dá poznat, jestli někdo má či nemá ochranný plášť Čistoty. Na 
rozdíl od pláště má tento meč záhal až ze střední hrubohmotnosti.

Vzniká otázka, jestli může někdo tento meč napodobit, i když plášť Čistoty nemá. 
Může dokázat napodobit velikost i formu, avšak nedokáže napodobit to podstatné – jeho 
původ, tedy ani jeho záření. Podle toho se dá rozpoznat pravost.

To, co bylo dosud uvedeno, se týká požehnání nejen dospělých, ale i dětí. Nezapomí-
nejte, že i dítě je vlastně zralý duch. Jiskřičky přicházející na Zemi v raných dobách ne-
směly být požehnávány ani v dospělém věku, neboť nedovedly zodpovědně konat. Až 
když získaly vědomí, mohly být poprvé požehnány.

U dětí však dochází k jinému dění. Plášť požehnání se jim klade jen po dobu jejich 
„nevědomého“ dětského konání,  po níž  je  automaticky sňat.  V období dospívání  se 
musí duchové pozemsky „probudit“. Dochází k výrazné změně vyzařování krve, a proto 
v tomto období duchové obvykle nemívají tento plášť.

I  zde  však  někdy  platí  jakoby  výjimky,  které  ve  skutečnosti  výjimkami  nejsou. 
Pokud duch vědomě pozná svou úlohu, už za svého dospívání dostane tento plášť bez 
ohledu na věk pozemského těla, neboť jeho duch se jako vědomě dospělý postavil do 
této úlohy. Takové dění je však vidět velmi zřídka.
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Síla požehnání

K požehnání lidí musíme dodat ještě jedno. Není automatické jen na základě prosby! 
Řídí se výhradně duchovními Zákony a musí být splněny následující tři podmínky:

Za prvé, ten, kdo posvěcení pozemsky zprostředkovává, musí být k tomu povolaný!
Za druhé, ten, kdo prosí nebo pro koho je požehnání prošeno, musí být vnitřně čistý! 

Stává se, že při prosbě o požehnání matky a dítěte je požehnán jen jeden z nich.
Za třetí, tam, kde se požehnání koná, musí být většina přítomných vnitřně čistá! Jinak 

je Síla požehnání jinorodostí odpuzena.
Na závěr si ještě řekněme, jak je to při posvěcení věcí. Posvěcení věcí, ať už jsou to 

manželské prstýnky, oltářní předměty nebo Svatá Hostina, znamená, že duchovní plášť 
získá formu příslušného předmětu a obalí jej. V případě Hostiny utváří formu Světla, 
které  tuto  Hostinu  prozáří  a  tím  ji  posvětí.  Při  posvěcování  věcí  musí  být  splněny 
podobné tři podmínky jako při požehnání lidí:

Za prvé, ten, kdo pozemsky posvěcení zprostředkovává, musí být k tomu povolaný!
Za  druhé,  posvěcovaný  předmět  je  vždy  pro  někoho  určen,  například  kříž  pro 

konkrétní místnost a tím pro konkrétní lidi. Takový předmět může být posvěcen jen 
v tom případě, pokud ti, pro které je určen, jsou vnitřně čistí!

Za třetí, tam, kde se požehnávání koná, musí být většina přítomných vnitřně čistá!
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29. Stvoření člověka

Bílá Holubice se vznáší v proudu bílého Světla nad oltářem. Najednou z ní povstává 
nádherný Anděl s perutěmi a se stříbrnou číší na hrudi. Pozvedá své ruce, z nichž se za-
čínají sypat jakoby maličká lesklá zrníčka podobná maličkým vločkám sněhu, nebo lépe 
řečeno maličkým světélkům. Obrovské množství světélek se vznáší tak, jako by pole-
toval sníh ve sloupu Světla.

Anděl se noří zpět do Holubice a odlétá. Ale vločky zůstávají, aby se vydaly jako 
kapky vody na svou pouť do stvoření.

Jako maličké vločky, nebo lépe řečeno, jako maličké prášky jste vznikli. Jako ma-
ličké prášky se vrátíte zpět.

„Prach jsi a v prach se obrátíš, člověče!“
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30. Bod do stvoření

Čas od času, v den Svaté Holubice, vysílá Bůh Bod do stvoření. Bod, který je částí 
Bodu, který je Jednota, který je Král stvoření.

Z vyzařování Krále stvoření se formují ti, kteří nesou jiskru bezbytostnosti. Jásavě 
děkují za to, že smějí být.

Vyzařování je veliké, převeliké, jako proud vody. Mnoho kapek zůstává bokem bez 
možnosti zformování, ale s touhou, aby i ony směly být. A tak se od proudu vyzařování 
odštěpují boží jiskry, aby směly být. Od jiskry bezbytostnosti se odděluje bytostná část  
a přes fialový závěs vychází do stvoření. Leč mohutná je tato jiskra. A povstává z ní os-
mice, která jako první v božsky-bytostném smí být.

Vyzařování je veliké, převeliké, jako proud vody. Mnoho kapek zůstává bokem bez 
možnosti zformování, ale s touhou, aby i ony směly být. A tak se od proudu záření od-
štěpují  praduchovní  jiskry,  aby  směly  být.  Od  božsky-bytostného  se  odděluje  pra-
duchovní část a přes bílý závěs vychází do stvoření. Leč mohutná je tato jiskra. A po-
vstává z ní čtveřice, která jako první v praduchovnu smí být.

Vyzařování je veliké, převeliké, jako proud vody. Mnoho kapek zůstává bokem bez 
možnosti zformování, ale s touhou, aby i ony směly být. A tak se od proudu vyzařování 
odštěpují duchovní jiskry, aby směly být. Od praduchovního se odděluje duchovní část 
a přes žlutý závěs vychází do stvoření. Leč mohutná je tato jiskra. A povstává z ní dvo-
jice, která jako první v duchovnu smí být.

Vyzařování je veliké, převeliké, jako proud vody. Mnoho kapek zůstává bokem bez 
možnosti zformování, ale s touhou, aby i ony směly být. A tak se od proudu vyzařování 
odštěpují  duchovní jiskřičky,  aby směly být.  Odděluje se  pozitivní  část  od negativní 
a přes zelený závěs vychází do stvoření. Slaboučká je tato jiskřička. A povstává z ní je-
dinec, aby v těžkém prožívání hmotnosti poznal, že i on smí být.
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31. Trojzákon do stvoření

Bylo vám již řečeno o všech stupních stvoření. Přesto však ještě stále nevíte, jak stvo-
ření vzniká, tedy z čeho vznikají stavební prvky stvoření, které jsou v hmotnosti známy 
jako elektrony, neutrony atd., a z čeho vznikají tvorové.

Abyste to mohli vůbec pochopit, byť jen částečně, musíme jít až tam, kde je Počátek.
Bůh-Otec vyzařuje jen jedno jediné. Sílu, která se zachvívá v Čistotě. Sílu mohou 

snést jen ti, kteří sami jsou Její částí a které znáte jako Syny Boží. Nic více vám o tom 
nemůže být řečeno, neboť jakákoliv další představa by byla nesprávná.

Synové Boží přijímají z vyzařování Boha-Otce Čistotu, která je v jednotě se Sílou 
a u Boha-Otce je od této Síly neoddělitelná. Oni  jediní jsou schopni toto snést. Proto 
žádný stvořený, ani ten nejvýše vyvinutý, nemůže říci, že by přímo pocházel z vyza-
řování Boha-Otce, neboť tomu tak není.

Synové Boží přijímají toto vyzařování a každý ho dle svého působení mění. Můžeme 
říci, že Syn Boží Ježíš přijímaje Čistotu vyzařuje Lásku, Syn Boží Imanuel přijímaje 
Čistotu vyzařuje Spravedlnost, Syn Boží Irmingard přijímaje Čistotu vyzařuje Čistotu.

Další Synové Boží přijímajíce Čistotu vyzařují Trojzákon. O nich vám doposud ne-
bylo řečeno, jelikož jejich působení sahá jen po horní část stvoření,  po Hranici, tam 
jejich vyzařování končí.

Jedině ti, kteří mají svůj domov na Hranici, mohou hovořit o tom, že znají Trojzákon 
v jednotě, proto pouze oni mohou toto vyzařování snést.

Vraťme se však k tomu, co vám je již částečně známé. Láska, Spravedlnost a Čistota 
vyzařovaná Syny Božími prochází jako Trojzákon skrze Parzivala. Kromě tohoto skrz 
Parzivala prochází přímé vyzařování Síly a Čistoty, které Parzival kříží, čímž vzniká 
světlo a energie do stvoření.

O Světle, které vyzařuje přímo Bůh-Otec, není možno mluvit, neboť je pro vás nepo-
chopitelné, neboť to je On sám.

Jediní,  kteří jsou schopni snést Trojzákon vyzařovaný Parzivalem společně s pří-
mým vyzařováním Síly a Čistoty, jsou vám známá okřídlená zvířata na stupních Boží-
ho trůnu. Jedině ona přímo pochází z těchto vyzařování. Trojzákon v sobě kříží a opět  
rozdělují do stvoření. Tím vzniká vám známá forma Zákona, rovnoramenný kříž bez 
kruhu.

Za těmito zvířaty nemůže světlo vyzařované z Parzivala samostatně proudit, protože 
by jej nikdo nesnesl. Musí se tedy obalit energií, čímž vzniká první forma světla ve stvo-
ření, světlo Hranice, které dostává formu kříže v kruhu. Dalším spojením tohoto světla 
s energií  vznikají,  stejně jako v hrubohmotnosti,  další  částice,  které  vytvářejí  krajiny 
a obydlí Hranice.

Světlo s energií proudí dále, až přijde na hranici, kde již nemůže v této formě půso-
bit. Zde dochází k dalšímu obalení tohoto světla energií, čímž vznikne božsky-bytostné 
světlo a následně stejným postupem praduchovní, duchovní, bytostné světlo a nakonec 
světlo hmotné.

Světlo jako jediné je samo o sobě pohyblivé i v hmotné části stvoření. Všechny ostat-
ní částice, které z něj vznikají, již samy o sobě pohyblivé nejsou.

Vraťme se nyní zpět ke čtyřem zvířatům na stupních Božího trůnu. Každé z nich při-
jímá Trojzákon a Trojzákon i vyzařuje, avšak každé z nich v jiné formě.
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Trojzákon do stvoření

Beran vyzařuje na paprsku Spravedlnosti, Orel na paprsku Čistoty, Lev na paprsku 
Lásky a Býk na paprsku Síly. Z jejich vyzařování se formují ti, kteří se nazývají „tvo-
rové“. Nepředstavujte si však toto záření jako přímé, protože ve skutečnosti vyzařují  
tato zvířata křížení záření.

Podívejme  se  teď  na  to,  z  čeho  vznikají  vám známi  tvorové.  Z  paprsku  Lásky 
obaleného Spravedlností vznikají duchové, z paprsku Čistoty obaleného Spravedlností 
vznikají  andělé  a  z  paprsku Spravedlnosti  obaleného Láskou bytostní.  Protože  sami 
o sobě by nikdy nemohli být vědomí, každý z nich je zároveň spojen s paprskem Síly, 
což mu umožňuje získat vědomí.

Tvor na Hranici působí v Trojzákoně, proto v něm musí být duchovní, bytostné i an-
dělské. Je to nejvyšší působení. Ze Zákona se však rozeznává jedině tvor bez ohledu na 
to, zda působí jako duch, bytostný nebo anděl.

Nejvíce je těch, kteří mohou ihned působit v Trojzákoně, tedy jako jednota bytostné-
ho, duchovního a andělského. Mnoho je také těch, kteří to nedokáží. Tito se na přecho-
du mezi Hranicí a božsky-bytostnou říší musí rozštěpit na takzvané samostatné druhy – 
duchy, anděly a bytostné.

Bytostné je nejsilnější, proto v dalším vývoji postupuje samostatně, a proto se rovněž 
jako jediné nachází ve všech částech stvoření. Duchovní s andělským se zatím vyvíjí  
společně jako archandělé, přičemž dochází k štěpení na mužské a ženské archanděly.

Ti,  kteří  nemohou přijít  k  vědomí  v  božsky-bytostné  říši,  se  na  hranici  do  pra-
duchovní říše opět štěpí, a to znovu na aktivní a pasivní praduchovní části a praanděl-
ské.  Praduchové byli  někdejším národům známí,  nesprávně je  nazývaly anděly.  Pra-
duchové totiž mají stejně jako andělé křídla.

Ti, kteří nemohou přijít k vědomí ani v praduchovnu, se musí štěpit dále. Protože 
praduchové jsou již rozštěpeni na aktivní a pasivní podle způsobu svého dávání, nyní se 
štěpí podle způsobu braní na dva duchy a anděla, který spojoval tyto dva duchy – dva 
mužské nebo dva ženské – do jednoho praduchovního muže nebo ženy. Anděl i tito 
duchové se vyvíjejí v duchovnu.

Nejslabší z těchto duchů se nazývají „duchovní jiskřičky“, mezi které patří mnozí 
z vás. Tito, na rozdíl od ostatních duchů, nejsou schopni vývoje v duchovnu, a proto se-
stupují za účelem vývoje do hmotnosti pozdějšího stvoření.

Vraťme  se  nyní  ještě  zpět  do  nejvyšších  Výšin.  Vyzařování  Síly  od  Boha-Otce 
pokračuje přes Jeho Syny dále do stvoření. To je ta část, která nese jméno „Budiž Svět-
lo!“, to jsou ti, kteří jsou Jednota. Jejich sídlem je Hrad Grálu, který končí na hranici do 
praduchovna. Skrze ně stvoření vzniká a díky nim trvá. Maličké působení jejich Síly 
musí pronikat až do posledních částí stvoření a to je ono tajuplné spojení času a prostoru 
ve stvoření.
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32. Částice stvoření

Víte, že se stvoření skládá ze samostatných úrovní, které jsou od sebe přísně odděleny, 
a přece do sebe zapadají. Vzniká otázka, jak to vlastně s jejich oddělením a zapadáním 
do sebe je.

Podívejme se na tuto otázku v oblasti hrubohmotnosti. Svým pozemským zrakem 
můžete pozorovat okolní vesmír, kde vidíte nejen nesčetné množství hvězd, ale zároveň 
v něm vidíte ještě mnohem větší část, která je jakoby prázdný mezihvězdný prostor.  
A právě tento jakoby prázdný prostor je velmi důležitý, neboť vůbec prázdný není.

Vaši vědci již zjistili, že v tomto prostoru se vyskytují různé energie a záření, které 
spadají do oblasti hrubé hrubohmotnosti. Největší část tvoří vědě neznámá temná hmo-
ta, jejíž podstatu nezná. Tato temná hmota je tvořena energií a zářením, které věda ne-
zná, a také na určitých místech tvoří hranici mezi různými druhy hmoty, tedy odděluje 
jednak střední hrubohmotnost od hrubé hrubohmotnosti a také hrubou hrubohmotnost 
od těžkohmotnosti. Přechody mezi jednotlivými úrovněmi jsou speciální „brány“, které 
znáte pod pojmem „černé díry“.

Tímto způsobem jsou tyto části od sebe přísně oddělené a zároveň do sebe zapadají. 
I ve střední hrubohmotnosti jsou podobné energie, které od ní zase oddělují jemnou 
a hrubou hrubohmotnost. A podobně je to ve všech částech stvoření.

To, co jsme uvedli o velkých rozměrech vesmíru, platí svým způsobem i pro malé 
rozměry stavebních částic hmoty. Tyto částice jsou od sebe vzdáleny na různě velké 
vzdálenosti, díky čemuž skrz hmotné předměty proniká energie a záření. To, do jaké 
míry mohou tyto jemnější částice procházet hrubšími, závisí na tom, jak jsou částice 
vzájemně uspořádány, tedy z jakých chemických prvků a z jakých jejich vzájemných 
vazeb se skládá příslušné těleso. Že je uspořádání důležité, můžete vidět na příkladě di-
amantu a tuhy v tužce, protože obě dvě věci se skládají z uhlíku, jenže různě uspořá-
daného.

Pokud chcete proniknout z vyšší úrovně do nižší, musíte dostat záhal. Tento záhal se 
může skládat až ze tří částí. Pokud příslušnou částí pouze procházíte do ještě nižší části, 
dostanete záhal jen z energie. Pokud v některé části zůstanete déle zakotveni, například 
v těle na Zemi, dostanete také záhal ze záření, který vás následně spojí s pozemským tě-
lem z částic.

Uvedené souvislosti  platí,  samozřejmě, i  pro jiné části  stvoření,  protože všude se 
opakuje jeden a týž Zákon. V žádné části stvoření tedy nemůže procházet něco samo 
sebou, ale vždy jen skrz mezery, které se mezi jednotlivými částicemi nacházejí. Stejně 
tak to platí i pro tvora, který přece má tělo ze stavebních prvků stvoření a navíc v sobě  
nese  jiskru  života,  která  mu  byla  darována  při  jeho  stvoření.  Proto  je  například 
nemožné, aby duch prošel skrz jiného ducha.

V tomto směru si musíme uvědomit, že stvoření není samotným vyzařováním, ale 
vzniklo z vyzařování Boha, což vlastně naznačuje podstatný rozdíl mezi bezbytostným 
a bytostným. Z přímého vyzařování se oddělily částečky, do kterých byla vnořena jiskra 
života, tedy tvorové, a zůstalo ještě vedlejší vyzařování, z něhož vznikly stavební prvky 
stvoření, tedy energie, záření a částice.

V příslušných úrovních má tvor na sobě záhal z částic, které tvoří tuto úroveň. Tento 
záhal, nebo jinak řečeno tělo, se vytváří stupněm vědomí, a proto jsou duchovní jiskřič-
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Částice stvoření

ky  „nahé“.  Duch  si  svým  postupným vývojem  vytváří  jméno*,  které  tvoří  zároveň 
i barvy jeho duchovního šatu. Duch se tedy postupně zahaluje takovým oděvem, který 
mu svou barvou a svým tvarem přesně odpovídá.

* Přednáška: „Jméno ducha“
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33. Vznik hmotnosti

Z Poselství Grálu víte, že celé stvoření se skládá z odštěpení. Při vzniku nového stvoření 
kromě  bytostného  a  duchovního  proudí  jako  vedlejší  proud  obrovské  množství 
stavebních prvků. Na všech hranicích se tyto stavební prvky musí rozštěpit na menší 
části, protože v původní síle by nemohly sestoupit do nižších částí stvoření. Takto to 
pokračuje stupeň za stupněm až po ty nejnižší části hmotnosti. Podívejme se teď na to, 
jak vzniká hrubá hrubohmotnost, neboť ta je vám momentálně nejblíž.

Částice ze střední hrubohmotnosti se na jejím vnějším okraji, kde je teplota absolutní 
nuly z hlediska střední hrubohmotnosti, zastaví, což znamená, že mají nulovou rychlost. 
Z hlediska střední  hrubohmotnosti  tímto přestaly existovat  a  nacházejí  se  tak v hra-
ničním pásmu střední a hrubé hrubohmotnosti. Zde dochází k jejich rozštěpení. Energie, 
která se z nich přitom uvolnila, zůstává v tomto hraničním pásmu. Samotné odštěpky 
částic poté, co jejich energie klesla, čímž klesla i jejich rychlost na úroveň rychlosti hru-
bo-hrubohmotného světa, sestoupily do hrubé hrubohmotnosti.

Z  hlediska  hrubé  hrubohmotnosti  je  však  již  nenazýváte  jako  „částice“,  ale  jako 
„kvanta energie“. Je to právě ta energie, která tvoří jemnou část hrubé hrubohmotnosti*. 
Ale nejenom ta. Tato kvanta energie jsou více druhů, konkrétně čtyř.

První  druh je  samotná energie,  která  zůstává  v úrovni  jemné části  hrubé  hrubo-
hmotnosti. Ostatní druhy tlak této úrovně nevydrží, a proto sestupují do střední části 
hrubé hrubohmotnosti. Na této úrovni zůstává záření, které je druhým druhem, přičemž 
ostatní druhy musí opět sestoupit níže, do hrubé části hrubé hrubohmotnosti. Na této 
úrovni zůstávají částice, které jsou třetím druhem. Čtvrtý druh je příliš slabý, aby vydr-
žel  tlak  hrubohmotnosti,  a  proto  sestupuje  do  hraničního  pásma  hrubohmotnosti 
a těžkohmotnosti.

Nepleťte se však. I když se používá označení „energie, „záření“ a „částice“, ve sku-
tečnosti jsou to vše pouze kvanta energie různých druhů. Všechny částice stvoření jsou 
v podstatě vždy pouze kvanty energie různých druhů.

Nyní  se  ještě podrobněji  podívejme na hrubou část  hrubé hrubohmotnosti.  Řekli 
jsme si, že na této úrovni zůstávají částice. To však ještě nejsou samotné atomy. Spo-
jováním těchto částic vznikají nové částice a až několikanásobným sledem takovýchto 
spojení vznikají atomy. – –

Rychlost vytváření hrubé části hrubé hrubohmotnosti je velmi pomalá. V této souvis-
losti se mnozí tážou, jak bude vůbec možné vidět přicházející kometu, když vznik ta-
kového tělesa trvá miliony let.

Je to jednodušší, než se zdá. Kometa má v současnosti téměř dokončen záhal z hru-
bo-hrubohmotné energie. Tím se stává hrubohmotně viditelná. Jelikož je její energie vel-
mi silná,  přitahuje mnohé částice kosmického záření  a následně kosmického prachu, 
takže bude viditelná všem lidem. Toto přitáhnutí nebude vůbec trvat milióny let, pro-
tože nepůjde o děj vytváření  hrubohmotné planety, ale jenom o děj  magnetické při-
tažlivosti.

* Přednáška: „Hrubohmotnost“
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34. Tvor

Před vaším zrakem již byla odkryta nová tajemství stvoření, čímž jste si mohli vytvořit 
velmi hrubý obraz o tom, jak velké jsou jeho jednotlivé části. Ještě jsme však nehovořili 
o tom, jaké druhy stvořených ho obývají.

Vše ve stvoření pochází z vyzařování Boha. Toto vyzařování je v podstatě Zákon 
Lásky,  Spravedlnosti  a Čistoty.  V přímém vyzařování však mohou působit  pouze ti, 
jejichž původ je nad Hranicí. Ostatní stvoření a stvoření jako takové může vzniknout jen 
z křížení těchto záření.

Trojzákon Lásky, Spravedlnosti a Čistoty vytváří čtyři kombinace křížení – Láska 
a Čistota; Láska a Spravedlnost; Spravedlnost a Čistota; Láska, Spravedlnost, Čistota.

Z křížení Lásky a Čistoty pocházejí stavební prvky stvoření a zároveň z tohoto kří-
žení pochází dar Boha těm, kteří neochvějně stojí v Jeho službě – jiskra bezbytostnosti, 
božsky-bytostná jiskra a praduchovní jiskra.

Z křížení záření Lásky a Spravedlnosti  pocházejí zvířata. Podle své síly, podobně 
jako jiní  stvoření,  klesají  na  tu  úroveň,  kde jsou  schopna vědomě působit.  Poslední 
sraženinou jsou pak zvířecí zárodky, které se v hmotnosti nejprve musí zformovat do 
pevné zvířecí duše, aby v dalším vývoji v bytostném dosáhly vědomí. Právě Láska je 
Síla, která jim umožňuje získat pevnou formu duše a posléze i vědomí.

Z křížení Spravedlnosti a Čistoty pocházejí bytostní. Pokud jejich síla nestačí na to, 
aby se udrželi v božsky-bytostném, štěpí se na hranici do prabytostného na prabytostné 
a praanděly. Pokud nejsou prabytostní dostatečně silní, štěpí se na hranici do bytostného 
na bytostné. Poslední sraženinou, tedy nejslabší z nich, jsou potom bytostné zárodky, 
které působí v hmotnosti, jako například elfové, sylfové, víly, permoníci atd.

Z křížení všech tří Zákonů pocházejí serafíni. Tito působí na Hranici. Pokud nejsou 
dostatečně silní, štěpí se na archanděly a cherubíny, kteří působí v božsky-bytostném. 
Pokud nejsou archandělé dostatečně silní, štěpí se na hranici do praduchovna na pradu-
chy a praanděly. Praduchové jsou vlastně duchové v pravém slova smyslu, je to tedy 
úplný druh ducha. Pokud jejich síla není velká, klesají a štěpí se na hranici do duchovna 
na duchy a anděly. Poslední sraženinou jsou potom duchovní jiskřičky, které se musí 
vyvíjet k vědomí v hmotnosti.

Tak jako tvorové podle své úrovně vědomí klesají a štěpí se, tak mohou po zvětšení 
svého vědomí opět stoupat a znovu se spojovat. Aby se mohli spojit a tím se vrátit do 
vyšší úrovně, kudy předtím procházeli jako nevědomí, musí v hraničním pásmu obdržet 
jako dar jiskru. Jiskru praduchovní, božsky-bytostnou a také jiskru bezbytostnosti může 
dostat kterýkoliv tvor, tedy nejenom duch, ale i bytostný, anděl a zvíře. Vše záleží jen na 
něm, neboť tento dar je zakotven v Zákonech stvoření, a to v Zákoně pohybu.
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35. Vědomí

V přednášce „Tvor“ vám bylo ukázáno, z křížení jakých záření vznikají stvoření. Ještě 
však stále nevíte, proč jsou někteří hned vědomí a jiní zase ne a co vědomí vlastně je.

Křížení záření na vrcholu Hranice si představte jako krouživý pohyb tří základních 
proudů Lásky, Spravedlnosti a Čistoty. Tyto proudy krouží mezi rukami toho, skrz ně-
hož stvoření vznikají.

Vlastní vědomí je Síla, která proudí z křížení záření Lásky a Čistoty. To, že z tohoto 
křížení vznikají stavební prvky stvoření, je jen vedlejší proudění. Hlavním prouděním 
tohoto křížení je vědomí.

Stvoření se mohou podle stupně své schopnosti na příslušných úrovních stvoření spo-
jit s tímto proudem, tedy mohou přijmout takové vědomí, jaké jim tam umožní zůstat 
a působit. Takto vznikají ihned vědomí stvoření.

Ti, kteří nejsou schopni přijmout vědomí příslušné vyšší úrovně, musí klesnout níže. 
Vědomí se postupně štěpí na drobnější částečky, takže v nižších úrovních se pak stvo-
ření mohou spojit s tímto oslabeným vědomím a působit tam. Poslední sraženinou tvorů 
jsou pak nevědomé zárodky,  ať už duchů,  bytostných nebo zvířat,  které  jsou teprve 
prožíváním v pozdějším stvoření schopny přijmout nejslabší odštěpky vědomí, čímž se 
postupně i ony mohou stát vědomými.

Vědomí je ve skutečnosti část Čistoty a Láska je Síla, kterou si tvor může udržet vě-
domí. Proto je Láska Silou, pomocí níž si zvířecí zárodky musí nejprve vybudovat stabi-
lní duši, a teprve pak, když je jejich duše pevná, dokáží přitáhnout i částečky Čistoty, 
čímž se stanou vědomými zvířaty.

Nyní, když je vám už zřejmé, jak vzniká vědomí, můžete pochopit, co to znamená, 
když si někdo vytvoří temné vědomí.

Síla Lásky a Čistoty proudí a duch ji svým konáním okolo sebe směruje. Pokud je 
jeho chtění čisté a ušlechtilé, stává se z jiskřičky postupně krásný zářivý plamen, který 
Láska zahalí v čistý duchovní šat. Pakliže je jeho chtění temné, rozhoří se špinavým 
plamenem a jím opovržená síla Lásky vytvoří okolo něj nepěkný šat.

Vědomí je tedy něco, co tvor má a může se mu zvětšovat, pokud je jeho chtění na-
směrováno  k  Výšinám.  Může  jej  ale  i  ztratit,  jestliže  je  jeho  chtění  nasměrováno 
opačně. Takto se dokonce může stát, že praduch klesne na úroveň ducha, pokud svým 
konáním od sebe odvrhne takovou část  vědomí, díky které mohl působit  ve vyšších 
úrovních stvoření. Pak se musí znovu vyvíjet a získat původní vědomí tím způsobem, 
jakým to musí činit ti, jejichž původ byl v nižších částech stvoření.

I Lucifer tím, že hodil kopí po Synu Člověka, spáchal duchovní vraždu a odhodil od 
sebe část svého vědomí, čímž poklesl. Očistou ve výlevce tuto část vědomí nemohl zís-
kat zpět, protože s ním již nebyla spojena. Až pomocí při očistě lidských duchů, které 
svým principem stáhl, může toto vědomí opětovně získat. Avšak bude to již nové vě-
domí, nikoliv to staré, odvržené.

Přestože to  nesouvisí  přímo s  vědomím,  musíme si  ještě  říci  o  tom,  na co jsou 
jednotliví stvoření ve stvoření. I když má každý jinou úlohu, všeobecně řečeno podporu-
jí zvířata svým působením okolo sebe pohyb, protože se zachvívají v Síle vysílané skrze 
Býka na Hranici.
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Bytostní,  kteří  v  sobě nemají  duchovní,  mají  na starosti  výstavbu,  tedy vytvářejí 
planety a starají se o rostliny. Svým působením podporují hrdinství, protože se zachví-
vají v Síle vysílané skrze Lva na Hranici.

Bytostní, kteří v sobě mají duchovní, což znamená ti, kteří pocházejí ze serafína, 
mají na starosti řízení výstavby stvoření. Svým působením podporují Čistotu, která se 
projevuje oddaností a věrností a zachvívají se v Síle vysílané skrz Orla na Hranici.

Duchové svým působením podporují Lásku, protože se zachvívají v Síle Berana na 
Hranici.

Kromě těchto stvořených se v duchovnu a vyšších částech stvoření nacházejí také 
andělé. Ti jsou vždy vědomí a svým působením podporují Čistotu vědomí. Zachvívají 
se v Síle Orla na Hranici.
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36. Věrnost jako obraz Čistoty a šat ducha

Když Eva a Adam snědli jablko poznání, zjistili, že jsou nazí. Jistě je vám tento obraz 
z Bible znám. Avšak doposud jste se nad tím blíže nezamýšleli. Proč byli nazí? A co je 
nahota?

Ve stvoření platí Zákon, že poznání, které se projevuje ve vědomí, tvoří šat. Proto 
když duchovní jiskřička poprvé procitne z nevědomí, zjistí, že je nahá, zjistí tedy, že nic 
neví. A to je její první poznání. Toto první poznání jí umožňuje vytvořit si alespoň ma-
linké šaty, které jsou symbolicky znázorněny fíkovým listem, kterým Adam a Eva zaha-
lili svoji nahotu. Následně se v mnohých prožíváních na různých úrovních hmotnosti 
zvětšuje vědomí duchovní jiskřičky, čímž se nejen postupně mění na vědomého ducha, 
ale zároveň si tím vytváří i nový oděv.

Tento oděv, jeho barva, ozdoby nebo dokonce drahokamy, které jej mohou zdobit, se 
odvíjí od toho, jak duch kráčí po spletitých cestách poznání Božích Zákonů.

Základní Zákon, který je při tom rozhodující, je Zákon Čistoty. Jeho obraz lidský 
duch nachází ve věrnosti. Nezaměňujte si však věrnost pozemskou s věrností duchovní, 
neboť ta duchovní je mnohem vyšší a důležitější.

Skutečná věrnost znamená jen jedno jediné. Věrnost Bohu, tedy plnění Jeho Vůle ve 
všech proměnách svého bytí. To je ta jediná a pravá věrnost, která dokáže učinit to, že 
oděv ducha je čistý a krásný bez jediné skvrny. Vše ostatní, co potom člověk dělá ve 
smyslu Božích Zákonů, přidává na tento oděv ozdoby a drahokamy, které jej mohou 
krášlit. Pokud se však duch neřídí Vůlí Boží, sám si tento oděv znečišťuje, takže vypadá 
například jako žebrák, neboť jeho oděv je roztrhaný, či jako vrah, protože jeho oděv je  
krvavý atd.

Svým vlastním chtěním a  usilováním,  tedy  skutečným plněním Boží  Vůle,  musí 
člověk svůj oděv vyprat a vybílit, aby se znovu směl vrátit tam, odkud pochází. Pokud 
to sám neudělá, dokáže tím jen to, že je nepotřebným povalečem ve stvoření, a proto 
bude v závěrečném dění rozemlet na prach.

„Prach jsi a v prach se obrátíš!“ Tato výstraha je hned na začátku Bible a již po 
staletí na vás volá, abyste se podívali na svůj vlastní oděv.

Vraťme se však k tomu krásnému, tedy k těm šatům, které jsou čisté a zářivé. Jejich 
barva je různá, tedy nejen bílá, neboť závisí na tom, jaký duch je nosí. Každá barva je  
potřebná, a to v mnohých odstínech, neboť různorodé jsou úkoly, které musí duch ve 
stvoření plnit.

Nedivte se proto, když se vám najednou změní oděv z jedné barvy na druhou, pro-
tože to znamená, že jste jeden úkol splnili a máte začít plnit jiný. S každou dokončenou 
úlohou roste i vaše vědomí, a proto se musí zákonitě změnit také oděv. Kdyby tomu tak 
nebylo, znamenalo by to zastavení.

Tato změna nemusí být velká, může to být jen maličká změna odstínu, přidání pěkné 
ozdoby, jako například lem oděvu, změna barvy pláště,  který někteří  smějí  nosit  na 
svých šatech, změna symbolu na hrudi například z kříže na holubici,  změna ozdoby 
hlavy, kterou někteří služebníci Boží smějí nosit jako diadém nebo čelenku, anebo změ-
na drahokamu v této čelence.

Čím  výše  duch  stoupá,  tím  je  jeho  vědomí  větší,  tím  je  i  jeho  oděv  zářivější 
a krásnější, a tím může mít také více ozdob. Vzrůstá tím však i odpovědnost, kterou 
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tento duch nese, a proto musí být ostražitý, aby vždy bděl. Čím je ovšem větší zodpo-
vědnost ducha, tím větší podpory se mu dostává ze Světla, aby svou úlohu splnil. V tom 
se projevuje dokonalost Boží Vůle, která dává každému právě tolik, kolik potřebuje, tedy 
ani o zrníčko více či méně.

Snažte se, lidé, aby i váš oděv byl zářivý jako stříbro, neboť jen tak dokážete svému 
Stvořiteli, že plníte Jeho Vůli, a jen tak se budete moci vrátit tam, odkud jste přišli, tedy 
do svého nebeského domova.
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NOVÁ ŠKOLA



Usiluj o pochopení toho, co má být…



1. Cesty lidských duchů v pozdějším stvoření

Milióny lidských duchů jsou najednou v pozdějším stvoření. Dvanáct kmenů, jinak ře-
čeno dvanáct kast nebo dvanáct ras. V každém kmeni sto dvacet miliónů duchů. Mnoho 
v záhrobí, málo na Zemi. Jako vlny moře přicházejí a odcházejí v koloběhu přílivu a od-
livu. Po tisíciletí ti samí, a přece vždy jiní. Dvanáct kmenů znamená dvanáct kast. Kaž-
dý duch prochází všemi.

První kmen je kmen dětských duchů. Na počátku jsou v něm jiskřičky, které po-
znávají, kde jsou.

Druhý kmen je kmen mládí, kde duchové poznávají, kdo jsou.
Třetí kmen je kmen dozrávání, kde duchové poznávají, čím jsou.
Čtvrtý kmen je kmen zralých činů, kde duchové poznávají, odkud jsou.
Pátý kmen je kmen dospělosti, kde duchové poznávají, koho jsou.
Šestý kmen je kmen návratu, kde duchové poznávají, s kým jsou.
Dalších šest kmenů je šest kmenů kněžstva, kde duchové učí ty, kteří jsou v před-

cházejících kmenech. A tak v sedmém kmeni učí ty, kteří v prvním kmeni poznávají,  
kde jsou, v osmém kmeni učí ty, kteří v druhém kmeni poznávají, kdo jsou, v devátém 
kmeni ty, kteří ve třetím kmeni poznávají, čím jsou, v desátém kmeni učí ty, kteří ve 
čtvrtém kmeni poznávají, odkud jsou, a v jedenáctém kmeni učí ty, kteří v pátém kmeni 
poznávají, koho jsou.

Dvanáctý kmen je  kmen nejvyšší,  kde neučí  ty,  kteří  v šestém kmeni  poznávají, 
s kým jsou, ale sami poznávají na tomto stupni cestu kam.

Dvanáct kmenů je vždy najednou v pozdějším stvoření, a tak se celé stvoření vlní 
a tká. Učíce jedni druhé, ti druzí poznávají a ti první statně kráčejí. Jako ve všem, tak 
i zde platí  přísný Zákon,  Zákon přitažlivosti  stejnorodého.  A jako vlny na moři  jsou 
v určitém čase ti samí duchové na Zemi.

Po milióny let duchové přicházeli a odcházeli, aby se opět s těmi samými duchy vra-
celi. Mnohá vlákna spojují všechny duchy na Zemi, a tak tvoří tkaninu, která se vlní jako 
nádherný koberec a duchy spojuje nebo rozděluje. Od pradávna ti samí duchové učili, ti 
samí duchové vedli, ti samí duchové pomáhali.

Špatná je dnešní doba, velmi špatná, neboť lidé porušili harmonii stvoření a na Zem 
přišli mnozí, kteří sem nepatří. Ne ti temní nebo špatní, ale ti, kteří jsou z jiného kmene 
pozdějšího stvoření.

Dvanáct kmenů je šest párů, šest vln, ve kterých měli duchové přicházet na Zemi. Po 
prvním a sedmém kmeni přichází druhý a osmý, ten přitáhne třetí a devátý a tak to 
pokračuje až po šestý a dvanáctý, aby v Zákoně zvratného působení opět přišel první 
a sedmý.

Dnes je však na Zemi najednou všech dvanáct kmenů, a tak vznikají konflikty a pře-
kážky, neboť jedni nerozumí druhým.

Převratné změny doprovázely na Zemi období, v nichž se střídaly páry kmenů. V za-
pomenutých dobách Atlantidy to byly stavby nových chrámů. Se sloupy nových chrámů 
přijímali lidé prostřednictvím k tomu povolaných Slovo poznání.

Doby v pozdějším stvoření  jsou známy jako duchovní věky.  Dvanáctkrát  dvanáct 
věků  trvá  pozdější  stvoření  pro  vývoj  duchů.  Nastává  poslední  věk,  věk  Vodnáře, 
převratná doba. Věk, ve kterém měli na Zemi být jen duchové šestého a dvanáctého 
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kmene. Mnoho je těch, kteří v průběhu pozdějšího stvoření poznali, kde jsou, méně je 
těch, kteří poznali, kdo jsou, a nejméně je těch, kteří poznali, odkud jsou. V dalších 
kmenech lidé nejsou.

Dvanáct kmenů je dvanáct stupňů, dvanáct částí stvoření. Dvanáct stupňů od nevě-
domého k nejvyššímu vědomí. Ti, kteří byli hned vědomí, pomáhali z vyšších kmenů 
těm, kteří se jako nevědomí snažili dostat po těchto stupních vzhůru.

Jenže běda ti,  člověče, běda! Svéhlavě jsi  zasáhl do tkaniva stvoření a porušil  jsi 
proud stoupání. Jen ti, kteří před milióny lety poznali, kde jsou, kdo jsou, čím jsou, 
odkud jsou, koho jsou a s kým jsou, jen ti postoupili do vyššího kmene a smějí učit jiné.  
Ostatní svým rozumem zatlačili toto poznání do pozadí, a tak poklesli.

Návrat domů je však možný jen pro ty, kteří jsou vědomí, tedy pro ty, kteří jsou 
aspoň ze sedmého kmene. Odpradávna přicházely pomoci, ať už od ihned vědomých ze 
sedmého až jedenáctého kmene, či od praduchovních z kmene dvanáctého. V nouzi nej-
vyšší, v hodině dvanácté, k vám přišla pomoc z Výšin. Pomoc, která je mimo jakékoliv 
duchovní kmeny. Pomoc jste vždy zahodili, neboť jste ji nepoznali. Strhli jste ji do bah-
na nížin a vše jste překroutili.

Co jste udělali ze Slova? Církevní dogma! Ne v minulosti, ale v přítomnosti toto pla-
tí! Ze vznešeného Slova, Slova z Výšin, Slova ze Svatého Grálu, jste stejně jako před 
dvěma tisíciletími ze Slova Syna Božího udělali dogma. Slovo se tělem stalo a přebývalo 
mezi vámi a Slovo lidé nepoznali!

Vy pokrytci, což si myslíte, že poznat Slovo znamená ho číst, poslouchat, slunit se 
v něm nebo se jím chválit?! Vy pokrytci, což si myslíte, že žití Slova je nošení křížů?! 
Vy pokrytci, což si myslíte, že žijete Slovo?!

Nikdy, a poslyšte dobře, nikdy jste nepochopili, co je žití Slova! Nadarmo k vám bylo 
voláno: „Žijte v přesvědčení!“ Nadarmo k vám bylo voláno: „Jděte a zkoumejte!“ Na-
darmo k vám bylo voláno: „Pozorujte jiné a tím se učte sami!“

V kabinetech, v uzavřených komnatách, v uzavřených skupinách jste Slovo četli, ale 
nezkoumali jste v Slově sami sebe! Viděli jste chyby na jiných a pokrytecky jste zavírali 
oči:  „Vždyť i  my máme chyby!“ Pokrytecké to  bylo,  neboť tyto chyby byly vašimi 
chybami, ale vy jste se z toho nechtěli učit!

Ze Slova jste udělali kult. A nejen ze Slova, ale ze všeho – z pobožnosti, z místnosti, 
z oltáře, antependia, kříže, misky… ze všeho! Uctívali jste Slovo, Trigon, vaše kříže, 
Horu, pyramidu, učedníky nebo nositele zlatého kříže … uctívali jste všechno, a pře-
devším sami sebe!

Pryč s takovým konáním, vy pokrytci!  Pryč s  ním! V nastávající  době už nemá 
místa. Všichni ti, kteří takto konali, jsou na tom stokrát hůře než ti, kteří Slovo nikdy 
nepoznali!

Amen!
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2. Nová škola

Milióny let poté, co jste přišli do tohoto stvoření, je zde pro vás nová škola. Nová v tom, 
že je to ta první. Musíte se znovu vrátit do časů Atlantidy, abyste se naučili to, co jste se 
měli naučit již tehdy.

Nezvládli jste ještě ani  první  třídu duchovní školy,  přestože maturitní zkouška již 
byla! A tak se musíte vrátit do lavic a naučit se konečně poznávat Boží Vůli.

I když vám bylo snad tisíckrát zvěstováno, že Boží Vůle je jasně poznatelná ve stvo-
ření v jeho Zákonech, dosud nikdy jste ji nechtěli poznat. I když jste o Ní mluvili, nikdy 
jste nevztahovali Její Zákony na sebe, ale vždy jen na druhé.

I toto vám bylo tisíckrát řečeno a ani to jste nepochopili. Proto vám bude muset nová 
škola vysvětlovat každé dění, ať již hmotné či duchovní, ve vztahu k vám samotným. Je-
dině tak snad konečně pochopíte Boží Zákony a tím i Boží Vůli.

Je smutné, že musí nastat něco takového, neboť se tím řadíte na nejposlednější místo 
ve stvoření, protože ještě i to, co je označováno jako „nevědomé bytostné“, se na rozdíl 
od vás plně zachvívá v těchto Zákonech.

Jedině lidský duch tohoto stvoření se neustále staví proti svému Stvořiteli, čímž se 
chce sám vyvrhnout mimo stvoření. Jelikož to ze Zákona není možné, nemůže mu být 
toto chtění splněno, a právě proto dnešní lidstvo tak trpí.

Nejde tu snad o vyvyšování se k Bohu, ale o snahu o úplné postavení se mimo stvo-
ření,  Stvořitele a vše, co s tím souvisí. Je to takové konání,  které má v pozemských 
slovech obraz ve slovech „chaos“, „nirvána“ nebo „totální zničení“.

Lidé dneška hledají útěk před nicotností  všedního dne do nicotnosti,  kterou mají 
sami  v sobě.  Jen  se  důkladně  podívejte  okolo  sebe  a  sami  toto  dění  poznáte.  Jeho 
konkrétními projevy jsou například televizní pseudokultura, drogy, demokracie, návrat 
k přírodě, politické strany … prostě všechno!

Jedno z nejvýznamnějších míst v tomto směru zaujímají církve dvacátého prvního 
století. Lidem přestává vyhovovat „obyčejné křesťanství“, a tak hledají ty nejkrkolom-
nější duchovní či jiná cvičení, která jim mají zajistit návrat do ráje.

Šamani divokých kmenů před staletími nebyli ve své naivitě a zaostalosti tak směšní 
jako tito novodobí „šamani“. Místo pestrého peří z ptáků jsou ověnčeni pestrými slovy 
a místo krkolomných pohybů krkolomně spojují slova. Všechno se děje jen proto, že 
nikdo z nich nehledá ve Slově ten pravý, duchovní význam, ale vždy jen ten hmotný, 
který se samozřejmě najít nedá.

Proto se budete muset v nové škole naučit chápat duchovní obrazy a duchovní dění 
a teprve potom se budete moci naučit duchovní dění vztahovat i na hmotné. Doteď jste 
to vždy dělali naopak.

Abyste to dokázali, bude nutné, abyste konečně zvládli otevřít svůj duchovní zrak 
a sluch.

Nadarmo k vám bylo ve Slově voláno, že v důsledku pádu lidstva do hříchu ne-
dokázalo lidstvo tento zrak a sluch otevřít a postupně ztratilo schopnost otevírat i by-
tostný a posléze i jemnohmotný zrak a sluch. Bylo k vám voláno marně, neboť jste ne-
pochopili, že máte povinnost tento zrak a sluch opět získat.

Ve všem jste se vymlouvali na to, že pokud má něco přijít, tak to přijde samo, ale za-
pomněli jste, že ztracený a zapomenutý dar si musíte nalézt pouze vy sami!
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Nic k vám nepřijde  samo,  neboť vše,  co potřebujete  k  rozvinutí  svých vlastních 
schopností, jste dostali již velmi dávno, při vašem stvoření před mnoha milióny let. Tyto 
dary vám nebyly nikdy odňaty, ale vy jste je zahrabali pod hlušinu pozemské marnivosti.

Hledat musíte sami v sobě! K tomu je zapotřebí, abyste se konečně probudili!
Jedině Země, tedy pozemský život, vám umožňuje poznat, co je pomalost hmoty, 

protože jedině zde mohou být myšlenky a slova odlišné od skutků. Proto je Země  to 
místo, kde můžete nejlépe poznat  duchovní Zákony, neboť jejich projev v hmotnosti 
probíhá dlouho.

Jako obraz si představme narození dítěte.
Maličké  tělíčko  se  vyvíjí  deset  lunárních  měsíců,  než  se  může  narodit.  Tělo  ze 

střední hrubohmotnosti se z hlediska pozemského času vyvíjí pět lunárních měsíců, ale 
z hlediska času ve střední hrubohmotnosti je to sotva deset minut! Tělíčko z jemné hru-
bohmotnosti se z hlediska času ve střední hrubohmotnosti vyvíjí pět minut, ale z hledis-
ka času v jemné hrubohmotnosti je to sotva setina sekundy! A to je pouze zkracování 
času prožívání v hrubohmotnosti. Mnohem rychlejší je to v jemnohmotnosti, následně 
v bytostné říši, v říši duchovní atd. Pozemsky jsou to vlastně nepředstavitelně krátké ča-
sové úseky.

Již z tohoto vidíte, že pokud chcete pozorovat vývoj těla, tak to dokážete jen v hrubé 
hrubohmotnosti, neboť v jemnějších částech stvoření je tento děj tak rychlý, že byste si 
tohoto vývoje nestačili ani všimnout!

Toto je příklad časového působení duchovních Zákonů, ze kterého můžete poznat, 
proč je pro vás právě Země důležitým bodem obratu. Zároveň z těchto časů můžete po-
znat, jaká je vaše zodpovědnost za čistotu vašich myšlenek, neboť přestože v hrubé hru-
bohmotnosti k činům dojít nemusí, ve střední hrubohmotnosti je vaše myšlenka činem 
ihned!
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3. Svět myšlenek

Rozmanitý je svět  myšlenek.  Jako nejsilnější  zbraň působí  především ve střední,  ale 
i v jemné hrubohmotnosti, a ovlivňuje odsud dění na celé Zemi. Přestože je myšlenek 
nepřeberné množství, je svět myšlenkových forem poměrně jednoduchý.

Myšlenky můžeme rozdělit na myšlenky neutrální, například typu „jaké bude poča-
sí“, myšlenky temné, jejichž základem je nenávist, a myšlenky světlé, jejichž základem 
je touha po Výšinách.

Neutrální myšlenky stejně jako myšlenky prchavé a těkavé nevytvářejí trvalé myšlen-
kové formy, ale pouze formy trvající jen po dobu trvání myšlenky, a proto se jimi za-
bývat nebudeme.

Obrovský je  svět  temných myšlenek.  Vzhledem ke své hutnosti  nestoupají  temné 
myšlenky nahoru, ale zdržují se jen v nejbližším okolí Země tam, kde jsou připoutaní 
temní  duchové.  Zde  tyto  myšlenky  vytvořily  jeden  obrovský  temný  hrad  s  mnoha 
vstupními branami. Tento hrad svými chapadly obklopuje celou planetu Zemi.

Sledujme jednu temnou myšlenku. Vychází ze Země od svého původce a získává oš-
klivou formu. Temný duch na Zemi však nikdy nedokáže vyslat pevnou temnou myš-
lenku napoprvé.  Duchem zmítají  temné,  mnohokráte  i  protichůdné  city  a  myšlenka 
s ním spojená jakoby v chaosu mění svůj tvar a je přitahována od brány k bráně tem-
ného hradu. Po dost dlouhém čase získává svou konečnou formu, která odpovídá nejsil-
nějšímu cítění, a vchází do jedné z temných bran. Zde vytváří nový stavební kámen 
temného hradu,  který  se  tak  zvětší  a  přes  spojovací  vlákno zpětně  ovlivňuje  ducha 
člověka.

Temný hrad tvoří jeden obrovský sál, sál nenávisti. Do sálu vedou mnohé brány, kte-
ré  odpovídají  temným předchůdcům nenávisti.  Dříve či  později  skončí  každý temný 
duch v tomto sále.

Hlavní bránou je závist. Původně byla ona hlavním sálem, přenechala však své místo 
své dceři a se škodolibostí jí dennodenně přináší nové oběti. Závist je ve všem, i v tom 
nejabsurdnějším pojetí. Ti nejtemnější závidí druhým dokonce i jejich závist či nenávist, 
závidí, když se jim nedaří, a závidí jim i jejich neštěstí či škodu. Závist se stala nej-
věrnější služebnicí temna.

Podívejme  se  blíže  na  další  brány.  Lakomství  a  mamon  je  druhá  velká  brána. 
Nejabsurdnější heslo lakomství je: „Ušetřit, ať to stojí, co stojí!“

A hned vedle další brána, brána vášní. Nezdržíme se zde, neboť je to odporné, ty 
nejhnusnější pozemské orgie jsou jen slabým odvarem toho, co se tu děje.

Další brána je velmi pestrá, pomalovaná těmi nejkřiklavějšími barvami. Je to brána 
kultů a falešného uctívání.  Každá nová soška na oltáři  zde má formu nové křiklavé 
stužky, která zdobí bránu. Lidé si udělali kult ze všeho – z narození i smrti, radosti i bo-
lesti, jídla i hladu, mládí i stáří, ze všech lidí, ze všech činností, ze všech věcí. Není 
jedné jediné věci, činnosti nebo osoby, ze které by si neudělali kult a kterou by neuctíva-
li. Uctívají ještě i ty, které sami nenávidí.

Vzpomeňme nakonec poslední  bránu, pátou bránu, bránu nejmenší,  bránu falešné 
pokory a skromnosti. Nejmenší co do velikosti, největší co do počtu vcházejících. Nej-
více je těch, kteří  zdánlivě malí,  jakoby pokorní,  sytí  tuto bránu svými myšlenkami. 
Není jediného temného ducha, který by zde neměl myšlenku.
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Svět myšlenek

Nejvíce myšlenek je z falešné pokory jako odpověď na otázku: „Jaké jsou výsledky 
vaší práce?“ Odpověď: „Já nevím, to nechť posoudí Bůh!“ To je skutečná falešná poko-
ra! Mýlit  se  je  lidské,  to však neznamená,  že  tuto omylnost  budeme klást  na první 
místo. Jestliže je člověk skutečně pokorný, jeho odpověď bude: „V Síle od Boha jsem 
se snažil udělat to nejlepší, co umím, a proto si také stojím za tím, co jsem udělal, a vím, 
že za to nesu odpovědnost!“ –

Jako modrý ostrov zaslíbení vznáší se v jemných oblastech hrubohmotnosti město 
světlých  myšlenek.  Město  tvoří  světlý  hrad  s  hlavní  síní,  Láskou,  která  má  mnoho 
vstupních bran. Není mezi nimi rozdílu ve velikosti či kráse.

Jako usměvavá tvář nás vítá brána čisté Radosti a Štěstí. Nejkrásnější myšlenky vě-
domého štěstí stvořených z toho, že smějí sloužit Boží Vůli, zdobí tuto bránu.

Krásné  brány následují  jedna  za  druhou  –  Touha  po  Výšinách,  Čistota,  Naděje, 
Pokora. To jsou jen některé z těchto bran. Jedna krásnější než druhá. Zůstaňme na chvíli 
u hrdé brány, brány pravé Pokory a Zbožnosti.

Co už dnes vědí lidé o pravé pokoře? Zaměňují si ji s úlisností, podlézáním, vyvy-
šováním se či sebeshazováním. Pravá pokora je však hrdá! Neboť pokorný člověk může 
být jen ten, kdo vědomě jedná v paprsku pokory vysílaným hrdým Orlem do stvoření. 
Proto – pravá pokora je hrdost! Hrdost na výsledky své práce, hrdost na vědomé konání 
v Zákoně, hrdost na to, že smím být z Vůle Boží!

Nezaměňujte si však pravou pokoru s jejím největším nepřítelem, pýchou! Jak lze 
rozeznat pýchu od pokory? Pýcha dává do popředí malicherné lidské „já“, kdežto poko-
ra dává do popředí hrdost z toho, že vlastní „já“ se ztratilo v sobě v poznání Slova!

Proto pyšný řekne: „Já jsem to udělal, já to vím, já to chci, já to znám…“, zatímco 
pokorný řekne: „Udělal jsem to, vím to, chci to, znám to…“ Maličký, ale nejdůležitější 
rozdíl!
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4. Čtení myšlenek

Z mnoha stran jste již slyšeli nebo četli o tom, že je možné čtení myšlenek. Zdá se vám 
to tajemné a mystické. Myslíte si, že je to velmi těžké a že si to vyžaduje speciální ško-
lení.

Není tomu tak, opak je pravdou. Čtení myšlenek je ještě jednodušší než mluvení. 
Právě proto, že je to tak jednoduché, málokdo toto umění ovládá. Ve všem totiž hledáte 
nemožné a krkolomné způsoby, čímž si vše pouze ztěžujete.

Přitom však stačí tak málo, poslouchat své duchovní vedení! To je celé tajemství.
Vidíte, je to jednodušší, než když musíte sami mluvit. V případě čtení myšlenek stačí 

jen poslouchat. Samozřejmě, ne všechny myšlenky jiných lidí k vám mohou být přivede-
ny.

Vše se  řídí  podle  Boží  Vůle,  tedy Zákony Lásky,  Spravedlnosti  a  Čistoty.  Proto 
k vám nikdy nebudou přivedeny myšlenky někoho jiného, pokud o nich nemáte vědět. 
Jakákoliv zvědavost je tou největší překážkou. Lidé krom toho vytvářejí tak obrovské 
množství myšlenek, že prakticky k vám může být přiveden jen maličký zlomek. A také 
z tohoto zlomku je  pouze nepatrná část  to,  co skutečně na své pozemské pouti  po-
třebujete vědět.

Při čtení myšlenek nezáleží na tom, zda dotyčného člověka znáte nebo ne, zda jste 
s ním v osobním kontaktu nebo jste od něho stovky kilometrů vzdálení.

Každá myšlenka vytváří formu ve střední nebo jemné hrubohmotnosti. Bez ohledu 
na  místo,  kde  se  nacházíte,  je  takto  viditelná  duchovnímu vedení  kohokoliv  jiného, 
a proto mu může být přivedena. Není vázána ani na jazyk nebo cokoliv jiného, co tuto 
myšlenku ovlivňuje v hrubé hrubohmotnosti.

Vlastním obsahem každé myšlenky je cit, který ji vyvolal, a tento cit je odevzdáván 
tomu, kdo tuto myšlenku smí slyšet. Pokud vás dotyčný také osobně zná, není mu za-
těžko vyvodit z toho, i kdyby jen přibližně, slova, která tuto myšlenku tvoří.

Z tohoto jednoznačně vyplývá, že číst myšlenky dokáže jen ten, kdo má probuzený 
cit, tedy ten, komu cit vládne.

Nemyslete si, že myšlenky dokážete oklamat! To je pouze zdání rozumu. Cit člověka 
je to jediné, co se v hrubohmotném prožívání oklamat nikdy nedá. Proto i kdybyste 
chtěli svými myšlenkami klamat, poslouchajícího oklamat nedokážete.

Ptáte se nyní, jak je to v případech, kdy je cit zahrabán pod nánosem rozumu. Výraz 
„zahrabán pod nánosem rozumu“ neznamená nic jiného, než být otrokem rozumu, tedy 
cit poslouchá rozum místo toho, aby mu vládl. A tak i v tomto případě se za každou 
myšlenkou ukrývá její pravý obsah. Do citu se v těchto případech vždy dostává skutečné 
chtění rozumu, přestože skutečný obsah myšlenek rozum zaobalí do něčeho zdánlivě 
příjemného.

Proto k vám jako již mnohokráte musí býti voláno to, co jste doposud nepochopili, 
neboť jste si mysleli, že to již víte:

„Udržujte krb svých myšlenek čistým, založíte tak mír a budete šťastní!“
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5. Udržujte krb svých myšlenek čistým, založíte tak mír a budete 
šťastní!

Stále znovu a znovu k vám musí být toto voláno, neboť jste ještě stále nepochopili, co to zna-
mená mít krb svých myšlenek čistý.

Udržovat krb myšlenek čistý znamená milovat bližního svého jako sebe samého.
Myslíte si, že udržování čistého krbu myšlenek znamená neustále myslet na věci po-

vznášející do Výšin. Myslíte si,  že udržování čistého krbu myšlenek znamená, že se 
v žádném případě nesmíte rozčílit. Ještě mnoho jiného, falešného si o tom myslíte. Udr-
žování čistého krbu myšlenek však znamená něco úplně jiného.

Každá Čistota je podmíněna vnitřním stavem. To znamená, že ačkoliv by to byla 
myšlenka na první pohled jakkoliv vznešená, o její Čistotě rozhoduje  výhradně vnitřní 
stav dotyčného člověka.

I kdyby se kdokoliv a jakkoliv snažil křečovitě udržet určité myšlenky při životě, ne-
dokáže to, pokud je jejich vnější forma v rozporu s jeho vnitřním stavem. Dříve či poz-
ději se vnější formy myšlenek musí dostat do shody s tímto vnitřním stavem. Znamená 
to,  že  vnitřně  čistý  člověk  nikdy nedokáže  udržet  temnou  myšlenku,  i  kdyby  mu 
probleskla hlavou, a naopak, vnitřně nečistý člověk nikdy nedokáže udržet světlou myš-
lenku, ať už by se jakkoliv snažil.

Každý je při své činnosti neustále obklopen okolním světem myšlenkových forem, 
a to jak dobrých, tak i špatných. Svou vnitřní čistotou a svým myšlením přitahuje určité 
typy myšlenkových forem bez ohledu na to, kdo, kde a kdy je vytvořil.

Tyto formy vytvoří nad tímto člověkem „ochranný kryt“, jakoby zvon, čímž jej zá-
roveň izolují od forem jiného druhu. Velikost, či lépe řečeno, síla tohoto zvonu závisí na 
mnoha okolnostech, především na okamžitém vnitřním stavu konkrétního člověka, tedy 
na síle jeho chtění a na síle chtění ostatních lidí, kteří se v tomto okamžiku nacházejí 
v jeho okolí.

Pokud je jeho okolí v souladu s jeho vnitřním založením, tak se vzájemně posilňují. 
Naopak,  pokud je  jeho  okolí  jinorodé,  ochranný zvon oslabuje.  Proto  se  v jinorodé 
společnosti může i vnitřně ne právě čistý člověk jevit přesně opačně a naopak, vnitřně 
čistý člověk v jinorodé společnosti většinou překáží. Navenek se to projevuje tak, že 
vnitřně nečistí jsou považováni za dobré a vnitřně čistí za zlé, kteří jen ruší harmonii.

Ve skutečnosti při tom všem nejvíce trpí ti, kteří na sobě nejvíce pociťují tyto ne-
srovnalosti. Ti, kteří jsou vnitřně temní, toto dokáží dát i veřejně najevo, protože hledají 
chybu v ostatních, zatímco ti čistí mlčí, neboť hledají chyby v sobě.

Z uvedeného můžete sami poznat příčiny mnohého dění. Uveďme si několik příkladů.
Sebevrah koná vždy osamotě, protože jedině tehdy není rušen jakýmikoliv jinými, 

třebas i temnými myšlenkami, které toto konání nepodporují.
Udavači také rádi udávají osamoceně nebo na takovém místě, kde je to velmi podpo-

rováno a vítáno.
Ten, kdo podplácí, lehce pochopí, kdo si od něj úplatek žádá.
Takových příkladů by se dalo uvést nespočetné množství. Jako ve všem, tak i zde se 

projevuje především Zákon přitažlivosti stejnorodého. Právě pro jinorodost, která naru-
šuje vnitřní klid, lidé z určitých skupin odcházejí a spolčují se s těmi, kteří jejich chtění 
podporují.
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6. Tisíc let jako jeden den

Je vám známo, že co prožijete v hmotnosti za tisíc let, prožijete v duchovnu za jeden je-
diný  den.  Tato  slova  ve  vás  vyvolávají  představu  obrovské  rychlosti,  s  jakou  dění 
v duchovnu probíhá. Spojuje se to se slovy, že myšlenka je tam ihned činem, zatímco 
v hmotnosti mohou mezi myšlenkou a jejím uskutečněním uplynout i staletí, ba dokon-
ce se některé myšlenky vůbec neuskuteční.

Samozřejmě také již znáte myšlenky, které se nemohou nikdy uskutečnit, neboť patří 
do říše fantazie. A v pozemském se lidé topí právě v takových myšlenkách, které jsou 
nereálné, tedy neuskutečnitelné. Nemyslete si, že tam patří pouze myšlenky, které se tý-
kají různých mimozemšťanů, cestování v čase, cesty do jiných galaxií či jiné sci-fi myš-
lenky. Patří tam také myšlenky mnohem krásnější, zdánlivě ušlechtilé, které uchvátily 
milióny i miliardy z vás.

V této souvislosti vzpomeňme například ideály komunismu, tedy společnosti, kde by 
se všichni měli dobře, všeho by bylo dostatek a každý by měl to, co by potřeboval. Jsou 
to snad špatné myšlenky? Ne, nejsou, právě naopak, jsou to myšlenky pěkné, a proto 
jako sladké lepidlo mnohé přilákaly a pevně spojily dohromady s jejich autory.

Podívejme se však na to, co je na těchto myšlenkách nesprávné. Je to jednoduché, 
jsou nereálné. A to proto, že jsou v rozporu s Božími Zákony. Dříve nežli zvednete hlas 
a začnete křičet: „Jak to? Což si snad Bůh nepřeje, aby každý měl dostatek?“ zamyslete 
se  nad  tím,  jestli  takové,  jaké  byly  prezentovány komunistickými  představiteli,  byly 
správné.

Právě zde přicházíme k onomu rozporu, tedy k tomu, co vede ducha člověka nikoliv 
do Výšin, ale do opačných končin. Neboť podle komunistů by měl každý dostat to, co 
potřebuje, ale bez podmínky, že by si to musel i zasloužit. To je ten bod, který je v roz-
poru s Božím Zákonem, že jenom ten smí přijímat, kdo i dává.

Ostatně, vaše vlastní prožití ve společnostech, které si komunismus daly jako svůj cíl, 
vám ukázalo, že nejvíce si brali právě ti, kteří dávali nejméně. A ti, kteří dávali nejvíce, 
trpěli. Museli trpět, neboť samotný komunismus byl postaven na myšlence mate-riální 
a zapomnělo se na to hlavní, na duchovní.

Tisíc let je jako jeden den. Také myšlenka komunismu žije na vaší Zemi víc než tisíc 
let. Nezačala francouzskou revolucí nebo podobnými událostmi, ale začala dávno před-
tím. Již tehdy ji v hlavách pěstovali filozofové, ale i jiní lidé.

V duchovnu je však myšlenka okamžitě činem. A tak to, co kdysi bylo myšlenkami 
vytvořeno,  vyvolalo okamžitě  odpovídající  obrazy,  které  se  nejprve projevily v jem-
nějších hmotnostech a o tisíc let později i  hrubo-hrubohmotně. Nejprve chaotickými 
pokusy malých revolucí, až po vyvrcholení ve dvacátém století, kdy se tyto idee staly 
společenskými formami na obrovském území Země a přetrvávají,  i  když v mnohem 
menší míře, dodnes.

„Udržujte krb svých myšlenek čistý, založíte tak mír a budete šťastní.“ Přijde Tisíci-
letá říše, říše míru, kde se vše bude řídit Božími Zákony. Tisíc let je však jako jeden  
den, proto nečekejte, že vaše myšlenky zapustí kořeny hned i v hrubé hrubohmotnosti.  
V duchovnu ten den již nastal, ale v pozemském potrvá ještě mnoho let, než se vymaní-
te zpod jařma všeho nesprávného, které vás obklopuje tak, jako kdysi jařmo komunismu 
v některých státech.
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Tisíc let jako jeden den

Neočekávejte proto zázračné změny, že dne toho a toho v tu a tu hodinu skončí to 
staré  a  začne  to  nové,  neboť v hrubé  hrubohmotnosti  není  myšlenka ihned činem. 
Jestliže však zmalomyslníte a přestanete udržovat krb svých myšlenek čistý, změníte se 
na fantasty, jejichž myšlenky se nikdy neuskuteční, neboť budete myslet přesně jako ti, 
kteří chtějí sestrojit perpetuum mobile.
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7. Dospívání

Dospívání, nejdůležitější úsek lidského života, období, ve kterém se dítě mění na dospě-
lého člověka. To podstatné, co určuje průběh dospívání, je skryto ve vyzařování krve. 
Každé dospívání můžeme rozdělit na tři etapy.

První etapa dospívání je nejkratší. Trvá jen pár měsíců. Je to začátek bouřlivého pro-
cesu, kdy nastává hormonální změna a na těle dítěte se začínají objevovat první znaky 
dospělosti.  Toto období bychom mohli  nazvat  také jako  odemčení  brány.  Přestože je 
nejkratší, pro další vývoj je nejvíce rozhodující. Právě v tomto období je pro celé okolí 
nejdůležitější, aby změnilo své chování k dospívajícímu. Během několika měsíců by se 
mělo zapomenout na slovo „syn“, „dcera“ či „dítě“ a mělo by se naučit slova „mlá-
denec“ a „slečna“.

V tomto období přestává být rodič rodičem a stává se mladému člověku přítelem. 
Proto by nejpozději v tomto období mělo přestat důvěrné „ty“ a mělo by jej nahradit 
přátelské „vy“. Mladý člověk tak mnohem dříve může poznat, že také i  on je člověk. 
Požadavek změny oslovení platí i pro něho. Měl by zapomenout na slova „matka“ nebo 
„otec“ a měl by se naučit oslovovat rodiče jejich jménem. Tím se naučí,  co je jméno. 
Mladý člověk však v tomto věku nemusí hned měnit tykání za vykání, je třeba jej ne-
chat, aby k tomu dozrál.

Druhá etapa dospívání je etapou tělesného dozrávání. Trvá čtyři až šest let. V tomto 
období mladý člověk tělesně dozraje a stane se tělesně dospělým. Toto období bychom 
mohli nazvat také jako otevření brány. Je to období zádumčivého snění a hledání vlastní 
identity.

Pokud se v předcházejícím období nic nezanedbalo, jsou v tomto období rodiče pro 
mladého člověka těmi  nejlepšími  dospělými  přáteli.  Nemusí  hledat  odpovědi  na  své 
otázky na ulici nebo v drogách, neboť ví, že jej rodiče pochopí a dají mu odpověď. 
Velký úkol je kladen na rodiče v tomto období, úkol vzpomenout si na vlastní mládí 
a vlastní otázky.

Největší chybu v tomto období dělají právě ti rodiče, kteří v předcházejícím období 
nedokázali změnit  svůj  rodičovský postoj  na přátelský. Nyní se to od nich už  žádá, 
avšak několik měsíců nutné změny již není k dispozici!

Třetí etapa dospívání je etapou duchovního dospívání. Trvá nejdéle, téměř osm až de-
set let. Na jejím začátku by se měl mladý člověk rozhodnout, co chce v životě dělat. Toto 
období bychom mohli nazvat také jako vykročení z brány. Mladý člověk, který je teď tě-
lesně zralý, už dokáže naplno používat pohlavní sílu, jeho duch touží po Výšinách, a pro-
to je právě toto období nejvhodnější na to, aby se naučil tuto touhu přeměnit v čin. –

Velkou škodou je dnes to, že vše je posunuté a obrácené. Po mladých lidech, pro kte-
ré  teprve začíná období tělesného dospívání,  se  požaduje,  aby se  rozhodli,  co chtějí 
v životě dělat. Požaduje se to od někoho, kdo ještě ani neví, kdo je, ale již má vědět, čím 
je! Málokdy se to podaří. Obyčejně jen u dětí s výrazným nadáním, především umě-
leckým. Hrstka šťastných dětí smí pokračovat ve studiu na všeobecně vzdělávacích ško-
lách – gymnáziích a vlastně jen tito se mohou potom na začátku duševního dospívání 
rozhodnout, čím chtějí být.

Toto vše jsou však jen výjimky. Nejhorší na tom všem je, že většina rodičů, pokud se 
jim to vůbec podaří, dokáže změnit postoj rodičovský na postoj přátelský až v období, 
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Dospívání

kdy je mladý člověk již  duchovně zralý. Kdyby tuto změnu udělali tehdy, když to bylo 
potřeba, více by cítili to, co mladý člověk potřebuje, a mnohem více by jej potom mohli 
vhodně usměrnit při výběru povolání.

Příčinou všech možných i  nemožných nesprávných výběrů povolání  mladých lidí 
bývá  nejčastěji  právě  to,  že  rodiče  v  nich  vidí  jen  dítě,  a  ne  budoucího  dospělého  
člověka. Nejhorší příčinou toho, že se lidé nedokáží v tomto směru změnit, je v deva-
desáti  devíti  případech ze sta to, že nedokázali změnit  nadřazené rodičovské „ty“ za 
přátelské „vy“, vážící si druhého člověka. I proto je požadavek vykání kladen hlavně na 
rodiče, neboť děti svým přátelům obyčejně tykají. Jakmile děti pocítí různou duchovní 
zralost mezi sebou a rodiči, potom začnou i ony rodičům vykat, a proto je jejich změna 
postoje vůči rodičům výhradně duchovní.

V případě dosažení přátelského vztahu je možno vrátit se později opět k případnému 
tykání, pokud jsou splněny podmínky stejnorodé duchovní zralosti*. Ty jsou však v sou-
časnosti téměř výjimkou.

* Abd-ru-shin: „Nový zákon“

78



8. Svazování dětských duší s bytostným

Četli jste ve Slově, že dětské duše se mají úzce spojit s bytostným, aby se takto vy-
zbrojeny mohly stát plnohodnotnými duchy. I když to víte, stále nemáte správnou před-
stavu o tom, jak to udělat. Myslíte si, že stačí například zahrádka nebo dokonce návště-
va  ZOO.  Někteří  z  vás  kupují  dětem  akvarijní  rybičky,  křečky  nebo  „panelákové“ 
pejsky.

Toto vše jsou však nesprávné formy. Dítě potřebuje každodenním prožíváním poznat 
zvířata v jejich přirozeném životním prostředí. Toto tedy nemohou nahradit akvarijní 
rybičky, ptáčci v klícce nebo křečci, protože nežijí ve svém přirozeném prostředí, ale 
jsou vytrhnuti do umělých podmínek.

To samé platí i pro „panelákové“ pejsky nebo kočičky. Tato zvířata, přestože jsou 
velmi milá a přítulná a děti k nim cítí opravdovou lásku, nemohou dětem ukázat to pod-
statné, co by měla – jejich přirozenou úlohu, tedy místo ve stvoření.

Požadavek spojovat děti s bytostným však vyžaduje mnohem více. Je v něm ukryto 
i to, jaké má být správné bydlení lidí. Proto všechny současné obrovské domy s množ-
stvím bytů jsou úplně nevhodné! I toto je důsledek vašeho pochybení, neboť jste dopo-
sud nezačali žít Slovo v této oblasti, maximálně jste hledali nepřirozené náhrady.

Samozřejmě to neznamená nepřirozený návrat do jeskyň nebo to, že by každý musel 
nevyhnutelně chovat zvíře. Znamená to, že každý má žít tam, kde si dítě může prakticky 
celý den hrát na takovém místě, kde jsou zvířata ve svém přirozeném prostředí.

Takto se maličké dítě, které prožívá především bytostně, naučí, že každý tvor má své 
pevné místo ve stvoření. Když přejde do období dospívání, má v sobě silně prožito po-
znání Zákona Spravedlnosti, že každý může dostat jen to, co sám dává; poznání Zákona 
přísné Lásky, když je mládě opuštěno v té chvíli, která je pro něj nejvhodnější, a je donu-
ceno starat se o samo o sebe; a Zákona Čistoty, který smělo poznat ve zvířecí oddanosti.

Prožití tohoto Trojzákona mu nedokáže dát žádný lidský duch, protože dítě často 
neví a nerozumí jeho pozemské práci, za kterou dostává odměnu. V rodinách vidí, že 
i velké děti jsou závislé na rodičích a o Čistotě lidé jen hovoří, neboť pravou věrnost ve 
skutečnosti neznají.

V čase dospívání již dítě musí mít v sobě poznání Trojzákona jako základní kámen, 
aby na něm mohlo samo stavět a aby tak mohlo samo nalézt své místo ve stvoření.

Pokud  dítě  ještě  k  tomu  vnímalo  vědomé  bytostné,  pak  stojí  jako  pevná  skála 
v bouřícím moři dospívání a dokáže se, bez ohledu na své okolí, povznést do Výšin.

Pokud však prožití tohoto Trojzákona v sobě nemá, nedokáže to a může se o to poku-
sit až v dospělosti. Takový duch je však velmi ochuzen, protože jedno z nejkrásnějších 
období lidského života nemohl naplno využít. Tato ztráta se nedá nikdy plně dohnat, dá 
se jen částečně zmírnit. Takový duch se proto bude muset většinou ještě jednou vrátit na 
Zemi, aby dohnal zameškané.
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9. Ideální rodiče

Je zajímavé, kolik z vás si o sobě myslí, že jsou ideální rodiče, a chtějí své výchovné 
rady dávat jiným. Přesto na Zemi neexistuje žádný ideální rodič. Každý více či méně 
uplatňuje ve své výchově ty cíle, kterých on sám nedokázal dosáhnout. To je však ne-
správné, neboť se tím snaží dát dítěti něco, co vůbec nepotřebuje.

Ptáte se nyní překvapeně, jestli to snad děláte i vy sami? Ale ano. V tomto nenajdete 
výjimky. Jen si pojem „cíle“ nesmíte představovat nějak ohraničeně. Vaše cíle nejsou 
jen duchovní, ale stejně tak hmotné a bytostné. Každý z vás má tisíce cílů, kterých chce 
dosáhnout, nejenom jeden jediný.

Ano, jeden máte hlavní. Většinou to bývá touha po domově, tedy po tom skutečném 
duchovním domově. Podívejte se však na svůj každodenní život a poznáte, že velmi 
mnoho drobností je pro vás důležitějších než tento vysoký cíl.

Uveďme si několik příkladů, abyste si uměli představit toto dění ve svém vlastním 
prožívání.

Někdo toužil skončit školu se samými jedničkami, jenže se mu to nepodařilo, a tak 
tento cíl někdy rafinovaně podsouvá vlastním dětem. Jinému se nedaří dosáhnout v za-
městnání významnějšího postavení, a tak tento cíl podsouvá svým dětem a chce, aby 
právě  ony byly  premianty  třídy nebo aby vyhrály  nějakou soutěž.  Další  zase  nemá 
šťastné manželství, a tak rozhoduje za děti, s kým se smí nebo nesmí kamarádit. Někdo 
jiný z vás toužil po jiném vzdělání, než jakého se mu dostalo, a tak dnes žene do tohoto 
vzdělání své děti, neboť se mu zdá, že na to mají nadání, ale již nezkoumá, jestli to také 
ony opravdu chtějí. A ten, který vnitřně toužil po absolutní svobodě, která však byla ve 
skutečnosti pouze anarchií, ten s klidem nechá své děti, aby je vychovávala ulice. To je 
opačný extrém.

Na těchto několika příkladech si můžete představit celou paletu vedlejších nesplně-
ných cílů, které nyní chcete naplnit ve svých dětech.

Ano, děti se mají usměrňovat, ale přiměřeně, tedy tak, jaké jsou ony samy. Ani jedi-
né z vašich dětí není stejné, přesto je však vychováváte stejně. Tichou ovečku musíte 
popohánět, ale nikdy z ní neuděláte zajíce. Zajíce musíte zase trochu brzdit, ale nikdy jej  
nedonutíte kráčet. Pokud mu dáte kazajku, tak mu jen zlomíte nohy.

Tomu však  nerozumíte  a  myslíte  si,  že  je  nesprávné,  když  se  někdo  honí  nebo 
naopak, když jde někdo pomalu. Zapomínáte totiž na jedno. Je to jeho cesta, po které 
kráčí on sám, a tedy on sám musí vědět, jestli je jeho cesta příkrá nebo pohodlná a kolik 
překážek ho na ní čeká.

Vaše cesta sice jde vedle jeho, sem tam se s ní zkříží,  ale nikdy se s ní nespojí. 
Pokud jdete vedle něj, můžete své dítě na této cestě sledovat. Ale je to jen sledování 
z vnějšku. Pouze na případných křižovatkách jej můžete počkat, pokud vás mezitím ne-
předběhlo, a můžete mu v ten čas poradit, protože vidíte kousek jeho cesty.
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10. Ideální děti

Vaše děti jsou ideální. Lépe řečeno, vy je tak vidíte. Vyjadřujete tím to, co si myslíte 
o sobě. Byly přitaženy Zákonem stejnorodosti, jsou tedy vaším obrazem. A jelikož sebe 
považujete za ideální a dokonalé, ve smyslu tohoto Zákona to transformujete i na své děti.

Bijete se do hrudi, že to tak není, ale přitom vám na mysl ani nepřijde myšlenka, že 
by vaše děti neměly vysoký původ a že by mohly trpět vážnými chybami. Zpečetěný 
přece musí přitáhnout jen čistou duši! Jinak to přece ani být nemůže! Ve většině případů 
jde o praduchy. Sem tam je někdo „ochoten“ přistoupit i na  obyčejného ducha, který 
však zajisté ví, co je Vůle Boží.

Takové myšlenky z vás vycházejí a zamořují vaše vlastní děti. Je to ten nejhorší úder 
pod pás, jaký jste jim mohli zasadit, neboť pokud tyto myšlenky přijmou, tak jim také 
podlehnou. Jenže nejsou to takové duše, jaké si myslíte, neboť vaše pýcha musela přitáh-
nout stejnorodé duše. Ne však takové, které si o sobě myslí, že jsou ideální, ale takové, 
které potřebují ideální rodiče, aby sami na sobě prožily zvrácenost takového konání.

Vaše myšlenky jsou jim odporné a dříve či později se jim začnou bránit. Pak se bu-
dete divit, že začnou odsuzovat vaše chování a možná odmítnou i Poselství Grálu. Je to 
však vaše chyba, protože jste jim v praktickém životě neukázali žití Slova.

Mnohé však závisí na době dospívání. Jakmile se vám v tu chvíli podaří strhnout do 
pozemského prachu mládence a děvčata, kteří touží po Výšinách, může se stát, že si při-
svojí vaši pýchu a stanou se sami pyšnými. Potom běda vám, neboť jste nesplnili nejen 
slib, který jste dali na oltář Pána, ale ještě k tomu jste do svých nížin strhli i vám svě-
řené děti, o které jste Jej prosili.

Přestaňte  se  proto  ve svých dětech vidět,  přestaňte  je  uctívat  a  přestaňte  se  jim 
klanět, jinak je přivedete do zkázy!
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11. Novodobé otroctví

V jedné rodině vyrůstaly dvě děti, chlapec a děvče. Rodiče je dali oba studovat. Neptali 
se jich však, co je zajímá a co se jim líbí, ale dali je na takové školy, aby mohly co 
nejdříve vydělávat. Nutili je do učení a nepouštěli je nikam.

Po skončení školy nastoupily děti do zaměstnání, ale zůstaly bydlet u rodičů. Dívka 
musela doma odevzdávat celou výplatu, neboť podle mínění rodičů byla marnotratná. 
Syn si mohl ponechat mzdu celou, protože ji neutrácel, ale ukládal „pod matraci“.

Pokud mladá žena cokoliv chtěla, horko-těžko a jen výjimečně na to dostala peníze. 
Oblečení jí kupovala matka podle vlastního vkusu a bez zkoušení. Pokud si dcera dovo-
lila ohradit se, že to není její velikost, byla i fyzicky bita a matka po ní křičela, že je ne-
vděčná.

Takto uplynulo pár let, než se ozval nápadník. Rodiče byli pyšní, neboť měl vzdělání. 
Po svatbě mu s pýchou odevzdali nějaké peníze se slovy: „To jsme my pro dceru našet-
řili.“

Dcera  odešla  za  mužem.  Byli  spolu  šťastní.  Po  několika  letech,  co  bydleli 
v podnájmu, si něco našetřili a koupili si starší dům. Matka mladé ženy jim začala hned 
pomáhat, koupila jim nějaké zařízení bytu. Mladá rodina žila skromně, ale přece si po-
stupně domeček opravila a cítila se šťastně.

Přišlo  však  vážné  prožívání,  smrt  otce  mladé  ženy.  Ona  byla  tenkráte  nemocná 
a k tomu ještě onemocněly i jejich malé děti, proto nemohli mladí manželé cestovat na 
pohřeb. Ze strany matky se vznesly výčitky: „Tolik jsme vám dali, tolik jsme vám po-
máhali a vy nám nejste vděční?!“ – –

Tento životní příběh se skutečně stal a není vůbec ojedinělý. Pro jeho pochopení se 
musí ještě uvést některé skryté souvislosti.

Před svatbou mladých manželů našel muž pro ženu v místě jejich nového bydliště 
práci a ona odešla bydlet za ním. Její rodiče ji tam odvezli s „výbavou“, peřinami, oble-
čením, a zanechali ji  mnoho kilometrů od jejího domova v novém cizím městě bez 
jedné jediné koruny! Zeptali se vůbec sami sebe, z čeho bude tato žena žít?

Její budoucí muž se jí neptal, jestli má peníze, neboť ho to nezajímalo, a dal jí vše,  
co měl. Když viděl její nuzné oblečení, ještě do svatby ji oblékl. Mladá žena s ním po-
prvé vstoupila do obchodů, a tak si neuměla ani vybrat. Když jí muž ukazoval: „Podívej 
se, krásná halenka. A tato se mi líbí snad ještě více. Kterou chceš, jednu nebo obě dvě? 
Jaké máš číslo? Jen jdi a vyzkoušej si je.“ Ona nic z toho  nevěděla! A jen tiše řekla: 
„Není ta halenka příliš drahá?“ Při odpovědi: „Ceny jsem si nevšiml, ta není důležitá,  
jen aby byla pěkná a ty v ní také,“ se téměř rozplakala. Vzpomněla si, když jí matka 
jednou omylem dala  peníze na  látku  na  šaty  odpočítanou do poslední  koruny.  Nej-
levnější látka však byla už tehdy trochu dražší, a tak nevyšlo na rukávy. Místo doplatku 
na ni matka začala křičet, proč kupovala tak drahou látku.

Teprve mnoho let  po svatbě řekla žena muži,  že jí  brali  všechny peníze. Bylo to 
vlastně až tehdy, když jim matka vyčítala, že nebyli na pohřbu otce. Tehdy se jí muž ze-
ptal: „Kolik jsi tehdy vlastně vydělávala?“ Když mu to oznámila, zjistil, že vlastně vše, 
co jim její rodiče dali, si vydělala ona sama! Ať už to byly peníze, které dostali po svat-
bě, nebo to byly věci na zařízení nového domu. Ve skutečnosti toho vydělala ještě více.

Od jejího bratra její rodiče nechtěli ani korunu, proto neměli právo brát peníze ani 
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Novodobé otroctví

od ní. Když v důsledku toho nemohla nikam cestovat, nikam chodit, vlastně ji věznili!  
A když jí po mnoha letech částečně vrátili to, co jí vlastně ukradli, ještě se tím pyšnili 
a žádali za to vděčnost!

Až po dlouhých letech v prostředí svobody mladá žena pochopila, v  jakém útlaku 
předtím žila. –

Otrok pozná teprve tehdy, že byl otrokem, když jím přestane být! Ale nepřestane jím 
být v momentě, kdy se osvobodí hrubohmotně, ale přestane jím být až tehdy, když se 
osvobodí duchovně!

Mladé ženě z tohoto příběhu se to podařilo až po dlouhém období po smrti jejího 
otce. –

Skutečný příběh, který jste slyšeli, není nijak ojedinělý. V té či oné formě se vysky-
tuje v devadesáti procentech ve všech rodinách, kde je nějaký temný duch! Schválně 
jsme uvedli příklad velmi markantní, neboť je na něm nejlépe vidět, proč nemůže dojít 
k duchovnímu rozletu.

Otrokářství od doby kdy vzniklo, nikdy nezaniklo, jenom změnilo své formy. V tak-
zvaném feudálním systému, který následoval po otrokářském, nebyli otrokáři feudálové, 
ale církevní hodnostáři! To, že feudálové nutili lid pracovat na panském majetku, bylo 
jen zneužívání moci, avšak církev lidi zotročovala povinnými zpověďmi, povinným uctí-
váním nebo povinným posloucháním. Když se někdo vzpíral nebo byl jen trochu nepo-
hodlný, tak jej jednoduše odstranili! Ani feudálové si nebyli jisti před církevní mocí – 
jsou známy mnohé případy, kdy i oni sami byli obětí inkvizice. Aby se sami zachránili, 
stali se jen nástroji, které vedly lidi k slepé poslušnosti.

Po čase se lidé začali bránit. Ale překvapivě  ne těm, kteří je zotročovali! Církevní 
představitelé viděli, že je situace již v mnohém neudržitelná, a tak povolili určité refor-
my, jen aby si udrželi svou moc!

Nastala doba takzvaného kapitalismu, doba zdánlivé svobody. Z bývalých feudálů se 
přes noc stali významní zaměstnavatelé, kapitalisté. Lidi již nemuseli bičováním nutit do 
práce, ti totiž museli pracovat, neboť jim nic jiného nezbylo. Za práci dostávali jen ta-
kovou odměnu, aby sotva přežili. Ale otrokářství se nezměnilo! Přestože církev musela 
připustit technickou revoluci nebo i jiné vědecké objevy, nemusela změnit to podstatné, 
povinné uctívání a s tím související poplatky.

Lidé se začali zotročovat sami. Vznikla mafie, jejímž produktem byly drogy! Nebylo 
více potřeba zotročovat člověka člověkem. Lidé se začali zotročovat hmotou. Začal zuři-
vý boj o pozemské pošetilosti – mamon a slávu!

Lidem již nebylo nic svaté! V některých zemích nastaly diktatury jako přímý pokus 
o obnovení  otrokářské  společnosti.  Nemohly  se  samozřejmě  takto  otevřeně  nazývat 
a musely se  hledat  nové formy,  jako například fašismus či  komunismus.  Čím zotro-
čovaly? Tím, že lidem nabízely jen dvě možnosti – buď poslechneš, nebo zahyneš!

Vývoj pokročil  k „zlatému hřebu“, takzvané demokracii!  Otroctví dosáhlo již jen 
jedné jediné formy, otroctví peněz, které má nejskrytější podobu. Však si zkuste v sou-
časnosti bez tohoto nového otrokáře cokoliv dělat, nemůžete nic! Neboť i za to, že mů-
žete dýchat vzduch, musíte platit!

Nejzajímavější na tomto systému je to, že není lidí, kteří by byli otrokáři, ale přesně 
naopak,  úplně všichni jsou otroci něčeho, co si sami vymysleli, otroci peněz! Ve jménu 
peněz samotní otroci zotročují druhé, kteří otroky býti nechtějí!
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12. Pomoc jiným

Nad lidstvem se krásně tyčí heslo: „Miluj bližního svého!“ Ze všech stran zaznívá: „Po-
máhejte v nouzi!“ Je to vše krásné a nádherné. Tisíce jsou těch, kteří oslovují druhé 
a chtějí pomoc pro chudé děti, nemocné či jiné lidi v nouzi. Lidé rádi přispějí a se slza-
mi v očích hledí na ty, kterým pomohli. Vše to vypadá jako krásné plnění vznešeného 
příkazu: „Milujte bližního svého!“

Zajisté, je to krásná myšlenka. Je však správné i její uskutečňování? Podívejme se 
blíže na toto dění.

Tisíce jsou těch, kteří pomáhají … několika jednotlivcům! Celý zástup pomocníků 
vydělává na tom, že jiní chtějí někomu pomoci. Na jednu pomoc připadají desítky těch, 
kteří se na tom přiživují!

Největší pomoci se dostává těm, kteří nejvíce křičí. Většinou si však špatné proží-
vání zapříčinili sami! Jako příklad může posloužit nemoc AIDS, které by nebylo bez 
promiskuitního  života.  Místo  toho,  aby  se  jednoznačně  označila  příčina,  hledají  se 
stovky jiných řešení, jak v tomto způsobu života pokračovat bez rizika nákazy! Lidem 
se tímto klade před oči  falešný cíl  a oni  rádi přispějí,  čímž si  splní  povinnost vůči 
bližnímu. Je to největší pokrytectví!

Novináři rádi uveřejní obrázek malého černošského dítěte, které stojí nahé před cha-
trčí. Ihned se pohne svědomí lidí! A ani si neuvědomí, že to bylo citové vydírání! Rádi 
pošlou peníze, z nichž se sotva polovina dostane tomu, pro koho byla určena. Zbytek je 
„nevyhnutelná“ režie a reklama! Kdyby namísto toho pomohli lidem v mnohokrát ještě 
větší nouzi ve vlastní zemi, za ty samé prostředky by dosáhli mnohonásobně více.

Nejčastější pomoc pro děti bývá prosba o příspěvek na vzdělání. Na první pohled 
krásná myšlenka. Ale že ve vlastní zemi někdo zemře hladem, o tom nikdo nic neví, ne-
boť neměl na reklamu v novinách! Ani stovky zprostředkovatelů o něm neví. Vždyť 
jeho fotografie by nikoho nerozcitlivěla, a proto by oni neměli z čeho žít!
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13. Břemeno příbuzenství

Tisíceré jsou způsoby, jak se rodiny k sobě poutají. Nejen blízké, jako jsou rodiče a sou-
rozenci, ale i velmi vzdálené, jako jsou různí bratranci a sestřenice z „třetího kolena“. 
Nejčastější formou vytváření těchto vazeb jsou svatby, křtiny a pohřby. Tehdy se svolá 
všechno možné blízké i vzdálené příbuzenstvo, jen aby se ukázala síla a jednota rodiny.

Takto se od kolébky až po hrob dává člověku každou chvíli před oči pouto rodinné-
ho svazku. Vzniká pocit pýchy na to, z jak silné rodiny pocházíte, pýchy na to, kdo je 
tam  jaký  významný  člověk.  Celá  rodina  se  pyšní  úspěchy  některého  člena  rodiny 
a svorně pomlouvá odpadlíky nebo černé ovce rodiny. Nikoho nezajímá, jestli tito od-
padlíci či černé ovce nejsou náhodou bílé ovce rodiny.

Dovolili si mít vlastní názor, který není ve shodě s názory ostatních, a proto jsou od-
souzeni. Jestliže je náhodou členem rodiny vrah nebo jiný zločinec, pak se určitě stalo 
nedopatření. V čase jeho uvěznění se vzpomíná, kdo jej byl navštívit, a že to má chudá-
ček těžké. Po návratu je vítaným středem pozornosti a stává se hrdinou.

Ten, kdo si dovolí mít vlastní názor, je minimálně podivín, nejčastěji však ten, jemuž 
se nemůže přijít ani na jméno, někdo, o kom se bude hovořit celé roky a na koho se dá 
hodit  všechno  špatné.  V  očích  rodiny  je  takový  člověk  nositelem  všech  špatných 
vlastností,  které  mají  ostatní,  neboť  ten,  kdo je  lakomý,  v  něm vidí  lakomce  nebo 
marnotratníka, a ten, kdo závidí, v něm vidí závistivce.

Podle hrubohmotných zákonů se však rodina musí sejít i s takzvanými odpadlíky, 
a to nejčastěji při řešení pozůstalosti. Podle Zákona přitažlivosti stejnorodého se předem 
obává takového střetnutí, neboť lakomec se bojí o to, co ten druhý bude chtít, a závis-
tivec se bojí, že mu ten druhý bude závidět to, co má zdědit.

Odpadlík se zachová nečekaně, vzdá se dědictví. To je nejhorší dění pro celou rodi-
nu! Jakmile se všeho vzdá ve prospěch jednoho, všichni ostatní odpadlíka zatratí pod 
černou zem. Jak to, že to nedal jim! Ten, kdo má z toho prospěch, ho také zatracuje, je-
likož mu přece přidal tolik starostí s novým majetkem, na který se, samozřejmě, těší.

Zdá se vám to absurdní? Ještě absurdnější dění nastane tehdy, když se odpadlík vzdá 
majetku ve prospěch všech, aby se podělili, jak sami chtějí. V tom okamžiku je zatracen 
na  dno  pekel,  neboť  všem přidal  nové  starosti,  novou  sérii  hádek  o  majetek.  Silná 
a jednotná rodina je  až do doby konečného vypořádání pozůstalosti  na smrt  uražená 
a rozhněvaná.

Pokud  odpadlík  trvá  na  svém  podílu,  ihned  sjednotí  uraženou  rodinu:  „Jakým 
právem si on něčeho žádá?!“

Nejideálnější řešení je takové, kdy odpadlík přenechá svůj podíl ostatním za symbo-
lickou úhradu. Rodina se nehádá, jak si majetek podělí, hádá se jen o to, kdo co nej-
menší částkou přispěje na společnou úhradu. Po těžké psychologické válce si nově naby-
tý majetek spíše nabízejí, kdo by přece chtěl něco, co stálo tak málo.

Dochází k zajímavému zvratu. Odpadlík se stává nejsvětlejší duší rodiny: „Vždyť není ani 
lakomý, ani nám nezávidí! Jak jsme se v něm jen mýlili!“ Všichni ostatní jsou strašní lakom-
ci, nechtěli přispět větší částkou než jiní bez ohledu na to, jestli mají větší nebo menší podíl.

Idylka však trvá jen do nejbližšího pozvání na návštěvu, oslavu nebo jinou rodinnou 
událost. Když se pozvaný z jakéhokoliv důvodu nezúčastní, i kdyby byl na smrt nemo-
cen, stává se z něj opět odpadlík.
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14. Nenechejte si dobrovolně svazovat svou svobodnou vůli!

Vlastností ducha je jeho svobodná vůle, čímž se odlišuje od bytostných. Mnozí z vás si 
svobodnou vůli zaměňují s vědomím, což je však nesprávné, neboť existuje i vědomé 
bytostné, které nezná svobodnou vůli, ale jen Vůli Boží.

Svobodné vůle se duch nikdy nemůže úplně zbavit, neboť je to jeho vlastnost. Co se 
však stane, pokud se duch ze své svobodné vůle rozhodne zbavit  této své svobodné 
vůle?

Na první pohled paradoxní otázka není však až tak paradoxní, neboť toto přání je na 
Zemi velmi časté, dokonce častější než si myslíte.  Odpověď na tuto otázku není tak 
jednoduchá, jelikož všechno záleží na tom, za jakým účelem nebo pod jakým tlakem 
člověk toto přání má.

Existují  případy, kdy člověk má jako akt svobodné vůle přání poznat jedině Boží 
Vůli, chce se tedy zachvívat podobně jako bytostní, aby dokázal vždy plnit jedině Boží 
Vůli a aby se od ní nedokázal odklonit.

Toto přání je čisté a ve své podstatě ho nedokáže procítit mnoho duchů do takové 
míry, aby jim mohlo být vyhověno. Pokud se tak stane, od ducha se odštěpí maličká 
část jeho svobodné vůle a ta je ve smyslu Zákona zvratného působení nahrazena by-
tostnou oddaností. Ve skutečnosti to znamená, že takovému duchu ještě stále zůstala 
velká svobodná vůle, neboť ta mu nemůže být odňata celá. Ta maličká část bytostné od-
danosti, kterou můžeme nazvat jako „jiskřička bytostnosti“, mu dává prostor na to, aby 
plnil jen Boží Vůli.

Takový člověk se pak již nedokáže odchýlit od své cesty a při plnění Boží Vůle se 
nedívá na názory lidí, tedy nenechá se jimi ovlivňovat. Neznamená to, že by ztratil takt 
nebo cit, ale v případě potřeby umí být přísný a nekompromisní a dokáže říci i zdánlivě 
nepříjemnou pravdu do očí, jakmile je to zapotřebí.

Oproti tomu existují tisíce způsobů, kdy se duch dobrovolně zbavuje své svobodné 
vůle, a to tím způsobem, že se nechá dobrovolně zotročit. I v tomto případě se od něho 
odštěpí kousek svobodné vůle, která však není nahrazena bytostnou oddaností Bohu. 
Rozum namísto ní dosadí to, co si tento člověk přál, a to otrockou poslušnost.

Nejhorší na tomto dění je to, že takový duch si mnohokrát ani neuvědomuje, že se 
nechal zotročit někým jiným, nebo lépe řečeno, že se mu sám dobrovolně nabídnul do 
otroctví. Z duchovního hlediska je to stejné dění, neboť to učinil dobrovolně, přičemž 
na jeho jemnohmotném těle jsou vidět okovy.

Jelikož je těchto možností několik tisíc, musíme si některé z nich uvést, abyste po-
chopili, jaké různorodé formy k tomu vedou. Upozorňujeme, že mnohé z nich jsou na 
první pohled vznešené a krásné, ale při jejich přísném zkoumání a posuzování dokážete 
lehce odhalit jejich skutečný smysl.

Prvním, velmi často používaným způsobem na zotročení jiných, je způsob „oběti“. 
Lidé vystaví na obdiv své „obětování se“ pro určitý cíl.  Může to být například  mu-
čednictví, kdy v různých totalitních režimech byli tito lidé někdy skutečně, někdy však 
jen  zdánlivě  potlačeni  například  tím,  že  nemohli  otevřeně  hovořit  o  svých  ná-
boženských, politických, společenských či jiných názorech, protože byly v rozporu s ofi-
ciální politickou doktrínou. Následně takoví lidé vyvolávají vyprávěním o těchto pro ně 
„těžkých letech“ nesprávný soucit, při kterém si jejich posluchači myslí: „Ach, jak jste 
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Nenechejte si dobrovolně svazovat svou svobodnou vůli!

vy jen trpěli“, na základě čehož se snaží těmto lidem pomáhat i v těch oblastech života, 
kde vůbec pomoc nepotřebují. A to pak už je zotročení.

Tito lidé však mnohokrát dokázali i v jimi vzpomínaných „těžkých dobách“ úplně 
stejným způsobem zneužívat ostatní, když v uzavřených skupinách hovořili o pronásle-
dování, sledování, omezování v práci, krácení finančních odměn atd., čímž znovu vyvo-
lali u svých posluchačů a přívrženců již zmíněný soucit a následnou pomoc.

Zajisté, případná změna společenských poměrů takové novodobé otrokáře nedonutí 
změnit své smýšlení, jenom je donutí používat jiné formy. Tyto formy mohou být nejen 
již zmíněné vzpomínky, ale někdy zamění pojem „oběť“ za pojem „služba“ a pokračují 
ve svém psychickém vydírání jiných. Tentokráte však namísto vzpomínek začnou hovo-
řit o službě Bohu, národu atd., přičemž v ostatních vyvolávají nesprávný dojem, že jedi-
ně oni jsou ti praví, kteří znají pojem „služba“, a všichni ostatní se to musí učit právě 
a jedině od nich. Běda těm, kteří se odváží mít vlastní názor, protože ty okamžitě mo-
rálně kamenují, pranýřují, jen aby jejich otroci náhodou nešli za nimi, čímž by mohli  
prohlédnout. Při tomto moralizování a pranýřování však nezapomenou neustále pokry-
tecky připomínat: „My nevíme, co je služba.“

To, že to ve skutečnosti opravdu neví, dokazují svými praktickými činy. Jako příklad 
z reálného života může posloužit to, když dovolí vykonat jinému člověku skutek, který 
je ve skutečnosti pokoušením, nebo lépe řečeno hazardováním, namísto toho, aby mu 
řekli:  „Vážíme si, že to chcete udělat právě vy, ale z hlediska vašeho momentálního 
zdravotního či jiného stavu to není vhodné a pokud to i přesto uděláte, musíte si být vě-
dom, že hazardujete a že v tu chvíli při vás není Boží ochrana.“

Nikomu z nás v běžném životě nepřijde ani na mysl, žádat od nemocného člověka, 
dítěte nebo těhotné ženy ve vysokém stádiu těhotenství věci, které má udělat zdravý, 
dospělý člověk,  neboť práce má být  vždy taková,  aby neohrozila  vyvíjející  se  plod, 
nenamáhala těhotnou ženu atd. Otrokářům to však nepřekáží.

Mnozí z vás byli svědky i jiných forem zotročení, a to takových, kdy se nezotročují 
jednotlivci, ale určité skupiny lidí. Tento způsob zotročení je zde již celá staletí a nazývá 
se „autocenzura“. Kontrolujete se, abyste neřekli nic, co by bylo v rozporu s myšlenkami 
nebo názory jiných, čímž se však uměle snažíte udržet své myšlenky jiné.

O těchto umělých cvičeních toho již bylo napsáno dost, proto vám jejich důsledky 
musí být zřejmé. Abyste si však nemysleli, že je to nějaká novinka, tak připomeňme, že 
autocenzura fungovala mezi lidmi již v časech inkvizice, kdy hrozilo upálení byť i za 
mírně odlišné názory. Tehdy měla ještě alespoň jakés-takés logické odůvodnění, protože 
jedině tímto způsobem si mnozí dokázali zachránit život.

Avšak v současnosti, jak je vám z Poselství Grálu známo, již vůbec nemá takové ko-
nání své místo a nemusíme vám snad připomínat slova, že koho se Pravda dotkne, ten je 
povinen ji i bránit, jinak není hoden tohoto daru. Nepomůže zde ani výmluva, že na 
druhých vidíme nejčastěji své vlastní chyby. Je známkou nejhlubšího pokrytectví, jestli-
že někdo vidí něco nesprávného a neřekne to jen proto, aby nebyl náhodou pranýřován 
za to, že prý „vidí své vlastní chyby“.

Zotročující je tady to, že člověk, který byl takto pranýřován anebo byl svědkem ta-
kového pranýřování, se stáhne a více o tom nemluví. Tím se však proviňuje, neboť vě-
domě podporuje špatné konání jiných. Připomíná to obraz, že jdete po ulici, proti vám 
jde někdo nahý a tento nahý vstoupí do kostela. Když se vás někdo zeptá, co jste viděli, 
odpovíte: „Nic jsem neviděl, neboť jsem měl právě zavřené oči.“ Vždyť by to byla nej-
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větší lež!
Avšak takovéto  lži  se  nutíte  říkat  jak  nahlas,  tak  i  ve  svých myšlenkách,  neboť 

pokrytci, kteří nesprávně chápou Boží Vůli, by vám mohli říci: „Jací jste mravně zka-
žení, když jste viděli ty nahé lidi. Určitě jste se tím kochali a pásli jste svůj necudný 
a chlípný zrak!“ Přitom si však v duchu mnozí z nich myslí: „Jaká škoda, že jsem to ne-
viděl i já, protože na striptýz oficiálně jít nemohu. Vždyť co by na to řekli jiní!“

Katolíci jsou na tom nejlépe, neboť oni s tímto problémem mohou jít za svým kně-
zem, který si sice mnohokráte pomyslí to samé, ale oficiálně řekne: „Spáchal jsi velký 
hřích, pomodli se deset Otčenášů.“

Tento člověk mohl alespoň říci někomu cizímu, který je zároveň oficiální představitel 
jeho církve, pravdu, a tím je zotročen jen do té míry, že je otrokem své církve, neboť dle 
jeho svobodné vůle „jej může spasit pouze ona“.

Ti, kteří se vyzpovídat nemohou, neboť to v jejich církvi, hnutí, sektě či skupině není 
zavedeno,  se  takto  stávají  otroky nejen své  církve jako organizace,  ale  i  všech těch 
pokrytců, kteří je pranýřují, nebo těch lidí, jejichž názorů se obávají.

Myslíte si, že těchto obrazů bylo již dost? Vůbec ne! Vzpomněli jsme pouze ty nej-
častější, ale dobrovolné zotročení probíhá i v mnoha jiných, častokrát skrytějších for-
mách, a to všude, dokonce i v rodinách. Proto musíme na tomto místě vzpomenout ještě 
alespoň dvě formy zotročování.

První z nich je především v katolických zemích rozšířený takzvaný mariánský kult. 
Zde nejde o zotročení církví, ale o zotročení kultem mateřství. Tento jedovatý strom za-
pustil tak hluboké kořeny, že zejména v Evropě a Americe v podstatě nenajdete člověka, 
který by mu nepodlehl bez ohledu na to, zda je člověk věřící nebo nevěřící a jaké má ná-
boženské představy. Rodiče se tak stávají otroky svých vlastních dětí, které uctívají.

Druhý, svým způsobem stejný, a jen na první pohled opačný, je kult stáří. Projevuje 
se tím, že staří lidé jsou uctíváni jen z toho důvodu, že vzhledem na svůj věk musí mít 
zkušenosti a poznání. Přitom se zapomíná, že ani jeden duch není na této Zemi poprvé,  
ale má za sebou desítky či stovky životů. Vlastně to nezáleží ani na počtu těchto životů,  
ale na zralosti, kterou během nich nabyl.

Jen duchovní zralost může být měřítkem pro posuzování jiných. Avšak ti, kteří jsou 
duchovně zralí, se budou bránit jakékoliv formě uctívání. Ti druzí si ji naopak budou 
vyžadovat, přičemž v rodinách se používá nejčastěji forma takzvané povinné úcty vůči 
rodičům. Ve starších kulturách to zase byla povinná úcta vůči takzvané radě starších.

Mnozí z duchů používají při prosazování tohoto požadavku navenek rafinované způ-
soby, kdy sice z jejich úst slyšíte slova typu: „Vždyť víte, že o to nestojíme…“, avšak na 
druhou stranu si stále stěžují, že jsou již staří, tolik již nezvládnou, že je čeká ta či ona 
práce, přičemž vás chtějí nepřímo donutit, abyste ji vykonali za ně bez ohledu na to, že 
mají vlastní děti, které jim mohou pomoci, bez ohledu na to, že vy máte své rodiče, kte-
ří jsou na tom fyzicky možná ještě hůře a opravdu potřebují vaši pomoc, či bez ohledu 
na váš zdravotní nebo jiný stav.

A toto je zotročování, které je jedno z nejrozšířenějších. Zotročování proto, jelikož 
práci, kterou takto vykonáte, uděláte zdarma bez nároku na odměnu, a když dostanete 
při práci najíst, i to je mnohokráte zdůrazňováno, jak únavné je uvařit o jednu porci 
navíc.

Ještě větší běda tehdy, když tito novodobí otrokáři za sebe nechají dělat i takovou 
práci, na niž stačí sami. Mnohokrát přitom přehánějí vykonávání jiné práce, kterou děla-
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jí  neúměrně  dlouho,  zdánlivě  důsledně,  avšak  úplně  zbytečně.  Je  to  to  samé,  jako 
kdybyste pětkrát umývali již umyté, čisté nádobí jen proto, abyste řekněme ukázali, jak 
důležitá je pro vás Čistota. Takoví lidé však přitom zapomínají na to, že duchovní Čisto-
ta se sice projevuje i pozemsky, ale pozemské čištění s duchovní Čistotou nemusí mít 
nic společného!
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15. Víra, lehkomyslnost, pokušení

„Vím, že jsem v Boží ochraně, proto nechť budu kdekoliv, bude o mne postaráno!“
Z mnohých úst slyšíme taková nebo podobná slova. Vypadají jako pevná víra v Lás-

ku a Spravedlnost Boží. Je to ale opravdu tak?
Je pravdou, že Bůh se o nás stará na každém kroku, od malička až po stáří, dnem 

i nocí. Tato starostlivost se projevuje podle Zákona. Stejně jako se žádný rodič nemůže 
za dítě učit chodit a mluvit, ale musí dítě vést k samostatnosti, taková je i Boží pomoc 
pro vedení ducha.

Ten je stavěn do různých životních situací, které však ne vždy pocházejí z Vůle Boží, 
ale častěji ze svobodného chtění lidí.

To, co pochází z Vůle Boží, je obsaženo v Zákoně. Ze Zákona Lásky se cítíme být 
přitahováni lidmi nebo k lidem s námi stejnorodým. Ze Zákona Spravedlnosti býváme 
někdy nemocní, někdy obdarováni. A ze Zákona Čistoty jsme posuzováni.

Zákon je všeobsáhlý a navozuje jen málo předem daných životních situací. Vše ostat-
ní pochází ze svobodného chtění nás i ostatních lidí.

Nikdo nebude přece přisuzovat Bohu to, že si lidé například zvolí neschopnou vládu! 
Zvolili si tu, která jim ze Zákona přitažlivosti stejnorodého vyhovovala. Jestliže vláda lže 
nebo používá falešné řeči či sliby, je to problém lidí, kteří ji volili, že to třeba z pohod-
lnosti neodhalili.

Vraťme se k úvodní větě této přednášky: „Vím, že jsem v Boží ochraně, proto nechť 
budu kdekoliv, bude o mne postaráno!“ Začíná se nám jevit v trochu jiném světle. Pevná 
víra jako by vyprchala a spíše se objevuje lehkomyslnost.

Každý člověk je povinen starat se sám o své hrubohmotné potřeby. Dary od Boha 
jsou různá nadání nebo jiné předpoklady provádět tu či onu práci. Ale hledat si práci 
a naučit se ji správně vykonávat musí každý člověk sám.

Je lehkomyslné zbavit se pozemských prostředků, které člověk získal, v slepé víře, že 
mu Bůh pomůže. Nejen lehkomyslné,  ale ještě mnohem horší,  neboť mnohokráte to 
přechází až do pokoušení. Pokoušení je skryto v citu, jenž je za tím ukryt a jehož pravý 
význam je: „Bůh mi musí pomoct!“

Těžko to nazvat jen pokoušením, tak závažná jsou tato slova! Velmi brzy je z nich 
nejhorší rouhání. Nikoliv s pokorou, ale s ostrým požadavkem stojí takovýto člověk před 
svým Bohem!
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16. Pomáhej si, člověče, a Pán Bůh ti pomůže!

Na začátek si uveďme jeden příběh známý z literatury:
Byla povodeň. Jeden zbožný muž klečel a modlil se k Bohu o záchranu. V tu chvíli 

na jeho dveře zaklepali lidé z jednoho člunu.
„Ne, děkuji, mne zachrání Bůh!“
Lidé odešli, voda však stoupala dále. Zbožný muž se musel ukrýt před vodou na 

půdu, ale neustával v modlení a stále prosil o záchranu. V tu chvíli k domu doplul druhý 
člun, muž ovšem odmítl i jej se slovy, že ho zachrání Bůh.

Voda stoupala dále a zbožný muž musel vyšplhat až na komín. Stále se však modlil 
a prosil Boha o záchranu. V tu chvíli připlul k domu třetí člun, marně však zachránci 
muže přesvědčovali. On stále jen tvrdil, že ho zachrání Bůh.

Rázem přišla nová povodňová vlna a zbožný muž se utopil. Po probuzení na onom 
světě se muž obrátil s výčitkou k Bohu: „Jak to, že jsi mne nezachránil, když jsem o to 
prosil?!“

Tu zahřmělo z Výšin: „Vždyť jsem ti třikrát poslal člun!“ – –
Takto pošetile jako onen muž jednají milióny lidí. Myslí si, že Boží pomoc musí být 

nadpřirozená nebo minimálně tajuplná. I ti, kteří si myslí, že znají Zákon, tedy ti, kteří 
vědí, že v hrubohmotnosti se vše musí dít hrubohmotně, v těchto otázkách jako by ne-
poznali logiku. Lehkomyslně zanechají vše pozemské, které svou dosavadní prací získali, 
a jdou do neznámého s tvrzením: „Vím, že mi Bůh pomůže!“ V tomto tvrzení je však 
vždy skryt požadavek: „Bůh se o mne musí postarat!“

Zákony stvoření však v sobě neobsahují to, jakou formou a kde se má člověk na Zemi 
živit. Na základě Zákonů je jednak podle svých schopností, jednak náchylností a slabostí 
přitažen při inkarnaci ke svým rodičům. Zde končí duchovní dění a začíná dění hrubo-
hmotné. Kam se v průběhu života přestěhuje, jaké získá vzdělání,  jakou má možnost 
uplatnit  se  se  svým  vzděláním  v  dané  zemi,  to  vše  závisí  na  velké  spoustě  hrubo-
hmotných okolností, takže duchovní vlohy mohou být a často také jsou úplně potlačeny.

Jako příklad je možno uvést působení idealisticky založeného člověka v komunis-
tických  režimech.  Pro  své  působení  tam jednoduše  neměl  vůbec  žádné  podmínky! 
Někdo může namítnout, že se přece měl narodit jinde. Ne, tak to nebylo! Jeho úkolem 
bylo působit tam, ale hrubohmotné zákony té země, které se nedaly dopředu předpoklá-
dat, mu toto jednoduše neumožnily.

Jako příklad si uveďme mladíka, který měl vnést světlo poznání do kněžských řad. 
Ukončil teologii a byl vysvěcen na kněze. Ale krátce na to mu byl odňat státní souhlas 
a on skončil jako závozník.

Jiný příklad. Mladá slečna, která měla pomáhat slovem v jazykovědném ústavu, se 
ani napotřetí nedostala na školu a skončila jako úřednice v zemědělském družstvu.

A další příklad. Mnoho tisíců bylo těch, kteří skončili ve vězení nebo byli i popraveni.
Každý člověk má určité vlohy a pokud je dokáže rozvinout, přinášejí velké požeh-

nání. Tyto vlohy jsou dar od Boha, proto může tento člověk plným právem prohlásit, že 
mu v jeho práci pomáhá Bůh!

To znamená, že to, co si přináší jako dar z minulosti, a to, co získá jako nový dar 
v přítomnosti, rozvine do největšího umění. Tehdy jsou mu nápomocny všechny síly ve 
stvoření, od té nejvyšší až po tu nejnižší. Je pak žalostné vidět, když ani tyto dary ne-
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dokáží  člověka  uživit!  Tento  člověk  zodpovědně hledal,  zodpovědně se  připravoval, 
a proto směl najít, i kdyby to bylo až na sklonku jeho života.

A proto dary od Boha, které jako nadání má člověk v sobě objevit, nemají být nikdy 
dávány zadarmo, protože jsou tím, co je v člověku nejcennější, jsou vysvědčením jeho 
ducha!
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17. „… A odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme…“

Mnohokrát jste dostali výklad těchto slov. Dennodenně se je modlíte, nebo lépe řečeno, 
je vyslovujete. Proč tedy není v pozemském vidět jejich praktické působení? Do zákonů 
jste si dali, že se řídíte křesťanskou tradicí. Proč jsou tedy vaše zákony stejné jako za 
časů pohanského Říma?

Vezměme si příklad. Někdo spáchá vůči někomu jinému dopravní přestupek. Ten 
druhý mu odpustí, a to skutečně, podle Zákona. Pachatel vnitřně trpí a lituje svého činu. 
Duchovně i hrubohmotně se to snaží napravit. Ze Zákona je vše uzavřeno i odčiněno. 
Proto nemá nikdo právo pokračovat v trestání „viníka“.

Jaká je však skutečnost? Policejní složky pokračují ve vyšetřování, neboť pozemské-
mu zákonu ještě nebylo učiněno zadost. Pachatel přichází před soud. Nadarmo bude po-
stižený tvrdit,  že vše je uzavřeno a odčiněno,  a proto nikdo nepotřebuje  další  trest.  
Soudce tomu nemůže vyhovět, i kdyby sám chtěl, neboť mu to nedovoluje pozemský zá-
kon, kterému je sám podřízen. Přestože s tím nesouhlasí, musí učinit „spravedlnosti“ za-
dost a pachatele musí odsoudit, i když jen tím nejmenším trestem, jakým mu dovoluje 
pozemský zákon.

Kde je chyba? Proč se nezmění pozemský zákon? Je to proto, že o odpouštění lidé 
sice mluví, ale ve skutečnosti odpouštět nedovedou. Zkuste někomu z těch, kteří o od-
pouštění rádi hovoří, položit tyto otázky: „Navrhli byste tomu, kdo srazil autem vaše dítě, 
ženu, muže nebo rodiče, dobré přátele nebo známé možnost, že zastavíte policejní vyšet-
řování, neboť máte takovou možnost? Pozvali byste ho domů na návštěvu a pohostili bys-
te jej? A pokud byste ho pozvali, směl by u vás přenocovat? Šli byste na soud svědčit  
v jeho prospěch? Prohlásili byste veřejně, že je to dobrý člověk a že se na něj nehněváte?

Pouze pokud na všechny otázky dokážete upřímně odpovědět „ano“, potom můžete 
říci, že umíte odpouštět. Upřímně odpovědět můžete však jen tehdy, pokud jste  sami 
něco podobného prožili. Jinak je to teorie, jejíž praktickým výsledkem jsou nynější po-
zemské zákony plné nenávisti!

Samozřejmě, odpuštění  je  možné i  v případě,  že  pachatele „nechcete  ani  vidět“. 
V předcházejícím příkladu bylo jasně řečeno,  že  pachatel  lituje a  duchovně i  hrubo-
hmotně se snaží škodu nahradit. To nedokáže temný duch!

V případě, kdy pachatel svého činu nelituje, se to projeví mnohokráte falešnou sna-
hou o nápravu, která se skrývá za různé fráze a prohlášení bez dobrovolné snahy o sku-
tečné duchovní  i  hrubohmotné  uzavření  kruhu.  V takovém  případě  by  bylo  pokry-
tec-tvím, kdyby poškozený prosil o nějakou úlevu v trestním konání!

Pozemský zákon by podle Zákona měl mít jen jeden jediný možný trest: „Odsuzuje 
se na dobu neurčitou, dokud sám a dobrovolně nepozná svou vinu a nebude se ji snažit 
napravit!“ Ze sta dnešních odsouzených by devadesát z vězení nikdy nevyšlo! Zbývají-
cích deset by do vězení ani nevešlo!

Ten, kdo krade chléb z hladu, není zloděj, neboť by jinak zemřel hlady a svého činu 
lituje dříve, než ho spáchá. Ten, kdo má sice hlad, ale krade alkohol,  je zloděj, neboť 
bez alkoholu by přežil!

Ani jeden zloděj, vrah či loupežník však nelituje svého činu! A nejméně jej litují ti, 
kteří si zákon přizpůsobují pro sebe! Ti se však podle dnešních pravidel před soud ani 
nedostanou!
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18. Poselství Grálu jako klíč

Poselství Grálu je klíč, pomocí něhož můžete posoudit jakékoliv dění v celém stvoření. 
Je to alfa a omega poznání, tedy pevná skála, o kterou se můžete kdykoliv opřít.

To vše již víte, ale ještě stále nevíte, jak máte tento klíč používat. Klíč Poselství Grá-
lu je jako klíč k zámku, za nímž je tajemná komnata. Abyste mohli tuto komnatu vůbec 
začít zkoumat, musíte nejprve klíčem odemknout zámek. Ke každému zámku je však 
jiný klíč.

A stejně je to i se Slovem. Nemůžete všude dávat celé Poselství Grálu, ale při posu-
zování jevů musíte umět použít ty přednášky, které se toho přímo dotýkají. Ty pak vy-
tvoří správnou kombinaci zoubků klíče, pomocí něhož otevřete zámek. K prozkoumání 
místnosti, tajemné komnaty, následně můžete a musíte použít celé Poselství Grálu, ne-
boť je nedělitelné a jen jako celek dává plné poznání.

Myslíte si, že v Poselství Grálu najdete návod, které přednášky máte vybrat pro se-
strojení  každého klíče.  Ovšem  není  tomu tak.  Každodenní  dění  má tisíceré  obměny 
a nemůžete tedy očekávat, že všechny tyto možnosti budou popsány přímo v Poselství 
Grálu jako příklady konkrétního dění. To by koneckonců nebylo ani možné, protože 
každý den byste museli psát stovky dalších přednášek, které by objasňovaly toto dění.

Vy však máte v rukou klíč, ve kterém jsou popsána všechna duchovní pozadí a příči-
ny každého, i pozemského dění. Jako mistři musíte z této pokladnice moudrosti vybírat 
tóny a barvy, které harmonizují s tím kterým děním na Zemi. Nikdy to však nebude je-
diná přednáška, ani při tom nejnepatrnějším dění, ale vždy jich bude vícero.

Musíte umět sestrojit z jednotlivých přednášek vždy novou a novou konstrukci, jako 
když stavitelé mostů musí jednou překlenout širokou, jindy úzkou a někdy zase dravou 
řeku. Musíte jako architekti výběrem přednášek stavět domy – jednou vysoké, podruhé 
úzké, jednou pro mnoho obyvatel, podruhé jen pro jednoho.

To je nejvyšší umění, kterého můžete dosáhnout a kterého musíte dosáhnout, abyste 
mohli splnit úkoly, k nímž jste se zavázali v hodině vašeho povolání.
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19. Řeč obrazů I.

Duchovní díla jsou psána v obrazech. To je příčina, proč jim nerozumíte, neboť vše str-
háváte do hrubohmotnosti. Ale jiná možnost psaní není, protože živé duchovní dění lze 
popsat pouze obrazy.

Slovo, které vám bylo dáno, je jako velký obraz tvořený mozaikou jednotlivých ma-
lých obrázků. Každé duchovní dění je popsáno mnoha zdánlivě různými slovy, které 
jsou však jen jednotlivými částmi, obrázky, které musíte sami poskládat, abyste viděli 
obraz celý. Je proto nutné, abyste se konečně naučili chápat tuto řeč, jinak vaše poznání 
nebude nikdy úplné.

Vraťme se ke Slovu. Celé Slovo je Láska, Spravedlnost, Čistota, Dokonalost. Tato 
čtyři slova jsou obsažena ve slově Bůh. Protože toto je pro vás nepochopitelné, musí se 
každé z těchto slov opsat tisícerým způsobem, abyste, skládajíce kamínek ke kamínku, 
následně ve velmi složitém obraze našli to prosté a jednoduché jedno jediné Slovo.

Jestliže to objevíte, pak uvidíte celou nádhernou stavbu stvoření do všech zákoutí, 
a tak již nebude před vámi žádného tajemství ve stvoření. Abyste dokázali najít jednotu 
těchto slov, jsou vám někdy ukazovány zdánlivě rozporuplné obrazy. Zdánlivě proto, že 
jedno a to samé dění je popsáno řekněme z pohledu Zákona Lásky a jindy z pohledu 
Zákona  Spravedlnosti.  Tak  vznikají  dva  obrazy,  které  však  ve  skutečnosti  jsou  jen 
jedním jediným popisem té samé věci z různých úhlů pohledu.

Abyste si mohli utvořit jakousi představu, uveďme několik příkladů.
Podívejme se na čtyři okřídlená zvířata na stupních Božího trůnu. Při slově „Poko-

ra“ vám před očima vyvstane Beran. Jinde se však dočtete, že pravá Pokora je vzne-
šená a do stvoření ji vyzařuje Orel! Pravá Pokora je však nejen vznešená, ale také hrdá,  
a proto by ji měl do stvoření vysílat Lev! Protože i Býk je stvořený, také i on vyzařuje  
do stvoření Pokoru, která se zachvívá v Síle, což znamená, že pravá Pokora neustupuje!

Tedy které z těchto čtyř zvířat vyzařuje do stvoření Pokoru? Ani jedno jediné! Poko-
ru  nemůže  vyzařovat  ani  jeden  ze  stvořených,  protože  nedokáže být  ve  skutečnosti 
pokorným. Pokora je totiž částí Čistoty, nepochopitelné části Božího Slova. Pokora je 
obsažena v Síle, z níž pocházejí ti, kteří jsou Jednota.* Dokonce ani tato čtyři zvířata 
nemohou vyzařovat Pokoru!

Čtyři okřídlená zvířata Pokoru přijímají a na jejím paprsku pak vyzařují Vznešenost, 
Sílu, Odvahu a Hrdost.

Nyní vám musíme položit otázku. Co je Vznešenost, Odvaha, Síla a Hrdost? Zákon 
je Láska, Spravedlnost, Čistota. Proto i mezi těmito pojmy musí být jednota. To je to, co 
jste měli ve Slově hledat, tedy výsledný obraz mozaiky.

Hrdost, kterou vyzařuje Orel, Beran, Býk i Lev, se zachvívá v Zákoně Čistoty. Síla, 
kterou vyzařuje Býk, se zachvívá v Zákoně Lásky. Odvaha, kterou vyzařují Beran a Lev, 
se zachvívá v Zákoně Spravedlnosti. Vznešenost, kterou vyzařují Orel a Beran, se za-
chvívá v Zákoně Spravedlnosti.

Ve skutečnosti všechna čtyři zvířata vyzařují Trojzákon, tedy vyzařují Vznešenost, 
Sílu, Odvahu a Hrdost. Každé z nich však vyzařuje některou část silněji podle svého 
uzpůsobení.

Nyní se vám zdá, že je to vše domotané. Ovšem není tomu tak. Jeví se vám to tak 

* Přednáška: „Trojzákon do stvoření“
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Řeč obrazů I.

proto, že ještě neumíte hledat jednotu v Trojzákoně. Ve skutečnosti, kdybychom napsali, 
že vše je vyzařování Zákona Lásky, Zákona Spravedlnosti anebo Zákona Čistoty, byla 
by to pravda. Proto zde musíme uvést příklad této jednoty.

Víte, že se Láska ve stvoření projevuje Zákonem přitažlivosti stejnorodého, Sprave-
dlnost Zákonem zvratného působení a Čistota Zákonem tíže. Ve skutečnosti jsou to jen 
různé projevy jednoho jediného Zákona, Zákona pohybu, který je obrazem Trojjedinosti.

Vezměme si jako jednoduchý příklad známé: „Co zaseješ, to sklidíš!“ Někomu se 
přitom objeví obraz Zákona přitažlivosti stejnorodého, jinému Zákona zvratného půso-
bení a nakonec někomu dalšímu působení Zákona tíže.

Každý z nich má pravdu, protože ve skutečnosti je to Zákon jediný, a je tedy obsažen 
v každém dění. Chápali byste to tehdy, kdybyste pochopili Poselství Grálu, které vám 
bylo dáno, tedy kdybyste pochopili aspoň jednu dvacetinu ze Slova! Ani nejlepší z vás to 
však nedokáží, natož aby ještě uvažovali o jedné desetině!
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20. Řeč obrazů II.

„Toto Slovo je vám dáváno s tím vědomím, že ani nejlepší z vás z něj nepochopí ani 
jednu desetinu.“ Tato slova jsou vám známa, ale vůbec neznáte jejich pravý význam. 
Myslíte si, že nedokážete pochopit ani jen jednu desetinu z hrubohmotné formy Slova, 
proto ho čtete stále dokola snažíce se jej naučit zpaměti. Myslíte si, že se tím přibližuje-
te hranici jedné desetiny. I kdybyste však celé Poselství Grálu znali nazpaměť, nepo-
chopili byste více než jednu setinu Slova!

Hrubohmotná forma Slova obsaženého v Poselství Grálu obsahuje samozřejmě víc. 
Je tam skryto veškeré poznání, které jste schopni pochopit. Většina z něj je však ukryta 
mezi řádky, zejména ve skrytých souvislostech.

Abyste konečně věděli, co je jedna desetina Slova, musíme jít do Výšin. Víte, nebo 
lépe řečeno domníváte se, co Slovo Je. Přečtěte si ještě jednou jásavé vyznání Jana 
v úvodu jeho evangelia: „Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo 
Bůh.“

To je Slovo! Nic jiného! Vše, co označujete pojmem „Slovo“, je ve skutečnosti jen 
Jeho maličká část. Stvořeným jsou dána tři slova – Láska, Spravedlnost, Čistota. Čtvrté 
slovo, které je v Bibli označeno jako „nevyslovitelné Jméno Boží“, musí pro vás navždy 
zůstat tajemstvím. Tato tři slova, která jsou vám dána, však znamenají tak mnoho, že je 
nepochopíte ani během celého svého bytí ve věčnosti.

Jak Slovo poznávají stvoření? Ukažme si to na příkladu duchů a s nimi souvisejících 
stvořených. První slovo, které duchové poznávají, je Láska. Z tohoto slova dokáží po-
chopit  nanejvýš  jednu  dvacetinu  Slova.  Ne  více!  Praduchovní  dále  poznávají  slovo 
„Spravedlnost“. Z něj dokáží pochopit jednu desetinu Slova. Ne více! Jako poslední po-
znávají archandělé slovo „Čistota“. Z něho dokáží pochopit jednu pětinu Slova. Ne více! 
Jen ti, kteří v neochvějné věrnosti dostali jiskru bezbytostnosti, tedy tvorové, dokáží po-
chopit jednotu těchto tří slov jako Trojzákon.

To je celé tajemství poznávání Slova!
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21. Řeč obrazů III.

„Svatý je jen Bůh!“ To je vám známo, a přece jste se nepozastavovali nad spojením 
„Svatá Hostina“ a „Svatý Grál“. I když už to bylo zmíněno*, ukážeme si také řeč obrazů, 
která je v tom ukryta.

Nejprve se zastavme u pojmu „Svatá Hostina“. Určitě nikdo z vás nepovažuje kousek 
oplatku a pohárek vína za něco, co je svaté. Zároveň však správně nazýváte tyto věci po-
jmem „Svatá Hostina“. Dostali jsme se do zdánlivého rozporu. Něco, co není svaté, se  
tímto pojmem označuje.

Tento rozpor vzniká jen proto, že jste se plně nezahloubali nad duchovním děním, 
které je s tím spojené. Svatou Hostinou totiž není míněn oplatek a ani víno. To jsou jen 
hrubohmotné symboly, do kterých může být přetransformována žehnající Síla z Výšin.

Již samotný pojem „Hostina“ napovídá o tom, co je za tímto děním ukryto. Do stvo-
ření proudí duchovní pokrm. Duchovní pokrm je však Slovo. Ve chvíli, kdy je hostina 
požehnávána, proudí do stvoření síla Slova Čistota.

Není to Síla transformovaná, ale přímá, tedy taková, jaká proudí přímo od Boha-Ot-
ce. To je největší tajemství Hostiny, protože tento kousek oplatku a pohárek vína se tím-
to způsobem tak posvětí, že se o nich právem mluví jako o „Svaté Hostině“.

Nyní zaměřme svou pozornost na pojem „Svatý Grál“. Víte, že Svatý Grál je nádoba, 
v níž to neustále vře a vlní se jako červená krev, aniž by kdy přetekla. Ve vašich duších 
vzniká obraz misky nebo podobné nádoby. Je to jen proto, že nechápete význam slova 
„nádoba“, přestože i  vaše pozemská těla někdy tímto pojmem označujete a znáte jej  
i v souvislosti s Marií a Terezou v praduchovní říši coby nádobami pro pozemské matky 
Syna Božího a Syna Člověka.

Nádoba, ve které to neustále vře a vlní se, je obraz něčeho, co je v maximálním po-
hybu. Krev je obrazem života. Tyto obrazy spolu dávají výsledný obraz toho, který dal 
vzniknout životu ve stvoření.

Svatý Grál je tedy Král Králů. Ptáte se, proč to nebylo napsáno hned? Lidé totiž 
měli v Abd-ru-shinovi sami poznat, kdo je Svatý Grál! Že to nepoznali, je jen jejich chy-
ba, a teprve nyní to může být odhaleno, neboť Svatý Grál opět zasedl na svůj trůn.

* Přednáška: „Meč Svatého Grálu“
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22. Řeč obrazů IV.

Marie  jako Kassandra uzavírala na Zemi kruh,  který začal Abd-ru-shin jako arabský 
kníže. Ze Zákona však vyplývá, že nikdo za nikoho nemůže uzavřít nějaký kruh. Opět 
zde máme zdánlivý rozpor. Zdánlivý proto, neboť nevíte, co je Jednota.

Když se vrátíte k přednášce „Trojzákon do stvoření“, uvidíte, že ti, kteří se smí na-
zývat „Jednota“, pocházejí ze Síly. Nevíte však, co to přesně znamená. Je to vyzařování 
Boha,  které  je  od věčnosti.  Toto vyzařování  je Jeho nevyslovitelné Jméno.  Má tolik 
písmen, kolik je těch, kteří jsou Jednota.

Znamená  to,  že  přestože  jsou  samostatné  osoby,  jejich  cit  je  společný.  Již  toto 
samotné si nedovedete představit. Ale musí vám to být řečeno, abyste si uměli vytvořit 
alespoň jakousi představu.

Ve skutečnosti to pro vás znamená, že nechť vejde do stvoření kterýkoliv z nich, je 
to z hlediska Zákona to samé, jako by do stvoření vešel Bůh-Otec. I proto vám Syn Boží 
říkal: „Já a Otec jedno jsme!“

Když byli na Zemi Marie a Abd-ru-shin, měli vzhledem k jejich společnému cítění 
i společné myšlenky. Ne snad samotná slova, ale jejich myšlenky byly navzájem propo-
jeny společným cítěním. Proto cokoliv dělal jeden, jako by dělal i ten druhý, a proto 
i zvratné působení mohlo dopadnout na kteréhokoli z nich.

Toto je však možné jen u těch, kteří jsou Jednota. Tvor, který se štěpí na aktivní 
a pasivní, toto nezná, neboť se štěpí na jedince, z nichž každý má své vlastní cítění bez 
toho, že by to samé musel cítit i někdo jiný.
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23. Změna postojů

V Atlantidě přinášeli Slovo k tomu povolaní duchové. Skrz otevřený duchovní sluch při-
jímali, co je Láska. Obsah nebyl nikdy změněn. To, co se měnilo, byla pouze forma. Ze 
všech stran, ze všech směrů, ze všech úhlů pohledu byl lidem dáván výklad o tomto Zá-
konu. A tak se lidé učili ve všem hledat Lásku, a tak ji poznávat. Tím pochopili: „Na po-
čátku bylo Slovo…“

Po této škole se měli duchové učit Lásku dávat, čímž měli pochopit: „… a to Slovo 
bylo u Boha…“, aby se nakonec naučili Lásku přijímat a tím pochopili: „… a to Slovo 
bylo Bůh!“

Po první škole, v době, kdy ještě ani neskončila, došlo k pádu lidstva do hříchu. Lidé 
přestali chodit do duchovní školy. Jen nemnozí v ní pokračovali a ti  ji také ukončili. 
Bylo jich tisíc dvě stě, ale mělo jich být patnáct miliard! Těch tisíc dvě stě se pak stalo 
kněžími a učiteli. Přijímali Slovo z Výšin a snažili se vyučovat ostatní duchy.

Ptáte  se,  kde je  těch  144 000,  o  kterých  bylo  zvěstováno ve Zjevení  Jana?  Těch 
144 000 nastoupilo do druhé třídy školy Lásky v Atlantidě. Doposud tuto školu neukon-
čili!

Ostatních patnáct miliard na tuto školu ani nepomyslelo! Změnili svůj postoj! Kvůli 
nim musela být škola změněna.

Začala škola Spravedlnosti. Milióny roků trvá tato škola! Stále stejná a stále dokola: 
„Nesmíte!  Musíte!  Co  chcete?!  Kam kráčíte?!…“  Milióny  let  a  z  patnácti  miliard 
zvládlo školu dvě stě duchů. Mezitím ostatní  opět změnili svůj postoj, a obrátili se ke 
Spravedlnosti zády!

Tu přišel z Výšin Učitel nejvyšší, Syn Boží Ježíš. Přišel, aby přinesl novou školu, 
školu Čistoty. Snad to někdo z těch patnácti miliard pochopí… Ti samí učitelé, kteří 
učili Lásku i Spravedlnost, začali učit Čistotu. Šestnáct duchů z patnácti miliard to po-
chopilo!

Přišel závěr. Z Výšin se ozvalo: „Ukaž své dlaně, člověče! A na nich ukaž výsledky 
své práce!“ A patnáct miliard lidských duchů změnilo postoj, obrátilo se k Bohu zády!

Jen ti, kteří ukončili některou ze tří duchovních škol, zvedli své ruce do Výšin a řekli: 
„Hleď, Pane, něco málo v rukou máme. Nevíme, co to je, ale s Láskou Ti to dáváme.“

Zasvištěl meč a z Výšin se ozvalo: „Požehnáni jste vy, kteří nemáte ruce prázdné! 
Naplnili jste olej do svých lamp a jste oděni v slavnostní šat. Proto přijměte pozvání na 
svatbu Beránkovu!“

A opět zazněl hlas z Výšin: „Lidé, slyšte! Promarnili jste milióny let! Promrhali jste 
dar, že smíte být! Změňte svůj postoj!“

Přišel Syn Člověka na Zemi a přinesl novou školu, školu Trojzákona. Lidé se musí 
zatřást ve škole Spravedlnosti, aby se konečně naučili to, co se měli naučit ve škole Lás-
ky. O škole Čistoty nemůže být nyní ani řeč!
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24. Obrat světů

Obrat světů. Je to místo nebo duchovní dění? Co hledáte, lidé, když chodíte k takzvané-
mu Obratu světů? Myslíte si, že pod kameny je ukryto duchovní dění?

Blázni! Mnoho obratů světů bylo od počátku tohoto stvoření. První nastal příchodem 
člověka na Zemi, protože tím se hmotnost produchovnila a nastal obrat v jejím vývoji. 
Tento jediný obrat světů byl také chtěn. Všechny nastávající jste si, lidé, vynutili vy sami!

Krátce po tom, co jste sem přišli, jste padli a tím jste způsobili obrat světů, tedy 
místo vývoje nahoru jste obrátili vývoj směrem dolů.

Po mnoha miliónech let nastal nový obrat. Ve Výšinách se Mladík začal připravovat 
na závěrečné dění. Bylo to před mnoha tisíciletími. Hrubohmotně se tento obrat na vaší 
Zemi projevil potopou. Biblická potopa je potopa Atlantidy a jediný čistý, Noe, je Bůh 
v Abd-ru-shinovi, který pevnou rukou vedl záchrannou loď. Proto Bílá Holubice směla 
najít očištěnou Zemi.

Přešlo pár tisíciletí a nastal nový obrat světů. Mladík vyšel z Hradu směrem na hru-
bohmotnou Zemi. Také to se hrubohmotně projevilo, Lucifer se tehdy propadl do nej-
hlubších temnot.

Před více než třemi tisíci lety nastal nový obrat světů. Mladík se inkarnoval na Zemi 
v Abd-ru-shinovi. Obrat světů, který tehdy nastal, se projevil nejen osvobozením Židů ze 
zajetí, ale zejména tím, že poprvé přišlo Slovo na Zem! Bytostní i duchovní byli tímto 
tak posilněni, že mnozí z nich překročili svůj stín.

O několik set let později příchodem Syna Božího Ježíše na Zem nastal nový obrat 
světů.  Poprvé  a  jedinkrát  přišel  na  Zem  Vyslanec,  který  sám  byl  částí  Slova  Alfa 
a Omega. Hrubohmotně se obrat světů projevil nenávistí, zavražděním Boha!

Přešla staletí, než nastal nový obrat světů. V temnotách byl spoután Lucifer. Hrubo-
hmotně se to projevilo takovým nárůstem zla, na jaký nikdo nikdy ani nepomyslel.

Opět přešlo několik let. Na Zem přišel Syn Člověka. Opět nastal obrat světů, nastal 
soud. Několik let bylo lidem dáno, aby se v soudě ukázali, jací jsou.

Změnilo se milénium a nastal poslední obrat světů v tomto stvoření. Byla otevřena 
výlevka pro očistu duchů!
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25. Narození Lásky na Zemi

Ti, kteří pocházejí z Výšin, jsou Čistota, neboť ve Výšinách je všechno Jednota. Ta 
Jednota  je  Čistota.  Je  to  tajemství  Trojjedinosti.  Z  Čistoty  štěpením  vzniká  Láska, 
Spravedlnost a Čistota. A tato Trojice přišla na Zem.

Z nejvyšších Výšin přišel Syn Boží Ježíš, který je Čistota. Tuto Čistotu by však stvo-
ření nesnesli, proto na cestě dolů přijal záhal z vyzařování Lásky. Bez něho by nemohl 
vstoupit do stvoření.

Tento záhal Mu poskytla ta, která je Láska ve stvoření, Marie. Tak přišel Syn Boží 
jako Láska na Zem. Málokdo Mu rozuměl, neboť z Jeho Lásky proudila přísná a chla-
divá Čistota. Proto Ho většina učedníků nikdy nepochopila. Částečně Ho pochopili ti, 
kteří již tehdy věděli,  co je Láska. Také pro ně však byla Čistota v ní obsažená nepo-
chopitelná.

Bylo to podruhé, co přišla Láska na Zem. Poprvé to bylo v časech, kdy byla na Zemi 
i Spravedlnost. Dříve, než se tehdy Láska mohla se Spravedlností setkat, byla Sprave-
dlnost zavražděna, a proto nemohlo dojít k jejímu uplatnění.

Potřetí přišla Láska na Zem na konci soudu. Opět zde byla i Spravedlnost, aby tak 
společně s Ní vytvořila potřebnou Jednotu. Protože Čistota na Zemi přímo být nemůže, 
na doplnění Trojzákona tak jako před tisíciletími přišla Její malá služebnice. Jelikož sama 
dosáhla ve svém vývoji dokonalosti, poznala,  kde a  kdo je Čistota, poznala,  co je Svatý 
Grál, a proto působila společně s Láskou a Spravedlností jako doplnění Trojzákona.

Láska  směla  dlouho  působit  po  boku Spravedlnosti,  ale  ne  tak  dlouho,  jak  bylo 
chtěno. Opět byla Spravedlnost zavražděna dříve, než se mohla Láska naplno uplatnit. 
To, že Láska léčila, byl jen začátek. Pokračováním mělo být, že by lidé poznali,  co je 
spravedlivá Láska zachvívající se v Čistotě.

Dříve než to kdokoliv pochopil, Spravedlnost tu již nebyla a místo pochopení čisté 
Lásky nastalo házení dříví pod nohy. Lidé nechápali nejen spravedlivou Lásku, ale ne-
chápali ani Lásku, když tu už Spravedlnost nebyla. Bylo to proto, že ani jeden z nich 
nikdy nepochopil,  co,  kdo a  odkud je Čistota, jejíž nejmenší služebnice byla tehdy na 
Zemi. Bylo to proto, že nikdo nepochopil, co, kdo a odkud je Svatý Grál.
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26. Předslavnost Čistoty

V dnešní den se vy, lidé, připravujete na slavnost Čistoty. Vyčistili jste své domy, umyli 
svá těla a s odhodláním vcházíte do chrámů. Nejednomu z vás zaletí myšlenky do minu-
losti a vzpomenete si, že v tento den se na Zemi narodila Irmingard. Myslíte si, že tato  
slavnost je k příležitosti jejích narozenin.

Všechno duchovní však tímto strhujete do bahna pozemského. Slavnost Čistoty je od 
věčnosti a že se v tento den narodila Irmingard, to vychází ze Zákona čísel, v jehož ryt -
mu se zachvívá i záření hvězd.

Stejně tak i slavnost Zářící Hvězdy je od věčnosti, a není pouhou vzpomínkou na den 
narození Syna Božího Ježíše na Zemi.

Přestaňte již na vše pohlížet svýma malýma pozemskýma očima! Čistota je Božská, 
neboť samotný Bůh je Čistota. Jako Její  přirozený důsledek jsou od věčnosti Synové 
Boží  Ježíš  a  Imanuel.  Ježíš  je  Čistota,  která  se  ve  stvoření  projevuje  jako  Láska, 
a Imanuel  je  Čistota,  která  se  ve  stvoření  projevuje  jako  Spravedlnost.  Na  Lásku 
a Spravedlnost je možno nalézt mnoho příkladů ve stvoření, na Čistotu ani jeden!

To, že se  Čistota projevuje věrností  nebo oddaností,  je jen obraz.  Ve skutečnosti 
věrnost i oddanost jsou nejvyšší poznání Lásky a Spravedlnosti.

Zdánlivě se vám tak mnohé bere a zdánlivě tu nacházíte rozpory. Ale tak tomu není, 
naopak, dává se vám velmi mnoho, víc, než si myslíte.

Čistota je nepochopitelná, dá se jen cítit. Tím, že udržujete svá obydlí a těla čistá, 
tím vůbec nesloužíte Čistotě, ale jen vykonáváte nutné pozemské úkony. Sloužit Čistotě 
znamená mnohem, mnohem více. To, že někdo slouží Čistotě, smí říci pouze ten, kdo 
vědomě chápe, co je Láska a Spravedlnost ve své Jednotě, tedy ten, kdo ví, co je Svatý 
Grál! Z vás to však neví ani jeden!

Čistota je podstatou všeho. Je podstatou Lásky i Spravedlnosti. A to je Trojzákon, 
Čistota, z níž jako z podstaty a příčiny vzniklo vše, co jest.

Zahloubejte se do tajemství Trojjedinosti, neboť je to pro vás alfa a omega poznání. 
Trojjedinost je tvoru pochopitelná, ale jenom částečně, protože samotnou Čistotu nemů-
že pochopit nikdo z tvorů. Samotnou Čistotu nemohou dokonce pochopit ani Její slu-
žebníci, neboť Čistota ve své podstatě je nepojmenovatelné jméno Boží!
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27. Čistota

Čistota, nejvyšší ze všech pojmů. Dnes je den Čistoty, den Čisté Lilie. Proč je v tento 
den slavnost?

Slavnost Zářící Hvězdy probíhá v den, kdy je Láska skrze Syna Božího Ježíše vysílá-
na do stvoření. Slavnost Svaté Holubice probíhá v den, kdy do stvoření proudí Sprave-
dlnost skrze Syna Božího Imanuele, aby stvoření udržela při životě.

Jaká Síla a odkud proudí v den Čisté Lilie? Je to Síla, jíž nelze dát jméno, Síla, která 
proudí z místa, kde stvoření nikdy nemohou nic vidět. Je to Čistota, kterou vysílá přímo 
Bůh. Proudí do stvoření přímo a bez žádných prostředníků.

Ptáte  se,  jestli  nedošlo  k  záměně,  jestli  tato  Síla  neproudí  spíše  v  den  Svaté 
Holubice? Ne, není to omyl. Spravedlnost je Síla dávající. Ve Spravedlnosti totiž dostává 
duch to,  co zasel.  Spravedlnost  proudící  v  květnu dává vzniknout  novým stvořením 
a dává všem stvořeným dar, touhu po Výšinách!

Láska proudící v prosinci je též Síla dávající, dává stvořeným dar Lásky k Bohu.
Čistota proudící v září je však Síla požadující. Požaduje od stvořených vyúčtování za 

dary, které předtím dostali. Proto je tato slavnost určena hlavně ženám, neboť žena je ta, 
která smí přijímat z Výšin více a odevzdávat to muži, a proto je  povinna podávat  vy-
účtování! Nejenom za sebe, jak přijala, ale i za muže, neboť mu tyto dary měla ode-
vzdat.

Nevysvětlujte si to však nesprávně. Bylo vám řečeno, že žena stojí o půl stupínku 
výše než muž. Co to znamená? Ženě zůstal na rozdíl od muže jeden velký dar, smysl 
pro krásu. To ji řadí na pomyslný stupínek výše, což způsobuje, že žena je vnímavější 
pro přijímání z Výšin.

Tento dar, smysl pro krásu, má odevzdat muži. To je to tajuplné působení ženy, které 
ji činí ženou a při kterém muž nemusí vidět ani poznat konkrétní ženu, která mu tento 
dar svým působením darovala.

Z tohoto daru skládá v dnešní den žena svůj účet. Muž však nestojí bokem. Je povi-
nen složit vyúčtování z toho, jak tento dar přijal a svým aktivním působením znásobil.

Běda tomu národu, kde žena tento dar zahrabala! Neboť je to jediný dar, skrze nějž 
smí stvoření v citu poznávat, co je Čistota.

Jakmile žena tento dar neodevzdá, muž nemůže sám o sobě k potřebnému poznání 
dojít. Žena však poznává, co je Čistota, až skrz aktivní působení mužů při znásobování 
daru, který jim měla dát!

A to je tajemství aktivního a pasivního působení mužů a žen.
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28. Smysl pro krásu

Lidé, pěstujte v sobě smysl pro krásu!
Tato slova k vám již mnohokráte zazněla a vy si myslíte, že jste jim i porozuměli. 

Včera jste prožili den Čisté Lilie, kdy od vás bylo požadováno zúčtování. Zúčtování za 
to, jak jste tento dar použili.

Vy, ženy, pokud jste svůj duchovní sluch otevřely dokořán, směly jste slyšet: „Vydej 
odpočet, ženo pozdějšího stvoření, z toho, jak jsi muži odevzdala dar ode mne!“

Vy, muži, pokud jste svůj duchovní sluch otevřeli dokořán, směli jste slyšet: „Vydej 
odpočet, muži pozdějšího stvoření, z toho, jak jsi můj dar od ženy přijal, zvelebil a skrze 
její ruce mně odevzdal zpět.

Běda těm ženám, kterým muži neměli  co odevzdat,  neboť od nich nic nepřijali! 
Běda těm mužům, kteří nic neodevzdali, přestože přijali!

Z  Kříže  na  vás  proudila  Čistota,  chladivá,  příjemná,  osvěžující.  Ty,  kteří  měli 
prázdné dlaně, však mrazila! Nyní se ptáte: „Jak to, že i my jsme cítili mráz, když se  
snažíme kolem sebe budovat krásu?“

Pokrytci! Desítky miliónů let jste tu a nikdy jste krásu nebudovali! To je prvotní pří-
čina vašeho pádu do hříchu. Místo toho, abyste krásu dávali, chtěli jste ji brát. To je 
pravý pokušitelský princip ve své podstatě.

Přepěstovaný rozum byl jen jeho neblahým důsledkem. Důsledkem, který nakonec 
převýšil všechno ostatní, a proto se o prvotní příčině již ani nemohlo mluvit, neboť bys-
te v tom nikdy neviděli souvislosti.

Nyní se ptáte: „Jakou souvislost má potlačení smyslu pro krásu s principem poku-
šení?“ Jednodušší, než si myslíte. Stačí, když pochopíte, co je smysl pro krásu! Pravý 
smysl pro krásu se projevuje teplem domova, teplem rodinného krbu. Když máte kolem 
sebe pravé teplo rodinného krbu, pak víte, co je pravá Láska! Když víte, co je pravá Lás-
ka,  smíte  poznat,  co je  Spravedlnost,  a  když víte,  co je  Spravedlnost,  smíte  poznat, 
odkud je Čistota.

Tato poznání vám nikdy nedovolí zakolísat a nikdy vám nedovolí, abyste na princip 
pokušení byť jenom pomysleli. Když však zapomenete byť jen na jeden Zákon, pak pře-
stanete rozumět konání těch, kteří  toto poznání neztratili.  Ale neporozumění vede za 
krátký čas k pochybnostem a pochybnosti k pokušení vědět více, než je Zákon. Nevidíte 
totiž, že ti druzí jednají dobře, ale ve vlastních očích si myslíte, že jednají špatně. Své ne-
správné jednání tímto zpočátku nevědomě, ale později i vědomě povyšujete nad Zákon!

Povyšování nad Zákon však není možné v principu pomáhající Lásky, ale jen v prin-
cipu pokušení,  neboť princip pokušení je povyšování se nad Zákon!  Toto povyšování 
však znamená vzdálení se od Světla, což má za následek pokles a připoutání se k nižší-
mu, tedy v pozemském prožívání ke hmotě. Vaší jedinou vazbou s hmotou je přitom váš 
rozum, neboť tak je to dáno ze Zákona. Tím se vzdalujete od Světla a automaticky posi-
lujete svůj rozum na úkor citu se všemi známými i neznámými důsledky.

Zajisté, smysl pro krásu se má a také musí projevit hrubohmotnou krásou, ale tato 
krása musí vycházet z onoho tajuplného, cituplného působení žen při tvorbě tepla ro-
dinného krbu. Všechno vychází z toho jednoduchého: „Tu je tak příjemně!“

Abyste se naučili smyslu pro krásu, tedy abyste opět našli zahrabaný dar, byly vám 
rozděleny mužské a ženské činnosti při pobožnosti.
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Smysl pro krásu

Nepochopili jste to, vůbec jste to nepochopili!
Bylo vám řečeno, že žena zdobí oltář, zapaluje svíčky anebo drží tácky se Svatou 

Hostinou. Bylo vám řečeno, že muž čte Slovo anebo střeží vstup do chrámu. Zamysleli 
jste se však někdy, proč je strážkyní brány Vasitha, tedy žena? Zamysleli jste se někdy 
nad tím, proč bylo na Hoře nabídnuto čtení Slova i ženě?

Snímám teď tento závoj před vámi, neboť všechno, co jste doposud dělali, bylo ne-
správné! Tyto pokyny měly vést k probuzení smyslu pro krásu, byly však přivedeny jen 
do strnulého církevního dogmatu!

Neodvolávejte  se,  že  to  byly  pokyny  Trigonu.  Tyto  pokyny  byly  pouze  prvním 
krokem. První  krok,  který za vás musel  udělat  Trigon,  neboť jste  to již nedokázali.  
Druhý krok jste měli udělat vy sami! Dokázali byste to, kdybyste pochopili, co zna-
mená: „Musíte!“ To jste však neudělali. Tak i tento krok za vás udělal někdo jiný. Třetí  
krok však za vás již nikdo nikdy dělat nebude! Je to totiž krok, který není možné vyko-
nat za jiné, krok: „Nesmíte!“

Po krátkém odbočení se vraťme k již zmíněným činnostem. Žena měla zdobit oltář, 
aby se tak v přímém uctívání Boha u ní opět probudil smysl pro krásu. Měla i zapalovat 
svíčky, protože to znamená, že smysl pro krásu ji tak vnitřně očistil, že smí zapálit Svět-
lo na oltáři! Také ostatní významy, které vám byly těmito předpisy dány, jsou samozřej-
mě stále platné, ale tento je nejdůležitější!

Když žena tento smysl pro krásu tímto probudila, měl ho přijmout muž. Jako přiro-
zený důsledek by byl druhý krok, zjemnění muže, čímž by začal pomáhat ženě i při 
těchto činnostech, až by nakonec toto dělal sám! Zdobení oltáře i zapalování svíček měli 
po čase dělat střídavě ženy i muži.

Zamysleli jste se někdy nad tím, jak těžké je držet mnoho desítek minut tácky se 
Svatou Hostinou? Ženy to dělají rády. Proč to však nezkusí i muži? Když zde byl Syn 
Boží Ježíš, On sám vám přece podával tuto Hostinu! Nenamítejte, že to byl přece Syn 
Boží. Již tehdy tam bylo dost žen, které by tím směl pověřit! Tento pokyn vám byl dán 
proto,  abyste  si  uvědomili,  kde je  místo  ženy.  To  je  totiž  v  teple  rodinného  krbu. 
Kdybyste si to uvědomili, tak i při držení tácku mělo nastat přirozené střídání.

Muži střeží bránu. Proč ne ženy? Myslíte si, že stání je pro ně dlouhé? To je pokry-
tectví! Vždyť stejně dlouho stojí i vevnitř jako uvaděčky. Myslíte si, že střežení brány je 
aktivní činnost? Odpověď: „Vasitha je žena!“

Střežení brány ve skutečnosti znamená šíření Čistoty kolem sebe, aby bylo zabráně-
no proniknutí nečistoty. Proto tam byl na začátku postaven muž, neboť přestože to zní 
podivně, byl čistější než ty ženy, co tudy vcházely dovnitř. Žalostný obraz!

Ze stejného důvodu a nikdy z jiného bylo mužům dáno čtení Slova! Jediný muž, kte-
rý v této době měl číst Slovo, byl ten, který byl sám Slovo! Proto někdy četla Slovo 
i žena pozdějšího stvoření. Po Jeho odchodu byla tato možnost dána i jiné ženě. Ta, kte-
rá to tehdy směla dělat, se však zalekla odpovědnosti. Od té doby tu nebyla žádná jiná! 
I proto až doposud střeží bránu muž.

Nehleďte přitom na to, že tu byla slečna Irmingard nebo paní Marie. Ty pokračovaly 
v učení duchů, ale se smutkem v očích pozorovaly, že se ještě nic nemůže změnit! Sem 
tam přišel na Horu duch, který by mohl dělat to, co opačné pohlaví, tehdy však již bylo 
na tyto změny pozdě! Lidé místo toho, aby smysl pro krásu v sobě opravdu vzbudili, se  
začali chovat tak, že pokyny musely být stanoveny ještě přísněji!
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Smysl pro krásu

Žádná činnost před oltářem není aktivní nebo pasivní, ale výhradně dávající! Každý 
má dělat to, k čemu má schopnosti, například akademický malíř učí ženu, jak zdobit  
oltář, vynikající básnířka učí muže, jak číst Slovo atd.

Ptáte se: „Proč je nám to řečeno právě teď?“
Doba, dokdy jste měli čas pochopit Slovo „Musíte!“, definitivně skončila! Ani jeden 

z  vás  to  nepoznal.  Nenamlouvejte  si,  že  na  to  máte  ještě  byť  i  jednu  sekundu! 
Nenamlouvejte si, že hrubohmotně není nic vidět! Není tomu tak!

Soud skončil a tím skončila i doba, v níž jste měli pochopit Slovo „Musíte!“ Všech-
no, úplně všechno vám bylo dáno! Jako nerozumné děti jste odhodili perly a namísto 
nich jste si nasbírali kameny!

Všichni hovoříte o tom, že přijde Tisíciletá říše,  o převratných dobách, které na-
stanou. Někteří je očekávají jako dění, které každému „vyrazí dech“, někteří jako dobu, 
která začne zoufalstvím, někteří jako dobu, která nikdy nenastane. Tak jako po tisíciletí, 
ani teď nevidíte to podstatné, duchovní dění.

A tak v tento den, kdy začíná nová doba, vám smí být řečeno: „Před rokem v den 
Čisté Lilie odbilo poledne, odbila hodina dvanáctá!“

Amen!
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29. Teplo domova

Divíte se tomu, že bylo řečeno, že smysl pro krásu se projevuje teplem rodinného krbu, 
teplem domova. Je to proto, že nevíte, co je smysl pro krásu.

Myslíte si, že se projevuje především v tom, když je něco pěkné, když se pěkně ob-
lékáte nebo máte pěkně upravené okolí. Samozřejmě, to vše mohou být vnější projevy 
smyslu pro krásu, ale ne jeho podstatou. Ta spočívá v tom, že něco pěkné může být 
jenom tam, kde se i dobře cítíte.

Podívejte se na mnohé lidi, kteří se pěkně oblékají, mají pěkně upravené okolí, ale 
přesto se u nich cítíte stísněně a pociťujete chlad. V tomto správně vyciťujete, že jejich 
chování je jen vnější pozlátko, kterým se snaží zakrýt prázdný citový život. Že se pěkně 
oblékají,  nemůžeme považovat  za smysl  pro krásu,  ale jen za rozumový pocit  upra-
venosti zevnějšku.

Když přijdete někam, kde cítíte pravé teplo domova, zjistíte, že tito lidé jsou vskutku 
krásní, i když jejich oblečení není tak bohaté jako u jiných, ba dokonce je mnohokráte 
nuzné, neboť nemají takové finanční možnosti. V jejich okolí možná najdete nějaké smí-
tko nebo zapomenutou pavučinu, neboť uklízení nepovažují za to nejvyšší ve svém živo-
tě. To neznamená, že nedělají pořádek. Právě naopak, dělají jej rádi a přiměřeně často.  
Neběhají však hned s prachovkou, když padne první prášek, neboť smyslem jejich života 
je něco úplně jiného.

Překvapuje vás to, neboť to krásné jste doposud hledali jen okolo sebe, a ne v sobě. 
Avšak to, kde máte hledat pravý smysl pro krásu, vám již dávno mohly povědět oči  
těch, kteří  krásu mají  v sobě. Vzpomeňte si  na milé a teplé oči  stařenky,  které vás 
upoutaly, neboť jste z nich cítili duchovní krásu.

To, že jste to tak cítili, bylo ještě více podpořeno tím, kde jste to cítili – v útulné 
a teplé kuchyni, v jaké je mnohokráte jen hliněná podlaha. Cítili jste to tak proto, že 
pravou duchovní krásu šíří kolem sebe teplo rodinného krbu.
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30. Nenechte si ukrást první dojem

První dojem neklame. Jak je tedy možné, že jste se již tolikrát spletli? Bylo to proto, že 
jste si první dojem nechali ukrást. Abyste pochopili, jak mohlo k takovému dění dojít, 
musíte nejdříve vědět, jak první dojem vzniká.

Představte si, že se jdete s někým sejít. Jakmile se blížíte k sobě, v určité vzdálenosti 
se začínají navzájem prolínat vyzařování vašich krví. Tímto prolínáním na sobě pocítíte, 
jaký duch se k vám blíží. Podle velikosti vědomí ducha, avšak nejen světlého, ale i tem-
ného, je to vyzařování slabé nebo silné, proto je i vzdálenost, kdy toto můžete pocítit,  
velmi rozdílná.

V případě, že má někdo vyzařování slabé, první dojem získáte až při dost blízkém 
kontaktu. Aby duch mohl vůbec procítit vyzařování krve cizího člověka, musí zůstat bez 
tělesných pocitů. A zde přichází na řadu velmi rozšířený zlozvyk podávání ruky na při-
vítání nebo při seznámení lidí, kteří se doteď neznali. Toto podání ruky však vyvolá ro-
zumový pocit, který cit prvního dojmu zeslabí nebo úplně zatlačí.

Pokud je k vám podávána natažená ruka, může pocit z jejího uchopení nastat dokon-
ce dříve, než dojde k prolínání vyzařování krve, takže citový první dojem u vás již pak 
vůbec nepřichází v úvahu. Takto si necháte rozumovým pocitem ukrást první dojem.

Proto se vyvarujte, pokud je to možné, tohoto zlozvyku, přestože je nejednou přímo 
vyžadován z druhé strany. Jestliže se tomu vyhnout nemůžete, tak se uzavřete do sebe. 
Pokud je setkání dostatečně dlouhé, pocit z podání ruky časem odezní a potom si může-
te citem udělat správný dojem. Jestliže setkání dostatečně dlouhé není, máte možnost si 
vytvořit první dojem příště.
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31. Přepěstování rozumu

Přepěstování rozumu vedlo také k mnoha tělesným poruchám. Vzniká otázka: jakým 
způsobem se to stalo?

Zde si  musíte  uvědomit  vývoj hrubohmotného těla.  Malé tělíčko,  které  se  vyvíjí 
v těle matky, je silně ovlivňováno vyzařováním její krve. Kromě toho má na vývoj toho-
to těla, i  když v dost omezené míře, vliv i  vyzařování krve lidí,  s nimiž se budoucí  
matka často setkává, například otec, členové domácnosti atd.

Matčino vyzařování krve silně ovlivňuje proces dělení buněk v tom smyslu, že potla-
čí anebo posílí některé genetické informace. Je to první krok k tomu, aby se takto posi-
lněné  nebo  potlačené  genetické  informace  změnily  natrvalo.  K tomu je  nutné,  aby 
podobné vyzařování krve mělo i dítě, které se teď narodí.  Vzhledem k tomu, že při  
inkarnacích  má jeden z  rozhodujících vlivů Zákon přitažlivosti  stejnorodého,  je  tato 
podmínka velmi často splněna.

V procesu dospívání se pak potlačené nebo posilněné genetické informace přenesou 
do vznikajících pohlavních buněk. Tím je učiněn další krok k trvalé genetické změně. 
V průběhu několika generací se to projeví tak, že tato změna je trvalá.

Vraťme se však k otázce přepěstování rozumu. Rozum, když částečně zatlačil ducha 
do pozadí, způsobil, že došlo ke změně vyzařování krve. Tato změna se projevila tak, že 
v nově vznikajícím těle dítěte byly posíleny nově vznikající  buňky předního mozku. 
Když i toto dítě padlo do hříchu, tato maličká změna se přenesla do jeho genetických 
informací. Dítě tohoto dítěte mělo následně již mnohem více buněk předního mozku.

Jelikož změna ve vývoji kostí  neprobíhá tak rychle, muselo takto se vyvíjejícímu 
přednímu mozku něco ustoupit. Zákonitě to musel být zadní mozek. Přibližně o kolik se 
zvětšil přední mozek, o tolik se musel zadní mozek zmenšit. Tento proces pokračoval 
dále a v průběhu několika generací dosáhl svého vrcholu, jehož výsledek je vám dnes 
dobře znám.

K dalšímu potlačení zadního mozku nemohlo dojít, protože pak by se duch nemohl 
projevit a takové tělo by nemohlo přežít. V dávných dobách k takovému dění několikrát 
došlo, což mělo za následek více úmrtí maličkých dětí.

Po změně poměrů mozků došlo vlivem trvalé nesprávné činnosti těchto mozků k po-
stupné změně i mnoha dalších orgánů. Rozum zatláčel člověka k zemi a jeho tělo se po-
stupně zmenšovalo a zmenšovaly se i všechny vnitřní orgány. Tento proces trval desítky 
generací.
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32. Cesta člověka na Zem

Tři kroky předcházejí tomu, aby se cesta pro příchod člověka na Zem otevřela – početí, 
inkarnace a narození. Všechny tyto kroky se zachvívají v Zákoně čísel a jedině podle 
něho se dají i správně pochopit.

Početí je krok nula a je obrazem stvoření. Nelekejte se, nejde o snižování Boha, ale 
o obraz počátku, kde předtím nebylo nic a najednou je tu v jednom okamžiku něco, co 
můžeme označit pojmem „oživené“, tedy takové, které se  chce vyvinout. Okamžikem 
početí začíná velké dění, vývoj hrubohmotných těl.

Jako  první  se  vyvíjí  tělo  ze  střední  hrubohmotnosti.  Kolem něj  se  shromažďují 
duchové v naději, že to budou právě oni, kdo se budou moci s tímto tělíčkem spojit. 
Podle toho, jaká je matka, s kým se stýká a kdo je v její blízkosti, jsou duchové při-
tahováni nebo odpuzováni.

Nastává významná změna.  Tělo ze střední  hrubohmotnosti  dokončuje svůj  vývoj. 
Přesně v polovině těhotenství, tedy ve 140. dni od početí, se v tu chvíli nejvíce při-
tahovaný duch spojí s tímto tělem a nastává inkarnace.

Někdo si myslí, že inkarnace znamená, že se duch spojil i s tělem z hrubé hrubo-
hmotnosti. To pravda je i není. Skutečně do něj ještě nevstoupil, ale spojením s tělem ze 
střední hrubohmotnosti jej začíná ovládat. Matka zároveň touto cestou cítí jeho přítom-
nost, která ji oblažuje nebo skličuje. Tím je ukončen druhý krok v cestě člověka na Zem.

Nastává poslední fáze. Pozemské tělo ukončuje svůj vývoj a může nastat porod. Pod-
le Zákona čísel by měl nastat ve 280. dni po početí. Zem se však již tisíciletí nezachvívá 
v harmonii, neboť je její oběh zpomalen v důsledku pádu lidstva. Jelikož musí být naro-
zení člověka v souladu s vyzařováním hvězd, musí se někdy učinit posun o několik dní. 
Z tohoto důvodu inkarnace nemusí být přesně v polovině těhotenství z hlediska pozem-
ského času.

V okamžiku porodu, těsně po tom, co tělíčko dítěte vyjde z matčina těla, duch, který 
je spojen s tělem ze střední hrubohmotnosti, vstoupí do těla z hrubé hrubohmotnosti 
a děťátko se poprvé hrubo-hrubohmotně nadechne.

Porodem je učiněn třetí krok k cestě člověka na Zem. Následuje krátké, ale z hledis-
ka duchovního působení přiměřeně dlouhé 40denní období, takzvané šestinedělí, během 
něhož se matka hrubohmotně z porodu vzpamatovává a duchovně si vytváří potřebné 
vazby na maličké děťátko.

40denní období je velmi důležité i pro malé děťátko. Je ještě spojeno se svým pů-
vodem, aby se později pevněji spojilo se svým hrubo-hrubohmotným tělem. V tomto 
období dochází k mnoha případům takzvaných nevysvětlitelných úmrtí, které mají jedi-
ný důvod – dítě cítí, že není milováno, a protože jeho spojení s hrubo-hrubohmotným 
tělem ještě není dost pevné, lehce se odpoutá.

Po tomto období je dítěti dávána první páska, čímž přestává mít spojení se svým pů-
vodem a zůstává mu otevřen jen bytostný zrak. Tím se s hrubohmotným tělem pevně 
spojí. To samozřejmě neznamená, že pro nedostatek lásky nemůže umřít i po období 
čtyřiceti dní.

Další pásky jsou mu pak dávány podle toho, jak se na Zemi vyvíjí. Na začátku dospí-
vání je mu obyčejně dána poslední páska, tedy ta, která zakrývá jeho jemnohmotný zrak.
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33. Zlatý řez věku člověka

Ve stvoření se všechny události řídí podle určitých číselných řad. Mnohé z těchto řad již 
byly lidmi odhaleny, mnohé na své odhalení zatím stále čekají. Mezi ty nejvýznamnější 
patří  například  výpočet  čísla  π,  výpočet  základu přirozených logaritmů,  takzvaného 
Eulerova čísla, a výpočet čísla zlatého řezu, který je znám i pod pojmem „Fibonacciho 
posloupnost“.

Pokud se podíváte na data konání slavností, zjistíte, že ani ta nejsou náhodná. Přitom 
však nesmíte zapomínat na to, že Země se momentálně netočí kolem Slunce takovou 
rychlostí, jakou by měla, ale pomalejší. Zajisté víte, že svátek Svaté Holubice je 50 dní 
po Velikonocích a svátek Čisté Lilie je 100 dní po svátku Svaté Holubice. Svátek Zářící 
Hvězdy je za čtvrt roku po svátku Čisté Lilie. Toto čtvrtletí však nepočítejte podle vaše-
ho současného kalendáře, ale podle duchovního kalendáře, který je vám znám z Bible 
a který doposud používá židovský národ, i když i on se musel přizpůsobit pomalejšímu 
otáčení Země.

Podobnými řadami se řídí také život člověka. Pravda, nemůžeme to brát absolutně 
na jeden rok či dokonce hodinu, protože je tu mnoho vedlejších vlivů, které určité dění 
mohou urychlit nebo zpomalit. V podstatě je to to samé jako při inkarnaci, která nastává 
přesně v polovině těhotenství, tedy 140 dní po početí, a zároveň přibližně v polovině tě-
hotenství, neboť celé těhotenství netrvá přesně 280 dní. Narození člověka se mnohokrá-
te musí posunout o pár dní dříve či později, aby byly splněny Zákony vyzařování hvězd.

V životě člověka platí  několik číselných řad.  První  z nich je řada „sedmičková“. 
V 7 letech  je  dítě  připraveno vzdělávat  se,  ve 14  letech  přechází  do druhého stádia 
dospívání, ve 21 letech se stává dospělým, ve 28 letech je člověk zralý i duchovně pro 
vychovávaní dětí atd.

Zároveň  platí  pro  člověka  řada  „pětková“.  V  5  letech  končí  věk  malého  dítěte, 
v 10 letech začíná první stádium dospívání, v 15 letech je duchovně připraven na první 
„lásky“, ve 20 letech je schopen sám se živit,  25 let je ideální věk ženy pro početí 
prvního dítěte atd.

K tomu všemu přistupuje třetí řada, která je vám známa také jako Fibonacciho po-
sloupnost, tedy zlatý řez.

Na zlatý řez se podívejme trochu podrobněji, neboť je to nejdůležitější řada. Řada 
začíná číslem 0, tedy početím. Pokračuje číslem 1, tedy narozením. Znovu se opakuje 
jednička, tedy první rok života, během něhož se dítě učí ovládat své tělo tak, že dokáže 
chodit. Ve dvou letech začíná být dítě samostatné v ovládání vylučování. Ve třech letech 
se učí rozeznávat barvy a pozorovat svět „věčnými“ otázkami: „Proč?“ V pěti letech by 
se již mělo dokázat zcela samostatně obléci, v osmi letech přechází do posledního stádia 
dětství, ve 13 letech u něj nastává nejbouřlivější tělesný růst a ve 21 letech je dospělý.

Ve 34 letech má již větší děti a nastává období plné zralosti jeho sil. V tomto obdo-
bí již má člověk být tak zručný a mít takovou praxi, že mu nedělá problém hrubo-
hmotně se uživit a dokáže být za svoji práci plně zodpovědný. Podle svého zaměření je 
v tomto věku zralý vést a vyučovat jiné lidi, kteří potřebné zralosti ještě nedosáhli. Je 
to období, v němž může člověk najednou zjistit, že práce, které mu dříve trvaly dlouhé 
hodiny, zvládne mnohem rychleji, a proto mu zůstává mnohem více času na duchovní 
činnost.
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Zlatý řez věku člověka

Toto období  trvá až do 55 let,  kdy člověk přechází  z  období  zralosti  do období 
podzimu svého života. V tomto čase mu pomaličku začínají ubývat fyzické síly a na-
stává doba, kdy se má věnovat čistě duchovní práci.

Ti lidé, kteří se věnovali čistě duchovní práci i předtím, jelikož to bylo jejich povo-
lání, nejsou nijak ošizeni, neboť i oni měli v mladším věku kromě duchovních i hrubo-
hmotné povinnosti, například při výchově svých dětí, starání se o ně, nebo budování 
svého obydlí. V tomto věku jsou již od podobných drobností osvobozeni, protože jejich 
děti jsou už dospělé, a tak zkušenosti, které nabrali během svého života, mohou právě 
teď odevzdat svým nástupcům.

Jako poslední číslo zlatého řezu, které se týká lidského života, je číslo 89, které zna-
mená zimu. Je to věk, v němž se člověk již musí připravovat na odchod na druhý břeh, 
protože jeho život pomalu ale jistě končí.

Nenamítejte nyní, že málokdo z lidí se tohoto věku dožije. Příčiny snad není potřeba 
blíže vysvětlovat, jen připomeňme, že v časech Atlantidy se postupovalo i k vyšším čís-
lům, ale pád lidstva způsobil posun.

Nyní si všimněte některých zajímavých spojitostí všech tří řad. První spojitost jsou 
roky  13,  14,  15,  tedy  začátek  druhé  etapy  dospívání,  která  dává  duchu  „křídla“ 
a umožňuje mu zbavit  se mnoha vláken, která jej  poutají,  pokud tato křídla použije. 
Toto období končí znovu ve spojitostech let 20, 21, kdy je člověk dospělý. Další spoji-
tostí jsou roky 34, 35, tedy vrchol dospělosti, vrchol hrubohmotných sil, a roky 55, 56, 
které znamenají konec tohoto vrcholu. Poslední spojitost jsou pak roky 89, 90, 91, které 
znamenají stáří.

Na  těchto  prolínáních  vidíte  možnosti  posunů,  které  jsou  z  duchovního  hlediska 
předvídané a které jsou přizpůsobené různorodosti duchů. Zároveň z nich můžeme vi-
dět, že duchy není možné rozškatulkovat do jednotlivých kategorií, protože každý je 
jiný, a tedy to, co u jednoho začne dříve, u druhého začne později.

Tyto tři řady nejsou jediné, kterými se řídí zlatý řez lidského života. Ve všech řadách 
však najdete prolínající se body, které naznačují různé životní etapy a které dokreslují 
různorodost hrubohmotných změn těla.

Nemluvili jsme například o takzvaném přechodu mužů a žen, který spadá přibližně 
do období 45 až 50 let, neboť ten se neřídí Fibonacciho posloupností, která začíná čísli-
cemi 0 a 1, ale kombinací „pětkové“ a „sedmičkové“ řady ve smyslu Fibonacciho způ-
sobu výpočtu řady, tedy řadami, jejichž počáteční čísla jsou 1, 5, a 5, 7. Když si vypočí-
táte tyto řady, znovu tam najdete mnohá známá čísla, která odpovídají určitému věku.

K tomu všemu se musí připočítat další a další řady včetně řady pro kvadraturu kruhu 
či trisekci úhlu, tedy řady pro výpočet čísel π a Eulerova čísla, neboť π je filozoficky 
kvadratura kruhu a Eulerovo číslo je filozoficky trisekce úhlu.

Nutno ještě dodat, že všechny řady ve věku člověka budou důležité, i když se pod-
statně zvýší průměrný věk člověka, k čemuž v budoucnosti dojde. Jen se postupně posu-
ne jejich význam.
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34. Prožívání času

Z více stran jste již slyšeli, že čas je relativní. Již v biblických záznamech na to máte 
odkaz v obraze: „Tisíc let je jako jeden den.“ Slavní vědci objevili i matematické vyjád-
ření relativity času. Pro vaše plné pochopení však chybí to hlavní, prožití.

Jelikož vy sami se z hlediska hrubohmotnosti pohybujete dost pomalu, v běžném 
životě relativitu času nepociťujete. Avšak ani vám není ubrána možnost různého prožití 
času. To však můžete poznat výhradně duchovním prožitím.

Jako první si vezměme příklad ještě pomalejšího pohybu, než jaký máte nyní vy. Jis-
tě jste to sami mnohokrát prožili, když jste se museli zúčastnit určité povinnosti, na-
příklad zdvořilostní návštěvy, kde jste museli strávit několik nezajímavých nebo dokon-
ce nudných chvil. Každá minuta takového prožití se vám jevila jako hodina, ba i více. 
Toto zdání však bylo skutečným duchovním prožitím a vy jste takto poznali plynutí času 
v hutných oblastech těžkohmotnosti.

Nyní si uveďme přesně opačný příklad. Jdete na nějakou zajímavou návštěvu, na kte-
rou se velmi těšíte, neboť víte, že všechna témata případných rozhovorů budou zajímavá 
a poutavá. Přestože se vám celá návštěva bude jevit, jako by uběhlo jen pár minut, z hle-
diska pozemského času uběhne několik hodin. Tak jako v předcházejícím případě šlo 
opět  o  skutečné  duchovní  prožití,  tentokrát  času  v  oblastech  jemnohmotnosti.  Nyní 
vzniká otázka – jaké jsou časové údaje, když inspirace přicházejí z Výšin? Zde si nejdří-
ve musíme uvědomit, čeho se tyto inspirace týkají. Je samozřejmé, že ve Výšinách se 
nic nepočítá z hlediska hmotného času, ale výhradně z hlediska času duchovního.

Zde platí, že čas trvání jednoho stvoření jsou jen tři dny – první den je den, kdy stvo-
ření vzniká; druhý den je den, kdy do hmotné části tohoto stvoření odcházejí první ze 
stvořených, a to bytostní; a třetí den je den, kdy z hmotné části stvoření musí odejít, ne-
boť toto směřuje k přirozené očistě ve výlevce. Proto se smí říci: „Dnes jste sem přišli, 
dnes jste padli do hříchu, dnes byl započat i ukončen soud a ještě dnes se vrátíte domů.“

Pokud je potřeba vyslat inspirace, které se týkají přesného pozemského časového ob-
dobí, vychází se vždy ze Zákonů čísel, v jejichž rytmu se celé stvoření zachvívá. Na zá-
kladě těchto Zákonů není problém určit přesné datum hrubohmotného dění.

Mnohá zaslíbení se však nemohla stát v tom čase, kdy byla zaslíbená, neboť Země se 
již v Zákonech čísel harmonicky nezachvívala. Jen oproti rychlosti před asi třemi tisíci 
pěti sty lety se Země do dnešních dnů zpomalila v důsledku viny lidstva za vraždu Abd-
-ru-shina a za vraždu Syna Božího Ježíše z již tehdy zpomaleného ročního oběhu kolem 
slunce, který trval 365 dní, na současných 365 a čtvrt dne!

Již od pradávna mohlo být zaslíbeno, kdy skončí soud. Do tohoto dění však svéhlavě 
zasáhl  člověk.  Svým konáním zpomalil  oběh hrubohmotné Země tak,  že  z  původní 
rychlosti 12 měsíců krát 4 týdny krát 7 dní, což je rok dlouhý 336 dní, udělal rok ne-
pravidelný, dlouhý více než 365 dní!

Ve Výšinách platí jen Zákony čísel a rychlosti, které z nich vyplývají. Proto do stvo-
ření nikdy nejdou jiné časové údaje, než jsou tyto, což způsobuje, že propočty na ne-
rovnoměrný pohyb Země jsou značně komplikované a mnohokráte nepřesné.

Proto, když před mnoha tisíci lety přišla na Zemi zvěst, že na začátku věku Vodnáře 
přijde na Zemi Syn Člověka, aby ukončil soud, mohl být tento čas přepočítán jen podle 
tehdejší rychlosti Země, která však byla větší, než je dnes.
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Prožívání času

A proto se Pán musel k soudu na Zemi narodit dokonce o 80 let dříve, než bylo 
předpovězeno, neboť to zapříčinil hluboký pád lidstva do hříchu, který měl za následek 
další zpomalování Země. A proto Tisíciletá říše začala téměř o 40 let dříve, než bylo 
předpovězeno.

Tyto nestejné posuny jsou z toho důvodu, že pro začátek každého dění je nutné i pří-
slušné vyzařování hvězd, které se však nezpomalily.
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35. Pozemský čas

V přednášce „Prožívání  času“ vám bylo ukázáno rozdílné prožívání  času v různých 
částech stvoření. Ačkoliv byly uvedené obrazy dost jasné, ještě stále nemáte dostatečně 
jasnou představu o plynutí času, a to ani v hrubohmotné části stvoření.

Je to proto,  že ve skutečnosti  dokážete  rozeznávat  jen pár  různých rychlostí,  na-
příklad rychlost vaší chůze v porovnání se stále pomalou, avšak oproti vám velmi vy-
sokou rychlostí okolo jedoucích aut.

Rychlosti blízké rychlosti světla si vůbec neumíte představit, a přitom to je jen zá-
kladní rychlost pro jiné, vyšší části stvoření.

Doposud  jsme  proto  často  označovali  všechno  hrubohmotné  jako  „pozemské“ 
a v této souvislosti jsme hovořili také o pozemském času. Tento obraz je sice správný 
z hlediska posuzování hrubohmotnosti jako celku, pokud však chceme rozšířit poznání 
i o střední a jemnou část hrubohmotnosti, jen s tímto pojmem si už nevystačíme.

Přísně  vzato,  slovo  „pozemský“  znamená  vždy  jen  jednu  konkrétní  část  hrubo-
hmotnosti, a to právě tu, kde se v té které chvíli nacházíte. Není tím myšlena jen hrubá 
hrubohmotnost, ale pro duchy na druhém břehu je pozemská ta hrubohmotnost, kde se 
nacházejí právě oni.

V tomto směru musíte vidět i všechna dosavadní zaslíbení a zvěstování o „pozem-
ském“ dění.

Pozemsky je soud definitivně skončen, tedy definitivně skončil i ve střední části hru-
bohmotnosti. V hrubé části, kde se momentálně nacházíte, to ještě nějaký čas potrvá.

To však neznamená, že byste ještě měli vůbec nějaký čas na váhání. Musíte si uvě-
domit,  že to, co ve skutečnosti  řídí  váš život  na této Zemi,  je vaše chtění,  které se  
projevuje myšlenkami. Myšlenky však mají svůj domov v jemné a ve střední části hru-
bohmotnosti, tedy tam, kde je soud ukončen.

Tato část byla Jezdci z Výšin očištěna od morových výparů nesprávných myšlenek*, 
a tím soud definitivně skončil.

Následné dění v hrubé hrubohmotnosti je opožděno z důvodu, že jedině tam myš-
lenky nejsou ihned skutky. To všechno by vám však již mělo být jasné z přednášky 
„Prožívání času“.

Země je jediná oblast stvoření, kde se nedá dopředu přesně stanovit konec určitého 
dění, protože jako v jediném místě stvoření to nezávisí jen na čase, ale i na prostoru  
a navíc na tom, že je to jediné místo, kde mohou být současně různorodí duchové.

Vaše prožívání dokážete vnímat jen jako prožívání v prostoru a času a nedokážete si 
představit ani to, co znamená být na dvou místech najednou. Je to proto, že rozum doká-
že naráz vědomě myslet jen na jednu věc.

Když přejdete na druhý břeh, ztratíte toto omezení,  protože duch člověka dokáže 
najednou cítit  obrovské množství citů, čímž v podstatě ztrácíte prožívání v prostoru, 
protože dokážete najednou cítit věci na opačných koncích stvoření.

Následně po návratu domů, přestáváte prožívat i v čase, protože dokážete najednou 
prožívat nejen svou přítomnost, ale i minulost.

Celé vaše bytí je ve skutečnosti jeden jediný cit v nepřeberných obměnách. Tento cit 
je cit Trojzákona, tedy cit spravedlivé a čisté Lásky. To je to, co vám bylo dáno jako dar 

* Přednáška: „Svět myšlenek“
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Pozemský čas

do vínku při vašem stvoření, a to je to, co se v pozemském čase musíte naučit skutečně  
cítit.
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36. Pomalost a setrvačnost

Hmotnost je pomalá, neboť není sama o sobě pohyblivá. Všechno v ní je jen oživené 
bytostným a duchovním, jejichž pohyblivost má za následek také pohyb hmoty.

Protože  je  hmotnost  tak  těžká  a  hutná,  má  i  druhou  vlastnost,  setrvačnost.  Bez 
setrvačnosti by se hmota nikdy nehýbala, neboť jen díky setrvačnosti mohou bytostní 
nebo duchové svým jemným působením udržet hmotný útvar v rychlém pohybu. Sami 
znáte mnoho příkladů setrvačnosti, když například jemným rozkýváním dopředu a do-
zadu dokážete pohnout i těžkou věcí.

V tomto smyslu se teď musíte podívat na všechna zaslíbená hrubohmotná dění. Není 
možné, aby něco přišlo skokem, neboť hmotnost a její setrvačnost to nedovolují. I tak-
zvané revoluční změny v přírodě, jako jsou například různé přírodní katastrofy, jsou vý-
sledkem časově velmi dlouhého působení, které dlouho není viditelné.

Jako příklad si vezměte tlakový hrnec. Dlouho jej musíte zahřívat, aby se vlivem tep-
la zvýšil vnitřní tlak. Jakmile tlak dosáhne určité hranice, může uvolnit pojistku a vám 
se zdá, že najednou došlo k výbuchu páry. Tak to však není, neboť došlo jen k jejímu 
náhlému  uvolnění  z  místa,  přičemž  toto  dění  se  připravovalo  velmi  dlouhou  dobu. 
Podobně pracují například sopky.

Takže i přírodní katastrofy jsou připravovány velmi dlouho dopředu. Bytostní zvyšují 
tlak na takovém místě, kde může dojít k náhlému uvolnění „pojistky“. Pojistky jsou růz-
ného druhu, proto se tento tlak projeví jako zemětřesení, výbuch sopky atd. Setrvačnost 
pak způsobuje, že vlna síly, která se uvolnila, zasáhne obrovské území.

Vraťme se  však  k  vám,  lidé.  Vaše  jednání  a  také  vaše  myšlení  se  odehrává  ve 
hmotnosti, proto i ono je pomalé a nese s sebou velkou setrvačnost. Víte přece, že vaše 
myšlenky působí jen v hrubohmotnosti a že vytvářejí jen hrubohmotné útvary, a tedy 
i ony jsou pomalé.

Na druhou stranu vytvářejí tlak, který působí zpětně na vás, a stačí, když se najde 
slabší místo, které jako pojistka povolí, což má za následek výbuch. Tyto výbuchy pak 
přinášejí  převratné změny ve vašem hrubohmotném okolí.  Žel,  většinou jsou to vý-
buchy zlých a nesprávných myšlenek, z nichž mezi ty největší můžete zařadit války.

Když si však uvědomíte, jaké účinky mají války, zkuste si představit, jaké účinky by 
musel  mít  výbuch dobrých myšlenek. Musel  by smést  v očistném ohni všechno ne-
správné a zlé.

A to je vaše úloha, lidé. Proto udržujte krb svých myšlenek čistým, založíte tak mír 
a budete šťastni!
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37. Vztah k Bohu

Ztratili jste, lidé, pravý pojem, který vyjadřoval váš vztah k Bohu. Tento pojem nebyl 
„uctívání“, bylo to něco více než dík, něco, co se dalo jen cítit. Tento pojem byl znám 
jen v dávných dobách Atlantidy, ale ani tehdy neměl slovní vyjádření.

Nepotřebovali jste slovy vyjadřovat svůj vztah k Bohu a nepotřebujete to vlastně ani 
nyní. Vždyť do Výšin jde jen váš  cit. Jenže ten dávný, čistý cit, který vyjadřoval váš 
vztah k Bohu, jste ztratili.

Pro vysvětlení tohoto děje se musíme vrátit asi o dvacet miliónů let zpět, do dávných 
dob Atlantidy.

V duchovní oblasti byl již pád za vámi a stejně tak i v oblasti myšlenek. Na Zem se 
inkarnoval jeden temný duch. Svůj temný cit i temné myšlenky chtěl prosadit i hrubo-
hmotně, ale nevěděl jak. Dlouho, předlouho přemýšlel, až se mu jednou podařilo zko-
molit slovo nejvznešenější, slovo „Bůh“.

V jazyce, který tehdy používal, toto slovo znělo „Gom“. Tento temný duch řekl jen 
„Go“. Hrubohmotně si toho téměř nikdo nevšiml.  Ale v myšlenkovém světě nastalo 
divné dění. Vznikl obraz někoho, kdo se povýšil nad Boha!

Nikdo však nevěděl, proč vynecháním jednoho písmene vznikl tento obraz. Až po 
dlouhém období se našlo řešení. Do stvoření vyšel prastvořený rytíř z Hradu Grálu, aby 
na Zemi zachytil toto slovo a zjistil, jaký význam v pozemském konání mu temní, kteří 
jej začali všeobecně používat, dávají.

Tento význam rytíř odhalil, i když pro něj neměl pochopení. Jeho přesné znění bylo: 
„Jsem více než Bůh.“ nebo „Jsem jádro Boha.“ Dnes toto slovo znáte stále, jen v jiném 
slovním znění. Je to slovo „já“.

Proto k vám Bůh praví: „Já jsem!“, protože jedině On smí říci, že je Bůh!
Slovíčko „já“ mezi lidmi tak zdomácnělo, že úplně vytlačilo původní oslovení vlastní 

osoby. Přesto se s tím můžete i  dnes setkat  u dětí,  dokud se příliš neprojevuje pře-
pěstovaný rozum. Jsou to ty případy, kdy se dítě nazývá vlastním jménem.

Používání slovíčka „já“ by ještě v tomto směru nebylo to nejhorší. Mnohem horší je 
to,  že  jeho  používání  v  průběhu tisíciletí  zatlačilo  původní  cit  vyjadřující  váš  vztah 
k Bohu tak do pozadí, že ho již neznáte! Je to především proto, že toto slovo bylo prvot-
ní příčinou změny vašeho mozku. Jedině ti, jejichž mozky byly ve správném poměru, 
poznali tento cit. U jiných to není možné, i kdyby jakkoliv chtěli! Je to proto, že tento cit 
je to nejvyšší, čeho člověk může dosáhnout, a vyžaduje si i po hrubohmotné stránce 
člověka plně připraveného přenést jej do hmotného.

Na to však  potřebuje  plnou sílu  zadního  mozku.  A jelikož  dnes  nejenže  nemáte 
správné poměry mozků, ale i vaše těla jsou zakrnělá, není to vůbec možné. Ti, kteří  
mají tento cit plamenně vryt do svého ducha, proto vždy trpěli. Ani Syn Boží Ježíš ne-
byl výjimkou.

Tento cit vytváří mohutný tlak a každý, kdo jej pozná, trpí, neboť si uvědomuje, že 
tento cit by mohl přinést převratné změny, ale on jej nemůže dát. Trpí také proto, že 
jeho nitro je naplněno něčím úplně jiným, než čím jsou naplněni lidé z jeho okolí. Trpí  
také proto, že cítí, že jedině plné projevení tohoto citu by mohlo lidem ukázat, jaký kdo 
vlastně je.
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Vztah k Bohu

Přísně vzato, každý člověk je takový, jaký je jeho vztah k Bohu, který se projevuje 
právě tímto citem. Pokud proudí naplno, nikdo se nedokáže ani v hrubohmotnosti pře-
tvařovat. To je možné jedině tím, že rozum zaujal místo tohoto citu.

To je jediné pravé vysvětlení rozporu mezi citem a rozumem, protože rozum zatlačil 
právě tento cit  jako první. Zatlačení všech ostatních citů bylo  jen důsledkem.  Tyto se 
však při správné činnosti mozků mohou projevit i v současnosti.

Po zatlačení pravého citu k Bohu byl rozum nucen hledat něco, co by jej zdánlivě na-
hradilo. Lidé, kteří ho ještě nepoznali, ho totiž cítili u jiných a přirozeně po něm toužili. 
Rozum našel rychle náhradu, pocit díku. Lidé byli spokojeni a rozum triumfoval. Místo 
nejvyššího citu zaujal obyčejný pocit! Kdo byl ukrytý za rozumem, to víte sami.

Po určité době však ani tento pocit nestačil na další zotročování duší. Pocit díku je 
ještě dost  čistý.  Dokud však  lidé  žili  v  Atlantidě,  nepodařilo  se  na  tom temnu nic 
změnit. Až odchodem lidí se u těch, kdo odešli, podařilo tento pocit díku zatlačit do po-
zadí. Tehdy se někteří z nich vrátili zpět do Atlantidy.

Jejich příchod vyvolal zmatky. Byli malí co do výšky a velmi se zkrátil jejich věk. 
Tehdy se temnu podařil téměř matový tah. Původním obyvatelům Atlantidy vsugeroval 
myšlenku, že musí být  něco víc než ti maličcí! Tato myšlenka následně vedla k pocitu 
uctívání sebe sama!

Protože však toto nebylo veřejně dost dobře možné, hledali lidé vhodnou formu, aby 
to vypadalo jinak, a přece aby každý cítil, o co jde, i když to nemohl říci. Tuto formu se 
jim podařilo najít, vzniklo uctívání Boha. Ve skutečnosti se v chrámech začali předvá-
dět sami lidé. To byla hlavní příčina, proč byla Atlantida potopena.

Některým z nich se podařilo včas z Atlantidy odejít. Přišli do jiných částí Země, kde 
našli malé lidi. Ti k nim vzhlíželi jako k něčemu nevídanému. Příchozí toho zneužili  
a přímo se představili jako „bohové“. Mnohé ságy, mýty nebo jiné pozůstatky hovoří 
o této minulosti.

Tito příchozí bez milosti likvidovali ty, kteří je nechtěli uctívat, čímž vznikly první 
krvavé oběti. Uctívání přešlo postupně do všeho. Když se jim uctívání sebe samých zdá-
lo málo, přikázali uctívat chrámy, později ozdoby a tak to pokračovalo dále. Takto se 
uctívání postupně zakořenilo tak hluboko, že ještě i dnes je považováno za to nejvyšší. –

Zdánlivě se vám tímto bere velmi mnoho. Ale pouze zdánlivě, neboť se vám dává 
víc, než si dokážete představit. – –

Slovo „úcta“ má stejně tak svůj původ v staroatlantském slově „Gom“. Jeho změnou 
vzniklo slovní spojení „go om“, tedy: „Mne uctívejte!“

Ve východních kulturách jsou obě dvě slova tohoto spojení „go om“ dodnes známa. 
Slovíčko „go“ označuje logickou hru, kde je důležité zvítězit, a slovíčko „om“ vyjadřuje 
mantru takzvaného kosmického poznání, která však vede k vysouvání duchů do střední 
hrubohmotnosti se všemi známými důsledky.*

* Přednáška: „Okultisums, magie, hypnóza“
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38. Pád do hříchu

Pád do hříchu se udál velmi, velmi dávno, před více než dvaceti milióny lety v časech 
Atlantidy. Nechte před svým zrakem vyvstat obraz, jak k tomuto dění došlo.

Pád proběhl nejprve v oblasti duchovní a potom myšlenkové. Jak k tomu došlo?
Jedna jiskřička, konkrétně žena, v jemnohmotnosti pocítila cit počáteční nenávisti. 

K podobnému dění dochází občas i v jiných stvořeních. Tím se tato jiskřička hned od-
dělí od ostatních, jelikož ti se jí začnou stranit. Lucifer a Lucie ihned začnou vysílat 
zvýšenou pomáhající Lásku, čímž se jiskřička tohoto nesprávného citu v osamělosti, do 
níž se sama dostala, dokáže zbavit.

V tomto stvoření to však bylo jinak. Lucie uviděla, že tento temný cit zvýšil pohyb 
v ostatních jiskřičkách. Pochopila, že to bylo způsobeno pokušením temného cítění, kte-
rému tyto jiskřičky odolaly. To se jí zalíbilo a zeptala se Stvořitele, jestli by směla zavést 
pokušení jako všeobecný princip pro urychlení vývoje jisker.

Z Výšin zazněla varovná odpověď: „Ne!“ Ne proto, že ačkoliv se pokušením urych-
lí vývoj několika jiskřiček, které tím byly dotčeny, ta jedna, která tento cit vyvolala, 
jednala proti Vůli Boží. Tím jí hrozil pád a pád ani jednoho tvora nestojí za to, aby se 
něco urychlilo. Proto je jediný správný princip pomáhající Lásky, který platí ve všech 
stvořeních.

Lucie tomu neuvěřila! Nenechala se poučit od Stvořitele! Kdyby Jej byla poslechla, 
uviděla by, že i tato jedna jiskřička se díky pomáhající Lásce rychle začne vyvíjet znovu 
směrem nahoru. Místo toho začala jednat podle vlastního pochybeného chtění. Nabídla 
lidem princip pokušení,  jehož obraz je popsán v Bibli jako had, který pokoušel Evu 
u stromu poznání.

Jediná jiskřička, která se ihned nechala tímto pokušením zlákat, byla právě ta, která 
tehdy v sobě pocítila zárodek prvního temného citu. Chtěla jej prosadit i hrubohmotně, 
ale nevěděla jak. Až po mnoha letech se jí  jednou podařilo zkomolit  slovo nejvzne-
šenější, slovo „Bůh“. Jak již víte, jiskřička tak nadřadila své „já“ nad Boha!*

Toto dění bylo z hlediska následků to nejstrašnější. Doposud totiž většina jiskřiček 
odolávala pokušení. Najednou však na ně začala z myšlenkové centrály doléhat slova: 
„Můžeš být více než Bůh!“ To byl skutečný pokušitelský had, kvůli němuž jiskřičky za-
čaly jedna za druhou padat do hříchu.

Lucie  těmito  jiskřičkami  opovrhovala.  Velmi  ji  hněvalo,  že  ničí  výsledky  její 
„práce“. Namísto rychlejšího vývoje totiž jiskřičky začaly padat směrem dolů. Lucie ne-
rozuměla a ani rozumět nemohla, neboť předtím nechtěla slyšet varovný hlas Stvořitele, 
a proto jej již teď neslyšela vůbec.

V jejím nitru se začalo ozývat: „Byla jsem to přece já, která zavedla takový vynikají-
cí princip. Byla jsem to přece  já, která jsem dala lidem lepší možnosti než Stvořitel!“ 
Toto byl její pád.

Když padla Lucie, došlo k prudkému pádu celého stvoření. Mnoho těch, kteří do té 
doby odolávali pokušení, přestalo odolávat, protože se Lucie dostala do jejich blízkosti. 
Klesla do hmotnosti, odkud mohla víc a víc podněcovat svůj princip. Přestože stále svý-
mi oběťmi opovrhovala, nechtěla uznat, že se mýlila. Zakrývala si svůj zrak a nechtěla 
vidět Pravdu.

* Přednáška: „Vztah k Bohu“
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Pád do hříchu

Ve Výšinách mezitím začaly přípravy na záchranu. Ty však trvaly tisíciletí. –
Lidé, ani nevíte, co vše se pádem jedné jediné hmotné části stvoření stalo. Zpomalilo 

to vývoj celého stvoření, protože všechny hmotné části jsou napojeny na části duchovní. 
Je to jako tělo, kde onemocní jeden orgán. Trpí tím celé tělo, nejenom nemocný orgán.

Zpomalil se tím tedy i vývoj v duchovnu, neboť namísto vývoje nahoru se musel za-
čít zachraňovat nemocný orgán. Následně se zpomalil i vývoj v praduchovnu a v ko-
nečném důsledku to mělo vliv na celé stvoření!

Je pravda, že pár jedinců se díky pádu a principu pokušení vyvinulo rychleji. Avšak 
za jakou cenu!  Za cenu,  že  se  opozdil  vývoj  miliard!  To je  důsledek,  který se  bude 
projevovat ještě věky.
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39. Návštěva

„Host do domu, Bůh do domu!“ Tak a podobně zní toto pořekadlo ve všech řečech svě-
ta. Co však znamená?

Když se podíváte na první přikázání Boží, zní to téměř jako rouhání, ale rouhání to 
není. Toto poznání bylo dáno již v Atlantidě. Co tedy znamená?

Když přijde návštěva, nemá se s ní hovořit o běžných věcech, ale jen o věcech, které 
se týkají věčnosti. S oblibou se na takové návštěvy dívá z Výšin a směřuje k nim Síla 
požehnání. Tato Síla je adresná a zasahuje jen ta místa, kde se čas návštěvy opravdu po-
užije na získání pravého pokladu. Tímto děním je skutečně mezi vámi přítomen Bůh ve 
formě požehnávající Síly.

Nepleťte se však, tato Síla není jen tak rozdávána. Jako ve všem, i  zde musí být 
splněn Zákon zvratného působení, tedy zpětného dávání. Pokud Sílu přijmete, jste po-
vinni ji následně použít a znásobit v každodenním působení.

Pokud během návštěvy změníte  téma rozhovoru,  stane se  změna.  Síla požehnání 
přestane proudit a ta,  která již byla vylita,  u vás zůstane. Pokud ji však nepoužíváte 
k tomu, na co je určena, tedy k získání nebeského pokladu, dostane se tato Síla do roz-
poru s vašim jednáním a zatlačí vás velmi hluboko. Mnohem hlouběji, než kdybyste od 
začátku návštěvy nemluvili o ničem duchovním. Je to proto, že v takovém případě by 
Síla požehnání neproudila.

V tomto dění je zároveň skryto poznání, proč je nutné při pobožnosti a po ní za-
chovat mlčení. Není tím míněno mlčení hrubohmotné, neboť vaše myšlenky a city ne-
mlčí nikdy, ale mlčení o hmotných věcech, které nejsou potřebné řešit právě v tu chvíli.

Je proto vhodné, když se po pobožnosti a také před pobožností vedou duchovní roz-
hovory. To samozřejmě neznamená, že se nenajíte nebo nebudete sledovat čas, kdy máte 
odejít. Také se musíte postarat o vám svěřené děti a též o zvířata, která chováte. To je 
půst v pravém významu. Děláte zdánlivě běžné věci, ale jen ty, které jsou neodkladné 
anebo nevyhnutelné. Duchovní rozhovory se dají vést i při této práci.

Takto se den pobožnosti změní na pravý svátek. Pokud budete takto konat každým 
dnem, váš život se změní na pravou modlitbu a nikdy nekončící pobožnost.
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40. Zdánlivé duchovní rozhovory

Myslíte si, že víte, co jsou duchovní rozhovory. Že jsou to jednoduše rozhovory o Bohu, 
o Slově či o Pravdě.

Ano i ne. Ano v tom, že duchovní rozhovory se opravdu týkají věčných věcí, Boha, 
Slova a Pravdy. Ne v tom, jak je vedete!

Duchovní  rozhovor  je  duchovním  rozhovorem  tehdy,  když  je  váš  cit  v  souladu 
s vaším myšlením, slovy a skutky. To je nutná podmínka. Ale ještě ani to nestačí na to, 
aby se rozhovory o věčných věcech mohly považovat za duchovní rozhovory.

Druhou podmínkou je, že během duchovních rozhovorů nebudete odbíhat k běžným 
věcem,  které  v tu  chvíli  nejsou  právě nevyhnutelné.  To samozřejmě neznamená,  že 
nenavaříte, ale že nebudete vaření věnovat více času, než je nevyhnutelně nutné na pří-
pravu běžného pokrmu.

Třetí,  tou  nejnutnější  podmínkou,  aby  rozhovory  o  duchovních  věcech  byly 
duchovními rozhovory, je to, že musí přijít Síla požehnání.

Všechny ostatní rozhovory o věčných věcech jsou jen zdánlivé duchovní rozhovory.
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41. Duchovní rozhovory

Duchovní  rozhovory  jsou  jednou  z  nejdůležitějších  součástí  života.  Mají  probíhat, 
pokud možno, neustále – v práci, v domácnosti, při oddychu, před i po pobožnosti.

Zdá se vám nemožné neustále hovořit o Bohu? Nezaměňujte si však duchovní roz-
hovory s rozhovory o Bohu. Ano, i  rozhovory o Bohu jsou duchovní rozhovory, ale 
kromě toho je ještě i mnoho jiných témat. Přísně vzato, téměř každý rozhovor se může 
stát duchovním, když ho takovým učiníte.

Podívejme se proto, jak se toho dá docílit. Prvním předpokladem je, abyste se snažili 
Slovo žít. Potom vaší snahou bude přenést toto žití do všeho, tedy hledat způsoby, jak se 
to dá. Nechť potom zavedete řeč prakticky na cokoliv, budete se do toho snažit vnést  
duchovní a tím učiníte z obyčejného rozhovoru rozhovor duchovní.

Uveďme si proto několik příkladů. Rozhovor o odívání se stane duchovním rozhovo-
rem tehdy, když si budete povídat o takovém odívání, jaké je vhodné podle Zákona. 
V takovém rozhovoru je potřeba hledat vhodné přírodní materiály, zdravé, nechemické 
barvy nebo střihy nepodléhající módě, ale přizpůsobující se postavám.

I do rozhovoru o jídle je možno vnést duchovní tehdy, když se hledají odpovědi na 
to, jaké jídlo tělu opravdu prospívá, co je vhodné vařit ve které světové části nebo které 
suroviny jsou čisté.

Již jen z těchto ukázek lze vidět, že témata duchovních rozhovorů jsou prakticky ne-
omezená. Samozřejmě, nepatří sem rozhovory na téma „co si obléci“, „co uvařit“, ale 
„jak se obléci“, „jak uvařit“.

Ptáte se, co je na těchto tématech duchovní? Všechno! Je to přece praktické přená-
šení poznatků získaných ze Slova do konkrétní podoby v každodenním životě. Samo-
zřejmě, takové rozhovory nemají být přehnaně dlouhé, aby to nevedlo k jejich stržení do 
prachu pozemského, tedy do témat „co si obléci“, „co uvařit“.

Z těchto duchovních rozhovorů vzniká přirozená touha po hlubším poznání u těch 
duchů, kteří se dané problematice věnují hlouběji. Tímto je položen základ pro samo-
statná setkávání, na němž je možno rozvést poznání do šířky i do hloubky a tím ho při-
vést k pozemské dokonalosti.

Opět si uveďme pár příkladů. Potkají se švadleny, aby si vyměnily zkušenosti, na zá-
kladě kterých pak mohou mnohé zlepšit, zjednodušit, případně si i v mnohém ulehčit  
svou práci ve prospěch krásy, účelnosti a v neposlední řadě i spokojenosti. Pokud totiž 
švadlena šije pouze jeden druh šatů, i kdyby by to byly slavnostní šaty, nevnáší do této 
práce žití Slova, jelikož běžné šaty se pak musí šít u švadlen, které Slovo neznají, nebo 
si neumějí představit, co je ze Zákona vhodné a co ne.

Jiný příklad můžeme najít u kuchařů. Čistých surovin není až tak moc, ale i přesto se 
z nich dá připravit velké množství různých pokrmů. To však nedokáže jeden duch. Proto 
si mají na svých setkáních vyměňovat poznatky, mají se obohacovat o to, co komu na-
diktovali bytostní, a v současnosti si mají vyměňovat informace o tom, jak do maxi-
mální  míry  snížit  podíl  škodlivých  surovin,  které  jsou  nuceni  používat,  neboť  jiné 
nejsou.

Takovým způsobem se mají setkávat všichni duchové, aby tak prakticky zaváděli do 
života vše, co jim radí bytostní nebo co jim radí jejich duchovní vedení. Bez tohoto bu-
dou stále o Slově jen hovořit jako o něčem teoretickém bez praktického využití. Potom 
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Duchovní rozhovory

však promeškají pozemský čas na nicotnostech, neboť jako hosté nedokázali udržet svůj 
příbytek, tedy Zemi, čistým.

Tato činnost je spojením duchovního s hmotným v každodenním životě a to je služ-
ba, k níž jsou duchové voláni. Ti, kteří před Oltářem Pána slibují, že mu chtějí sloužit, 
toto již musí znát, tedy musí tak žít, neboť je to základní předpoklad pro nalezení další-
ho úkolu, který je jim dán v okamžiku jejich povolání.
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42. Šíření Slova

Pokud duchové Slovo žijí, mají právo a také povinnost Slovo šířit. Je velmi mnoho růz-
ných forem, jak se dá Slovo šířit. V současnosti prodáváte především literaturu. To je 
však ta nejmenší část šíření Slova. Nutnou podmínkou k tomu, aby se Slovo šířilo, je to,  
že se lidé musí o Slově dozvědět. Proto je prodej literatury až na posledním místě.

Formy, jak se duchové mají o Slově dozvědět, vždy závisí na konkrétní zemi, tedy na 
mentalitě lidí. Proto v nadcházejících řádcích hledejte to, co vás osloví, a ne to, co má 
oslovit jiné. Slepé kopírování určitých postupů vede jen ke strnulosti, v důsledku čehož 
se Slovo ve skutečnosti nešíří.

Vhodnou formou šíření Slova jsou osobní rozhovory. Nejvíce se osvědčují v okruhu 
známých a kolegů. O Slově je nutné hovořit nenásilně, tedy žití Slova z vás musí vy-
cházet samo. Pak tito známí či kolegové za vámi s otázkami sami přijdou.

Lidem je nepříjemné, pokud se jim vnucuje Slovo tak, jak to dělají  například je-
hovisté. Na jejich příkladu je vidět, že lidé nejdříve posuzují, jak se Slovo šíří, a až pak, 
co se šíří.  V tomto je velká zodpovědnost,  abyste svým jednáním nesvedli duchy ze 
správné cesty. Proto musí být u vás v souladu vaše myšlení i jednání, jinak v tom ostatní 
dříve či později najdou rozpory, což může vést k jejich odvrácení.

Oslovovat  neznámé  lidi  si  může  dovolit  jen  ten,  kdo  umí  automaticky  přijímat 
z duchovna,  tedy  je  schopen  přijímat  vysoké  duchovní  inspirace  v  jakékoliv  životní 
situaci  bez toho,  že  by bylo navenek viditelné,  že vlastně slyší  duchovním sluchem. 
V některých zemích je běžné hovořit i přímo s neznámými lidmi, například v Africe. 
I v těchto zemích však mají takové rozhovory vést jen ti, kteří slyší.

Další formou šíření Slova jsou veřejné přednášky. Společně s předcházejícím vlastně 
tvoří ten nejpřirozenější způsob, tedy přímý kontakt s lidmi. Přednášky se mají konat po 
celé zemi tak, aby se na určitém místě opakovaly až po relativně dlouhém čase.

Rozhodně se nemají konat přednášky na téma „duchovní příčiny nemocí“. Vhodný-
mi tématy jsou aktuální dění vysvětlená z hlediska Zákona. Nejhorší je citovat, ale také 
tak je nevhodné používat jen vlastní slova.

Přednášky mají vycházet výhradně z Poselství Grálu, tedy mají se s ním zachvívat 
v jednotě. Nemají být čistě teoretické, ale na konkrétních příkladech se má ukázat půso-
bení Zákona.

Je zapotřebí, aby přednášky vedl takový člověk, který umí odpovídat na dotazy po-
sluchačů vlastními slovy, tedy ne citátem, která však rozhodně musí být v souladu se 
Slovem.

Přednášky se na jednom místě nemají tak často opakovat proto, aby se nevytvořila 
stabilní  skupina  posluchačů,  kteří  by zůstali  jen posluchači.  Ti,  kteří  jsou  zpečetění, 
mohou svou účastí podpořit přednášejícího, nemají však kvůli tomu, na rozdíl od sou-
časnosti, cestovat. Přednášky jsou určeny hledajícím, nikoliv jim!

Nevyhnutelnou součástí přednášky je poukázat na zdroj poznání, avšak bez toho, aby 
se zvěstovalo.

Prodej literatury na některých místech může být vhodný, na některých ne. Je lepší, 
když se dopředu připraví obě možnosti s tím, že se v průběhu vycítí, co je vhodné.

Další formy pro šíření Slova jsou jen pomocné. V první řadě mezi ně patří různé 
časopisy nebo brožurky dávané do obchodní sítě. V nich je potřeba, podobně jako při 
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Šíření Slova

veřejných přednáškách, vysvětlit různá dění podle Zákona. Mají tu výhodu, že mohou 
být obohaceny o různé obrázky, grafy či tabulky, avšak na druhou stranu chybí to pod-
statné, osobní kontakt.

V časopisech je vhodné dát prostor na dotazy čtenářů s tím, že si redakce vyhrazuje 
právo neodpovídat na dotazy, které se netýkají jádra věci, otázky osobní a otázky ne-
věcné.

V některých případech jsou výjimečně vhodné i jiné formy upozornění na Slovo, na-
příklad plakáty  nebo televizní  a  rozhlasové relace.  Tyto formy by se  měly používat 
opravdu jen výjimečně, neboť přestože například televizi nebo rozhlas sleduje mnoho 
lidí, jejich zbývající program je ve většině případů úplně nevhodný a do značné míry za-
stíní to, co mělo být řečeno.

Plakáty jsou vhodné jen tam, kde jimi nejsou lidé zaplaveni, protože jinak je většina 
ani nevnímá. Mají opodstatnění, jestliže jsou náklady na jejich výrobu minimální a pou-
žijí se především v knihkupectvích a knihovnách, aby upozornily na literaturu. Jejich ob-
sah by měl být spíše nenápadný, ale poutavý, vhodný je i krátký citát.

Samozřejmou, ale z hlediska důležitosti tou poslední formou šíření Slova, je prodej 
literatury. Protože se tak děje převážně běžnou obchodní sítí, značně závisí na všech 
předcházejících formách šíření Slova.

V konečném důsledku není ani tak důležité, kolik lidí si Slovo koupí, ale jací lidé si 
ho  koupí,  jestli  jej  také  přečtou  a  jestli  mu  i  porozumí.  Právě  toto  závisí  na  celé 
duchovní  práci,  tedy  i  na  tom,  jak  dokázali  všichni  ostatní  Slovo  šířit  při  osobním 
kontaktu.
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43. Hledání

Po mnoha miliónech let jste opět na začátku hledání své osoby. Všechno staré zaniklo 
a je zde jen to nové. Nepřipravení, s prázdnými lampami na olej jste se najednou ocitli 
uprostřed nového dění a nevíte, co dál. Nevíte to jednoduše proto, že během mnoha mi-
liónů let jste se nenaučili hledat.

Posvátná lampa na olej jste vy sami s dary, které jste dostali od Boha při svém stvo-
ření. Posvátná nádoba proto, že když hledáte Pravdu, tak ji i naleznete a tehdy do vás 
může proudit posvěcující Síla z Výšin.

Musíme se opět vrátit na začátek, neboť se ještě stále neumíte této posvěcující Síle 
správně otevřít. Hledáte všelijaké možné i nemožné způsoby, jako jsou meditace, relaxa-
ce, omílání manter ve východních náboženstvích nebo odříkávaní růženců a litanií v zá-
padních  náboženstvích,  náboženský fanatismus  projevující  se  od  misionářství  až  po 
upalování, náboženské války nebo posluhování církevním hodnostářům.

Při všech těchto činnostech ve vás vzniká pocit služby a myslíte si, že se otevíráte 
žehnající Síle z Výšin. Opět musíme zdůraznit, že je to jen pocit! Protože jste přesvěd-
čeni, že u vás to tak není, musíme vám vysvětlit prožívání Síly v den Svaté Holubice 
nebo v jiný svátek.

Proč nic necítíte v čase, kdy nejste na Hoře, nebo proč cítíte jen něco slabého? Od-
povíte, že na Hoře je zakotvená Síla z Výšin. Proč potom, když tuto Sílu lidé svým zne-
svěcením odpojili, ji na Hoře účastníci slavností stále jakoby cítí a mimo Horu ne?

Síla jdoucí z Výšin zasahuje  celé stvoření, nevyjímajíc jedno jediné místečko! Na 
Hoře však byl stánek po posvěcení spojen s bezbytostnou částí Hradu Grálu. Proto se 
mohlo o Hoře hovořit v pojmu „Výšina Grálu“ a o ostatních částech Země v pojmu „po-
zemské nížiny.“ Ale jen proto.

V den slavnosti do takto posvěceného stánku proudí opravdu větší Síla, ale ta může 
zasáhnout jen ty, jejichž původ je v souhlasu s touto Sílou. To znamená, že ve stánku,  
který je spojen s bezbytostnou částí Hradu Grálu, tato Síla stonásobně posílí ty, kteří 
smějí hovořit o božském. Skrz ně pak proudí změněná, přiměřeně oslabená Síla na ty, 
kteří smějí hovořit o praduchovnu, a následně skrz ně opět přiměřeně oslabená Síla na 
všechny ostatní.

I  když je tato Síla tolikrát  zeslabená, je vždy větší,  než mohou přijmout ti,  kteří  
nejsou  účastníky  těchto  slavností.  Pokud však  chybí  některý  ze  spojovacích  článků, 
mohou účastníci přijmout jen takovou Sílu, jaká je vylévaná na kterékoliv jiné místo na  
Zemi.

V ostatních vysvěcených stáncích je to, samozřejmě, stejné, i když posvěcení bylo jen 
do nižších, praduchovních částí Hradu Grálu. Toto propojení je důležité i při úkonech 
konaných před Oltářem Pána. Tehdy bez ohledu na to, zda je nebo není přítomen někdo 
z vyšších částí  stvoření,  proudí například v okamžiku zpečeťování,  povolávání  nebo 
požehnávání manželství tato Síla přímo skrz učedníka. Proto je nutné, aby měl učedník 
praduchovní plamen učedníka, neboť jen tak je schopen v tomto okamžiku tuto větší 
Sílu zprostředkovat.

Nyní se vraťme k otázce, jak je možné, že i když větší Síla neproudí, přítomní jako  
by ji  cítili? Bylo to jen a jen proto, že cítili  to samé, co věřící  církví  při  jejich ná-
boženském zanícení.
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Hledání

Běžte a ptejte se příslušníků všech možných náboženských církví, hnutí a sekt, zdali 
někdy měli, a když měli tak jaké, prožití této Síly. Budete velmi překvapeni, když vám 
většina z nich odpoví, že ano. Popisováním jejich prožití zjistíte, že je přesně to samé, 
jako to vaše, ba dokonce ještě větší, krásnější, silnější!

Ptáte se, jak je to možné? Je to jednoduché. Devadesát procent z těchto prožití není 
nic jiného než rozumový pocit! Jak jinak byste cítili větší Sílu z Výšin i v ty dny, kdy ne-
proudí?! Kvůli tomu, že se vy rozhodnete konat slavnost, nebude tato Síla proudit!

Máte hned námitku: „Vždyť i Pán dělal zvláštní slavnosti!“ Nezaměňujte si však to 
podstatné – Sílu, která byla přímo z Pána cítit i ve všední dny, se Sílou požehnání, která 
může proudit tehdy, když se o ni poprosí. Vždyť nač byste jinak prosili o požehnání jíd-
la. Také si ji nezaměňujte se Sílou, která proudí výhradně ve zvláštní dny, neboť proudí 
od těch, kteří jsou daleko nad hranicí stvoření.

Nyní se vraťme k úkolu hledání Pravdy, tedy k tomu, jak máte naplnit své lampy. 
Přestože je to jednoduché, během mnoha miliónů let jste ukázali, že to stále neumíte. 
Kdo z vás jednou jedinkrát tuto Sílu skutečně procítí, pozná, že je hořící lampou, najde 
sám sebe a začne plnit Boží Vůli. Nemůžeme vám dát návod, jak tohoto dosáhnout, 
protože k tomu je nutno, aby byl váš duch živý.

Proto hledejte a najdete, ale konečně při tomto hledání používejte výhradně ducha! 
Nehleďte na to, kdo je okolo vás, kdo je jak oblečen, či  je-li  vše slavnostně vyzdo-
beno … neboť to vše způsobuje, že prožíváte jen rozumově a to si zaměňujete s ci-
tovým prožitím.

Důkazem takového jednání je i to, že všechny předpisy berete jako církevní dogma, 
že vše děláte „na efekt“, neboť jinak nic nedokážete cítit!

Kdo však  nedokáže  cítit  Sílu  z  Výšin  i  mimo slavnostně  vyzdobené  chrámy,  je 
duchovně mrtev!
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44. Spouštění lavin

Slovo je jako lavina, i ji spouští maličká vločka sněhu. Doposud se vždy Slovo šířilo jako 
lavina, od jedince k tisícům. Podívejte se do historie a sami si tohoto dění všimnete.

V raných dobách to byly tisíce těch, které nazýváte připravovateli cest. Připravovali 
cestu Slovu tím, že toto Slovo přijímali, převáděli jej do pozemské formy a začali jej 
i pozemsky šířit. Tisíce ho od nich přijaly a šířily dále.

Nebyli připravovateli cest proto, že Slovo mělo později přijít do stvoření přímo, ale 
proto, že připravovali cestu k duším jednotlivých lidí, po níž mohli kráčet, a tak sami 
pochopit Slovo. Jména připravovatelů jsou již dávno zapomenuta, neboť je nikdy ne-
dávali do popředí.

Takto ubíhaly milióny let. Časy se změnily. Do stvoření přímo vešlo Slovo. Tisíce 
bylo těch, kteří se odhodlali připravit Mu cestu ve všech částech stvoření. Tak vznikli 
legendami opředení rytíři kulatého stolu, jejichž sídlem byl praduchovní Patmos.

Když přišlo Slovo na tento ostrov, zasedlo mezi ně na připravený trůn. Tak se tento 
ostrov stal ostrovem svatých zvěstování. Mnozí z rytířů vyšli dále do stvoření, aby i zde 
připravili cestu. Jména některých z nich znáte, byli to připravovatelé cesty Krišna, Lao'c, 
Zoroaster atd. Jména ostatních vám známa nejsou, neboť nepůsobili na Zemi.

Na Zem přišlo Slovo poprvé v Abd-ru-shinovi. Jeho působením se spustily mnohé 
laviny. Ta nejznámější způsobila odchod Židů z otroctví. Méně známé jsou jiné laviny. 
Jednou z nich je i pět Mojžíšových knih, které Mojžíš přijímal od Pána v čase putování 
pouští. Staly se základem židovské víry, a tak vlastně základem téměř všech novodo-
bých náboženství.

Potom přišlo Slovo samotné, nikým nepoznáno, ale doprovázeno těmi nejvěrnějšími 
z věrných, Janem Křtitelem a učedníky Janem a Petrem. Později,  po smrti Slova, se 
k nim přidal i Pavel. Oni byli ti, kteří Slovo jako malé laviny roznesli do světa, čímž 
spustili obrovskou lavinu poznávání tohoto Slova.

Slovo se vrátilo domů, do Jednoty. Přišli noví připravovatelé cest, aby připravili lid-
ské duše na příchod Svatého Grálu. Jména všech znáte. Ale nejde jen o Mohameda, ale 
i krále, básníky, zpěváky, učitele, matematiky a jiné.

Přišel Svatý Grál a všichni připravovatelé cesty se s ním setkali, přestože někteří jen 
těsně před Jeho smrtí. Všichni našli cestu, ani jeden z nich nezklamal, ani jeden jediný! 
Lidská zlovůle jim však zabránila v plnění. Většina z nich byla zavražděna!

Ptáte se, kým byl Bílý rytíř,  když zklamal? Eb-ra-nit  nikdy nebyl připravovatelem 
cesty. Byl věrným strážcem a ochráncem, ale ne připravovatelem.

Svatý Grál se vrátil domů, ale lavinu, kterou spustil, nebylo možné zastavit. Za velmi 
krátký čas se rozšířila více než před dvěma tisíciletími lavina, kterou spustil Syn Boží 
Ježíš.

Nedívejte se nyní na to, kolik je dnes takzvaných křesťanů, ale na to, kolik jich bylo 
před dvěma tisíciletími. Oproti těm, kteří přijali Slovo ze Svatého Grálu, jich byla sotva 
polovina.

Nastala Tisíciletá říše a opět  přišli  připravovatelé cesty.  Ti stejní,  kteří  tu již byli 
v Atlantidě, a jedni z těch mnoha, kteří spoušteli laviny Slova Syna Božího a připravova-
li cestu pro příchod Svatého Grálu. Jejich úkol je opět stejný, připravit cestu. Tentokrát 
je to cesta domů.
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45. Nacházení

„Klepejte a bude vám otevřeno!“ „Hledejte a naleznete!“ „Nalijte olej do svých lamp!“ 
„Připravte si svatební roucho!“…

Tato slova jsou vám známa, neboť takto k vám volal Syn Boží Ježíš. Přestože jsou 
všechna různá, přece vyjadřují jedno a to samé – hledání úkolu.

Největším úkolem, jaký má lidský duch ve stvoření, je stát se vědomým. Na to, aby 
se mohl stát vědomým duchem, musí poznat stvoření a v tomto stvoření sám sebe. Na 
to, aby poznal stvoření, musí poznat Zákony, jimiž se toto stvoření řídí. Na to, aby po-
znal Zákony, musí poznat toho, který je Zákon sám. A to je hledání úkolu. Na to, abyste 
poznali Zákon, musíte chtít tento Zákon prožít v sobě a tím se Mu dobrovolně podřídit.

Ti, kteří chtějí jít proti Zákonu, jej prožívají na sobě, tedy putujíce stvořením jsou vr-
háni ze skály na skálu, kterou si sami na tuto cestu postavili. Bytí se jim stává utrpením, 
protože se jim zdá, že je všechno proti nim. Toto zdání je klamné, jelikož Zákon není 
proti nim, ale oni se staví proti Zákonu.

Ti, kteří činí vše v souladu se Zákonem, jej nepociťují na sobě, ale v sobě. Je to pro-
to, že putujíce stvořením jsou vším podporováni a jakoby unášeni na vlnách, které necítí  
jako něco překážejícího, ale dokáží je procítit vnitřně jako něco hladícího. Tito duchové 
kráčejí v mílových botách, otevírajíce se vědomě žehnající Síle z Výšin.

Duchové, kteří jsou ještě nevědomí, nevědomou službou postupně dospějí k bodu, 
kdy již nechtějí jednat nevědomě, ale  vědomě chtějí sloužit Bohu. To je okamžik, kdy 
smějí být pokřtěni, zpečetěni Světlu, tedy kdy mohou dostat duchovní plášť služby.

Je to rozhodující obrat v jejich celém bytí, protože dokázali, že jsou vědomí, tedy 
znají své místo ve stvoření, Zákony, jimiž se stvoření řídí, a tím poznali,  kdo je Zákon 
sám. Toto poznání je do nich tak pevně vryto, že již nikdy nedokáží klesnout do nevě-
domého a smějí se nazývat „vědomí duchové“.

Vědomí  duchové  jsou  takoví,  kterým smí  být  otevřen  duchovní  zrak  i  duchovní 
sluch, aby tak mohli přímo z duchovna přijmout úkol. Putování hmotnou částí stvoření 
ukončili, proto jejich jediným dalším cílem může být jen plnění takového úkolu, který 
požaduje víc, jinak jejich přebývání v hmotnosti ztrácí smysl.

To, že jsou vědomí, totiž znamená, že Zákon poznali a v každodenním životě ho 
i žijí. Ten, kdo by se toto ještě chtěl jen učit, svým jednáním dává jasně najevo, že je 
ještě nezralý, a proto nemá právo prosit o zpečetění.

Na to, aby vědomí duchové mohli být právoplatně zpečetěni, musí být splněna další 
podmínka. Je to podmínka otevření duchovního zraku a sluchu, aby uslyšeli volání toho, 
kdo jim jako jediný může dát úkol. Na to, aby toto zaslechli, sem přišli a byli na to při-
pravováni.  Nemusí hned slyšet  duchovním sluchem, ale musí  slyšet  jejich duch, tedy 
musí sami cítit,  odkud k nim zaznívá Pravda, kde se jim podává pravý chléb života 
a tam musí hledat. – –

Slyšte duchové, slyšte vy, kteří hledáte. Marné bylo vaše putování dosavadním živo-
tem, neboť jste nenašli to, nač jste sem vůbec přišli. Splněny byly vaše prosby, i když 
jste byli nehodni, abyste přijali tu velkou milost, která je skryta ve slovech „zpečetěný 
Světlu“, tedy ve slově „křest“.

Vaše chtění bylo tehdy čisté, proto bylo vaší prosbě vyhověno, čímž byl splněn Zá-
kon skrytý ve slovech: „Proste a bude vám dáno!“ Bez ohledu na to, zda bylo viditelné, 
jestli opravdu najdete nebo ne, bylo této prosbě vyhověno, neboť Světlo vždy splňuje.
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Nacházení

Obdrželi jste velkou milost, když vám byla sňata páska z duchovního zraku a sluchu, 
čímž vám bylo umožněno, abyste dříve dosáhli zralosti, neboť sami jste na to již nestači-
li. To byl pravý význam zpečeťování těch, kteří se ještě nesměli nazývat vědomými. To 
samé platí i pro povolávání.

Zavírám tuto bránu, protože ani jeden z těch, kterým byla takto poskytnuta pomoc, 
tuto pomoc nevyužil a odhodil ji jako nepotřebnou do prachu země.

To bylo to, co k vám bylo voláno ve Slově „Musíte!“ a to bylo to, co jste nesplnili!
Přenesmírná je vaše vina, protože jste odřekli Boží pomoc!
Amen!
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46. Povolání ke službě

Neuplynulo ještě ani sto let od té doby, co na Zemi začal Pán hrubohmotně povolávat ke 
službě. Vybudoval velkou stavbu, pyramidu, jejímž vrcholem byl On sám. Následovali 
apoštolové,  učedníci,  nositelé  zlatých  křížů  a  nakonec  nositelé  stříbrných křížů.  Na 
ochranu pyramidy byli povoláni rytíři.

Nyní z této pyramidy zůstaly jen hrubohmotné trosky, protože tu již nejsou apoš-
tolové. Co však bude za sto let, kdy na Zemi nebudou už ani nositelé stříbrného kříže? 
Myslíte si, že Pán stavěl tuto stavbu jen na kratičké období pár desítek let? Sami cítíte, 
že to tak být nemohlo.

Nikdy nebylo ponecháno lidstvo jen tak, napospas. V každé době a v každém národě 
byli inkarnováni duchové, kteří  již tehdy tvořili  stupně této pyramidy.  Vždy zde byli 
apoštolové  i  učedníci,  nositelé  zlatého i  stříbrného kříže  jakož  i  rytíři  chránící  tuto 
duchovní stavbu.

Příchodem Pána na Zem dostala stavba jen nové rozměry,  Pán ji  nemusel  stavět 
celou znovu, protože její  základy postavil On sám v dávných dobách, kdy skrze Něj 
vzniklo toto stvoření.

Jeho odchodem se tato stavba nikdy nesnížila, to pouze lidé strhli duchovní dění do 
pozemského prachu. Tím se však sami vyloučili z účasti na této stavbě. Byli to oni, kteří 
ji tímto způsobem hrubohmotně rozbili.

Nebýt  dění,  kdy  bylo  posledním  hrubohmotně  povolaným  apoštolem  zabráněno 
v jejich další činnosti, mohlo dnes mnohé vypadat jinak. Mnozí k tomu duchovně povo-
laní byli již připraveni a stáli na začátku plnění svého úkolu, když zásah pozemského ro-
zumu přetnul hrubohmotné spojení s apoštoly.

Muselo nastat  jiné,  dopředu neplánované dění.  Duchovní  povolání  se  stalo povo-
láním i hrubohmotným, avšak nikoliv na očích veřejnosti. Vlastní prací k tomu povolaní 
dokázali, že vědí, jaký je jejich úkol, a že jej také plní.

Tímto byli povoláni i hrubohmotně, protože jejich činy byly také hrubohmotně vidi-
telné. Aby byl splněn Zákon, zazněla slova povolání i ve střední hrubohmotnosti, kam za 
tímto účelem vyšel posel.

Ti, kteří měli sluch otevřen, toto volání slyšeli a vydali o něm hrubohmotné svědec-
tví. Někteří, kteří byli takto voláni, se zalekli a neuvěřili tomuto svědectví, považujíce jej 
za pokušení.

Neuvědomili si, že volání ke službě není žádné vyznamenání nebo jmenování něja-
kým biskupem či  papežem,  ale  volání  od toho,  který  Je,  k  vědomému plnění,  tedy 
v současnosti volání k takové službě, která je spíše pranýřována, k takové službě, která 
v očích temných vyvolává spíše posměšek, zneuznání nebo dokonce nenávist.

Jejich rozum si to sice neuvědomil, ale duch ano a právě tento duch se polekal toho, 
jak bude posuzován jinými lidmi, čímž nesplnil. Následně padl tam, odkud není návratu.

A proto odteď nebude více hrubohmotného povolávání či zpečeťování v tom smyslu, 
že budou odevzdávány pozemské kříže nebo jiné znaky, ale hrubohmotné povolávání či 
zpečeťování bude prováděno výhradně tak, jak to bylo po tisíciletí, tedy povoláni nebo 
zpečetěni budou moci být jen ti, kteří budou duchovně slyšet nebo vidět, a v hrubo-
hmotnosti  k  tomu zazní  odpovídající  slova  od  těch,  kteří  byli  právě  k  tomu taktéž 
duchovně povoláni.
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Povolání ke službě

Hrubohmotná slova k jejich povolání již zazněla, proto smějí povolávání a zpeče-
ťování vykonávat. Duchové však musí sami poznat, kteří to jsou, aniž by nosili nějaké 
odznaky. To je totiž základní zkušební kámen k tomu, aby hrubohmotně prokázali, že 
opravdu duchovně slyší nebo vidí.

Symboly  povolání  k  službě  jsou  duchovně  viditelné,  proto  se  jimi  může  každý 
k tomu povolaný prokázat. Jsou to zářící rovnoramenný kříž na čele, bílá holubice na 
prsou a k tomu ještě jeden symbol závisející na tom,  komu slouží  – červený kalich, 
jestliže slouží Spravedlnosti, další rovnoramenný kříž, jestliže slouží Pravdě, nebo čer-
vená růže, jestliže slouží Lásce. Ti, kteří slouží Čistotě, mají všechny tyto symboly ve 
tvaru bílé lilie.

Otevřete své oči dokořán a hledejte to, co je duchovně viditelné, nenapodobitelné, 
vždy v dokonalé kráse, záři a čistotě!
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47. První ráno

Hluboká noc panovala nad tímto stvořením. Tak hluboká, že se již zdálo, že nikdy ne-
začne svítat. Avšak každá noc má svůj konec. I tato, která trvala tisíciletí. Přestože se 
vám to nezdá, neboť kolem sebe ještě vidíte velmi mnoho zla a násilí, nové ráno je tu. 
A s ním i nový den.

Ráno je ovšem přechod z noci ke dni, proto je ještě možné vidět stíny. Ale každou 
hodinou a každou minutou se stíny velmi rychle zmenšují, až v poledne zmizí úplně. 
Cesta tam je však ještě dlouhá, ale ne tak dlouhá, jak byste si mysleli.

Starostlivě byl každý z vás připravován na tuto chvíli, takže nyní zůstává již jen jedno 
jediné, přípravu proměnit ve zralý čin. Víte, na jaké místo jste byli ve službě postaveni,  
a proto přesně chápete, co máte dělat.

Doba příprav skončila a vy jste úspěšně složili maturitní zkoušky, a proto nyní zužit-
kujte to, co znáte.

Mnozí z vás se však, žel, polekali a těsně před zkouškou od ní odešli. Znali jste je, 
všechny do jednoho. Svoji cestu si však zvolili sami. Jejich síly chybí, ale budou na-
hrazeny novými silami, až k tomu přijde čas.
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48. Po očistě

Připravte se, duchové, na nové dění. První jiskřičky byly očištěny ve výlevce a opět se 
těší na tuto Zemi. Jakmile odejdou poslední temní, budou se moci inkarnovat v Tisícile-
té říši, neboť jsou částečně vědomé.

Jako obrovský dar od Boha-Otce je obklopuje obláček Lásky. Je to ta Láska, kterou 
někdy právě tyto jiskřičky někomu daly, anebo ta Láska, která se k nim vrátila za jejich 
byť zištné jednání v případě, že ti druzí to takto necítili. Nyní je právě tento dík obklopí, 
a jelikož byl myšlen čistě a upřímně, bude nyní těmto jiskřičkám pomáhat.

Vlastní vědomí jiskřiček je však velmi malé, tak malé, že si to ani neumíte před-
stavit. A tyto jiskřičky přijdou za několik let na Zem. Neumíte si ani představit, co vše 
to bude znamenat.

Stačí však, abyste se podívali na vlastní vývoj. Od dětství se ve vás postupně probou-
zejí všechny vaše dosavadní životy, což vám umožňuje to, abyste již jako desetiletí chá-
pali, co před staletími nevěděli ani starci.

Nyní sem však přijdou jiskřičky, jejichž vědomí je na úrovni před několika milióny 
let! Jaké budou mít oni poznatky? Žádné!

To nesprávné, co dělali, se rozemlelo na prach v očistném procesu a jednoduše to již 
neexistuje. Nic jiného však tyto jiskřičky neuměly. Zkuste se nad tím zamyslet a nepře-
cházejte přes to lehce – je v tom klíč k poznání veškerého dění.

Připravte se, duchové, na to nové, co přijde. Začněte se ihned učit, neboť čas je krát-
ký. Nová škola se pro vás otevřela!
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49. První krok

K tomu, aby konečně zavládla na Zemi doba míru také hrubohmotně, je zapotřebí vyko-
nat ještě velmi mnoho. Prvními nejnutnějšími kroky je dobudování toho, co chtěl Pán 
vybudovat ještě za svého života a co se pro selhání lidstva nepodařilo.

Prvním a nutným krokem je  začít  poznávat  Slovo.  Znamená to zbourání  starého 
a odklizení ruin.

Tato činnost  již začala a potrvá několik let.  Je to čas poznávání,  co je a co není 
správné. To, co je správné, nutno ponechat a to, co je nesprávné, nutno zbourat a odkli-
dit.  Proto jste dostali  nové přednášky, ve kterých k vám zazněl  hlas odtud, kde není 
možné nic skrýt.

Z duchovního hlediska vám bylo ukázáno mnohé současné nesprávné jednání lidí. 
Zároveň vám bylo vysvětleno, proč se to děje právě v této době. Nyní je řada na vás, 
abyste prohlásili, kdo jste, tedy abyste ukázali, na které straně barikády stojíte. Nastal 
totiž poslední čas, kdy je to možno takto veřejně prohlásit. O této době hovořil i Syn 
Boží Ježíš ve slovech: „Kdo mne zapře, toho i já zapřu!“

Zaujmutím tohoto postoje začne závěrečné dění v hrubé části hrubé hrubohmotnosti. 
Sami jste mohli  vidět,  že každý se  musí  jasně vyjádřit,  když se  vyjádří  někdo jiný. 
Vzpomeňte si například na povyk kolem odkazů z Výšin.

Všichni ti, kteří kamenovali, se takto jednoznačně a veřejně postavili na jednu stranu 
barikády. Jiní se tehdy buď nevyjádřili, nebo se jich toto dění přímo netýkalo, nebo se 
taktéž jednoznačně a veřejně postavili na druhou stranu barikády. Sami znáte tyto du-
chy, proto víte, kde je vaše místo.

Ti, kteří se však nevyjádřili tehdy, byli nebo budou postaveni před tuto otázku pozdě-
ji. Někteří z nich se lekli zodpovědnosti, když byli vyzváni k přímým činům. Jiní jsou 
k nim vyzváni nyní.

Je to čas bourání, protože se takto veřejně označuje to nesprávné a tím se v lidech 
boří také mnohé nesprávné názory nebo postoje, které však mnohokráte mohly být za-
příčiněny nepochopením nebo také neznalostí. Jsou tím samozřejmě myšleni jen ti, kteří 
jsou ochotni se změnit, tedy ti, kteří jsou ochotni takové ruiny i odklidit.

Tímto se staví nový základ, na němž může být vystavěna velká duchovní stavba. Aby 
však mohly být ruiny úplně odstraněny, musí se na přechodnou, i když ještě časově neu-
přesněnou dobu, zavést velmi přísná opatření. Jejich nejvýznamnějším projevem je to, 
že se hrubohmotně nezpečeťuje a ani se nepodává Svatá Hostina.

Další opatření se týkají výzdoby oltářů a podobných záležitostí. Je to nutné proto, že 
mnozí jen z nepochopení měli částečně dogmatické, zkostnatělé názory. Tito se v rui-
nách vlastního nepochopení musí naučit prožívat pobožnost duchovně.

Na druhou stranu se průběh pobožností vrací do doby Atlantidy, protože sem přijdou 
jiskřičky, které si toto mohou ještě částečně uvědomovat, neboť to bylo to jediné, co 
kdy prožili v Čistotě.

Po odchodu temných duchů budou tato usměrnění ještě více změněna, aby se co nej-
více přiblížila k původnímu dění.

Do této doby je nutno vykonat a vybudovat všechno, co tu již vybudováno mělo být, 
ale pro nesprávné jednání lidí zde ještě není.

Dalším nutným krokem po tom, co se budete distancovat od příslušníků církví Sva-
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První krok

tého Grálu, jak se dokonce sami označují někteří „grálisti“, musíte začít budovat nové 
duchovní chrámy. To předpokládá pravidelné konání pobožností  za účasti  co nejvíce 
duchů. Takto se mohou vybudovat nové duchovní chrámy nebo aspoň duchovní sloupy 
k těmto novým chrámům.

Místa, kde se to podaří, budou duchovně posvěcena, a proto později mohou být na 
těchto místech vybudovány i chrámy hrubohmotné. Nezáleží na tom, kolik se kde duchů 
účastní, ale na tom, jací jsou tito duchové. Samozřejmě, vždy je třeba brát ohled na hru-
bohmotné možnosti.

Staré znesvěcené chrámy však netřeba ničit. Byla by škoda těchto pěkných staveb, 
vždyť s mnohými jsou svázány krásné vzpomínky. Po odchodu temných budou moci 
být tyto chrámy duchovně očištěny a následně, pokud bude k tomu příslušné odpovída-
jící chtění lidí, opětovně posvěceny. To je však hudba budoucnosti, neboť ke splnění ta-
kového dění je nutno splnit mnoho podmínek jak duchovních, tak i hrubohmotných.

Již teď se však ukazuje, že stavby pro mnoho duchů nejsou vhodné, a proto se chrá-
my mají stavět v každé obci. Pak se lidé snad přestanou chovat k těmto chrámům jako 
k něčemu, co je pro ně to nejsvětější.

Již  v  průběhu  duchovní  výstavby  chrámů  je  potřeba  začít  i  jinou  pravidelnou 
duchovní práci.  Jako základ jsou to duchovní rozhovory. Mají  se konat  neformálním 
způsobem, nejlépe v rodinných kruzích, u přátel a známých.

Nevyhnutelnou součástí jsou duchovní rozhovory v den pobožnosti,  před i  po této 
pobožnosti, neboť to jest pravé  mlčení, tedy mlčení o nepodstatných hrubohmotných 
záležitostech.

Tam,  kde  vznikne  potřeba,  mohou  být  pro  tyto  rozhovory  vybudovány  speciální 
místnosti. Pokud vybudovány nejsou, tak se takové rozhovory mohou konat i v chrá-
mech, pokud to jejich dispoziční řešení dovoluje a pokud tam duchové nebudou vnímat 
během těchto rozhovorů chrám, ale budou vnímat domov.

Témata duchovních rozhovorů nemají být dána, ale je vhodné z duchovního hlediska 
řešit  aktuální  dění.  Proto je  vhodné,  aby při  těchto rozhovorech byl  někdo,  kdo má 
otevřen duchovní sluch.

Po čase má z těchto duchovních rozhovorů vyplynout jako další krok potřeba speci-
álních setkání  skupin lidí,  které  spojují  společné zájmy nebo profese.  Tito duchové 
sami poznají, že jim chybí osobitá setkání, na nichž by hovořili jen o svých speifických 
záležitostech.

Pokud se však duchovní rozhovory nevedou, takové potřeby obyčejně nenastanou. Je 
to velká škoda, protože je to nejvhodnější možnost k tomu, aby se žití Slova vnášelo i do 
konkrétních hrubohmotných zaměstnání nebo zálib lidí.

Jako příklad ze současnosti si uveďme nesprávné přednášky na téma „duchovní pří-
činy  nemocí“.  Zajisté,  nemoci  mají  své  duchovní  příčiny,  ale  není  v  silách  ani 
možnostech jednoho člověka je prozkoumat. Pokud se však setká vícero lékařů, mohou 
si takové poznatky jako předmět lékařského tajemství vzájemně odevzdávat a tím se 
navzájem obohatit.

Následně mají tyto poznatky použít ve své lékařské praxi a tím vnášet žití Slova do 
tohoto povolání. Nemají se tím však pyšnit nebo o tom dokonce veřejně hovořit, ale 
mají najít formu, jak toto do svého povolání vnést. To je úkol, který za ně nemůže nikdo 
vyřešit.

Samozřejmostí jsou však i všechny jiné oblasti jejich působení, tedy i mnohé v sou-
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První krok

časnosti  lékaři  neuznávané  principy  léčení.  Teprve  celý  komplex  dokáže  pak  jiným 
ukázat, co je žití Slova v jejich povolání. Jinak budou o Slově stále jen mluvit, ale nebu-
dou Ho žít!

Příklad, který jsme uvedli, je příkladem i pro každé jiné působení duchů, a proto 
v něm hledejte to, co vás má oslovit ve vašem povolání. Tento bod je ten nejdůležitější 
pro žití Slova. Žel, je to bod, který doposud pochopil jen málokdo. Vracejte se proto 
k němu co nejčastěji,  abyste alespoň vnitřně procítili  jeho blahodárné působení.  Pak  
sami od sebe nebudete chtít činit nic jiného!

Posledním bodem je hrubohmotné šíření Slova. Až když splníte všechny předcháze-
jící body, až pak máte právo Slovo hrubohmotně šířit. Budete nápadní svým jednáním, 
tedy tím, že Slovo také žijete a nejen o něm hovoříte.

Pak k vám budou duchové sami od sebe přicházet a ptát se, proč žijete tak, jak žijete, 
neboť se jim bude váš život líbit. To je příčina, proč až tehdy budete mít právo hrubo-
hmotně šířit Slovo, neboť vaše jednání bude s ním v souladu a hledající nebudou uve-
deni do omylů a zmatků!

Tím se uzavře kruh a vy se vrátíte opět k prvnímu bodu, kdy budete muset to ne-
správné bourat u těch, kteří přijdou za vámi!
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50. Bourání starého

„Vše musí být nové!“ Stále dokola je k vám toto voláno proto, že jste z toho doposud 
vůbec nic nepochopili. Čtete o tom a myslíte si, že jste již noví tím, že jste přijali Posel-
ství Grálu, že máte své pobožnosti, že jste zpečetěni či dokonce povoláni.

Abyste konečně pochopili, že všechno jsou to mylné názory, musí vám být konkrétně 
ukázáno, co je to staré, neboť jinak to nikdy nepochopíte. Musíme procházet váš každo-
denní život hodinu po hodině a na všedních událostech všedního života ukazovat to ne-
správné, co jste již dávno měli sami změnit.

Zdá se, že je to práce bez konce, tak mnoho starého na vás ještě lpí. Ale není jiné  
možnosti, neboť jen po odstranění ruin tohoto starého se může vybudovat to nové.

Jako první musíte změnit všechno, co se týká narození dítěte. Ani ne za padesát let 
jste se stali takovými otroky rozumu, že nevidíte, že celé stvoření po milióny let běží  
i bez pomoci lékařské vědy a navzdory tomu, nebo lépe řečeno právě proto, vzkvétá. 
Nechceme tím odradit od lékařské péče, ale v prvé řadě musí být ona nová! Ta současná 
je celá nesprávná!

Po narození dítěte musíte změnit celý systém péče o maličké dítě. Opět tu zasahuje 
nesprávná  medicína  takzvaným povinným očkováním,  které  se  v  mnohem  rozchází 
s Boží Vůlí.

Na to však musíte změnit zákony, neboť ty vám tuto povinnost ukládají.
Abyste změnili zákony, musíte změnit vládu. Toho se však nedá nikdy dosáhnout teh-

dy, když si tuto vládu vybírají lidé. Proto nikdy nebude v souladu s Boží Vůlí, neboť 
lidé volí toho, kdo vyhovuje jim, a ne toho, kdo by jim měl skutečně vládnout.

Vraťme se opět k dětem. Další, co musíte změnit, je jejich rodinná výchova. Stále 
jsou vychovávány tak, že se z nich nestávají přátelé v dospělosti, ale stále se cítí jako 
děti. Vedete je k závislosti na rodinném majetku, čímž se vytvářejí nesprávná rodinná 
pouta.

Nejhůře se však proviňujete na školní výchově. Ta se musí změnit od základu, neboť 
je úplně pokřivena. Musí se změnit, co se vyučuje, kdy se vyučuje, kolik se vyučuje, jak 
se vyučuje, proč se vyučuje, kvůli čemu se vyučuje atd. Mnohé předměty musíte úplně 
vynechat, mnohé musíte doplnit a ty, které zůstanou, musíte všechny změnit.

Dále musíte změnit výběr povolání pro mladého člověka. Nemá dělat to, co se vám 
líbí nebo co je moderní, ale to, k čemu má skutečné dary a předpoklady. Jen tak dokáže 
svou práci produchovnit.

Dále musíte změnit svatby, hledání partnera, bydlení, pohřby, odměňování za práci … 
tedy úplně všechno!

V první řadě však musíte změnit svůj vztah k jiným lidem, tedy musíte zapomenout na 
své sobectví. To se dnes projevuje úplně všude, mnohokrát ve zdánlivých maličkostech.

Stačí, když náhodou organizujete něco, čeho se účastní více lidí. Jen si vzpomeňte, 
zdali vše plánujete tak, aby to vyhovovalo ne vám, ale tomu, kdo má nejhorší přístup, 
tedy nejhorší dopravní spojení, největší zdravotní těžkosti nebo nejvíce malých dětí.

Po tomto krátkém úvodu si teď sedněte v pokoji za stůl a napište si na papír, co vše 
děláte, od obyčejného čištění zubů až po, řekněme, organizování olympijských her. Ve-
dle každé činnosti si napište, jestli ji podle vašeho názoru děláte po novém nebo po 
starém.
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Bourání starého

To, co označíte, že děláte po starém, změňte. To, co označíte, že děláte po novém, 
změňte také, protože ještě ani  ty zuby si nečistíte správně. Samozřejmě nemáme na 
mysli techniku čištění, ale to, že používáte chemii, která je proti Boží Vůli.

To je to, co k vám bylo voláno ve slovech: „Všechno musí být nové!“ Nemáte se 
snad vrátit do jeskyní a ani chemii nebudete moci hned přestat používat, protože nemáte 
jinou možnost.  Hledejte však tu správnou možnost a pak, pokud to bude možné, to 
změňte.

Nejprve se vám to podaří v jedné maličkosti, pak ve druhé, páté, desáté … až změní-
te tolik, že se sami budete divit, jak jste podle toho starého vůbec mohli žít. Tím vytvo-
říte potřebný tlak na své okolí, které pokud bude chtít s vámi žít, bude se muset přizpů-
sobit, tedy i ono se bude muset naučit žít po novém.

To vyvolá  lavinu,  která strhne úplně všechno staré,  čímž se  dovrší  hrubohmotná 
očista.
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51. Nová doba

Nastává nová doba, která si žádá nových lidí. Nových v tom, že to staré dokáží lehce 
zahodit za sebe a budou žít jen pro to nové. Bude to doba velkých proměn, v nichž se to 
staré i hrubohmotně změní na nové.

Znáte příkaz: „Všechno musí být nové!“, avšak pokud se podíváte kolem sebe, všude 
zatím vidíte jen to staré. Novými musíte především být vy sami, neboť dokud se ne-
změníte vy, nezmění se ani vaše okolí. Na to jste však již měli dost času, takže teď již 
vnitřně musíte být noví a musíte to odevzdávat dále. Nastal čas, kdy se tato vnitřní změ-
na má změnit na změnu vnější. Sami přitom poznáte, zda a do jaké míry jste se vůbec 
vnitřně změnili.

Vnější změny budou ještě revolučnější než změny vnitřní, neboť se dotknou nejen 
vás, ale i všech okolo. Neznamená to o těchto změnách hovořit, ale musíte začít jednat. 
Proto jste byli povoláváni ze všech povolání a ze všech pozemských stavů, abyste všude 
začali prosazovat to nové.

Nadarmo  budete  psát  hypotetické  články  o  bezúročných  půjčkách,  když  to  jako 
bankéři neprosadíte. Zbytečně budete psát hypotetické články o trestním právu, když ne-
změníte tento zákon. Tyto články byly dobrou přípravou, nyní se však žádá více, jinak to 
byly bezcenné žvásty.

Divíte se těmto ostrým slovům. Jenže jste v době očisty, v níž máte změnit to staré. 
Vy sami to musíte učinit! Je samozřejmé, že to vůbec není jednoduché a lehké, protože 
musíte změnit školství, zdravotnictví, zákonodárství, musíte zastavit nesmyslné závody 
ve zbrojení atd.

Když se nad tím zamyslíte, bude se vám to vše zdát jako utopie, ale není tomu tak,  
protože máte k dispozici ty nejlepší pomocníky, jaké můžete mít, a to bytostné. Tisíce 
z vás byly připravovány na úkol, že budou bytostné poslouchat a toto slyšené odevzdávat 
dále.

Bytostní, bez ohledu na lidské splňování, udělali nejdůležitější přípravy a nyní je čas, 
aby se o těchto přípravách dozvěděli i někteří lidé. Jejich úkol je pak dělat prostředníky 
mezi bytostnými a duchy, aby lidé bytostným pomáhali a tím aby se závěrečná očista 
uskutečnila co nejdříve.

Vzhledem ke zklamání, které lidé způsobili Stvořiteli, se však v přípravách tentokrát 
počítalo i s tím, že lidé  znovu zklamou. Proto závěrečné dění očisty v hrubé hrubo-
hmotnosti a tím i začátek nové doby proběhne bez ohledu na to, jestli lidé budou nebo 
nebudou spolupracovat s bytostnými.

Pokud však spolupracovat budou, proběhne vše snáze a jednodušeji a v mnoha ob-
lastech i rychleji. Žel, mnozí z vás nestojí právě v této službě správně, neboť neposlou-
chají bytostné a tím hatí práci tisíců jiných, kteří bytostný sluch nemají otevřen.

Divíte se ještě, že zatím není hrubohmotně nic viditelné? Představte si, že všichni, 
kteří jste byli povoláni do služby, se máte zúčastnit stavby. Jeden je zedník, druhý elek-
trikář, další má na starosti přísun materiálu, jiný ji financuje, někdo musí vyřídit nutnou 
papírovou byrokracii a ten, kdo má slyšet bytostné nebo jiné posly, je projektant.

Stačí však jen, aby například ten, kdo má vézt cihly, nesplnil, a celá stavba vázne jen 
kvůli němu. Něco malého se ještě dá udělat, ale hlavní stavba se nehýbe. Samozřejmě, 
tato situace se dá dočasně řešit tím, že ty cihly vozí někdo jiný, ten však chybí na svém 
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postu, a tak to většinou jde „jako v létě na saních“.
Nejhorší však je, když selhává projektant, který na to byl speciálně školen, protože 

pak již opravdu musí stát všichni.
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52. Zodpovědnost

Rádi, lidé, vykládáte o zodpovědnosti, a přitom ještě stále nevíte, co to je, neboť vaše 
jednání  je  nezodpovědné.  Znáte  sice  Zákon,  že  to,  co  zasejete,  také  sklidíte,  avšak 
namísto toho, abyste kolem sebe seli jen krásu, sejete pouze bodláčí.

To však znamená, že jednáte nezodpovědně, neboť jinak by vaše nesprávné konání 
bylo vědomé! Ještě stále se vám nevžilo do krve, že jste skutečně zodpovědní za každou 
vaši myšlenku, slovo i čin. Tato zodpovědnost se projevuje ve všem, od obyčejného lou-
pání brambor až po tu nejvyšší duchovní činnost.

Možná se divíte těm bramborám, ale i tam máte zodpovědnost za to, že pečlivě vy-
krojíte  všechny  poškozené  části.  Nechť  se  rozhodnete  vykonávat  jakoukoliv  hrubo-
hmotnou nebo duchovní práci, musíte si být vědomi této zodpovědnosti, tedy musíte vě-
dět, co se od vás očekává a zda dokážete tato očekávání splnit.

Jestliže se rozhodnete pro takovou práci, kterou nakonec nezvládnete, pak bylo vaše 
rozhodování  přinejmenším  nezodpovědné,  protože  jste  nedokázali  správně  posoudit 
situaci. Na druhou stranu, jestliže se rozhodnete jen pro takovou práci, v níž nevyužijete 
všechny své dary, pak je to podceňování sebe sama nebo neoprávněný strach, a tedy je 
to znovu jen nezodpovědnost.

Tím se blížíme k pochopení zodpovědnosti jako takové. Je to vědomé poznání svých 
sil  a schopností,  na základě kterých se pak dokážete postavit  do takové úlohy, která 
přesně odpovídá těmto silám a schopnostem.

Samozřejmě,  pokud  jste  donuceni  vykonávat  věci,  které  neodpovídají  vašim 
schopnostem, míra zodpovědnosti se snižuje a přechází na toho, kdo vás nutí. Přestože 
je takové dění v současnosti poměrně časté, nebudeme se  jím nyní zaobírat, protože 
každý případ se musí posuzovat jednotlivě.

Vraťme se nyní k povolávání. Vzhledem k tomu, že v duchovnu jsou vaše schopnosti 
přesně známy, byl každému z vás přidělen přesně takový úkol, který nejlépe odpovídá 
těmto schopnostem. To znamená, že tento úkol dokážete najít jen sami v sobě, když od-
halíte, jaké máte schopnosti.

Je proto trestuhodné, když namísto toho, abyste s plnou vážností hledali úkol, tedy 
abyste v tichu a samotě poznali sami sebe, se lehkovážně vrháte z jedné práce do druhé. 
V takovém ruchu však nemáte čas na potřebné sebezkoumání, a tak jen zbytečně marní-
te čas.

Nejsmutnější na tom je to, když děláte úkol někoho jiného a ten jiný jej proto vyko-
návat nemůže. Tímto způsobem nesete zodpovědnost nejenom za to, že neplníte vy, ale 
i za to, že neplní ten druhý, protože jste ho donutili, aby dělal něco jiného.

Donucení si nemůžete představovat jako palici, ale všeobecně je to tlak, pro který ne-
můžete dělat to, co byste sami chtěli. Uveďme například donucování vyvolané spole-
čenskou situací, jako je například vysoká nezaměstnanost, diktátorské režimy, povinné 
předměty ve škole, které posilují jen rozum, či neúměrný úrok bank.

Přestože vy sami například nemusíte souhlasit s úvěrovou politikou bank, jste ji nu-
ceni využívat, neboť jinak byste nemohli ani žít. Tento příklad si můžete lehce před-
stavit i při duchovních činnostech. Stačí když například ten, kdo má přijímat rady od by-
tostných,  je nepřijímá.  Na základě toho někdo jiný například nedokáže zkonstruovat 
novou, ekologičtější pračku, na základě čehož někdo další musí vyvíjet chemické čisticí 
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prostředky  namísto  toho,  aby  vyvíjel  nezávadné.  Toto  vše  však  již  bylo  řečeno 
v přednášce „Nová doba“.

Jiná forma duchovního nátlaku je i neustále poukazování na věci, které je potřebné 
udělat. Ne že by se na ně poukázat nemělo, avšak jejich neustálým zdůrazňováním se 
vyvíjí nátlak, na jehož základě se mnozí nesprávně rozhodnou pro jejich řešení, přičemž 
ti, kteří by je řešit měli, o své povinnosti mlčí i nadále. Většinou tento nátlak vykonávají 
právě ti, kteří to mají dělat sami, ale nedělají.

V Zavátých dobách jste se na každém kroku mohli setkat s tím, co je hledání sebe 
sama, tedy co je hledání úkolu a jaká je s tím spojena zodpovědnost. Zahloubejte se tedy 
do těchto děl, abyste v nich našli odpověď.
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53. Pouta

Svým jednáním si, lidé, vytváříte pouta, která vás svazují a vzájemně poutají. Představte 
si, že každý váš čin či myšlenka je tenounké pavoučí vlákno, které z vás vychází a za-
chycuje se na tom, co děláte nebo na co myslíte. Těchto vláken vytváříte tisíce. Podle 
druhu vašeho chtění se z nich může uplést silné lano, nebo také mohou zůstat samo-
statnými vlákny, která směřují všemi možnými směry vytvářejíce tak hustou síť.

Jestliže je toto lano připoutáno k světlým útvarům, povznáší  vás nahoru.  Jestliže 
k temným útvarům, tahá vás dolů. To všechno je vám již známo z Poselství Grálu.

Nejhůře jste na tom tehdy, když jste vytvořili již zmíněnou pavučinovou síť. Tehdy 
jste jí taháni všemi možnými směry, což má za následek, že ani nevíte, kdo jste.

Takové sítě však nevytváříte jen vaším neustálým přeskakováním z jednoho úkolu do 
druhého, ale i ústupností nebo snahou nepohněvat si bližního, když se mýlí. Taktéž do 
ní přispíváte tehdy, když chcete za každou cenu rozumět všem možným lidským ob-
lastem, tedy když chcete dokázat odpovědět i na takové otázky, které vám nenáleží.

Již jenom z těchto příkladů si dokážete snadno představit ten chaos, který musíte 
podstoupit,  když tisíc od vás vedoucích vláken spojíte  s  tisíci  duchy,  přičemž každý 
z nich jde jiným směrem. Žádné z nich není tak silné, aby převládlo, a zároveň žádné 
z těchto vláken není tak slabé, aby se přetrhlo samo od sebe.

Po smrti, na druhém břehu, vás pak tato vlákna tahají všemi možnými směry tak sil-
ně, že jen velmi těžce dokážete některá odříznout. Většinou se tito duchové potácejí 
jako smyslů zbavení a v divokém chaosu pobíhají z místa na místo snažíce se tak vy-
rovnat tlak všech vláken.

Je to marná práce, protože tato vlákna se musí odřezat jedno po druhém. To však ta-
kový duch většinou nedokáže, protože tak jako na Zemi, i v záhrobí chce najednou po-
znat všechno, všemu chce rozumět a každému chce poradit. Tím se do těchto pavučin 
zamotává stále více a více, přičemž nepozoruje, že se vlastně přestává hýbat a tím pře-
stává být duchovně živý.

Jako zabalená mumie pohasíná plamínek jeho ducha, protože takový duch nedokáže 
zjistit, kdo vlastně je, a jako nepotřebný povaleč klesá dolů do nevědomí.
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54. Zodpovědnost za vykonanou práci

Na téma zodpovědnosti za vykonanou práci již byly napsány tisíce slov. Je proto divné, 
že ještě stále nechápete, co odpovědnost za vaši práci znamená.

Jste na omylu, jestliže si myslíte, že nemáte zodpovědnost tehdy, kdy přebíráte vý-
sledky práce někoho jiného. Pravda, ten, kdo práci odevzdává, nese svou vlastní zodpo-
vědnost  za to,  co dává.  Pokud však někdo jiný tyto výsledky přebírá a  dále  s  nimi 
pracuje, přebírá zodpovědnost na sebe.

Představte si to jako v továrně, v níž se vyrábí složitý přístroj. V jedné dílně připraví 
jednu část,  v druhé druhou,  a tak to pokračuje  dále  až do poslední,  kde se  přístroj 
zkompletuje.

Zákazníka, který tento přístroj používá, však nemůže zajímat, která část byla ve kte-
ré dílně vyrobena, protože pro něho je přístroj celek, a proto v případě poruchy jej bude 
i jako celek reklamovat. Je to pak chyba nejen té dílny, v níž se chybná součástka vyro-
bila, ale také chyba montážní dílny, kde tuto součástku bez kontroly převzali a namon-
tovali do přístroje.

Podobné je to také v obchodě, který prodává cizí výrobky. Zákazník reklamuje výro-
bek tam, kde jej koupil. Samozřejmě, obchod si reklamaci uplatní u výrobce, avšak vůči 
zákazníkovi vystupuje jako ten,  kdo nese záruku.  Koneckonců,  jestliže obchod udělá 
chybu a prodá výrobek po záruční době, výrobce to nemůže zajímat, neboť to byl ob-
chod, kdo porušil pravidla.

Tyto příklady vám alespoň částečně naznačily, k jakému dění dochází, když přebíráte 
cizí myšlenky nebo názory, aniž byste je podrobili věcnému zkoumání. Nemáte snad kri-
tizovat způsob vyjadřování, protože ten je vlastní konkrétnímu autorovi, ale máte  po-
vinnost zkoumat, zdali přednesené myšlenky jsou nebo nejsou v souladu s Pravdou.

To však ještě stále nestačí na to, abyste mohli správně posoudit, zda jsou tyto myš-
lenky veřejně použitelné nebo ne, protože ještě musíte přezkoumat souvislosti.

Opět  se  vrátíme  k  továrně,  kde  se  vyrábí  složitý  přístroj.  Při  reklamaci  budou 
v továrně  určitě  hledat  příčiny poruchy,  protože mají  zájem na  tom,  aby nevyráběli 
špatné výrobky. Často se při tom ukáže, že chybná součástka byla vyrobena z materiálu, 
který v sobě nesl skryté vady. Tento materiál však dodává jiná továrna. Opatření, které 
poté následuje, je jednoduché, se špatným výrobcem se přeruší styky a bude se hledat 
jiný dodavatel.

Stejně tak se chováte, když vás zklame určitá obchodní značka zboží – přestanete ji 
kupovat.  Jestliže  vás  zklame nějaký obchod,  přestanete  do  něj  chodit.  Samozřejmě, 
jestliže mezitím zjistíte,  že se  podmínky změnily,  s  klidem se k příslušné obchodní 
značce nebo do obchodu vrátíte.

Nejinak je to i při přebírání myšlenek jiných autorů. Nemůžete odtrhnout jednu myš-
lenku od druhé a tvářit se, že ta druhá neexistuje, pokud se od ní sám autor nedistan-
coval. Je to totiž tak, že všechny vaše dosavadní činy, myšlenky a slova jsou surovinami, 
které dáváte do továrny, v níž se vyrábějí vaše nové myšlenky, slova a skutky. A proto, 
pokud byly v některých surovinách závady, objeví se zákonitě také závady, i když někdy 
skryté, v nových výrobcích.

Vaše výrobky se změní jedině ve chvíli, kdy se budete distancovat od toho, co jste 
udělali špatně, čímž vyloučíte nesprávné suroviny z nové výroby. Proto je mylné se do-
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mnívat, že můžete pracovat s kýmkoliv bez toho, že by se vás to dotklo. Musíte hledat  
a zkoumat  všechna autorova díla,  která jsou známa a od nichž se autor doposud ne-
distancoval, abyste mohli správně a věcně posoudit to, co chcete použít pro svou práci.
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55. Požehnání manželství

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč je mezi zpečetěnými tolik rozvedených lidí? Od-
pověď budete mít připravenou: „Našli Pravdu a nemohou žít s partnerem, který Pravdu 
nepřijal.“ nebo „Nemohli žít s někým, koho si nemohou vážit.“ anebo „Jejich cesty se 
pro rozdílné pochopení Slova musely rozejít.“

Nemůžeme říci, že někdy v tom nemáte pravdu, ale je nutno hledat i hlubší souvis-
losti. Manželský svazek není něco, co se dá lehce odhodit, aniž by to nemělo duchovní 
následky.

Většinou, minimálně na jedné straně, zůstane určitá trpká pachuť z rozčarování, kte-
rá, přestože částečně může dát poznání, na druhou stranu správně vystihuje, že s před-
cházejícím partnerem máme ještě stále nějaké vzájemné vazby.

Nepleťte se, nic jiného necítil ani Pán po rozchodu se svou první ženou. Správně se 
s ní rozešel, neboť si jí tehdy již nemohl vážit, když dala přednost pozemskému před 
duchovním.

Nicméně tento svazek zanechal hluboké stopy, které se nehojily tak lehce, jak se to 
může někdy zdát. Těžko musel Pán prožívat následky své mladické nerozvážnosti, kdy 
neposlechl radu svého bratra a vzal si tu, která Mu nebyla určena.

Tento partnerský svazek nebyl chtěn a mýlí se všichni, kteří si myslí, že se na něm 
měl Pán něco naučit. Pro pochopení nesprávných manželství by Mu stačilo pozorovat 
své okolí.

Na druhou stranou nemůžeme říci, že by tento vztah byl jen špatný a nesprávný. Při-
nesl mnohé požehnání, protože díky němu Marta posléze našla cestu ke Slovu a Pán ji 
mohl osobně zpečetit. Bylo to radostné setkání, i když bolest v srdci Marty stále byla. 
Nyní litovala, že dala přednost své matce před tím, který Je.

Ptáte se, jak je možné, že Pán dokázal udělat nerozvážnost? Zapomínáte na to, že to 
bylo ještě v době Jeho pozemské přípravy, kdy měl zastřený zrak i sluch, aby se před-
časně nedozvěděl, kdo je.

Právě z poznání,  které Pán osobně prožil, vám nyní může být vysvětleno, v čem 
chybujete vy sami. Mnohokrát jsou to taktéž mladistvé nerozvážnosti, kdy potlačíte va-
rující hlas v nitru svého srdce pocitem zamilovanosti. Právě na tomto Pán poprvé procí-
til, co je cit a pocit, díky čemuž rychleji pochopil i svůj nesprávný krok. Ještě předtím, 
než Mu byla sňata páska z očí, se se svou ženou duchovně rozešel.

Proto je do budoucna velmi potřebné již od malička více pěstovat cit, aby se takové 
nesprávné kroky již neopakovaly. K tomu je nutné změnit celý systém školství, neboť 
v současnosti se tam pěstuje jen rozum, a to do takové míry, jaká neměla nikdy obdobu.

V průběhu jednoho,  dvou let  takové školní  přípravy je  cit  zatlačen  tak silně,  že 
člověk již nedokáže rozeznat, co je cit a co je pocit. Jde to tak daleko, že dokonce své 
osobní „já“ ztotožní s rozumem. To je hlavní příčina téměř všech nesprávných sňatků. 
Těch ostatních je velmi málo. Ty skončí, když odejdou temní, neboť jde o případy na-
příklad chladné rozumové vypočítavosti nebo svatby, jejímž účelem je jen ukojení vlast-
ních vášní.

Aby se mohlo dosáhnout potřebné změny, je nutné vrátit se ke starým poznáním, 
které sem přinesli  vysocí  duchové inspirací  z Výšin. Máme konkrétně na mysli  tak-
zvaného učitele národů, Komenského.
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Přestože se na něj v současnosti školství odvolává, vůbec neučí podle jeho hlavních 
zásad. Vybraly se jen některé, které se vytrhly z kontextu, a tak se uspokojil jen rozum.

Proto musí do budoucna opět nastat harmonie, jejíž principy tu jsou již po staletí 
známy. Zaprvé je nutné vypustit z vyučování všechno to, co je nepotřebné. Lidé rozumu 
se sice hned ohradí, že se ztratí takzvaný všeobecný přehled nebo rozhled, ale ani jeden 
z nich si nepřizná, že ve skutečnosti jej i on sám již dávno ztratil a mnohé věci, které se 
učil, jsou pro něj úplně zbytečné.

Například k čemu víte, kdy a kde se narodil Napoleon, když jste se neučili,  komu 
sloužil a kolik připravovatelů cest zavraždil! K čemu jste se učili o tom, kdy a kde se na-
rodil Ludvík XIV., když nevíte, komu sloužil a proč byl zavražděn! Nač se učíte dějiny, 
kde je nespočetné množství omylů, falešných listin, nepravých dokladů a špatných vý-
počtů data, neboť nevíte ani to, kdy a kde se přesně měnil kalendář. Všechno posuzujete 
z dnešního úhlu pohledu, kdy informace oběhnou Zemi za pár sekund, ale zapomínáte 
na to, že tehdy zavedení kalendáře jen v jedné zemi trvalo i desetiletí.

Jestliže si myslíte, že v současnosti se to již nemůže stát, jste na ještě větším omylu. 
Rozpomeňte se jen na události posledních let, kdy lži stačily na to, aby byly rozpoutány 
války. Když se za pár měsíců na to odhalila pravda, raději se o ní mlčelo.

Abyste si nemysleli, že jen dějiny se učíte nesprávně, uveďme si další příklad. Na co 
víte složení kyseliny sírové, na co je vám chemické složení vzduchu a na co vám je, že 
víte, kolik elektronů má atom hélia? Ti, kteří to potřebují vědět pro svou práci, se to 
stejně učí ještě jednou na specializovaných školách. Tak nač jste se to učili i vy?

Jediný skutečný důvod je, že se takto posiluje rozum místo citu, čímž se vytváří ještě 
větší tlak na rozšiřování vyučování. Takové oblasti najdete ve fyzice, kde se úplně zby-
tečně učíte jadernou fyziku, ale neučíte se vyměnit žárovku.

V biologii se učíte latinské názvy, učíte se pitvat žábu, učíte se, že listy obsahují chlo-
rofyl, ale neučí se o bytostných, bez kterých by ani ta žába, ani ten list nikdy nevznikly.

V matematice se učíte různé konstrukční úlohy, ale neučíte se, že řezáním vzniká od-
pad, tedy učíte se jen teorii bez potřebné praxe.

Namísto toho, abyste dětem nechali přiměřený pohyb v tanci nebo při obyčejném 
dovádění a hraní, zavedli jste tělesnou výchovu. Kde jinde však chcete nalézt to, co je 
v dítěti skryto, než v jeho hře? To je skutečný význam slov Komenského: „Škola hrou.“

Kde učíte umění jako divadlo, zpěv, tanec, skládání básní a mnohé další? Nikde! Ne-
boť rozum umění nepotřebuje! Ještě i to, co jste v tomto směru nechali, je nesprávné, 
protože i to malování jste strhli na řemeslo, které učíte v takzvané výtvarné výchově!

Samozřejmě, každé dítě se musí učit číst, psát i počítat, ale nemá se učit, kdy se kte-
rý spisovatel narodil nebo jaký je takzvaný umělecký rozbor básně nebo jiného díla. 
I v tomto vidíte, jak lehce rozum nahradí umění básní řemeslem rozumového pitvání.

Takto bychom mohli pokračovat do omrzení, až by ze všech v současnosti učených 
předmětů nezůstal prakticky kámen na kameni. Ale to není vše!

Protože se tak velké množství  předmětů rozum za pár hodin nenaučí,  nutíte děti 
navzdory tomu, že vaše zákony jejich práci zakazují, chodit do školy na sedm i osm 
hodin. A pak si ještě musí dělat domácí úkoly! Aby toho nebylo málo, rušíte školy, které 
mají děti blízko, a nutíte je, aby denně cestovaly i více než jednu hodinu do školy! Dítě 
tam takto stráví více času než vy ve svém zaměstnání. A jelikož se to rozumu zdá být 
stále málo, nutí ještě i menší děti chodit na ještě delší dobu do mateřských škol nebo 
jeslí, aby od malička zapomněly na cit rodičovské lásky!
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Požehnání manželství

Nakonec přichází vrchol celého tohoto dění, takzvané střední školy. V období, kdy 
se cit naplno dere do popředí, aby zaujal své místo, které mu právem náleží, jsou mladí 
lidé ve školách, kde stráví více času než dospělí ve své práci! Čistě rozumová výuka sil-
ně zatláčí cit do pozadí, a tak je tento krátký čas nenávratně ztracen.

Po tom všem se není čemu divit, že již málokdo pozná citem svého životního partne-
ra, a proto je tak vysoká rozvodovost.  Proto vy všichni,  kteří uvažujete o požehnání 
manželství,  si  opravdu  prociťte,  zda ten,  s  nímž chcete uzavřít  manželský svazek,  je 
opravdu ten, s nímž chcete zároveň stoupat ke Světlu.

I při uzavření manželství, i při požehnání manželství stoupají tato slova před oltář 
Boží a jsou velkým závazkem! Běda tomu, kdo tento slib znesvětí svým jednáním!
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56. Škola

V přednášce „Požehnání manželství“ jsme psali o tom, že pozemská škola je úplně ne-
správná. Kromě jiného je to proto, že nevíte, co pojem „škola“ ve skutečnosti znamená. 
Pod školou si představujete získávání vědomostí, za které vás někdo známkuje.

Když se podíváte na současné známkování ve školách, musíte pochopit, že je ne-
správné, jelikož podporuje nesprávný princip soutěžení, za nímž je ve skutečnosti ukryt 
princip pokušení!

Ve skutečnosti vždy existovaly jen dvě možnosti – buď jste něco zvládli do takové 
míry, jaká je dostačující, a proto můžete dostat vysvědčení; nebo jste to nezvládli a mu-
síte se učit dále.

Přesně podle toho vám vždy byly dávány úkoly, které však nikdy nebyly odtrženy od 
života. Vezměme si jako příklad, když Ismáni zdánlivě zbytečně stavěli dům Jusuovi. 
Nebylo to zbytečné,  neboť oni  pochopili,  a  proto i  tuto úlohu zvládli,  i  když až po 
dokončení stavby. Dům se pak mohl použít na jiné účely. Ale i kdyby se nemohl, bylo 
by to jen školné, které za dosažení tohoto poznání stálo.

Proto nikdy nelitujte žádných hrubohmotných prostředků vynaložených na to, že se 
něco vlastním prožitím naučíte. I kdyby to byla zdánlivá maličkost nebo dokonce po-
znání, že to všechno bylo zbytečné, jako to bylo v případě Ismánů.

Na to je vlastně založena nová škola, abyste poznali, co všechno děláte již dobře a co 
všechno ještě  stále  špatně.  Až  to  poznáte,  nebudete  litovat  vzdát  se  něčeho  hrubo-
hmotného, pokud by to mělo být na překážku.

Připomeňme si v této souvislosti  známé napomenutí Syna Božího, aby se bohatý 
mládenec vzdal svého majetku, který jej poutal a zabraňoval mu v poznání. Přesně tak 
máte i vy mnohé věci, které považujete téměř za posvátné a kterých se nechcete vzdát.

Dobře však zvažte, jestli je ve skutečnosti neuctíváte, tedy nevyvyšujete nad svého 
Boha! Zde nejde jen o vaše děti nebo vaše příbytky, jak byste se mohli mylně domnívat, 
ale i o vaše kříže a stánky. Jsou vám posvátné, což je do určité míry správné, ale na  
druhou stranu je nesmíte zbožňovat.

Vzpomeňte si na tu, která směla na Hoře číst Slovo, přestože tak nakonec neučinila. 
Když jí hrozilo, že jí učednický kříž násilím vezmou, dostalo se jí poučení: „Je to jen 
kus kovu!“

Tyto věci uctíváte tak silně proto, že váš zrak není duchovně otevřen. Kdybyste viděli 
třeba i ten nejmenší díl živého duchovního dění při nedělní pobožnosti, pochopili byste, 
jak ubohé je chování těch, kteří uctívají hrubohmotné symboly.

Otevřete své oči dokořán a hledejte Kříž Pravdy. Kdo jednou uzří Jeho skutečný lesk, 
ten bude dychtivě toužit po tom, aby Ho viděl vždy znovu a znovu, pokud možno bez 
přestávky.  Pak  vás  přestanou  zajímat  hrubohmotné  symboly,  protože  na  každé  po-
božnosti budete hledat toho, který Je. Tak tyto chvíle využijete správně a tím posvětíte 
celý váš život.

Nemyslete si však, že je to jednoduché. Zahrabali jste do prachu země dar od svého 
Stvořitele, dar vidění. Namáhejte se proto, abyste tento poklad opět našli, neboť jinak 
nikdy nepochopíte ani stý díl Poselství Grálu!

Začíná nová škola pro vás, duchy. Začněte duchovními změnami a zároveň začněte 
i s hrubohmotnými změnami. Začněte tam, kde to umíte nebo kde se to nejlépe dá – ve 
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Škola

stravě, oblékání, chování, bydlení nebo výchově dětí. Pokračujte dále a dále, ale neustále 
mějte  na  paměti,  že  pokud jste  na Zemi,  tak  duchovní  a  hmotné  musí  kráčet  ruku 
v ruce! –

Slyšte volání od toho, který je Svatý Grál:
„Pán k vám sestupuje do duchovní říše, aby odtud pomáhal těm, kteří Ho milují. 

Otevřete svůj duchovní zrak a zanedlouho Ho budete smět vidět. Otevřete svůj duchovní 
sluch a zanedlouho Ho budete smět i slyšet.

Hledejte znamení, která se nedají napodobit – Bílou Holubici nad Ním a zářící Kříž 
v Něm. Nenechte se však zmýlit kříži, které jako symboly nosí Jeho služebníci a které 
také krásně září. A nenechte se zmýlit symbolem Bílé Holubice, kteří tito služebníci nosí 
na prsou.

Jsou to také nenapodobitelné symboly, ale jsou jiné než ty, které můžete vidět u Vy-
slanců. Zářivý Kříž Vyslanců je tak velký jako Oni sami, ba dokonce ještě větší, a nikdy 
není nad Nimi, ale v nich. Někdy se může zdát, jakoby byl za Nimi, ale to je jen zdání. 
Přitom Bílá Holubice nad Jejich hlavami vždy vyzařuje kužel Světla a je v pohybu.

Musíte to vědět proto, že ještě i dnes se nacházejí na Zemi mnozí, kteří by tyto sym-
boly chtěli vidět u sebe, a proto se je snaží zfalšovat. Jimi vytvořený kříž je vždy zdefor-
movaný a nikdy nezáří. Bílou Holubici dokonce nedokáží napodobit nikdy.

Amen!“
„Amen, pravím vám, já jsem ten, který Je, První a Poslední. Otevřete své oči doko-

řán a budete mě smět vidět i slyšet. Pak již nebudete mít pochyb o dění, nebudete mít 
pochyb o Slově a nastane i na Zemi taková výstavba, jakou jsem tu chtěl mít již před sto 
lety. Pak již nebudete mít více pochyb o těch, kteří mi slouží jako nejvěrnější z věrných.

Amen!“
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57. Splňování

Místo toho, abyste začali plnit svůj úkol, hledáte ve Slově rozpory. Nelíbí se vám, že 
nové přednášky jsou příliš přísné. Zapomněli jste však na to, že je to sotva rok, co jste 
tuto část stvoření, tedy světovou část Ephezus, přivedli na pokraj záhuby. Vězte, že kaž-
dý zpečetěný je schopen sto i tisícinásobně zneužít Boží Sílu na konání zla.

Stejné dění zde bylo i před druhou světovou válkou, ale naštěstí tu byli Vyslanci, tak-
že k záhubě nemohlo dojít. Stačilo však pár let od jejich odchodu a vše jste svrhli. Proto 
ten nový, pro vás tak cize a mrazivě znějící tón.

Hledáte  ve  Slově  výmluvy,  abyste  se  nemuseli  namáhat  rozhýbat  svého  ducha. 
Správně jste četli, že jen Bůh je bezbytostný a že jen Bůh je svatý. Proč smíte používat 
slovo „svatý“ v jiném spojení, jsme již vysvětlili v přednášce „Řeč obrazů III“.

Podívejme se nyní na pojem „bezbytostný“. Víte, že pojem „bezbytostný“ si můžete 
představit jako nezávislý a pojem „bytostný“ jako závislý. Pokuste se sami dát odpověď, 
jestli ti, kteří jsou Jednota, jsou závislí.

Některé z nich znáte – Ježíš, Imanuel, Parzival, Abd-ru-shin, Marie. Také oni mohou 
o sobě plným právem prohlásit, že jsou bezbytostní, neboť jejich jádro je bezbytostné. 
Taktéž vy o sobě můžete prohlásit, že jste duch, neboť vaše jádro je duchovní. Zároveň 
však o sobě můžete prohlásit, že  působíte jako pozemský člověk. Rovněž může Pán, 
pokud se nachází v praduchovní části Hradu Grálu, o sobě prohlásit, že působí jako pra-
duchovní.

Četli jste, že i přesto, že Abd-ru-shin je ve stvoření, nikdo ze stvořených k němu pří-
mo nemůže. To proto, že se nachází v bezbytostné části  božsky-bytostného stvoření. 
Plášť, který Mu položila na ramena Prakrálovna, aby nemohlo znovu dojít k sjednocení, 
je ve skutečnosti stříbrný závěs, který odděluje Svatyni Svatyň od stvoření.

Víte, že slečna Irmingard dostala jiskru bezbytostnosti, aby mohla být ve věčnosti po 
boku Pána. Zákon však nepovoluje žádné výjimky! Tak jak to, že tvor může být po 
boku někoho, kdo je Jednota?

Jednoduše proto, že jiskra bezbytostnosti, která se dostává, ve skutečnosti znamená, 
že tvor pochází z Hranice nacházející se mezi božsky-bezbytostnou a božsky-bytostnou 
částí stvoření. Hranice je tak velká, že si to neumíte ani představit. Tam mohou být ti, 
kteří  mají  jiskru  bezbytostnosti.  Nejsou  však  bezbytostní,  ale  jsou  jen  tvorové,  nad 
Hranici nikdy nemohou.

Nyní se ptáte, jak je možné, že obyčejný lidský duch smí přijímat takové vysoké ob-
razy, které jsou nad hranicí jeho původu. Zajímavé je však, že se nedivíte, proč Zo-
roaster a Jadasa jako duchové viděli Prakrálovnu. Zajímavé je, že se nedivíte, jak apoštol 
Petr, ale ne ten, který třikrát zapřel, jako duch přijímal na Zemi Janovo zjevení. Zají-
mavé je, že se nedivíte, jak manželka Bílého rytíře, též duchovní jiskřička, přijímala Vo-
lání z prastvoření.

Máte pravdu v tom, že zvěst o Svatém Grálu nemůže přinést nikdo jiný než ten, kdo 
je odtamtud. Nechápete však, že nemusí být na Zemi, ale stačí, aby vyšel do duchovní 
části stvoření a odtud tuto zvěst podal těm, kteří mají otevřen duchovní zrak a sluch. 
Ptáte se, jak je tedy možné, že milostí obdaření básníci toto nezachytili správně? Jste na 
omylu. Oni to zachytili správně, ale jejich pozemské poznání tehdy nedovolovalo, aby to 
správně i zapsali. Správně si přečtěte slova, v nichž se hovoří, že to, co vidí, zpozemštili.
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Splňování

Vraťme se nyní k vašemu čtení. Čtete o tom, jak kdo kdy splňoval. Říkáte přitom: 
„Jak to bylo krásné!“ Když se však sami ocitnete před tím, abyste  vy začali splňovat 
mnohem menší, nebo lépe řečeno mnohem lehčí úlohu, neboť menší či větší úkol ve 
skutečnosti není, tak se polekáte, a proto ve skutečnosti nesplníte!

Představte si, že byste jako Is-ma-el měli jít ukrást dítě. Ten, kdo vám to přikáže, je 
však viditelný či slyšitelný jen duchovně a musíte se spolehnout na to, že vidíte a slyšíte 
správně. Nemá vám to kdo pozemsky potvrdit.

Sami si položte otázku, zda byste to udělali. Odpověď je lehká: ne! Vždyť vy se bojí-
te byť i jen říci jiným pravdu. Ani jeden z vás není ochoten „jít s vlastní kůží na trh“, 
když hrozí, že bude nepochopen, odmítnut nebo se mu budou posmívat.

Čtete však, že kdo druhého nechá konat zlo, ten se proviňuje. Nezdá se vám přímý 
způsob řeči správný, ale nepochopili jste, že ten nepřímý lidé vztahovali vždy na jiné, 
a ne na sebe. Nezdá se vám, když je k vám voláno, že jste všichni do jednoho padli, ale 
nevidíte, že ani jeden z vás nesplňuje!
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58. Plnění přání

Vaše přání jsou jako louka plná pestrobarevných květů. Je jich mnoho, příliš mnoho. 
Maličké květy a sem tam i uschlé bodláčí. Ta louka není škaredá, ale … není silná. 
Drobné květy těžko odolají bouřkám a vichřicím. Ale stojí za to tyto květiny zalévat, ne-
boť je naděje, že zesílí.

Jako opěrný sloup ční touha po Výšinách. Přichází zahradník, bere do rukou konvici 
a zalévá květiny živou vodou. Jeden kvítek začíná růst. Roste a roste stále silněji. Je to 
touha sloužit Bohu. Tlačí ostatní květiny do pozadí až zůstává sám, jediný.

Duch člověka přestal mít všechna možná i nemožná přání a zůstalo mu jen jedno je-
diné: „Již nikdy nemít jiné chtění než to, že chci sloužit Bohu.“ Takový člověk se vzdal 
vlastního „já“. Nezná již nic jiného, jen skutečnou službu Bohu, která se nedívá na to, 
jestli se to někomu líbí nebo ne, ale pouze na to, jaká je Vůle Boží. Všechna ostatní 
přání, která tento duch kdy měl, pokud byla čistá, se splnila a dosáhla svého zakončení 
v tomto novém, jediném přání.

Pojďme na druhou louku. I zde je mnoho drobných květin. I zde začíná kvést nový 
květ touhy sloužit Bohu. Člověk se však polekal, že tento květ přeroste ostatní a odstřihl 
jej nůžkami. Starostlivě pěstuje všechny ostatní a na tento jeden jediný zapomíná, neboť 
by mohl vyrůst, a to on nechce. Ostatní květiny nejsou škaredé a nejsou ani špatné, ale 
i přesto … tento člověk nesplnil! Proto ani ty dobré květiny nenajdou uplatnění a dříve 
či později samy od sebe uschnou, neboť tu není konev s živou vodou. I přichází za-
hradník a chce sbírat květy, ale nemá jaké. –

Špatně jsi hospodařil se svěřenou hřivnou, člověče! Vzpamatuj se, založ novou louku 
a zkus tam pěstovat květy. Ztracené již nevrátíš, tak to zahoď a zkus to znovu. Sliboval  
jsi, že budeš plnit ve všech proměnách svého bytí, tak to splň! Proměna bytí není jen 
tento život, ale i život na druhém břehu, tak splň i tehdy, kdyby cesta, kterou sis doposud 
připravil, nebyla příliš světlá. Splnění ti ji sice již nemůže odvrátit, ale určitě ti ji může 
zkrátit, ulehčit a osvětlit. Proto nechť jsi doposud dělal cokoliv, tak to změň na plnění 
svého slibu!
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59. Rozpory

Čtete Zaváté doby a hledáte v nich hrubohmotné dění. Zapomínáte však na to, že ve 
věčnosti je zapsáno jen to duchovní, které se stalo. Přesně odpovídající hrubohmotné 
dění dnes již není možné podat, proto vše mohou být jen přibližné obrazy, jak to mohlo 
hrubohmotně probíhat.

Samozřejmě, někdy se dá podat přesný hrubohmotný obraz, ale to je spíše výjimka. 
Proto se podávané obrazy občas i značně liší. I když podává zprávu přímo ten, koho se 
to týkalo, neradno zapomínat na to, že pokud již není na Zemi, nemá hrubohmotnou 
paměť, ale jen cítění, kde je vše zapsáno tak, jak se to dělo duchovně.

I proto se například Lao'c možná nezačal učit jako čtyřletý, ale mohlo to být trochu 
později či trochu dříve. Podávaný obraz měl vystihnout, že podle mínění rozumových 
lidí byl ještě příliš malý na takové vzdělávání a protože se dnes začínají učit psát šestile-
té děti, hrubohmotný věk čtyři roky vyvolá obraz příliš malého dítěte.

Ale nikdo dnes již neví, v kolika letech chodily děti do škol v čase Lao'c. Neví se to 
jednoduše proto, že je to nepodstatné. Pro vaši představu si vytvořte obraz člověka, kte-
rý právě dosáhl dospělosti. Vznikne ve vás obraz přibližně osmnáctiletého člověka. V ji-
ných zemích to bude dvacet jedna a jinde zase patnáct let. A skutečnost? Dospělý je 
člověk tehdy, když je jeho duch vědomý. Do té doby, bez ohledu na pozemský věk, je  
jen vyvíjející se duchovní jiskřičkou, tedy nedospělým člověkem.

Když se podíváte, kdo se kdy s kým setkal, opět můžete dostat různé odpovědi. Jde 
o to, že každý zúčastněný prožíval toto setkání jinak. Záleží tedy, z jakého úhlu pohledu 
se to popisuje.

Učedníci Syna Božího přicházeli v různých časových úsecích a poslouchali slova, 
která je volala. Až když poznali, mohli být za učedníky povoláni. Mezitím však uplynuly 
dlouhé týdny nebo měsíce. Z jejich pohledu, který je správný, se stali učedníky ve chví-
li, kdy je zavolal Syn Boží. Z Jeho pohledu to však bylo již ve chvíli, kdy k Němu našli  
cestu a začali Ho poslouchat. Je to tak proto, že již tehdy se mezi posluchači dalo roze-
znat, kdo skutečně hledá a kdo jen běhá ze strany na stranu.

Okrádáte se o citové prožívání,  které je za vším děním ukryto. Ve všem hledáte 
jenom to pozemské namísto toho, abyste hledali to duchovní. Pro tyto rozpory, které 
však rozpory nejsou, někteří lidé odmítají  Poselství Grálu, které vyšlo až po Pánově 
smrti.

Pro nepochopení lidí musel Pán některé části vynechat. Některé dění je totiž velmi 
výjimečné, ale protože se s ním Pán setkal, tak to napsal. Z tohoto výjimečného však 
lidé udělali všeobecné, a proto to musel Pán později změnit.

Divíte se, proč je tón tohoto nového, co k vám nyní doléhá, jiný než ten před stole-
tím. Ohlédněte se a podívejte se, co všechno se od té doby změnilo. Místo duchovní vý-
stavby tu byla druhá světová válka, krvavé osvobozenecké hnutí v Africe a Americe, dik-
tatura komunismu, atomové šílenství. Jen pár let trvalo, abyste živé duchovní dění strhli 
do církevních dogmat.

Slova, že jste všichni duchovně mrtví, se vám zdají jako velmi přísná, neboť vám ne-
dávají žádnou jinou možnost. Jiné možnosti jste doposud hledali jen vy sami, a to ta-
kové, jak neplnit. Ještě nevíte, co to znamená být duchovně mrtvý. Myslíte si, že je to 
automaticky cesta  do rozkladu.  Zapomínáte  však na  to,  že  pokud se  vy sami  svým 
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jednáním probudíte k životu, tak vám znak smrti může být smazán, pokud jste nepácha-
li jiné zlo.

Mysleli jste si, že tato slova zabíjejí, ale tak tomu není. Je v nich skryta ta nejpřísnější 
výzva k probuzení do života.

Kdyby se psalo, že je to většina z vás, tak právě tato většina by myslela, že je tou 
menšinou, které se to netýká. Jenže menšina neexistuje, neboť ještě i ti, kteří by plnit 
chtěli, neplní, jelikož jim v tom brání ti, kteří plnit nechtějí.

Dobře si přečtěte slova v Napomenutích, že pokud na vás lpí byť jen prášek z toho 
starého, neporozumíte tomu novému.
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60. Kořeny sváru

Nedůvěra vládne mezi čtenáři Poselství Grálu. Nedůvěra ve všech směrech. Jedni nedů-
věřují druhým, neboť si myslí, že chtějí uchopit moc, přičemž ti druzí chtějí ve sku-
tečnosti pomáhat. Třetí  nedůvěřují čtvrtým, neboť si myslí, že čtou falešné Poselství 
Grálu. Další nedůvěřují jiným, neboť si myslí, že jen oni jsou oprávněni vykládat Slovo 
Pravdy.

A tato semena nedůvěry již zapustila tak hluboké kořeny, že ti, co měli tvořit jeden 
jediný kruh Grálu, jsou dnes v roztroušených skupinkách, které mezi sebou vedou žabo-
myší války. Proto je zapotřebí jednou a provždy vytrhnout toto semeno nedůvěry, neboť 
pokud se tu bude vyskytovat, nemůže nastat pravá výstavba říše míru na Zemi.

Nechť je proto poukázáno na všechny kořeny sváru ve světle poznání dění, které tu 
bylo a také je.

Hlavní kořen sváru spočívá v nepochopení toho, co je věnec záření, který spojuje 
duchovní nádobu na Zemi například s nádobou v prastvoření. Nikdy, vskutku nikdy ne-
může být spojen věncem záření někdo s něčím, pokud to neodpovídá jeho původu.

Proto pozemská matka Syna Božího a také pozemská matka Syna Člověka měly pů-
vod praduchovní na úrovni Bílého zámku. V určitém čase, kdy to bylo pro jejich půso-
bení nevyhnutelné, byly spojeny věncem záření s touto úrovní. Nádoby v Bílém zámku, 
s níž byly tehdy spojeny, byly ve skutečnosti jejich praduchovní šat, který tam musely 
zanechat při ponoření do nižších úrovní stvoření.

V těchto nižších úrovních pak dostávaly příslušný hutnější záhal, který jim umožnil, 
aby tudy mohly projít, dokud nebyly zakotveny v hrubohmotnosti v pozemských tělech. 
Součástí těchto záhalů byly i pásky, které jim potom umožňovaly působit v té části stvo-
ření, ve které se nacházely tak, jako kdyby pocházeli z ní.

Proto se na Zemi jevily jako obyčejné pozemské ženy. Bylo to nevyhnutelné, neboť 
jinak by nemohly dojít k potřebnému poznání, které souviselo s pozemským plozením 
a pozemským mateřstvím, protože toto je v praduchovnu neznámé.

Stejně tak to bylo i v případě jiných prastvořených, dále v případě slečny Irmingard, 
paní Marie, Syna Člověka či Syna Božího. Ze začátku všichni působili, jako by byli lid-
ští duchové, a až postupně jim mohly být snímány pásky z očí, čímž mohli pochopit 
svůj původ. Po pochopení svého původu mohlo nastat dění, kdy byli věncem záření spo-
jeni s tímto původem.

V případě Vyslanců, tedy Syna Božího, Syna Člověka a paní Marie to však nemohlo 
proběhnout najednou, protože pozemské tělo by takový okamžitý nárůst tlaku záření ne-
vydrželo. Proto bylo toto spojení prováděno postupně, nejprve na úroveň Hradu Grálu, 
potom na Hranici a nakonec do božsky-bezbytostného.

V případě slečny Irmingard, která je stvořená a pocházela z božsky-bytostné části, 
došlo nejprve k propojení na úroveň Hradu Grálu a pak na úroveň jejího původu.

Tato propojení se nedějí veřejně, protože pozemské tělo je v té době otřeseno silou 
působení. Je vám známo, že v den Obratu světů v červenci 1929 došlo k propojení mezi  
Synem Člověka a Imanuelem, ale k veřejnému prohlášení došlo až o několik měsíců 
později. Bylo to tak proto, že v tomto čase se muselo hrubohmotné tělo Syna Člověka 
přizpůsobit a zvyknout si na tento zvýšený tlak.

Tímto spojením se Syn Člověka definitivně vzdálil Zemi, tedy přestože působil na 
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Zemi vůči stvořeným, plnil jen Boží Vůli a z duchovního hlediska působil odtud, odkud 
pocházel. Stejné dění proběhlo i u paní Marie a v mírně jiné formě, která vyplývá z roz-
dílu původu, i u slečny Irmingard.

Kdo tedy prohlašuje, že paní Marie byla lidský duch, který byl spojen věncem zá-
ření  s  Marií  v  Hradě  Grálu,  neví,  co  říká,  protože  takový tlak  by  žádný  stvořený 
nemohl vydržet.

Proto se mýlí všichni ti, kteří prohlašují, že paní Marie nepochopila Syna Člověka 
a docházejí k tomu, že se své vlastní myšlenky nebo názory snaží vložit do Jejích úst 
nebo činů.  Kolik z  nich přišlo  k  poznání  díky  Poselství  Grálu,  které  dnes  označují 
slovem „falešné“? Jejich poznání je však slabé a chabé, proto je rozum nutí hloubat nad 
nepodstatným, tedy hledat rozpory tam, kde nejsou. Nutí je pochybovat o paní Marii, 
což je strhává tam, odkud není návratu.

Nejinak tomu je při pochybování o slečně Irmingard. Jiskra bezbytostnosti ji posunu-
la na nejvyšší část stvoření těsně před závěs do božsky-bezbytostného. Nikdy nebyla, 
není a ani nebude součástí Jednoty, avšak tato jiskra ji po dobu jejího působení na Zemi, 
podobně jako u Vyslanců, oddělila od Země. Tím však nepřestala působit na Zemi, ale 
její chtění se řídilo výhradně Vůli Boží.

To, že se někdo vzdálí Zemi, neznamená, že nebude dělat věci, které jsou na Zemi 
nevyhnutelné. Neznamená to, že nebude pracovat, aby se pozemsky uživil, že nebude 
vychovávat děti,  jíst, oblékat se nebo spát. A když to bude zapotřebí,  bude používat 
i pozemské právo, aby ochránil to, co ochránit má, pokud to souvisí s jeho duchovním 
úkolem nebo i s běžným pozemským životem.

Další velký kořen sváru spočívá v odvolávání se na pozemské právo, kdo může a kdo 
nemůže šířit Poselství Grálu. Zakládáte nové spolky, které o sobě prohlašují, že oni jsou 
novými ochránci Slova, avšak opět si neuvědomujete to, že pozemské právo neznamená 
nic, pokud je v rozporu s právem duchovním.

Slovo Je a je tak daleko od stvoření, že si to neumíte ani představit. Jakým právem se 
tedy hádáte o to, kdo ho smí na Zemi šířit, když mu vůbec nerozumíte? Pozemský šířit 
Slovo má právo jen ten, kdo ho žije. A nejen právo, ale povinnost!

Uvědomte si závažnost toho, co vám bylo řečeno ve slovech: „Nejraději bych Slovo 
lidem odňal!“ I hrubohmotně šířit Slovo v Jeho hrubohmotné formě mohou tedy jen ti, 
kteří ho skutečně žijí. Dnes je na Zemi doba, kdy žádná pozemská organizace nemá 
právo odvolávat se na autorská práva ohledně Slova, protože ani jedna nepůsobí podle 
Něho.

Žádný národ není  povolaný,  ale  jen s jedinci,  kteří  Slovo žijí,  je  uzavřena Nová 
Smlouva.  Tito jedinci,  kteří  žijí  Slovo a  ukazují  to  ve všech oblastech svého života, 
mohou Slovo šířit. Někteří z nich to mají dělat i formou hrubohmotnou. Neplatí, že by 
si někdo mohl nárokovat odvádění autorských poplatků za Slovo, neboť nikdo není auto-
rem Slova!

Lidé, jejichž úkolem bude hrubohmotně šířit Slovo, se mají spojit do jednoho kruhu, 
aby se Slovo mohlo šířit všude, do všech národů. Mají se vzájemně podporovat a pomá-
hat si. Mají se spojit se všemi, kteří Slovo šíří jinou formou, jako uměním, léčením atd.

Mají společně zakládat, pokud je to podle pozemských zákonů nevyhnutelné, také 
pozemské organizace, pomocí nichž budou Slovo v různých formách šířit. Ne snad jen 
jednu,  ale  sta,  tisíce,  které  jako  kruhy  pokryjí  celou  Zemi  a  všechny oblasti  lidské 
činnosti, takže nebude jediného místa a způsobu, kde by se Slovo nešířilo. A všechny 
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tyto spolky či  organizace se  mají  vzájemně podporovat,  což však neznamená,  že  si 
mohou nárokovat, že jen ony jsou ty jediné a pravé, které šíří Slovo, neboť neustále pla-
tí, že Nová Smlouva je uzavřena jen s jednotlivci.

Aby nedocházelo ke zbytečnostem a aby nezůstala některá oblast nepokryta, je potře-
ba, aby své působení vzájemně přizpůsobovali, aby si nekonkurovali, ale aby se podpo-
rovali  a  doplňovali.  Proto  musí  povstat  nová Hora,  na  které  bude  zakotveno Světlo, 
odkud budou vysílány podpůrné paprsky ke všem lidem, kteří budou žít podle Slova, 
čímž nastane harmonie a mír na Zemi.

A tak duchovní Řád Grálu, který již před desetiletími založil Syn Člověka, dostane 
i svou pozemskou podobu. Ne snad jako pozemská organizace, které bude každý pod-
řízen, ale jako řád, který budou tvořit jednotlivci, k nimž se bude moci každý obrátit 
s prosbou o pomoc a odkud se mu dostane pomocné rady a posílení v činnosti, která 
bude Bohem chtěna, tedy požehnána.

V každé zemi to bude pár jednotlivců, kteří budou takto spolupůsobit a závisí na 
zvláštnostech každé země, jestli Řád Grálu bude muset mít i zákonnou formu hrubo-
hmotné organizace.

Na jednom místě se budou sbíhat paprsky všech kruhů, v nichž budou působit lidé, 
a na jednom místě bude také nevyhnutelná pozemská evidence, jako jsou například ad-
resy všech organizací, ve kterých působí lidé ve smyslu Slova, adresy a jména těch, kteří 
žijí podle Slova, aby mohli být v případě volání osloveni a vyzváni k začátku plnění 
toho, k čemu je bude volat Bůh.
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61. Erínye

Mnozí z vás se již setkali s otázkou, jestli se duchovní jiskřička může dále štěpit nebo 
ne.  Tuto  otázku  často  kladou  především ti  čtenáři  Poselství  Grálu,  kteří  v  prvních 
verzích  četli,  že  za  určitých  okolností  se  duchovní  jiskřička  štěpit  může,  a  zároveň 
v pozdějších verzích Poselství Grálu četli, že se duchovní jiskřička neštěpí.

Mnozí hledají v těchto slovech rozpor, avšak je to jen rozum, který jim brání v pro-
hlédnutí a v přísném zkoumání, zda náhodou obě dvě tvrzení nejsou pravdivá. Podívej-
me se na to, proč se duchovní jiskřička neštěpí a za jakých okolností se štěpí.

Duchovní jiskřička je nejmenší možná část z ducha, která ještě může získat vědomí. 
Jakékoliv další štěpení by ji zbavilo této možnosti, čímž by klesla pod úroveň zvířat, 
protože i ta mohou získat vědomí. Proto se duchovní jiskřička v ráji dále neštěpí, ale se-
stupuje do hmotnosti za účelem vývoje k sebevědomému duchu. Jako dar si nese svo-
bodnou vůli, která je neoddělitelná od duchovního.

Po dobu tohoto sestupu se některé jiskřičky rozhodnou působit aktivně, proto od 
sebe oddělí část své bytostnosti, kterou pasivně přijímají jiné jiskřičky, čímž se rozdělí  
do dvou velkých skupin.

Oddělení části bytostnosti neznamená štěpení duchovní jiskřičky, neboť je to dávání, 
za které tato aktivní jiskřička ve smyslu Zákona zvratného působení přijme od pasivních 
jiskřiček dar ochrany. Proto musí aktivní chránit pasivní, neboť má právě tuto vlastnost 
navíc.

Každá jiskřička však v sobě nese najednou jak aktivní, tak pasivní, protože část by-
tostnosti a část ochrany, které si obě dvě jiskřičky vyměnily, ještě neznamenají, že ztra-
tily celou bytostnost nebo ochranu, ale jen se změnil poměr.

V dalším vývoji nastávají opravdu výjimečně situace, kdy se některá jiskřička roz-
hodne výlučně pro aktivní nebo pasivní působení. Tehdy dochází k rozštěpení na dvě 
části, které jsou však spojeny vláknem společného vědomí a musí se znovu spojit, jinak 
by jejich další vývoj nebyl možný. V následném životě na Zemi takové jiskřičky zjistí, 
že jsou „poloviční“, a po smrti se poměrně brzy znovu spojí do jedné.

Během svého vývoje činí duchovní jiskřička ze svobodné vůle rozhodnutí, která ji ve 
smyslu  Zákona  zvratného  působení  přinášejí  poznání,  a  takto  je  unášena  různými 
úrovněmi jemnohmotného a hrubohmotného světa, dokud se nevrátí domů.

Svobodná vůle je však velmi mocný nástroj, a to mocnější, než samotný duch, který 
s tímto nástrojem zachází. Svobodná vůle je jakoby čočka, přes kterou proudí Boží Síla 
a duch ji jen nastavuje určitým směrem. Je to podobné, jako když stlačením jednoho 
spínače spustíte nebo zastavíte řekněme třeba chod celé továrny.

V případě, že duch ze své svobodné vůle poruší přikázání „Nezabiješ!“, dochází ke 
zvláštnímu dění. Svobodným rozhodnutím se rozhodl odebrat někomu život. Samozřej-
mě, nemusí jít jen o hrubohmotnou, ale i o duchovní vraždu.

Podívejme se  nyní,  co se  děje  ve  smyslu  Zákona  zvratného  působení  s  duchem 
vraha. Protože se rozhodl odebrat někomu život, je tento život odebrán od něj, a to tím, 
že dochází ke štěpení jeho duchovní jiskřičky. Každou vraždou se od něj odštěpí ma-
ličký kousek, který kdysi lidé viděli a tyto útvary nazvali jako „erínye“. Erínye zamo-
řovaly vzduch všem, až nakonec pronásledovaly své původce.
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Proto se může říci, že tyto duchovní jiskřičky klesly pod úroveň zvířat, neboť ztráce-
jí možnost získání vědomí a zároveň jejich jemnohmotná těla přestávají mít lidské for-
my a získávají formy ohyzdných oblud. Tím však neztrácejí duchovní původ, proto se 
při reinkarnaci musí narodit znovu jako lidé.

Zároveň jsou s těmito odštěpky spojeny duchovní šňůrou, která však neumožňuje 
plnohodnotné spojení v oblasti vědomí. To však neznamená, že by se tito lidé museli na 
Zemi jevit jako primitivní.  Právě naopak, mnohokráte jsou to rozumově vyspělí  lidé 
s vysokým pozemským vzděláním a svoji skutečnou vůli umí velmi šikovně maskovat. 
Mezi těmito lidmi najdeme mnoho náboženských fanatiků, extrémních nacionalistů atd.

Počet takovýchto odštěpků, tedy erínyí, které dokáže vytvořit jeden lidský duch, je 
velmi velký a blíží se k miliónům. Se vzrůstajícím počtem však zároveň klesá také po-
zemské vědomí těchto lidí, takže nakonec se mohou narodit mezi lidi, které nazýváme 
„primitivními“. Než však dospějí k tomuto bodu, mohou uplynout tisíciletí.

Nezaměňujte si však primitivy s nedospělými jiskřičkami, tedy s těmi, které se na-
příklad z  vlastní  pohodlnosti  ještě  nevyvinuly a  které  se  rodí  v  dětských národech. 
I když, samozřejmě, i zde se mohou narodit lidé, kteří si odštěpili část svého vědomí, 
pokud je tam přitáhne Zákon přitažlivosti stejnorodého, a proto se i v těchto národech 
najdou vrahové.

Se svými odštěpky se tito duchové musí znovu spojit, neboť není možné, aby bez 
nich pokračovali dále ve vývoji jako duchové. Jelikož byly tyto erínye v Soudu odvedeny 
do těžkohmotnosti, každý jednotlivý duch tam bude muset jít, aby se s nimi mohl opět  
spojit.

Erínye v sobě nesou část nesprávné vůle – zabíjet. O to těžší to budou mít duchové 
při tomto procesu, neboť ještě před tím, než se očistí sami, musí očistit každou takovou-
to odštěpenou část svého ducha.
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62. Tři opice

Mnozí z Vás znají staroindickou sošku třech opic, kde si jedna zakrývá oči, druhá uši 
a třetí ústa, čímž vyjadřují: „Nevidím, neslyším, nemluvím!“ Tuto sošku dal za dávných 
dob jako první zhotovit nejmladší Buddha. Měla vyjadřovat, že přestože lidé vidí nádhe-
ru Božího stvoření, slyší a mluví o něm, ve skutečnosti se chovají tak, jako by neviděli, 
neslyšeli a nemluvili.

To vyjadřuje pokrytecké chování, neboť jejich činy se rozcházejí s jejich slovy. So-
chy mají  zároveň vyjadřovat,  že  Pravdu je  potřeba hledat  v každém dění,  které  nás 
obklopuje. Taktéž že naše poznání nikdy není úplné, a proto je hloupost se tvářit, že ta-
kové je a že nic nového již nemůžeme vidět nebo slyšet. Zakrytá ústa měla zároveň vy-
jádřit, že o Pravdě jsme povinni kdykoliv vydat svědectví, tedy říci i zdánlivě nepříjem-
né věci, abychom tak zabránili šíření zla.

Podívejte se na sebe, jestli se náhodou nepodobáte těmto opicím. Kolem sebe vidíte 
dění – že ženy nosí ohavné šaty, že muži nechrání ženy, že jeden pomlouvá druhého, že 
se jeden před druhým vytahuje … ale tváříte se jako ta první opice: „Nevidím!“

Slyšíte řeči vašich bližních, které jsou ohavné, slyšíte volání z Výšin, slyšíte bytostné, 
kteří vás před mnohým varují … ale tváříte se přesně jako ta druhá opice: „Neslyším!“

A ještě ke všemu, přestože to všechno vidíte a slyšíte, pokrytecky o tom mlčíte, a tak 
se tváříte přesně jako ta třetí opice: „Nemluvím!“

To však není vše. Toto vaše jednání přešlo až do těch nejabsurdnějších forem. Máte 
„své“ knížky a nečtete již nic jiného, přestože dobře víte, že ani ty „vaše“ knížky ještě 
neobsahují celé poznání. Odmítáte i krásné pohádky, které mnozí praduchovní pracně 
sbírali od lidí, a to děláte jen proto, že nejsou napsány ve „vašich“ knihách.

Kdybyste  je  četli,  hleděli  byste,  kolik je  tam ukryto Pravdy a  v kolika se  hovoří 
o Svatém Grálu! I když ne těmito slovy, ale nepřímo. Přečtěte si jednou dobře vám zná-
mou pohádku „O líném Honzovi“  nebo „Valibuk“ nebo „Císařovy nové šaty“ nebo 
„O Malence“ nebo „Hrnečku vař!“ nebo mnohé další.

Jsou to všechno pohádky, kde se píše o Svatém Grálu! V některých z nich je forma 
povídání o bytostných, v některých o čertech, kteří jsou obyčejně hloupí, v některých 
o zlatých zámcích. Jenže o bytostných je méně pohádek, než se vám zdá, neboť obraz 
bytostných je často ve skutečnosti obraz někoho, kdo má křídla. Ti čerti jsou mnohokrát 
přísnými vykonavateli Zákona, proto nemohou být hloupí, a o zlatých zámcích se píše 
dokonce v Bibli.

Všechno poznání jste tu již dávno měli, jen ne ve formě přístupné rozumu, ale ve 
formě přístupné duchu. O připravovatelích cesty, kteří touto formou připravovali lidi na 
příchod Pána, se doposud nikdy nemluvilo, ale jen z toho důvodu, že nepůsobili jako 
duchovní, ale jako pohádkáři. Jenže v Zavátých dobách jste četli, že také za časů Lao'c 
mu pomáhal šířit Pravdu pohádkář. Ten samý pohádkář byl pak ve všech zemích, aby 
touto cestou vedl lidi k poznávání Pravdy.

Vy si však zavíráte oči, uši i ústa, abyste neviděli, neslyšeli a nemuseli mluvit o Prav-
dě, která je tu přece od počátku, neboť je v Zákoně, kterým se řídí toto stvoření.

Dostalo se vám všech pomocí, ale vy jste je odmítli, stejně jako jste odmítli Syna 
Božího. A dnes se bijete v prsa, v ruce držíte „své“ knihy a myslíte si, že již všechno 
víte. Přesně jako pochybní jasnovidci, které na druhém břehu musí zastavit ocelové mří-
že, neboť svůj život promrhali na malichernostech.
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Tři opice

Otevřete své oči a podívejte se, jaká cesta vás čeká na druhém břehu, neboť jinak se 
již nedokážete vzpamatovat. Ta cesta je zdánlivě pěkná, je široká a pohodlná, ale je vy-
prahlá. Na obzoru je jakýsi kříž. K němu všichni utíkáte s otevřenou náručí, ale nevidí-
te, že ten kříž nepochází z Výšin, ale že jste si jej postavili svým smýšlením vy sami.

Je to kříž, který svou formou vyjadřuje takzvanou svatost lidí. Vytvářejí ho ti, kteří si 
myslí, že jsou dokonalí, že jsou již spaseni, že mají plné poznání atd. Tento kříž znáte, 
vůbec není nový. Již před staletími jej začali vytvářet papeži a biskupové, kteří si mysle-
li, že jsou neomylní. Některými lidmi byl viděn a jelikož viděli kříž, mysleli si, že je to 
kříž Spasitele a asi je ze dřeva, když nezáří a je tmavý. Jeho vodorovné rameno je šikmé 
a když se dobře rozhlédnete po okolí, uvidíte ho na některých kostelích nebo knihách či 
jiných vyobrazeních.

Tento kříž je  ve středu obrovského tmavého města falešné svatosti,  kolem něhož 
však  není  ocelová  mříž,  ale  bezedná  propast.  Ještě  nikomu  se  odtud  nepodařilo 
uniknout, neboť jediná brána, která odtud vede, je brána pravé pokory. Tuto však nikdo 
z těch, kdo se na těchto místech musí zdržovat, nehledá.

Když si po určitém čase někteří vzpomenou, že tento kříž přeci jen není  celkem 
rovnoramenný, otočí se k němu sice zády, ale ne s tím vědomím, že se oni mýlili, ale  
s tím, že museli být podvedeni, když u tohoto kříže nenašli pokoj. Kříž, který září nad 
jejich hlavami a který je jako radostná naděje volá, nechtějí vidět a křičí: „Nechceme 
nic slyšet, nechceme nic vidět, všechno je jen klam!“

Na malém návrší stojí další kříž. Jdou k němu. Tento kříž vytvářejí všichni ti, kteří 
věří, že krev zavražděného Syna Božího je spasí. Svislé rameno je jako zápalka, tenké 
a krátké, a vodorovné rameno je jako dlouhá hrubá deska.

Tam úplně zapomínají, že kdysi četli Poselství Grálu či jiné dílo, kde byla byť i jen 
částečná Pravda, ale jedno nezapomínají – bijí se stále v prsa a volají: „Já jsem svatý, 
proto musím jít do ráje!“

Tento kříž je vstupní branou do jejich „ráje“. Za ní je již jenom červený plamen. Ten 
již raději ani nevidět, neboť tam je již jen pláč a skřípání zubů.
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63. Unáhlené závěry

Lidé, čtete Slovo a myslíte si, že všemu rozumíte. Tu k vám zazní zdánlivě cizí hlas a vy 
jej rychle odsunete stranou, neboť se neshoduje s vašimi názory. Nezkoumáte přitom, 
zda toto nové obstojí před Zákonem. Stačí, že se vám zdá, že již máte veškeré pravé po-
znání.

Místo toho, abyste se ptali těch, kteří vám tento pro vás cizí hlas zprostředkovávají, 
proč a jak se zachvívá to, co smějí zprostředkovávat, děláte unáhlené závěry. A to jen 
proto, že to nové je v něčem jiné oproti tomu, co jste si doposud mysleli.

Ani náhodou si nepřipustíte možnost, že byste se v tom vy sami mohli mýlit. Zapo-
mínáte, že máte posuzovat věcně, a to jen proto, že jste nikdy věcně zkoumat schopni 
nebyli.

Chcete se vyhýbat argumentům, neboť vy argumenty nemáte. Zapomínáte na to, že 
ten, kdo má pravé poznání, je ochoten podstoupit jakoukoliv duchovní zkoušku. Ti však, 
kteří toto poznání nemají, se této zkoušky bojí, neboť vědí, že by neobstáli. Proto se  
ohánějí takzvanými autoritami stejně, jako se věřící ohánějí biskupy a papeži.

Zapomněli jste ovšem, lidé, že před Oltářem Pána jste slibovali věrnost Slovu. Pro-
hlašujete, že kdybyste vy dostali takový úkol jako ti, které odsuzujete, nedělali byste ho, 
abyste nebyli odsuzováni. To je však zbabělost a nepochopení  toho, co služba ve sku-
tečnosti je.

Ten, kdo je ve službě, se neptá na názory lidí, ale zná jen jediné – Boží Vůli. Nezá-
leží mu na tom, jestli jej ostatní odsuzují, zatracují nebo kamenují; služebník musí splnit, 
neboť to chce Bůh!

Toto všechno je přitom jen pozemská služba. O tom, co je stát ve službě Svatého 
Grálu, se nyní vůbec nemluví. K tomu nedorostl ani jeden duch!

Musíte však poznat souvislosti, proto vám má být odhaleno, co služba Svatému Grálu 
je. Mohou o tom být podány jen přibližné obrazy, neboť plné pochopení můžete mít až 
tehdy, když v ní budete skutečně stát.

Služba  Svatému  Grálu  znamená,  že  vlastní  chtění  se  ztrácí  v  jednom  jediném. 
V chtění nemít vlastní chtění a poznat jen plnění Boží Vůle!

Četli jste, že duchovní jako poddruh vzniká štěpením z bytostného. Proto se o tom, 
že někdo stojí ve službě Svatého Grálu, smí hovořit jen tehdy, když se duchovní natolik 
přiblíží k bytostnému, že mezi nimi nepostřehnete rozdíl. Pak tito služebníci obdrží kří-
dla jako symbol své služby.
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64. Snímání pásek

Pásky, které jsou člověku dávány, jsou potřebné pro jeho vývoj. Ne každému jsou však 
i sejmuty. Mohly by být, kdyby žil tak, jak si to žádá Zákon, a kdyby nehledal to, co hle-
dat nemá. Páska, která zakrývá minulé životy, je jen jedna z mnoha a vůbec není ta pod-
statná. Může být sňata těm, kteří to potřebují pro splnění svého úkolu. Jsou to obyčejně 
takoví duchové, kteří nepátrají po tom, kým byli, ale jací byli.

Vraťme se však ke snímání těch ostatních pásek. Páska z jemnohmotnosti může být 
sňata jako první, a to ve chvíli, kdy člověk dosáhne v pozemském těle dospělosti.

Myslet si, že tento zrak používají jasnovidci, kteří dosáhli jasnovidnost umělými cvi-
čeními, je velký omyl. V nejlepším případě si takto dokáží otevřít jen zrak z hrubé části 
jemné hrubohmotnosti, což představuje druhý záhrobní stupeň. Je to zrak, na němž však 
nikdy žádnou pásku neměli, neboť pásku mohou sejmout bytostní jen na pokyn, který 
přichází shora, nikdy ne na přání lidí.

Těm, kteří smějí používat jemnohmotný sluch nebo zrak, je však páska sejmuta a je 
na nich, aby se prožíváním „Bylo jednou…!“ naučili tento zrak používat. Pak jim může 
být sejmuta páska bytostná a následně i duchovní.

Sejmutí  pásky  tedy  neznamená,  že  by  duchové  automaticky  slyšeli  nebo  viděli. 
K tomu musí být splněny ještě dvě podmínky – chtít a moci. Moci znamená být schopen 
vidět a slyšet, což se musíte naučit sami. Tím však nemáme na mysli umělá cvičení, ale 
bohaté duchovní prožívání, čímž se duch rozhoří na takový plamen, že spálí překážky, 
které jsou v cestě mezi otevřeným zrakem a denním vědomím. To je tajemství silného 
citového prožití slov: „Bylo jednou…!“

Jako  poslední  může  být  sňata  páska  duchovní.  Tato  může  být  sejmuta  jen  těm 
duchům, kteří umí vědomě používat svůj otevřený bytostný zrak i sluch a žijí podle Zá-
kona. Sejmutím této pásky se jim totiž otevírá cesta do vlastní minulosti i minulosti ji-
ných. Mohou přímo slyšet i vidět, co se děje od jejich původu až po tuto Zemi. Tak se 
před nimi otevírá kouzlo celého stvoření a skryté souvislosti. Je to jen vina lidí, že tento 
zrak ztratili, protože nežijí podle Zákona.
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65. Omyly jasnovidců

Již v době Atlantidy přišla na Zem zvěst o Parzivalovi jako Králi Svatého Grálu a lidé 
toto tajemství znali. Ptáte se: „Jak je to možné, když tu tehdy žádný Vyslanec nebyl?“ 
Máte pravdu v tom, že nebyl na Zemi, nemáte pravdu v tom, že tento Vyslanec nevyšel 
do stvoření.

V duchovní říši, na jejím spodním okraji, je stříbrný ostrov, kde nepřebývá nikdo 
z duchů. Od počátku stvoření je jeho králem bytostná královna, jejíž jméno je Merkur. 
Je v přímém spojení s Hradem Grálu, konkrétně s praduchovním strážcem, který je  
vládcem bytostných a jehož jméno je Merkur.

Tento  stříbrný  ostrov  tvoří  svatyně,  uprostřed  které  je  z  jediného  kusu  čistého 
mramoru  vytesán  nádherný  oltář.  Na  něm  je  červený  kalich  se  zlatostříbrným 
lemováním.

Tato svatyně je od počátku stvoření připravena jako místo, kam smí přijít jen Král. 
Odtud Vyslanci v dávných dobách zvěstovali o Svatém Grálu. Přestože toto poznání zde 
již bylo, dávno upadlo do zapomenutí, ale jedno zůstalo – název tohoto ostrova. Jako za-
slíbení pro bytostné zůstalo ve stvoření a jeho jméno je Athedonis. Ještě dodnes je podle 
tohoto ostrova pojmenováno řecké město Atény.

Ti, kteří měli otevřený duchovní sluch, směli díky tomuto slyšet zaslíbení, která od-
tud zaznívala do stvoření. Tito přirozeně jasnovidní lidé však své jasnovidnosti nedo-
sahovali nesprávnými způsoby. Byl to u nich přirozený vývoj, když po vidění nebo sly-
šení bytostného jim mohl být otevřen duchovní zrak nebo sluch.

Největšími omyly všech jasnovidců je právě to, že si myslí, že namáhavými cvičení-
mi se jim otevřel právě tento zrak. Ve skutečnosti se jim neotevřel žádný zrak a oni stá-
le vidí jen hrubohmotnost. Cvičeními dosáhli jen toho, že vidí střední hrubohmotnost 
a velmi výjimečně, opravdu v řídkých případech jemnou hrubohmotnost.

Jediná možnost, jak si otevřít duchovní zrak, je ta, že se nesmí uměle cvičit, ale při-
rozeně postupovat ve svém vlastním vývoji.

Zrak, který takto namáhavě jasnovidci otevírají, ve skutečnosti nikdo nemá zahalen, 
jen neví, že jej i z části používá. Lidé to nazývají jako „intuice“ či „šestý smysl“.

V budoucnosti, když tu již nebude temno, budou moci tento zrak opět všichni naplno 
vědomě používat. Nyní by se však jen polekali toho, co by tam viděli. Proto je bytostný-
mi upravováno vyzařování krve tak, aby se to do té doby nestalo.

Je to každopádně umělý zásah, který si vynutili lidé svým nesprávným jednáním. Do 
té doby by se však měli naučit slyšet bytostné, aby pevně stáli v tomto stvoření.
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66. Poslouchání

Poslouchejte, lidé, ty, kteří vám mají co říci. Neobracejte se na pozemské lidi, ti padli! 
Jediní, kteří nikdy nepadli, jsou bytostní. Nad jejich hlavami jako koruna září Slovo, kte-
ré znají lépe než vy a čistě ho přijímají po své linii z prabytostné části stvoření.*

Abychom vám ji více přiblížili, představte si bytostnou říši vždy o půl stupně výše 
než říši duchovní. Nenechejte se zmást tím, že poslední okruh samy od sebe pohyblivé 
části stvoření je bytostné, neboť ono je o půl stupně nad hmotným.

Tento  Zákon  platí  všude  v  celém stvoření.  Doteď jste  si  o  tom nemohli  udělat 
správnou představu jen proto, že jste se řadili nad toto bytostné. Ale již samotný název 
božsky-bytostná část stvoření, která je nad praduchovním, vám toto měl napovědět.

Vraťme se však k otázce poslouchání. Když budete poslouchat kohokoliv z duchů, 
nemáte jistotu, zda nepadl. Když však budete poslouchat bytostné, tuto jistotu máte. Pro-
to otevřete svůj bytostný sluch dokořán a poslouchejte.

Nyní ve vás vidíme otázku: „Jak máme zjistit, zda opravdu slyšíme bytostné?“ Je to 
velmi jednoduché. Zkuste jim položit otázku: „Co je Svatý Grál?“ Podle odpovědi to 
dokážete lehce poznat. Je to tak proto, že bytostní jsou těmi, kteří Sílu, která se vyzařuje 
skrze Svatý Grál, jako Její poslové roznášejí do celého stvoření.

* Přednáška: „Prabytostná říše“

170



67. Stupně duchovního vedení

Znáte Zákon, že vaše duchovní vedení je vám blízké a že je jen o maličký krůček jiné 
než vy. Znáte tento Zákon, ale i přesto jsou vaše představy o duchovním vedení úplně 
nesprávné. Myslíte si, že vaše duchovní vedení musí být těsně při Zemi, abyste ho vůbec 
slyšeli.

Těsně při Zemi jsou však temní, k ní připoutaní duchové. Bylo by velmi špatné, kdy-
by oni měli někoho vést. To, kde se vaše duchovní vedení může nacházet, závisí na tom, 
kam podle stupně své zralosti patří, tedy může to být nejen oblast jemnohmotná, ale 
také duchovní.

Ale  i  vaše  duchovní  vedení  jsou  vždy  jen  stvoření,  kteří  mají  opět  své  vlastní 
duchovní vedení, které je vždy o kousek výše.

Tak to jde dále až po nejvyšší stupeň duchovního, kde mají své duchovní vedení 
z nejnižšího stupně praduchovna. V praduchovním je opět řetěz duchovních vedení, kte-
ré končí v Hradě Grálu.

Posledními, nebo lépe řečeno, prvními z řetězce duchovních vedení jsou strážci Sva-
tého Grálu. Oni jediní přímo slyší Pána, proto již žádné duchovní vedení nepotřebují.
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68. Služba

Pojem „služba“ vyvolává v člověku pocit zodpovědnosti. Žel, jen pocit. Ale tento pojem 
se váže k tomu hlavnímu, k citu. Pojem „služba“ proto není možno vystihnout slovy, je 
možné jej jen cítit. Právě proto se každý snaží najít pro tento pojem nějaké vysvětlení, 
čímž jej strhne do pozemského.

Těžko se říká, co služba je. Mnohem snadněji se dá povědět, co služba není.
Jako základ pro citové pochopení je nutno prožít a tím procítit pojem „odevzdání 

se“. Je to prožití toho známého vzdání se sebe sama, ztráty vlastního „já“. Je to tak vy-
toužené „nalezení Zoroastra“.

Jen ten, kdo se dokáže vzdát vlastního „já“, smí najít své místo a tím procítit, co je  
služba.

Služba je něco, co přesahuje všechno pozemské. Je s ní spojeno i mnoho pozem-
ských úkolů, ale minimálně dvakrát tolik úkolů duchovních. Služba je to, k čemu jste se 
zavázali před oltářem Pána, sloužit ve všech proměnách svého bytí.

Hledáte všechny možné i nemožné pozemské úkoly, abyste podle svého názoru naš-
li úkol. Chytáte se každé hrubohmotné práce a myslíte si, že tím sloužíte Bohu. Ne, tak 
to není! Posluhujete jen  sami sobě, a to zejména proto, aby si vás všimli jiní a abyste 
byli v jejich očích „ti dobří“.

Je to přesný opak toho, co služba ve skutečnosti  je. Ani jeden z vás se nedokázal 
zbavit vlastního „já“, proto ani nedokázal najít svůj skutečný úkol ve službě.

Strhněte si konečně pokrytecké masky z tváří a zamyslete se.  Čím sloužíte Bohu, 
když uklízíte,  když otvíráte  a  zavíráte  dveře,  když předáváte  knihy či  když hovoříte 
o Slově?!

Ve všem hledáte jen sami sebe namísto toho, abyste ve všem hledali Vůli toho, komu 
máte sloužit! Prvořadým předpokladem pro nalezení tohoto úkolu je skutečné žití Slova 
a  nejen mluvení o něm. Skutečné žití Slova je první, ten nejdůležitější krok k tomu, 
abyste se ztratili sami sobě a nalezli tak svůj skutečný úkol!

To je první  krok k procítění  slova „služba“.  Jakmile to dokážete udělat,  všechno 
ostatní již pro vás bude snadné.

172



69. Žití Slova I.

Protože jsme doposud museli ukazovat jen to, co není žití Slova, neboť jste to doposud 
vážně nehledali, musí vám být aspoň částečně ukázáno, co žití Slova je. Na to, abyste to 
pochopili, bude zapotřebí odpoutat se od vašich dosavadních názorů, tedy dokázat vyci-
ťovat to pěkné a krásné, co je v žití Slova obsaženo.

V prvé řadě je zapotřebí, abyste se dokázali smát a radovat z toho, že smíte být. Dále 
je potřeba tuto radost přenést také do těch chvil, které považujete za těžké. A dalším 
nutným předpokladem je přísné zkoumání všeho, co prožíváte, ale tak, že pochopíte 
podstatu. To je to, co k vám bylo voláno ve slovech: „Toto věcné zkoumejte věcně!“

Všechno, co se týká vašeho života, hmotného i duchovního, musíte pochopit, tedy 
musíte vědět, co je podstata každého konkrétního dění. Nyní totiž mnohé věci přijímáte 
slepě jen proto, že byly dány Trigonem, respektive je schválil apoštol, ale zapomínáte, 
že mnohé z těchto věcí byly vynuceny jednáním lidí. Požadavek přísného zkoumání je 
však stále a vždy nutný, neboť jen to, co pochopíte, si smíte odnést jako poklad na druhý 
břeh.

Žití Slova proto není strnulé dodržování předpisů nebo nařízení, ale právě naopak, 
jejich přísné zkoumání a živé prožívání s tím, že to, co muselo být upraveno pro ne-
správné chtění lidí, se může a také má změnit, když toto nesprávné chtění pomine.

To je velmi důležitá část žití Slova, neboť duch takto přímo ukazuje, že věci zkoumá, 
a ne slepě přijímá. Slepé přijímání je známé z působení církví a je typické pro takzvané 
církevnické chování, a proto ti, kteří přijímají nařízení jako něco posvátného, protože 
„pocházejí z Hory“, takto založili novou církev.

Bojí se, že by něco náhodou udělali nesprávně, a pro tento strach ustrnuli, čímž pře-
stali Slovo žít. Některé věci, samozřejmě, není možno měnit, neboť živoucí dění by pře-
stalo být živoucím.

Najít rozdíl mezi tím, co je  živoucí, tedy neměnné, a tím, co je  doplňkové, a proto 
může podléhat změnám, však musí najít každý duch sám. Jinak totiž dokazuje, že jeho 
cítění je zahrabáno, tedy že ještě není duchovně dospělý.
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70. Žití Slova II.

Vraťme se ke změně vašeho chování poté, co jste byli zpečetěni. Změnili jste oblékání, 
stali jste se vážnějšími, začali jste kontrolovat svá slova, přestali jste se nahlas hádat se 
svými bližními, přestože s nimi v duchu nesouhlasíte … čímž si myslíte, že jste začali  
žít Slovo.

V zavátých dobách čtete, jak museli připravovatelé cest bojovat a nejednou se to neo-
bešlo bez křiku. Samotný Syn Boží s křikem v posvátném hněvu vyhnal kupce z chrá-
mu. Vzpomeňte si na Jeho učedníky, jak je vyhnal, když se začali svatouškovsky tvářit.  
Když se Petr na druhý den opět hádal a křičel, mohl přijít znovu k Synu Božímu, neboť 
to byl opět on sám.

Žití  Slova v prvé řadě znamená být  přirozený.  Být  přirozený neznamená potlačit 
svou vlastní osobnost, ale naopak to, co je jí vlastní, posilovat. Podle Zákona musí dříve 
či později ve Světle Pravdy v každém vyklíčit to, co je v něm ve skutečnosti skryto, bez 
ohledu na to, zda se to snaží ukázat nebo ne.

Je proto pokrytectvím tvářit se vážně, když váš duch vážný není, ale i naopak, tvářit 
se, že se smějete, když váš duch pláče. Stejně tak to platí pro všechny city, které jsou 
vám vlastní. Není možné je všechny vyjmenovat. Samozřejmě, je potřeba, aby se člověk 
učil potlačovat to, co nežije správně, a samozřejmě se přiměřeně chovat v příslušných 
životních situacích.

Potlačování vlastních citů vede k disharmonii osobnosti a má za následek nejen ne-
přiměřené, vyumělkované chování, ale v mnoha případech vede i k psychickým problé-
mům. Úplně nejhorší je však to, když jiní brání člověku projevovat se takovým způso-
bem, jaký je mu vlastní, tedy když vytvářejí takové společenské situace, kde je člověk 
nucen chovat se nepřirozeně.

Proto je důležité, aby se lidé poznávali v malých skupinách, neboť tehdy se stanou 
přáteli a odpadnou z nich nepřirozené zábrany. Tím se vzájemně obohacují o nové ci-
tové prožití a umožňují si tak navzájem žít přirozeně, tedy podle Zákona.
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71. Žití Slova III.

I když už bylo řečeno, co žití Slova není a co žití Slova je, ještě stále Slovo nežijete. Je to 
téměř až k zoufání, když se vám musí vysvětlovat stále jedno a to samé dokola z různých 
úhlů pohledu. Abyste to aspoň částečně mohli pochopit, musíte se vrátit o století zpět.

Vyhledejte si slova Pána, v nichž volá, že nikdo není připraven tak, jak má být. Vy-
hledejte si slova Pána, v nichž volá, že již jen registruje. Dnes, kdy je k vám voláno to 
samé jinou, přísnější formou, se vám zdá, že tato slova nejsou namístě, že snad alespoň 
jeden z vás již ví, co je žití Slova.

Ohlédněte se však zpět a podívejte se na své činy a na činy těch, ke kterým před 
stoletím hrubohmotně volal Pán. Zjistíte, že děláte ještě méně než ti, kterých se to tehdy 
týkalo.

Tehdy se hrubohmotně budovala Hora a bylo na ní hodně hrubohmotné práce. A již 
tehdy lidé reptali, neboť si mysleli, že by to mělo být jiné. Vyhledejte si slova Pána 
o dobrovolném plnění. Dnes nebudujete ani jen desetinu toho, co se budovalo tehdy.

Kolik z vás chodí dobrovolně a kolik jen proto, aby to jiní viděli, nebo proto, že četli 
slova o dobrovolném plnění. Nevědí však, že jejich myšlenky jsou ve skutečnosti úplně 
jiné.

Tak jako tehdy ti, kteří nechtěli plnit, házeli polena pod nohy ostatním, stejně tak to 
děláte dnes i vy. Jde o to, že práce musí být vykonána a když je málo dělníků, musí se 
mezi ně rozdělit. Jenže oni nestačí všechno udělat, proto podle Zákona ani oni nesplní.  
Tím však na sebe uvalujete dvojnásobnou vinu. Proto slova Pána, že nikdo neplní, jsou 
tak jako před sto lety i dnes úplně pravdivá.

Každý z vás dostal svůj úkol, a to v den, kdy byl duchovně povolán. Toto povolání 
nastalo ve většině případů ještě před narozením. Víte, že hrubohmotné dění, které závisí 
na svobodném chtění člověka, se nedá nikdy předvídat. Proto se váš úkol nikdy nemůže 
dopředu stanovit do přesných detailů. Ty si totiž musíte najít sami.

A to je  právě ten bod,  na němž ztroskotáváte,  neboť dostatečně vážně nehledáte 
duchovní úkol, abyste po jeho poznání hledali i správnou hrubohmotnou formu. Děláte 
přesný opak. Vykonáváte hrubohmotnou práci a z ní si chcete odvodit duchovní úkol. 
Protože se cítíte touto prací naplněni, myslíte si, že tím plníte také svůj duchovní úkol 
a že se tedy snažíte žít podle Slova.

Na tomto ztroskotaly již tisíce z vás, neboť svůj skutečný úkol nikdy nenašly, a proto 
nesplnily. S sebou tím také stáhly další desetitisíce lidí. I kdyby Slovo četly sto let, i kdy-
by měly dobré výsledky hrubohmotné práce, nic to nezmění na tom, že nesplnily a že se 
zatížily obrovskou vinou za to, že i jiní nesplnili.

Jestliže si chcete být jisti, zda to, co děláte, je správné, stačí si říci jednu jedinou 
větu: „Bylo jednou…!“ Pokud vás tato věta vytrhne svou silou do Výšin a vy budete vě-
dět, že ta práce, kterou děláte, vás dokáže zaměstnat na 365 dní v roce a 24 hodin  
denně a že je to ta práce, kterou byste chtěli vykonávat i ve věčnosti, pak jste svůj úkol  
našli.

Jestliže si však myslíte, že konání pobožnosti nebo slavností je ten nejvyšší úkol, kte-
rý smíte dělat, vzpomeňte si na falešná nebe věčných mší … neboť ta vás čekají! Pokud 
si myslíte, že váš úkol je uklízet, představte si, že v těchto falešných nebích to budete 
muset dělat právě po dobu těch nekonečných mší.
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Žití Slova III.

Takto si představte každou svou práci, jestli opravdu to, co považujete za službu, sne-
se měřítko, že byste to chtěli dělat bez přestání ve věčnosti. Zhrozíte se, musíte se zhro-
zit toho, co byste museli dělat. Již jen z tohoto vidíte, jak plytké je vaše hledání.

Uspokojujete se s nepodstatným, zatímco vám podstatné uniká. Smějete se „duchov-
nímu zápisu“*, neboť si myslíte, že má místo. Tak si představte, že tak bude vypadat váš 
pobyt ve věčnosti, tedy porada, zápis, mše a znovu dokola.

Samozřejmě, musíte mít na Zemi i takové porady, kde se řeší problémy technické 
údržby, ale pak na těchto poradách nemá místo přednáška z Poselství Grálu, která je 
čtena  na  konci.  Tyto  porady se  nesmí  prezentovat  jako  porady skupiny či  dokonce 
Kruhu Grálu. Tyto porady se mohou nazvat jako „technická údržba a s tím související 
úkoly“ nebo podobně.

Úkol, který vám byl dán v okamžiku vašeho povolání, nikdy nedokážete najít na ve-
řejných místech, ale vždy jen v soukromí či ústraní.  Vzpomeňte si na připravovatele 
cest, kde hledali oni, a vzpomeňte si na to, proč byl Syn Boží dlouhé období v ústraní na 
poušti.

A proto k vám musí být opět voláno tak, jak je neustále voláno již po tisíciletí: „Kdo 
hledá, najde, a ten, kdo seje, smí i sklízet!“

* Přednáška: „Vstupenka do ráje“
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72. Co je přirozené

„Žijte přirozeně podle Zákonů, které Bůh vetkal do tohoto stvoření!“
Tento příkaz znají téměř všichni lidé a mnozí k tomu hledají odpovídající formy. 

Mnohé z nich znáte jako únik před realitou. Jsou to ty formy, při nichž lidé, kteří cítí, že 
současné dění je proti Vůli Boží, jdou do opačného extrému a odmítají vše, co podle 
nich není v souladu s přírodou. Stávají se však rušiteli harmonie, protože  nežijí přiro-
zeně. Neznamená to, že přirozeně žijí ostatní lidé, ale to, že jedno nesprávné nahradili 
něčím jiným nesprávným.

V pozemském prožívání je těžké najít cestu hrubohmotností, která by v současnosti 
byla taková, že na ní byť i jednou jedenkrát nedojde k takovému dění, které není úplně 
v souladu s Boží Vůlí.

Ptáte se, jak je to možné? Jednoduše tak, že nežijete v izolaci a vaše okolí nežije 
podle Boží Vůle. Nemusíte mu sice dělat ústupky, ale na druhou stranu nemůžete žít 
přesně tak, jak byste měli. Jednoduše vám to nedovolí pozemské podmínky.

Žít přirozeně též neznamená být vegetariánem či veganem nebo vyhýbat se přiro-
zeným technickým vymoženostem. Mnohé věci v oblasti techniky nejsou špatné, i když 
mnohé jiné špatné jsou. Zajisté nikomu nepřijde na mysl, že nůž, kterým se krájí chléb, 
je nepotřebný. Běžte však za tím, jak vzniká, a zjistíte, že je tam velká technika, která 
má v tomto případě své místo. Na druhou stranu, na co vám jsou zbraně, raketoplány 
nebo letadla?

Žít přirozeně musí znamenat něco jiného. Je to sžití se s celým stvořením odshora až 
dolů, abyste jej poznáním svého místa začali respektovat a tím se zařadili v souzvuku 
a harmonii do tkaní, které v tomto stvoření probíhá.

Víte, že ti, kteří toto tkanivo vytvářejí, jsou bytostní. Proto žít přirozeně znamená po-
slouchat je a dobrovolně, z vlastního chtění se řídit jejich radami. Až pak zjistíte, co je 
v pozemském žití přirozené a co ne. Dříve to nedokážete jednoduše proto, že tkanivo vy 
sami  nevytváříte,  ale  jen  zabarvujete  některá  vlákna.  Abyste  prohlédli,  jestli  je  toto 
tkanivo pěkné nebo ne, museli byste jej sami tkát a tím vědět, od koho a proč vychází  
taková či jiná barva.

Není možné dát všeobecné rady k tomu, jak žít z pozemského hlediska přirozeně, 
neboť to, co je přirozené v Africe, je nepřirozené v Evropě atd. Například odpolední 
siesta je v jižních zemích nevyhnutelná, kdežto v severních je plýtváním časem.

Žít přirozeně je velký úkol, který má každý ze stvořených. V současnosti však žijí při-
rozeně jen bytostní. Od nich se je zapotřebí učit, co, kdy a kde je nebo není přirozené.

Některé všeobecné rady se však přece jen dají dát. Mnohé z nich již znáte ze Zavá-
tých dob, jako například, že budoucí král se má od dětství učit, že je král, a ne sluha, 
jinak se nenaučí správně vládnout. Takto to však jde ve všech pozemských povoláních 
až do těch nejjemnějších odstínů. Lékař má léčit, učitel učit a stolař vyrábět nábytek. 
Pak mají radost z práce, což je nejlepší předpoklad, aby i do ní zavedli žití Slova.

Každému je při jeho duchovním povolávání dáván takový úkol, který většinou úzce 
souvisí s tím, jaké je jeho momentální pozemské povolání. Výjimky jsou tam, kde se 
toto pozemské povolání nezachvívá se schopnostmi ducha. Proto si má každý procítit, 
jaké  je  jeho  pravé  pozemské  povolání  a  tím  se  mu  otevře  i  cesta  k  hledání  toho 
duchovního. Jakmile takový duch procítí, jaké je jeho duchovní povolání, dostane se do 
souladu s tkaním a pak může začít žít přirozeně.
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73. Uvolnění a soustředění

Všichni dobře znáte přednášku „Bylo jednou…!“ Znáte její slovní znění a někteří ji 
snad znáte i nazpaměť.

Přiznejte si však upřímně – co opravdu při těchto slovech cítíte? Většina nic. A tak 
následuje vzpomínání na všechno možné, co jste kdy prožili, aby se tak u vás vytvořil  
pocit. Nevíte totiž, jak máte ono kouzelné „Bylo jednou…!“ použít!

Soustředíte v sobě myšlenky, vzpomínáte si na slova či skutky, ale neuvědomujete si, 
že tím zatlačujete cit do pozadí. Avšak jedině cit u vás může vzbudit pravé prožití slov: 
„Bylo jednou…!“

Místo toho, abyste se soustředili, máte se  uvolnit. Jenže vy nevíte, co je uvolnění! 
Hned se vám vynořují obrazy různých mystických nebo jiných duchovních cvičení. Je to 
jen proto, že jste v současnosti máloco skutečně citově prožili.

Ti, kteří mají svůj citový život opravdu bohatý, vědí, že uvolnění ve skutečnosti zna-
mená vládu citu nad rozumem! Nepotřebují k tomu žádná cvičení. U nich slova „Bylo 
jednou…!“ ihned vyvolávají cit, který následně vyvolá příslušné vzpomínky.

Lidé, kteří jsou uvolnění, se občas potřebují také soustředit. Je to tehdy, když po-
třebují pracovat rozumem. Stojí to určitou námahu, neboť musí rozhýbat něco velmi po-
malého, tedy pozemský rozum.

Soustředit  se,  samozřejmě, musí  jen na takové práce,  které  jsou výslovně hrubo-
hmotné. Není tím však myšlena jen těžká fyzická práce nebo řešení pracovních či jiných 
běžných životních záležitostí, ale také hledání slovní formy pro duchovní prožití.

Také  takzvaná  duševní  práce  je  tedy  v  hrubohmotnosti  prací  rozumu.  Skutečně 
duchovní práce je práce citu, tedy ducha, který se to též musí naučit. Není to tak samo-
zřejmé, jak se může zdát. Duch se musí probudit k činorodosti. To je skutečný význam 
slova „Musíte!“

Jako nejlepší pomůcka k tomu bylo dáno: „Bylo jednou…!“ Tato slova však nejsou 
cestou k uvolnění, ale měřítkem, jestli je duch opravdu svobodný, neboť jedině takový 
je dokáže skutečně prožít!
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74. Kouzlo Vánoc

Opět jsou tu Vánoce. Čas míru, pokoje a lásky; takto je označujete. Chodíte po ob-
chodech, kupujete dárky, čistíte a zdobíte své příbytky, vaříte, pečete a těšíte se, že opět 
po roce zasednete v rodinném kruhu ke štědrovečernímu stolu.

Vaše mysl nejednou zabloudí do dětství a oko uroní slzu. Těšíte se na půlnoční mši, 
neboť si myslíte,  že to je velká oběť Bohu, když potlačíte spánek, což však ve sku-
tečnosti není potřeba dělat. Jiní z vás se již těší na slavnost a jiní … se netěší na nic.

Vánoce jsou svátek, který svou Čistotou nutí každého, aby se choval podle toho, jaký 
ve skutečnosti je. Otevřete své oči, běžte mezi lidi a pozorujte toto dění. Snadno zjistíte, 
po čem každý ve skutečnosti touží.

Většina lidí se nahání za dárky, bohatě prostřeným stolem nebo jinými maličkostmi, 
které  však  v  jejich  případě  nemají  žádný  duchovní  význam.  Ve  všem  vidí  jen  to 
hmotné, neboť cit již dávno zahrabali.

Jsou i jiní, kterých se  zdánlivě tento ruch netýká. Zdánlivě proto, že místo shánění 
dárků to přehánějí s úpravou a výzdobou domácností. Jsou to povětšinou otroci rozu-
mového pocitu hrubohmotného pořádku, který u nich zatlačil cit duchovní Čistoty do 
pozadí.

Jsou i další, kteří se naopak na Vánoce vůbec nepřipravují. Jsou to ještě větší chudá-
ci, neboť se připravují o možnost přijmout žehnající paprsek Lásky, který se v tyto dny 
noří do stvoření. Ani oni však nejsou ještě těmi nejhoršími.

Nejhorší skupinu tvoří pokrytci, kteří si myslí, že jsou svatí. Pro každého mají při-
praven shovívavý úsměv, neboť ten je nejjistější cestou k tomu, aby je jako světce uctí-
vali.
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75. Jsou lidé lepší než zvířata?

V paměti mnoha národů zůstalo poznání o neviditelných silách přírody. Není pravdou, 
že si lidé vymýšleli „bohy“, protože se báli přírodních úkazů, ale naopak, tehdy ještě vi-
děli bytosti, které ovládaly přírodní živly. Neuctívali je, ale spolupracovali s nimi, ačkoliv 
se jich zároveň trošku i báli, protože viděli, že jsou silnější než oni. A z této obavy 
v době, kdy je přestávali vidět, vzniklo jejich uctívání.

Problém byl v tom, že si mysleli, že je přestávají vidět proto, že tyto bytosti uctívání 
vyžadují. Tímto omylem si však ještě více zakryli svůj zrak a o to rychleji se dokonala 
odluka lidí od přírody.

Jediní pozemští tvorové, kteří tyto bytosti ještě viděli a vidí, jsou v současnosti zvířa-
ta. Samozřejmě, tu a tam, velmi výjimečně se najdou i lidé, kteří je ještě stále vidí a sly-
ší. Překvapivě je však nenajdete mezi přírodními národy, které je ještě stále uctívají.

Vraťme se ovšem k našemu tématu. Jsou lidé lepší než zvířata? Zajisté se za takové 
považují, vždyť zvířata neumí přemýšlet, bydlí v hnízdech, norách nebo jen tak na holé 
zemi a neumí číst ani psát. Avšak ještě ani jedno zvíře neznečistilo řeku nebo vzduch, 
nevyrobilo atomovou bombu a nevedlo žádnou válku. Ani jedno zvíře se nevyvyšuje 
nad druhé a ani se neponižuje. Je to tak proto, že přesně zná své místo, které mu určil  
Bůh ve stvoření.

Jak je však možné, že ještě i ten komár, který vás nepříjemně štípe, či malinká be-
ruška, která svými tečkami zdobí říši hmyzu, své místo zná? Je to tak proto, že neustále 
vidí a slyší pro vás neviditelné bytosti, které jsou mnohem moudřejší než ony, a proto je 
poslouchají.

Kdybyste směli vidět, jak se tyto bytosti hrozí vašich nesčetných nesmyslných skut-
ků, rychle byste si rozmysleli, jestli je budete dělat. Nejde tu jen o války nebo znečiš-
ťování,  ale  o  téměř  všechny  činnosti,  které  děláte.  Namísto  toho,  abyste  sázeli  ve 
správný čas a na správném místě, používáte chemii, čímž nutíte tyto bytosti, aby vám 
sloužili jako otroci.

Myslíte si, že to můžete dělat beztrestně? Jako plody své „práce“ jste získali celou 
řadu civilizačních chorob, které tu ještě před pár desetiletími vůbec nebyly. Proto se za-
myslete, jestli nestojí za to sklopit svůj zrak a přiznat si, že byste byli rádi jako zvířata,  
jen abyste byli zdraví a byla zdravá i tato Země.

Pokud si myslíte, že to „jen“ bytostné má původ níže než vy, duchové, mýlíte se. 
Čtyři strážci na stupních Božího trůnu jsou čtyři okřídlená zvířata. A proto vězte vy 
všichni, kteří se duchovně  vyvyšujete nad zvířata, že i pro vás jsou určena slova Syna 
Božího, že kdo se vyvyšuje, bude ponížen.
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76. Bludné cesty

Před několika tisíci lety žil na Zemi jeden bohatý šejk. Ovládal mnoho tisíc lidí, kteří jej  
uctívali jako Boha. On se tomu nebránil, neboť mu to lichotilo. A tak si vymyslel celé 
božstvo, jemuž se stal nejvyšším Bohem.

Šejk zemřel, avšak božství zůstalo v povědomí lidí. Uctívali jej, přestože již ani ne-
věděli proč. Takto přešla staletí. Bývalý šejk se narodil znovu v této zemi, nyní však 
jako syn pastýře. Kněží  mezitím udělali  z bývalého uctívání krvavé oběti,  neboť tak 
chtěli uspokojit své vášně.

Malý chlapec rostl a jeho otec si velmi přál, aby se stal knězem. Ale v chlapci bylo 
něco, co jej od toho odrazovalo. Nenacházel pokoje, a tak se vydal hledat odpověď na 
své vnitřní palčivé otázky.

Nikým nepoznán přišel jednou do hlavního města. Živil se příležitostnými pracemi 
a protože současný šejk právě chystal  svatbu své dcery,  rád přivítal  pracovitou ruku. 
Mladý chlapec byl vzhledem ke svému věku přidělen ke skupině, která zdobila chrám 
pro nastávající svatbu.

Chrám se chlapci velmi líbil, byl mu jaksi povědomý. Nevěděl, že byl postaven na 
místě bývalého šejkova paláce poté, co se palác zřítil při zemětřesení. Na stavbu z něho 
byly použity kameny.

To bylo to, co mladého chlapce oslovilo. Dny i noci trávil v chrámu a neustále pra-
coval na jeho výzdobě. Nemohl zůstat nepovšimnut, a tak si jej za krátký čas dal zavolat 
hlavní kněz a nabídl mu, aby se i on stal knězem. Mladý chlapec však váhal. Cítil se  
v chrámu šťastným, ale stále jej cosi odrazovalo od kněžského stavu. To ovšem hlavní 
kněz nechápal a myslel si, že se chlapec rouhá Bohu. A tak jej v den svatby obětoval.

Až po smrti bývalý šejk pochopil, jaký nesmysl před staletími učinil, když se vyhlá-
sil za Boha. Již v následujícím životě to směl napravit, proto se stal bojovníkem, který 
po celé zemi boural staré chrámy. Nebral však lidem víru v Boha, jen jim ukazoval, jak 
nesmyslné je přinášet lidské oběti. A lidé, kteří se báli krvavých obřadů, jej vítali s já-
sotem.

Kněží, kteří oběti přinášeli, raději ze země utekli. Mladého bojovníka si lid vyvolil 
za svého šejka. S láskou vedl svůj lid. Každou noc se nořil do tajemství hvězd, v nichž 
dokázal číst jako v otevřené knize. Jednou tam našel zapsané tajemství, které dlouho 
nemohl  rozluštit.  Až  těsně  před  koncem  svého  života  jej  dokázal  správně  přečíst. 
Hvězdy psaly, že za pár let se v maličké vsi směrem na východ narodí Syn Boží. Starý 
šejk chtěl, aby mu jeho lidé šli sloužit. A proto toto tajemství odevzdal svému synovi, 
Baltazarovi.

Baltazar pokračoval v kralování po svém otci a čekal na zavolání  Hvězdy. Přešlo 
mnoho let  a  Baltazar byl  stále  netrpělivější.  Zapomněl,  co mu přikázal  otec,  že má  
k Synu Božímu jako dar přinést svůj národ, aby mu směl sloužit. Zůstalo jen vědomí 
o daru. A tak, když po mnoha letech Hvězda oznámila narození Syna Božího, dal naložit 
připravené cennosti. Ale zapomněl na to hlavní – pomáhat Ježíšovi.

Našel cestu do Betléma, poklonil se, odevzdal dar a vrátil se domů. Tehdy k němu 
najednou zazněl hlas jeho otce: „Baltazare, kde jsi nechal svůj lid?“ Baltazar zůstal za-
ražen. Zprvu nerozuměl, avšak za chvíli si vzpomněl, co měl udělat. Bylo ovšem již 
pozdě. Než by byl vše připravil, uplynula by desetiletí.
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Bludné cesty

Baltazar věděl, že jeho život se stal zbytečným. V zoufalství jej chtěl ukončit, ale 
hlas jeho otce mu v tom zabránil. Panovat mu však již dlouho dopřáno nebylo a smrt 
našla rychlou cestu k jeho lůžku. Na smrtelné posteli si Baltazar předsevzal, že k Synu 
Božímu přivede celý svět.

Po několika stoletích v tomto předsevzetí vedl nejednu křižáckou výpravu. Nepo-
chopil, že Bůh nechce násilí a že povyšování se nad Lásku vede jen ke krvavým obě-
tem, které kdysi dávno jeho otec sám poznal. – –

Blížíme se k závěru dnešního příběhu z doby před několika staletími. Nové násilí je 
na Zemi a s ním staří duchové, kteří se opět vyhlašují za bohy, a proto si vynucují  
krvavé oběti či nové násilí, kterým chtějí změnit svět. Jen málo je šejků, kteří poznali 
své bludné cesty a mohli je tak opustit.

Obrat ke Světlu, tak se nazývá krok, který udělal šejk, a nenávist, tak se nazývá cesta 
Baltazara. Šejk nezabíjel kněze, ale boural jen zdi, které bránily ve výhledu ke Světlu. 
Baltazar, naopak, zabíjel nevěřící a kolem ostatních stavěl zdi, aby Pravdu nebylo vidět.
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77. Správné působení žen

Žena je paní domácího krbu. Pod tímto se vám obyčejně vynoří obraz domácí popelky, 
která uklízí, vaří, žehlí atd. Když si k tomu ještě přidáte, že žena se nemá stavět do po-
předí, dostanete výsledný obraz zakřiknutého ptáčete, které raději nemá snad ani nos 
odtrhnout od sporáku. To je vaše představa domácí paní, která nemá působit na ve-
řejnosti.

Nyní se ještě překvapeně ptáte, co je na této představě nesprávného. Úplně všechno!
Zaprvé se podívejme na paní domácího krbu. Domácí krb neznamená sporák, na 

němž se vaří! To je základní omyl, který v sobě nosíte. Paní domácího krbu by se raději 
měla nazývat „královnou“. Královna však není služka, která utírá prach, vysává nebo 
vaří. To dělají sluhové.

Samozřejmě, ne v každé domácnosti může být služebnictvo. V takovém případě si 
tyto práce musí rozdělit rovnoměrně muž i žena tak, aby ani jeden z nich nebyl přetí-
žený. Žel, právě mužům se zdá uklízení velmi nedůstojné! Vaši papežové se to nebojí 
říci ani veřejně. A proto, že je to takové podřadné, tak to přece musí dělat ženy, neboť 
muži musí stát na veřejnosti.

Zde se dostáváme k druhému bodu, co je a co není veřejné působení žen. V tomto 
okamžiku se před vámi vynořují postavy královen, císařoven, předsedkyní vlád, prezi-
dentek a jiných. Na všechny se díváte s falešnou lítostí a myslíte si: „Chuděry, které ne-
vidí, jak je taková práce pro ně nevhodná!“

Zajisté, v mnohých případech tyto ženy působí jako muži. V mnohých, ale ne ve 
všech. Nebo si snad myslíte, že i to je úkolem mužů, aby přijímali zákony o ženách? 
Tam, kde se to stalo, se ženy hodnotí méně než zvířata! Je velmi nesprávné, že ženy 
musely o svá práva bojovat a ještě nesprávnější je, že vlastně k tomu byly donuceny 
muži.

Nejde tady o volební právo nebo podobné hlouposti, které jsou tak či tak jen rozu-
movým výmyslem, ale o ženu jako takovou. Přestože úkol ženy není mateřství, také 
i ono je zde a musí tu být, dokud budete žít ve hmotnosti. Podívejte se na své zákony, co 
říkají v této oblasti, a zděsíte se. Vůbec tu nejde o to, jestli zákon umožňuje legitimní 
vraždy nenarozených dětí. Jde tu o to, že žena má odrodit, pak jí dáme velkoryse týden 
na zotavení a pak musí znovu začít pracovat jako muž. A když ne, tak jí dáme na dva 
týdny „žebračenku“ a pak ji donutíme. Takto je to ve většině států vaší Země.
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78. Partnerská oddanost

Rodinná idylka. Je neděle odpoledne. V pohodlných křeslech u krbu sedí manželé. Domácí 
pán čte noviny a popíjí kávu. Domácí paní kolem něho štěbetá, čte kuchařskou knihu a při-
pravuje se na příští týden. Když muž dočte noviny, žena mu podá kabát, starostlivě jej opráší  
a vyprovodí ho.

Muž odejde do svého pánského klubu. Žena umyje a uklidí nádobí, urovná dečky, 
vzorně zarovná křesla. Pak se sama upraví a odejde za svými přítelkyněmi do dámského 
klubu. Tam spolu s ostatními ženami proberou uplynulý týden, zejména to, co vařily 
a co na to řekli  jejich muži.  Pak si  spolu projdou módní časopisy s módními účesy 
a shodnou se, že přiměřené barvení vlasů ve vyšším věku prospívá dobrým mezilid-
ským vztahům. Společně zkritizují nejnovější kuchařskou knihu, kterou si posledně zby-
tečně kupovaly, neboť recepty v ní nejsou dobré. Nikoho nepomlouvají ani neklevetí, 
neboť se to přece dělat nemá a ony jsou přece vzorné dámy, manželky a matky.

Muži  si  mezitím v  klubu zahrají  bridž,  případně  biliard,  ochutnají  novou whisku 
a společně si vyprávějí o tom, jak milé a krásné ženy mají. Všude panuje mír a harmonie.

Vpodvečer se ženy rozejdou domů, aby připravily teplou večeři. Krátce na to, jako by 
podle  přesného  plánu,  přijdou  jejich  muži  právě  ve  chvíli,  kdy  prostírají  na  stůl. 
Společně zasednou a u vynikající večeře si povídají o vzájemné lásce a oddanosti.

Taková idylka pokračuje den za dnem, týden za týdnem. Lidé se cítí šťastní, neboť 
se nikdy nehádají, příbytky mají vždy uklizené a čisté. Muži mají vyžehlené snad i po-
nožky a stejně jako ženy chodí oblečeni jako ze škatulky. – –

Předcházející příběh, nechť se na něj podíváte z jakékoliv strany, se vám může zdát 
snad bláznivý, utopický, nereálný, někomu možná i ideální nebo až příliš realistický. 
Jedním slovem, někdo se v něm pozná, jiný v něm najde svůj cíl a jiného naopak zarazí.

Málokdo z vás si však všiml, že manželé si nepovídají o věrnosti, ale o  oddanosti. 
Tento výraz nebyl zvolen náhodou, protože bytostná oddanost je skutečným chtěním 
těchto lidí. Ne však oddanost Bohu, což by bylo ještě správné, i když u duchů nemožné, 
ale oddanost jeden druhému, která se projevuje v té nejhorší formě, v zotročení ženy, 
která nemyslí na nic jiného, než jak vyhovět svému muži.

Muži pokrytecky hovoří o lásce, přičemž však své ženy ve skutečnosti nepovažují za 
nic jiného než za přítulná domácí zvířátka, která jim vaří, žehlí, uklízejí … za což se jim 
milostivě povoluje povídat si s jinými ženami o vaření, žehlení a uklízení. Největší od-
měnou je pak polibek na líčko na dobrou noc.

Nyní jste zaraženi, neboť jste se s takovým jednáním podle vašeho názoru ještě ne-
setkali. Jak hluboce se mýlíte. Setkáváte se s ním denně a všude kolem sebe.

Takovéto  jednání  vytvořilo  ty  největší  a  nejbizarnější  útvary,  města  a  země  na 
druhém břehu. Co však bude pro vás ještě více překvapující, mnohé tyto domy a země 
se pyšní pseudorovnoramenným křížem v kruhu jako svým znakem. „Pseudo“ proto, že 
skutečný rovnoramenný kříž nemůže nad takovými městy nikdy zasvítit.
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79. Pád ženy či muže?

Had nabídl: „Sněz plod tohoto stromu a určitě neumřeš a budeš moudřejší než Bůh!“ 
A žena vzala, ochutnala a nabídla i muži. Muž vzal a jedl jablko s ní. A tak byla žena 
první, která padla, a muž byl první, který ji následoval.

Uplynula staletí, tisíciletí. Muž se vždy bil do prsou: „Ty jsi první vzala, ty jsi první 
padla, ty jsi vinná, ženo!“ A tak padal hlouběji než ta, která padla první. Zotročil ženu 
a udělal si z ní služku a otrokyni. Žena se stala jen předmětem a věcí, které když se  
chtěli rodiče zbavit, tak museli ještě zaplatit takzvané věno! Stala se předmětem a věcí, 
pomocí níž králové spojovali území. Podle jejího majetku si sami vybírali území, které 
později připojili ke své říši.

Aby žena neviděla, kam je zatažena, ověnčili ji barevnými sklíčky. Básnící zpívali 
ódy o lásce. Malíři malovali ctnostné madony. Zlatníci tepali prsteny. A žena neviděla, 
že tyto básně byly opěvováním lásky otrokyně k muži. Neviděla, že madona pláče, ne-
boť obrazy vyzdvihovaly jen zvířecí pudy, mateřství. A žena neviděla, že prsteny jsou 
okovy, které ji navěky přikovaly jako poslušnou vězeňkyni … k posteli jejího muže.

Těch několik, které se tomu vzepřely, hned všichni označili za nemravné a zpustlé 
ženy. Tak to dopadlo se všemi, které si chtěly uchovat vlastní důstojnost. Byly pomlou-
vány a hanobeny, přestože ve svém nitru byly čisté. Muži se nechtěli vzdát svých vlast-
ních otrokyň, proto potírali všechny jiné ženy, které ohrožovaly jejich vlastní pohodlí 
a nemravnost. Tak byl dovršen pád žen do hříchu. Vždyť muž byl přece svatý!

Z tohoto bludného kruhu se však musí povznést jako první žena, neboť to byla ona, 
která  před  milióny  lety  padla  první.  Pak  ji  jako  první  opět  bude  následovat  muž. 
Dobrovolně se však své otrokyně nevzdá. Tak to dělal po tisíciletí.

Bude to ještě těžký boj na této Zemi, než se to podaří, neboť největší bídou je to, že 
ty, které jako vítězky nad sebou samými již měly stát před celým lidstvem, dnes ještě 
stále stojí v porobě.

Opět k vám musí být voláno: „Musíte se změnit v sobě! Musíte změnit všechno, co 
je nesprávné! A jako první krok se musíte změnit vy, ženy, neboť na této změně stojí  
všechno ostatní!“
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80. Nová žena

Podívejte se do historie, lidé, a zeptejte se sami sebe, kdy byla žena svobodná. Snadno 
zjistíte, že ve vám známých dějinách to nebylo nikdy. Vždy byly ženy drženy v pozadí, 
hloupé a nevzdělané a jen pár světlých výjimek se dnes staví na odiv, jako by tyto vý-
jimky měly znamenat většinu.

Jestliže si myslíte, že se to týká jen dávné minulosti, velmi se pletete. Ještě i učitel 
národů Komenský bojoval za to, aby i ženy měly právo na vzdělání. A ještě v dvacátém 
století ve „vyspělé demokracii“ ve Švýcarsku ženy dlouho neměly ani volební právo! 
Nyní buďte, ženy, na sebe pyšné a muži, bijte se v prsa, jací jste dobří!

Již téměř sto let je mezi vámi Slovo, v němž máte jasně napsáno, že ženy jsou ty,  
které mají předcházet muže. Nastavte si však ostré zrcadlo, velmi ostré a podívejte se na 
sebe bez jakéhokoliv přikrášlování. Kdo umývá WC ve vašich chrámech? Nebo by snad 
„pánovi tvorstva“ spadla koruna z hlavy, protože si myslí, že smradlavá práce mu do ru-
kou nepatří?!

Vzpomeňte si, který z řečníků pyšně prohlásil, že na Hoře žena nikdy nečetla Slovo 
a ani nebude, přičemž však asi zapomněl, že sama paní Marie to minimálně jedné ženě 
nabídla! Jste hrdí na to, že víte, co je práce žen a práce mužů, neboť si myslíte, že umíte 
rozpoznat aktivní od pasivního, přičemž však zapomínáte na to, že v celém stvoření jsou 
strážkyně brány ženy.

Otrokář  zůstane  otrokářem do té  doby,  dokud má otroky.  Moderní  otrokáři  dali 
ženám přece již  dost! Mohou volit, mohou být voleny, mohou pracovat, mohou vydě-
lávat, mohou dokonce živit  rodinu. Někteří, ale jen někteří muži dokonce snesou, že 
žena je i vzdělaná. Ani jeden však nepřipustí jedno. Aby žena vládla podle Zákona, kte-
rý říká, že všechno duchovně silnější vládne duchovně slabšímu. Pak by totiž museli při-
znat, že všechno, ale úplně všechno, co ženám dovolili dělat, bylo jen proto, aby jim ve 
skutečnosti ženy sloužily.

Aby toho všeho dosáhli, dokonce rozhodli, co se ženám líbí, co ne, co mají rády, co 
rády dělají atd. Ženy jako správné otrokyně i na toto přistoupily. A tak rády umývají ná-
dobí,  rády uklízejí,  rády umývají okna … i ty záchody. A aby přece jen měly něco 
pěkného, tak rády zdobí byty i oltáře. Pro muže je tato práce nedůstojná a musí řešit dů-
ležitější otázky – kdo vyhrál ve fotbale, kterou politickou stranu volit … ale zejména co 
je ženská a mužská práce! Proto jediný možný krok k tomu, aby tu byly nové ženy, je  
ten, že ženy samy budou určovat, co je mužská a co ženská práce, neboť tak je to všude 
jinde ve stvoření.

Zvedněte se, ženy, a povstaňte z prachu země hrdé a svobodné a obraťte svou tvář ke 
Světlu! Odhoďte otrocké řetězy a poznejte konečně, kde je vaše poslání. Máte být paní 
domácího krbu, tedy ty, které  vedou domácnost. A jako všude jinde, tak i u vás musí 
hosté, tedy vaši muži, respektovat oprávněná práva domácí paní. Nejste domácí popelky, 
na které by vás muži rádi proměnili, neboť tak si představují paní domácího krbu a tak 
vám to i prezentují. Poznejte konečně význam slova „paní“!
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81. Nový muž

Ženy se musí změnit jako první k tomu novému, aby je pak následovali muži. Na to 
však musí mít vytvořeny podmínky, které jim musí připravit právě muži.

Prvním,  velmi  potřebným krokem je,  aby muži  konečně  pochopili,  jaká  náročná 
a častokrát těžká je takzvaná ženská práce. Usmíváte se nad tím, muži, a myslíte si, co 
tak těžkého může být na utírání prachu, umývání nádobí, praní nebo žehlení. Na každé 
z těchto činností na první pohled nenajdete nic těžkého, ale zkuste si je vy sami zařadit 
mezi své povinnosti.

Nejlepší  bude,  jestliže si po obzvláště náročném pracovním dni naplánujete praní 
a po dobu praní ještě navaříte večeři, umyjete nádobí, vyžehlíte dětem věci do školy, 
zkontrolujete jim domácí úkoly, pak vyprané prádlo pověsíte, utřete prach a na závěr vy-
sajete celý byt. Umývání oken si můžete nechat jako zákusek! Převlékání peřin si na-
plánujte na druhý den ráno, proto vstaňte o dvě hodiny dříve, abyste to stihli ještě před 
odchodem do práce. Takto to dělejte každý den aspoň dva týdny, přičemž každý den od-
párejte a přišijte alespoň pět knoflíků na košili a zaštupujte aspoň tři ponožky. Ne abyste 
však zapomněli každý den nakoupit!

Své ženě kupte permanentku do divadla, fotbal pro ni přeci jen není, a v případě, že 
v některý den není představení, pošlete ji s přítelkyní do kavárny.

Zdá se vám to všechno přehnané? Že se to nedá zvládnout? Proč to všechno tedy vy-
žadujete od svých žen, které když si vám chtějí postěžovat, odbudete: „Co je na tom tak 
těžkého?!“

Nyní si všichni muži řeknou, že si již umí představit,  jaké to ženy mají náročné. 
Opět je to jen výmluva, neboť pokud to opravdu nezkusili, nic nemají prožito, neboť jen 
v prožití je poznání.

Proto vy, ženy, pokud se chcete skutečně osvobodit a tím následně osvobodit i muže, 
stůjte si za tím a trvejte na tom, aby muži ty dva týdny opravdu vykonávali všechny vaše 
práce. Vy za ně přeberte jejich práci – řešte, koho budete volit v nejbližších volbách, ne-
zapomeňte tipnout, kdo vyhraje zítřejší fotbalový zápas, ale nanoste i dříví, jestliže ho 
nosí váš muž, nebo naštípejte třísky. Jednoduše ve všem si vyměňte domácí úkoly.

Takto navzájem poznáte, že ten druhý to též nemá lehké, že jeho práce je náročná 
a mnohokráte těžší,  případně mnohem lehčí,  než jste si  mysleli  nebo než jak to ten 
druhý prezentoval. Po těchto dvou týdnech si spolu sedněte, usmějte se na sebe a rozděl-
te si práci tak, abyste toho druhého nezneužívali, ale zároveň tak, abyste nepřetěžovali 
sami sebe.

Ve stvoření neexistuje čistě ženská nebo čistě mužská práce, ale aktivní a pasivní 
činnost. Je pravda, že vzhledem k jemnějším ženským tělům nemůžete chtít, aby žena 
sekala dříví nebo nosila vodu ze studny, přestože se tak dodnes na mnoha místech děje. 
Aktivní a pasivní působení se totiž projevuje v jiném.

Aktivní se ve stvoření projevuje hrubšími formami, pasívní jemnějšími. To nemá nic 
společného s prací. Dnes mnohé práce, které kdysi vykonávali muži, vykonávají ženy, 
a naopak. A není v tom nic pokřiveného. Na královských hradech byli zahradníci, kteří 
se starali o jemné květiny. Dnes to dělají většinou ženy. V domácnosti vždy vařily větši-
nou ženy, avšak přesto jsou za nejlepší kuchaře považováni muži, kteří jsou většinou še-
fkuchaři, a též to není nesprávné. Takto můžete procházet povolání za povoláním a zjis-
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Nový muž

títe, že je to tak téměř všude.
Samozřejmě, narazíte přitom na mnoho pokřiveného a nesprávného. To však nejsou 

jen  ženy  v  politice,  neboť  politika  jako  taková  je  úplně  nesprávná,  ale  i  ženy 
v domácnostech, kde mnohokrát vykonávají práci, na kterou jsou určeni sluhové. Muže 
vidíte v módním průmyslu, i když móda je též úplně nesprávná, a dále jako učitele ma-
lých dětí nebo ošetřovatele nemocných. To je práce žen, protože se tam vyžaduje jejich 
jemnost. To samozřejmě neznamená, že muži nemají pomáhat například při ošetřování 
tím, že přenášejí nemocné, ale jejich místo není například při obvazování, neboť tam je 
zapotřebí něžná ruka ženy.

Nemá smysl zde rozebírat všechny pokřiveniny, neboť jsou úplně všude. Jestliže je 
však chcete u sebe opravdu odhalit  a změnit,  udělejte první krok, vyměňte si úkoly, 
a pak sami uvidíte, co všechno se okolo vás jakoby samo změní.
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82. Vyzdvižení ženy

Vyzkoušeli jste si na dva týdny vyměnit úlohy? Jestliže ne, nemá smysl, abyste vůbec 
četli dále, neboť byste nic nepochopili. Jestliže vám k tomu chybí jen odvaha, hledejte 
ve vzpomínkách těch, kteří jako první budovali Horu. Najdete tam, že přímo Pán udělal 
to samé! On to sice nepotřeboval, ale potřebovali to ti, kteří tam přicházeli jako první  
budovat to nové.

Pojďme však dále a věnujme se nyní druhému kroku. V prvním jste zjistili, že domá-
cí práce, kterými jsou zatíženy ženy, vůbec nejsou tak snadné, jak se na první pohled 
zdá, a na druhou stranu mnohé domácí práce, které dělají muži, nejsou až tak těžké, jak 
o tom muži rádi mluví. Na tomto místě si proto nyní musíme ujasnit, v čem je aktivní 
a v čem je pasivní působení mužů a žen.

Bylo vám řečeno, že žena stojí o pomyslného půl stupínku výše než muž. To zna-
mená, že ona má být řídicí a muž vykonávající. To samozřejmě neznamená, že ona má 
rozkazovat a že muž má otrocky poslouchat. Řízení je umění, kterému se učíte nejen 
zde na Zemi. Řízení je ve skutečnosti poslouchání Boží Vůle!

Žena má být ta, která poslouchá, jaká je Boží Vůle. Toto poznání odevzdává muži, 
který následně jako vykonávající prakticky uskuteční tuto Vůli ve stvoření. To je ve sku-
tečnosti celé tajemství aktivního a pasivního působení.

Nepleťte se však, žena nejenom řídí,  ale i  vykonává.  Řízení  znamená sednout si 
spolu s mužem a společně rozhodovat, co má kdo dělat. Neznamená to hodit všechno na 
jeho  krk  nebo  jej  přetěžovat.  Zároveň  nemá  být  přetěžována  ani  žena.  Jinak  než 
společným rozhovorem nemá to hrubé a hrubohmotně silnější jak zjistit, co to jemnější  
a křehčí zvládne. Proto jste si měli prožít první krok, výměnu úloh, abyste sami poznali, 
jak je současné řízení muži úplně nesprávné.

Z historie znáte dva pojmy, patriarchát a matriarchát. To, co tu dnes všude vládne, je 
silný patriarchát.  Matriarchát  byl v historii  však jediný aspoň trochu správný způsob 
řízení, protože řídit má žena, a ne muž.

Žena má tedy na rozdíl od muže řídit. Vykonávat mají pak oba dva, žena žensky, 
jemněji, a muž mužsky, hruběji. O většině prací přitom vůbec není možno říci, že by se 
hodily jen pro jediné pohlaví.

Ukažme  si  jen  pár  příkladů,  kde  doposud  máte  mylné  názory  jen  proto,  že 
v hmotnosti si nesprávně vysvětlujete pojmy.

Pod pojmem „strážce“ se vám vynoří obraz těžkého ozbrojence, nejčastěji v brnění. 
Přitom však zapomínáte, že ve stvoření jsou strážkyněmi brány ženy. Pojem „strážce“ 
totiž v pravém významu slova znamená ochránce, tedy ten, který dbá na Čistotu toho, co 
je mu svěřeno do úschovy. Kolem něho jsou pak obránci nebo rytíři, kteří ve zbroji  
brání strážce, aby k němu nemohlo přijít nic, co by mohlo znečistit to, co chrání.

Zdá se vám to zbytečné, ale tak tomu není. Vždyť i uvnitř svatyně je ještě svatyně 
svatyň. Svatyni brání obránci, zatímco svatyni svatyň střeží strážce. Střeží to nejcennější, 
proto on samotný musí být strážen ze všech stran.

Nebo jiný příklad. Slovo Pána čtou na Zemi většinou muži. V celém stvoření je to 
však úplně jinak, protože tam ho většinou čtou ženy. Vy se však držíte pyšného prohlá-
šení některých učedníků, že na Hoře nikdy nečetla žena a ani nikdy číst nebude. Je to  
sice pravda, že nečetla, ale samotná paní Marie nabídla možnost čtení ženě a nikdo z vás 

189



Vyzdvižení ženy

ji přece nebude podezřívat, že by to mělo být pokušení nebo něco podobného či dokonce 
nějaká forma vyznamenání, protože takové jednání jednoduše před oltář nepatří.

Ve světle tohoto poznání se jeví téměř jako rouhání slova některých z vás, kteří tvrdí, 
že když je čtenářský kruh v pořádku, vždy se najde nějaký vhodný muž na čtení. Tato 
slova totiž přímo naznačují, že na Hoře nebyl kruh v pořádku, tedy pan Alexandr, pan 
Vollman, slečna Irmingard a paní Marie neplnili Boží Vůli!

Proto slyšte slova vašeho Pána, který k vám volá: „Všude ve stvoření čtou Slovo 
ženy kromě samotného Hradu Grálu, kde jej, samozřejmě, pronáší přímo váš Pán! To, 
že ho na Zemi museli číst muži, je strašným obrazem pádu žen, které nebyly dost čisté 
na to, aby to ony samy směly dělat!

Amen!“
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83. Přirozenost a nepřirozenost

Chodíte po Zemi, bavíte se spolu, a přitom ani nevíte, co jsou přirozená a nepřirozená 
témata rozhovorů. Mnohé věci, které jsou přirozenou součástí vašeho života a o kterých 
tak jako tak každý ví, pokládáte za něco, co má být tabu, a naopak, přísně soukromá té-
mata vytahujete na veřejnost. I v tomto smyslu se stále projevuje dominantní postavení 
mužů.

Na Zemi jste dvě pohlaví, muž a žena, se svými duchovními, ale i hrubohmotnými 
důsledky. O mužských problémech se běžně hovoří, například váš syn již mutuje, začí-
nají mu růst vousy, již se holí atd., zatímco o ženských problémech se mlčí. Není to 
však cudnost, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale to, že žena je považována za ne-
čistou. Proto i tak přirozené dění, jako je například měsíční krvácení, je považováno za 
nečisté.  Je to hloupý názor,  vždyť jak může být něco nečisté, co je přirozeným dů-
sledkem hrubohmotného života?

Samozřejmě, taková témata nepatří do kaváren či parků, ale nemají být tabu v rodi-
nách, a to ani mezi ženami, ani mezi muži. V určitém věku je potřebné o problémech 
obou pohlaví  obeznámit  chlapce i  dívky,  neboť jinak nikdy nemohou pochopit  toho 
druhého.

Pokud takové rozhovory není možno z libovolného důvodu vést v rodinách, mohou 
se udělat i v úzkém přátelském kruhu. Neklamným znamením toho, že žena je právě 
v těchto oblastech považována za méněcennou, je viditelná snaha zakrýt skutečnost, že 
má krvácení.

Vymýšlejí se k tomu různé moderní formy „neviditelných“ ženských hygienických 
potřeb. I oděvní móda tomu silně napomáhá různými kalhotami či jinými těsně obepí-
najícími oděvy.  Toto módní bláznovství diktuje, že žena musí  být  vždy stoprocentně 
rovná muži, a proto je třeba přirozené projevy jejího těla zakrýt. Takovým postupem se 
z přirozeného dění stalo tabu, kdy se žena i před jinými ženami stydí za své problémy.

Nyní si myslíte, že by o tom měly ženy veřejně mluvit. To je také velký omyl. Ne-
boť tím, že se něco snaží potlačit, se to stává ještě více viditelným. Jednoduše je po-
třeba o přirozených věcech mluvit přirozeně jako o něčem, co tu je, a nejen že se to 
nedá,  ale  ani  to  není  potřeba  měnit.  Musíte  se  jen  přizpůsobit  Božím  Zákonům 
v hmotnosti. Pak každý muž i žena, dítě či dospělý bude normálním způsobem vnímat 
své i cizí problémy, aniž by je pokládal za něco nepřirozeného, tajemného či dokonce 
tabu.

Když v současnosti musí žena na nějakou otázku odpovědět, že nemůže, neboť má 
„své dny“, téměř každý to považuje za něco, co tuto ženu znevažuje a snižuje, namísto 
toho, aby se to považovalo za něco přirozeného, co případně odloží řešení o týden. Pro-
tože však v současnosti každý spěchá do hrobu, jen o tom neví, neboť taková je doba, 
kterou on sám tvoří,  musí žena svoji indispozici zakrýt vizuálně neviditelnými pomůc-
kami, sníst nepřiměřené množství léků na potlačení přirozených bolestí a tvářit se, že je 
jako muž, který je přece vždy fit!

Nyní se vraťme k druhé otázce, a sice nepřirozeným tématům rozhovorů. Na to, 
abyste pochopili, jaké jsou to, vám stačí zajít do jakékoliv kavárny a pozorně poslouchat. 
Nepatří tam jen témata jako pomlouvání či klevetění, ale mnohokráte jsou to vysoce in-
timní otázky jako například vlastní nemoci nebo otázky intimního života!
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Přirozenost a nepřirozenost

Je nejen netaktní hovořit o hemeroidech na veřejnosti, ale je to i nepřirozené, protože 
nemoc má oslovit ty, kterých se bezprostředně týká. Takovým způsobem se však nepři-
rozeně  ventiluje  a  nemocný se  jejím rozpitváním snaží  zbavit  zodpovědnosti  za  po-
chopení příčin. Samozřejmě, i nemoc jako taková má být tématem rozhovoru. Patří však 
do úzkého kruhu rodiny, lékaře, případně blízkých přátel.

Již i to je vlastně nesprávné, že nemocný musí dlouhé hodiny čekat v čekárně u lé-
kaře.  Vhodné  jsou  jen  dvě  formy  –  buď  lékař  přijde  k  nemocnému  domů,  nebo 
nemocný chodí k lékaři tak, aby na sebe nemuseli vzájemně čekat. Vhodné jsou i lé-
čebné penziony s individuálním přístupem k pacientovi. Ale to jsme již odbočili.

Když se vrátíme k původní otázce, zjistíme, že kromě nemocí existují desítky dalších 
témat, která lidé nesprávně zveřejňují. Vzniká otázka, proč tomu tak je.

Je to jednoduché.  Tak jako při  potláčení  přirozených témat je hlavní  snahou po-
mužštění žen, které jako by posunulo kyvadlo na jednu stranu. Tím se z příbytků vytra-
tila důvěra, a tak se hledá její náhrada na veřejných prostranstvích, která toto kyvadlo 
tlačí zpět.

Vzniká tak dojem, že je vše v pořádku, neboť takto si každý může vyřešit své vnitřní 
otázky. Je to však jen zdání,  protože ve skutečnosti odhaluje své nitro navenek. Nej-
extrémnějším projevem tohoto dění  jsou  různé bulvární  noviny,  které  se  neštítí  od-
halovat intimní tajemství lidí. Mnozí sice noviny navenek odsuzují, ale na druhé straně 
je  nejenže čtou,  ale svým životem dávají  nejeden podnět  pro další  a další  podobné 
články.
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84. Co je pohlavní zdrženlivost?

Víte, že pohlavní zdrženlivost není duchovně prospěšná. Na druhou stranu zároveň víte, 
že ani přílišná pohlavní aktivita není duchovně prospěšná. Vzniká otázka, jaká má být 
přiměřená pohlavní aktivita či zdrženlivost?

Na tuto otázku je velmi těžké odpovědět.  Je to tak proto, že právě v této oblasti  
mnohé závisí nejen na duchovních, ale i na hmotných předpokladech. Samozřejmě bu-
deme  nyní  předpokládat,  že  vztah  mezi  partnery  je  duchovně  čistý,  tedy  že  jejich 
manželství je skutečně uzavřeno v nebi.

Mezi těmito partnery jednou za čas vznikne i potřeba pohlavního spojení. Jaký je 
však časový úsek to „jednou za čas“? Hodina, týden, měsíc nebo rok? Přísně vzato, ani 
jeden z nich a zároveň všechny najednou.

U mladých lidí jsou to opravdu hodiny a dny, u starých i roky. Každý musí sám cítit,  
jaká je právě jeho zdravá potřeba v tom kterém životním období. Nesmíte však být pře-
kvapeni, že i tato potřeba se mění, a to nejen směrem k méně časté, ale například v ob-
dobí přechodu i k častější potřebě než předtím. Právě toto období bývá kritické, protože 
si myslíte, že již máte věk na to, abyste se uměli zdržet, a pak násilím potlačujete přiro-
zené potřeby, čímž u vás vzniká nesprávná pohlavní zdrženlivost se všemi známými tě-
lesnými i duchovními důsledky.

Někteří z vás jsou možná překvapeni, protože si myslí, že tyto aktivity k takovému 
věku již opravdu nepotřebují, vždyť i jejich tělesné síly tomu odpovídají. Nevědí však, 
co všechno je nebo není pohlavní zdrženlivost a pohlavní aktivita. Stále si totiž myslí, že 
k tomu patří jen pohlavní styk.

To však není pravda. V přednášce „Polibek přátelství“ je jasně řečeno, že i dotek na-
příklad okolo ramen nebo obyčejné podání ruky mezi opačnými pohlavími není vždy 
správný. Je to tak proto, že i tehdy dochází k částečnému spojení, při němž dochází 
k výměně pohlavní síly.

To je  však  zároveň klíč  k  pohlavní  aktivitě  ve vyšším věku.  Samozřejmě,  nejen 
v něm. Vždyť i mladí lidé se rádi pohladí nebo si vymění polibek. Takovým způsobem 
se pohlavní síla šíří i mezi starými lidmi a jejich duch se obohacuje. Samozřejmě, také 
zde platí, že takové spojení má být jednou za čas.
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85. Hrubohmotný projev pohlavního pudu

Četli jste, že pohlavní zdrženlivost není duchovně prospěšná. Vzniká však otázka, jak 
mají  tento  problém  řešit  lidé  osamocení,  například  svobodní,  rozvedení,  vdovci  či 
partneři od sebe na delší čas odloučení.

Ve zdravém těle se přirozeně projevuje pohlavní pud, který si následně vyžaduje také 
hrubohmotný projev.  Sami jste  možná  několikrát  zjistili,  že  jste  měli  například sny, 
v nichž jste měli pohlavní styk vedoucí až k vyvrcholení. Toto však nezažívají jen lidé, 
kteří již i hrubohmotně s někým žijí, ale i lidé, kteří ještě druhého partnera nepoznali. 
O jaké dění vlastně jde?

Je to tlak pohlavního pudu, který se musí hrubohmotně projevit. Sny se v tomto pří-
padě  odehrávají  ve  střední  hrubohmotnosti,  a  tak  dochází  k  hrubohmotnému  dění. 
Nicméně takové sny dokáží uspokojit ve většině případů jen dočasně odloučené partne-
ry. U ostatních si však pohlavní pud vyžaduje i prožití v hrubé hrubohmotnosti. V ta-
kovém případě je jedním z vhodných řešení masturbace.

Samozřejmě, také jako v případě společného života manželů, má být jen občas, když 
je to opravdu nevyhnutná daň přírodě. O tom, že masturbace není nepřirozená svědčí 
i to, že některá zvířata, jako opice, psi, kočky atd., ji běžně vykonávají.

Masturbace však není jedinou vhodnou formou. Může se stát, že i v partnerském 
vztahu není například z důvodu nemoci nebo jiných příčin možný pohlavní styk. Tehdy 
je vhodnou alternativou vzájemné hlazení, třeba po zádech, hrudníku či břichu. Tímto 
dochází k silné aktivizaci pohlavní síly, která dokáže nejen uspokojit pohlavní pud, ale 
dokonce nahradit i samotný pohlavní styk až do té míry, že bude mezi těmito partnery 
více než výjimečný.

Třetí  a poslední vhodnou formou uspokojení pohlavního pudu je mimomanželský 
vztah dvou svobodných partnerů. Nutným předpokladem je vzájemná duchovní láska, 
jejímž projevem je vzájemná věrnost. Takovíto partneři nežijí společně, ale setkávají se 
více než výjimečně. Příkladem takového partnerského vztahu byla Marie s Kreolem. 
Kreolus zůstal Marii věrný a nikdy se neoženil ani nepoznal jinou ženu. Marie také za-
chovala věrnost, neboť Josefa si duchovně vzala až ve chvíli, kdy Kreola ve svém nitru 
opustila.

Velmi se  mýlí  ti  lidé, kteří  si  myslí,  že věrnost  nebo pohlavní život  patří  jen do 
manželského svazku. Pravá manželství se uzavírají v nebi a nehledí na nějaké pozemské 
ustanovení.

Pravá věrnost  je projevem Čistoty, která nedovoluje, aby duch měl najednou více 
partnerů. Ale tak jako všude jinde, tak i zde je to nutné chápat v duchovním významu. 
Váš pravý partner může být momentálně na druhém břehu nebo na druhé straně ze-
měkoule a jednoduše se s ním nesetkáte. To však neznamená, že v tom případě nemůže-
te mít jiného hrubohmotného partnera.

Ale  můžete  se  setkat  i  s  jiným  případem.  Setkáte  se  s  jedním  vám  duchovně 
vhodným partnerem a budete spolu pohlavně žít. Po určitém čase však potkáte někoho 
jiného, vám duchovně vhodnějšího partnera. Ve vaší duši vznikne zmatek, protože pocí-
títe silnou náklonnost a zároveň pocítíte, že toho prvního máte stále rádi. Avšak tělesně 
můžete žít jen s jedním; to však neznamená, že to nutně musí být ten první. Opustíte jej, 
avšak ne proto, že byste si ho nemohli vážit, ale proto, že pochopíte, že jste potkali 
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Hrubohmotný projev pohlavního pudu

někoho, s kým budete vzájemně šťastnější. V takovém případě tento rozchod není až 
tak bolestivý a zůstáváte alespoň přáteli.
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86. Partnerská věrnost

Partnerská věrnost stojí před vámi jako něco posvátného. Něco, co cítíte, že tu být musí, 
neboť bez ní nemůžete jako partneři působit. To všechno je správné. Ale je to jen malá 
část pravé partnerské věrnosti.

„Partnerská věrnost.“ Tato slova ve vás většinou vyvolají obraz nenarušení pozem-
ského svazku v hrubé hrubohmotnosti. Chybí tomu však mnohé další poznání.

Mnoho párů si je nevěrných, aniž by si svou nevěru uvědomili, a naopak, mnozí lidé, 
o kterých si myslíte, že jsou nevěrní, jsou obrazem pravé partnerské věrnosti.

Vezměme si příklad. K manželskému páru přijde na návštěvu nějaká dáma. Povídají 
si spolu a najednou manžel zjistí, že si s touto dámou velmi dobře rozumí. Mnohé otáz-
ky, které spolu s manželkou nemohl vyřešit, jsou najednou vyřešeny. Většina mužů se 
tehdy dopustí nevěry. Místo toho, aby byli rádi, že se tyto otázky vyřešily, si byť třeba 
pouze  na  krátkou  chvíli  pomyslí,  že  si  s  touto  dámou  rozumí  více  než  s  vlastní 
manželkou. Začnou si namlouvat, že právě proto si jí již nemohou vážit a častokrát to 
vede až k hrubohmotnému rozvodu. Po určitém čase však ve většině případů zjistí, že 
s touto dámou si přeci jen až tak dobře nerozumí a že s původní manželkou si rozuměli 
lépe. Někdy se pokusí vrátit zpět, ale neuvědomují si, že jejich bývalá manželka je ta,  
která by jako jediná mohla v tomto případě říci, že si bývalého muže nemůže vážit.

Tento příklad platí i v opačných případech, tedy když se objeví nějaký muž, s nímž 
si bude dobře rozumět manželka.

Aby bylo možné vysvětlit toto jednání, musíme se blíže podívat na duchovní dění, 
které je za tím skryto. Tak jako je i v duchovním Zákon, že aktivní se spojuje s pa-
sivním, aby tak vznikl celek, tak i ve hmotnosti se přitahuje například kladný pól se zá-
porným. Je to nutné doplnění celku tak, aby poté mohl celek jako takový působit.

V partnerském vztahu se to projevuje tak, že muž a žena se navzájem doplňují. To 
samozřejmě neznamená, že například jeden má být pěkný a druhý škaredý, jeden má 
být dobrý a druhý špatný, bohatý a chudý nebo jiné nesprávné protiklady. Správné dopl-
ňování je takové, aby partnerský pár dokázal působit ve všech směrech jako jeden. Je-
den plánuje, druhý uskutečňuje; jeden rozvíjí podrobnosti, druhý má celkový nadhled; 
jeden působí jako očistný déšť, druhý jako očistný vítr; jeden je parní lokomotiva, druhý 
tendr na uhlí atd., a to bez ohledu na to, který z těchto doplňujících se protikladů je muž 
nebo žena.

Když se ve smyslu uvedeného vrátíme nazpět k návštěvě dámy či pána u manželské-
ho páru, pochopíme, proč si mohli tak zdánlivě rozumět. Jednoduše proto, že se potkají 
například tendr s tendrem nebo vítr s větrem. Je samozřejmé, že se tak některé otázky 
vyřeší trochu snadněji a je to dokonce i správné. To však neznamená, že má vzniknout 
nevěra. Vždyť takové otázky se dají řešit i mnoha jinými způsoby. Je to nepochopení zá-
kladního Zákona stvoření, že vlastně jen celek, tedy druh jako takový, může působit na-
plno.

Tento Zákon doplnění je jen jedním z vedlejších projevů Zákona přitažlivosti stejno-
rodého. Mezi partnery musí vždy platit vzácná stejnorodost ve všech důležitých otáz-
kách, neboť jinak se nikdy nedokáží pochopit. Aby muži mohli chápat ženy nebo ženy 
mohly chápat muže, musí si vzájemně dávat to, co tomu druhému chybí. Pokud to tak 
v nějakém partnerském svazku není, nikdy se nedokáží nejenom pochopit, ale ani oni 
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sami nemohou působit tak, jak by měli. A pak z toho vznikají různé až extrémní skupi-
ny nebo hnutí, jako například feminizmus či jeho protiklad, fotbal.

Nyní  se  však vraťme k začátku této přednášky.  Bylo řečeno,  že  mnohé  nevěrné 
partnerské svazky se jeví jako věrné a naopak. Na základě předešlého bude lehce po-
chopitelné, že partnerské svazky, kde není soulad v doplňování, musí být zákonitě ne-
správné a dříve či později vedou k duchovní a následně i k hrubohmotné nevěře. Samo-
zřejmě, příklady, které jsme uvedli, hovořily též o vzniku nevěry ve zdánlivě správných 
svazcích. Proto jen zdánlivě, neboť jakmile jednomu z partnerů přišla na mysl nevěra, 
pak v tomto svazku chybělo to základní, stejnorodost.

Není nesprávné, právě naopak, jestliže má ženatý muž nebo vdaná žena svobodného 
přítele opačného pohlaví, který může dokonce být i rodinný přítel. Dokonce jsou vý-
borné manželské čtyřúhelníky, kde například v jednom páru je muž lokomotiva a žena 
tendr a v druhém přesně naopak. Tehdy taková čtveřice dokáže překvapivě jednoduše 
řešit i ty nejsložitější otázky pozemského bytí, protože společně vytvářejí čtyři vrcholy 
rovnoramenného kříže ve vzájemném doplňování se. To, co potřebuje řešit tendr ak-
tivně, vyřeší tendr-muž. Co potřebuje vyřešit tendr pasivně, vyřeší tendr-žena. U loko-
motiv to platí úplně stejně. Proto až tato čtveřice jako taková představuje druh ducha.

197



87. Mozaika vztahů mezi lidmi

Mnoho miliard duchů je ve stvoření. Když si představíte, kolik tisíc z nich znáte právě 
vy, snadno zjistíte, jaké je nepředstavitelné množství vzájemných vztahů mezi nimi. Vy-
tváří se obrovská mozaika vzájemných vztahů, kde má každý své nezastupitelné místo. 
Je to podobné jako ve vesmíru, kde každá, i ta nejmenší planeta z tohoto nepředstavi-
telného množství hvězd má své místo a určení. Ani jedna jediná tam není náhodou a ani 
jedna jediná nesmí chybět, aby vesmír zněl v harmonickém akordu své písně.

Měli byste se poučit z hvězd, lidé, protože tam běží každá po své dráze, přičemž re-
spektuje dráhy jiných. Ale svou dráhu může sledovat jen tehdy, když ji i ostatní hvězdy 
respektují, tedy působí na ni tak, jak mají ze Zákona.

Tak by to mělo být i mezi lidmi. Každý má jít svou dráhou, přičemž však respektuje 
dráhy jiných. Musí si být vědom toho, že vytvořenými vztahy působí na druhé, a tedy 
zasahuje do jejich cest. Stejně tak i ti druzí skrze tyto vztahy zasahují do jeho cesty. Tak 
to je a také ze Zákona být musí, neboť přestože každý musí jít svou cestou sám, vždy na 
této cestě potkává i jiné lidi.

Proto běda ti, člověče, jestli svým jednáním narušuješ harmonii, tedy vytváříš takové 
vztahy, které nejsou správné. To má za následek velmi, velmi těžké prožívání u mnoha 
lidí, protože místo podporování hatíš a brzdíš.

Nikomu z vás nepřijde ani na mysl, že by Měsíc měl přestat obíhat kolem Země, 
Země kolem Slunce, Slunce kolem středu galaxie. Tak proč to děláte vy, lidé, když místo 
toho, abyste jako planetární soustava kroužili kolem jednoho Slunce, hledáte jiná slunce, 
která se vám zdají být krásnější?!

Nyní se vám to zdá jako něco, čemu nerozumíte. Vždyť vy přece nejste jako jiní, kte-
ří místo jednoho Boha uctívají dvacet model. To si však pouze myslíte. Neuvědomujete 
si, že církevní předpisy a církevní hodnostáři jsou těmi vašimi falešnými slunci a modla-
mi!

Myslíte si, že vy již nepatříte mezi milióny těch, kteří ještě nenašli  cestu do vaší 
církve, a přitom si neuvědomujete, že nejste o nic lepší než oni.
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88. Dokonalost tvora

Bloudíte stvořením a hledáte smysl svého bytí, hledáte své kořeny, svůj původ a svůj cíl. 
Při tomto bloudění vás jako pevná nit doprovázejí železné Zákony stvoření a nedají vám 
zabloudit, pokud se jich držíte.

Po milióny let vašeho bloudění jste se jako na vlnách potkávali navzájem jednou 
s jedněmi lidmi, podruhé s druhými. Jednou zde, jednou na druhém břehu. Potkávali 
jste se a vytvářeli jste si vzájemné vztahy – vztahy lásky i nenávisti, vztahy sympatie 
i antipatie, přátelství i nepřátelství. Takto jste bloudili milióny let až nezůstal ani jeden 
jediný duch, s nímž byste se nebyli potkali, byť třeba i jen na krátkou chvíli.

Ve svém bloudění jste takto našli tisíce duchů, s nimiž si rozumíte, jsou vám blízcí 
a máte je rádi. Muže i ženy, mladé i staré, děti i dospělé. Nyní se s nimi znovu potkává-
te  a  jste  někdy  na  rozpacích.  Najednou  cítíte  lásku  ke  dvěma  mužům nebo dvěma 
ženám, najednou cítíte, že toho ducha milujete i nenávidíte zároveň, najednou cítíte, že 
vás k tomu duchu něco poutá i od něj odpuzuje. Podívejte se nazpět na své bloudění 
v dějinách času a poznáte souvislosti.

Bloudili jste, abyste dosáhli dokonalost, kterou nemůžete dosáhnout, dokud nepozná-
te tyto souvislosti. Duch, kterého milujete a zároveň nemáte rádi, vám byl jednou otcem, 
matkou, bratrem, dcerou, přítelem či manželkou. A nejeden byl také vaším vrahem nebo 
vaší obětí. Duch, kterého jen milujete, byl vždy vaším přítelem, bratrem, milencem, ot-
cem, avšak nikdy vás nezradil. A duch, kterého nemáte rádi, byl vždy vaším zrádcem 
nebo vaší obětí.

Toto poznání je hluboko skryto ve vašem duchu a nedá se odtud vymazat, protože je 
to osobní prožití ducha, které je jako poklad uložené v ráji.
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89. Duchovní jiskra spějící k dokonalosti

V přednášce „Dokonalost tvora“ jsme psali o tom, jak je možné, že můžete na Zemi 
najednou milovat více duchů. Samozřejmě, jako partnera můžete mít vždy jen jednoho, 
protože tak vám to přikazuje váš přirozený stud.

Budete  se  nyní  bránit,  že  jak  můžete  milovat  více  lidí,  když  máte  manžela, 
manželku? Toto je stupeň, kdy se vaše duchovní láska dokáže přiblížit ke své dokona-
losti.  Ve skutečnosti necítíte k nikomu z nich ani menší, ani větší lásku. Vždy je to  
stejně silná láska. K tomu, abyste s někým mohli žít jako partneři, však musí být splně-
no ještě několik předpokladů, o nichž jsme si psali v přednášce „Partnerská věrnost“. 
Kromě nich, samozřejmě, hraje určitou roli i přiměřená tělesná přitažlivost. Toto vše 
dohromady vede k odhalování tajemství bytí.

Namítáte:  jak můžete milovat více lidí,  když bylo řečeno, že pravá manželství  se 
uzavírají v nebi? Namítáte, že tam musí být nějaký rozpor, protože ještě i v manželském 
slibu se říká: „S tebou nahoru, ke Světlu!“ Tyto rozpory však ve vás vznikají jen proto, 
že tak jako vždy duchovní strháváte do hmotného a naopak, hmotné chcete povýšit na 
duchovní. Co to tedy znamená, že pravá manželství se uzavírají v nebi?

Víte, že zde nejste poprvé a možná ani naposled. V každém životě jste mohli mít  
a mnohokrát  i  měli  za manžely ty nejrůznější  duchy.  S většinou z nich jste uzavřeli 
pravé duchovní manželství v nebi. Takže kolik těch právoplatných duchovních manžel-
ství máte?

Jediná správná odpověď je, že všechny a zároveň ani jedno. Všechna byla opravdu 
duchovní manželství po dobu vašeho života na Zemi. Po smrti jste se všichni rozešli do 
těch nejrůznějších částí  záhrobí  podle  stupně  své zralosti.  V mnoha případech vaše 
manželství pokračovalo i tam, pokud jste byli spolu, a v mnoha případech zaniklo dříve, 
než jste vůbec zjistili, kde jste.

Slib „S tebou nahoru, ke Světlu!“ je v první řadě závazek, že budete žít tak, aby ten  
druhý mohl jít ke Světlu. Potom však i vy žijete tak, že tam můžete jít, a proto vaše 
cesta může být společná.

Když přijdete domů, sami zjistíte, jestli tam, kde je čistě duchovní ráj, chcete opravdu 
ve věčném bytí s tímto partnerem být. Nebouchejte se pěstí do prsou, že to již víte, ne-
boť ve skutečnosti to vůbec nevíte. Váš obzor je nyní velmi malý, menší, než si myslíte. 
Vůbec nevíte, neboť to nemůžete vědět, jaké to vůbec je, být třeba jen v záhrobí, natož 
pak v duchovní říši. Pokud jste na Zemi, ani to nikdy vědět nemůžete.

To je též omyl všech jasnovidců, kteří si myslí, že něco vědí. Něco vědět znamená 
prožít a něco prožít znamená být osobně přítomen se všemi svými smysly. I kdyby měl 
jasnovidec otevřen i ten nejvyšší zrak, vždy vidí či slyší jen určité maličké obrazy z ce-
lého skutečného dění. Tyto obrazy mohou být velké, nádherné, jakkoliv slavnostní … 
avšak  jsou  to  jen  obrazy,  které  jsou  směrem dolů  odevzdávány,  aby  se  i  v  nižších 
částech stvoření mohly pochopit souvislosti.

Proto nechť jste v dosavadních přednáškách slyšeli cokoliv a nechť to bylo jakkoliv 
vznešené nebo velké, byly to vždy jen obrazy, které vám k tomu povolaní směli ode-
vzdat. Jestliže však budete tvrdit, že podle vašeho poznání například jemnohmotné říše 
je to jinak, nevědomě se vystavujete tomu, že se vás každý může zeptat, kdy a kde jste 
tam v tomto životě byli a jak jste se tam svým hrubohmotným tělem dostali. Ačkoliv ab-
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surdní, ne však nesprávná otázka může být, zda tam jezdí autobus a ze kterého nástu-
piště odjíždí.
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90. Cesta duchů k dokonalosti

Již jsme psali, že druh ducha je až tehdy úplný, když působí jako čtveřice ve vzájemném 
doplňování a prolínání se. Ještě však nemáte přesný obraz o tom, co to vlastně je, tedy 
jaké vlastnosti ducha se mohou doplňovat a jaké prolínat.

Zajisté, nikdo z vás nebude předpokládat, že se budou doplňovat takové vlastnosti 
ducha,  jako  je  touha  po  světlém  domově  ve  Výšinách  či  konání  dobra.  To  jsou 
vlastnosti, které musí mít každý duch v sobě, tedy které se navzájem prolínají a jsou 
vlastně tím stejnorodým, co je k sobě přitahuje.

V této oblasti, pokud se duchové usilující do Výšin potkávají na Zemi, dochází pře-
kvapivě k největším konfliktům. Je to proto, že každý touží dosáhnout toho stejného, 
a proto  vidí  své  vlastní  nedostatky  na  tomto  poli.  Zároveň  vidí  i  nedostatky  těch 
druhých. Toto je oblast, kde prožíváním a poznáváním chyb jiných má poznat své vlast-
ní nedostatky a snažit se je odstranit.

Protože však nemá mlčet o chybách jiných z pokryteckých důvodů, aby je náhodou 
neurazil, dochází k určitým střetům. Nesprávně si totiž vykládá Slovo ten, kdo tvrdí, že 
o chybách jiných se má mlčet, když tím poukazujeme na své vlastní chyby. Neuvědo-
muje si totiž, že takovýmto chováním mnohokrát zabrání tomu druhému poznat své 
chyby.

Upozornění  na  chyby  nebo  nesprávné  jednání  se  zaměňuje  s  nesprávným  kri-
tizováním. To je však omyl. Jestliže někdo vidí u někoho jiného nějakou chybu, má se 
v první řadě zamyslet, jestli sám nemá stejnou. Pak, když pozná, že má, má jít za tím 
druhým a s klidem mu o chybě jich obou říci. Jestliže si však myslí, že on osobně ta-
kovou chybu nemá, má jít také za tím druhým a s klidem mu říci, že zřejmě i on bude 
mít podobnou chybu, jen o ní neví.

Takovýmto způsobem si totiž oba mohou otevřeně pohovořit o svém problému, za 
který se možná i stydí,  a společnými silami mohou hledat východisko. Samozřejmě, 
každý svým vlastním stylem a způsobem. To je pak to jednání, že nevidíme chyby ji-
ných, tedy nekritizujeme je a nehovoříme o nich na veřejnosti. Je však nejvyšším pokry-
tectvím tvářit se, že o nich nevíte, když se s nimi každou minutou setkáváte. A ještě 
větší pokrytectví je hovořit o nich jen s těmi, o kterých víte, že i oni si jich všimli.

Vraťme se však k otázce vzájemných neshod. Vaše vlastní chyby vám nejvíce vadí 
na jiných. Ale pokud ten druhý nepochopí, že se ho nesnažíte kritizovat, ale pomoci mu 
a tím pomoci i sobě, do té doby budou mezi vámi neshody a sváry. Na to, aby pochopil, 
že jej nekritizujete, však musí poznat, že ještě sám má množství chyb, které má odstra-
ňovat,  a  proto  je  velmi  dobré,  když ho  na  ně  někdo upozorní,  neboť  mu tak dává 
možnost napravení.

Jako světci se tváří mnozí z těch, kteří mají nejvíce chyb. Rádi upozorňují právě na 
to, jak je nedobré poukazovat na chyby jiných, čímž nepřímo dokazují, že sami se již 
považují za dokonalé a bezchybné. Při tomto tvrzení se ještě rádi pochválí větou: „Ani 
my, zajisté, nejsme bez chyb,“ čímž mají nejčastěji na mysli, že své místo v ráji mají již 
zajištěno a to, že si sem tam zapomenou vyčistit zuby, jim bude odpuštěno. Své konkrét-
ní chyby si nikdy nepřiznají. Jak jim je ukážete, ukamenují vás s pokřikem, že si máte 
hledět svých vlastních nedostatků a že, zajisté, máte tyto chyby v první řadě vy, když 
o nich mluvíte.

202



Cesta duchů k dokonalosti

Na tomto místě musíme ještě zmínit i takové upozorňování, když ten druhý zjevně 
dělá něco proti tomu, co žijete vy. V tomto případě nejde o upozorňování na chyby, kte-
ré byste měli vy sami. Ani v tomto případě se napomenutý nemá cítit kritizován, ale 
právě naopak, má se nad sebou zamyslet a hledat východisko. Opět mu v tomto může 
pomoci ten, kdo ho napomínal. Tak se mu může stát osobním příkladem někoho, kdo 
dokáže žít i bez této chyby, a jestliže se jí někdy před tím sám zbavoval, může mu pora-
dit i nějakou konkrétní formu, jak to dokázal.
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91. Věrnost

Věrnost stojí  před vaším zrakem jako obraz Čistoty.  Je to správně, neboť věrnost  je 
opravdu jejím obrazem. Projevuje se ve všech oblastech vašeho života. Nejvíce ji však 
cítíte v partnerských vztazích. A přestože se s tím setkáváte na každém kroku, mnozí si 
neumíte vůbec představit, co byste právě vy dělali, kdyby se ukázalo, že váš partner vám 
byl nevěrný.

Neříkejte dopředu žádné závěry, pokud jste to sami nezažili. Byli byste překvapení, 
jak se lidé ve vyhrocených situacích chovají. Obyčejně úplně opačně než obvykle. A tak 
ti, kteří vyhrožují, že v případě nevěry by toho druhého „zabili“, jsou obyčejně první,  
kteří za ním utíkají a hledají ztracenou společnou řeč. A ti, kteří jsou sami nevěrní, toto 
obyčejně od svého partnera nesnesou a vzniká mnoho tragédií.

Když se nad tím zamyslíte, je to přesně podle Zákona, že u druhých hledáte takové 
vlastnosti, jaké máte i vy sami.

Nechejme nyní různé chování lidí a podívejme se na to, jaké má být správné chování 
z hlediska Zákona. Ani jedno z doposud uvedených jednání totiž nebylo správné. Je to 
proto, že nevíte, co znamená slovo „odpustit“.

Myslíte si, že odpustit znamená zapomenout a tvářit se, jako by se nic nestalo. To je 
však pokrytectví, protože si duchem budete pamatovat úplně všechno. Po své smrti, kdy 
od vás odpadne pozemský rozum, s úžasem zjistíte, že si to skutečně ještě stále pama-
tujete. Mylně se domníváte, že paměť je jen věcí rozumu. Je to i vlastnost ducha, tedy 
citu, který je, jak víte, věčný.

Nyní si myslíte, že to musí být hrozné stále si ve věčnosti pamatovat,  kdo vám kdy 
ublížil. To je však opět mylné ponětí. Cit si nepamatuje, kdo vám ublížil, to je čistě věcí 
rozumu. Cit si pamatuje jen jedno, prožitou bolest. To je poklad, který mu není možno 
odejmout.

Vraťme se nyní k pozemskému odpuštění.  Odpuštění neznamená zapomenutí,  ale 
něco úplně jiného. Zapomenout by totiž znamenalo kromě jiného ztratit potřebnou po-
zemskou bdělost. Pravé odpuštění spočívá jen v citu, který u odpouštějícího vyvolá tlak 
vedoucí  jakoby k odhození  břemene  a  vydechnutí  si.  To neznamená,  že  se  na  toho 
druhého bude usmívat, právě naopak, může mu dát dost hlasitě najevo, co si myslí.

Jestliže se nevěra vyskytne v případě dvou lidí pozemsky spolu žijících, je snaha 
o pokračování  tohoto  soužití  největším  bláznovstvím.  Nevěra  je  poskvrnění  Čistoty 
v tak silné míře, že sahá až za tento pozemský život. Vždy musí být uzavřena až na 
druhém břehu, kde se tito dotyční musí spolu setkat, a tak společně procítit, zda ještě  
chtějí spolu být. Protože tam si duch již nepamatuje, kdo byl komu nevěrný, je schopen 
vycítit, jestli ten, kdo poklesl, to i skutečně napravil změnou svého cítění.

Nemyslete si, že je to lehké, protože ve většině případů toto trvá celá staletí, než ta-
kový duch dojde k poznání. Tehdy opravdu v pozemském platí ono známé, že nemáme 
žít s někým, koho si nemůžeme vážit. Samozřejmě to neznamená, že s ním nemáte ko-
munikovat nebo dokonce spolupracovat v těch oblastech, které jsou pro pozemský život 
nevyhnutelné. Můžete zůstat přátelé, ale ne manželé.
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92. Skutečné odpuštění

Již jsme psali  v přednášce „Věrnost“, že odpuštění  neznamená zapomenutí.  Co tedy 
znamená  skutečné  odpuštění?  Abyste  to  mohli  pochopit,  musíme se  podívat  na  od-
puštění ve světle Trojzákona. Jen v tomto poznání je možné tento pojem plně pochopit.

Odpuštění v Lásce je základem všeho. Tato část odpuštění vám bude nejbližší. Zna-
mená, že zapomínáte na to, co se stalo.

Nyní nacházíte v těchto slovech zdánlivý rozpor. Bylo řečeno, že odpuštění nezna-
mená zapomenutí, a nyní říkáme, že odpuštění v Lásce znamená zapomínání.  Tento 
rozpor je jen zdánlivý, neboť zapomínání neznamená zapomenutí.

Zapomínání znamená, že když se s dotyčným setkáte, nevzpomenete si na jeho pro-
hřešek. To neznamená, že o něm nebudete vědět, ale jednoduše vám jako první nepřijde 
na mysl. Toto je však možné jenom tehdy, jestliže se ten dotyčný tak změnil, že svým 
jednáním již prohřešek více nepřipomíná. Pokud to neučiní, těžko můžete mluvit o za-
pomínání, neboť on vám to neumožňuje.

Jak je možné odpustit v takovém případě? Musí nastat jiná část, a sice odpuštění ve 
Spravedlnosti. Odpuštění ve Spravedlnosti znamená přísné pokárání takovou formou, 
aby to ten dotyčný přestal dělat. Tím se dává automaticky základ pro odpuštění v Lás-
ce.

Formu  pokárání  není  možné  ve  všeobecnosti  dát,  protože  to  závisí  na  každém 
jednotlivci, jaká forma je pro něj nejvhodnější. U někoho stačí ostřejší slova, u jiného to 
musí  být  například i  vyloučení  z pobožnosti  na určitý čas a u  dalšího to může být 
dokonce i odnětí kříže.

Tyto formy nezávisí na hloubce poklesku, ale na tom, jestli se dotyčný chce nebo ne-
chce změnit. V tomto bodě mnohokrát děláte chyby. Nezkoumáte totiž dobré nebo zlé 
chtění dotyčného, ale to, do jaké míry se vás jeho jednání dotklo. Pak se často stává, že 
se dotyčný uzavře, a proto nemůže dojít k třetí formě odpuštění, k odpuštění v Čistotě.

Pokud jste  dotyčnému odpustili  v  Lásce  i  ve Spravedlnosti,  pak  můžete  odpustit 
i v Čistotě.  Ale vždy až potom, nikdy ne předtím. Odpuštění  v Čistotě znamená,  že 
změnou svého jednání se dotyčný změnil natolik, že svou Čistotou je na stejné úrovni 
jako vy, a proto může klidně společně s vámi zasednout za jeden stůl.

Zde vzniká otázka. Co když se dotyčný nezmění? Pak ovšem není možné odpuštění 
ani v Lásce a samozřejmě ani v Čistotě. Tento případ je, žel, nejrozšířenější. V takovém 
případě vám nezbývá nic jiného, než čekat, až se dotyčný očistí, i kdyby to mělo trvat 
i staletí.

Nyní ve vás vzniká další otázka. Co má odpuštění společného s očištěním, když vy 
jste přece, podle vašeho mínění, již dávno odpustili všem, kteří se na vás nějak provinili?

Ne, to není pravda! S  každým se musíte setkat osobně zde nebo na druhém břehu 
a odpustit mu. Jenže pokud bude ve vás byť i jen matná vzpomínka na to, že právě tento 
člověk vám ublížil, jste s ním stále svázáni vazebním poutem, které se může rozetnout 
až tehdy, když toto pouto – i kdyby násilím – bude od něho odňato.

To však znamená, že se nemůžete vrátit domů, ale můžete se dostat jen na práh 
domova. Přestože vás toto pouto nepoutá k Zemi, poutá vás k dotyčnému, ale nestahuje 
vás za ním. Dobrovolně byste za ním mohli sestoupit jen tehdy, jestliže by to bylo sou-
částí vašeho poslání.
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Nyní máte v hlavě zmatek, protože jste si o odpuštění mysleli něco jiného. Zapomí-
náte však, že v bolestivém procesu očisty budou rozemleta i tato pouta, takže pokud jste 
odpustili ve Spravedlnosti, samočinným působením Zákona odpustíte i v Lásce a v Čis-
totě.

Nyní se budete opět ptát. Jak je možné, že vlákna odpuštění vás zdržují ve vašem 
vzestupu?

Ne, nezdržují vás. Tato vlákna vás tahají nahoru a společně s vámi i ty, kterým máte 
odpustit. Je to tak proto, že tato vlákna jsou pro ně nutnými mosty k začátku stoupání. 
To je přesný význam slov Syna Božího: „Komu odpustíte hříchy, tomu budou odpuště-
ny, a komu je zadržíte, tomu budou zadrženy.“

Proto  i  Syn  Boží  Ježíš  musel  čekat  na  hranici  božsky-bezbytostné  říše  před 
znovusjednocením se svým Otcem, dokud nepřišel podruhé k Zemi a neodevzdal svou 
misi do rukou Syna Člověka. Tím Mu odevzdal i tato pouta a sám se mohl znovusjedno-
tit s Otcem.

Syn Člověka pak musel na druhém břehu čekat až do otevření výlevky, kde se tato 
pouta temných lidí rozemlela, a On mohl zasednout na svůj stolec. Samozřejmě, tato 
vlákna osvobození již nebudou tvořit mosty k těmto duchům, neboť oni následně ztratí 
v očistném procesu své vědomí a musí začít svůj vývoj znovu.

206



93. Odčiňování

Víte, že když spácháte něco nesprávného, musíte to odčinit. Zároveň víte, že hmotné se 
musí odčinit v hmotném. Víte také to, že někdy může být odčinění symbolické. Zároveň 
vám je známo, že nikdo nemůže odčiňovat za někoho jiného. Ale i přesto všechno neví-
te to podstatné, a sice jak odčiňování probíhá.

Častokrát si myslíte, že již samotným prožitím se něco automaticky odčiňuje. Není 
to však pravda. Na to, aby nějaké dění mohlo být odčiněno, musí být splněny, jako všude 
jinde, tři podmínky. Sami uvidíte, jak těžké je naráz je splnit.

První  podmínkou je,  zda se konkrétní  dění  vůbec může spojit  se skutkem, který 
máte odčinit. Již tato samotná podmínka je splněna málokdy. Myslíte si například, že 
jestliže někdo, řekněme, z důvodu nesprávného fungování státu, musí trpět hladem jen 
proto, že si nemůže najít práci, tak něco odčiňuje. Takové dění však většinou není žádné 
odčiňování, ale obyčejné bezpráví.

Samozřejmě, sem tam se může stát, že dotyčný si tímto něco odčiní, jestliže na-
příklad patřil  mezi  ty,  kteří  někdy jednali stejně jako současné vedení státu. Protože 
však hladovění nikdy není chtěno, neboť se tím podporuje nesprávné vyzařování krve, 
může k tomu dojít jen ve výjimečných případech.

K tomu, abyste mohli poznat, jestli nějaké dění může být odčiněním, musíte znát 
i druhou podmínku: zda člověk chápe, že to, co se mu děje, si zavinil svým nesprávným 
jednáním on sám. Je zvláštní, že právě ti, kteří si něco mají prožít, a tedy dění je pro ně 
chtěné, mu většinou připisují náhodnost a naopak, náhodnému dění připisují zákonitost.

Nejčastěji se zaměňuje náhodné dění, které vychází například z politických poměrů, 
s děním, které vychází z vlastního vnitřního chtění. Samozřejmě, z podmínky vědomého 
poznání, že za všechno si můžeme sami, nevyplývá automaticky, že poznáme, jestli to 
které dění je nebo není odčiněním. Zejména při symbolických odčiněních to často nepo-
známe, protože nikdo nebude hledat například ve zdviženém kapesníku pravé odčinění.

A zde se dostáváme ke třetí podmínce odčinění, která se nazývá „prožívání“. Proží-
vat  znamená  žít  přítomnost,  tedy v žádném dění  nehledat  minulost.  Jestliže  si  totiž 
někdo myslí, že aktuálním těžkým prožíváním si něco odčiňuje a cítí se proto již osvo-
bozen, ještě více se svazuje! V tom případě, i kdyby toto konkrétní dění mohlo být odči-
něním, se jím kvůli jeho vnitřnímu postoji nemůže stát a navíc dotyčného tento vnitřní 
postoj ještě více zatíží.

Nyní ve vás vzniká otázka, jak máte tedy vědět, zda něco odčiňujete nebo ne. Je to 
jednoduché.  Při  odčiňování se odlehčuje váš duch a vy i  fyzicky cítíte tuto lehkost. 
Když se pak zpětně, a to musíme zdůraznit zpětně, podíváte na to které dění, poznáte, 
že to bylo právě ono, které vám tento cit umožnilo. Tehdy můžete mít opravdovou ra-
dost, že se vám podařilo něco odčinit, což vám může dát velkou naději a vzpruhu do bu-
doucnosti.
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94. Nitky do těžkohmotnosti

Mnoho vláken vás spoutává a tahá dolů do temnot. Některé jsou silné jako lano, jiné 
tenké jako pavučina. Mnohé jsou jako jemná síť, zdánlivě tenoučká, ale i přesto velice 
pevná, neboť ji tvoří mnoho, velmi mnoho vláken. Podívejme se na tyto sítě, neboť jsou 
to právě ty, které nejčastěji nevidíte. Silné lano spatříte, tenké vlákénko snadno roztrhne-
te, ale síť vás zahaluje jako temný plášť, z něhož není úniku.

Podívejme se na vlákna, která ji tvoří. Budete asi velmi překvapeni, když řekneme, 
že jsou to vlákna vašich nesprávných vztahů mezi muži a ženami. To neznamená, že 
byste tímto vláknem museli být spojeni s nějakou konkrétní ženou nebo mužem, kteří 
do temnot mnohokrát ani nepatří, ale je to spojení s temnými šaty, které jste na nich 
chtěli vidět oblečeny!

Jsou to šaty vašich nesprávných vášní, temných a nemravných myšlenek, které jste 
jako lepkavé a hnusné bahno na ty druhé naházeli. Je pravda, že častokrát vám to opě-
tovali, a proto jste spojeni i jinými vlákny, ale větší počet je těch, které jste sice takto 
pošpinili, ale vnitřně se jich to nedotklo. Tak vás nyní tyto nesprávné myšlenky a skutky, 
které vás zahalily jako pavučina, tahají dolů.

Jste na omylu, jestli si myslíte, že by to mělo být jen jedno silné lano. To tam větši-
nou máte také, ale z jiných důvodů. Nemravné myšlenky ještě nemusí znamenat silné 
vlákno. To vzniká v případě, kdy v tomto chování klesnete pod úroveň zvířat. Tehdy se 
k pavučině přidá i toto vlákno. To jsou však ztracení duchové, kteří promarnili čas ur-
čený k vývoji.

Je jich mnoho, velmi mnoho. K nim však tato slova již nemusí doléhat. Pro ně je již 
pozdě. Čas již vypršel. Tato slova jsou určena jen těm, kteří toto vlákno ještě nemají, 
i když k němu spějí plnou rychlostí. Proto plnou, neboť tato pavučina je již tak zaslepila, 
že již brzy i oni klesnou pod úroveň zvířat.

Nyní se ptáte, jestli je ještě pro ně nějaká šance, když čas uplynul. Ano. Ještě v tomto 
jediném životě. V posledním životě mají šanci tato vlákna přetrhat. Jestliže se jim to ne-
podaří, budou muset jít tam, odkud není návratu.
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95. Paměť ducha

Když přicházíte na Zem, jsou vám dávány pásky na oči, abyste neviděli do svých minu-
lých životů. To již sice víte, ale není vám známo, jaké jsou tyto pásky a co vlastně za-
krývají.

Myslíte si, že kdybyste je neměli, znali byste přesné detaily vašich minulých životů. 
To je však největší omyl! Různé detaily ze života jsou jen hmotným prožíváním, které 
v duchu člověka nezanechává hluboké stopy. Jsou proto jen částí paměti, jež je spojena 
s rozumem. Ten se od vás po smrti s rozkladem vašeho těla odpojuje.

Samozřejmě, v jemnějších částech hmotnosti jsou vaše vzpomínky zachovány, neboť 
rozum přetrvává déle než mozek. Je to dáno tím, že rozum je vlastně jedna centrála 
s různými výhonky ve všech úrovních hmotnosti.

Přísně vzato, rozum tu byl dříve než mozek a mozek se na něj svojí činností jen na-
pojuje. Přispívá do něho nebo z něho čerpá a po smrti se od něho opět odpojuje.

Lidé však svůj rozum přepěstovali. To se projevilo jeho zvětšením do obludných roz-
měrů. Toto přepěstování se muselo následně projevit i v hrubé hrubohmotnosti nad-
měrným zvětšováním předního mozku na úkor zadního.

Nyní ve vás vzniká otázka, jak je možné, že někteří lidé si detailně vzpomínají na zá-
žitky z minulých životů. Dokonce i zážitky v takzvaných hypnotických regresích se ku-
podivu dotýkají konkrétního člověka a jsou pravdivé, co se týká minulosti.

Samozřejmě, hypnóza je zločin, ale zde chceme zdůraznit jen to, že vidí a slyší to, co 
se opravdu stalo. I to je částečně důsledek přepěstování rozumu, který si ve své ob-
ludnosti pamatuje i nepotřebné a nepodstatné detaily. Rozum si sice měl pamatovat i mi-
nulé životy, ale vždy jen takové děje, které zároveň zůstaly v paměti ducha. To jsme 
však trochu odbočili.

Vraťme se k otázce konkrétních vzpomínek. Je to velmi jednoduché dění. V případě 
spontánních  vzpomínek  přivedou  bytostní  nitku  hmotných  vzpomínek  dotyčného 
člověka k němu a spojí ho s jeho nynějším mozkem.

V případe hypnózy se děje částečně to samé s tím rozdílem, že bytostní to již nedě-
lají dobrovolně, ale musí plnit podle Zákona přání dotyčného člověka. Samotnou hypnó-
zou a jejími důsledky se na tomto místě nebudeme zabývat.

Přivedení nitky ke vzpomínkám je vlastně stržení pásky do hmotné minulosti.  Toto 
je jedna jediná „páska“, která je duchům dávána z hlediska minulých životů.

Všechno, co si duch v citu pamatuje, si přináší s sebou jako dar. Jen proto je možné, 
že již jako malé dítě zvládne to, co před staletími nezvládli ani dospělí. Samozřejmě, 
nejde zde o rozumové vědomosti, ale o umění. To vám může vysvětlit například čtyřleté 
geniální skladatele.

Nyní se ptáte, jak se může paměť ducha projevit ve vzpomínkách na minulost. Je 
toho velmi mnoho. Nejvýrazněji se to projevuje ve společnosti jiných lidí, jejichž vyza-
řování ducha ve vás vyvolá buď sympatie, nebo antipatie.

Toto se projevuje velmi výrazně především u malých dětí, které se častokrát zdánlivě 
bez příčiny rozpláčou v přítomnosti osob, které k vám chodí častěji na návštěvu nebo 
jsou  to  dokonce  vaši  nejbližší  příbuzní.  A naopak,  tyto  děti  se  často  usmívají  i  na 
celkem neznámé lidi. Samozřejmě, po určité době si přivyknou i na nepřirozený tlak 
lidí, kteří je svou přítomností stísňují a pak již nebudou plakat. Není to však tím, že by 
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Paměť ducha

se ti dospělí změnili, ale tím, že se dítě postupně naučilo prožívat tyto stavy v sobě a ne-
dávat je najevo.

Mezi další projevy paměti ducha patří i silné citové otřesy, které vás pak zákonitě ja-
koby ženou na ta místa, kde jste je prožili. Zde si tlak těchto silných prožití může vynu-
tit částečné propojení s hmotnými vzpomínkami, což však není nesprávné.

To je důvod, proč se na některých místech cítíte dobře a podvědomě tam hledáte 
nové prožití. Mohou to být místa jako lesy, moře, ale i chrámy atd. Stejně tak se může 
stát, že pokud byly zážitky velmi silné, můžete se snažit vyhledat konkrétní země nebo 
města.

Takovéto vzpomínání je správné, protože tehdy je pozemské dění propojeno s pamětí 
ducha. Jestliže však přeroste do zbytečností, především typu „kdo čím konkrétně byl“, 
je to již znovu jen práce rozumu, která chce to podstatné strhnout do prachu.

To samozřejmě neznamená, že výjimečně se někteří duchové nemohou dozvědět, 
kým konkrétně byli. To jsou však výjimky a může se to stát jen tehdy, když se ví, že to 
dotyčný duch nezneužije například pro sebechválu.
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96. Svatozáře králů

V historii lidstva bylo mnoho králů, kteří podle lidských měřítek byli „svatí“. Jejich činy 
jsou oslavovány a vynášeny do nebes. Avšak málokdy je vidět, co za tím bylo skutečně 
skryto.

Určitě znáte jména slavných králů, jakými byli například Petr Veliký, Ludvík XIV., 
Karel IV., Jan Lucemburský nebo nechvalně známý Jindřich VIII. O tom, co  skutečně 
vedlo jejich úmysly, s jakými úkoly přišli sem na Zemi, se však vůbec nic neví.

Úkol králů, tedy těch, kteří králi měli být i ze Zákona, vždy byl, je a i bude vést svou 
zemi k Bohu. Tomu musí být podřízeny všechny jejich pozemské skutky. Žel, bylo příliš 
málo králů, kteří jimi měli být i ze Zákona. Znáte je úplně všechny, neboť jsou to ti, 
kteří dovedli své země k nebývalému rozmachu.

Ale i přes to všechno ani oni nebyli „svatí“ a měli mnoho, příliš mnoho chyb. Chyb, 
o nichž se dnes již nic neví, neboť kroniky mluví o něčem úplně jiném. Ze sukničkářů 
udělaly svatoušky a z těch, kteří si vždy ctili Boží Zákony, udělali nemravy. Jediný král, 
u kterého se nemýlí, je Jindřich VIII. Je vykreslen jako vrah – a byl to vrah.

A tak sukničkář Ludvík XIV. byl počestný muž věrný své ženě, kdežto svatý Štěpán 
I., uherský král, vůbec nebyl „svatý“, neboť opustil svou první ženu kvůli druhé. Je sice 
pravda, že ta první mu byla nevěrná, ale církev ji zatajila, neboť jinak by nemohl být 
podle církevních pravidel „svatý“. A tak jako svatá Hildegarda, která jako mniška měla 
milence, tak i svatý Štěpán žil s milenkou, s níž měl i děti.

Karel IV., ten ctnostný muž, který vybudoval kapli Svatého Grálu na hradě Karlštejn 
jako obraz Hradu Grálu ve Výšinách – vždyť odsud pocházel, a proto znal svůj domov – 
měl milenky! A na rozdíl od svatého Štěpána, který se svou první ženou nežil, jen ji  
mlčky trpěl vedle sebe, žil Karel IV. najednou s více ženami a jako prastvořený porušil 
Desatero, které kdysi on, jako Mojžíš, dal lidem! Ano, ten Mojžíš, který věrně plnil i se 
Siporou a který v každém životě poznal, kdo je jeho Pán.

Ptáte se, jak je to možné, že prastvořený porušil Desatero, a pokrytecky otáčíte oči 
v sloup nad tímto  rouháním? Již jste zapomněli, že Lucifer jako božsky-bytostný padl 
a Bílý Rytíř jako praduchovní taktéž? Jenže zatímco Karel IV. poznal svou chybu a na-
pravil ji a svatá Hildegarda či svatý Štěpán se jí ani nedopustili, ty ostatní musela pohltit  
výlevka rozkladu.
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97. Pokrytectví svatých

Když svatý Štěpán v jednom z předcházejících životů světil sám sebe, náramně se při-
tom bavil. Ani jako papež neměl možnost zrušit své vysvěcení, vždyť přece vykonal to-
lik zázraků! Věděl, že nevykonal nic a jestliže se někomu přihodil zdánlivý zázrak, bylo 
to splnění modlitby, která by byla splněna i bez něj.

Dnes máte jiné „svaté“, kteří říkají, že nejsou nic, a na druhou stranu všude roz-
hlašují, že všechno je jen a jen jejich zásluha. Zatímco se svatý Petr tvářil jako světec je-
den den a pak se znovu hádal se svým bratrem, vaši „světci“ se tváří  posvátně stále 
a nehádají se vůbec. A takto bychom mohli pokračovat.

Většina z těch, které církev vyhlásila za svaté, byli obyčejní lidé, kteří jednoduše žili 
podle Božích Zákonů. Samozřejmě, právě tím, že žili  podle těchto Zákonů, působilo 
všechno kolem nich zázračně a výjimečně. Neboť je opravdu velmi málo těch, kteří  
podle těchto Zákonů žijí. Žel, na každého takového člověka vždy připadlo deset jiných, 
kteří se jen svatě tvářili.

Dnes je to úplně naopak. Ti, kteří žijí podle Božích Zákonů, již vůbec nepůsobí na 
lidi povzbudivě. Působí na ně jen ti, kteří se tváří jako svatí. Je to proto, že ovzduší této 
Země je otráveno tím, že většina lidí sem nepatří.

Zajisté, stále existují lidé, kteří na vás povzbudivě působí a kteří zároveň žijí podle 
Zákona. Mnohé z nich znáte, například Matku Terezu z Kalkaty. Ale podívejte se do zr-
cadla a zeptejte se sami sebe, jestli na vás také povzbudivě působí nejnovější vítězka 
soutěže „Miss“?

Pohoršili jste se? Tak se pohoršujte dále!
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98. Nesvaté císařovny

Krále máte svaté, ale císařovnu ani jednu. Zvláštní. Ženy se vám jaksi nevydařily, pokud 
byly na královských trůnech. Pravda, nebylo jich tolik jako mužů, vždyť podle vás tam 
ani nepatřily.  Výjimečně máte pravdu. Král  měl být muž a měl mít  ženu,  královnu, 
a královna žena měla mít muže, krále.

Podívejme se na snad nejznámější císařovnu ve vaší historii, na Marii Terezii. Jako 
první vám přijde na mysl, že měla šestnáct dětí, ale ne to, že zavedla povinnou školní  
docházku. Zajisté, tak mnoho dětí mít neměla a v následujících životech se musela nau-
čit, že posláním ženy není být matkou. To je však vedlejší a čistě osobní prožití této 
ženy.

Svými osvícenými kroky však mnohé změnila k lepšímu, a to právě v těch bodech, 
kde by muž neuspěl. Ne proto, že by nechtěl takové věci zavést, ale proto, že by to ne-
přijalo jeho okolí. Zdá se vám to divné, vždyť císaři se přece neodporuje, ale není tomu 
tak. Císaři se odporuje, ale císařovně těžko, obzvlášť když má panovačnou povahu. Její 
syn Josef II. pak mohl pokračovat v reformách po mužské linii.

Žel, ani v tomto jste nepochopili pravou úlohu žen na Zemi. Stále si totiž myslíte, že 
ženy nemají být na veřejnosti, tedy mají se tvářit, jako kdyby neexistovaly. Žel, nikdy 
jste nechtěli poslouchat ženy, proto i ženské věci museli řešit muži.

Nesprávná je vaše představa krále, neboť si myslíte, že král vede války a jedná s ji-
nými králi. Avšak král nemá vést války a vůbec nemusí jednat s jinými králi. Král má 
vést lidi k Bohu. A krále má vést královna. Je smutné, že těm pár císařovnám jste to 
nedovolili!
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99. Okultismus, magie, hypnóza

Bylo vám řečeno, že okultní školení je škodlivé. S ironickým úsměvem na rtech se dívá-
te na ty, kteří se okultizmu věnují. Proč s ironickým? Nebo to snad není ironie, když se 
usmívají  ti,  kdo  okultismus  sami  praktikují?!  A usmívají  se  nad  těmi,  kteří  ve sku-
tečnosti ani neví, co okultismus vlastně je.

Představujete si, že okultismus jsou různá umělá cvičení. Ne, to není pravda! Pravý 
okultismus je ve skutečnosti magie. Znáte takzvanou bílou a černou magii. Bílou magii, 
která chce pomáhat, a černou, která škodí. Ve skutečnosti mezi nimi není rozdíl, pro-
tože vlastní podstatou je snaha o ovládnutí někoho jiného.

Při magicko-okultních cvičeních vědomé anebo nevědomé myšlenky vytvářejí fanto-
ma. Vědomě jej vytvářejí ti, kteří se magii otevřeně věnují, nevědomě pak milióny ji-
ných. Někdy si k tomu berou hrubohmotné pomůcky, jako jsou špendlíky zapíchávané 
do panenky, milostné pokrmy pro získání „lásky“ jiného atd. Tyto fantomy, které při  
tom nevědomě vytvoří, bývají mnohem silnější než vědomě vytvořené fantomy mágů.

Největší skupina lidí je ta, která  vytváří fantomy čistě myšlenkově. Fantom vzniká 
tehdy, kdy někdo vysílá myšlenky na někoho jiného. Tyto myšlenky musí mít základ ve 
snaze ovlivnit jej. Myšlenky, kdy myslíte na někoho jiného v lásce nebo „jen tak“ si na 
něj vzpomenete či jen rozebíráte jeho jednání bez toho, že byste ho chtěli ovlivnit, ne-
dokáží vytvořit magické fantomy.

Fantom je myšlenkový útvar, který je spojen s původcem vyživovací šňůrou. Podle 
druhu, k čemu byly vytvořeny, vždy adresně odcházejí k tomu, komu byly určeny, za-
sáhnou do světa jeho myšlenek a snaží se ho ovlivnit.

Například při milostné magii se snaží dotyčnému vsugerovat, že opravdu miluje toho, 
kdo je mu navrhovaný. Nemusí to být jen ten, kdo fantoma vytvořil, může to být i třetí 
osoba. Je velmi mnoho příkladů, kdy následně dochází ke svatbě, hlavně tehdy, kdy jsou 
partneři hrubohmotně pohlední. Jsou to mnohem častější případy, než by se na první 
pohled mohlo zdát. Je takových až 80 procent sňatků, i když byla většina těchto fanto-
mů vytvořena nevědomě. Téměř všechny rozvody se vyskytují mezi takovými manžely.

U milostných fantomů je ještě důležité uvést, že nikdy nevznikají při pravé lásce, ale 
vždy vznikají jen při myšlence: „Toho druhého musím mít!“

Milostná magie je nejtypičtější představitelkou bílé magie. Ostatních případů je vel-
mi málo, proto nemá smysl je podrobněji rozebírat. Tyto případy nejsou až tak škodlivé, 
například snaha získat dobré zaměstnání, snaha ovlivňovat výšku platu a pracovní po-
výšení, snaha o ovlivnění dědických závětí nebo snaha ovlivnit voliče v předvolebním 
boji.

Nejhorší forma magie je černá magie. Jejím jediným cílem je zničit, zneškodnit, po-
škodit. Jak již bylo v úvodu řečeno, patří sem například píchání špendlíků do panenky.

Nejhorší formou černé magie je ta, kdy lidé druhé nenávidí, závidí jim, pomlouvají 
je nebo o nich šíří klevety. Takto vytvořené fantomy jsou nejsilnější a jsou zodpovědné 
za smrt tisíců lidí! Úplně nejhorší fantomy vznikají při klevetách a pomlouvání, protože 
se v nich sdružuje závist, nenávist a všechno ostatní zlé chtění od všech zúčastněných, 
kteří, přestože sami tyto řeči nešíří, je slyší a tiše s nimi souhlasí! Je to pokrytectví, kte-
ré jako obrněný pancíř zahaluje fantoma a tím mu dává největší sílu. Toto měl na mysli  
Syn Boží, když řekl: „Běda vám, farizeové a zákoníci!“
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Při černé magii vzniká jediný druh fantomu, který znáte pod pojmem „můra“. Je to 
výhradně  vraždící fantom. Vycházeje od původce jde k oběti, které při začátku uvol-
ňovaní těla ze střední hrubohmotnosti, ať už při usínání nebo i uprostřed noci, přiškrcuje 
spojovací šňůru mezi tělem ze střední a hrubé hrubohmotnosti. Většinou bývá úspěšný.

Neúspěšný bývá tehdy, když oběť pozná, že je to můra. Tato oběť je duchovně sil-
nější než duch pachatele a můru od sebe odežene. V tom případě se můra vrátí k pacha-
teli a napadne jeho samého. Jelikož je pachatel jejím autorem, nesmí jej zabít, jinak by 
po dobu škrcení vlastního původce, který ji vyživuje, sama slábla a zanikla, což není 
možné. Z toho důvodu mu napadá citlivé části těla, což vede v průběhu několika týdnů 
k hrubohmotné nemoci. Důsledky této nemoci mohou být, samozřejmě, i smrtelné, ale 
to je již jiné dění.

Oběť se odehnáním můry neprohřešuje, neboť ji nevytvořila a jen se bránila. Pacha-
tel trpí vlastním jednáním, což je v souladu se Zákonem zvratného působení.

Můra nemůže ublížit těm, jejichž duchovní původ je vyšší než duchovní původ pa-
chatele, tedy když můru vytvoří například duchovní jiskřička, nedokáže zabít ihned vě-
domého ducha. Přesto mu může způsobit určité překážky ve spánku, jako je pocit du-
šení, škrcení nebo nepříjemného tlaku. –

Vraťme se úplně na začátek této přednášky. Bylo řečeno, že umělá cvičení nejsou 
okultizmem.  Pro  bližší  vysvětlení  musíme  rozlišovat  dva  druhy  cvičení  –  přirozené 
duchovní cvičení a umělé cvičení.

Pokud se v životě člověk něco učí, nemůže dosáhnout vyššího vzdělání bez studia, 
tréninku a praktických zkušeností. Nikdo nebude chtít od dítěte, žáka prvního ročníku, 
aby řešilo složité matematické výpočty i  přesto, že k tomu má předpoklady a vlohy. 
Musí se samo namáhat a pracovat, aby to postupně dokázalo. Samo mu to do klína ne-
spadne, přestože je chtěno, aby bylo vynikajícím matematikem.

Jen kdo seje, smí sklízet, a jen ten, kdo se sám namáhá, může i něco získat. Každé-
mu člověku je jako dar od Boha dán sluch a zrak všech jeho těl, od duchovního přes by-
tostné a jemnohmotné až po hrubohmotné ve všech odstupněních.

Každý má nejenom právo, ale i povinnost tyto dary používat a tím znásobovat jemu 
svěřenou hřivnu! Dary byly lidem dány, tedy je chtěno, aby viděli a slyšeli. Ale používat 
dary se musí naučit oni sami.

Přirozené duchovní cvičení znamená snahu a usilování k tomu, aby se dary ducha 
rozvinuly. Bez jakýchkoliv umělých pomůcek jako jsou drogy, odříkávání modliteb nebo 
manter, vizualizace, různé myšlenkové postupy atd., se musí člověk snažit zachytit slovo 
či obraz z ostatních částí stvoření. Jako školní pomůcka může být například pobyt v pří-
rodě, úplné ticho, tmavá místnost nebo zavřené oči. Nejdůležitější je být uvolněný a ne-
snažit  se  křečovitě  o  dosažení  cíle.  Návod na  uvolnění  byl  dán  v  přednášce  „Bylo 
jednou…!“

Mezi umělá cvičení patří různé praktiky mystiků – přesné návody myšlenkových po-
stupů s pevně danými slovy, vizualizacemi, tělesnými nebo dechovými cvičeními ve-
doucími prakticky k autohypnóze nebo autosugesci. Dále sem patří pracovní postupy 
psychoanalytiků, které vedou k určité euforii, sugesci, někdy k hypnóze. Velmi nebez-
pečné jsou i postupy některých „léčitelů“, kteří se rádi označují jako „senzibilové“, tedy 
těch, kteří podobně jako psychoanalytici pracují na úrovni sugesce a euforie.

Při těchto cvičeních dochází k postupnému vysouvání těla ze střední hrubohmotnosti 
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z  těla  z  hrubé  hrubohmotnosti.  Takový  stav  nastává  i  po  užití  drog,  v  deliriu,  při 
hypnóze, někdy i vlivem nemoci. Tělo ze střední hrubohmotnosti je takto nepřirozeně 
vypuzováno do nejbližšího okolí Země, které vůbec není světlé. Pohybují se tam k Zemi 
připoutaní duchové a je tam temný hrad nesprávných myšlenkových forem.*

Nejhorší jsou ty stavy, kdy dochází jen k určité euforii, tedy tehdy, kdy je tělo ze 
střední hrubohmotnosti vysunuto jen natolik, že si to duch ani neuvědomuje. To se stává 
i při náboženském zanícení. Je to návštěva hlavního sálu temného hradu, sálu nenávisti.

V případě sugesce je to „lepší“, tělo je vysunuto „jen“ do některé ze vstupních bran. 
„Nejlépe“ je na tom klasická hypnóza, kdy se na tělo ze střední hrubohmotnosti vrhnou 
temní duchové připoutaní k Zemi a obhodí jej svými temnými myšlenkami. Temný hrad 
však v tomto případě není navštíven.

Při  normálním spánku,  ale i  v případě nemoci je tělo ze střední  hrubohmotnosti  
chráněno. Tato ochrana spočívá v Zákoně tíže a v Zákoně přitažlivosti stejnorodého. 
V těchto případech může jít tělo ze střední hrubohmotnosti jen tam, kam podle Zákonů 
patří. Samozřejmě i do temného okolí Země. Ale tam jdou jen ti, kteří tam opravdu 
patří.

Ostatní  v případě lehkovážných pokusů utrpí  újmu. Nejhůře jsou na tom ti,  kteří 
k takovým pokusům navádějí, a ti, kteří je na druhých osobách vykonávají – již zmínění 
psychoanalytici, „léčitelé“ či hypnotizéři.

Lidé, naučte se konečně přesně poznávat pojmy a slova v jejich skutečném významu. 
Poslouchejte své duchovní vedení a mnohé se vám objasní.

* Přednáška: „Svět myšlenek“
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100. V čem spočívá zločin hypnózy

Z přednášky „Zločin hypnózy“ obsažené v Poselství Grálu víte, že při hypnóze dochází 
ke spoutání ducha, který se dobrovolně podřídil. Nevíte však, jak takové spoutání ve 
skutečnosti vypadá, neboť nevidíte příslušné jemnohmotné děje.

Poodhalme roušku tohoto tajemství a vydejme se do příslušných temných oblastí, 
abychom skutečné dění uviděli na vlastní oči.

Na  Zemi  začíná  hypnotická  seance.  Hypnotizér  odříkává  své  formule  a  hypno-
tizovaný se  začíná  uvolňovat  a  usínat.  V  té  chvíli  nastává  na  druhém břehu  oproti 
pokojné atmosféře  hypnotické seance prudký pohyb.  Bez ochrany se  zde začíná ob-
jevovat duše člověka.

Ochrana, kterou má člověk při přirozeném spánku, je jemnohmotný plášť, který mu 
bytostní kladou na ramena, aby jej oděli při pobytu v těchto úrovních. Tento plášť může 
dostat jen duch, jehož hmotné tělo spí, a to jen tehdy, kdy je spánek přirozený.

Nyní však neusíná přirozeně. Aby mohl slyšet pokyny hypnotizéra, musí část jeho 
vědomí zůstat připoutána k hrubohmotnému tělu. Bytostní mu proto nemohou položit 
na ramena žádný ochranný plášť.

Úplně nahý se hypnotizovaný ocitá na druhém břehu, aniž by o tom věděl. Vtom 
k němu přibíhají temní obyvatelé nízkých úrovní a kladou mu na ruce a nohy těžké 
okovy. Někteří z nich se zároveň pokoušejí o jeho posednutí, což se mnohokráte podaří. 
Oběť se dobrovolně podřídila někomu jinému, proto může být zotročena.

Mezitím bytostní, splňujíce Boží Zákon, přivádějí tomuto duchu ty obrazy, které chce 
vidět  jeho hypnotizér. Tyto obrazy jsou pravdivé a ukazují  skutečné dění,  které chce 
hypnotizér odhalit, ale přitom ani jeden z nich nevidí, že temní duchové již ukončili 
svou práci a hypnotizovaného k sobě připoutali pevnými řetězy.

Hypnotická seance skončila a oba, hypnotizér i hypnotizovaný, jsou spokojeni, neboť 
se dozvěděli to, co se dozvědět chtěli. Že přitom ve skutečnosti hypnotizovaný mohl vi-
dět něco jiného, než si sám přál vidět, neví nikdo z nich.

Po určitém čase hypnotizovaný zatouží poznat něco nového sám a rozhodne se pro 
autohypnózu. Děj na druhém břehu je zcela stejný, tedy na jeho ruce i nohy přibývají 
další okovy otroctví, kterými jej k sobě poutají další a další obyvatelé záhrobí.

Bytostní mezitím přivádějí před jeho oči obrazy, které si jeho hypnotizér, v tomto 
případě on sám, přeje vidět. Nic se tu neliší od předcházející hypnózy, jen to, že pacha-
tel a oběť jsou jedna osoba.

Jednoho dne na Zemi nastal čas odchodu člověka, který se nechával hypnotizovat. 
V době své pozemské smrti najednou vidí, že jeho ruce i nohy jsou obtěžkány mnohými 
závažími a řetězy, které ho táhnou dolů.

Bylo to jeho svobodné rozhodnutí, že se chtěl stát otrokem, a proto je mu nyní vy-
hověno. Klesá tam, kde jsou jeho otrokáři. Nejsou to bývalí hypnotizéři, ale ti, kteří kdysi 
přímo hypnotizérům radili, jak mají získat první oběti. Samotní hypnotizéři sem musí 
přijít také, neboť jsou připoutaní ke svým obětem, a rovněž z nich se stanou otroci.

Stejně tak jako kdysi otroci na Zemi, jsou i tito otroci vydáni svým pánům na milost 
a nemilost. Na rozdíl od nich se však mohou kdykoliv osvobodit. Stačí, když pochopí, 
že jsou tam dobrovolně. To se však stává málokdy, neboť nejčastěji je zde slyšet jen 
rouhání kvůli pocitu nezasloužené viny.
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101. Spoutání ducha při umělých cvičeních

Na spoutání ducha v rámci hypnotických seancí jsme již upozornili. Podívejme se nyní 
na dění, k němuž dochází při různých soustřeďovacích nebo uvolňovacích umělých cvi-
čeních, meditacích, psychoanalýzách, nehypnotických reinkarnačních terapiích, různých 
metodách výuky například cizích jazyků v takzvaném alfa režimu mozku či některých 
jogínských cvičeních.

Na rozdíl  od hypnotického spánku, při  kterém člověk úplně usne, můžeme různé 
praktiky zaměřené na uvolnění přirovnat k procesu hypnotického usínání. Při něm se 
postupně v jemnohmotnosti objevují různé části obnaženého těla, samozřejmě také ne-
chráněného jako při hypnóze.

K podobnému dění dochází i při praktikách, které jsou zaměřeny na soustředění, 
jako je například odříkávání manter,  strnulé soustředění  při pobožnostech, používání 
hrubohmotných pomůcek jako kyvadélka nebo virgule či mechanicky opakované od-
říkávání modliteb v kostelích. Tyto praktiky můžeme přirovnat k procesu hypnotického 
dřímání. K tomu ještě patří i cirkusové představení, při nichž cirkusák „magneticky“ 
drží těžké předměty na těle nebo ohýbá lžičky.

Na obnažené části jemnohmotných těl se okamžitě vrhají temní duchové přebývající 
v blízkosti Země a snaží se je uchopit. Podle stupně, nebo lépe řečeno hloubky příslušné 
relaxace či soustředění, se jim to podaří na delší nebo kratší dobu. Okamžitě se je snaží 
připoutat k sobě silnými lany nebo i řetězy. Přestože se jim to nepodaří vždy udělat  
dokonale,  tyto  okovy  na  tělech  zůstávají,  a  tak  v  případě  dalšího  cvičení  mohou 
spokojeně pokračovat. Častokrát se jim to však podaří hned napoprvé.

Představte si nyní, že takto spoutaný člověk vykonává léčitelskou praxi. Nejčastěji 
jsou to různé metody falešného léčitelského magnetismu nazývaného i jako „kosmická 
energie“. Při tomto takzvaném léčení nedodává potřebný magnetizmus přímo „léčitel“, 
ale jen zprostředkovává magnetismus temných duchů, kteří ho spoutali.

Aby toto mohlo fungovat, musí dojít k napojení mezi temnými duchy a energetický-
mi centry, takzvanými čakrami, „léčitele“. Toto se děje při takzvaných zasvěcovacích 
aktech, kdy „zasvěcovatel“ zasáhne do aury a označí ji určitým symbolem. Aura je tedy 
narušena a skrz toto narušení se následně energeticky připojí temný duch. Tyto symboly 
mají obyčejně zvláštní tvar blesků či pokřivených čar, ale nikdy to nejsou rovnoramenné 
kříže, neboť ty temné duchy odpuzují.

Úplně nejhorším energetickým zásahem je umělé otevření takzvané hadí síly, pro-
tože pak temný duch může ovládnout přímo všechna energetická centra.

Podívejme se nyní na děje, které se odehrávají, když se takoví „léčitelé“ snaží léčit. 
Pacient se jim dobrovolně vydává, proto musí bytostní splnit jeho přání. „Léčitel“ začíná 
energeticky působit, což znamená, že pacienta obklopí temní duchové, kteří jsou spojeni 
s „léčitelem“, a začnou na pacienta působit svou energií. Bytostní poslouchajíce přání 
léčeného  odhalují  jeho  jemnohmotné  tělo,  které  temní  duchové  ihned  připoutávají 
k sobě podobně jako samotného „léčitele“.

Zajisté,  vidíce zdravotní  potíže  dotyčné  osoby,  odstraní  i  jemnohmotně nemocné 
útvary, takže se pacientovi hrubohmotně uleví a „léčitel“ má zajištěné další  spokojené 
pacienty.
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102. Umělá cvičení

Mnohokrát jsme již vzpomněli, naposled v přednášce „Spoutání ducha při umělých cvi-
čeních“, že umělá cvičení jsou nesprávná, neboť zdržují ducha od svobodného letu do 
Výšin. Jako popínavá rostlina jej omotají, spoutají a strhnou do hlubin, kde musí těžce 
prožívat, co zasel svým jednáním, tedy vlastní pohodlností a leností.

Ano, je to tak, neboť umělá duchovní cvičení jsou ve skutečnosti jen leností ducha, 
kterého poutá rozum a nutí jej hledat to nejvyšší jen v pocitech.

Podívejme se však blíže na to, co všechno umělá cvičení jsou, abyste se od toho 
dokázali osvobodit, neboť jinak nedokážete pro váš let do Výšin najít křídla.

Znovu musíme tyto věci opakovat, přestože vám již bylo všechno dáno, avšak vy jste 
vážně  nehledali  to,  co  jste  hledat  měli.  Na  co  vám  byla  dána  přednáška  „Bylo 
jednou…!“, když ve vás při těchto slovech nezahoří cit a neosvěží ducha, aby mu přive-
dl vzpomínky na živé prožití?

Namísto toho rozumem hledáte vzpomínky, pomocí nichž se snažíte ducha uměle 
probudit. Křečovitě se snažíte přivést k sobě duchovní prožití a ani si neuvědomujete, že 
tím  jen  posilujete  rozumový  pocit,  zatímco  všechno  duchovní  od  sebe  odháníte  na 
stovky mil daleko.

Křečovitým se stalo toto lidstvo, křečovitým ve všem, co dělá.  To je to nejhorší 
umělé cvičení současnosti, které ovládlo většinu lidstva. Projevuje se to ve všech ob-
lastech vašeho života, ať už je to práce, zábava, jídlo či dokonce i spánek.

V práci se ženete a štvete a křečovitě se snažíte ukázat, že jste ti nejlepší, neboť tak 
to od vás požadují vaši nadřízení. Vedení se křečovitě snaží dokázat svým podřízeným, 
že jen ono je jediné a správné a jen ono dokáže vést podnik k prospěchu. Ti, kteří se 
tomu chtějí vzepřít, velmi brzy pochopí, že svým odporem jen přicházejí o práci, a tak 
se raději každý přizpůsobí.

Lež a přetvářka, která je za tím skryta, hluboko zasahuje nitro člověka a celého jej 
proniká. Důsledek tohoto dění bývá takový, že v případě odhalení chyby nebo nezdaru 
není vinen ten, kdo chybu udělal, ale ten, kdo ji odhalil.

Samozřejmě, ne všechny omyly se dají zakrýt a ne vždy se dá vina svalit na někoho 
jiného. Odhalit je však nesmí „obyčejný“ řadový pracovník, ale vždy nějaký jeho nad-
řízený. Jestliže udělá náhodou chybu nejvyšší ředitel, pak si musí každý zakrýt oči nebo 
vzít chybu na sebe.

Podívejme se dále na to, jak se tato křečovitost projevuje v soukromí nebo dokonce 
při odpočinku. Zde by se již člověk nemusel přetvařovat, jenže to on nedokáže. A proto 
se přetvařuje nadále i při setkání se známými, na procházce nebo při návštěvě divadla. 
Neustále se usmívá a ukazuje svou příjemnou tvář, jen aby jiní neviděli, že se ve sku-
tečnosti zlobí nebo dokonce zuří.

Křečovitost se projevuje i ve vašich myšlenkách, když se uměle snažíte udržet své 
myšlenky čisté nebo se křečovitě snažíte zaměřit na plnění pokynů a nařízení. Ještě i při 
takzvané duchovní činnosti, při návštěvě chrámů nebo pobožností, se je křečovitě snaží-
te nerušit, čímž však jen posilujete to nesprávné, co je ve vás.

Zapomněli  jste  na  to,  že  vám  může  pomoci  upřímná  modlitba.  Jenže  i  zde  je 
problém, neboť vaše modlitby jsou již také křečovité.

Jen ve vzácných chvílích soukromého života dokážete svou masku odhodit, což však 
vyvolá tak velký tlak, že to končí většinou hádkou se sousedy, se životním partnerem, 
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Umělá cvičení

dětmi nebo dokonce sebevraždou. Právě vzrůstající počet sebevražd již měl alarmovat, 
že se tento tlak stává neúnosným.

Nejsou to jen nahromaděné problémy, které člověk nechce řešit, ale mnohem častěji 
to je tlak Pravdy, která se nezadržitelně tlačí na povrch. Rozum však Pravdu nechce po-
znat, proto raději zničí člověka, než by měl připustit, aby se člověk osvobodil.

Toto dění je mnohem horší než hypnóza, meditace nebo jiné známé formy umělých 
cvičení,  protože ty člověka jen spoutají.  Křečovitost  vede k trvalému spánku ducha, 
z něhož se sám nedokáže nikdy vzbudit.
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103. Nebezpečí posednutí

V Bibli se můžete dočíst, že Syn Boží Ježíš vyléčil posedlého tak, že přikázal temnému 
duchu, aby opustil postiženého a odešel do stáda sviní. Tento obraz úplně přesně vy-
stihuje, co posednutí vlastně je. Protože však již lidé nerozumějí duchovním obrazům, 
přiblížíme vám toto dění.

Víte, že lidská duše je s tělem spojena pomocí šňůry, která je utkána ze střední hru-
bohmotnosti.  Tato šňůra je pružná a dovoluje, aby se po dobu spánku duch člověka 
osvobodil od těla a následně aby prožíval dění v jemnějších částech stvoření, přičemž 
má na sobě příslušný plášť.

Pokud se však do těchto částí dostane nepřirozeným způsobem, tento plášť na sobě 
nemá. Tím je však vydán napospas všem obyvatelům záhrobí. Mnozí z nich touží po hru-
bohmotných projevech, přičemž by rádi měli hrubohmotná těla. Ne vždy mají možnost 
k inkarnaci, proto vítají nabízenou možnost obsazení uměle opuštěného těla.

K tomu, aby mohli takové tělo zajmout, potřebují přípojnou šňůru, kterou nemají. 
Dokáží si ji však vyrobit z pro ně vhodného vyzařování krve toho člověka, který tělo 
opustil. Není to stejná šňůra, jakou má duše člověka, a proto jej nemohou z těla vytlačit 
úplně, ale je dost podobná a dostatečná na to, aby vetřelce udržela v těle.

Využívaje krátký okamžik, během něhož je opuštěno, se takový duch do těla vsune 
a následně brání původnímu majiteli vstoupit. Ten se však chce vrátit, nechce věčně spát 
a většinou začne s vetřelcem o tělo bojovat.

Tělo se probouzí, protože duch již nespí, avšak skutečný majitel jej již vůbec nemusí 
ovládat. Svou šňůrou ho jen udržuje při životě. Podle toho, jak je kdo silný, se v ta-
kovém těle střídají nebo i nestřídají oba dva zúčastnění.

Při střídání dochází,  přirozeně, i  ke změně chování pozemského člověka, což vy-
plývá z rozdílnosti příslušných duší. To jsou mnohé známé případy schizofrenie nebo 
takzvaného rozdvojení osobnosti. Pokud jsou si však tyto duše podobné, nemusí si jejich 
střídání nikdo ani všimnout.

Někdy se může projevit posednutí jen ve formě krátkodobých výpadků paměti nebo 
vědomí, a to tehdy, kdy ke střídání duší nedochází. Samozřejmě, pokud ke střídání duší 
dochází, jsou výpadky paměti úplně běžné.

Lidský duch se nemůže inkarnovat do zvířecího těla, proto ani temný nemůže ve 
skutečnosti odejít do stáda sviní. Lidští duchové, kteří posednou někoho jiného, však 
mají velmi často již ne lidské, ale spíše zvířecí formy, které se podobají sviním. A tak 
když Syn Boží přikázal tomu temnému, aby odešel do stáda sviní, neřekl mu nic jiného, 
než aby odešel k ostatním duchům, kteří jsou s ním stejnorodí.
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104. Upíři a odsavači

Určitě se již mnozí z vás setkali  s  takovými lidmi, kteří vám odsávali životodárnou 
energii. Plným právem jste je nazvali „energetickými upíry“. Podívejme se blíže na to, 
jací jsou to vlastně duchové, a na to, jak se jim můžete bránit.

Pokud vidíte těla ze střední  hrubohmotnosti,  snadno zjistíte,  že tito duchové jsou 
jedni z nejubožejších tvorů, kteří vůbec existují. Je to tak proto, že se úplně uzavřeli pří-
livu Boží Síly, bez níž nemohou být. Tento nedostatek se snaží nahradit čerpáním ener-
gie od jiných lidí.

Můžete se nyní zeptat, proč si přímo nevezmou svůj podíl z Boží Síly, která udržuje 
stvoření. Odpověď je jednoduchá, ale děsivá. Tyto duše klesly tak hluboko, že by je pří-
mé přijetí čisté Boží Síly ihned omráčilo a zbavilo vědomí! Proto musí parazitovat na ji-
ných duších.

Nejvíce trpí tehdy, kdy nemohou najít vhodnou oběť. Na rozdíl od posednutí musí 
být jejich oběť duchovně velmi čistá, protože jen nezkalená Boží Síla, i když samozřej-
mě zeslabená a transformovaná do duchovní formy, je může udržet při životě.

Při posednutí jde o jiný děj, při němž temný duch sice vytlačuje původního majitele 
z těla, ale Boží Sílu dokáže čerpat přímo ze Zdroje. Jde tedy o zatlačení ducha jako ta-
kového, aby se nemohl vůbec projevovat, a jestliže může, tak jen omezeně. Při upírství 
se naopak upír snaží udržet svou oběť co nejčilejší, aby z ní mohl dlouhodobě čerpat 
potřebnou životní energii.

Upíři, kteří jsou v pozemských tělech, vyhledávají ta nejčistší duchovní sdružení, ne-
boť tam jsou  nejhůře  odhalitelní.  Obklopeni  desítkami jiných lidí  dokáží  parazitovat 
najednou ode všech takovým způsobem, že oběti téměř ani nepocítí pokles jejich životní 
energie.

Někdy se však přece viditelně projeví, například tím, že z těchto sdružení začnou vě-
domě odcházet ti nejčistší. Jejich síla jim chybí a pokud to nechtějí prozradit a chtějí ve 
sdružení zůstat, pak trpí nedostatkem síly, což má za důsledek nejrůznější nemoci, které 
jsou doprovázeny únavou, vyčerpáním a celkovou skleslostí organismu.

Nemusíme více rozebírat  projevy těchto duchů. Jejich maskování je  nejednou tak 
účinné, že jsou téměř neodhalitelní. Mnohem účinnější je naučit se jim bránit tak, že 
vás nebudou moci vysávat ani v tom případě, kdybyste jim seděli přímo na klíně.

Pokud se to naučíte, velmi brzy je odhalíte mezi sebou, což způsobí jejich rychlý 
úpadek.  To však bude  zároveň i  jediná pomoc,  kterou  jim můžete  dát,  protože  jen 
v tomto nedostatku snad mohou pochopit, co jim ve skutečnosti chybí, a tak mohou na-
jít první krok k vlastní záchraně.

Jediná vaše ochrana spočívá v tom, že nebudete otvírat svou náruč dokořán do té 
doby,  dokud nepoznáte toho druhého. K tomu s ním nemusíte být desítky či stovky 
hodin, ale stačí v sobě prožít citové volání takzvaného prvního dojmu. Váš cit však ne-
smí být zahrabán, neboť jinak vás nedokáže varovat. Pokud to však dokážete, budete 
chráněni dokonale, protože váš duch se sám zahalí v případě takové nestejnorodosti.

Samozřejmě, takové citové prožití zanechá hluboké stopy, proto pro vás zůstane jako 
silná ochrana při případných dalších setkáních. Jestliže jste to však při prvním setkání 
nedokázali udělat, musíte se nyní snažit desetkrát více, abyste svým citem přemohli ro-
zumové dojmy, které po mnoha setkáních s takovými duchy otupily vaše vyciťování.
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105. Šílenství ducha

Co si představujete pod šílenstvím ducha? Mnoho lidí označujete za nesvéprávné a léčí-
te je v psychiatrických léčebnách.  Kdo není  rozumově zdatný,  toho označíte slovem 
„blázen“, a ten, kdo má rozum úplně zastřený, o tom řeknete, že je šílený. Všechno po-
suzujete z hlediska rozumu! Podívejte se na to nyní z hlediska ducha.

Odeberme se nyní ke skupině mentálně retardovaných dětí. Pěkně si hrají, krásně 
malují a na svoji rozumovou úroveň pěkně zpívají. Jejich cit je otevřen. Jaké je zde ší-
lenství?! Většina z nich se touto formou učí pravé pokoře a většinou je to jejich poslední 
život na Zemi, po němž stoupají domů, do ráje.

Samozřejmě, najdou se mezi nimi i tací, jejichž cit je uzavřen. Ti však nikdy ne-
projevují umělecké nadání, jejich duch je temný. Bývají to nejčastěji duchové, kteří brali 
drogy  nebo  si  nějakým  jiným  způsobem  otravovali  vlastní  tělo.  Nebývají  to  však 
duchové, kteří drogy nebo jedy prodávali či nabízeli jiným. Ačkoliv jsou tito duchové 
temní, nemůžeme o nich říci, že jsou šílení, neboť činili jen proti sobě.

Odeberme se nyní k jiné skupině lidí. Budou to ti, které označujete slovem „blázni“, 
tedy ti,  kteří  dokáží  i  něco dělat,  ale jsou zbaveni svéprávnosti.  Mezi nimi najdeme 
velkou skupinu takových lidí, kteří jsou nebezpeční pro své okolí. Nemívají umělecké 
nadání a z duchovního hlediska jsou opravdu pomatení.

Do této skupiny patří i ti, kteří nejsou zbaveni svéprávnosti, ale ve skutečnosti jsou 
nesvéprávní – vrahové, lupiči, vojáci, kati a jim podobní, pokud zabíjejí ze zištných dů-
vodů nebo jen z potřeby zabíjet. Nesmíme sem však zařadit tu skupinu lidí, která zabíjí  
z náboženského fanatizmu. Patří sem například ještě zloději, tedy ti, kteří nezabíjejí, ale 
i přesto konají nesprávně. To jsou taktéž temné duše v nižším stádiu duchovní poma-
tenosti.

Další velkou skupinou lidí jsou takzvaní neškodní blázni, snílci. Patří  sem mnoho 
duchů, například takzvané dětské národy, jako jsou primitivní africké, australské, jiho-
americké kmeny a primitivní národnostní etnika na všech kontinentech. Můžeme sem 
zařadit i různé spící duše ze všech národů, ale i spisovatele a především čtenáře fan-
tastických románů.

Nezaměňujte si však fantastickou literaturu, která ukazuje  nereálné obrazy a dění, 
s literaturou, která  předpovídá budoucí dění, jakou jsou například knihy Julese Verna 
nebo Karla Čapka.

Duše ze skupiny snílků můžeme označit jako pomýlené, ale navzdory tomu je málo-
kdo z nich temný. Ani jeden z nich není šílený.

Mezi šílené duchy patří náboženští fanatici od těch nejhorších stupňů, jakými byla 
inkvizice,  až  po  zdánlivě  neškodné  misionáře.  V případě  misionářů  je  nutné  velmi 
přísně posuzovat každého jednotlivce, neboť ne všichni jsou šílení. Mnozí ale patří do 
skupiny snílků, tedy pomýlených duchů.

Zvláštním případem šílenství, nijak však ojedinělým, je šílenství po majetku. Chudí 
lidé častokrát drží věci, které nepotřebují a jejichž prodejem by si mohli polepšit. Avšak 
neudělají to, neboť pak by to neměli.

Další formou šílenství je šílenství vládnout. Projevuje se to tím, že postižený duch si 
o sobě myslí, že jedině on musí o všem rozhodovat, že je v určitém směru nenahradi-
telný, když už ne přímo dokonalý. Ačkoliv nestačí na vše, co dělá, odmítá jakoukoliv 
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pomoc, neboť by pak ztratil přehled a nemohl by všechno řídit sám.
Forem šílenství je velmi mnoho. Uvedené příklady byly jen ty nejvýraznější. Mezi 

méně známé formy patří vzdání se vlastního názoru na úkor názoru „vůdců“ nebo „au-
torit“, ať už duchovních, politických, sportovních nebo jiných, tedy slepé poslouchání 
bez uvažování.  Jako příklad stačí vzpomenout zfanatizované davy lidí,  které uctívaly 
různé diktátory a v jejich jménu páchaly ta největší zvěrstva.

Nejméně  známou  formou šílenství  jsou  nehrubohmotné  vraždy.  Sem patří  nejen 
všechny klevety nebo pomluvy,  ale i  takové myšlenky či  dokonce závistivé pohledy. 
Klevety a pomluvy mají své kořeny v závisti. Každá závist je dokonaná duchovní vražda 
bez ohledu na to, zda se odehrávala v citové, myšlenkové, slovní nebo jiné podobě. 
V případě závisti, nechť je už záviděno cokoliv a komukoliv, vzniká jemnohmotný útvar 
zbraně, který útočí na oběť.

Závist ve své pravé podobě je cit, který chce druhého odstranit, aby ten, který závidí, 
získal to, co závidí. Závist je matkou nenávisti. Každá závist po určitém čase přechází 
do nenávisti, jejíž nejčastější formou bývá rouhání typu: „Jak to, že…!“

Taková nenávist je dvojnásobnou duchovní vraždou a zároveň loupeží, neboť první 
vražda byla v okamžiku začátku, kdy nenávist byla ještě jen závistí, a druhá, loupežná 
vražda, v okamžiku, kdy závist přerostla do nenávisti.

Jemnohmotná forma nenávisti je nejen nová zbraň, ale i fantom, kterého nazýváte 
jako „můra“.  Tento fantom živený nenávistí  jde  k cíli  a chce svou oběť o to,  co je 
předmětem závisti, loupežně okrást. Proto můra začne nejčastěji jako první oběť dusit 
tím, že přiškrtí šňůru mezi těly ze střední a hrubé hrubohmotnosti. V devadesáti pro-
centech nastává hrubohmotná smrt bez zjevných příznaků, což pak lékaři označují jako 
„náhlá smrt z neznámých příčin“. Tím je zároveň dokonaná loupež, protože oběť tím 
ztratila to, co jí patřilo, i kdyby to byla jen naděje. – –

Šílenství je jednání proti Bohu, proti Světlu, proti Pravdě! Ne ti, které vy označujete 
za šílené, jsou šílení, ale ti, jejichž duch je tak temný, že již nedokáže dělat nic jiného, 
než nenávidět!
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106. Nevysvětlitelné úkazy

Ve svém okolí jste se již častokrát mohli střetnout s jevy, s nimiž si pozemská věda a ro-
zum nevědí rady. Jako příklad můžeme uvést ohýbání lžiček na dálku, „magnetické“ dr-
žení žehličky na holém těle, přemisťování předmětů, zachycení takzvaného UFO radary 
či fotoaparáty, setkání s mimozemšťany nebo kruhy a jiné útvary v obilí.

Kromě  podvodů,  které  podsouvají  senzacechtiví  lidé,  existují  i  skutečné  jevy  ze 
všech zmíněných kategorií. Podívejme se, jak mohou nastat.

Nejjednodušší vysvětlení je pro kruhy v obilí. Protože lidé svým jednáním vyrabova-
li a znečistili zemi i ovzduší, musí bytostní občas právě kruhovými tvarovými zářiči po-
máhat napravit poškozené vyzařování Země. V takovém případě vzdušným vírem vy-
tvoří kruhy v obilí.

Podobně bytostní spolupracují s lidmi při hledání vody a určování geopatogenních 
zón známých i pod pojmem „dračí žíly“. Jedině v tomto případě pomáhají k tomu po-
volanému člověku natočit vrbový proutek na místo, kde je podzemní voda nebo geopa-
togenní zóna. V případě, že člověk k tomu není povolán nebo používá jiné pomůcky než 
vrbový proutek, například různá kyvadla či virgule, nepomáhají mu bytostní, ale těmito 
předměty hýbou k Zemi připoutaní temní duchové.

Podobně jako v případě kyvadel a virgulí, i ve všech ostatních zmíněných kategori-
ích jevů se projevují temní duchové. Vzniká otázka, jak mohou pohybovat hrubo-hrubo-
hmotnými předměty,  když nemají  hrubo-hrubohmotná těla.  A právě zde přichází  na 
řadu tajemství vyzařování krve.

Pokud lidé vyzařují něco nesprávného, jako zvědavost nebo touhu po senzaci, jejich 
vyzařování krve se mění tak, že z nich mohou čerpat energii temní duchové a mohou si 
vytvořit energetické hrubo-hrubohmotné tělo. Tímto tělem mohou podle toho, kolik jich 
je  a  kolik  energie  dokázali  načerpat,  hýbat  hrubohmotnými  předměty  například  při 
cirkusových představeních, kdy ohýbají lžičky nebo „magneticky“ drží žehličku na ho-
lém těle, nebo při spiritistických seancích, kdy pohybují stolky, knihami či sklenicemi.

Pokud se v okolí těchto duchů nachází vhodné záření, mohou si dokonce z tohoto 
záření vytvořit ještě hutnější hrubo-hrubohmotné tělo. Takové záření poskytují ta za-
řízení, v nichž dochází k explozi, jako například spalovací motory. Dále ho poskytují vý-
buchy bomb nebo červené neónové výbojky. U těchto výbojek je to proto, že jimi vyza-
řovaná barva svou frekvencí podněcuje smyslnost, odstraňuje morální zábrany a zvyšuje 
„žízeň po krvi“. Proto je také barvou revolucí červená.

Pokud má duch tělo ze záření, dokáže přitáhnout jemné částečky hmoty, jako jsou 
drobné saze, prach nebo částečky špinavé vodní páry, která vzniká například za letadly. 
Dá se říci, že takto dochází k materializaci ducha. Jelikož jeden temný duch je malý, 
nemá dostatečnou sílu. Proto je jich při materializaci několik desítek či stovek, čímž 
společně dokáží vytvořit poměrně velký viditelný objekt.

Pokud takové množství temných duchů odčerpá energii z jediného člověka, může 
upadnout do bezvědomí,  ve kterém je  však vidí,  a proto nabývá přesvědčení,  že jej 
unesli mimozemšťané. Zároveň mu odčerpávají energii, a proto si myslí, že ho operují 
nebo mu do těla vpravují nějaké elektrody či jiné věci. V takovémto stavu jej mohou 
přenést i o několik stovek kilometrů dále. Pokud se ale nacházel v autě nebo pracoval 
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s motorovou sekačkou, přenesou také tento stroj. Ten zachytí i pozemské radary, neboť 
uvnitř je přenášeno kovové těleso.

Při přenosu lidí nebo těles se temní duchové snaží ztratit co nejméně energie, proto 
se uspořádají do takového tvaru, který klade vzduchu co nejmenší odpor. Získávají tvar 
různých disků známých pod pojmem „létající  talíře“.  Tvar disků je  přitom ovlivněn 
i tím, jaké těleso obklopují a přenášejí. Při tomto přenosu neustále čerpají potřebné zá-
ření například z běžícího motoru auta.

Občas nastávají i takové případy, že lidem najednou začnou vynechávat motory aut, 
přičemž nad sebou vidí létající talíře, avšak k přemístění nedojde. V autě nebo v jeho 
blízkém okolí se v tu chvíli nachází člověk, který jim svým vyzařováním krve zabrání 
v ovládnutí auta. Čistý člověk, který není zaměřen jen na hmotu, má takové vyzařování 
krve, z něhož temní duchové nejenže nemohou čerpat energii, ale přímo je odpuzuje, 
neboť doslova rozkládá jejich energetická těla. Proto po prvním pokusu velmi rychle 
ustoupí.

Někdy se i temní duchové podílejí na již zmíněných kruzích v obilí, protože i oni ho 
dokáží zválet v určitém tvaru. Velmi známé je například červené záření polární záře 
v zeměpisných šířkách, kde jinak není viditelné. Lidé si jej správně spojují s blížícími se 
nebo  právě  probíhajícími  nepokoji  a  válkami.  Toto  záření  taktéž  vytvářejí  temní 
duchové, kteří si z energie davové psychózy nebo válečné hysterie vytvoří hrubo-hrubo-
hmotná těla, která září ve špinavě červené barvě.

I bytostní vytvářejí úkaz polární záře, ale v tom případě tato barva není červená, ale 
obsahuje více barev. Bývá to tehdy, kdy nemohou na daném místě vytvořit duhu v kap-
kách vody, a proto ji vytvoří v krystalcích ledu. Protože krystalky jsou různě tvarované, 
nemá polární záře tvar oblouku a barvy se různě prolínají.

226



107. Umění astrologie

Astrologie je královská věda. Mnoho duchů se ji snažilo pochopit, ale málokomu se to 
také podařilo. Bylo to především proto, že si zaměňovali duchovní s hrubohmotným. 
Ten, kdo chce znát tajemství astrologie, musí znát Zákony čísel, v jejichž rytmu se za-
chvívá vyzařování hvězd.

Hvězdy jsou jen průplavovými kanály pro duchovní proudy. Základem každého ast-
rologického  zkoumání  jsou  čtyři  slavnosti,  které  otevírají  vždy  nové  proudy  Síly, 
v jejichž rytmu působí hvězdy.

Všechno začíná  v den Svaté  Holubice,  kdy Spravedlnost  dává vzniknout  novému 
stvoření. Tento den je základem pro pochopení takzvané karmy. Od tohoto dne totiž 
všechna souhvězdí a planety po dobu 100 dní podporují zvratné působení pro všechno, 
co lidé zaseli.

Úloha hrubohmotných planet není rozhodující, jak se mylně vysvětluje. Má určitý 
vliv,  ale  tak  malý,  že  je  prakticky  zanedbatelný.  Mnohem  důležitější  je  poloha 
duchovních planet, které jsou k nim přiřazeny. Není potřeba zkoumat ani polohy ostat-
ních souhvězdí a hvězd, neboť ty mají vliv jen na bytostné. Pro lidského ducha jsou opět 
důležité polohy jim přiřazených duchovních protějšků.

Nyní se ptáte, jak máte zjistit tyto polohy duchovních planet a souhvězdí. Je to velmi 
jednoduché. V den Svaté Holubice jsou všechny v jednom bodě. Duchovní hvězda Slun-
ce má nejmenší pohyb. Dále následuje jedenáct planet, jejichž rychlost je taková, že za 
rok jsou opět v jednom bodě. Každá má ale jiný směr pohybu. K tomu se přidružuje 
dvanáctá planeta, která v hrubohmotnosti představuje celý vesmír.

Podle Zákonů čísel je vliv každé následující planety dvakrát menší než předchozí. 
Když se planeta od Země vzdaluje, tento vliv klesá, když se přibližuje, vzrůstá.

Nemůžeme mluvit o konkrétních zvratných působeních, protože ta závisí výhradně 
na svobodném chtění  lidí.  Postupně se  střídají  období uzavírání  starého s obdobími 
navazování nového zvratného působení.

Po 100 dnech se změní působení Spravedlnosti na působení Čistoty. Je to velká změ-
na, protože tato Síla je ve zvratném působení dvakrát účinnější. I proto se zpomalení 
Země muselo vložit právě do období po svátku Čisté Lilie, které má trvat přesně čtvrt-
letí, tedy 84 dní. V současnosti však trvá zhruba o 30 dní déle.

Na svátek Zářící Hvězdy, který je zároveň výročním dnem vzniku hmotného vesmíru 
a dnem, kdy by měl končit starý a začínat nový rok, nastává třetí období. Až do začátku 
svátku Beránka Láska dává a nic za to nežádá. Toto období je jakoby přestávkou ve 
zvratném působení, proto je i nejdelší, trvá 110 dní. Je to období, kdy se všechno může 
obnovit a vybudovat si nové, krásnější působení.  Z hlediska lidského věku odpovídá 
věku dospívání.

Nakonec nastává nejkratší, 42denní období síly Trojzákona. Je to období čistě poža-
dující,  tedy období,  v  němž se  jen  vrací.  Tato Síla  je  ve zvratném působení  oproti  
Spravedlnosti čtyřikrát větší. I proto je toto období nejkratší.

Dosavadní pozorování astrologů nejsou bezcenná, protože v mnohém poznali půso-
bení duchovních hvězd. V mnohém však zůstalo toto působení nepoznáno, a proto jsou 
zde zároveň nesčetné omyly.
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U nikoho se nedá určovat, co jej čeká, protože to vždy závisí na jeho svobodném 
chtění. Tajemství vyzařování hvězd je základem k pochopení, kdy se má kdo narodit na 
Zemi a k čemu má předpoklady a vlohy.

V současnosti však vládne zmatek i v této oblasti. Tento zmatek není způsoben ne-
dokonalostí Zákonů, ale tím, že lidé nejednají správně. U temných duchů totiž jako jedi-
ný Zákon z hlediska záření hvězd je ten, že nepatří na tuto Zemi. Proto se podle jejich 
data narození nedá vysvětlit nic.
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108. Karma

Mnohé jste si,  lidé,  jako nesprávné názory přinesli  do svého poznání.  Jednou z ne-
správně  pochopených  věcí  je  i  karma.  Ne  snad  ve  všem,  neboť  víte,  že  karma  je 
projevem Zákona zvratného působení, kdy člověk sklízí to, co sám zasel. Nesprávné ná-
zory jsou však v tom, jak se karma projevuje.

Mnohé z věcí, které karmou ve skutečnosti nejsou, takto označujete a naopak. Podí-
vejme se proto blíže na mnohá vám známá dění, která buď označujete jako „karmu“ 
nebo jako „zásah ze Světla“ či jako „zásah z temna“.

Za příklad si vezměme nějakou nehodu, kterou způsobil jiný duch. Hned na začátku 
musíme uvést, že nehody nikdy nejsou ze strany Světla chtěny, protože ten, kdo je za ne-
hodu zodpovědný, se proviňuje.

Proto je při posuzování jakéhokoliv dění nutné se ptát, jestli se ten, kdo je zodpo-
vědný za toto dění, neprovinil proti Zákonu. Pokud ano, pak takové dění nemohlo být ze 
Světla chtěno, neboť Světlo  nikdy nechce žádné provinění. Proto takové dění nemůže 
být karma nebo nějaký zásah z Výšin.

Nyní se vraťme k příkladu nehody. Ve smyslu předcházejícího vysvětlení je zřejmé, 
že žádná nehoda nemůže být karma. Tímto děním se však může něco skutečně uzavřít, 
ale to závisí na tom, jak se k této nehodě postaví její účastníci.

Vzpomeňte si na to, když byl Abd-ru-shin svědkem dopravní nehody, jejíž obětí byl 
Jeho bývalý vrah. Protože Ho vrah poznal,  mohla být tato nehoda uzavřením kruhu. 
Nicméně setkat se měli až ve městě, kam oba směřovali. Proto i Abd-ru-shin tuto cestu 
podnikl, aby Jeho bývalý vrah mohl uzavřít tento kruh symbolickým odčiněním.

Samozřejmě, z každé nehody se může kdokoliv z účastníků poučit. Jako všude, tak 
i zde jsou pro každého minimálně tři oblasti poznávání:

Proč se to stalo?
Co mi to má říci?
Jak v budoucnosti předcházet takovému dění?
Pokud si každý dokáže na tyto tři otázky sám odpovědět, pak dokonce i takové dění 

může přinést požehnání.
Jako odpověď na první otázku však nikdy nehledejte žádné ovlivňování ze strany 

Světla nebo temna či dokonce karmu! Většinou jsou příčiny nehod prozaické – nepo-
zornost, únava nebo riskování.

Jestliže někdo například jezdí autem nepřiměřenou rychlostí, i kdyby to by profesio-
nál, riskuje, protože ostatní účastníci nejsou profesionálové. Když horolezec leze na ská-
lu, též riskuje, neboť skála není určena na to, aby tam lezl. Když někdo zakládá oheň po-
mocí benzínu, riskuje, neboť benzín není určen na podpalování ohně.

Takových příkladů by se daly uvést tisíce. Je však velmi zajímavé, co všechno lidé 
hledají jako výmluvu. Nejčastěji zní tato výmluva: „Byl to útok temna!“

Ano, některé nehody jsou zapříčiněny i vlivem temna. Například pod vlivem tem-
ných myšlenek někdo spáchá sebevraždu tím, že skočí pod kola auta, čímž často způso-
bí vážnou dopravní nehodu. Jako její příčinu je však nutné označit skok pod kola, a ne  
ovlivnění temnem.

Ptáte se proč? Temno nikdy nenašeptává konkrétní formu skutku, ale jen zlý skutek 
jako takový. Je to proto, že podporující temné myšlenky jsou sesbírány z celého světa, 
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ze všech možných forem. Konkrétní formu dává vždy příslušný člověk svým jednáním 
a častokrát tato forma ani nemusí na první pohled vypadat jako nesprávný čin.

Je to překvapivé, ale vzpomeňte si jen na tak časté pomlouvání,  nebo jak to lidé 
„dobromyslně“ nazývají, „vyjadřování názoru“. To, co je za tím skryto, je nenávist a je 
s tím spojena duchovní vražda!

Na tomto místě se musíme dotknout i mnohého, zdánlivě odlišného dění. Řekněme, 
že  někdo  chce  někam  jít,  ale  je  mu  v  tom  zabráněno  nějakým  násilím,  většinou 
trestným činem. Mnozí to opět lehkomyslně označí jako „zásah z Výšin“ nebo „zásah 
z temnot“. Tak to však není, protože pachatel mohl být ovlivněn například myšlenkou 
„Ukradni!“, ale to, co nebo koho okradl, bylo jeho svobodné chtění.

Přestaňte  se  na  mnohé  hrubohmotné  dění  dívat  jednostrannýma očima,  které  za 
vším vidí zásah někoho jiného, a naučte se konečně hledat v mnohém dění  svobodné  
chtění člověka!

Nyní se vraťme k otázce ovlivňování nebo zásahu ze Světla. Pokud je něco chtěno, 
například aby někdo někam  nešel,  pak buď bytostní  povedou tohoto člověka po ta-
kových cestách, že zabloudí, nebo zasáhnou do světa jeho myšlenek tím, že odvedou 
jeho pozornost od pasu nebo peněz, a dotyčný si je zapomene.

To však neznamená, že někdo nemůže zabloudit sám od sebe, například nepozornos-
tí nebo slabším orientačním smyslem. A pro stejné příčiny si taktéž může něco zapo-
menout. Nic není jednostranné, ale hledejte v tomto jednání spíše lidské pochybení než 
zásah z Výšin. Ty se dějí jen mimořádně a jsou spíše výjimkou.

Abyste to mohli jednoznačně rozeznat, ptejte se bytostných nebo svého duchovního 
vedení. Pak poznáte, jaká je pravda. –

Po tom všem si musíme vysvětlit, co karma je. Karma je duchovní prožívání toho, co 
jste  v  minulosti  zaseli,  tedy především prožití  působení  svých bližních,  na  němž je 
možné poznat vlastní chtění. Někdy může mít karma i hrubohmotné, především tělesné 
projevy, hlavně ve formě různých nemocí.

Mnozí rodiče se však v tomto směru proviňují na svých dětech. Vodí je na zbytečné 
lékařské zákroky, které mnohokrát bolestivé prožívání ještě  prodlouží a ztíží.  V poz-
dějším věku, například v dospívání, by se totiž mnohé věci mohly zlepšit, ale vlivem bo-
lestivých lékařských zásahů to již není možné.

Naopak, když se tento stav zlepší, duch si nemůže naplno prožít své předcházející po-
chybení, což má častokrát za následek, že namísto toho, aby to byl jeho poslední život 
na Zemi, musí sem přijít ještě jednou.

Ani jeden z uvedených případů neznamená, že se dotyčnému nemá pomáhat. Pomá-
hat se mu má, dokonce i léky, ale ne umělými a nepřirozenými léčebnými zásahy, jako 
jsou  komplikované  operace  nebo  dokonce  transplantace!  Všechny  tyto  zásahy  jsou 
v současnosti jen z jediného důvodu. Lidé ve skutečnosti nevěří, že je život i na druhém 
břehu! Jinak by se vyvarovali takového jednání.

Stejným omylem jsou i mnohé jiné operace, kterými se do těla vkládají různé umělé 
náhrady. Z duchovního hlediska je takové dění stejné jako transplantace!

Ptáte se, jak je to možné? Všem takovým operacím předcházely transplantace, proto 
jsou s nimi spojeny. Případně tyto operace vedly následně k transplantacím, a proto jsou 
s nimi také spojeny!

Dalším nesprávným zásahem je příčení se Boží Vůli, když se uměle prodlužuje život 
někomu, kdo je podle Zákona hrubohmotně mrtev, jen čas jeho skonu ještě nepřišel!

230



Karma

V této souvislosti musíme zmínit, že v dávných dobách Atlantidy měla medicína jen 
tří odvětví – bylinkářství pro léčení běžných nemocí, jako rýma, dětská bolavá bříška, 
odřeniny nebo maličké popáleniny především u dětí atd;  léčivý magnetizmus, který se 
používal především při tišení různých bolestí, i porodních, na rychlejší hojení bolavých 
míst, napravování komplikovaných zlomenin atd; a teplé léčivé koupele v termálních pra-
menech.

Tato tři odvětví se používala prakticky najednou v různých kombinacích. Lékař léčil 
celého člověka a nezaměřoval se jen na některé části těla. Úplně neznámé byly pojmy 
jako „chirurgie“, „neurologie“, „psychiatrie“ a další.
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109. Léčitelství

Vaši lékaři skládají v současnosti takzvanou Hippokratovu přísahu. Proč „takzvanou“? 
Protože se skutečnou Hippokratovou přísahou nemá nic společného! I když se původní 
Hippokratova  přísaha  ve  starých  rukopisech  zachovala,  nevyhovovala  lidem  rozumu, 
a proto ji změnili.

Původní přísaha říká o léčitelství všechno. Proto je na místě, abychom se na ni podí-
vali blíže.

První bod: „Přísahám Bohu Všemohoucímu a Jeho pomocníkům Apolónovi a Ask-
lépiovi, kterých se dovolávám jako svědků, že budu tuto přísahu plnit podle svého nej-
lepšího vědomí a svědomí.“

Tento bod hovoří o zodpovědnosti. Přísaha je vkládaná přímo před Boží trůn. Jako 
svědkové přísahy byli povoláni dva bytostní lékaři – Apolón a Asklépios. Apolón je by-
tostný lékař pro bytostné a Asklépios je bytostný lékař pro duchy. Tento bod tedy zá-
roveň říká, že při léčení se léčitel bude řídit  výhradně jejich radami bez ohledu na to, 
koho má léčit.

Zároveň se zde praví, že léčit může bezpodmínečně jen ten, kdo dobře slyší bytostné, 
neboť jinak nemůže rozumět jejich pokynům. Tento bod byl právě kvůli tomu nejvíce 
zfalšován a změněn na „léčení za každou cenu“. Lidé zapomínají, že i pozemská smrt  
může  znamenat  z  hlediska  Zákona  vyléčení.  O tomto  však  nikdy nesmí  rozhodovat 
člověk!

Druhý bod: „Budu uplatňovat zásady způsobu života podle nejověřenějších tradicí 
a vlastních vědomostí vždy ve prospěch nemocného, nikdy ne k jeho škodě nebo dokon-
ce záhubě.“

Tento bod říká o tom, že léčit může jen ten, kdo bezprostředně plní Boží Vůli. Ten,  
kdo neplní Boží Vůli, není podle Zákona čistý na to, aby směl léčit. Při všech úkonech 
totiž přechází duševní energie z léčitele ať už na připravené léky nebo přímo na pacien-
ta. Přestože mu od jedné nemoci pomůže, svým znečištěním mu často vyvolá jinou, 
mnohem horší nemoc! Také v tomto bodě je tedy odvolání na bytostné lékaře, neboť oni 
mohou ze Zákona své rady odevzdávat jen těm, kteří smějí léčit.

Třetí bod: „Stejně tak nikomu nepodám lék, který by přivodil smrt, i kdyby mě o to 
požádal sám pacient, ani v tomto směru nikomu neporadím.“

Tento bod je na první pohled zdánlivě jasný. Je samozřejmé, že nikdo nesmí svým 
jednáním přivodit smrt nikomu jinému. Jak je to však v případě, kdy člověk má hrubo-
hmotně zemřít?

Z duchovního hlediska neexistuje rozdíl mezi pozemsky živým a pozemsky mrtvým 
člověkem, neboť oba dva se pouze nacházejí v odlišné části stvoření. To samozřejmě 
neznamená, že někdo může toto dění nějak ovlivňovat.

Ve skutečnosti existují duchovně živí a duchovně mrtví lidé. Sami ze Zákona víte, co 
to znamená.  Duchovně mrtvý člověk jedná  proti Zákonu, proto se  sám vyřazuje ze 
stvoření.

Účinný léčebný prostředek pro  takového člověka  neexistuje.  Toto  je  samozřejmě 
myšleno duchovně, neboť nějaký hrubohmotný lék by mu dočasně mohl pomoct. Léči-
tel se však musí řídit Zákony duchovními. Proto takový člověk nemá být ze Zákona lé-
čen ani hrubohmotně.
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Léčitelství

Není to navození pozemské smrti, jak by se mohlo někomu zdát, neboť se mu ne-
dává žádný prostředek k jejímu urychlení. Není to však ani oddalování pozemské smrti, 
neboť se mu nepodává ani žádný prostředek k vyléčení.

O tom, kdo je duchovně živý nebo mrtvý nerozhoduje léčitel, ale jen sám člověk 
svým jednáním. Léčitel musí respektovat jeho svobodné rozhodnutí, neboť tak to je dáno 
ze Zákona. Člověk svým jednáním chce duchovní smrt, proto ji i dostane!

Čtvrtý bod: „Stejně tak žádné ženě neposkytnu prostředek na zničení zárodku života.“
Zbytečné jsou polemiky, zda žena má právo rozhodovat o vznikajícím těle plodu, 

které ze svobodného chtění počala, což se ze Zákona rovná prosbě o dítě. Nyní dítě 
čeká, což se rovná vyhovění této prosby, a proto nikdo nemá právo toto vznikající tělo 
nějak ohrozit.

Samozřejmě,  nyní  ve  vás  vzniká  otázka,  jak  je  to  v  případě  různých  násilných 
trestných činů.  Nikdy,  a  to  ani  v  těchto  případech,  nemůže  dojít  k  nespravedlnosti. 
Pokud žena má dítě mít, tak i v tomto případě tělo doroste a narodí se mladý člověk. 
Žena má svým cítěním pochopit, proč mohlo dojít k takovému činu a proč mohlo dojít 
následně i k početí. Má se naučit milovat své dítě, vždyť přece člověk není tělo, ale 
duch, tedy má se naučit milovat ducha, který k ní zavítal.

V případě, že žena dítě mít nemá, buď vůbec nedojde k početí, nebo přestože tělíč-
ko doroste do určité velikosti, nedojde k inkarnaci, a tak se nový člověk na Zemi, přiro-
zeně, nenarodí, ale dojde k předčasnému porodu bezduchého těla.

Tedy ani v těchto případech nemá nikdo právo ničit zárodek života.
Pátý bod: „Stále budu střežit Čistotu svých mravů a umění.“
Je to opětovný slib Bohu, že léčitel bude žít výhradně podle Boží Vůle, čímž si za-

chová svou vnitřní Čistotu a tím umožní, aby byl stále schopen léčit. Tím je zároveň za-
jištěna i čistota jeho léčitelského umění.

Šestý bod: „Do kteréhokoliv domu vstoupím, učiním tak jen pro blaho nemocného 
a nedopustím se nějakého vědomého bezpráví, zejména ne pohlavního zneužití žen či 
mužů, svobodných či otroků.“

Tento bod se zdánlivě zdá být v současnosti bezvýznamný. Tak to ovšem není! Příliš 
lékařů  zneužívá své postavení  na budování takzvaného společenského postavení  nebo 
minimálně na budování takzvaného dobrého jména.

Bezpráví, a to vědomého, se dopouštějí tím, že léčí i nevyléčitelně nemocné, a tak 
zbytečně prodlužují hodiny jejich pozemského trápení namísto toho, aby jim podali léky 
utišující bolest, aby se tak umírající mohl snadněji připravit na odchod na druhý břeh.

Mnohem většího bezpráví se však dopouštějí ti, kteří „léčí“ operacemi, při nichž se 
používají orgány z jiných těl, takzvanými transplantacemi. Tito přímo a vědomě porušu-
jí také třetí bod, ve kterém se mluví o smrti. Smrt způsobují vykradením jiného těla!

Ptáte se, jak je to v případě transplantací například jedné ledviny od dárce v době 
jeho života? Vždyť on přece pokračuje v pozemském životě i po odebrání tohoto orgánu.

Je to pokrytecká otázka. Tyto transplantace se mohou vykonat jen v řídkých přípa-
dech a jsou výsledkem mnohaletého výzkumu, jehož základem byly krádeže orgánů! Co 
tímto způsobem získá sám dárce, se řídí Zákonem dávání. Chirurg však oproti tomu 
páchá zločin, neboť prodlužuje život, který by takovým způsobem prodlužovat neměl!

Sedmý bod: „Co uvidím a uslyším při své praxi nebo se dozvím při styku s lidmi 
a co se nikdy nemá nikomu svěřit, o tom budu mlčet v přesvědčení, že tyto věci musí 
zůstat opravdu přísně utajeny.“
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Tento bod hovoří samozřejmě nejen o tom, jaká nemoc koho trápí, ale i o tom, jaké 
má kdo majetkové poměry, nebo o tom, jaká je jeho rodina. Především však o tom, zda 
dotyčného člověka je či není vůbec možné ze Zákona léčit.

Osmý bod: „Jestliže budu tuto přísahu věrně dodržovat a neznesvětím ji,  kéž mě 
v mém životě a umění provází požehnání. Pokud však přísahu poruším a stanu se věro-
lomným, nechť mne stihne opačný osud a věčné zatracení.“

Tento závěrečný bod je opětovné slíbení Bohu, že se léčitel ve všem bude řídit Jeho 
Vůlí. Je to zároveň vědomé doložení toho, že léčitel tuto Vůli zná a plně v ní působí. Je 
to vědomé doložení znalosti  Zákona zvratného působení, tedy vědomé doložení uvě-
domění si vlastní zodpovědnosti.
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110. Moderní medicína

„Všechno musí být nové!“ Již téměř sto let máte tento příkaz – co jste však udělali? To 
staré,  špatné, jste nejenže neodhodili,  ale ještě i  znásobili  a přivedli  v mnohých ob-
lastech až do toho nejabsurdnějšího vrcholu!

Nikde to není tak viditelné jako v takzvané moderní medicíně, protože ta se týká 
úplně všech. Nemá smysl rozebírat všechny oblasti jejího současného nesprávného pů-
sobení, jelikož by to byla práce prakticky bez konce.

Podívejme se proto jen na některé příklady, které jste sami zažili nebo kterých jste 
byli svědky, a ukažme si na nich to nesprávné. Zbylé již dávno měli odhalit ti z vás, kte-
ří se medicínou zabývají profesionálně. Byl to jejich úkol, který nesplnili! Ani jeden je-
diný z nich!

První  příklad  si  vezměme z  oblasti  chirurgie.  Mladá  žena  má umřít,  protože  již 
uzavřela  své  životy  na  Zemi  a  svým  krátkým,  šestnáctiletým  životem  má  jiným 
v těžkém prožití ukázat, že Pravda je jiná, než v co věří. Lékaři však tuto ženu zachrání 
a ona se v průběhu dalšího života zatíží.

Lékaři tímto jednáním spáchali duchovní vraždu, protože jí nejenže zabránili v ná-
vratu domů, do ráje, ale ještě ji nyní navíc čeká těžké prožívání svého pochybení. Krom 
toho jí znemožnili splnit její úkol a tím mnoha jiným ztížili cestu při hledání Pravdy.

Tato slova nemají znamenat, že se jiným nemá pomáhat nebo že se jiným má dopo-
máhat k odchodu z tohoto světa. Mají znamenat, že se lidé nemají protivit Boží Vůli, 
tedy nemají používat nesmyslné a zbytečné lékařské postupy. Každý člověk, i smrtelně 
nemocný, se má léčit. Avšak ne umělými prostředky, ale přirozenými, tedy takovými, 
které byly přijaty z Výšin.

To je úkol lékařů, aby toto hledali a našli, a tím medicínu přenesli do oblasti nového 
léčení, léčení podle Zákona! Proto mají dělat svá odborná sezení, aby tam hledali nové 
odborné postupy. Na to má být zaměřen i farmaceutický výzkum.

Jako další příklad si vezměme smrt člověka. Víte, že pitvy a odebírání orgánů jsou 
nesprávné, nevíte však proč. Myslíte si, že je to jen kvůli tomu, že duch může být s tě-
lem ještě spojen.

Ano, i to je pravda, ale to není jediná příčina. Dalšími jsou ty, že při transplantacích 
se uměle prodlužuje život, který se prodlužovat nemá. V případě pitev se zase urychluje 
rozklad těla, což je též nesprávné, neboť případný připoutaný duch si tak nemůže plně 
prožít to, co má. Najděte však jedno jediné veřejné prohlášení lékařů, kde by bylo právě 
toto zmíněno!

Nyní si vezměme přesně opačný příklad, narození člověka. Lékaři a vědci zašli až 
tak daleko, že se chystají klonovat člověka! Dále si přivlastňují právo rozhodovat, jestli 
se vyvíjející tělíčko má nebo nemá narodit!

Ptáte se jak? Všemi možnými i nemožnými vyšetřeními po dobu těhotenství. Co ji-
ného mají znamenat vyšetření, při nichž se přímo zjišťuje, zda dítě nebude náhodou ně-
jak postižené. Ještě před pár lety ti samí lékaři tvrdili, že vyšetření jsou bezpečná, za-
tímco dnes přesně ti samí lékaři už musí mluvit i o rizicích.

Stejný smysl mají také různá ultrazvuková vyšetření. Lékař vám to sice neřekne pří-
mo, ale jeho poznámky vás nepřímo navádějí k tomu, abyste s případným postiženým 
dítětem „něco udělali, dokud je čas“!
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V případě takzvané asistované reprodukce se do těla zavede víc oplodněných vajíček, 
aby se po určitém čase vybralo to „nejperspektivnější“ a učinila se takzvaná redukce 
plodů.

Když se náhodou proti tomuto systému pokusíte vzbouřit, všichni vás považují za 
divné, kteří vůbec nechápou potřebu „moderní společnosti“!

Toto vše je možné jen proto, že přestože lidé čtou o takzvaném záhrobním životě, ve 
skutečnosti nevěří, že opravdu existuje! Nepleťte se ovšem, zde nemáme na mysli lidi 
nevěřící ani katolíky, evangelíky… ale „grálisty“!

Poslední  jmenovaní o jinohmotných světech čtou,  mluví,  besedují.  Běžte  však za 
nimi a řekněte jim: „Ta těhotná žena musí i se svým dítětem zemřít, neboť tak to chce 
Zákon, a proto nemá jít na císařský řez!“

Běžte za nimi a pozorujte, jaká bude jejich odpověď. Neptejte se však jen tak. Ukažte 
vždy konkrétní ženu, jedno, zda ji znají nebo ne. Stačí, aby byla těhotná, nejlépe v ta-
kovém stádiu, že se už už blíží porod, a vypadala šťastně. Uvidíte, co se od nich dozvíte!

Na závěr, protože nemáte přesnou představu, co je za tímto děním ukryto, si uveďme 
přesný význam některých „vznešeně“ znějících slov a postupů, které do nich ve sku-
tečnosti jejich vynálezci ukryli.

Sonografie plodu – preventivní prohlídka, která má určit, zda plod není retardovaný, 
a tedy nehodný žít, takže je nutné jej zabít!

Odběr plodové vody starší ženě – má pracovat, a ne rodit, na to jsou mladé, děti má 
již dost!

Redukce plodů – zabijme neperspektivní, nechejme jen výkonné jedince!
Ani někteří tyrani ve své krutosti nebyli tak zvrhlí!
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111. Lékaři a „lékaři“

Zdraví patří k těm nejcennějším hodnotám, které máte zde na Zemi. Proto je pochopi-
telné, že se ho snažíte udržet. Za tím účelem navštěvujete lékaře. Žel, častokrát si tím 
své zdraví jen zhoršujete, pokud se ten, koho jste navštívili, za lékaře jen vydává. Po-
zemské tituly a diplomy totiž nikoho neopravňují k tomu, aby jméno tohoto povolání 
mohl používat, či lépe řečeno zneužívat.

Skutečný lékař je totiž v první řadě léčitelem duše a až v druhé řadě lékařem těla. 
Pro něj nezačíná případ tím, že pacient onemocní, a neskončí tím, že mu předepíše 
léky. Skutečný lékař svým vlastním životem ukazuje, jak se má žít tak, aby pacient vůbec 
neonemocněl.  Samozřejmě,  zde  nemáme  na  mysli  různá  nachlazení  nebo  podobné 
nemoci, ale ty jiné, které můžeme označit slovem „karmické“ nebo „osudové“.

Ani lékaři těch běžných nemocí však častokrát lékaři nejsou, neboť nerespektují, že 
každý pacient je jiný, a proto i každé nachlazení může mít jiné pozadí,  jiný kontext 
a jiné souvislosti.

Léčení má podle Zákonů stvoření představovat celý komplex, v němž se mají od-
stranit nejen důsledky, ale i příčiny onemocnění v přísně individuálním posuzování pa-
cienta. Dobře se však rozhlédněte po ordinacích všech lékařů a zkuste najít byť jen jedi-
ného, který se tím skutečně řídí.

To však není jediné, co lékaři nedělají, přestože by měli. Zkuste najít lékaře, který 
vám místo chemie doporučí jiné způsoby léčby. S hrůzou zjistíte, že je to horší než hle-
dat jehlu v kupce sena.

Kolik  z  lékařů  vám při  nemoci  kromě  běžných léků  předepíše  i  bylinkové  čaje 
a vonné koupele, kolik vám pomůže léčivým magnetizmem, kolik vám společně s anti-
biotiky doporučí vhodné nápoje na jejich lepší vstřebávání, kolik vám namísto nich pře-
depíše česnek jako prevenci a kolik z nich je vůbec ochotno mluvit o alternativních for-
mách léčby!

A to jsme vkročili jen do ambulance všeobecných lékařů, kteří se při nachlazení sem 
tam zmíní i o lipovém čaji s medem. U takzvaných specialistů však již takové zmínky 
budete hledat s ještě menší úspěšností. Bude s velkým podivem, jestliže vám krční lékař 
doporučí slivovici na kloktání v případě bolení v krku.

A tak pseudoodborníci patří mezi nejznámější lékaře a ti skuteční lékaři častokrát 
sotva přežívají v zastrčených ambulancích provinčních měst. Ale nemyslete si, i v těchto 
ambulancích najdete šarlatány, protože ti jsou dnes přítomni všude.

Žel, dnes se již nemůžete orientovat ani podle počtu pacientů přede dveřmi, jelikož 
oni sami požadují pseudoléčbu namísto skutečné léčby. Teprve až když selhává oficiál-ní 
medicína, která selhává na více než mnoha místech, až pak začínají lidé hledat ty sku-
tečné lékaře. Jenže to již mnohokrát bývá pozdě.
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112. Psychické příčiny nemocí

Je začátek dvacátého prvního století a v ambulancích lékařů je stále více a více pacientů. 
Již ani neregistrujete, kolik z nich je skutečně nemocných, tedy mají klasické onemocně-
ní, jako je angína nebo chřipka, a kolik z nich trpí takzvanými civilizačními nemocemi, 
případně nemocemi, které vznikly z negativního způsobu života, jako jsou různé deprese, 
stres či mnohé onemocnění žaludku, srdce nebo plic.

Kdybyste se podívali do minulosti, zjistili byste, že zatímco tehdy bylo ze sta lidí 
nemocných dvacet, dnes je nemocných i těch zbývajících osmdesát. Lékařská věda je na 
tak „vysoké úrovni“, že v současnosti nenajdete jediného člověka, kterého by označila 
za stoprocentně zdravého.

Podívejme se na příčinu tohoto stavu blíže. Je to velmi jednoduché. Vrcholem lid-
ského snažení je namísto duchovního směřování mamon. To, co vás dnes ovládá, jsou 
peníze ve všech možných formách. Peníze dělají  politiku, peníze určují  potřeby lidí. 
Máte na to již i pořekadlo, že peníze hýbou světem. Je to však ten největší omyl ze 
všech omylů, na jaký kdy lidé přišli. A právě tento omyl je skutečným kořenem všech 
těch pseudonemocí,  které moderní medicína léčí hmotně namísto toho, aby je léčila 
duchovně.

Pro mnohé, jako infarkt,  mrtvice atd.,  jste si  našli  označení  „civilizační nemoci“. 
Abyste je však mohli léčit, museli byste v prvé řadě vyléčit ducha člověka, který jimi 
trpí. Ani to však nestačí, museli byste totiž vyléčit smýšlení celého lidstva. Vy sami se 
musíte chtě nechtě podrobit tomuto rozjetému vlaku lidského mamonu, neboť musíte žít 
v té samé společnosti a musíte dodržovat ty samé zákony, které jsou pro tento mamon 
určeny a které byly přímo pro něj vytvořeny.

Takto vzniká dvojí tlak. První působí na ty lidi,  kteří se nahánějí  za pozemským 
a žene je do ještě zuřivějšího jednání, což v nich vyvolává stres, napětí a následně různé 
srdečně-cévní nemoci či žaludeční a trávící těžkosti.

Druhý tlak je přesně opačný a působí na ty, kteří se chtějí vzepřít zběsilému způsobu 
života,  neboť  jejich  cíl  je  duchovní.  Přitom však  všude  narážejí  na  překážky,  čímž 
v nich vzniká pocit ztracenosti, osamělosti nebo bezradnosti. Toto paradoxně vede k těm 
samým zdravotním problémům, které zažívají lidé prožívající stres.

Je to tak proto, že v obou dvou případech duch člověka trpí. Zatímco v prvém přípa-
dě je utlačovaný rozumem, v tom druhém je utlačován tlakem okolí. V obou případech 
je to však potlačení, které se projevuje ve vyzařováni krve. A vyzařování krve se podílí  
na zdravotním stavu člověka.

Samozřejmě i zde najdete zdánlivé výjimky, když se například největší mafiáni nebo 
zloduchové těší  dobrému zdraví.  To je  však zdání,  neboť přestože jejich těla netrpí  
hmotnými nemocemi, trpí jejich duše a pronásledují je výčitky svědomí, které vyvo-
lávají úzkosti a deprese, přestože se je snaží potlačit. Jejich zdánlivé zdraví je proto vy-
koupeno tím, že jsou obklopeni skupinami lékařů, kteří jim neustále dávají léky na tak-
zvanou podporu zdraví,  čímž však ve skutečnosti  jen uměle prodlužují  jejich agónii 
utrpení.

Východisko z této neutěšené situace je jen jedno jediné. Nová doba, která smete 
z povrchu Země to nejvyšší, co si lidský rozum ustanovil za cíl. Je pravdou, že ti, jejichž 
svět se takto zřítí,  se zřítí  s ním a projeví  se to skutečným šílenstvím jejich ducha. 
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Avšak ti, kteří trpěli tlakem jejich chtění, si ulehčeně vydechnou a s radostí v srdci bu-
dou děkovat Bohu za osvobození.
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113. Vyzařování míst na Zemi a jejich vliv na tvory

Mnoho omylů vzniklo a vzniká z nesprávného pochopení toho, že člověk má žít na tom 
místě a v té zemi, kde se narodil, když je k tomu uzpůsobeno jeho tělo. Tyto omyly 
vznikají z toho důvodu, že lidé neberou do úvahy nejdůležitější skutečnost, která spočí-
vá v tom, že duchovní Zákony se nikdy nebudou řídit přáním a prosbami lidí.

Z vaší historie víte, že současné územní uspořádání států je důsledkem mnohých vá-
lek, politických dohod a politických sňatků. Jednoznačně z toho vyplývá,  že se  lidé 
nikdy neptali, kde jsou duchovní hranice mezi jednotlivými územími, ale přivlastňovali 
si je dle své libovůle. Tak došlo k tomu, že například území, jehož vyzařování podporuje 
německý národ, neleží úplně v Německu, ale částečně jej  obsadily také okolní státy 
a naopak, vyzařování části Německa německý národ nepodporuje.

V dávné historii, v době takzvaného stěhování národů, lidé vedeni bytostnými na-
cházeli ta území, která správně podporovala jejich vývoj. Žádný národ však není jedno-
litý. I v něm se nacházejí různé skupiny, které potřebují specifické vyzařování, například 
skupiny, které potřebují žít na rovině, a skupiny, které potřebují žít v horském prostředí.

Dále, každý duch má různorodé vlastnosti, přičemž se nedá říci: „Toto je čistě ně-
mecký nebo slovenský duch,“ protože jeho vlastnosti mohou zahrnovat částečně jeden 
i druhý národ. Takový duch je přitahován do hraničních oblastí mezi těmito národy, ne-
boť žádné hranice nejsou dány ostrou čarou, ale všude se nachází postupný přechod.

Z uvedeného je zřejmé, že je mylný názor, že jakmile se člověk narodil například na 
území státu Slovensko, musí v tomto státě bezpodmínečně působit a žít. Z duchovního 
hlediska má působit na duchovním Slovensku, které je však jiné, mnohem větší než jeho 
současné,  lidmi vymyšlené územní uspořádání.  Vždyť z historie sami dobře víte,  že 
jeho území původně sahalo až po Balaton.

Jestliže se však na území Slovenska narodí duch člověka, který má mnohé vlastnosti 
německého národa, může klidně působit i v hraničních oblastech na území dnešního 
Rakouska. Je to tak proto, že duchovní práce hranice nezná.

Samozřejmě, jestliže je  jeho úkol spojen s konkrétním hmotným působením, na-
příklad jako když Mojžíš musel vyvést izraelský národ z otroctví, musí konkrétní stát  
navštěvovat, působit tam například svými spisy nebo přednáškami, což však neznamená, 
že tam musí i fyzicky žít. Pokud má národ vést i politicky, je to někdy nevyhnutelné, je-
likož například prezident nemůže být příslušník jiného národa. Zde se však ukazuje, jak 
jsou mnohé pozemské zákony v rozporu ze Zákony duchovními.

Velmi dobře je to vidět na vývoji německého národa. Německo se kdysi skládalo 
z velkého množství malých království a knížectví. Bylo to tak správně, protože horalové 
nerozuměli  lidem žijícím na  rovinách  a  naopak.  Pak  stačilo,  aby  jedno  město  bylo 
hlavním městem Německa,  kde měl  jako císař  působit  takový člověk,  který dokázal 
duchovně spojit všechna německá království do jednoho celku.

Podle tohoto vzoru to mělo vypadat i všude jinde. To se však nestalo, a i proto byl 
německý národ vyvolený pro příchod Syna Člověka a německý jazyk připravován na 
zvěstování Slova. Samozřejmě k tomu musíme připočíst také vlastnosti německého ná-
roda, jako je preciznost, vynalézavost, tvořivost či usilovnost.

Nedodržování duchovních hranic mezi jednotlivými národy s sebou přináší i jiné dů-
sledky, které se projevují především na zdraví člověka. Ne každý má možnost jít bydlet 
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na ta místa, která podporují jeho ducha. Právě naopak, častokrát je z důvodu přežití nu-
cen žít na cizím území. Důsledky znáte. Projevují se takzvanými civilizačními nemoce-
mi, kterými v současnosti trpí většina lidstva.

Když se podíváte po světě, všude vznikla obrovská mnohamiliónová města, kam 
přicházejí noví a noví obyvatelé z celé země jen proto, že tam mohou snadněji najít 
práci. Tím však jdou žít do jiného pásma, než jaké potřebují pro svůj život, čímž nevy-
hnutelně trpí.

Avšak mylně se domníváte, že například mírné pásmo, pokud jste se v něm narodili, 
vám  bude  vyhovovat  na  všech  ostatních  místech  stejně.  Jako  příklad  tohoto  omylu 
mohou velmi dobře posloužit vlaštovky, které se v létě dobře cítí v Evropě a v zimě 
v Africe. Jestliže byste však pozorně sledovali jejich let, zjistili byste, že se jedny a ty 
samé vlaštovky neustále stěhují mezi dvěma stejnými místy. Je to tak proto, že vyza-
řování části Afriky, kam letí, je velmi podobné vyzařování území Evropy, odkud přilétají.

V tomto je skryto, kde můžete žít, aniž by podnebné pásmo negativně ovlivňovalo 
vaše zdraví. Proto otevřete své oči, otevřete svůj cit dokořán a nechejte se vést bytostný-
mi, kteří nejlépe vědí, jaké vyzařování potřebujete. Tím zaniknou i mnohé politické spo-
ry, protože každý bude na takovém místě, na jakém být má.

Tím zanikne též upřednostňování velkých měst oproti malým, neboť ta velká pře-
stanou být velkými, vylidní se a každá země bude obydlena rovnoměrně na základě její 
obyvatelnosti. Obyvatelnosti proto, že na vrcholcích hor nebo v hlubinách řek či jezer 
lidé bydlet nemohou.
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Usiluj o pochopení toho, co nemá být…



1. Hodiny společného uctívání Boha

Od pradávna si lidé mysleli, že musí uctívat Boha speciálními formami. Vymýšleli si ne-
spočetné  množství  rituálů,  kultů,  mší,  pobožností,  meditací  a různých jiných forem, 
o kterých si mysleli, že jimi uctívají Boha. Při všem však dbali jen na jedno – aby to 
bylo zvláštní, tajemné, mystické, nervy drásající, jen ne důstojné. Při všem dbali na for-
mu, ne na obsah.

Co jim ještě říká slovní spojení „uctívání Boha“? Přemístěte se v duchu na jakouko-
liv pobožnost, mši nebo cokoliv jiného, kde si lidé myslí, že uctívají Boha. A pro ty, kte-
ří jinde nebyli, jen jedno doporučení. Přemístěte se na vaši vlastní pobožnost! Co tam 
uvidíte?

Podívejme se na mše. Na nich je každou chvíli změna, jen aby nebyla nuda. Dvě věty 
z Bible, pak kvílení, což se považuje za zpěv a jen hanobí jinak krásnou melodii, která 
je za tím ukryta. Bouchání do prsou, klekání, vstávání, jednoduše tělocvik. A pak přijí-
mání – běžte a podívejte se na něj! Vyplazené jazyky, strkání a natahování, kněz div že 
nehází hostii do úst, tak daleko jsou krky, které se po ní natahují. A na konci mše sta-
tistická reportáž – kdo má uklidit kostel, kde je třeba přispět na farnost, téměř div, že 
kněz neoznamuje, kdo mu má vyprat ponožky! Po tom všem si ještě jednou zazpíváme 
a hurá – do hospody!

Bijete se v prsa, že to tak neděláte? Že vaše pobožnosti jsou jiné? Podívejte se na ně 
blíže:

Pobožnosti nesmí trvat dlouho, neboť se pak nudíte. Kolik z vás má spočítáno, kolik 
je žárovek na stropě, kolik je řad a kolik stoliček v řadě? Kolik z vás ví, že dnes nebyly 
svíčky umístěny přesně do kruhu,  okno bylo otevřeno,  soused měl  modrou kravatu, 
přednášející se třikrát přeřekl a dvakrát zakoktal?

„Tu modlitbu by již mohl umět nazpaměť a nemusel by ji číst. I ta hudba dnes byla 
jakási dlouhá. A proč Vivaldi? Mně se více líbí Händel.“

Stačí?
Jen pokračujme:
„Mám udělat vpravo bok nebo vlevo bok? Dva kroky vpřed či tři vzad? Jejda, řekl  

jsem písmeno „Á“, stihne mne trest. Mělo to být „B“, nebo jsem měl mlčet?“
Máme pokračovat?
Ano!
„Ten se usmívá a ten pláče. Ta řada nevstala najednou. Ten se nedůstojně tváří. Ta 

přednáška je ale dlouhá, jsem už hladový. Musím být tiše. Tlačí mně boty, už aby byl 
konec. Konečně již bijí zvony!“

Je to opravdu jiné než na těch mších? Pokračujme:
V kostelích jsou obrazy svatých nebo jejich sošky. U vás jste je nahradili – vy sami se 

tak tváříte! V kostelích se nahlas zpívá, je to aspoň zábava. U vás se nahlas mlčí – je to 
tiché pokrytectví! V kostelích se bije do prsou: „Moje vina!“ U vás bijete jiné: „Ty jsi vi-
nen!“ V kostelích mají biskupy, kardinály a papeže. U vás za ně považujete nositele všeli-
jakých křížů! V kostelích je hlasitá závěrečná statistika. U vás je úplně stejná, jen poti-
chu…

A ty ponožky? Zkuste na to přijít sami! Ale to je od vás požadováno mnoho! Vězte 
tedy, že službou není umývání záchodů, vysávání podlahy nebo malování stěn a praní 
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ponožek faráři. To všechno je jen nevyhnutelná údržba.
Tak už víte, co všechno není pobožnost? Nevíte to, jinak byste to nedělali. Pobožnost 

je všechno jiné, jen ne to, co děláte nyní.
„Den začíná a končí modlitbou,“ toto vám bylo řečeno. Kdy začíná den a kdy končí? 

Co je modlitba? A co je pobožnost?
Den, když u vás začíná, na druhé straně zeměkoule končí a jinde je přesně uprostřed. 

Tak kdy ten den začíná a kdy končí?
Den začíná vaším stvořením a nikdy nekončí! Na Zemi den začíná vaším narozením 

a pokračuje na druhém břehu, jako by se nic nestalo.
„Den začíná modlitbou,“ znamená: „Budiž Světlo!“
„Nikdy nekončící den,“ znamená: „Amen!“
Váš celý den, tedy vaše celé bytí, má být modlitbou!
Co je modlitba? Otčenáš? Stojíme ve Světle? Věřím ve Světlo? Jiná modlitba či jiná 

slova? Ne!
Modlitba, ta skutečná, je radostný čin. Když dělník krumpáčem kope jámu s díkem 

za to, že smí být, modlí se stokrát víc než všichni ti, kteří v neděli obracejí oči nahoru 
drmolíce Otčenáš, Stojíme ve Světle či jiná slova.

Co tedy znamená, že den začíná a končí modlitbou? Je to jednoduché. Třeba neustá-
le pracovat s radostí v srdci a s díkem za to, že smíte být. Takový den je pak pobožností!

Zvířata stojí výše než vy! Poslouchejte ptáčky, poslouchejte malé zpěváčky a podí-
vejte se, co dělají. Od rána do večera létají a pracují. Loví dotěrný hmyz, krmí mláďata, 
stavějí hnízda a přitom překrásně zpívají Bohu pro radost. Slyšeli jste někdy, že by dr-
molili stejná slova? Jejich píseň je vždy jiná, a přece stejná. Do Výšin z ní stoupá prosté: 
„Děkuji.“

Slova Otčenáš, Stojíme ve Světle či jiné modlitby vám byly dány z Výšin. Jaký je 
jejich pravý význam, to jste doposud nepochopili.

Otčenáš je jádro Slova z Výšin, radostný dík. Kdo poznal Otčenáš z jeho nitra, ten 
poznal, co je Alfa a Omega. Ptáte se, kde je tam Zákon? Láska? Nuže, podívejte se, je  
ve slovech: „Buď Vůle Tvá, jako v nebi, tak i na Zemi…“ – neboť Boží Vůle ve Výši-
nách je Láska! Čistota je ve slovech: „A neuveď nás v pokušení…“ – neboť tam, kde je 
pokušení, tam není Čistota! A Spravedlnost? „A odpusť nám naše viny, jakož i my od-
pouštíme…“ Všechno ostatní je jásavé vzdání díků a slib, že budu plnit Zákon!

Co je pak Bible? Nic jiného, jen výklad Zákona!
Myslíte si, že je to vše? Vždyť vy přece drmolíte jiná slova. Věru, není to všechno!
„Stojíme ve Světle…“ – Opravdu si myslíte, že v Něm stojíte?! Stát ve Světle zna-

mená stát ve Světle Pravdy! Znát Zákony a plnit je! Slova: „Stojíme ve Světle…“ zna-
menají: „Bože, jenž jsi na nebesích, známe Tvé svaté Zákony a žijeme podle nich.“ Kdo 
z vás si to může dovolit říct? To byste přece nedělali to, co děláte!

„… ve Tvém stvoření…“ – Víte vůbec,  odkud pocházíte?  Odkud k vám přichází 
Slovo? Znáte i jiné části stvoření? Vyvyšujete se nad jiné tvorstvo! Vaši „biskupové“, 
tedy nositelé zlatých křížů, říkají: „Vždyť je to jen bytostné!“ Vězte, že před Bohem pla-
tí jen jedno – tvor, který plní nebo neplní Zákon! Bůh nerozeznává duchovní nebo by-
tostné! A tak místo slov: „… ve Tvém stvoření…“ od vás do Výšin zaznívá: „V mém 
stvoření!“

„… a víme o Tobě…“ – Opravdu víte? Když k vám zaznívaly odkazy z Výšin od 
toho, o kom si myslíte, že o Něm víte, jste ty, kteří byli jen zprostředkovateli, kamenova-
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li, bičovali a přibili na kříž! Že jste to neudělali hrubohmotně? A co vaše řeči? Jen se 
rozpomeňte! Všechno bylo skutkem, který křičel: „Nechceme slyšet Tvé Slovo!“

„… ó, Stvořiteli všeho…“ – Pyšní jste na svá díla, kterým se klaníte jako modlám. 
Pozlacujete kříže na stěnách i svícny. Přepych dýchá ze všeho. Z Výšin bylo spatřeno: 
„To jsme my stvořili!“ Nic jste však nestvořili – jen pýchu!

„… Víme o Tvé nekonečné Moudrosti a Dobrotě…“ – Jaká je podle vás Moudrost 
Boží a Jeho Dobrota? Moudrost je podle vás to, že dennodenně čtete do omrzení ta 
samá slova jako ti,  které  nejvíce odsuzujete  – jehovisty!  I  ti  studují  Bibli  sedm dní 
v týdnu. Myslíte si, že nejsou tak moudří jako vy? Jste zcela stejní! Moudrost Boží je to, 
že vás Bůh ve Své Dobrotě stvořil a dal vám Zákony.

„… o Tvé pravěčné Moci a nevyčerpatelné Síle…“ – Tvrdíte, že víte, co je pravěčná 
Moc a nevyčerpatelná Síla? Nevíte o tom nic! Ze Síly a Moci vzniklo celé stvoření, je-
hož nejmenším práškem jste vy. Ženete se za pozemským mamonem a slávou, pyšníte 
se, kolikrát do roka máte slavnost s Hostinou. Jste pyšní na to, že desítky z vás jsou rok 
co rok zpečeťováni a myslíte si, že díky tomu jste vy silní a mocní. Ne, tak to není! Bez 
Boží Síly, která je Slovo, byste vůbec nebyli! A jen Moc tohoto Slova vám dává možnost 
konat  slavnosti.  Klesněte  v prach země,  vy pokrytci.  Všichni  ti,  kteří  hledali  a našli 
Slovo, to udělali jen v Síle od Boha-Otce. Nemáte na tom žádný podíl, ani tím, že Slovo 
šíříte, ani tím, že Slovo znáte, neboť Slovo nežijete!

„… Vzývajíce  Tě,  pozvedáme své ruce…“ – Podívali  jste  se  někdy na ty  ruce? 
Mnohé z nich jsou krvavé, špinavé, prázdné či bezduché. Koho vzýváte? Jen sami sebe! 
Podívejte se, jak držíte ty ruce, nepřirozeně a křečovitě. Pozvedáte je až nad své oči, jen 
abyste neviděli, že nejsou čisté!

„… a prosíme Tě…“ – Neprosíte! Ani nežebráte, vy se přímo domáháte! Nejhorší 
rouhání zaznívá z těchto slov, které znějí ve Výšinách: „My jsme svatí, my již všechno 
víme, a tak nás musíš vyslyšet!“

„… Pane, nechej na nás spočinout Tvou velikou Dobrotu a Milost!“ – Opravdu to 
chcete? Tak se rozhlédněte a hleďte. Výlevka je otevřena a pohlcuje ty, kteří jednali tak 
jako vy! Jak si představujete Dobrotu? Nejste o nic lepší než jiní křesťané. Po tom všem, 
co neděláte, a po tom všem, co děláte, si ještě myslíte, že máte vstupenku do ráje? Tak si 
představujete Boží Milost? Jen pláč a skřípění zubů však bude vaší odměnou!
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2. Pobožnost

To první, co se musí stát novým, je pobožnost. Je smutné, že to, co by pro vás mělo 
být samozřejmým, jste nepochopili a strhli do dogmatické strnulosti. Vaše pobožnosti 
ve skutečnosti pobožnostmi  nejsou, neboť chodíte do stánků jako do kostela. Poslou-
cháte přednášky, které znáte téměř nazpaměť, hledáte v nich něco nového, ale stále jim 
nerozumíte. Všechno totiž prožíváte jen navenek, bez současného spoluzachvívání du-
cha.

Pobožnosti začínáte o deváté hodině, neboť tak začínají pobožnosti i na Hoře, ale 
neptáte se, proč tomu tak je. Maximálně řeknete, že je to proto, aby najednou stoupala 
do Výšin stejná slova, tedy slova přednášek, a vaše modlitby.

Vy pokrytci, to si opravdu myslíte, že i kdyby se na celém světě najednou v tu samou 
hodinu, minutu nebo i sekundu četla stejná přednáška, že myšlenky a city všech lidí bu-
dou stejné?

Odpověď je velmi jednoduchá,  nebudou! Proč jsou pak tyto hodiny důležité? Je to 
proto, aby lidé v těchto chvílích úplně zapomněli na pozemské a tím umožnili, aby do 
nich mohlo proudit  Slovo.  To je  pak uctívání  Boha.  Člověk se  plně oddá tomu,  co 
k němu může přijít z Výšin, jeho duch to přijme a jásavě děkuje Stvořiteli za to, co směl 
přijmout.

Devátá hodina byla pro začátek pobožnosti stanovena z různých příčin. První bylo to, 
že ve stejné době začínají i mše v kostelích. Lidé byli na tuto hodinu navyknutí, proto se 
jim nesměla vzít. Jinak by se cítili ochuzeni.

Druhou příčinou bylo to, že právě proto, že mnoho jiných duchů bylo v kostelích, ne-
zatěžovalo bytostné zbytečnou prací, a ti se pak mohli právě v této hodině zúčastnit v co 
největším počtu pobožnosti.

Třetí,  zdánlivě  nejmenší,  avšak  ve  skutečnosti  nejdůležitější  příčinou bylo  to,  že 
pokud pobožnosti nezačaly v tuto hodinu, duchové šli nejprve do kostela, čímž pak vná-
šeli na pobožnosti nesprávné zachvívání. Místo toho, aby hledali Pravdu, hledali ve sku-
tečnosti jen rozptýlení. Nešlo o to, zakazovat jim kostely, neboť cesta k Pravdě může 
vést i tudy, ale o to, aby na pobožnosti nevnášeli kostelní prožívání.

Odteď se to musí změnit! Protože v poledne proudí do stvoření největší Síla, mají se 
i pobožnosti konat tak, aby v tomto čase končily stejně tak, jako nyní v tuto hodinu kon-
čí slavnosti. Pobožností se duch může otevřít a následně přijmout žehnající Sílu z Výšin.

V nastávající době to bude velmi potřebné, protože přicházející očištěné jiskřičky 
budou této Síle otevřeny. Je to první krok, kterým se vracíte do doby Atlantidy.

Opatření, která se týkala kostelů, již nejsou více potřebná. Bytostní jsou připraveni 
na tuto změnu, takže na kterémkoliv místě na Zemi se může tato změna ihned provést.

Další změny musí být ve výzdobě. Je nutné zrušit opatření týkající se rozdílného po-
užívaní symbolů v chrámech a domácnostech. Je to proto, že všechny chrámy jsou dnes 
znesvěceny a nové se musí začít budovat právě z domácností. Proto se mohou a mají 
používat všechny symboly tam, kde se  opravdu buduje duchovní chrám. Ptejte se by-
tostných nebo svého duchovního vedení a dostanete v tomto směru odpověď.

Další významná změna je v počtu svíček. Bylo vám řečeno, že svíčky symbolizují 
strážce Svatého Grálu, ale nikdo se nezamyslel nad tím, proč je jich jen sedm, když 
strážců, které znáte pod pojmem „nejstarší“, je 24.
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Pobožnost

Sedm svíček bylo dáno proto, že z 24 strážců je sedm duchovních, sedm bytostných, 
sedm andělských a tři, kteří nejsou stvoření. Tito tři, Oriel, Gabriel a Raphael, nepatří 
mezi  archanděly,  ale mezi  Jednotu.  Oni tvořili  pomyslnou osmou svíčku,  jejímž ob-
razem byl na stěně zavěšený kříž. Proto se mohl používat i Pánův obraz, neboť On je 
také Jednota.

Od  nynějška,  kdy se  Jednota  vrátila  do  Jednoty,  má  být  svíček  dvanáct,  tři  pro 
duchovní, tři pro bytostné, tři pro andělské a tři pro Jednotu. Kříž na stěně symbolizuje 
toho, z něhož pocházejí ti, kteří jsou Jednota.

Ptáte se, proč tam není 24 svíček? Oltář nemá vypadat jako lampiónový průvod!
Z výzdoby je  nutné odstranit  všechno,  co se  uctívalo,  nebo pokud je  to  možné, 

změnit to. Příkladem jsou oltářní závěsy a dečky.
Nejpodstatnější  změna se ovšem týká vlastního obsahu. Doposud jste někdy četli 

přednášky z Poselství  Grálu,  které jste dělili  nebo spojovali,  nebo jste dokonce četli 
vlastní výmysly, které jste povýšili na úroveň Slova. To všechno je nesprávné.

Na pobožnostech má znít nespojované a nezkrácené Slovo z Výšin; nikdy ne lidské 
slovo. Jediné lidské, které tam smí zaznít, je modlitba.

Nedělejte  si  přesný plán  čtení,  to  není  dobré,  neboť to  vede ke strnulosti.  Čtěte 
přednášky za sebou tak, jak jdou, tedy s klidem čtěte na Vánoce přednášku o Velikono-
cích.  Je to proto,  že nyní kladete důraz na hrubohmotný pocit  namísto toho,  abyste 
kladli důraz na cit. V obsahu přednášek musí duch hledat Trojzákon, tedy co Slovo je, 
a ne Jeho hrubohmotné znění.
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3. Nesmíte

Mnoho duchů našlo cestu ke Slovu. Tisíce byly těch, kteří uslyšeli volání a našli Slovo, 
Slovo z Výšin. Nemnoho z nich jej však začalo také žít. Mnoho bylo těch, kteří prohlá-
sili, že chtějí plnit Boží Vůli a kteří slíbili před Oltářem Pána, že Mu budou sloužit ve 
všech proměnách svého bytí. Málokteří to však i splnili.

To první, co mělo po tomto slibu následovat, bylo hledání. Hledání úkolu, který jim 
byl v hodině zpečetění přidělen. Tento první nevyhnutelný krok se pokusili udělat jen 
někteří. A i z nich ho skutečně udělal jen málokdo. První krok, nejdůležitější ze všech 
kroků, neboť je to krok domů. Krok projevující se u lidského ducha chtěním sloužit.  
Ten, kdo tento krok skutečně udělal, našel, neboť krok znamená hledání a jen ten, kdo 
hledá, najde. Tisíce byly těch, kteří o tomto kroku mluvili, ale jen desítky těch, kteří jej 
také udělali.

Ti, kteří našli, začali plnit. Nevyhnuli se omylům, na nichž však dozrávali a rostli. Ti, 
kteří o hledání jen mluvili, jim začali ztrpčovat život. Přišli na Zemi jen proto, aby plnili  
Boží Vůli, a když k tomu byli vyzváni, zklamali. Byli jako pomatené panny, které chodi-
ly se vzácnými lampami na olej, ale olej si nenalily. Pyšně své lampy ukazovali na obdiv, 
pyšnili se svými kříži, pyšně mluvili o tom, co udělali. Ale zavál vítr a byli odváti jako 
prázdné plevy. V den Svaté Holubice přišel z Výšin jezdec a na pokyn Pána jim z čel 
smazal znamení kříže. Ztratili své povolání, neboť neplnili to, co slavnostně slibovali. Na 
prstech jedné ruky můžete snadno spočítat ty, kteří zůstali věrní. Na celém světě zavládl 
smutek, smutek nad těmi, kteří přestože našli cestu, znovu ji ztratili.

Všeho se vám dostalo, lidští duchové, všeho. Co vůbec víte o Slově? Máte ho, kochá-
te se v něm, ale nežijete ho. Mnohatisícové strany výkladů vám byly dány. A co děláte 
vy? Přete se ještě i o těch pár slov, která jsou nad slunce jasná. Hádáte se, co bylo dříve, 
zda slepice nebo vejce, hádáte se, které Slovo je platné, a stále nechápete, co Slovo je.  
Slovo je Láska, Spravedlnost, Čistota a to je Bůh. To je Slovo! Všechno ostatní je jen 
výklad.

Nikdo z duchů na Zemi, slyšíte dobře, nikdo neví, co je Láska, co je Spravedlnost, co 
je Čistota. Jak potom chcete rozumět tomu, co je Bůh?

Vězte, že místo Spravedlnosti máte změkčilost, místo Lásky sebelásku, místo Čistoty 
nevěru. Hledáte ve Slově to, co tam nikdy nebylo, není a ani nebude namísto toho, abys-
te v něm hledali to, co v něm vždy bylo, je a také bude. Strhněte si své pokrytecké mas-
ky, masky falešné zbožnosti, a podívejte se konečně do zrcadla, že je to jen sebeláska, 
v níž se kocháte.

Hádáte se o to, zda máte mít květiny vpravo nebo vlevo, zda máte mít zlaté pásy ko-
lem oltáře, zda nosit či nenosit slavnostní šaty, zda mít nebo nemít zavěšené obrázky,  
zda mluvit nebo mlčet, zda pouštět hudbu nebo zvony. Hádáte se o to, co je lepší – jest-
li dlouhá nebo krátká hudba, jestli flétna nebo pikola, jestli Wagner nebo Bach. Máte 
pokrytecké tváře, strnulé pózy a fráze, mrtvé pobožnosti. Zaměňujete si  formu s ob-
sahem. Kde je však živost, ten potřebný pohyb, kde je prožívání? Po tisíciletí se nic ne-
změnilo!

Ale je konec takovému dění. Strhuji plášť neznalosti a odkrývám vám oči. Všude, kde 
od této chvíle nebude pravé zbožnosti, všude tam, kde se bude forma dávat nad obsah, 
všude tam, kde se bude brát místo dávání, tam všude již nebude proudit Síla z Výšin.
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Nesmíte

Soud skončil! Je nový den! Ne bude, ale je! Kdo to nemůže pochopit, ten jako by se 
ani nenarodil. Slovo „Musíte!“, které již k vám bylo voláno, jste nepochopili, neboť se 
vám zdálo přísné. Přísné však nebylo, ale laskavé, neboť Slovo je Láska.

A stejně, jak k vám bylo dříve voláno: „Musíte!“, je k vám dnes voláno: „Nesmíte!“
Nesmíte již dělat nic, co je proti  Boží Vůli! To známé „Musíte!“ již  musíte znát  

a plnit! Je již pozdě se to ještě učit! Na to byla minulost. Současnost je, že to již děláte, 
a pro budoucnost vám nastala nová doba, doba určená na poznávání toho, co je „Nesmí-
te!“ Na toto je Tisíciletá říše.

Na celém, celičkém světě, na Zemi i v záhrobí je třicet dva duchů, kteří vědí, co je to 
„Nesmíte!“ Učte se od nich, učte se, dokud je čas, neboť čas je krátký.

Přestože k vám bylo voláno, že již musíte vědět, co je „Musíte!“, žel, opak je prav-
dou.  Ani jeden jediný z vás to neví, jinak by hledal úkol a našel ho! Proto vám byly 
smazány kříže z čel, jelikož to nevíte. Proto se dříve, než se naučíte to „Nesmíte!“, mu-
síte naučit „Musíte!“ Škola ovšem skončila! A vy se to musíte naučit na vlastní bídě.

I vězte, že na celém, celičkém světě, na Zemi i v záhrobí je tři sta sedmdesát těch, 
kteří vědí, co je to „Musíte!“ Hned k nim běžte a učte se, neboť čas již skončil. Neslo-
žili jste maturitní zkoušku, a tak, jak tomu je i v pozemské škole, je vám dána ještě jed-
na, poslední příležitost. Přijde brzy po této předcházející zkoušce, proto se učte, protože 
musíte!

Slovo, které vám bylo dáno, nemáte mít jen pro sebe. Není rozdílu mezi vámi a těmi, 
které označujete jako hledající, a ani těmi, kteří Slovo ještě nenašli. Neboť ti, kteří nena-
šli, žijí čistěji než ti, kteří hledají, a ti, kteří hledají, žijí čistěji než ti, kteří našli. Není  
více Slova, které by bylo vyhrazeno jen těm, kteří našli, neboť takových není. Jakým 
právem se tak označujete, když takoví nejste! S politováníhodným úsměvem se díváte 
na ty, kteří našli,  a označujete je jako ty, kteří tápou. Ale ty, kteří stojí na dětských 
nožičkách, zbožňujete a nahlížíte na ně jako na své vzory.

Pyramida z Výšin, kterou na Zemi pracně vybudovali Vyslanci, je zbouraná. Zboura-
li jste ji! Zbourali jste ji tím, že jste uctívali ty, kteří byli na jejím vrcholu, ale tím jste je 
zároveň strhli dolů. Jen halda kamenů bez ladu a skladu zůstala z krásné stavby. Co jste 
to učinili, lidští duchové?! Co?! Jediné stvoření, do něhož přišel Pán, jediné stvoření, 
které bylo omilostněno nad všechny milosti, jediné stvoření, které  zradilo svého Pána! 
Špinavýma rukama jste sáhli po tom nejsvětějším, co nesla tato Země, a strhli jste to do 
bahna svých přání. Kam směřují vaše kroky plné lží a nenávisti, kam směřují vaše zraky 
plné prachu a špíny?

Po tisíciletí, od počátku tohoto stvoření k vám byli vysíláni učitelé. Po tisíciletí, 
v každé době a do  každého  národa. Jednou jako králové, jednou jako kněží, jednou 
jako učitelé a lékaři, ale i jako kuchaři a služebníci. V každém národě, v každém čase, 
v každém povolání působili duchovní a praduchovní pomocníci. Ale nikdy jste je ne-
poslouchali  a nikdy jste jim nerozuměli.  Nechápali jste jejich kroky, nechápali  jste 
jejich řeč, nechápali jste jejich skutky. Byli takoví jako vy, a přece jiní. Neptali se lidí, 
co chtějí, neptali se lidí, co se jim líbí. Dávali to, co jim prospívá, a to se lidem nelíbi-
lo.

Blíží se svátek Čistoty. Vězte, že v tu dobu začne opravná zkouška. Na svátek Zářící 
Hvězdy budou vydána vysvědčení. Krátký čas, v němž musíte poznat, co je „Musíte!“ 
Kratší, než jste si mysleli! A pak, s úsměvem do práce, učit se, co to znamená „Nesmí-
te!“
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Nesmíte

Ó lidští duchové, prohlédněte konečně a poznejte, že v čase je Zákon Láska, Čistota 
a Spravedlnost Zákonem Bylo, Je a Bude. Bylo je Láska, Je je Čistota a Bude je Sprave-
dlnost.

A tak Bylo, když jste se museli naučit, co je Zákon, neboť z Lásky Boží jste vznikli; 
Je, když jste v Lásce Boží začali Zákony Boží plnit, což vás očišťuje; a Bude, když za to 
sklidíte odměnu, odměnu, že na křídlech Lásky v Čistotě směřujete domů jako plně vě-
domí duchové!

Amen!
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4. Po posledním rozhodnutí

Od pradávna zaznívá k lidem volání. Hlas z Výšin, laskavý, milý, hladící, teplý, volající 
zpět domů. Úkolem vás, duchů, je uslyšet tento hlas, porozumět mu a uposlechnout. 
Jako nejměkčí samet je toto volání, samet pro ty, kteří jej chtějí slyšet. A hlas je ostrý  
jako meč z nejpevnější oceli, nabroušený meč pro ty, kteří slyšet nechtějí. Ten samet 
i ten meč je Slovo.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. A tak jako na 
počátku, i dnes je to Slovo „Bůh“. Jan k vám kdysi volal, aby i ti, kteří neslyšeli, poznali, 
co je Slovo. A Slovo se tělem stalo. Z Výšin přišlo nepoznáno a zářilo zde na Zemi.  
Slovo přišlo mezi vás a potom odešlo, neboť Jej lidé nenáviděli. To Slovo byla Láska.

I přišlo Slovo nenápadně, skromně jako Zákon Spravedlnost. Opět přišlo na Zemi 
a přebývalo  mezi  vámi.  Nepoznané,  pošlapané,  odmítnuté.  Slovo  odešlo  a  lidé  Ho 
nenáviděli. A to Slovo bylo Spravedlnost.

Slovo přineslo poslední volání. Poslední volání z Výšin. Leč toto volání není takové, 
jak si ho lidé představují. Je to volání přísné a požadující. Také člověk byl postaven před 
poslední volání, které znamená jeho poslední rozhodnutí.

Na přímou cestu nastavěl člověk samé křižovatky a výhybky. Z přímé cesty udělal 
cestu křivolakou, plnou překážek a pádů. A tak postavil i poslední křižovatku s poslední 
výhybkou. Ještě dlouho, předlouho by bloudil po svých cestách i necestách, ale přišlo 
poslední volání. Poslední volání, které jej postavilo neúprosně před poslední výhybku, 
poslední rozhodnutí, požadující zúčtování. Na jedné straně křižovatky Pravda a Zákon, 
na druhé straně křižovatky smrt. I zazněla slova: „Pro co se rozhodneš, člověče?“

Příliš zapletený v pochybnostech a v temnotách stál člověk tváří v tvář neúprosnému 
požadavku. Požadavku, který nabyl formy: „Musíš se rozhodnout!“

Zářivé a volající stálo Slovo za úzkou lávkou, pod níž byla hluboká propast, propast 
lidských přání, návyků a vyšlapaných kolejí. Každý, kdo chtěl následovat Pravdu, která 
je Zákon, musel přejít po lávce, která byla úzká na to, co měli lidé na sobě navěšeno – 
pýcha,  neskromnost,  závist,  nenávist,  lakomství,  ale  i  zdánlivé maličkosti  jako zvyk, 
pokoj, ale též strach před zodpovědností a mnoho, velmi mnoho dalšího. Toto všechno 
museli lidé odhodit do propasti, jinak nemohli lávku přejít. Oni  sami to museli udělat 
a to bylo jejich poslední rozhodnutí.

Pro ty, kteří to dokázali, se lávka stala širokým mostem, po němž mohli přenést Lás-
ku, krásu, Čistotu a mnoho, mnoho jiného.

Ti, kteří se polekali, se otočili a přehodili výhybku. Jenže nevšimli si, že ta druhá 
cesta vede přímo na dno propasti. Cesty zpět však nebylo! S falešnou zbožností na rtech, 
jásavě zpívajíce, ověšeni pozemskými malichernostmi s úsměvem běželi vstříc temnu.

Na  začátku  této  cesty  stáli  mnozí  ověšeni  girlandami  z  lidských  kostí,  které  se 
z dálky jevily jako běloskvoucí květy Čistoty. Avšak byly to umrlčí hlavy, které nabízeli 
jako odměnu. Volali: „Pojďte sem k nám. Společně, ruku v ruce budeme plnit to, co 
chceme. My jsme již dosáhli vítězství. Již mnoho let zde stojíme, proto víme, že tato 
cesta je správná. Podívejte se na naše odznaky, jsou znamením Pravdy a Čistoty.“

Takto a podobně zněly lákající hlasy, ale lidé neviděli bahno na jejich rukou a černé 
zlato. Tisíce jich spadly do propasti. Rána byla hodně otevřená, když najednou zazněl 
hlas: „Co jste to učinili se Slovem, s mým Slovem!“
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Po posledním rozhodnutí

Zaplakala Čistota ve Výšinách. Ze slz vyšli Jezdci, třpytiví v černém oblečení, drsní 
a přísní. Potřetí vyšlo Slovo do stvoření. A to Slovo byla Čistota.

Osvěžující jako křišťálová voda z nejčistších bystřin, tak působí Čistota na ty, kteří 
směřují do Výšin. Jako ostrý meč však působí na ty, kteří se jí bojí!

Sto čtyřicet čtyři tisíc Jezdců vyšlo do stvoření. Jako vodopád hučí a burácí a svou 
Silou  odnáší  všechno  to,  co  tam nepatří  –  tak  působí  Jezdci  Čistoty  na  hmotnost.  
V chladivém proudu jejich Síly bude Země vyčištěna od moru.
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5. Prázdné dlaně

„Já jsem Alfa a Omega, Syn Člověka, od počátku do počátku ten, který Je!“
Hromově zaznělo toto volání do stvoření a duch se zatřásl v úleku. Hlas požadoval: 

„Natáhni své ruce, tvore, a ukaž, jaké máš dlaně!“ Nic, jen prázdnota a špína. Zazněl 
hlas: „Tak jsi hospodařil se svěřenou hřivnou?! Odejdi z mých očí, hanebníku!“

Tvor se zatřásl, ale nebyla to pokora, jen zpupnost a nenávist: „Já mám snad odejít?! 
Já?! Vždyť jsem přece věřil v Boha!“

„Věřil? Ne, ne! Vyznával jsi Ho ústy, ale tvé srdce bylo kamenné!“
Tvor se zhroutil, ale jen na chvíli. Jeho rozum opět začal radit: „To musí být falešné 

volání! Tak to přece nemůže být, abys ty, takový zbožný, musel padnout! Ten hlas byl 
určitě od falešného proroka!“

„Tak to bude, tak!“, utěšoval se jeden, druhý, tisíce…
– – –
„Já jsem Alfa a Omega!“
Hromově zahřmělo toto volání tentokrát na hrubohmotné Zemi. Zdvihl se pokřik 

davů: „Opravdu ten? Vždyť je to laik! Nevyšel z našich řad!“ Druhý hlas se přidal: 
„Ten? Vždyť to není katolík!“ A další, a další…

Málokdo v přicházejícím poznal Syna Člověka. Někteří se zachovali jinak: „Co když 
je to náhodou pravda? Nic za to nedáme, když zkusíme.“ To byli ti nejhorší pokrytci!

Další byli jako vetchá sláma. Nejprve zahořeli: „Syn Člověka je na Zemi!“ Jiný se 
přidal:  „Prorok se zrodil!“ A utíkali  za Synem Člověka a stavěli se Mu do popředí. 
Když však nesplnil zázraky, které  požadovali, jejich sláma shořela: „Je to podvodník!“ 
Poznání o těchto lidech bolelo.

Přišli jiní, kteří vypadali jako skála: „Pane, ty jsi ten, který má přijít!“, „Pane, ty jsi  
ten, který Je!“ Jako by s radostí přijímali Slovo. Avšak po čase převládlo jejich skutečné 
„já“: „Dostal rýmu, jak je to možné?! Pokud by byl Syn Člověka, vládl by přece příro-
dě!“ Přesně jako Jidáš.

Zdánlivá skála byla jen kopec písku, který odplavil první prudší déšť ve slovech: „Za 
všechno si můžete sami!“ A to ještě nebyli ti nejhorší.

Přišli  další,  zdánlivě pevní jako ocel:  „Pane,  my nejsme nic. Tvé Slovo nechť se 
stane!“ Začali pracovat a budovat. Jejich stavba vypadala zpočátku krásně.

Tu zaznělo z úst Pána: „Musíte!“ Ukázalo se, že jejich ocel byla zevnitř rozežíraná 
rzí a jen lesklý nátěr ji držel pohromadě. Zřítili se, neboť čekali, že je někdo jiný pone-
se. Tito zradili nejvíce: „Nechť zhyne, klamal nás! I Syn Boží zemřel pro lidi, tak proč 
bychom museli? Nechť zhyne také on!“

Vražda dokonána!
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6. Brána do pekla

Ó, lidé, jak si představujete temnoty! Hledáte stinné stránky svého bytí, lekáte se malič-
kostí, ale to hlavní přehlížíte. Branami do pekla jste vy sami. Vy!

Strháváte do bahna všechno čisté a vznešené. Strháváte do prachu všechno to, čemu 
nerozumíte. Tak si dláždíte cestu, která je branou do pekla!

Ani nevíte, co všechno je špatným jednáním. Snad přitom pomyslíte na války, vraž-
dy, krádeže. Ale, ó běda, to hlavní nevidíte! Nahlédněte trochu do světa myšlenek a zdě-
síte se! To je pravé předpeklí.

Temné sloupy předpeklí – malý sloup, to jsou krádeže, trochu větší, to jsou války, ale 
ten největší, který všechno drží, je  nenávist, nenávist ve všech možných i nemožných 
formách.

Nenávist, hlavní brána do pekla. Již dávno pohltila ostatní brány a zůstala jen tato 
jedna jediná! Největší a nejstrašnější! Všechno, co děláte, je nenávist! Již nic jiného 
neumíte. Vrchol temna, nejstrašnější vrchol.

Nenávidíte vše – církev, Slovo, souseda, přátele či nepřátele, nenávidíte i sami sebe!
Závist, matka nenávisti, byla nenávistí pohlcena a zůstal z ní jen malý nehtík na drá-

pech temna. Malý nehtík, který jen škrábne a do rány se jako mor vnese nenávist. Ó, 
běda! Nemoc a smrt je jen průvodním jevem tohoto dění.

Rozhlédněte se a pohleďte na svět svých myšlenek. Již to nejsou chaotické myšlen-
kové útvary, které by v chaotickém zmatku požíraly samy sebe. Ó, ne! Jen jeden jediný 
zůstal. Jeden jediný! Ten nejstrašnější, má tvar ohavné lebky, černé díry místo očí, smrt 
místo nosu a ústa, která jsou branou do pekla. Ó, běda!

Přichází však paprsek Světla! Běloskvoucí Jezdci s holubicí na čele, Jezdci Čistoty. 
Zářivé meče drží vítězně nad hlavou.

Ve Výšinách stojí  Svatý Grál.  Stojí  a žehná.  Z rukou Mu jde Síla s Čistotou na 
paprsku Bezbytostnosti. To Nejvyšší do stvoření! Kolikátá oběť!

Nejvznešenější Síla se noří do stvoření a v jejím paprsku postupují Jezdci Čistoty, 
Jezdci z Výšin. Vysoko pozvedají své meče a tnou do rakoviny stvoření.

Syčí to. Jedovaté hlavy padají pod údery meče. Bahno a odporná špína stéká dolů, do 
temnot, aby pohltila ty, kteří ji vytvořili a rozložila jejich vědomí.

Výlevka pohlcuje útvar za útvarem, ducha za duchem jako strašná vířivka. Víří to 
a bublá, mele a očišťuje. Vylétávají  jiskřičky, čisté a svobodné. Žel,  nevědomé. Pro-
marnily svůj čas.

Obláček Lásky je obklopuje. Obláček Lásky, který jim nedovolí konat další zlo. Mi-
lost nad milost.

Paprsek Čistoty pro stvoření zavírá bránu.
Amen!
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7. Vstupenka do ráje

Svatý Petr, svatý Antonín, svatá Hildegarda atd. Lidé je vzývají a uctívají jako ty, kteří  
jsou  určitě v ráji! Doufají, že před Božím trůnem bez přestání orodují za hříšníky na 
Zemi.

Usmíváte se nad tím, neboť se vám toto jednání zdá být hloupým. Je to skutečně tak, 
vždyť svatý je jen Bůh!

Kolik „svatých“ dnes chodí po Zemi? Kolik „svatých“ světilo samo sebe? Kolik „sva-
tých“ uctívá samo sebe? Všude byste takové našli.

Ptáte se: „Proč je nám toto řečeno, vždyť to přece známe?“ Znáte? Proč potom dělá-
te pravý opak?! Nevíte kdy? Jen se zamyslete!

Církevní  hodnostáři,  kardinálové „omilostnění“  Duchem Svatým, v konklávě volí 
nového neomylného papeže.  Omylní  volí neomylného! Nebo se sami považují za neo-
mylné? Zatím ne. Ale v době volby jsou přece osvíceni Duchem Svatým!

A co vy? Proč se vy považujete za neomylné? Jednoduše proto, že Duch Svatý byl 
na Zemi zakotven v Synu Člověka a dal vám zaslíbené plné poznání! Kdy jste tvrdili, že 
jste neomylní? Vždy! Nemuselo to být ústy. Vaše jednání to dosvědčovalo!

V církvi označují ty, kteří nemají církevní vzdělání, jako laiky. Vy je označujete jako 
hledající! V církvi považují za polosvaté své biskupy a kardinály. Vy za takové považuje-
te nositele zlatých a učednických křížů! V církvi považují za neomylného papeže. Vy za 
takové považujete apoštoly!

Situace se trochu změnila, neboť apoštolové již nejsou na Zemi. A vy potřebujete své 
„neomylné“! A tak za ně považujete nositele zlatých či učednických křížů!

Sami sebe však považujete za dokonalé! Podle vašeho mínění máte zajištěnou vstu-
penku do ráje, proto se, přesně jako v církvi, považujete za svaté!

Na mnohých místech na celém světě to přímo dokazujete svým jednáním. Blaho-
sklonně se nad vším usmíváte a považujete se za ty, kteří mají pravé poznání! Jestliže se 
však hledající na něco zeptá, odpovídáte mu citáty ze Slova! Je skoro s podivem, že jste 
ještě Slovo nerozkouskovali tak, jako Bibli! Pak byste řekli: „I. 14 – 2, 8,“ což znamená 
I. část, 14. přednáška, věta 2 až 8.

Zatím takto nemluvíte, ale již se tak chováte! Vytrháváte citáty z kontextu a jimi se 
sluníte!  Vlastní  řeč  nebo vlastní  slova? „Raději  ne,  vždyť bychom pokřivili  význam 
Slova! Pán přece dal přesný tvar vět!“

Vy pokrytci,  stále jste neporozuměli tomu,  co je Slovo! Mluvíte o něm na svých 
synodách přesně jako kardinálové v Římě! Diskutujete o něm, ale  nežijete ho! Jaká je 
vaše duchovní práce?

Biskup, který se považuje za papeže, svolá do vašeho Říma synodu. Když nemáte to-
lik kardinálů, jsou pozváni i obyčejní kněží. Laici ne, ti by tomu přece nerozuměli! Ani 
neprosíte o osvícení  Duchem Svatým, neboť ten je  přece mezi  vámi  stále přítomen, 
a začnete rokovat.

Duchovní  práci  vede  úřednický  šiml,  administrativa přece  musí  být  dodržena! 
Nejprve prezence, vždyť za deset účastí je vstupenka do ráje! Dvacet účastí? On je sva-
tý, tolik přece vydrží jen takový, a proto je jeho místo tam, kde je Svatý Grál! Papež se 
blahosklonně usmívá, vždyť on si již se Svatým Grálem tyká jako Jeho náměstek na 
Zemi.
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Vstupenka do ráje

Zdá se vám to přehnané? To jsou jen mírná slova, která odtud stoupají!
Po úvodu následuje „duchovní“ program:
První bod – kolik se vybralo do zvonečku. Suchá statistika, která vypovídá o tom, že 

věřící této církve nejsou kdovíco a těžko si zajistí vstupenku do ráje, když do zvonečku 
hází místo peněz knoflíky. Jak zajistit, aby věřící poslouchali více? Uděláme duchovní 
opatření: „Ty, kteří dávají nejvíc, posadíme do prvních lavic, a ty, co nejméně, na mši  
nepustíme! Vždyť mše děláme hlavně pro ty – a vždy jsme to tak mysleli –, kteří přispí-
vají na svatou církev Grálu! Ostatní zde beztak jen trpíme a odteď jimi budeme zapl-
ňovat pouze volná místa! V mém kostele se to bude dělat tak, jak chci já, není to přece 
veřejné prostranství!“ Tak rozhodl papež.

Druhý bod – kdo umyje záchody? Nejdůležitější duchovní téma synody. Bod, který 
trvá pár hodin. Kněží úpěnlivě jednají: „Ta abatyše už udělala dost, mohly by už i jiné!“ 
Hlavní abatyše dodává: „Měly by se zapojit všechny abatyše, a ne stále ty samé!“ Ostat-
ní svorně pochlebují: „Nám to nevadí!“ Po pár hodinách je horko těžko sestaven umýva-
cí plán do nejbližší synody.

Třetí bod – duchovní akce za uplynulé období. Slova se opět ujímá papež: „Od po-
slední synody jsme udělali pět duchovních akcí, jichž se zúčastnilo dva tisíce tři sta věří-
cích a laiků. Byly přizvány čtyři významné kulturní osobnosti, dva politici a jeden sená-
tor. Ze zahraničí přišli tři umělci. Duchovní akce stály dohromady dva milióny korun. 
Původní plán prezentovat na nich naše církevní směrnice ztroskotal  na nezájmu lidí. 
I přesto si myslíme, že podobné akce mají význam také do budoucna. Žel, pouť do Lurd 
se nevydařila, neboť hranice byly uzavřeny, a tak jsme místo toho udělali pouť do místní 
hospody. V každém případě však byla tato akce nejúspěšnější a jsme právem hrdí, že 
rok práce a několik miliónů korun nevyšlo nazmar, ale bylo použito účelně.“

Čtvrtý bod – různé. Slova se ujímá host: „Váš kostel, vaše bazilika je znesvěcena. 
Konaly se zde věci, které nejsou správné. Prodávaly se zde nejen odpustky, ale okrádali  
se zde i lidé, když jim překupníci za přemrštěné ceny prodávali pochybné zboží. Temné 
jste si sem pustili, vrahy. A vaši věřící – jeden chtěl být biskupem, druhý kardinálem, 
třetí samotným Bohem! Soutěžili před vámi v ukazování, jací jsou dobří, a za vašimi 
zády kradli oltářní zlato. Bůh vás varoval, poslal vám sem svého posla. Trochu zapáchal 
a podle toho jste měli poznat, že když jej sem strážci pustili, má vám co říci.“

Synoda poslouchala jako u vytržení. Nebylo slyšet  jediného hlásku. Jako první se 
vzpamatovala  jedna abatyše:  „Mně se  zdá,  že  je  na  tom cosi  pravdy.  Vždyť zajisté 
nejsme všichni svatí, jen někteří.“

Hlavní biskup dodal: „To není pravda, vždyť zapáchající k nám chodí odjakživa. Tak 
jaký posel?“

A papež: „Špatná je brána, když k nám ten smraďoch přišel. Je ji třeba opravit! Pře-
ce abychom nebyli vyrušováni z našeho klidu!“

Kněží si vydechli: „Tak to bude, vždyť to řekl  neomylný papež! Tohoto nepříjem-
ného hosta sem již raději nevolejte, jen nás ruší!“

Pátý bod – čtení ze svatého evangelia. Těsně před večerem, kdy už byl každý hla-
dový  a  nebyl  schopen  duchovně  myslet,  krátké  osvěžení  –  papež  čte  evangelium. 
Přestože jej téměř nikdo nevnímá, neodpustí si tento bod. Vždyť co by to bylo za syno-
du bez evangelia?

Šestý bod – závěr. „Abatyše, duchovní zápis odevzdáte v pěti exemplářích s pří-
slušnými kolky na sekretariátě do dvou týdnů! Vstupenky do ráje si, prosím, vyzvedněte 
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Vstupenka do ráje

ve čtvrtek odpoledne tamtéž! Pro nezúčastněné možnost získání bodů na příští 
synodě!“

Vstupenky do ráje či do pekla – zvažte sami!
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8. Nevěcné argumenty

„Toto věcné zkoumejte věcně!“ Jako jasná výzva to stojí v úvodu Poselství Grálu. Je to 
výzva a zároveň požadavek na každého, aby byl v celém konání věcný.

Co  znamená  být  věcný?  To  znamená  při  jakémkoliv  posuzování,  při  jakékoliv 
činnosti používat jen takové argumenty či prostředky, které se týkají samého jádra věci.

Proč byl tento požadavek vůbec položen jako základ pro každou činnost člověka? 
Jednoduše proto, že v celé historii lidstva lidé vždy jednali  nevěcně. Uveďme několik 
příkladů:

Když Syn Boží Ježíš dával lidem Slovo, neposuzovali toto Slovo, ale posuzovali toho, 
kdo jim jej přinášel. Ježíš jako tesařův syn byl jen laik, proto jim – podle nich – nemohl 
ve Slově nic dát.

Takové dění se od té doby opakuje v celé historii církví. Jedině ti, kteří podstoupí 
jejich školy, mohou Slovo vysvětlovat! Jestli mají pravdu nebo ne, to nikoho nezajímá.

Nevěcnost  v  církvích  přetrvává  až  do  dnešních  dnů.  Jednou  z  forem,  jakou  se 
projevuje, je i  takzvané imprimatur, tedy církevní schválení literárního nebo i jiného 
díla.

Samozřejmě, nevěcné jednání není v tomto případě jen na straně církevních hodnos-
tářů, ale i na straně všech věřících, kteří odmítají číst knihy, které nemají imprimatur 
jen proto, aby se „do něčeho nezapletli“.

Toto všechno jsou takové příklady nevěcného jednání, které jsou každému logicky 
uvažujícímu člověku zřejmé. Horší, a s mnohem těžšími důsledky, jsou však taková ne-
věcná jednání, kde nevěcnost nemusí být na první pohled zřejmá. Takové jednání má 
potom za následek, že lidé, kteří ho neprohlédnou, jsou strženi do bahna z toho vy-
plývajících nesprávných myšlenek a jednání.

Uveďme si nejdříve několik příkladů takového nevěcného jednání, které se ještě dá 
dost dobře prohlédnout, i když ne každý to dokáže:

Pobožnosti se nekonají pravidelně, přičemž se to odůvodňuje tím, že není dost peněz 
na květiny, nebo tím, že lidé tak často chodit nemohou. Je to typické nevěcné jednání,  
když se namísto hledání řešení používají první vhodné výmluvy.

Mezi tyto typy nevěcného jednání dále patří  například věty:  „Tyto svícny nejsou 
vhodné, neboť jsou vysoké!, „Tyto svícny jsou naopak nízké“, „Tyto svícny jsou příliš 
zdobené“, „Tyto svícny nejsou zdobené“, „Tyto svícny mají úchytky“, „Tyto svícny ne-
mají úchytky“.

Kterákoliv z uvedených vět se dá kdykoliv použít jako výborný nevěcný argument 
jen proto, abyste něco nemuseli dělat! Nevěcnost se v takových případech snaží zakrýt 
především pohodlnost a lenost, které se projevují v neochotě překonávat překážky.

Uveďme si i skrytější formy nevěcného jednání:
„Kdo nám to jen píše z Austrálie? Vždyť tam nikoho neznáme! Máme ten dopis vů-

bec otevřít?“
Dříve než se takoví lidé vůbec dostanou k přečtení dopisu, již mají nedůvěru k jeho 

obsahu! Svým nevěcným jednáním si tak dopředu uzavřeli bránu k možnosti oslovení 
jejich ducha obsahem dopisu. Takové nevěcné jednání vždy posílí rozum a zatlačí cit do 
pozadí, takže nechť je zkoumaný obsah jakýkoliv, nedotkne se citu člověka. Ten jej tak 
dokáže přezkoumat pouze rozumově. Sám se tedy uzavřel vůči volání.
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Nevěcné argumenty

Také proto mnozí odmítli Slovo! Rozumem nepochopitelné jim nemohlo dát to, co 
obsahovalo, a proto se jim zdálo cizí či nepříjemné. Tímto jednáním se vlastně jakoby 
uzavíral kruh, neboť je to přesně to samé, jako když odmítli Slovo proto, že Ježíš byl 
syn tesaře!

Nyní však nastalo další dění, další forma nevěcnosti. Forma taková, že ani ti nejbyst-
řejší ji téměř nedokázali odhalit:

Lidé zkoumají Slovo, mluví o něm, debatují, a přesto jednají nevěcně. Ne snad, že by 
odmítali původce nebo se přeli o obsah, jejich nevěcnost spočívá v tom, že ve všem vidí 
jen vnější formu! Místo jádra se tak vytahuje: „Pán dal Slovo a řekl, že na tomto Slově 
nesmí být nic změněno!“

Každý si zde hned představí ty, kteří uznávají jen první hrubohmotnou formu vydání 
Slova. Samozřejmě, i  tito patří do této skupiny, je jich však  menšina. Mnohem větší 
množství je těch, kteří změnu této formy připouštějí, a i přesto nepochopili, co je  ob-
sahem Slova! Jejich nevěcnost se pak projevuje například v tom, že Slovo přesně citují, 
ale neumí jej říct vlastními slovy.

Je zřejmé, že žádný překlad nemůže nahradit originál, neboť tvary přeložených vět 
závisí v mnoha případech na překladateli. Překlad je svou formou někomu více, někomu 
méně příjemný. Nikdo si však neuvědomuje, že přesně to samé platí i o originálu. I ori-
ginál může být svou formou někomu víc, někomu méně příjemný, neboť forma slov zá-
visí na autorovi.

Nic to však nemění na obsahu Slova! Změnou forem, jako je například pořadí slov či 
jejich slovní znění, se dosahuje něčeho jiného – dynamičnosti, dramatičnosti,  zvuko-
malebnosti atd. Forma je též důležitá, je přece známo, že jedno a to samé dění se dá vy-
jádřit z různých úhlů pohledu. Jednou to může být drama, podruhé komedie a jindy 
tragédie. Nechť je však forma jakákoliv, nic to nemění na tom, co popisuje.

Pokud se vám zdá, že to je jen slovíčkaření, sami zkuste například dát formu tomu, 
co je Láska. Uvidíte, že to je ta nejtěžší práce a i kdybyste se snažili jakkoliv, nikdy ne-
můžete přesně vystihnout obsah. A tak o tom můžete napsat tisícistránkové dílo, kde 
musíte na úvod uvést,  že tento překlad nemůže nahradit originál,  neboť žádná slova 
nemohou nahradit cit!
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9. Církev Svatého Grálu

„Můj cíl je duchovního druhu! Avšak nepřináším žádné nové náboženství, nechci za-
ložit žádnou novou církev, tím méně nějakou sektu…“ Takto je charakterizované to, co 
tu má být. Má, ale není! Co jste to, lidé, založili a jak se chováte?

Nazýváte se jako „volné sdružení“. Podle Zákona je volné sdružení tehdy, kdy jeden 
podporuje druhého v jeho úsilí a kdy všichni vzájemně podporují v tomto úsilí všechny 
ostatní. Žijete však na Zemi, proto musíte mít i pozemské prostředky. Volné sdružení 
neznamená, že to nemá být pevná pozemská organizace s pevnými pravidly.

Odpradávna, ještě v čistých časech Atlantidy, byl život lidí na Zemi organizovaný. 
Správci země měli poradce i ve věcech duchovních. Budovaly se za jejich pomoci nejen 
chrámy, ale i  školy a dokonce obytné domy. Duchovní poradci  ovládali  umění,  pře-
devším to nejvyšší umění, umění astrologie a Zákonů čísel. Na základě těchto umění ve 
spolupráci s bytostnými doporučovali, kdy, kde a co sázet, stavět, dělat atd.

Duchovní práce tak šla ruku v ruce s prací pozemskou, což byla pravá modlitba. Pře-
šla tisíciletí. I po pádu lidstva do hříchu se mnohé zachovalo čisté. Jen někteří začali od-
dělovat  duchovní  práci  od  hmotné.  Bylo  to  v  důsledku  přepěstování  rozumu,  který 
nemohl rozumět jednotě.

Aby se zabránilo stržení duchovního do prachu, začaly vznikat první duchovní or-
ganizace.  Byly  to  školy,  které  kníže  příslušné  země  vyčlenil  zpod  své  pravomoci 
a přenechal jejich řízení kněžím. Bylo to v souladu s Boží Vůlí. Takto se na půdě škol  
uchovala duchovní Čistota a jednota mezi duchovní a hrubohmotnou prací.

Mezitím v mnohých jiných oblastech rozum vítězil, a tak se z hmotného vytrácelo 
duchovní.  Toto  trvalo  až  do  odchodu  lidí  z  Atlantidy.  Jediné,  co  si  odnášeli,  bylo 
společné vlastnictví  prostředků,  které  dnešní  vědci  označují  jako prvobytně pospolná 
společnost. Jedině toto se správně zachovalo z doby Atlantidy.

Na nových územích,  kam přišli  vystěhovalci,  se  již  od  začátku  začalo  odtrhávat 
duchovní od hmotného. Duchovní se začalo věnovat jen duchovním věcem a hmotné 
jen hmotným. Tím vznikla propast  mezi těmito dvěma součástmi života. V průběhu 
dalších tisíciletí se tato propast tak zvětšila, až se stala nepřeklenutelnou.

V tomto stádiu přišel na Zem Abd-ru-shin jako perský kníže. V maličkém národě se 
pokusil opět nastolit jednotu. Když hmotné vzkvétalo a duchovní sotva přežívalo, musel 
duchovní pozdvihnout a hmotné potlačit, aby se tak pokusil nastolit chtěnou jednotu.

Tu jednotu, která má svůj obraz ve správném poměru mozků člověka. Polovina moz-
ku zadního, tedy citového, a polovina mozku předního, tedy rozumového. Přepěstování 
rozumu není jen větší přední mozek, ale zároveň na jeho úkor zmenšený zadní mozek. 
Člověk nemá mít jinou celkovou velikost mozku či tvar lebky, ale má mít části mozku 
ve správném poměru.

Abd-ru-shinovi  se  vytoužené  jednoty  podařilo  dosáhnout  jen  zčásti.  Příliš  pře-
pěstovaný rozum vedl lidi k tomu, že plně nechápali Jeho opatření, a proto musel postu-
povat pomalu. Ruka vraha předčasně ukončila Jeho život, proto nemohl dokončit všech-
no to, co měl v úmyslu. Propast mezi duchovním a hmotným se tak stále zvětšovala.

Tu přišel na Zem Syn Boží Ježíš. Položil lidem nový základ, čistě duchovní Slovo, 
neboť hmotné již zde bylo tak silné, že jen čistě duchovní mohlo lidem ještě pomoci. 
Hmotné bylo tak rozrostlé proto, že ještě i ti, kteří se nazývali „duchovními“, tedy kně-
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ží, byli ve skutečnosti otroky hmoty.
Tato záchranná mise se z maličké části  podařila. Pár jednotlivců opět začalo šířit 

duchovní. V průběhu staletí se k tomu povolaní snažili, aby duchovní postupně přerůs-
talo hmotné, a tak vytvořilo jednotu. Žel, oficiální představitelé církví byli opět těmi, 
kteří duchovní vůbec nepochopili, a tak jeho pronikání nejvíce bránili.

Ve stavu, kdy už už hrozilo, že hmotné opět zadusí duchovní, přišel na Zemi Syn 
Člověka.  Ostrým  přísným  mečem  rozťal  to  oddělující,  co  bylo  mezi  duchovním 
a hmotným, a nastolil tak jednotu. Rukou vrahů byl předčasně ukončen Jeho život, a tak 
opět jako před tisíciletími nemohl dokončit své dílo.

Jednota,  kterou  nastolil  Syn  Člověka,  byla  v  organizaci,  kterou  na  Jeho  podnět 
a s Jeho souhlasem lidé založili. Jednota, která znamenala: „Na základě duchovního bu-
dovat  hmotné.“  Jako  jasný  příklad  sloužilo  hmotné  budování  Osady  Grálu  na 
duchovním základě.

Po dobu života Syna Člověka se mnozí snažili zakalit tuto stavbu, ale nepodařilo se 
jim to. Přišla nejtěžší léta, válka. A po válce nutnost opětovného budování. Hmotné 
ještě stále stálo, ale to duchovní?

Vznešené dámy začaly s novou prací. Tu se vyrojily řady odpadlíků: „Mění Slovo! 
Chtějí se dosadit místo Pána!“ Takto a podobně to znělo. Vedle toužené výstavby sou-
časně započal boj. Síly se tříštily. A tak se opět nemohlo vybudovat to, co bylo zamýš-
leno.

Temno začalo triumfovat i na Hoře. Procesí jako v Lurdech stálo na vodu u horského 
domku,  vždyť:  „Určitě  je  svatá,  když  ji  bytostní  přivedli  Pánovi!“  Z  Výšin  zazněl 
příkaz: „Zamezte tomuto jednání!“ A tak začal pokus o záchranu toho, co se ještě za-
chránit dalo. Přísná pravidla a předpisy byly dány, aby se lidé vzpamatovali a poznali, 
v čem pochybili. Přísná pravidla a předpisy úplně na všechno, neboť do všeho lidé vnes-
li své směšné názory a omyly.

Ze začátku bylo toto opatření úspěšné, lidé zmlkli a nevnášeli své chyby do toho, co 
jim mělo být svaté. Přešel čas. Zůstala zde jen slečna Irmingard. Zestárla a její život na 
Zemi se blížil ke konci. Stále více začalo do duchovního dění pronikat to hmotné. Lidé 
vytvořili novou církev!

Slečna odešla z této Země. Začal boj o papežství! Jeden učedník se vytahoval nad 
druhého a přitom se oháněli pozemskými právy. Odstranili i posledního apoštola, aby 
jim v ničem nebránil. Temno opět triumfovalo! Po kolikáté!

Uctívání  lurdské  vody  se  přeneslo  i  do  stánků  Světla.  V  kostelích  jsou  relikvie; 
v církvi Grálu stříbrné a zlaté kříže. Představitelé křičí:  „My nejsme žádná církev!“, 
a přitom se  sami  chovají  jako  její  představitelé.  Církev  není  církví  proto,  že  se  tak 
jmenuje, nebo proto, že byla tak založena, ale proto, že se tak chovají lidé!

Z Výšin bylo viděno následující dění:
Hledající jsou laici, nositelé stříbrných křížů jsou kněží, nositelé zlatých křížů jsou 

biskupové a učedníci jsou kardinálové! Někteří se považují za papeže! Stánky máte jako 
kostely, antependia jako sošky, nositele zlatých křížů jako svaté!

Dost bylo takového dění! Jednou a navždy dost! Tak jako v Atlantidě k vám nyní vo-
lají ti, kteří i tehdy přijímali Slovo z Výšin: „Dost!“

Vyslanci Světla trpěli pro vás a od vás! Odešli, aby již nikdy více nepřišli! Nelíbí se 
vám jejich Slovo, jako se vám nikdy nelíbilo! Doposud jste vždy jednali jen podle sebe  
a jaký je výsledek? Pohleďte kolem sebe na ten  zmatek! Politici se hádají, církve se 
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pronásledují a odsuzují, rodiny se rozcházejí, lidé se zabíjejí! Kde stojíte vy, kteří jste 
našli Slovo a tvrdili jste, že Mu chcete sloužit ve všech proměnách svého bytí?! Co dě-
láte?! Šíříte knihy a sháníte novokřtěnce! Tím si myslíte, že jste udělali všechno a na-
konec z toho napíšete zápis! To má být vaše duchovní práce!

Proč musí žít v bídě ti, kteří se vám nelíbí?! Říkáte: „Je to jejich osud! Sami si za to  
mohou podle Zákona.“ Vy tupci a omezenci! Podle vás si i Syn Boží mohl za svou 
smrt?! Podle vás, když jeden okrade druhého, je ten okradený pachatel?! Podle vás byl 
Hitler lidumil?! Jen si žijte dále ve svém klidu a tvařte se jako pokrytci! Církev Grálu  
vás spasí!

Amen!
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10. Církevní poslušnost

Kdy se, lidé, naučíte rozeznávat, co je a co není církev? Myslíte si, že církev je organiza-
ce, v níž musí členové slepě poslouchat své nadřízené. V podstatě je to tak až na jeden 
důležitý rozdíl. V církvi členové nemusí, ale chtějí slepě poslouchat. Skupiny, kde jsou 
do toho lidé nuceni, jsou různé sekty.

Každá skupina lidí, která se zabývá stejnou činností, si vyžaduje určitou organizaci. 
Je úplně jedno, zda tuto organizaci označíte nebo neoznačíte pojmem „církev“, „hnutí“ 
či „sekta“, protože to, čím ve skutečnosti je, určují její členové.

Jakmile se v této skupině vyskytuje výhradně dobrovolné členství s tím, že každý 
dobrovolně přispívá svými nejlepšími schopnostmi k jejímu rozvoji, pak smí nést ozna-
čení „hnutí“.

Jestliže je sice členství dobrovolné, ale v oblasti přispívání se člověk neřídí svými 
schopnostmi,  ale slepě poslouchá vůdce,  biskupy či  jinak pojmenované představitele, 
pak je to církev.

A pokud ani členství, ani  poslušnost není dobrovolná, ale vynucená, potom je to 
sekta.

Podívejte se nyní sami na vaši skupinu či kruh a pozorujte dobře lidi kolem sebe. 
Zjistíte, že nese všechny podstatné znaky církve. Je to tak proto, že lidé většinou nepři-
spívají tím, čím by skutečně mohli, ale tím, co požadují jejich představitelé, jestliže tedy 
vůbec něco požadují.

Samozřejmě, nezakazují vám žádné soukromé aktivity, ale na druhé straně je ani ne-
podporují a pokud jste je s nimi nekonzultovali, tak je častokrát dokonce odsuzují. Tento 
případ je však již typickým projevem sekty, ve které se častokrát, pokud ne ve většině 
případů, používá psychický nátlak, vymývání mozků a podobné destruktivní metody.
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11. Otevřete oči!

Slyšte! Zklamali jste! Hluboce jste zklamali! Všechno jste dělali nesprávně. Do všeho 
jste vnášeli své lidské chyby a názory. Co jste to udělali z toho, co vám bylo milostivě 
dáno?! Pokrytecké tváře, shovívavé úsměvy, strnulé postoje. Kde je v tom život a nutný 
pohyb?! Mrtví jste, duchovně mrtví! Všichni do jednoho! Neklamte sami sebe, že se to 
týká jiných. Ne, tak to není! Týká se to vás osobně. Jste překvapení a zaskočení. Kladete 
si otázku: „Že by já?“ Odpovězte si každý jeden jediný: „Ano, já, ne ten druhý!“

Lžete sami sobě, když říkáte, že jste nedělali nic, co bylo v rozporu se Zákonem. Ne 
nic, ale všechno jste dělali proti Zákonu!

Dělali jste pobožnosti, v nichž byla z Výšin spatřena jen ohyzdnost! Byli jste k sobě 
milí a usměvaví, jenže v duchu jste se nenáviděli! Beze slova jste vcházeli do místností, 
ale vaše myšlenky všechno přehlušovaly: „Dnes je chladno“, „Dnes je horko“, „Ta má 
pěkné šaty“, „Kdo bude číst Slovo?“, „Ta hudba je dlouhá“, „Mně se líbí housle, a ne  
flétna“.

Hádali jste se o průběh pobožnosti – jestli pustit zvony nebo ne, jestli má číst muž 
nebo žena, jestli dělit přednášky nebo je spojovat, kdy začíná a kdy končí pobožnost 
atd.

Ohavní jste byli! Pokyny jste brali jako dogmata, jen neudělat omylem vlastní krok! 
Znesvětili jste tím každé dění, všechno to byla jen ohavnost!

A to byl jen začátek. Je nutné pokračovat? Smutná otázka! Nutné to ale je. Myslíte 
si, že to bylo všechno? Nebylo!

Nosily jste dlouhé šaty, neboť to bylo přikázáno, ale necítily jste, jak jste v nich od-
porné. Rozstřihly jste si je, a tak jste ukazovaly to, co mělo být skrýváno. Slovo jste ci-
tovali, ale význam jste nechápali. Ti, kteří vás takto poznávali, se od vás s odporem od-
vrátili  a  odložili  Slovo!  Jste  spoluzodpovědní  za  to,  že  Slovo  nepoznali  a  pro  vaše 
jednání padli! Vaše jednání však tímto neskončilo, neboť to byl jenom začátek.

Do živého jste vtáhli mrtvé a založili jste církev, kterou lidé nazvali „církev Svatého 
Grálu“! Ptáte se čím? Nuže vězte, tak jak je neomylný papež ve Vatikánu, tak byli pro 
vás neomylní učedníci! Tak jako biskupové jsou jediní povolaní k objasňování duchovní-
ho dění, tak jste se dívali na nositele zlatého kříže!

Nespojovali jste se se svým duchovním vedením a neptali jste se, zda je nebo není 
vhodná taková či jiná výzdoba. Jako na mších, kde musí být každou chvíli změna, aby 
se  lidé  nenudili,  jste  zkracovali  nebo  prodlužovali  pobožnosti,  zdobili  oltář,  aby  se 
alespoň oči  měly  na  čem pást.  Pozlacovali  jste  oblouky,  které  vypadaly jako sošky. 
Místo prostého jste dávali nákladné a luxusní. Klamali jste sami sebe, že to děláte ke cti 
Boží. Není to tak! Váš duch se tím pyšnil před ostatními, že „na to máte“!

Církev není církví podle názvu, ale podle chování lidí. Chodili jste na pobožnosti 
jako na církevní svátosti a odmítali jste jít na Horu, když tam nebyla Svatá Hostina! Vaše 
cítění Síly z Výšin bylo falešné. Byl to jen rozumový pocit. Omlouvali jste se, že nic ne-
cítíte proto, že je tam příliš mnoho různorodých duchů! To však nebyla pravda! Necítili  
jste proto, že váš cit je zahrabán!

A další dění. Když napadali slovo, nebránili jste jej! Kolik bylo falešných proroků, 
kteří rozhlašovali, že oni jsou v Poselství Grálu zvěstovaný Syn Člověka! Kolik bylo ji-
ných, kteří vystupovali v médiích a zaváděli! Kolik bylo takových, kteří Slovo odsuzova-
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Otevřete oči!

li a zatracovali v knihách!
Ptám se vás: „Kolik z vás Slovo v těchto situacích bránilo?“ Falešně a pokrytecky 

jste si namlouvali, že je to svobodné chtění těch druhých a že ten, který uvěří, je hloupý.
Kde zůstal váš slib, který jste složili před oltářem Pána?! Slib žít a chránit Slovo ve 

všech proměnách svého bytí!
To je vaše největší vina!
Amen!
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12. Stíny

Mnozí se pohybují životem jako stíny. Stín je něco, co nezanechává stopu, něco malého, 
tmavého, mimo světla. Rozhlédněte se kolem sebe a pozorujte, sami spatříte milióny 
lidí,  kteří jsou stíny.  Je jich drtivá většina.  Jsou to ti,  kteří  nechtějí  vyčnívat  z davu 
a všemožně se snaží o to, aby si jich nikdo nevšiml.

Kromě vlažných tu najdete také množství takových, kteří jsou nejhoršími pokrytci. 
Přestože vnitřně cítí, že je něco nesprávně, neudělají nic proto, aby to změnili, protože 
by mohli být nápadní. Až když se něco stane, když už je to všem viditelné, až pak pro-
hlásí: „My jsme to přece již dávno věděli!“

Zkuste se jich však zeptat, proč to tehdy aspoň neřekli. Hned si najdou tisíce vý-
mluv: „To se přece tehdy nedalo…“, „Co by lidé řekli…“, „Tehdy byla jiná doba…“ 
a mnohé další.

Bojí se. Ve skutečnosti se bojí toho, že by o nich jiní lidé mluvili. Nejhůře na tom 
jsou ti, kteří prohlašují, že znají Slovo. Slíbili Mu věrnost ve všech proměnách svého 
bytí, ale požadavek být nápadným ve všem, ten nesplnili.

Změnili  své  oblečení,  ale  jen  takovou formou,  že  to  není  nápadné.  Změnili  své 
chování,  ale jen takovou formou, která není nápadná. Změnili  svou řeč, kdo si toho 
všiml?

Ve skutečnosti nic nezměnili! Jednají tak jako jiní, církevnicky. A církevnické je také 
jejich oblečení, chování i řeč.

Ten, kdo pochopí Pravdu, musí tuto Pravdu žít! A to je to nápadné, co má dělat, ne-
boť lidé jsou dnes životu podle Pravdy na míle vzdáleni. K tomu však netřeba neustále 
usměvavých tváří, ale něčeho úplně jiného.

Jedině ten, kdo opravdu dokáže probudit svůj cit, pozná, co je smysl pro krásu. Jedi-
ně ten dokáže podle Pravdy žít a bude nápadný svým chováním, oblečením i řečí. Bude 
nápadný každým svým pohybem. Lidé jej budou pozorovat a přísně posuzovat, jestli to, 
co říká, opravdu také žije. Nikdy nesmí dojít k rozdílu mezi tím, jaký dojem vyvolá jeho 
osobnost, a tím, jaké jsou jeho skutky.

268



13. Nemůžete!

Nastal čas žně. Ženci žnou úrodu – zralé i nezralé klasy, koukol i pšenici. To, co dopo-
sud nedozrálo, je koseno s tím, co je zralé. Všichni čekali na žeň, jen každý si myslel, že 
její čas je ještě daleko.

Žeň mohla nastat až po úplném skončení soudu. Každý z vás si představoval tuto 
dobu jinak, správně však nikdo.

Vy, kteří máte svůj duchovní zrak otevřen, hleďte, přišla kometa! Zářivá, velká, větší 
než Slunce. Její paprsky obklopily celou Zemi a to je ta žeň! Vašima pozemskýma oči-
ma ještě nic nevidíte – neboť nechcete vidět!

Otevřete svůj duchovní zrak a uvidíte, že tam je již vše nové! Všechno … kromě 
vás! Ale na Zemi to nebude nové dříve, než budete novými vy! Jaké jsou poměry kolem 
vás, takovými jste vy sami.

„Musíte!“ Kde je plnění tohoto Božího příkazu? To byste přece museli být jiní, noví. 
Jelikož však noví nejste, znamená to, že jste tento příkaz ještě nesplnili!

Hleď, člověče, k tvému sluchu doléhá hlas; hlas, který ti zvěstuje příkaz „Nesmíte!“ 
Již nesmíte jednat jinak, než je Boží Vůle! To znamená, že už Ji nesmíte neplnit! Je vám 
odňato to jediné, co jste doposud vždy dělali, vaše: „Můžete!“

„Nemůžete!“ Tento příkaz v sobě obsahuje i ty dva předcházející – „Musíte!“ a „Ne-
smíte!“ Zahloubejte se nad těmito slovy, je v nich jednota i rozdílnost. Je to trojjedinost 
příkazů: „Musíte!“ – „Nesmíte!“ – „Nemůžete!“

Mezi „Nesmíte!“ a „Nemůžete!“ zdánlivě není rozdíl. Je to jen proto, že neznáte 
duchovní významy těchto slov. Příkaz „Nesmíte!“ dokážete porušit, příkaz „Nemůžete!“ 
nedokážete! Je to proto, že pokud děláte něco, co nesmíte, používáte při tom Sílu z Vý-
šin.  Nyní  však  zazněl  příkaz „Nemůžete!“,  což znamená,  že  při  jakémkoliv pokusu 
o něco, co nemůžete, do vás tato Síla přestane proudit! Zdá se vám to proti Zákonu, ne-
boť Síla z Výšin nikdy nemůže přestat proudit. Ano, nemůže přestat proudit, ale může 
od vás být odkloněna!

Do tohoto stvoření, které jako jediné padlo, přišli z Výšin Jezdci, Jezdci, kteří zna-
menají Moc. Jejich působením bude tato Síla odkloněna od těch, kteří činí zlo!
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14. Tři týdny

Rok uplynul od té doby, co k vám přišlo volání. Poslední volání před tím, než nastal za-
čátek.

Ptáte se jaký začátek? Začátek nového dne, začátek Tisícileté říše. Její začátek byl 
spojen s koncem starého, temného působení lidí. Byla poskytnuta poslední možnost zá-
chrany  před  rozdělením  na  berany  a  ovce.  Třikrát  sedm  dní  trvala  tato  poslední 
možnost. Třikrát sedm dní jako Trojzákon.

V den, kdy si připomínáte narození Lásky na Zemi, přišlo první volání. Mělo oslovit 
ty, kteří někdy jednali proti Lásce, a ty, kteří vždy jednali podle Zákona Lásky. Těm 
prvním  byla  dána  poslední možnost,  aby  Lásku  pochopili,  těm  druhým  byla  dána 
možnost, aby na křídlech Lásky poznali Spravedlnost.

Za týden k vám přišlo druhé volání,  volání  od toho,  který je  Spravedlnost.  Mělo 
oslovit ty, kteří někdy jednali proti Spravedlnosti, a ty, kteří vždy jednali podle Zákona 
Spravedlnosti. Těm prvním byla dána poslední možnost, aby Spravedlnost pochopili, těm 
druhým byla dána možnost, aby na křídlech Spravedlnosti poznali Čistotu.

Za týden k vám dolehlo třetí  volání,  volání od toho, který Je. Toto volání mohlo 
oslovit jen ty, kteří nikdy nejednali proti Čistotě. Mělo jim pomoct k tomu, aby na kříd-
lech Čistoty poznali toho, který Je.

Za týden byl svátek Čisté Lilie, první den Tisícileté říše. Přišlo poslední volání, volání 
k těm, kteří nesplnili.
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15. Volání Lásky

Tak jako když před dvěma tisíci lety zazářila Hvězda nad touto Zemí, tak i nyní září 
Hvězda – nová, a přece ta samá. Duchovně i pozemsky viditelná blíží se k Zemi. Ozařu-
je vše a proniká svými paprsky i do těch nejmenších škvír. V Síle jejich paprsků všech-
no dozrálo a vydalo své plody.

Začala Tisíciletá říše. Nikým neočekávaná, ačkoliv zaslíbená. Každý si její příchod 
představoval jinak.

Zaváté doby promluvily a Atlantida vydala svá svědectví. Ještě pár pozemských chvil 
a všechno staré odejde a stane se novým.

Zaslíbená kometa zastavila nad planetou Země. Duchovně viditelná jako nové slunce, 
mnohem větší a silnější než to pozemské. Kříž Světla z ní zářící pronikl celou Zemí.

Hrubohmotně se kometa také blíží. Neliší se od jiných komet, to nepřipouštějí Záko-
ny stvoření. Proto ji před dvěma tisíci lety lidé nepoznali, proto ji ani nyní mnozí nepo-
znají.

Udělali  jste  si  falešnou  představu  o  tom,  jak  bude  Hvězda  pozemsky  viditelná. 
Duchovní obrazy jste považovali za hmotné a naopak.

V den, který podle Zákonů čísel znamená Duch Svatý, kometa přijde a zazáří na hru-
bohmotné obloze Země.
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16. Volání Spravedlnosti

„Udržujte krb svých myšlenek čistým, založíte tak mír a budete šťastni.“
Já, který jsem Spravedlnost, k vám musím takto stále dokola volat. Nemnoho z vás 

zůstalo bdělých do poslední chvíle. Nemnoho z vás chce budovat Tisíciletou říši.
Od většiny z vás směřovaly do Výšin jen urážky a osočování. Odměnu již mají ur-

čenou.
Třeste se, vy, kteří jste slibovali věrnost Bohu ve všech proměnách svého bytí a pak 

jste nevěrně holdovali svým chybám! Třeste se, vy, kteří se chytrácky ukrýváte za Posel-
ství Grálu a myslíte si, že jste spaseni! Odměnu již máte určenou!

Jen nemnoho z vás vyčistilo svá roucha v každodenní práci na počest Boha, svého 
Stvořitele. Většina z nich byla ve své věrnosti napadána a prohlašována za blázny, aniž 
by útočníci věděli, co napadají.

A právě ti, které tak štědře obhazovali blátem, se podobají moudrým pannám, které 
myslely na to, aby měly v lampách olej, tedy aby nezůstaly ve věčné tmě.

Amen!
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17. Volání Čistoty

Zaznělo sedm  trub. Hromovým hlasem oznámily do stvoření: „Brána Hradu Grálu se 
otevírá a vychází sedm Jezdců, Jezdců apokalypsy!“

Zářiví Rytíři Svatého Grálu vyšli do stvoření zahalení v černých pláštích Čistoty.
Třes se, lidský duchu, který jsi sliboval věrnost a nyní jsi nesplnil! Třes se, lidský du-

chu, hodina soudu skončila! Není více jiné cesty, váhání či zastavení. Aneb služ, nebo 
padni!

Každého ducha, kterému nesvítí na čele kříž Pravdy, protože neplní nebo se zdráhá 
plnit Boží Vůli, označil Jezdec pečetí. Pečetí duchovní smrti!

Třes se, lidský duchu, byl ti poskytnut dlouhý čas na poznání Boží Vůle. Nechtěl jsi! 
Pečeť znamená: je pozdě! Závěrečné dění skončilo!

Brána je otevřená a opět znějí trouby soudu. Volají Jezdce zpět do Hradu Grálu.
Dokonáno jest!
Brána se zavírá. Duchovní dění je skončeno. Nastal nový věk, odedávna zaslíbený, 

dlouho očekávaný. Pozemsky ještě není nic viditelné. Celé dění na Zemi bude trvat jen 
pár pozemských let, než se stane viditelným.

Dokonáno jest!
Jako mohutná ozvěna zní to celým stvořením. Omilostnění ti, kteří slyší! Omilostnění 

ti, kteří chtějí slyšet!
Dokonáno jest!
Amen!
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18. Plnění a neplnění Boží Vůle

Před stolem Pána a na Vlajku jste slibovali, že ve všech proměnách svého bytí budete 
plnit Boží Vůli. Slibovali jste. Váš slib znamenal, že tuto Vůli znáte, a proto ji umíte 
plnit. Kde zůstal Váš slib? Kde zůstalo poznání Boží Vůle?

Nyní, kdy čas skončil, vám může být odkryto to, co jste nesplnili. Ne proto, že vás to 
může zachránit, ale proto, abyste dále neházeli špínu na ty, kteří plní, a abyste se ještě 
více nezatěžovali. Snad vám to pomůže ke vzpamatování se a tím aspoň k částečné očis-
tě předtím, než klesnete do rozkladu.

Slib, který je kladen před Oltářem, je přísaha Zákonu. Jeho porušení je tedy jednání 
proti Zákonu, jehož důsledky si ani neumíte představit.

Při vašem zpečeťovaní nebo povolávání do vás proudí stonásobně větší Síla z Vý-
šin, proto máte i stonásobně větší zodpovědnost. Nemůžete si stěžovat, že jste to nevě-
děli, neboť váš slib jasně říkal, že znáte Boží Vůli, a tedy že znáte i tuto stonásobnou 
zodpovědnost.

Ve svém životě, který následoval po vašem zpečetění, jste zdánlivě nedělali nic, co 
by bylo hodno odsouzení. Chovali jste se mile, vaše myšlenky nebyly špatné, vaše slova 
a skutky svědčily o dobrém úmyslu. Přesto jste se však provinili tak, že vás musí čekat 
bolestivá očista ve výlevce!

Ptáte se, jak je to možné? Je to více než jednoduché. Svým slibem, který jste dali na 
Vlajku, jste se zavázali chránit Slovo. Kdykoliv jste se setkali s tím, že Slovo bylo napa-
dáno, špiněno nebo překrucováno, měli jste  povinnost ho chránit! Neměli jste se snad 
hádat o Slově, ale měli jste jasně vyjádřit, že tu je překrucovaná Pravda!

Lidé vás pozorovali a viděli, že Slovo, o němž jste tvrdili, že je pro vás vším, ve sku-
tečnosti nehájíte, a že jste ho tedy odhodili jako vzácnou perlu pod nohy sviním! Všichni 
ti,  kteří  kvůli  tomuto  vašemu jednání  byť  jen  zaváhali  při  hledání  Pravdy,  navázali 
s vámi vlákno, které vás neochvějně tahá tam, odkud není návratu.

Vězte, že na každém z vás jsou jen těchto vláken tisíce, neboť vaše nesprávné myš-
lenky, které jste tím vytvořili, mohly ovlivnit a i ovlivnily tisíce lidí po celé Zemi. Tato 
vlákna však nejsou ta nejhorší.

Mnozí z vás po zpečetění přestali hledat svůj úkol myslíce si, že je na to ještě čas. 
Podobali se pomateným pannám, které mají prázdné vzácné lampy na olej. Přišel ženich 
a svatebčany našel nepřipravené.

Tímto jednáním jste podpořili miliardy těch, kteří taktéž pohodlně a z vlastní lenosti 
věří ve spasení skrze církev. Jako těžký olověný závoj vás tato vlákna obalila a stáhla 
velmi hluboko.

Ptáte se nyní: „Jak to, že jsme nehledali, vždyť přece jsme se snažili dělat to či ono!“ 
To jste se sice snažili, ale neptali jste se, zda je to i Boží Vůle, abyste to či ono dělali.  
Přesně tak, jako když věřící církví ve své „zbožnosti“ chodí každý den na přijímání nebo 
konají  misionářskou činnost  bez  ohledu na  to,  zda  tím  někomu  skutečně pomohou. 
Častokrát se vaše činnost ve Výšinách jevila jako ohavnost.

Ptáte se nyní, jak jste měli nalézt ten  pravý úkol? Na všechno najdete odpověď ve 
Slově, které jako Bibli čtete stále dokola. To jste měli vědět dříve, než jste šli slibovat 
věrnost tomuto Slovu! Nemuseli jste poznat úkol, ale měli jste poznat aspoň způsob, jak 
jej poznat.
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Plnění a neplnění Boží Vůle

Úplně nejhorší však bylo jiné vaše jednání. Tehdy, když jste poznali, že někteří nosi-
telé kříže jednají proti Slovu, tedy proti Zákonu, měli jste je varovat. Tím, že jste mlčky 
toto jednání tolerovali nebo přehlíželi, jste jim napomáhali a tím jste s nimi navázali ta-
ková vlákna, která jsou pevnější než nejtvrdší diamant a stahují vás tam, kam patří ti,  
s nimiž jste takto svázáni.

Ještě horší je však to, že jste se od takovýchto lidí nedistancovali, tedy neobrátili jste 
se k nim zády, přestože jste poznali, jací jsou. Tím jste totiž veřejně projevili  souhlas  
s jejich jednáním, čímž jste nejenže mohli, ale také jste skutečně i ovlivnili jednání ji-
ných, a tak jste je vystavili přímému vlivu tohoto zlého působení.

Ptáte se nyní, zda jste měli jiné odsuzovat, zatracovat nebo co jste vlastně měli dělat. 
Je to jednoduché. Nemuseli jste nikoho odsuzovat ani zatracovat, nemuseli jste dokonce 
nikomu ani nic říct. Stačilo, aby vaše myšlenky byly v souladu s vaším jednáním, tedy 
abyste k takovým lidem přestali chodit bez ohledu na to, kdo a čím jsou.

Jelikož jste tak neučinili, vaše jednání se dostalo do rozporu s vaším původním smýš-
lením, zahalilo ho a postupně zadusilo.

Nakonec se musíme obrátit k těm, kteří si myslí, že nepatří ani do jedné z těch sku-
pin, které tu byly vyjmenovány. Ti se mýlí ze všech nejvíce. Jsou to totiž ti, kteří ze 
Slova svým jednáním udělali novou církev!

Jsou to stovky těch lidí, kteří jsou příliš zaměstnáni každodenním životem, že nemají 
čas hledat svůj úkol, a proto se duchovně „mohou realizovat“ jen po večerech a přes 
víkend. Přesně tak jako věřící všech jiných církví.

Myslí si, že jsou spaseni tím, že znají Slovo, že věří v Syna Člověka a v Syna Boží-
ho, že se pravidelně zúčastňují pobožností a jiných duchovních činností. O Slově jen 
krásně vykládají,  ale nedokáží jedno, to podstatné,  Slovo žít,  tedy sloužit  Mu v této 
konkrétní proměně svého bytí.

Ptáte se jak nebo proč? Běžte za nimi a zeptejte se jich: „Jaký je váš úkol, který vám 
svěřil  Bůh, když jste slibovali  věrnost  před  stolem Pána?“ Jejich odpověď bude:  „Já 
nejsem nic…“ nebo „Mám svůj úkol a jen ten musím splnit…“ nebo „Mohu plnit jaký-
koliv úkol, kterým mne Bůh pověří…“ Jen jedno jediné se nedozvíte, jaký  konkrétní 
úkol to je!

Tito věřící mají na krku těžký kámen, kámen překroucení Slova, neboť to byli oni, 
kdo založili církev Svatého Grálu!
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19. Řád Grálu

Ruším své spojení se všemi skupinami, hnutími, sektami, řády či církvemi, které se od-
volávají na Svatý Grál. Já, který jsem Svatý Grál, prohlašuji:

Nebude více spojení se mnou tam, kde se nežije podle Slova!
Co jste to vnesli do živého dění … jen dogmata a strnulost! Co jste to učinili ze stav-

by, kterou jsem pracně budoval?! Jen ruiny a prach!
Strhli jste postavenou pyramidu, a tak jste sami zničili spojení se Svatým Grálem! 

Církev jste vybudovali, lidé! Novou církev! Ve všem jste se řídili směrnicemi bez života 
v dogmatické strnulosti.

Vznešený pojem „služba“ jste si zaměnili s posluhováním a uklízením. Vaše jednání 
je jen  ohavnost. Podívejte se na své pobožnosti tak, jak se jeví z Výšin, přepadne vás 
hnus a odpor!

Kvůli tomu všemu ruším spojení.
Lidstvo však nesmí zůstat bez pomoci, a tak zakládám nový Řád Grálu. Musí nést 

tento název, neboť slovo „řád“ znamená pořádek. Slovo „hnutí“ jste strhli do politických 
skupin a ještě k tomu se ve vás zachvívá nesprávně, podobně jako slovo „pohnutka“.

Řád Grálu je čistě duchovní. Jeho členové jsou jen ti, kteří Slovo skutečně žijí. Řád 
Grálu proto nebude mít žádné přihlášky. Členství v něm je čistě duchovní a automa-
ticky zaniká tehdy, kdy člověk přestane žít podle Slova.

To samozřejmě neznamená,  že  někdo nemůže i  hrubohmotně deklarovat  členství 
v tomto řádu. Nejenže může, ale dokonce musí toto členství veřejně deklarovat, pokud 
chce dosáhnout vědomého plnění svého úkolu.

Také v Řádu Grálu musí být pozemské směrnice, potažmo řekněme předpisy, které 
však nebudou žádným dogmatem, ale jen doporučením, aby každé hrubohmotné dění 
bylo zároveň i děním duchovním.

Amen!
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20. Na co čekáte?

Na co čekáte, lidé? Co si myslíte, dokdy vám byl dán čas na to, abyste našli svůj úkol?
Abyste si ujasnili, kolik času ještě máte, nebo lépe řečeno nemáte, vraťme se ke zpe-

čeťovaní. To se skládá ze tří kroků:
První krok ke zpečetění je vaše svobodné rozhodnutí chtít sloužit ve všech proměnách 

svého bytí. Nezáleží ve kterém životě, zda tu nebo v záhrobí, tento slib složíte. Je to slib, 
který musí proudit z vašeho nejniternějšího citu a duchovně se stává ihned činem.

Viditelnou formou tohoto činu je duchovní plášť věrnosti. Tento plášť není myšlen 
jen jako obraz, ale vy ho skutečně svým čistým cítěním vytvoříte. Jen ten, kdo skutečně 
tento plášť vytvořil, smí být následně zpečetěn i  hrubohmotným aktem. O tom však 
později.

Druhým krokem ke zpečetění je duchovní zpečetění. Pokud jste dokázali udělat krok 
první, je vaší prosbě vyhověno a vy dostáváte duchovní požehnání pro vaši službu. Toto 
požehnání spočívá v tom, že na vámi připravený plášť je zavěšen na zlatém řetězu sym-
bol vaší služby.

Bývá to stříbrná holubice, která je zavěšena těm, kteří smějí sloužit jako bojovníci 
nebo rytíři Čistoty. Dále to bývá zlatý kříž, který dostávají ti, kteří smějí sloužit jako 
bojovníci za Pravdu. Dalším ze symbolů bývá červený kalich, který smějí nosit ti, kteří 
jsou povoláni ke službě kněžství. Posledním ze všech symbolů je symbol Trojjedinosti, 
zlatý kříž s červeným kalichem uprostřed, v němž se vznáší stříbrná holubice. Je zavě-
šen těm, kteří již vědí, co je služba, a jako rytíři Čistoty jsou povoláni za bojovníky za 
Pravdu do kněžského stavu.

Třetí  krok ke zpečetění je poslední.  Pokud je duch duchovně zpečetěn, může být 
zpečetěn i hmotně. Při tomto aktu mu je jeho duchovní plášť i se symbolem jeho služby 
propůjčen a dán na jeho ramena.

Tento akt je ten nedůležitější, neboť je to vlastně začátek služby ve stvoření. Bez 
předcházejících dvou kroků je však hrubohmotné jednání jen divadlem pro oči. Pokud 
duch ví, co je služba, hrubohmotné zpečetění může nastat i mimo jakékoliv slavnosti, 
pokud proudí Síla požehnání, protože každý den takového ducha je pravá pobožnost či 
dokonce slavnost.

Vraťme se však k prvnímu kroku, kroku nejdůležitějšímu. Bez svobodného chtění 
čistého ducha nedojde k vytvoření duchovního pláště a tím ani k duchovnímu zpečetění. 
Nechť si nikdo nezaměňuje rozumové chtění s citem ducha, protože  jedině cit dokáže 
vybudovat něco duchovního.

Obrovská je vina těch, kteří jen rozumově prosí bez odpovídajícího citu, a ještě větší 
těch, kteří plášť vytvořili, ale pak nesplnili.

Od hrubohmotného zpečetění, tedy od doby, kdy je na ramena ducha položen plášť, 
je stanovena přesná doba, dokdy musí začít plnit svůj slib. Tuto dobu však nepočítejte 
na roky nebo měsíce, ale na dny a týdny. Přesně jeden pozemský rok trvá tato doba!

Po tomto termínu buď víte, jaký je váš úkol, a proto jej můžete začít plnit, nebo ne-
víte, a proto vám musí být plášť odňat!

Společně s propůjčeným pláštěm je každému prosícímu též označeno čelo symbolem 
kříže, což znamená, že tento služebník stojí v ochraně Boží. Odebráním pláště nemusí 
dojít ihned i ke smazání tohoto symbolu, protože to závisí na jiném jednání dotyčného 
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Na co čekáte?

člověka.
Odebráním pláště však duch ztrácí to nejvyšší, čeho mohl dosáhnout, vědomou služ-

bu Bohu. Plášť se změní na těžký kámen viny za nesplnění a tahá dotyčného člověka 
tam, odkud není návratu. Nejprve se musí zbavit tohoto kamene, aby vůbec mohl po-
prosit o novou službu.

Vůbec to není jednoduché. Svým poklesem ztrácí smysl pro duchovní, čehož ná-
sledkem je zatemnění jeho jednání. Postupně mu bledne i symbol kříže na čele, až se  
může úplně ztratit.

Tisíce duchů prosily o hrubohmotné zpečetění.  Většina z nich vytvořila duchovní 
plášť služby, a proto byla i právoplatně hrubohmotně zpečetěna. Ti ostatní zažili jen ma-
ličké divadélko. Z těch však, kteří byli právoplatně zpečetění, nepoznal svůj úkol téměř 
nikdo!

Od prvního zpečetění před téměř sto lety do dnešního dne, tedy do začátku Tisícileté 
říše, poznalo svůj úkol necelých tři sta stvořených, kteří pocházeli ze všech části stvo-
ření. Nemyslete si, že tam patříte i vy!

Poslední platné hrubohmotné zpečetění zde bylo již velmi dávno, ještě v minulém 
tisíciletí.

Platné pozemské zpečetění se může uskutečnit jen na místě, které není znesvěcené! 
Hrubohmotné vysvěcení není nutné, neboť to by pak v průběhu tisíciletí nebyl zpečetěn 
prakticky nikdo.

Vaším jednáním jste znesvětili úplně všechny hrubohmotně vysvěcené stánky Světla 
a místnosti pro pobožnosti. Jako první byl znesvěcen stánek na Hoře. Ty, které jste chtěli 
posvětit potom, byly znesvěceny dříve, než vůbec mohly být posvěceny.

Jako poslední jste na Velikonoce prvního roku Tisícileté říše znesvětili i poslední dva 
stánky, které jako jediné na celé Zemi ještě nesly tuto pečeť. Nemyslete si, že to bylo ve 
vaší zemi. Ty vaše byly znesvěceny již dávno!

Na co ještě čekáte, lidé?!
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21. Zodpovědnost za stánek

Chodíte na pobožnosti do stánků a vykonáváte při tom různé úkoly. Někteří z vás střeží 
vchod, jiní jsou hudebníci, někteří čtou a většina z vás jsou účastníci.

Myslíte si, že tyto úkoly vykonáváte správně tehdy, když je děláte s patřičnou dů-
stojností, pokud možno tak, aby to vypadalo bezchybně.

Každý úkol, který konáte, s sebou přirozeně nese zodpovědnost. O tom, zda jste úkol 
splnili,  ovšem  nemůže  rozhodovat  jen  jeho  hrubohmotné  provedení,  ale  výhradně 
duchovní plnění toho, co se za úkolem skutečně ukrývá, bez ohledu na to, zda si toho 
jste nebo nejste vědomi.

Všechny úkoly, které vykonáváte před oltářem Pána, nejsou náhodné, ale mají svůj 
obraz ve Výšinách:

Nejdůležitějším úkolem je ochrana stánku před znečištěním. Tento úkol bere na svá 
ramena každý, kdo do stánku vstupuje, tedy i účastníci pobožnosti. Jejich zodpovědnost 
spočívá  v  tom,  že  nemají  právo vstoupit  do stánku,  když  jsou  si  vědomi,  že  jejich 
jednání není v souladu se Zákonem.

Před vchodem do stánku má stát první stráž. Měli by to být jen takoví duchové, kteří 
mají otevřen duchovní zrak, a tedy vidí, jací jsou přicházející. Jejich úkolem je zabránit 
vstupu těm, u nichž vidí, že do stánku nepatří.

Za nimi má být druhá stráž.  Tu mají  dělat  takoví duchové,  kteří  duchovně slyší. 
Jejich úkolem je do stánku nepustit ty, kteří tam nepatří svou nezralostí, přestože mohou 
být čistí.

Přímo uvnitř stánku má být třetí stráž. Ta má největší zodpovědnost. Mohou ji dělat 
jen ti duchové, kteří zároveň duchovně vidí i slyší. Jejich úkol je uvést lidi na místa a po 
dobu celé pobožnosti střežit, aby jejich jednání nebylo proti Zákonu. V případě, že by se 
u někoho byť jen zrodila nesprávná myšlenka, jsou povinni jej odvést ven.

Podívejme se na další úkoly. Velmi důležitým je příprava oltáře. S ní je spojeno také 
zapalování a zhášení svíček. Duch, který je pověřen tímto úkolem, nese zodpovědnost 
v tom, že oltář je obrazem jeho opravdového citu k Bohu. Je zodpovědný i za to, že 
upravený oltář připomene lidem, odkud jde Síla do stvoření, a nepřipomíná jim nic po-
zemského.

Úkol strážce Slova má ten duch, který je pověřen čtením. Je zodpovědný za to, že 
Slovo přednese v tom významu, jaký skutečně má. Proto musí mít otevřen duchovní 
sluch, aby správně vycítil místa, kde je třeba Slovo vhodně zvýraznit nebo zabarvit.

V neposlední řadě je velká zodpovědnost i na hudebnících. Vhodným výběrem hud-
by dotvářejí celkový rámec pobožnosti a jejich zodpovědnost je právě v tom, aby tento 
rámec přesně odpovídal obsahu a významu Slova.

Ostatní úkoly, které běžně vykonáváte, jako uklízení, zdravotní služba atd., jsou jen 
druhořadé  úkoly  nemající  přímou souvislost  s  pobožností,  a  proto  zodpovědnost  za 
jejich správné vykonávání zůstává v hrubohmotných rámcích.

Všechny úkoly, které konáte před oltářem Pána, jsou ve skutečnosti jen součástí úko-
lu ochrany Slova a úkol ochrany Slova je jen jednou ze součástí vaší služby Bohu. Vše 
máte dělat zodpovědně i vznešeně, ale nezaměňujte si jeden částečný úkol s celou služ-
bou a nezaměňujte si pozemské provedení s duchovní zodpovědností.

Po tomto úvodu se blíže podívejte na to, co děláte před oltářem Pána vy. Musí vás 
pojmout hrůza z pomyšlení, co všechno děláte opačně.
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Zodpovědnost za stánek

Uklízení považujete za nejvyšší službu a vedete o tom sáhodlouhé debaty! Oltář zdo-
bíte jako v kostele, jen aby se líbil lidem, tedy aby byl „efektní“! Slovo čte kdekdo, a to 
takovým způsobem, že zdůrazňuje méně důležité poznámky, přičemž to podstatné za-
mlčuje! Stráž při vchodu kontroluje vstupenky a zamyká bránu! A jako uvaděče máte ty 
nejtemnější duchy!

Před pobožnostmi jste zvyklí mlčet ústy, ale nedokážete mlčet myšlenkami. Poznejte 
jejich pravý obsah:

„Ta má pěkné šaty, odkud na to bere?!“ „Nemám ten záhyb křivě?“ „Ta je ale tlustá!“ 
„S tou bych si i začal!“ „Ta má ale postavu!“ „Co to má za nemožné boty?“ „V té sukni 
vypadá příšerně!“

Myslíte si, že tyto výroky jsou přehnané? To jsou jen slabá slovní vyjádření toho, co 
ve skutečnosti z těchto lidí vychází ven! Ne snad jen jejich myšlením, ale především cí-
těním.  Rozpomeňte se  na ty,  o nichž víte,  že nežijí  právě ctnostným životem.  Ti  se 
alespoň netváří pokrytecky!

Vaše stánky jsou znesvěceny. Protože však nevíte, co to znamená, musíte se to nyní 
dozvědět.

Při posvěcení se stánek duchovně spojuje s Hradem Grálu. Místnosti pro pobožnosti 
s jeho předsálím, vysvěcené stánky s jeho praduchovní svatyní. Hala na Hoře byla spoje-
na přímo do bezbytostnosti.

Všechny, úplně všechny hrubohmotně vysvěcené stánky a místnosti pro pobožnosti 
jsou dnes  znesvěceny! Znesvěcení znamená, že se přeruší duchovní spojení s Hradem 
Grálu a ze stánku odcházejí jeho bytostní strážci. Znamená to, že dovnitř mohou vtrh-
nout kdejací temní duchové z druhého břehu. Ti všechny účastníky bez výjimky pošpi-
ní.

Ještě horší dění je při Hostině. Tehdy nikdo nebrání temným duchům, aby pošpinili 
tuto Hostinu jedy ze střední hrubohmotnosti. Toto se následně může projevit rozličnými 
hrubohmotnými těžkostmi podle citlivosti příslušného člověka.

Takto dochází k jemnohmotnému a v některých případech i k hrubohmotnému po-
škození.  K jemnohmotnému poškození  však dochází  i  v těch případech,  kdy nejsou 
temní duchové z druhého břehu přítomni. Jestliže se tam v té době nacházejí temní 
duchové, kteří jsou ještě mezi živými, přítomnost jiných, čistých duchů je duchovně 
provokuje k nesprávnému jednání, čímž ty čisté taktéž pošpiní. Kromě toho, v mnoha 
případech dochází k navázání vzájemných poutajících vláken, a to tím, že přestože ti 
čistí  znají jejich nesprávné konání,  neupozorní je na to a svou tichou přítomností  je 
vlastně podle Zákona podporují!*

Nyní se ptáte, kdo jsou ti temní. Jsou to ti, o nichž si sice nemyslíte, že jsou temní, 
ale přesto víte, že jejich jednání nebylo vždy podle Zákona.  Oni znesvětili vaše stánky 
a oni způsobili, že Zemi hrozil  předčasný zánik ve výlevce!“** Z duchovního hlediska 
byly jejich činy rovny  vraždě! Pokud budou oni chodit do stánků, nemohou být tyto 
opětovně posvěceny.

V každé zemi a do každého stánku chodí právě takoví duchové a většinou tam vyko-
návají úkoly, které jsme zmínili na začátku této přednášky. Jestli si myslíte, že se to snad 
týká jiných států nebo jiných stánků, musíme vám říci, že ne! Týká se to bez jedné jedi-

* Přednáška: „Plnění a neplnění Boží Vůle“
** Přednáška: „První rok Tisícileté říše“
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né výjimky všech doposud hrubohmotně vysvěcených stánků!
Slyšte tedy varování: „Ti, kteří chtějí nadále sloužit tomu, komu to slíbili, nechť se 

od této chvíle vyhýbají těmto místům, jestliže jsou si vědomi nesprávného dění, které 
tam probíhá! Nejmenší jemnohmotná újma, která je spojena s návštěvou takových míst, 
je ta, že naváží pevné vlákno s těmi, kteří své vědomé bytí musí ukončit v bolestném 
procesu očisty ve výlevce! Ostatní následky musíte poznat již sami!“ – –

Po skončení očisty v hrubé hrubohmotnosti budou moci být stánky opět vysvěceny, 
ale až tehdy, protože již nebude možno je znesvětit. Do té doby nebude jakákoliv prosba 
o posvěcení vyslyšena! Zatím můžete chodit do stánků jen v těch případech, kdy si bu-
dete jisti, že strážcové nepustí dovnitř nikoho z těch, kteří způsobili znesvěcení těchto 
míst.
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22. Zúčtování

Do vašeho stvoření zavítal host. Ne že by byl hostem, neboť zavítal do svého, ale cítil se 
jako host, protože všechno dokola Mu bylo cizí.

Do svého přišel jako ten, komu to patří, a žádal od správců zúčtování. Ale správcové 
považovali svěřenou Zemi za své vlastnictví a právoplatného majitele pohanili a zabili!

Majitel se vrátil domů, ale ještě předtím pověřil tu, která Mu byla životní družkou, 
tedy tu, která byla taktéž Jednota, aby chránila to, co vybudoval, před cizí rukou.

Věrně opatrovala svěřený majetek, aby ho na sklonku svého života odevzdala té, kte-
rá přestože nebyla Jednota, tuto Jednotu vědomě poznala.

I této služebnici se svěřený majetek podařilo ochránit. Na konci svého života ho svě-
řila do rukou toho, komu důvěřovala.

Zanedlouho po její  smrti  se však ukázala pravá tvář nového správce. Zatoužil po 
majetku a zlodějskou rukou si přisvojil to, co mu nepatřilo.

S hněvem odvrátil majitel svou tvář, aby se nemusel dívat na to, jak bylo to, co sám 
budoval, znesvěceno. Odvrátil svou tvář a uviděl nová místa, kde se mnozí snažili vybu-
dovat náhradu.

S radostí hleděl na toto dění, neboť slibovalo, že přinese mnoho dobrého ovoce. S ra-
dostí hleděl na nové správce, neboť doufal, že pochopí, jak vznešená je úloha správce.

Stačilo však, aby byla nová místa dobudována, a noví správci se zachovali přesně tak 
jako ten, kterého nejvíce odsuzovali. Kradmou rukou i oni sáhli na majetek, který jim 
nepatřil.

Začali se chovat ještě hůře, neboť majetek si nejen přisvojili, ale začali ho  uctívat, 
aby tím dokázali jiným, jací jsou světlí! Tak začali správci padat jeden za druhým.

Jako vlna se to převalilo světem a neobešlo to ani jednu jedinou zemi. Smutné bylo 
pozorovat toto dění, neboť tito lidé svým jednáním zbourali jim svěřené chrámy. A ještě 
ani  to  jim  nestačilo,  v  uctívání  pokračovali  i  nadále,  neboť  ruiny  mohli  vidět  jen 
duchovně, zatímco hrubohmotně se stavby ještě pyšně tyčily. Ano, pyšně, neboť tuto 
pýchu do nich vetkali ti, kteří byli jen jejich správci. Chrámy takto jeden za druhým pa-
daly jako lavina!

Nakonec zůstaly duchovně stát jen dva, každý v jiném státě, daleko od vás. Žel, ne 
tak daleko, abyste tam nemohli zajít. A vy jste tam také zašli. Přišli jste tam, neboť vás 
tyto chrámy provokovaly. Přišli jste tam jen s jediným cílem, zničit to pěkné! A to se 
vám i podařilo.

Takto padly i ty poslední dva chrámy, přestože je jejich správcové jako jediné neuctí-
vali. Jako jediné!
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23. První rok Tisícileté říše

Končí první rok Tisícileté říše. Poohlédněme se zpět a podívejme se ještě jednou na 
převratné dění, které bylo spojeno s koncem staré a se začátkem nové doby.

Na Velikonoce posledního roku staré doby byla otevřena výlevka pro očistu temných 
oblastí  těžkohmotnosti.  Jako první  do ní  vešel  ten,  který uvedl  mezi  lidi  nesprávný, 
pokušitelský princip.

Na svátek Čistoty byla jeho očista dokončena, proto mohla být otevřena brána, kte-
rou zatarasil, a i v hmotnosti mohla začít Tisíciletá říše.

Půl roku na očistu ve výlevce se vám zdá málo, ale musíte si uvědomit, že v těžko-
hmotnosti plyne čas pomalu, velmi pomalu. Jeden pozemský den jsou tam stovky let! 
Sami si vypočítejte, jak dlouho, předlouho trvá bolestná očista ve výlevce, když tam nej-
temnější duchové stráví, z hlediska pozemského času, tisíciletí!

Krátce před začátkem Tisícileté říše vám byla poskytnuta krátká, poslední možnost, 
abyste poznali, jaký je váš úkol. Do té doby jste měli možnost hledat jej. Ale jen do té 
doby!

7. září roku 2003 byl ten čas, který byl od pradávna dán jako čas konce. Čas konce 
pro to staré a čas začátku pro to nové. Tento den byl dnem obratu, protože od tohoto  
dne přestalo jakékoliv hledání a nastalo konečné zúčtování.

První měsíc Tisícileté říše byl časem třídění na berany a ovce. Všichni ti, kteří patřili 
k beranům, byli vyděděni. Znamená to, že od nich bylo odřezáno i to málo, co měli,  
a bylo jim přidáno to, čeho měli nejvíce.

Málo měli dobrého a mnoho měli zlého. Místo kamínků začaly vznikat hory, hory 
zla a nenávisti, protože ničeho jiného nebyli schopni. Tyto hory tak zatížily střední hru-
bohmotnost, že ji přivedly až na pokraj záhuby.

Zaplakali ve Výšinách, zaplakali i stvoření. Pár věrných však drželo stráž a bojovalo 
za záchranu. V hodině dvanácté, pár okamžiků před neodvratným koncem, se jim po-
dařila záchrana. Vyčerpaní, ale šťastní si směli oddychnout.

Následovalo nové dění, volání. Odtud, kde je Zákon, zazněl hlas, hlas plný smutku 
a zároveň plný svatého hněvu.

Místo toho, aby se duch vzpamatoval, ještě více se obrátil. Ve dvou světových obcích 
Sardes a Pergamos, se obrátil tak prudce, že se záchrana nepodařila. V průběhu jednoho 
měsíce padly obě do předčasného rozkladu.

Nový rok začal pokojně. Pokojně proto, že oproti tomu, co se dělo v předcházejících 
měsících, to nebylo, jak říkáte, až tak zlé. Ve skutečnosti jste byli zcela stejní jako před-
tím, to jen Vánoce vás na krátký čas utlumily.

Opět jste začali plnit poháry plné jedu a nenávisti, poháry, které byly jen dočasně vy-
řazeny z provozu. A tak hrozil Zemi nový zánik. Nebylo však možno Zemi zachraňovat 
tak jako doposud, protože ti bojovníci, kteří v říjnu Zemi zachránili, by další takový boj 
hrubohmotně nepřežili. Jejich těla doposud nesou stopy boje.

Ale další předčasné zániky nebyly chtěny! A tak se začala připravovat nová záchrana.
Na  Velikonoce prvního roku Tisícileté říše  vyšel  do duchovní části  stvoření  Pán. 

Toto dění mohutně prozářilo celé pozdější stvoření a částečně ochromilo ty, kteří jednali 
proti Světlu. Ochromení však netrvalo dlouho.
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První rok Tisícileté říše

Pár dní po svátku Svaté Holubice byly temné poháry opět plné! Tu vyšli do stvoření 
Jezdci Čistoty a rozmetali na prach temné myšlenkové formy ve střední hrubohmotnosti. 
Takto se 20. červen stal dnem, kdy byl ukončen soud i v hrubohmotnosti.

Temní duchové, kteří zůstali na Zemi, ztratili půdu pod nohama, protože se jim pře-
stalo dostávat posily z temných myšlenkových centrál. To podnítilo jejich temné chtění 
do takové míry, jaká neměla obdoby.

Ve své zuřivosti začali napadat vše světlé takovou silou, že každá jednotlivá myš-
lenka se rovnala síle celé bývalé myšlenkové centrály! Hrozilo, že tímto jednáním hru-
bohmotně zničí všechno dobré, co se tu ještě nacházelo. Doposud nikdy takové dění ne-
bylo! Ani světové války ve vší své hrůze nenapáchaly tolik zla!

Tu zazněl hlas: „Stačilo!“ Pohár přetekl, pohár Boží trpělivosti!
Maličká část přímo od Boha-Otce vyšla do nejvyšší části stvoření. V tom okamžiku 

všichni temní na druhém břehu upadli do bezvědomí. V tom okamžiku všechny temné, 
byť i jen vznikající myšlenky shořely na prach!

22. srpen roku 2004 je novým obratem světů, obratem posledním! Není více temna 
v myšlenkové části stvoření.

Není více temna!
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24. Ukončení soudu v hrubé hrubohmotnosti

Soud skončil. Ptáte se: „Proč není nic viditelné v hrubé hrubohmotnosti?“ Nemáte prav-
du, že není nic viditelné. Vaše představa je nesprávná v tom, co si pod hrubou hrubo-
hmotností představujete. Velmi dobře víte, že hrubá hrubohmotnost není jen to, co bez-
prostředně vidíte, ale i mnohá pro vás neviditelná záření a energie.*

Soud skončil  ve všech částech stvoření.  To znamená,  že  ve všech částech došlo 
k rozdělení na berany a ovce. Vy si myslíte, že již samotné toto rozdělení musí být ihned 
viditelné. To však není pravda. Je to stejné, jako když přehodíte na kolejnicích poslední 
výhybku  před stanicí.  Znamená to,  že změnit  sice již nic nemůžete,  ale do konečné 
stanice musíte ujet ještě několik metrů.

Čas, který je potřebný na ujetí těchto posledních metrů, je v každé části stvoření 
jiný.** Ve střední hrubohmotnosti jsou to z vašeho pohledu hodiny; v jemné části hrubé 
hrubohmotnosti, tedy v oblasti energie, jsou to týdny a měsíce; ve střední části hrubé 
hrubohmotnosti je to mnoho měsíců; v hrubé části hrubé hrubohmotnosti je to několik 
let; a v oblastech těžkohmotnosti jsou to mnohá a mnohá tisíciletí.

Pro dění však není rohodující, kdy vlak přijede do konečné stanice, ale kdy se ocitne 
za poslední výhybkou, protože pak se již nemůže vrátit zpět.

Před dvěma tisíciletími jste zavražděním Syna Božího přehodili poslední výhybku 
v duchovní oblasti. Tím soud začal.

O téměř dva tisíce let později jste zavražděním Syna Člověka přehodili poslední vý-
hybku v jemnohmotnosti. Tím soud v jemnohmotnosti skončil.

Na začátku Tisícileté říše jste přehodili poslední výhybku v jemné hrubohmotnosti. 
Tím soud skončil tam.

Ve střední hrubohmotnosti jste poslední výhybku přehodili na  Velikonoce prvního 
roku Tisícileté říše. Soud tam skončil a následně tam po dvou měsících dorazil vlak do 
cílové stanice.

V hrubé hrubohmotnosti jste přehodili poslední výhybku na svátek Svaté Holubice 
prvního roku Tisícileté říše. V oblasti energie následně vlak dorazil do konečné stanice 
na svátek Čistoty. V oblasti záření to bude o pár měsíců později, v oblasti hrubé části 
hrubé hrubohmotnosti o pár let. Bude to tehdy, kdy tu již nebude žádný temný duch!

Nepředstavujte si však, že se může stát nějaký zázrak. Všechno musí jít podle Záko-
na. To znamená, že nejdříve odejdou staří a nemocní a až následně ti ostatní. Nemoci 
jsou již v oblasti energie zasety, ale naplno se projeví až za pár let. I zde hraje velkou 
roli fyzická a psychická odolnost jednotlivců. Nečekejte proto, že se projeví za rok či za 
dva, ale nečekejte ani, že to bude za deset či patnáct let!

* Přednáška: „Hrubohmotnost“
** Přednáška: „Pozemský čas“
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25. Proč právě nyní začala Tisíciletá říše

Ptáte se: „Proč právě na svátek Čistoty začala Tisíciletá říše? Pro vysvětlení tohoto dění 
se musíme vrátit o mnoho miliónů let zpět.

Země byla tehdy čistá a všude vládla harmonie a mír. Duchovní jiskřičky se začaly 
vyvíjet.  Jejich  vývoj  podporovala  božsky-bytostná  dvojice,  Lucifer  společně  se  svou 
družkou. Také ona nesla jméno Lucifer, tedy Světlonoš, ale v jemnějším, ženském půso-
bení, tedy Lucie.

Zdálo se jí, že se duchovní jiskřičky vyvíjejí příliš pomalu, a v dobrém chtění hledala 
způsob, jak tento vývoj urychlit. Tímto jednáním se nevědomě postavila proti Boží Vůli, 
protože tato Vůle ze Zákona určila potřebnou dobu na vývoj jiskřiček. Lucie byla ihned 
varována, ale neposlechla, čímž se postavila proti Boží Vůli vědomě.

Tím trochu poklesla a ocitla se za branou, kterou střežila. Tato brána je branou do 
obrazu Hradu Grálu na hranici mezi duchovním a bytostným. Odchodem za tuto bránu 
do nejvyšší části jemnohmotnosti ji Lucie pro duchy jednosměrně uzavřela. Znamenalo 
to, že jakýkoliv stvořený, který pocházel z nižší části stvoření, než je božsky-bytostné, 
se do hmotnosti dostal, ale nazpět již ne! Zavřená brána se nevztahovala pouze na by-
tostné, a to proto, že ti používají jinou bránu, jejímž strážcem je Zeus.

Po tomto poklesu zavedla Lucie podle svého mínění lepší způsob pro vývoj duchů 
než Bohem danou pomáhající Lásku. Byl to princip pokušení, který znáte i jako princip 
soutěžení!

Lucie nabídla duchům zdánlivě nevinnou věc: „Podívej se, tvůj soused má víc. Snaž 
se i ty!“ U těch duchů, kteří byli již tehdy vědomí, neuspěla. Ale uspěla u některých jis-
křiček,  které zatím jen nabývaly vědomí.  Tímto děním poklesla Lucie až do hrubo-
hmotnosti.

Tehdy zaznělo z Výšin Slovo „Očista!“ Bytostní na základě tohoto příkazu začali bu-
dovat výlevku pro očistu padlých duchů. Musela to být výlevka, neboť hrubohmotnost 
lze očistit jen výlevkou.

Činy padlých duchů však byly tak těžké, že je bytostní museli podle Zákona odvádět 
až  do  těžkohmotnosti.  Proto  museli  bytostní  novou  výlevku  začít  stavět na  hrubo-
hmotně-těžkohmotné hranici a v těžkohmotnosti.

Protože vývoj jakýchkoliv hmotných těles probíhá podle Zákona, mohlo být přesně 
řečeno, kdy bude výlevka hotová.

Mezitím do těžkohmotnosti padla i Lucie. Protože první duchové padli do hříchu ve 
světové obci Ephesus, také Lucie šla do těžkohmotnosti právě tudy.

Ještě předtím začali lidé uctívat temno místa Boha! Lucifer,  který byl nyní v by-
tostném sám, viděl toto dění. Zalíbilo se mu to. Chtěl, aby uctívali i jeho, a proto padl  
i on! Jeho cesta do těžkohmotnosti byla ještě rychlejší než Luciina a vedla skrz světovou 
obec Pergamos. Ve stejnou dobu mohli lidé ve světové obci Ephesus Lucii při Zemi také 
vidět.

Přiblížil se zaslíbený čas pro otevření výlevky. Mladík z Hradu byl již připraven, 
proto mohl vyjít do stvoření. Třináct Jezdců vyšlo, aby působili tam, kde je to nutné. Do 
sedmi světových obcí se rozdělili tak, aby v každé mohli co nejlépe působit. To bylo za-
slíbené projití všech světových obcí Pánem. Vnitřně jako Jednota, navenek jako rozdílné 
osoby měli stále mezi sebou spojení.
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Proč právě nyní začala Tisíciletá říše

Abd-ru-shin, Marie a Lev vyšli do světové části Ephesus. Tři proto, že tehdy byla 
tato světová obec nejtemnější.  Do světových obcí  Loadicea a Sardes vyšli  po dvou 
Jezdcích – Oriel s Irmingard a Gabriel s Elisabeth. A do světových obcí Pergamos, Phi-
ladelphia,  Smyrna a  Thyatira vyšli  po jednom Jezdci  –  Ezechiel,  Raphael,  Ephraim 
a Michael.

Do těžkohmotnosti skrz světovou obec Pergamos bez toho, aby se zastavili na hrubo-
hmotné Zemi, vyšel Priel s Marií. Jejich úkol byl spoutat Lucifera.

Jedině ve světové obci Ephesus bylo nutné, aby se Pán na Zemi také inkarnoval. Ve 
všech ostatních šli jezdci do střední hrubohmotnosti.

V těžkohmotnosti mezitím proběhl zápas.  Lucii a Luciferovi byly odňaty symboly 
jejich moci – čelenka se symbolem vah a kopí. Tehdy se zároveň oba dva dozvěděli, že 
je čeká bolestná očista ve výlevce. Do té doby to nevěděli, protože bytostní nepodléhali 
jejich moci a výlevka pro duchy nikdy nebyla chtěna. Vynutili si ji až duchové svým 
jednáním!

Místo lítosti zazněl z těžkohmotnosti výkřik zuřivosti. Byl směřován zejména do svě-
tové obce Ephesus, neboť tam bylo nejvíce temných duchů. Proto tam musel přijít Syn 
Boží Ježíš, protože jinak by tato světová obec padla! – –

Od věčnosti je nad stvořením Trojzákon „Láska – Spravedlnost – Čistota“. Tento 
Trojzákon se zachvívá v Jednotě, v Dokonalosti. Pravidelně, přesně v určený čas je vy-
zařována síla jednotlivých Zákonů do stvoření na jeho udržení a podporu.

Stvoření  vzniká v den Svaté  Holubice,  kdy je  do stvoření  vylévána Spravedlnost. 
Ženy jako první musí podat zúčtování za své jednání v den Čisté Lilie, kdy je do stvo-
ření vylévána Čistota. Opětovné posílení stvoření je v den Červené Růže, kdy je do stvo-
ření vylévána Láska. Nakonec, v den Beránka, kdy je do stvoření vylévána síla Trojzá-
kona, síla Dokonalosti, musí podat zúčtování muži.

Tento svátek byl v dávných dobách znám. Je velmi smutné, že krátce před tímto 
dnem lidé zavraždili Syna Božího! Tehdy zaznělo Slovo: „Nesmíte!“

Od té chvíle až do ukončení soudu se tento svátek na Zemi nesměl slavit na znamení 
smutku! Ani si neumíte představit, co všechno to pro vás znamenalo. Nesměli jste podat 
zúčtování, neboť jste neměli jaké!

Právě v  tento  den,  po  více  než  dvaceti  miliónech let  vývoje,  byla  podle  Zákona 
otevřena výlevka. Jako první do ní vešli Lucie a Lucifer. V den Čisté Lilie, tedy přesně 
za půl roku vašeho času, odtud vyšli podle Zákona očištěni. Až tehdy mohlo být ode-
vzdáno kopí a čelenka nové  Lucii a Luciferovi, kteří na ně v bytostném čekali. Tímto 
děním mohla být opět po mnoha miliónech let otevřená brána a první duchové se vrátili 
domů.

Proto je tento den začátkem zaslíbené Tisícileté říše i v hrubohmotnosti.
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26. Svědectví

Slyšte svědectví těch, kteří přežili.
Rok uplynul od doby, kdy byla tato část stvoření zachráněna před pádem do před-

časného rozkladu. Všechno se změnilo, jen duch člověka stále stojí nechápavě před tím-
to velkým děním a tváří se, jako by se nic nestalo.

Svědectví vydávají ti, kteří přímo bojovali za záchranu a kteří přežili.  Žel,  mnozí 
bojovníci tento boj nevydrželi a předčasně opustili tuto Zem. Tím se však „grálisti“ zatí-
žili ještě více, neboť to byla jejich vina, že bojovníci vůbec museli bojovat proti jejich 
pádu, a tedy je tito „grálisti“ hrubohmotně zavraždili!

Celkem sedm bojovníků nevydrželo tento boj.  Na jejich velkou prosbu,  že  chtějí 
pokračovat ve své práci, jim laskavě Bůh-Otec dovolil, že se pět z nich smí ještě jednou, 
a to naposled, narodit na Zemi. Nemuseli tak učinit, ale jejich Láska k těm, kteří zůstali, 
byla tak velká, že jim bylo vyhověno. Zbývající dva se vrátit nemohli, neboť byli pově-
řeni důležitějším úkolem – střežit Svatý Grál!

Církev Svatého Grálu ještě stojí na zdánlivě pevných nohách. Ale již přicházejí noví 
pomocníci, aby na jejich ruinách postavili novou duchovní stavbu. Jako první vycházejí 
do boje noví rytíři a rytíři Svatého Grálu, aby jim připravili půdu. Jejich úkol je rozmetat 
na prach všechny církve a sekty, které kdy „grálisti“ založili.

Jen pláč a skřípění zubů se bude ozývat z těch míst, kde je hlava hada, který jedovatě 
zapustil zuby do svatého dění. Ano, dobře slyšíte. Svatého! Neboť je to Bůh-Otec, který 
nyní přímo vysílá paprsky Síly k ukončení a začátku toho všeho, co se ukončit nebo za-
čít má.

Veřejně se musí had odhalit, aby každý poznal, jak jedovaté byly jeho zuby, a s hnu-
sem se od něj odvrátil. V každé zemi této Země najdete pozemská těla, která jsou ovlá-
dána netvory. Označení „duch“ si nezaslouží,  protože jejich duševní forma je netvor. 
Toto slovo nezní pěkně, ale i přesto je ještě příliš slabým označením skutečnosti. Slova 
„verbež“ nebo „havěť“ by byla lichotkou!

Vy, kteří vidíte, podívejte se dobře kolem sebe. Ale dopředu vás varujeme – nezhroz-
te se toho, co uvidíte! Ti, kteří přežili, viděli, a proto vědí, jaký je to pohled. Nedbejte na 
pozemská těla, ta se nedají tak rychle změnit. Nebojte se ptát, pokud nebudete vidět, ale 
sami nejdříve zkoumejte, velmi přísně zkoumejte podle Zákona sebe i ostatní. Zkoumej-
te sami v sobě a přísně, velmi přísně posuzujte každé dění.

Nelekněte se těžkosti tohoto úkolu, neboť vám bude jen ku pomoci. Nezapomínejte 
přitom na starou pravdu: „První budou poslední a poslední budou první!“
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27. Očista hrubé hrubohmotnosti

Všichni čekáte na zaslíbené tři měsíce, během nichž má dojít k očistě hrubohmotnosti, 
a přitom jste si nevšimli, že ty tři měsíce již dávno plynou. Usmíváte se nad tím: „Jak 
to, vždyť bychom si museli něčeho všimnout.“

Všimli byste si, kdybyste měli otevřené oči. Jenže vaše oči jsou slepé a uši hluché ke 
všemu, co je tak viditelné, že si toho musel všimnout každý.

Viděli jste hrubohmotné děje, které byly začátkem této očisty – tisícileté vody, které 
umývaly a čistily mnohá území, prudké vichřice a bouřky či zemětřesení na mnoha 
místech, kde do té doby nikdy nebyly. A všechny tyto živelné pohromy byly jen malým 
důsledkem velmi velkého dění – návratu Země na původní dráhu, jakou měla před tisí-
ciletími.

Země se znovu zahřívá na takovou teplotu, jakou měla kdysi, ale vy se hrozíte tak-
zvaného globálního oteplování. Tyto a ještě i mnohé jiné vám zatím neviditelné hrubo-
hmotné  projevy jsou  prvním krokem,  který  byl  nutný  k  tomu,  aby mohla  na  Zemi 
proběhnout hrubohmotná očista.

Nyní nastane hrubohmotná očista mezi duchy, kteří byli již dávno vytříděni na bera-
ny a ovce. Doposud jste si mysleli, že právě tato očista potrvá vaše tři hrubohmotné mě-
síce. Neuvědomili jste si však, že pokud by měla za tři měsíce vymřít jedna třetina lidí, 
tak by pro nákazu vymřeli všichni, neboť by se nestačilo pochovávat mrtvé.

Tři pozemské měsíce bude trvat tato očista. Ale vy nevíte, co jsou tři pozemské měsí-
ce.

O duchovních vám bylo řečeno, tam je tisíc let jako jeden den. Ani s nimi se však 
nesnažte dělat přepočty, protože i  toto číslo je jen obraz. Skutečný duchovní den je 
mnohem delší z hlediska pozemského času.

A pozemský čas znamená čas v hmotnosti, neboť tam je Země. Ale to není čas na 
vaší  planetě,  ale  čas  v  hmotnosti  jako  takový.  Zapomínáte  totiž,  že  očista  hrubo-
hmotnosti  musí  proběhnout i  v úrovních myšlenek,  tedy i  v jemné a střední  hrubo-
hmotnosti.

Tam všude platí takzvaný pozemský čas, který se ve skutečnosti měří podle času, 
který platí na hranici mezi hrubou jemnohmotností a jemnou hrubohmotností. Stejně 
tak se duchovní čas měří podle času, který platí v Hradu Grálu.
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28. Co činíte, lidé?

Co činíte, lidé, když mezi sebou mluvíte o jiných? Myslíte si, že vaše řeči jsou jen ne-
škodný rozhovor, ale opak je pravdou. Žádný váš rozhovor o jiných není neškodný. Za 
vším jsou skryty vaše city, které jsou plné nenávisti a závisti.

Bojíte se, protože váš duch, nebo lépe řečeno malá tlející jiskřička, cítí, že ten, kdo 
se vydává za vědomého, ve skutečnosti neplní a čeká ho bolestné prožívání v procesu 
očisty. Bojíte se toho, ale nechcete si přiznat svou vlastní vinu. Stále, stejně jako po tisí-
ciletí, ji chcete hodit na bedra těch, kteří vám překážejí jen proto, že se snaží plnit.

Kdybyste mohli, odstranili byste je jako něco, co překáží vašemu vnitřnímu klidu. 
Neuvědomujete si, že váš takzvaný vnitřní pokoj je narušován hlasem svědomí, které 
volá: „Co činíš, člověče?!“

Hlas  svědomí  není  nikdy možné  umlčet,  neboť  skrz  něj  k  vám promlouvá  vaše 
duchovní vedení, které vidí, co všechno děláte špatně a snaží se vás takto napomenout.

Zbabělí jste, lidé, neboť se bojíte toho, co vám řekne vaše svědomí. Je to však ne-
správné, protože byste se měli ve skutečnosti radovat, že tu máte někoho, kdo vám neu-
stále pomáhá. K vašemu sluchu doléhá hlas toho, který Je, a přece jej nechcete slyšet. 
Cítíte, že volání je vážné, ale nechcete jej poslouchat.

Nadarmo k vám bylo voláno, že jsou znesvěceny všechny stánky, když si myslíte, že 
právě vy je  můžete  posvětit  svou přítomností.  Klamete však sami  sebe tak,  jako se 
klamou tisíce těch, kteří doposud neposlechli radu bytostných a stále chodí na znesvě-
cenou Horu.

Argumentujete  mladými  lidmi,  kteří  chtějí  být  zpečetěni,  argumentujete  Svatou 
Hostinou, kterou chcete přijmout, argumentujete povinností konat slavnosti, argumen-
tujete vaší zodpovědností za stánek atd. Avšak úplně stejné argumenty mají i ti, kteří 
stále, na rozdíl od vás, nebo lépe řečeno přesně jako vy, nechtěli slyšet volání a chodí do 
znesvěceného stánku na Hoře.

Také tam chodí mnoho krásných mladých lidí a musíme říci, že ještě krásnějších než 
u vás, kteří ani netuší, že tak jako jinde, i tam byly dokonány duchovní vraždy. I tam 
chodí mnoho duchů jen proto, že cítí  povinnost tyto mladé lidi chránit nebo alespoň 
provázet.

Mýlíte se v tom, že tam chodí jen ti lidé, kteří vědomě podporují nesprávné jednání 
bývalých učedníků. Těch je dokonce menšina. Ta většina si myslí, že jich se to netýká, 
protože tam přece nejdou se zlým úmyslem, ale naopak, s tím nejlepším. Jaké pomýlené 
je jejich jednání! Myslí si, že dění se změní jen proto, že tam jdou oni.

Stejně se chováte i vy. Kdyby však ty tisíce skutečně přestaly na Horu chodit, snad 
by pochopili i ostatní, kde je pravda, a co je ještě důležitější, mohla být Hora již dnes  
očištěna, neboť bývalí učedníci ji dokáží uživit jen proto, že tam chodí ty tisíce.

Myslíte si, že u vás by to tak nešlo? Svým jednáním zdržujete závěrečné dění soudu 
v hrubohmotnosti, tedy jednáte přímo proti tomu, co jste slibovali! Při povolávání každý 
z duchů dostal stejný úkol, pomoct v závěrečné fázi soudu. Konkrétní formu této pomoci 
měl najít každý z vás sám. Nenašli jste, neboť jste hledali všechno možné, jen ne svůj 
úkol.

Četli jste v Zavátých dobách, že nové se nedá stavět na starém, že odklizení starého 
se neobejde bez hluku a povyku davů, ale přesně jako pštrosi jste strčili hlavu do písku,  
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Co činíte, lidé?

když ten povyk částečně začal.
Co činíte, lidé? Kdy konečně začnete konat to, co máte? Kdy se naučíte, co je plnění 

Boží Vůle? A protože si stále myslíte, že to  ti jiní, musíte vědět, kolik z vás jsou „ti 
jiní“, a tak pochopíte, proč je k vám voláno, že jste všichni duchovně mrtví.

Z miliónu lidských duchů čtyři vědí, co je plnění Boží Vůle. I z těch čtyř sotva každý 
desátý  skutečně  i  plní.  Většina  z  nich  žije  na  asijském  kontinentu.  Ani  oni  však 
nemohou plnit úplně, neboť jim v tom brání ti, kteří neplní.

Domů se však mohou vrátit jen ti duchové, kteří to vědí. Ostatní jsou duchovně mrt-
ví,  protože pokud se  to  nenaučí,  nestihnou se  vrátit  domů včas  a musí  zažít očistu 
hmotnosti.
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29. Svoboda

Svobodný je jen ten, kdo ví, kdo je jeho pán. Aby to však věděl, tak ho musí nejprve sly-
šet. Jeho hlas je všude kolem a zaznívá v každé chvíli. Ještě i ti, kteří neslyší, ho smějí 
najít v tištěné podobě. Nikdo, opravdu nikdo nemůže říci, že neměl příležitost, a proto 
je jen s podivem, kolik je ještě dnes nesvobodných duchů.

Vystavěli kolem sebe jemnohmotné mříže, v nichž jsou jako v okovech uvězněni těs-
ně před branou vedoucí  k slunci.  Tisíce, milióny jsou těch,  kteří  stojí  před mřížemi 
vlastního zoufalství a nemohou pochopit, že stačí, aby prohlédli, a mříže zmizí. Nejsou 
to milióny těch, kteří mrmlají modlitbu za modlitbou, ale tisíce těch, kteří si mysleli, že 
stáli ve Světle. Neuvědomují si, že stojí před mřížemi jen proto, že lidské názory kladli 
nad Vůli Boží.

V zemi soumraku je mnoho takových míst, kde nejedna duše zápasí o vlastní bytí. 
Hrůza přichází na jejich obyvatele, neboť již vidí obrovský vír podobný tornádu, který 
vede do rozkladu. A vidí též, jak pohlcuje jedno takové místo za druhým. Avšak místo 
toho, aby se vzdali mylných názorů, ještě více se přiklánějí ke svým bývalým vůdcům, 
kteří se na Zemi pyšnili tím, jaké mají dlouholeté zkušenosti. Tímto bezmyšlenkovitým 
přikláněním se však ve Světle jeví přesně jako ti blouznivci, kteří promrhali nejkrásnější 
léta svého života na takzvané studium jinohmotného světa a nyní stejně tak bezradně 
stojí před vlastními jinohmotnými mřížemi.

I kdybyste Poselství Grálu četli ne desítky, ale tisíce let, den co den, hodinu co hodi-
nu, nepochopili byste z něho ani stý díl, pokud byste byli hluší vůči hlasu, tedy Slovu, 
které je v něm ukryto.

Tak jako Ježíš křesťanů není Ježíš z Nazaretu, neboť křesťané si jej vymodelovali 
sami podle svých názorů a představ, tak ani Abd-ru-shin „grálistů“ není Abd-ru-shin 
z Vomperbergu, neboť si jej takto modelují podle svých nesprávných názorů a představ.

„Nechci založit novou církev…“, tak k vám bylo voláno. A co jste udělali! Za pár 
desítek let jste založili ne jednu, ale hned několik církví „grálistů“ s mnoha vedlejšími 
a bočními větvemi!

Ta nejznámější byla založena na posvátném místě, kde tato Země směla nosit nohu 
Pána. Toto místo bylo označeno jako „poutní místo“, tedy jádro Slova stejně, jako krátce 
předtím byla označena jedna forma Slova za jádro. Byli jste svědky tohoto dění, když 
několik učedníků vyhnalo poslední apoštoly a prohlásilo, že bez Hory nemůže být pravé 
pochopení Slova. Jako by mohlo být na nějakém místě zakotveno jeho pochopení!

Smějete se tomu a ani si neuvědomujete, že přesně tak se chováte i vy sami!
Jiná církev byla založena ve vaší zemi na místě nového chrámu, kde přesně stejně 

jako na Hoře bylo prohlášeno, že do něho mají přístup jen ti, kteří jsou věrni jeho správci.
Toto jsou však jen příklady. Církví „grálistů“ je ve skutečnosti mnohem více! Jestli 

chcete být nyní skutečně svobodní, odtrhněte se od nich vší silou, protože vás poutají!
Stejné dění tu bylo již před dvěma tisíci lety, kdy jeden z křesťanů označil v Římě 

domnělý hrob apoštola Petra za svaté místo, na které se upírají zraky celého světa, čímž 
založil křesťanskou církev se všemi známými i neznámými důsledky.

Vy jste však dnes již mnohem dále, protože již máte své chrámy, které uctíváte, své 
svaté, které vzýváte již za jejich života, či dokonce své mučedníky! Odpustky však ne-
existují!
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30. „Svatá“ prohlášení

Nastaly tři měsíce, a to hrubohmotné měsíce, v nichž se projeví šílenství ducha. Již se 
začalo projevovat „svatými“ prohlášeními. Mnozí z vás jste svědky, a pokud nejste, tak 
za chviličku budete, těch nejrůznějších prohlášení svých bližních o svém „vysokém“ 
původu.

Taková vyhlášení již znáte. Vždyť mnozí z vás se nejednou střetli s takzvanými pra-
duchovními či dokonce s někým ze Světla. Marie Magdaléna je na Zemi nejvíce rozšíře-
na, a to v desítkách žen. Po ní následují svatý Petr, Josef z Arimatie, Lao'c či Lie'c. Zají-
mavé je, že Zoroaster je jen jeden.

Doposud byla tato prohlášení  ojedinělá. Bylo to tak proto, že se slova rozcházela 
s myšlenkami. Uvnitř si to však další stovky a tisíce lidí myslely. Po jemnohmotném za-
setí šílenství však nyní dojde a dochází k závěrečným hrubohmotným projevům.

Neznámý virus, na něhož nebude lék, již začal ve vašich mozcích působit. A tak nyní 
propuknou první zaslíbené projevy šílenství, protože duchové budou muset říkat to, co 
si i skutečně myslí. A to bude pravé šílenství, protože až nyní poznáte, kolik z nich si 
o sobě myslí,  že jsou svatí. Nebudou to již jen jednotlivci jako doposud, ale desítky, 
stovky z vás. A to bude jen první krok!

Mějte proto oči a uši otevřené, abyste viděli a slyšeli všechna ta otevřená či skrytá 
prohlášení o svém původu či minulosti. Ta otevřená poznáte snadno, ta skrytá někdy ob-
tížněji. Ale chraňte se těm lidem odporovat, abyste nebyli ukamenováni.

Nechejte je jít svou cestou vedoucí do záhuby. A přestaňte se s nimi stýkat, abyste na 
té cestě neskončili i vy. Musí zůstat osamocení, neboť je to jediná cesta, kterou mohou 
kráčet, aby snad ještě pochopili, jak velmi se mýlí. Jestliže je nenecháte osamocené, 
podpoříte je, a tak se proviníte a svážete s nimi.
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31. Důvěra

Zvláštní jsou vztahy mezi vámi, lidé, velmi zvláštní. Obklopujete se přáteli, k nimž vzhlí-
žíte s důvěrou, a vyhýbáte se jiným lidem, ke kterým důvěru pojmout nemůžete. Samo-
zřejmě, máte mnohé zkušenosti, proto mnohým lidem, kterým důvěřujete, můžete oprav-
du důvěřovat, a mnohým lidem, kterým nedůvěřujete, opravdu nemůžete důvěřovat.

Žel, máte i přesně opačné vztahy. A to každý z vás, bez výjimky. Mnozí z těch, které 
znáte, si vaši důvěru vůbec nezaslouží, neboť jsou to nejhorší pokrytci. Jen se rozpo-
meňte, kolikrát jste o jiných slyšeli právě z jejich úst. A to takové věci, které v žádném 
případě nepatří na veřejnost. To si vážně myslíte, že o vás mlčí?

Ale to ještě není ten nejhorší druh pokrytců. Mnozí jsou ještě horší, mnohem více 
skrytí a na první pohled úplně bezúhonní. Jsou to pokrytci duše, kteří blahosklonně při-
svědčují všemu, co děláte, a raději vás na nic neupozorňují, i když vidí, že jednáte ne-
správně a špatně. Takto však podporují právě to špatné, neboť přestože u vás to může  
být  nevědomé  jednání,  zvyknete  si  na  něj  a  pak  to  přeroste  na  vědomé nesprávné 
jednání.

Ani to však nejsou ti nejhorší. Úplně nejhorší jsou takzvaní laskaví přátelé, kteří vás 
sem tam i pokárají, výjimečně i pochválí, ale na sebe nedají dopustit. Samozřejmě, s vě-
tou na rtech: „I my děláme chyby.“

To však již znáte … nebo byste měli znát. To, co si neuvědomujete, jsou vaši tak-
zvaní nepřátelé. Nemáme nyní na mysli politické protivníky nebo rivaly v práci. Větši-
nou za své nepřátele považujete ty, kteří jsou jiného vyznání než vy. Samozřejmě, vy je 
tak neoznačujete, ale ani jim nedůvěřujete, vždyť jak by vám mohl takový „negrálista“ 
rozumět?

A protože mu nedůvěřujete, raději mu ani nic neřeknete. Vždyť co kdyby vás zradil? 
Zapomínáte však na to, že Bohu je mnohem bližší neznámý rybář na břehu řeky, který 
sice Slovo, tedy vaši „bibli“, nezná, ale žije ji!
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32. Odpočinek po práci

„Dnes jsem měl těžký den, musím si odpočinout.“ Takto a podobně to zní ve všech ře-
čech po celé  Zemi.  Ale co si  lidé představují  pod odpočinkem? Jen plytkou zábavu 
a laškování.  A  něco  pěkného?  Ne,  na  to  jsou  příliš  unaveni.  Přečíst  si  knihu,  pro-
hlédnout si výstavu obrazů, jít do divadla nebo na koncert? To není přece pro ně, z toho 
přece nic nemají. Považují to za zbytečnosti.

Místo toho raději šíří řeči nebo jdou na pivo. A když jim nestačilo vydráždění nervů 
v práci, sledují sportovní zápasy. Je přece tak důležité vědět, kdo srazí druhého pěstmi 
na zem v boxerském zápasu, kdo vyskočí výš, kdo zaběhne rychleji, kdo střelí první gól 
atd. Je ještě mnoho, velmi mnoho druhů takové rozumové zábavy.

Rozum se sytí, přesycuje a člověk se cítí spokojen, vždyť nevybočuje z řady ostat-
ních. Položte jim však otázky: „Co z toho máte? Jaký užitek? Na co je to vše dobré?“

Nedají vám odpověď, jen jakési koktání vyjde z jejich úst. A výmluvy, aby se vás co 
nejdříve zbavili jako někoho nepříjemného, kdo si je dovolil vytrhnout z jejich  klidu,  
míru a harmonie.

Jaký je to však klid, mír a harmonie? Rozumové zbytečnosti, kterými se zdobí, aby 
se ukázali před ostatními, jací jsou rozumní, sečtělí a zběhlí. Jestliže jim však nedopře-
jete klidu a ptáte se dále, tu neváhají vyjít na vás s těžšími zbraněmi.

Ihned proti vám začnou palbu, palbu řečí, pomlouvání a klevet. Neštítí se ničeho a co 
nevědí, to si přimyslí. Zatracují vás do pekel horoucích. Zkuste jim nyní přijít na oči tře-
ba tím, že se o vás před nimi někdo zmíní, a už vytahují zbraně nejtěžšího kalibru.

Těžké dělostřelectvo, letadla a bomby v podobě článků do novin či knih. To je však 
jen začátek. Kdyby mohli, tak by vás odstranili. Ale nevědí, že již tímto jednáním konají 
hrubohmotnou vraždu!

Jejich myšlenky se zhutňují a nabývají formu podle jejich skutečného chtění. Zbraně 
střední hrubohmotnosti – luky, šípy, dýky, nože, sekery atd. letí od nich a zasahují ty, na 
které bylo mířeno. Ti pak začínají trpět bolestmi, pícháním, nevolnostmi a dalšími ne-
příjemnostmi.

Bytostní lékaři, pokud oběť stojí v ochraně Světla, zbraně neúnavně vytahují. Často 
je to však boj s větrnými mlýny, když je temno v přesile. Tehdy začínají i jiné těžkosti – 
závratě, koliky, srdeční poruchy, dušení atd., které může vést k uvolnění šňůry mezi 
hrubo-hrubohmotným tělem a tělem ze střední hrubohmotnosti a tím ke smrti.

Vinen jsi, člověče, vinen za to, že tvé myšlenky vraždí!
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33. Zahálka

Slyšte, lidé, je velmi zahanbující, jak se chováte sami k sobě. Myslíte si, že zahálkou 
sloužíte Bohu? A myslíte si, že zahálkou můžete dosáhnout vámi vytouženou slávu ne-
beskou?

Nyní  hned odpovíte:  „Jakou zahálkou? Vždyť tolik pracujeme!“ Ne,  nepracujete! 
K tomu, abyste pracovali, musíte nejprve pochopit, co práce vůbec je, neboť ne všechno, 
co  děláte,  můžete  považovat  za  práci.  Abyste  získali  lepší  představu,  uvedeme  vám 
několik příkladů, které vám budou zřejmé.

Například fotbalista je obyčejný zaháleč, protože tráví čas neplodným naháněním se 
po hřišti. A přitom ho toto nahánění živí a společně s nutným tréninkem je to jeho hru-
bohmotná práce, která však ve skutečnosti prací vůbec není.

Ještě  horší  jsou  kati,  kteří  převlečení  za  boxery  pracují  na  tom,  aby  dobili toho 
druhého. Nejlépe tak, aby už po ráně pěstí více nevstal, tedy aby byl otřesen, zemdlen, 
a tedy vlastně z jejich hlediska mrtev.

Podlomené zdraví sportovců je jen důkazem, k čemu vede zahálka, a to bez ohledu 
na to, že se prezentuje jako práce. Když člověk koná něco, co je v rozporu s Vůli Boží, 
a vydává to za práci, není to práce, ale vždy jen zahálka.

Zahálka tedy není jen nekonání ničeho v bezmezné lenosti, ale je to i konání, avšak 
v rozporu s Boží Vůlí.

Zatímco v hmotném vede zahálka k porušení zdraví, v duchovním vede ke smrti. 
Proto musíte vědět, co je zahálka v duchovním.

Je to rouhání se Bohu, tedy předstírání služby. Takoví rouhači jsou téměř všichni 
církevní představitelé, protože dělají to, co není Vůle Boží. Sem tam se mezi nimi najde 
i skutečný služebník, který se snaží vnést světlo poznání do církevních dogmat. Ale to 
jsou  opravdu  jen  výjimky,  které  se  již  v  současnosti  téměř  nevyskytují,  protože 
opravovat je možné jen tu stavbu, která ještě stojí. Jenže církve jsou dnes zříceninami.

Rouhání se je i návštěva kostelů a chrámů těmi věřícími, kteří si myslí, že byli spa-
seni  krví  nevinných.  Myslí  si,  že  slouží  Bohu,  tedy že pracují  pro Něho tím,  že  se 
jednou za týden zúčastní mše a případně se vyzpovídají. To jsou ti největší zaháleči, 
kterých najdete mezi věřícími milióny. Přitom jsou velmi agilní a nikdy nezapomenou 
přinést milodar, aby tak ukázali jiným, jací jsou oni dobří věřící!

Vrahové jste však ti, kteří zabíjíte naději v jiných tím, že je zavádíte na falešné cesty 
služby, z níž již nevidí tu skutečnou! Vy, „grálisti“, vrahy jste přesně tak jako ti boxeři!
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34. Devastace duchovních hodnot

Pýcha tě ovládla, člověče. Myslíš si, že když nosíš kříž Pravdy, že když čteš Poselství 
Grálu, že když se účastníš pobožností a že když každý rok navštívíš slavnost se Svatou 
Hostinou, že už jsi dokonalý a že jsi již spasen! Myslíš si, že dokážeš odpovídat na  
všechny otázky a že dokážeš vysvětlit každé dění, s nímž se kdy setkáš. Ó, jak jsi ubo-
hý, člověče, protože si myslíš, že právě toto je tvá služba Bohu.

Pokrytci, pokrytci jste. Tak velcí pokrytci, že ani nevíte, jaké hlouposti žvaníte do 
světa, neboť si myslíte, že již vše víte! Pokrytci jste v tom, že se tváříte, že všechno víte,  
a zároveň jako partyzáni šeptáte, že nic nevíte. Když vám však kdokoliv řekne jen ma-
linkou drobnost, která je v rozporu s vaším vlastním názorem, ihned ho kamenujete, ne-
boť to musí být on, kdo se zapletl s temnými silami, protože vy,  ó, dokonalí, se přece 
nikdy nemýlíte!

A pokud ho  nekamenujete,  tak se  nad nim blahosklonně usmíváte  jako nad ma-
ličkým žáčkem, který je naivní a hloupoučký a který se musí ještě mnoho učit, aby do-
sáhl vaší úrovně! Jediné, co však ve skutečnosti umíte a dokonale ovládáte, je vaše pý-
cha a namyšlenost!

Velká je vaše vina, větší než si myslíte! Protože vaše slátaniny, které vydáváte za ne-
omylnou Pravdu, ještě i šíříte. A to nejen mezi sebou, ale i mezi těmi, kteří ještě neznají  
ani Poselství Grálu. Kovanými řetězy jste svázáni s tisíci těch, kteří na základě vašich 
rad zkusili hypnózu, magii a podobné zkázonosné kousky a pokusy.

Ptáte se, jak jste je navázali? Nuže i tím, že jste proti tomu nevarovali tehdy, kdy jste 
varovat měli. Je to tak proto, že sami nevěříte v to, co je napsáno v Poselství Grálu,  
nebo proto, že tomu nerozumíte, protože to nemáte prožité. Avšak darmo k vám bylo 
promlouváno, že sotva kdy pochopíte jen desetinu Slova, když si myslíte, že mu již rozu-
míte  úplně,  přičemž  však  nerozumíte  ani  dějům  hrubohmotným,  natož  pak  dějům 
jemnohmotným, bytostným či dokonce duchovním.

Jen v prožití je poznání. Tak přestaňte klamat sami sebe, že něco víte, pokud to sami 
nemáte prožité!
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35. Milníky

I když je cesta nahoru do světlého domova jasná a světlá, označená milníky na každém 
kroku, přesto na ní lidé bloudí. Zdá se to neuvěřitelné, ale je to tak proto, že lidé neumí 
číst, co je na nich napsáno.

Na rozdíl od pozemských ukazatelů cesty však neoznamují, že do nebe je pět kilo-
metrů tímto směrem – to je jen lidská představa. Ve skutečnosti jsou to brány a mosty,  
přes které a po kterých může přejít jen ten, kdo splní úkol, který mu udělí strážci těchto 
bran a mostů. Není to však úkol v pozemském smyslu slova. Mohlo by se to nazvat 
i jako „podmínka vstupu“.

Vy všichni tyto podmínky či úkoly velmi dobře znáte, proto je divné, že je neplníte. 
V jednoduchosti by se daly všechny podmínky nazvat jedním pojmem – plnění Boží 
Vůle. Stejně tak by se mohly nazvat jako „poznání Zákonů stvoření“ nebo „poznání sebe 
sama jako nejmenší části stvoření“.

Nyní budete tvrdit, že to všechno již znáte, protože vy jste přece duchové a Zákony 
jsou Láska, Spravedlnost a Čistota. To všechno je pravda, jenže tato znalost je stejná, 
jako když pejska naučíte skákat na zadních tlapkách. Už vám bylo řečeno, a to nejednou, 
že nadarmo budete umět nazpaměť třebas celé Poselství Grálu, když ho nebudete žít, 
tedy plnit Boží Vůli.

Jste tedy přesně jako ti pejsci. Chcete ukázat naučené vědomosti, které však v sobě 
nemáte prožité, a proto vypadají jako ty cirkusové kousky malého pejska. Jen se zamys-
lete,  pokuste  se  porovnat  své  vlastní  chování  s  chováním  věřících  jiných  církví  či  
s chováním sektářů.  Zjistíte,  že  v  tom není  žádného  rozdílu,  protože  před  jinověrci 
nikdy neříkáte plnou pravdu tak, jako před svými.

Halíte se do mystického světla a vaše nejčastější  odpověď je:  „Hledejte odpověď 
v Poselství Grálu.“ Tím však ukazujete jen své vlastní neznalosti, které si nepřipouštíte. 
Jako jehovisté rozmlouváte o Slově, listujete v něm a citujete ho, jen abyste ani čárku ne-
změnili. A vůbec si neuvědomujete, že tím ukazujete jen svou vlastní prázdnotu, neboť 
nic nemáte v sobě prožité do té míry, abyste o tom uměli mluvit sami.

Nenamítejte argumentem, že na Slově se nesmí změnit ani čárka, neboť to s tím vů-
bec nesouvisí. Je to přesně jako v matematice – definici matematické poučky si každý 
může přečíst v příslušné učebnici, nemusí ji tedy slyšet od vás. Ale každý žák bude po 
vás chtít, abyste na základě této definice vyřešili konkrétní příklad. A to nedokážete, ne-
boť jste nikdy v sobě Slovo neprožili tak, jak jste ho prožít měli. A neprožili jste ho pro-
to, že jste nikdy neplnili Boží Vůli. A neplnili jste ji proto, že jste ji nikdy nehledali 
v sobě, ale jen kolem sebe.

Kolem sebe můžete vidět jen definice, kdežto v sobě najdete řešené příklady. A to je 
celé tajemství těch tajemných slov „Žijte přítomnost!“, které by vám v prožití dalo po-
znání při otázce „Bylo jednou…!“

Položte si v duchu tato kouzelná slova: „Bylo jednou…!“ a sami zjistíte, zda k vám 
přichází jen jedno, dvě nebo tisíc vláken, která vás ihned rozechvějí. Jenže pokud jich 
nejsou tisíce, tak jste ještě stále nic neprožili!

298



36. Vlastní prožití

Lidé, divní jste, neboť se neustále zaobíráte prožitím jiných. Necháváte si vyprávět, jaké 
to bylo například za socializmu, kdy se Slovo šířilo tajně. Necháváte si vyprávět, jaké to 
bylo, když jiní šli na Horu, a necháváte si vyprávět, co jiní viděli a slyšeli. To všechno je  
však prožití jiných, které vám vůbec nepomůže.

Ne že by takové rozhovory byly bez ceny, právě naopak, mají velkou cenu. Jenže ne-
mají zabírat většinu vašeho času. Mají být jen sem tam a samozřejmě musíte nejen po-
slouchat, ale i sami dávat své vlastní prožití. Pak se jimi vzájemně obohacujete a máte 
z toho oboustranný užitek.

To,  co vám však  nejvíce  chybí,  je  každodenní  prožívání  Slova.  Prožívání  v  tom 
nejširším i nejužším měřítku, tedy chybí vám každodenní čtení.

Hned se zdvihl povyk hlasů. Vždyť vy si přece každý den přečtete jednu nebo dvě 
stránky z Poselství Grálu. To však není to čtení Slova, jaké má být, ale je to jen učení se 
nazpaměť bez prožití.

Každodenní čtení znamená prožívání, tedy v každé situaci musíte vědět, jak se máte 
správně chovat, aby to bylo v souladu se Slovem, a máte umět správně posoudit každou 
situaci podle Slova. K tomu samozřejmě potřebujete číst i  hrubohmotná slova, na to 
vám  přece  byla  dána.  Ale  nesmíte  je  číst  křečovitě,  bez  života,  jen  s  pocitem 
spokojenosti za splněnou povinnost.

Nadarmo vám nebylo dáno tak velké množství literatury, jako jsou Zaváté doby nebo 
i  různé  jiné  spisy,  které  můžete  také  každý  den  číst.  Všechno  čtení  má  však  vést 
k jednomu bodu – při každém slově či při každé větě má ve vás vyvstat živá vzpo-
mínka, jako když skutečně prožijete „Bylo jednou…!“

Jestliže nevyvstane, znamená to, že Slovo ještě nežijete, nebo že váš duch je mrtvý, 
tedy že nemá nic skutečně prožitého. A to jsou ty tisíce citových vzpomínek, které byly 
zmíněny v přednášce „Milníky“. Musíte je mít, abyste věděli, co je plnění Boží Vůle. 
A až na každé slovo budete mít aspoň jedno takové prožití, pak jste pochopili tu ma-
gickou jednu desetinu Slova.

Sami však dobře víte, že ani nejlepším z nejlepších se to nepodaří. A proto se snažte 
mít takové prožití  aspoň na každou větu nebo odstavec. Sami si spočítejte,  jaká část 
Slova to je. Až to poznáte, pak budete vědět, co je služba.

Služba Svatému Grálu vyžaduje mnohem víc. I k té se smíte přiblížit, jenže to musí-
te žít úplně jinak. Však jste to slíbili, když jste slibovali  sloužit věrně ve všech promě-
nách svého bytí, a proto by to pro vás už nemělo být neznámé.
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37. Pohoršování se

Pohoršujete se nad věcmi, nad nimiž byste se neměli pohoršovat, a schvalujete věci, kte-
ré jsou ohavností.

Je plachta, která má čtyři rohy. A v té plachtě jsou hadi, chrobáci a jiná ohavná zvířa-
ta. Je zavázána na uzel a visí vám na krku. Skláníte se, až se hrbíte. Většinou se usmívá-
te jejímu obsahu a tváříte se, že jste si na ramena vyložili svůj kříž. Ve vašich očích si 
ho představujete jako kříž Pravdy, ale ve skutečnosti je to kříž hanby, kříž smrti.

Mračna krákajících černých havranů a vran se vznášejí nad vámi a vyklovávají vám 
oči. Vycházejí z vás ohavné útvary, které mají namísto úst jen krvavý otvor, kterým vy-
sávají  všechno štěstí.  Nemají  oči,  protože  nenávist  je  slepá.  Jsou  jich stovky,  tisíce 
a jako strážci střeží vaše vězení, do něhož jste se sami zavřeli před světem.

Cítíte se v něm šťastně a neuvědomujete si, že jste zešíleli. Jen mrazivé ticho je ko-
lem vás, neboť sem nepronikne ani poslední paprsek světla. Zde jste jen vy a vaši stráž-
ci, které nenávidíte, protože jsou obrazem vašeho vlastního „já“. Vysávají z vás duši, 
tedy obírají vás ještě i o to poslední, co jste kdy měli, až z vás nezůstane nic, jen ma-
ličká nevědomá jiskřička.

V nebytí žijete, neboť váš život již není vědomým žitím, ale jen prožíváním vzpomí-
nek, které již ani nejsou vaše, ale jen vašich strážců, kteří vám je sebrali. Ohavný pán 
vám všem vládne, pán, kterého se všichni bojíte a kterého jste si všichni vytvořili. Zro-
zen ze strachu a z nenávisti, z krve vašich bližních, které máte za nepřátele, z vašeho 
vlastního masa, tedy ducha, kterého jste mu dobrovolně dali, a z kostí vašich rodičů, 
které jste zradili a zabili. Místo krve má jen hadí jed, kterým vás usmrcuje.

Je to samotné dno pekla. Nejtemnější část temna, nejhlubší hloubka hlubin. Místo, 
odkud se vrátit nedá. Přívěsek, který bytostní jen s námahou přivádějí k výlevce a který 
se bude muset po tisíciletí rozkládat.
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38. Smrt

Pokřivený kříž stojí na kopci, mává svými rameny a snaží se upoutat pozornost. Černí 
havrani a supi krouží kolem, aby se v příhodné chvíli vrhli na kořist, která jim sama 
přijde přímo pod zobák. Snaží se zamaskovat za bílé holubice, to se jim však nemůže 
podařit.

A již, hle, kráčí procesí i s posvátnou monstrancí. V čele kráčí papež a v rukou drží 
vysokou tyč, na jejímž vrchole je napíchnut člověk jako obětní beránek, kterým si chtějí 
usmířit Boha. Tisíce, milióny černých duší se kolem něho sbíhají. Zvedají ruce nahoru 
a snaží se zachytit kapku krve z obětovaného, aby ji přijali jako posvátnou hostinu na 
znak smíření s Bohem.

Nyní z údolí přichází zástup jiných věřících. Ty vede jejich biskup a jako monstranci 
nese na rukou nahé děvče, které chtějí dát Bohu na potěšení jako oběť smíření. Sbíhají 
se kolem nich tisíce, milióny věřících mužů a žen. Při pohledu na obětní děvče onanují, 
aby si takto usmířili Boha.

A ejhle, tam jde třetí procesí, které vede kardinál a jako monstranci nese sám sebe, 
bičuje se těžkým bičem. Zde je největší počet věřících, kteří uctívají kardinála a z ran 
po biči olizují krev, neboť si myslí, že je to krev Nové Smlouvy jako symbol smíření 
s Bohem.

Uprostřed davu všech těchto věřících, prvních, druhých i třetích, nyní povstává jejich 
skutečný bůžek, kterého uctívají. Není to však Lucifer, není to ani duch. Slepý, hluchý, 
bezzubý, s drápy a jedovatým jazykem tam stojí. Snaží se kolem sebe vytvořit duhu 
s ohnivým křížem utrpení uprostřed.

A již vycházejí jeho pochopové, kteří vysávají z duší i poslední zbytky vědomí.
Dno pekel je ohavnější než největší ohavnost. Slova nestačí na to, co se tam všechno 

děje. Hle, lidé, váš cíl!
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HLAS Z VÝŠIN



Slyš, člověče…



1. Hlas z Výšin

Slyš, tvore!
Já, který Jsem, tě volám do služby. Nelekej se zodpovědnosti, nelekej se toho, co ti 

řeknou jiní. Tvore, který jsi vždy plnil, splň i nyní! Tvore, který jsi neplnil, splň!
Nové volání doléhá k tobě. Na Zem přicházejí noví pomocníci ze všech duchovních 

částí tohoto i jiných stvoření. Připrav jim cestu!
Amen!
Já, Svatý Grál, k vám volám: Ere-si, Nam-chan jsou opět na Zemi. Tak, jako mne za-

stupovali kdysi, nechť mne zastupují i nyní!
Amen!
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2. Bílá Pomněnka

Já, který Jsem, k vám volám: Zklamali jste! Běda ti, tvore! Nikdy jsi neplnil moji Vůli! 
Dnes tvé konání dosáhlo vrcholu! Ale tomu je konec! Definitivní konec! Ode dnes platí: 
„Nemůžeš!“

Já, který Jsem, jsem převzal z rukou Krále stvoření Meč Soudu. Amen, pravím ti, 
nový Meč jsem vyslal do stvoření, Meč, jehož jméno je Bílá Pomněnka a jehož číslo je 
Nula.

Padni na kolena, tvore, před svým Bohem a třes se! Meč, který jsem převzal,  se 
jmenoval Boží Soud. Meč, který je nyní ve stvoření, se jmenuje Moc. Nevíš, tvore, co to 
znamená! Neboť kdybys to věděl, zhroutil by ses strachem. Věz, že Meč „Boží Soud“ je 
jen maličkým kamínkem na rukojeti Meče, který se jmenuje Moc!

Amen, amen, pravím ti: Já jsem První i Poslední, Alfa i Omega, ten, který Je. Hleď 
do Výšin a uvidíš Jezdce, který je Bílá Pomněnka. Ten květ neznáš. To bílé je Lilie, to 
modré je květ Hořce a to červené je Růže. Toto společně je Bílá Pomněnka najednou 
v jednom květu.

Amen!
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3. Bílá Holubice

V růžovém sloupu Světla mává křídly Bílá Holubice. Z Její hrudi vychází jako kužel bílý 
paprsek Světla. Svítí na trůn a z něho vstává ten, který je Svatý Grál.

Pozvedá ruce. Holubice se vznáší k Němu, až se Svatý Grál ztrácí v paprsku Světla. 
Dochází k sjednocení, Holubice a Svatý Grál společně vytvářejí Kříž.

Kříž  se  vznáší  do  Výšin.  Z  Jeho  středu  vychází  duhový  kužel  Světla.  Přichází 
k Synovi Člověka. Sjednocuje se s Ním a povstává z nich Růže, ze které vychází stří-
brnočervený kužel Světla.

Růže přichází k Parzivalovi, sjednocuje se s Ním a povstává Meč, z něhož vychází 
stříbřitě-modrý kužel Světla.

Imanuel bere Meč do rukou, aby se vrátil tam, odkud před milióny let vyšel do stvo-
ření.

Amen!
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4. Stříbrný Kříž

Na trůnu sedí Stříbrný Kříž. Ne zlatý, jak se někteří mylně domnívají. Ten nosí jen Jeho 
služebníci. Ten jediný pravý je stříbrný. Nejoslnivější běl z Něj proudí do všech stran 
stvoření. A uprostřed Něj je červený kalich.

Zaznívá hudba, nová slavností píseň. Do toho zaznívají zvony. Jeden zvon mohutný, 
silný, jehož hlas hučí a burácí. Druhý jemňoučký jako jarní vánek či štěbetání ptáčete. 
Tu zaznívá třetí, který zpívá jako potok, živě, radostně. Jejich hlas ohlašuje: „Zastav se, 
tvore, na chvíli a zaposlouchej se do hlasu, který jde ze Stříbrného Kříže.“

Stříbrný kříž vás volá do služby Bohu. Z kalicha vyzařuje modrá Síla, jejíž jméno je 
Alfa.  Lev jako nejvěrnější  strážce  Stříbrného  Kříže  ji  přijímá a  odevzdává dalšímu 
strážci v barvě červené, jehož jméno je Omega.

A tato trojice vyzařuje zlatou barvu, jejíž jméno je Pokora.
Amen!
Rytíři Svatého Grálu přijímají zlatou barvu Pokory a do stvoření vyzařují Věrnost 

v barvě diamantu. To je jejich úkol.
Tuto Věrnost přijímají rytíři kulatého stolu a v barvě žluto-zlato-červené vyzařují do 

stvoření Odvahu. Přijměte ji, služebníci Pána, neboť bez ní nedokážete splnit.
Amen!
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5. Meč

Bílá Holubice se vznáší nad stvořením a požaduje zúčtování od Meče, který se vrátil do 
rukou Krále stvoření.

„Špatně jsem hospodařil s tvou hřivnou, neboť toto stvoření padlo!“
Bílá Pomněnka přichází k Meči a laskavě na Něj klade své ruce. Meč vstává a je ve-

liký, převeliký. Z Meče se odděluje ten, který je Svatý Grál, a Bílá Pomněnka Mu žehná:
„Dobře  jsi  hospodařil  s  mou hřivnou.  Nebyla  to  tvá  vina,  že  tvé  stvoření  padlo. 

Zpupný duch se postavil proti mně, proto je tvá vina odpuštěna.
Amen!“
Svatý Grál se opět sjednocuje s Mečem a klade se do rukou Krále stvoření.
Amen!
„Slyšte, duchové! Špatně jste hospodařili s mou hřivnou a vinu za to jste chtěli dát na 

ramena toho, který vás stvořil. Ale není to Jeho vina, protože On vás stvořil tak, jak Mu 
to přikazoval Zákon.

Povstaň,  Meči,  a  běž  do  stvoření,  které  jsi  stvořil,  neboť  tě  tam čekají  ti,  které 
miluješ!“

Meč vstává a vrací se zpět, aby pomohl Svatému Grálu v nové době.
Zaznívá hudba, slavnostní chorál. Meč se vydává do stvoření, aby přímo pomáhal 

těm, kteří Ho milují.
Amen!
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6. Nouzová záchrana

Volám k vám, lidé, naposledy. Propásli jste úplně všechny možnosti záchrany. Vy, kteří 
jste měli zachraňovat jiné! Místo záchranného lana jste jiným poskytovali jedovaté hady 
a škorpióny.

Velká, velmi velká je Boží trpělivost. Větší, než si myslíte. Ale jestli si myslíte, že se 
Bůh má s klidem dívat na verbež a havěť, tak se velmi mýlíte! Vy si myslíte, že když 
dáte lidem drobty z vašeho bohatě prostřeného stolu, že jste již udělali dost?!

Mýlíte se! Velmi se mýlíte! Na co jsou vám bohaté tabule plné štědrých darů, když 
ke svatebnímu stolu nepustíte svatebčany, kteří jsou oděni v svatební šat, a namísto nich 
tam vodíte žebráky s blyštivými cetkami místo šperků. Ale svatební stůl měl být záchra-
na jen pro ty, jejichž šat byl přiměřený.

A jak jste se opovážili vy, lidé, sami si mezi sebou vyvolit ženicha? Vy sami jste pře-
ce jen hosty na svatbě! To už není povyšování, v němž jste jen naznačovali, že jste pras-
tvoření či snad někdo vyšší. Nad tím se každý mohl jen usmát. Jednoho z vás jste si 
však povýšili na Beránka a on, blázen, přijal! Nečetli jste snad proroky, že nikdo z bož-
sky-bezbytostného již více na Zemi nepřijde?! Blázni jste!

Již jste zapomněli na volání apoštola, který to sotva před pár lety také potvrdil?! Inu, 
klaňte se svému „bohu“, kterého podle vás máte nyní na Zemi. Tak jako Židé si udělali 
zlaté tele, ani vy mu nezapomeňte udělat zlatou modlu a klesejte před ním v prach, bláz-
ni!

Amen!
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7. Oznámení

Poslední volání k vám, duchové, zaznělo již dávno. Mysleli jste si, že je to omyl, ale tak 
to nebylo. Nyní k vám již nebude zaznívat žádné volání. Po tisíciletí jste svým jednáním 
dokazovali, že volání nechcete slyšet. Vždy je přijímali ti samí duchové a vždy je ti samí 
duchové i plnili a brali vážně.

Až když Vyslanci přišli na Zem, probudilo se několik dalších duchů, avšak ani ti ne-
chtěli volání slyšet, neboť i pro ně bylo hmotné prožití důležitější než to duchovní.

Navzdory tomu k vám zaznívala nová a nová volání, která sem tam někoho podnítila 
k vážnějšímu hledání. Byla to naděje, že se snad někdo z těch duchů probudí a procitne 
a že se z vážnějšího hledání později stane splňování. Žel, tyto naděje se i po tisíciletích 
ukázaly být marné, protože hledající zůstali nadále hledajícími a nikdy se neodvážili ke 
splňování.

Ústa měli vždy plné slov o službě, o zodpovědnosti, o Pravdě … ale jejich srdce byla 
prázdná.  Neustále mluvili  o hledání Pravdy a tím nevědomě vystihovali to pravé, co 
v nich bylo – hledání, které nikdy nepřestalo a ani se nezměnilo na nic jiného. Přehra-
bovali  se  ve  Slově  stejně  tak,  jako  se  pozemští  hledači  pokladů přehrabují  v  zemi. 
A když narazili na truhlici plnou zlata, netrpělivě ji rozbili a zlato si rozkradli netušíce, 
že ta truhlice byla cennější než to zlato v ní ukryté. Vždyť na co jim byly poklady, když 
si je nemohli uložit do truhlice, a proto si je ani nemohli odnést s sebou, když opouštěli 
tuto Zemi. Takovým způsobem rozházeli perly sviním pod nohy.

Ukázalo se, že ani jeden z nich nebyl schopen pochopit byť i jen stý díl z toho Slova, 
kterého měl vždy plná ústa. Nakonec, když už běžely poslední sekundy před dvanáctou, 
přímo v poslední sekundě zazněla ke všem duchům poslední volání. Již to nebyla volání 
všeobecná a všeobsáhlá, ale konkrétní a adresná. Jako odkazy pro konkrétní duchy kára-
la a napomínala. Duchové je však ani nyní nepřijali, neboť se jim zdála být přísná.

S tím však odbila hodina dvanáctá. Oni to však neviděli a stále si myslí, že mají ještě 
dost času, že zatím jen bije na dvanáctou hodinu. Ta je však již dávno pryč, protože je 
již dávno jedna hodina ráno!

Proto k vám, lidé, již nebude zaznívat volání, neboť není jakého! Není to braní nadě-
je, jak se mylně domníváte.

Tu jste si již dávno vzali sami. –
Poslední oznámení jsou novým aktem Boží milosti, neboť přímo poukazují na stav 

vašeho ducha bez okras, a mohou vám tedy ještě pomoci najít sebe sama. Chopte se  
jich, protože je to poslední záchranný kruh, který plave kolem vás v moři neštěstí, do 
něhož jste se sami ponořili svým nesprávným smýšlením o tom, co služba Bohu ve sku-
tečnosti je.
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8. Kam jsi zašel, člověče?

Na vrcholu Hory stojí ten, který je Kříž, a chce žehnat této Zemi. Pozvedá své ruce na-
horu a už už se zdá, že z nich půjde paprsek žehnající Síly. Avšak žehnající ruce musí  
klesnout zpět, aniž by požehnaly, protože nemají koho požehnat.

Smutek zavládl  na tváři  toho,  který je Kříž.  Usedá na svůj  trůn,  jenž je utvořen 
z paprsků  Světla.  Zpoza  trůnu  vychází  ta,  kterou  jste  na  Zemi  znali  jako  Marii, 
a vztahuje k němu své ruce. Ten, kdo sedí na trůnu, je bere do svých dlaní a schovává do 
nich tvář plnou slz a bolesti.

Přichází kněžna, která nese Svatý Grál zahalený záhalem neviditelnosti pro ty, kteří 
Ho nechtěli vidět. Ten, který je Kříž, vstává, bere do rukou Svatý Grál a pozvedá Ho do 
Výšin. Nad Svatým Grálem se ve sloupu Světla, který vychází z ní, skrz ni a zpoza ní, 
vznáší Bílá Holubice.

Jako nejsladší nektar zní hudba tisíců zvonků, které v jemném akordu oznamují, že 
se tomuto stvoření dostává nové milosti. Ten, který je Alfa i Omega, v Beránkovi při-
chází po sloupu Světla skrz Holubici jako nejzářivější Rytíř ze všech ke Svatému Grálu 
a Parzival pokleká před Ním.

„Vstaň, Synu můj, přede mnou nemáš klečet ty, ale ti, které jsem ti svěřil a kteří tě 
zabili a neustále zabíjejí dodnes.“

Parzival vstává a jako Král Svatého Grálu znovu zasedá na svůj stolec. Beránek jako 
Rytíř stojí před Ním a žehná Mu.

„Běda ti, člověče, neboť jsi zradil ruce, které tě stvořily!“
Parzival vstává a znovu pozvedá své ruce k požehnání. Nyní z nich vychází malý 

paprsek  žehnající  Síly,  který  je  určen  jen jednotlivcům.  Září  Kříž,  z  něhož vychází 
Růže, a ti, kteří jsou toho hodni, přijímají stonásobně požehnanou Sílu.

Beránek odchází a společně s Bílou Holubicí se vrací tam, odkud vyšel. Parzival opět 
bere do rukou Svatý Grál a vrací Ho zpět kněžně, která Jej vzápětí odnáší.

„Kam jsi zašel, člověče, když nevíš, že Svatý Grál nemohl být pro tvou vinu odhalen 
naplno?!

Amen!“
Ten, který je Kříž, si sedá zpět na svůj stolec a zavírá bránu do stvoření.
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9. Lidem

Velké dění nastalo, lidé, velmi veliké. Toto stvoření se ukázalo nehodným bytí, proto tak 
i skončí. Jen rozklad může očistit to, co jste svým jednáním tak velmi znečistili, rozklad 
celého vašeho stvoření.

Ti čistí, kteří se na tom nepodíleli, odcházejí, aby je bytostní přátelé převedli do ji-
ného stvoření. Svatý Grál byl zahalen, tedy toto stvoření skončilo. Jen pro těch pár je-
dinců, kteří jsou duchovně skutečně živí, bude sňat závoj, aby směli přijmout Sílu, ne-
boť ti ostatní Ji nechtěli, a tedy Ji nepotřebují.

Až  sami  poznají  v  bolestném  procesu  očisty,  jak  velmi  jim  chybí  a  že  bez  Ní 
nemohou být,  pak jim bude znovu přivedena,  aby se  po Jejím paprsku mohli  vrátit 
k novému procesu svého vývoje v hmotnosti nového stvoření, které právě vzniká.

Až je bude připraveno přijmout, budou již očištěni, i když to z hlediska vašeho času 
potrvá několik miliard let. Věru, dobře slyšíte, několik miliard, tak dlouho budou trpět ti 
nejtemnější z temných, neboť tak dlouho bude trvat rozklad vašeho stvoření.

Toto není varování, toto není volání, toto není ani napomínání. Toto je jen poukázání 
na to, co vás čeká. Má vám to pomoci, abyste si v poslední chvíli tento čas sami zkrátili 
na dny či hodiny, někteří možná na roky či desetiletí, podle toho, jak velká je vaše vina 
a kolik z ní dokážete odkrojit během svého posledního života na této Zemi.

Jako mohutný ozubený stroj funguje stvoření v Zákonech svého Stvořitele a vy jste 
jen makové zrnko, které tento stroj buď vynáší nahoru, nebo ho rozdrtí. Vždy podle 
toho, jací jste vy sami.

Klečí zástupy těch, kteří vědí, co je služba, a v pokoře děkují svému Stvořiteli za to, 
že nastává vytoužený mír a harmonie.

Umrlci vynášejí kříž utrpení a tancují kolem něho, neboť Syn Boží byl zabit. Další 
umrlci vynášejí trojramenný kříž, který má být v jejich očích rovnoramenný kříž Prav-
dy, a radují se, že Syn Člověka byl zabit. Nyní povstává další kostlivec a další a další. 
A každý z nich se raduje ze smrti.

Ti první, to byli křesťané, ti druzí „grálisté“, ti další muslimové, jehovisté, budhisté, 
krišnové a tisíce jiných, jejichž názvy ani neznáte.

Je poledne nového dne a poslední atom tohoto stvoření zaniká ve výlevce. To však 
bude až v poledne. Nyní je jedna hodina ráno. Pracujte, dokud máte čas!

313



10. Služba Bohu

Ten, který je Kříž, stojí na Hoře a žehná těm, kteří stojí ve službě na této Zemi. Bílá Ho-
lubice se nad Ním vznáší ve sloupu Světla a po tomto paprsku přichází dolů Lilie.

Královna Čistoty sestoupila ze Světla a otevírá svou náruč směrem ke stvořeným. 
Stvoření klečí u Jejích nohou a v pokoře přijímá chladivý paprsek Čistoty, který osvě-
žuje jako chladivá horská bystřina v letních parnech.

Ten, který je Kříž, vychází vedle ní, zastavuje se po Její levici a společně zvedají 
ruce nahoru k požehnání.

„Služebníci Boží, kteří stojíte ve službě či dokonce ve službě Grálu, slyšte: váš čas 
nadešel a doba soužení skončila. Jen krátký čas zůstává, aby vaše Země zanikla v ne-
vyhnutelném rozkladu a při tomto rozkladu s sebou sebrala všechno nečisté, co ji nyní 
zatěžuje.“

Z rukou toho, který je Kříž, tryská proud Světla, který přichází k Lilii a spojuje se 
s paprskem Čistoty, který tryská z  Jejích rukou, a společně tak vytvářejí zářivý Kříž, 
jenž jako žehnající Síla klesá na ty, kteří stojí ve službě. Zlatý déšť se vznáší nad stvo-
řením a jeho kapky žehnajíce a posilujíce klesají dolů. Ti, kteří doposud nevěděli a ani 
nevědí, co je služba, však na tomto nemají účast.

Ten, který je Kříž, znovu pozvedá své ruce a oznamuje:
„Nadarmo budete bádat a nadarmo budete hledat službu kolem sebe, když není tento 

pojem živý ve vás. Nadarmo budete číst, nadarmo budete studovat; odpověď na to, co je 
služba, tam nenajdete, protože služba je vzdání se sebe sama.

A co je služba Grálu můžete pochopit až poté, co pochopíte, co je služba jako taková.
Amen!“
Paprsek Světla pohasíná a v něm odchází ta, která je Lilie. Ale žehnající Kříž zů-

stává, aby nadále posiloval věrnost těch, kteří jsou věrní.
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11. Vzývání svatých

Ten, který je Kříž, stojí na Hoře a ruce má připraveny k požehnání této Zemi. Z rukou 
Mu vytryskují paprsky Síly, které se spolu kříží a splétají v kouzelný duhový cop a jako 
vír klesají k Zemi.

Slyšte, lidé, zvláštní je vaše jednání, když ve svých chrámech vzýváte takzvané svaté. 
Svatý je jen Bůh, to víte. Proto je toto jednání tak zvláštní.

Křesťané obyčejně vzývají jako svaté mrtvé, kdežto vy obyčejně živé. Křesťané věří 
v pokračování života po smrti a v to, že jejich svatí za ně na druhém břehu orodují. Vy 
nevěříte v pokračování života po smrti, proto vaši svatí musí být žijící osoby.

Jste překvapení a bijete se v prsa, že přece věříte v pokračování života po pozemské 
smrti. Věru, není to tak! Ve skutečnosti nevěříte, neboť kdybyste věřili, pak byste ne-
jednali tak, jak jednáte.

Na jedné straně píšete, čtete a mluvíte o tom, jak nesprávné je umělé prodlužování 
života, a na druhé straně se ho snažíte uměle prodloužit všemi možnými i nemožnými 
prostředky.

Na jedné straně je ve vašich závětích napsáno, že vám nemají odebírat orgány na 
transplantaci, a na druhé straně sami nosíte transplantáty nebo jiné umělé náhrady or-
gánů, jejichž selhání mělo již dávno znamenat vaši přirozenou pozemskou smrt.

Na jedné straně píšete, že si nepřejete vlastní pitvu, a na druhé straně sami podstu-
pujete zákroky, které jsou výsledkem pitev jiných.

To všechno byste nečinili, kdybyste skutečně, ale opravdu skutečně v hloubce svého 
srdce věřili.

Podívejte se do zrcadla, pohlédněte si sami sobě z očí do očí a bez sklopení zraku si 
nyní odpovězte jednu, jedinou otázku: „Opravdu věřím v Boha?“
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12. Náhrobní deska

Já, který jsem Kříž, vám oznamuji, že je konec tohoto stvoření. Dávno, pradávno byla 
doba, kdy jste klesli na kolena pod vahou vlastních hříchů. Dávno, pradávno byla doba, 
kdy vás tyto hříchy tak přitlačily k zemi, že již více nezvládnete vstát. Dávno, pradávno 
byla  doba,  kdy sem přišli  první  pomocníci,  aby vám podali  pomocnou ruku,  abyste 
mohli vstát.

Vy  jste  všechny  pomoci  odmítli.  Vaše  srdce  zatvrdla  jako  kámen.  Stali  jste  se 
chladnějšími než ta nejchladnější ocel. Chtěli jste být moudřejší než váš Stvořitel. Ale 
tato vaše moudrost vás přivedla jen k vlastní zkáze.

Brána do pekel je široká a pohodlná, aby se tam všichni, kteří tam chtějí jít, dostali 
bez námahy, nejlépe bez vlastního usilování.

Cesta do ráje se nikdy nedá najít  bez námahy a bez usilování, neboť jen práce ji 
může ukázat. A té práce jste se vždy báli, neboť by to znamenalo, že byste se museli vy-
rušit ze svého lenošení.

Slepě přijímáte slepé rady slepých, a tak se sami stáváte slepci. Je to však vaše vina, 
neboť vy jste nechtěli vidět a slyšet. To, co jste chtěli vidět a slyšet, byla vždy jen samo-
libost, tedy vždy jste viděli jen sami sebe.

V přednášce „Vzývání svatých“ vám byla položena otázka, zda opravdu věříte v Boha. 
Odpověď je jednoduchá.  Ne! Neboť kdybyste v Něho skutečně věřili, tak byste ani na 
sekundu neváhali a plnili byste Jeho Vůli ve službě, do níž jste byli kdysi zavoláni.

Nadarmo čtete, že povolaný nesmí brát ohled na názory lidí, ale musí plnit Boží Vůli, 
když se těchto názorů či řečí s nimi spojených bojíte do takové míry, že jim ustupujete, 
a tedy vlastně neplníte. Bojíte se, že na vás budou ukazovat prstem, že vás budou ozna-
čovat za blázny, a přitom nevidíte, že tak neplníte.

I Is-ma-el byl ve vašich dnešních očích blázen, když kradl dítě matce. Kdybyste byli 
svědky podobného dění, zajisté byste jej odsoudili!

Běžte do obchodů a kupte si křišťálové koule a naučte se v nich číst. A když v nich 
budete vidět vlastní pohřeb, nevarujte se přesně tak, jak nevaroval věštec před tisíciletí-
mi – vždyť je to jen mámení pekelné! Nezapomeňte si však vytesat vlastní náhrobní 
desku s textem: „Zde odpočívá ten, který nevěřil!“

Amen!
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13. Moc slavných

Ten, který je Kříž, přichází k vám a ruce má připravené k požehnání. Vytryskují z nich 
bílý paprsek Čistoty a červený paprsek Lásky, které se splétají do duhového copu, z ně-
hož vychází jasný blesk, aby ozářil tmavé končiny tohoto stvoření.

Pronikavě sviští dolů, zanechávaje za sebou jasnou stopu, která ukazuje cestu, kudy 
bude v budoucnosti pronikat Světlo po dokončení očisty těchto temných částí stvoření.

Ve světle Světla, které vychází z blesku, můžeme pozorovat divoké hemžení, které 
nastalo mezi zoufalými obyvateli těchto končin. Nejohyzdnější příšery, které se kdysi 
nazývaly  lidmi,  obývají  tato  místa.  Ani  ty  nejhorší  představy  přesně  nevystihují  tu 
ohavnost,  která  zde panuje.  Jsme v hluboké roklině  nejhorší  propasti  nazývané jako 
„dno nenávisti“.

Obývají ji ti duchové, kteří nedokázali nic jiného než nenávidět a pro tuto nenávist 
neváhali vraždit, mučit či jinak pronásledovat druhé. Jako štvanci, kteří nahánějí sami 
sebe, zde žijí ti, kteří vedli křižácké výpravy, ti, kteří jako tyrani v sutanách mučili, ti, 
kteří dělali pokusy na jiných lidech, a ti, kteří oběti těmto  tyranům předhazovali. Ta-
kových je zde nejvíc, více než mučitelů.

Kdysi byli tito udavači na Zemi mocní a slavní. Jejich jména se doposud učíte v dě-
jepise a doposud jimi pyšně pojmenováváte ulice nebo celá města. Ani Nero ve své 
zvrhlosti však nebyl tak zvrhlý jako oni.

Jejich prokletím je strach. Strach o sebe sama, že ti druzí poznají, jací jsou zbabělí, 
že nemají vlastní názor a že se vlastně bojí těch, které udávali.

Ano, bojí se jich, neboť vždy udávali ty, kteří měli světlé hodnoty v sobě a byli tedy 
duchovně bohatí, tudíž duchovně slavní, protože jejich jména jsou zapsána na prvních 
stránkách Knihy života i na stupních Božího trůnu jako jména těch, kteří plní.

Nikdy neudávali duchovně slabomyslné, případně jen výjimečně, když jim šlo pouze 
o majetek. Těmi se však necítili ohroženi, neboť cítili, že jsou slabí, možná ještě slabší 
než oni sami.

Podívejme se na jejich život, pokud se to tímto slovem dá vůbec ještě označit, neboť 
sotva přežívají s vypětím všech sil. Zvláštní je život těchto uctívačů nenávisti, protože se 
tak nenávidí,  že se jeden druhému vyhýbají.  Když však osamějí,  nevidí  kolem sebe 
nikoho, koho by mohli nenávidět, kromě sebe sama, a tak trpí ještě víc. Proto se vzápětí 
vydávají ven ze svých obydlí do pochmurných ulic pustého města, aby načerpali novou 
sílu v nenávisti vůči tomu, koho potkají, ať už je to kdokoliv. A takto zběsile pobíhají 
ven a dovnitř, neboť jim stále něco chybí.

Uprostřed jejich obydlí najdeme něco, co pyšně nazývají jako „chrám Boží“, avšak 
stěží se to dá označit slovem „chlév“. Jste překvapeni, že se na takovém místě ještě 
střetneme s Božím jménem, ale je to tak. Nezapomínejte totiž, že právě sem směřují  
cesty těch největších církevních fanatiků a cesty těch nejhorlivějších členů církví. Uctí-
vači ďábla jsou na míle vzdáleni od těchto míst.

Vstupme tedy do jejich chrámu a strhněme masku z výzdoby, abychom se zhrozili, 
co  se  pod  ní  vlastně  ukrývá.  Budete  překvapeni,  když  zjistíte,  že  to  nejsou  žádné 
ohavnosti, ale kříže. Například kříže utrpení, na nichž skonal Syn Boží, či černé pokři-
vené kříže, které mají představovat kříže Pravdy. Najdete zde i muslimské symboly či  
symboly jiných církví, jeden vedle druhého.
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Moc slavných

A již dovnitř přichází jedna ovečka, která s sebou přináší jeden kříž. Měl by to být  
podle jejího názoru kříž rovnoramenný a ze zlata, ale ve skutečnosti je to dýka, kterou 
napřahuje a zuřivými pohyby s ní strhává jiné symboly na zem.

Tu přichází dovnitř někdo jiný a v rukou nese kříž utrpení Syna Božího. Hned jím 
udeřil po hlavě toho prvního tak, že omdlel. Opravuje všechny stržené křesťanské kříže 
a krucifixem jako kyjem sráží na zem kříže grálistů.

Nyní vchází dovnitř muslim se samopalem v ruce a na zem sestřelí všechno.
A vzápětí vtrhávají dovnitř další  a další skupiny a všechno se v zuřivém zmatku 

a chaosu opakuje znovu a znovu.
Takto to jde den za dnem, měsíc za měsícem, rok za rokem. To, co tam však nikdy 

nenajdete, je byť jen slabý pokus o bohoslužbu či pobožnost, neboť na to již při str-
hávání symbolů nezůstává čas.

Venku před chrámem probíhají ještě zuřivější boje. Tam se věřící vzájemně napadají 
a zabíjejí, i když o zabití v těchto oblastech ve skutečnosti nemůže jít. Dělají to jen pro-
to, že se neumí dohodnout, zda na oltář patří sedm svíci nebo padesát, zda má být kru-
cifix vlevo nebo vpravo, zda se má zvonit pětkrát nebo dvanáctkrát denně, či zda se trny 
a bodláčí, které tu mají místo květin, mohou nebo nemohou dát do kostela. Ve vzácné 
shodě se tu bijí všichni navzájem bez ohledu na církevní příslušnost, neboť v tomto se 
ani příslušníci stejné církve neshodnou.

Nedaleko stojí jiná skupina, skupina diskutujících. Jeden se ohání falešným Koránem, 
druhý falešnou Biblí a třetí falešným Poselstvím Grálu, aby přesvědčil toho druhého, že 
jen  on  má  pravdu,  přičemž každý  má  v  ruce  dýku,  kterou  se  snaží  svého  souseda 
bodnout do zad.

Nedivte  se  falešnému Poselství  Grálu.  Ve skutečnosti  jsou  to  jen  prázdné  desky 
stejně jako druhé prázdné desky, které označují Bibli, a třetí, které označují Korán. Há-
dající se do nich stejně nedívají, protože všechno umí nazpaměť. Ve skutečnosti se však 
ohánějí jen citáty typu „Jan 2,25“.
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14. Sliby

Ten, který je Kříž, stojí v bráně a z rukou Mu vychází Síla, která se mění na zářivého 
Jezdce.  Ten se  vydává na osamělou pouť do velmi  tmavých a velmi  temných nížin 
těžkohmotnosti, kde musí přebývat ti, jejichž slib sloužit Bohu se změnil na olověné zá-
važí, protože nesplnili.

Ani paprsek světla, ani jeden jediný paprsek neohřívá tyto končiny, neboť její obyva-
telé jej od sebe sami odvrhli tím, že neplnili.

Jezdec přichází k temné bráně, která se otevírá, aby mohl vejít a aby tak mohl osvět-
lit to, co se tu skutečně děje. Zvláštní je toto místo, neboť tu nejsou žádné příbytky, ale 
jen jedna místnost, která pro tyto obyvatele představuje chrám. Posel se zahaluje, aby 
jeho záře neoslepila obyvatele těchto míst, a tak zůstává jen malé světélko v jeho rukou, 
s nímž vchází dovnitř.

Vcházíme  do  chrámu,  kde  ostré  hádky  střídají  chvíle  absolutního  ticha.  A opět 
vzniká hádka. Je to zvláštní hádka, protože se její účastníci vůbec nevidí. Každý z nich 
předkládá svůj vlastní názor na to, co je služba a proč je okolo taková tma. Zvláštní je 
však to, že si ani jeden z nich nevzpomene na Boha, ale jen sám na sebe, a snaží se  
ostatním nastínit, co všechno již vykonal v domnělé službě.

Najednou hádku přeruší ostrý hlas: „Mlčte, je třeba se připravit!“ Všechny hlasy ja-
koby na povel zmlknou a mlčí, přestože jim ten hlas neřekl, na co se mají připravit.  
Avšak po chvíli mlčení začne znovu hádka.

Do této pře najednou vstoupil Jezdec shora. Světélko z jeho dlaně osvětluje místnost 
a přestože je velmi slabé, přítomní duchové se cítí být oslepeni. Zmlkli a s úžasem hledí 
na příchozího, neboť na jeho prsou jasně vidí rovnoramenný kříž s holubicí.

„Konečně  jsi  pro  nás  přišel,  už  jsme na  tebe  dlouho čekali!  Jak to,  že  jdeš  tak 
pozdě?! Kde jsi se tak flákal?! Co si myslíš, kdo jsi, že nás tu necháš tak dlouho čekat?! 
My jsme sloužili celá desetiletí!“

Takto a podobně znějí výkřiky, které se v této místnosti rozléhají. Jezdec se je snaží 
posunkem ruky utišit, ale nedaří se mu to. A tak z ramenou snímá svůj plášť, aby před 
nimi povstal v plné síle Světla, které z něho vyzařuje.

Ohyzdní netvoři jej najednou obklopují. Drží v rukou hole připravené k útoku. Na-
darmo však zuří, nadarmo soptí, k ochrannému kruhu Světla, které obklopuje Jezdce, se 
neodváží ani přiblížit.

Jezdec se otáčí a odchází, neboť ještě stále nenastal čas, aby tito duchové snesli jeho 
přítomnost. Vychází z brány, která se se skřípěním znovu zavírá za těmi, kteří nesplnili.

Běda ti, člověče, stokrát běda, neboť tvůj slib se změnil na olověnou zátěž, která tě 
drží dole a není z ní úniku.
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15. Svěřené poklady

Vy bando zahálečů a spáčů! Má snad Bůh na vás čekat, kdy se vám uráčí pracovat?! Co 
jste to učinili s vám svěřenými poklady, hřivnou, kterou jste měli znásobit! Vy jste ji ani 
nevyměnili, ani nezakopali, ale zahodili do prachu a špíny pod nohy zdivočelých sviní!

Na jakou cestu jste se to pustili, vy rouhači Slova, když zběsile propagujete odporné 
rouhání namísto čistého Slova?! Kde zůstala vaše bdělost, když posuzujete věci povrch-
ně podle vašeho rozumu a nepodřizujete je přísnému zkoumání podle Slova?! Temnou 
pavučinou jste omotali vše, co bylo ze Světla chtěno a podporováno a co jako vnuknutí 
nebo inspirace přijali ti, kteří tehdy směli přijímat!

Nedívejte  se  plaše  kolem sebe,  na  to  již  není  čas!  Podívejte  se  na  vlastní  práci 
a přísným zkoumáním sami zhodnoťte, zda to, co dáváte lidem, snese ta nejpřísnější 
kritéria, která znáte z Poselství Grálu.

Oháníte se, že znáte Zákony a že víte, jaká vlákna se vážou na ty, co šíří falešný lep-
kavý jed namísto světlé a čisté Pravdy. Chlubíte se tím, a přitom nevidíte, že vy sami 
jste se stali šiřiteli toho samého jedu.

Nic nezkoumáte a nic nepřesíváte skrz síto Pravdy, ale jako bulvární plátky šíříte 
všechno to, co se lidem zdá být zajímavé a po čem touží. Jako slepí tápete v temnotách 
a vytahujete odtud na světlo polopravdy, lži a nesmysly. Namísto světlé Pravdy ukazujete 
temnou část okultizmu jako to nejvyšší, co může existovat.

Sami se kocháte v tom, co šíříte, neboť tak chcete sami sebe přesvědčit o tom, že 
v Poselství Grálu je Pravda, v níž však ve skutečnosti vůbec nevěříte. Ne jiné, ale vás 
zajímají nervy drásající články o krutostech tohoto světa, pomocí kterých se pyšníte, že 
ne vy, ale jiní jsou zlí.

Ne jiní, ale vy dychtivě hltáte články o spontánních vzpomínkách na minulé životy, 
neboť pomocí nich hledáte důkazy toho, v co ve skutečnosti nevěříte. A ne jiní, ale vy 
se slepě vrháte do náručí temných okultních praktik, mysticizmu, hypnotizérství atd., 
neboť v nich vidíte to největší, čeho může člověk dosáhnout.

Vy pokrytci, jako stádo beranů slepě přijímáte všechno, co vám vaše církevní vrch-
nost podhodí! Stačí, když si ve vašem církevním časopise něco přečtete, a bez špetky 
vlastního úsudku to šíříte dále jako tu nejsvětější Pravdu. Nevadí vám, že je tam propa-
govaný zločin nebo zločinec, neboť vy nepřemýšlíte!

Proč byste to vlastně dělali? Vždyť sladká nevědomost je tak příjemná! Takovýmto 
způsobem jste však propojili ta nejtěžší vlákna s celým Hnutím Grálu, neboť jsou to 
vlákna jednoho z nejtěžších zločinů, zločinu hypnózy!

Jak jste  mohli  v  časopise,  který má ve svém názvu vznešený pojem „Grál“,  dát 
prostor člověku, který k tomuto zločinu nejenom navádí jiné, ale ještě k tomu dává i po-
drobný návod?! Jenže vy jste slepí berani, kteří slepě následují slepé vůdce stáda!

Jen proto, že to uveřejnil váš hlavní církevní časopis, jste bez rozmýšlení vše převzali 
a tím jste se spoutali na tisíce let se všemi, kteří tento zločin kdy spáchali!

Ale vy,  pokrytci,  kteří  se  cítíte  povoláni  kontrolovat  nejen Hnutí  Grálu,  ale  celý 
duchovní stav Země, jste ještě nafoukanější. Křivíte Slovo v jeho základních pojmech, 
pitváte se ve hmotě a otevíráte se poselstvím duchů připoutaných k Zemi. Tváříte se, že 
přijímáte čistou Pravdu, ale scházíte na bludné cesty fantazie. A pomocí vašich časopisů 
a knih k těmto nesmyslům poutáte i jiné.
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Svěřené poklady

Varuji vás, skoncujte s takovým jednáním a napravte, co se napravit ještě dá, dokud 
je na to čas!

Amen!
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16. Nová cesta

Čeká na vás nová cesta, lidé. Musíte začít budovat nové Hnutí Grálu. Ne snad proto, že 
by to staré bylo špatně budované, ale proto, že jste ho nakonec strhli do prachu pozem-
ské marnivosti a pomíjivosti.

Nepochopili jste vznešený duchovní cíl, který byl jako základní kámen postaven na 
jeho začátku, a proto jste nepochopili ani jeho stavbu. Z toho důvodu je potřeba, abyste 
ho začali budovat znovu, neboť jen tak je možné, že vniknete do tajemství kruhů Grálu, 
které tvoří nosné pilíře.

Není potřeba, abyste ničili to dobré, co se vytvořilo, ale je potřeba, abyste pochopili, 
jak a proč to bylo vytvořeno. Vnějším pozorováním se to však zjistit  nedá,  proto je 
nutné začít stavět znovu od základů.

V současnosti znáte pojem „kruh Grálu“ a znáte i pojem „zemský vedoucí“. Vůbec 
však nevíte, co všechno za tím má být ukryto. Abyste to pochopili, musí však v těchto 
kruzích probíhat opravdu živá, ale skutečně živá duchovní práce.

Tak se ovšem v současnosti neděje. Proto je nutné, abyste začali od sebe a abyste ko-
nečně našli svůj úkol. Když ho najdete a když ho najdou i ostatní kolem vás, s údivem 
otevřete oči, neboť zjistíte, že všechno do sebe zapadá jako ozubená kolečka mohutného 
soukolí, která společně vytvářejí kruh.

Nic nebude chybět a nic nebude navíc. Zjistíte, že každý jednotlivec je přesně jako 
jeden zub ozubeného kola, které se točí kolem své osy. Až tímto potom poznáte, co je 
kruh Grálu, jaký je jeho úkol a jaký je úkol příslušného vedoucího. Do té doby by to 
bylo jen marné vysvětlování, které nemůžete pochopit, neboť neznáte souvislosti.

Víte, že kruh nemůže tvořit pár jednotlivců, ale že musí jít řádově o desítky osob, 
které  však  nemusí  nevyhnutelně bydlet  v  jednom městě,  ba  dokonce  někteří  z  nich 
mohou bydlet i na samotách. Již jen z toho můžete vytušit, kolik různorodých činností 
a na kolika frontách je jednotliví příslušníci kruhu vykonávají.

Všichni vzájemně v jednotě a zároveň každý samostatně stojí na svém postu a s vě-
domím plné zodpovědnosti řeší své úkoly, čímž splňuje to, k čemu se zavázal ve své 
službě Bohu. Nenajdete tam jediné místo pro zahálku, jediné místo, které by nebylo ře-
šeno, jediné místo, kde by někdo nenašel svůj úkol.

A není mezi nimi ani jeden větší nebo menší úkol,  neboť kdyby jen jeden nebyl 
splněn, ohrozilo by to také splnění těch ostatních. A není tam místo pro nadřízené ani 
podřízené, ale jen místo pro spolupráci. A celý takový kruh je potom jedním jediným 
sloupem Hnutí Grálu, které musí mít desítky takových sloupů, aby plnilo ty úkoly, na 
něž je určeno.
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17. Poselství

Slovo zaznívá k vám, lidé. Čisté a vznešené obrazy byly vám již mnohokrát zvěstovány 
a ještě čistější a vznešenější k vám budou přivedeny v budoucnosti.

Hrad Grálu, odkud zaznívá toto Slovo, je východiskem i cílem mnohých. Ale nad 
tímto Hradem je Hrad ještě vznešenější a čistější, jehož existenci jste doposud ani netu-
šili. Je to Hrad, který je bezbytostný, ale přesto mohou nejčistší z čistých a nejvěrnější 
z věrných stanout před jeho branami. Ti, které zdobí jiskra bezbytostnosti jako koruna 
všech ctností, smějí přebývat v jeho blízkosti, i když ani jim tento Hrad nebude nikdy 
domovem, neboť nejsou a nikdy nemohou být bezbytostní.

Tak jako je Parzival Králem Hradu Svatého Grálu, jehož spodní část kotví v pra-
duchovnu, tak je Imanuel Králem tohoto Hradu, jehož spodní část kotví na hranici do 
stvoření. Ostrá a neproniknutelná hranice odděluje jeho brány od stvoření.

Jen v den, který na Zemi nazýváte jako „den Svaté Holubice“, se tato brána otevírá, 
aby odtud po duhovém mostě vyšel Jezdec, který se jako Bílá Holubice snese do Hradu 
Svatého Grálu, čímž vznikne onen zázrak vylití Síly skrze Svatý Grál do stvoření.

Po stranách tohoto duhového mostu smějí stát nejčistší ze stvořených, aby ve stvo-
ření jásavě přivítali toho, který je příčinou, počátkem i koncem. Tento Hrad se jmenuje 
Hrad Imanuele.

Amen!
Klesněte v prach a děkujte Bohu za to, že vám poslal zvěst o tom, co nikdy nebude-

te moci pochopit. Děkujte Bohu, že vám poslal zvěst o tom, co nikdy nebudete moci  
uvidět.

Amen!
Příliš svaté je Slovo pro vás. Tak svaté, že si to neumíte ani představit! Nestrhávej-

te do prachu to, co nemůžete pochopit, ale snažte se tento obraz před sebou matně  
uvidět, aby vás jako magnet tahal výš a výš. Je to jen obrovské Světlo, které můžete 
spatřit. A v tomto Světle můžete vycítit něco ještě světlejšího, co se jeví jako moře 
plamenů.

Jak vám přiblížit obraz tohoto Světla, když maličké hrubohmotné slunce, které vás 
oslepuje, je jen tmou v porovnání s tímto Světlem. Jak vám popsat vznešenost, když 
vaše pozemské slunce je jen tmou v porovnání s duhovým mostem, na jehož začátku se 
v moři plamenů objevuje ten, který je Králem tohoto Hradu. A i kdybyste si představili 
třebas tisíc vašich pozemských sluncí,  ba dokonce i  milión, je to vše jen tma v po-
rovnání se Světlem, které vidíte kolem Něj. A to Světlo kolem Něj je tmou v porovnání 
se Světlem, které jde z Něj. A jak vám popsat toto Světlo, které jde z Něj, když i ono je  
tmou v porovnání se Světlem, které září z Jeho očí.

Jestli vás chytá závrať z této představy, je to správně, neboť začínáte tušit malost sebe 
samého v porovnání s tím, který je počátkem i koncem a který vám na Zemi v Ab-
d-ru-shinovi poslal své Slovo.

A když pochopíte svou malost, přestanete se hádat o Slově, neboť zjistíte, že z něho 
nikdy nepochopíte ne stý, ale ani milióntý díl.

– –
Malý jsi, člověče, tak malý, že si to ani neumíš představit, jak jsi  směšný ve své 

namyšlené pýše, která pramení z tvé představy, že jsi velký. Jsi malý jako zrnko písku 
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na té největší poušti. A tato poušť je malá jako kapka vody v jednom z miliard oceánů 
jednoho jediného stvoření. A jak malinké je toto jedno stvoření vůči tomu, skrze něhož 
vzniklo vše!

Amen!
Jezdec se vrací domů, neboť splnil to, co splnit měl. Vyrovnej se s tím, člověče, jak 

se vyrovnat máš, neboť kvůli tobě se nezmění ani ta nejmenší část Zákona!
Amen!
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18. Kalich živé Síly

Na počátku bylo Slovo. A to Slovo řeklo: „Budiž Světlo!“ Duch Boží, který se vznášel 
nad tmou, zažehl Světlo a rázem bylo Světlo všude, kde do té doby nebylo.

I vyšlo Slovo zpoza hranic, stalo se formou a z Něho povstalo všechno, co povstat 
mělo. Malá část z tohoto Slova se pak oddělila a zůstala ve stvoření jako věčná záruka 
spojení mezi Stvořitelem a stvořenými. Tak vznikl Hrad Grálu, v němž na trůně sedí 
Král stvoření, aby odtud dával Sílu k dalšímu bytí.

Slovo, které vyšlo a které získalo formu, se však v Trojjedinosti, tedy v uzavřené 
Jednotě,  může udržet  jen v božsky-bytostném.  Prastvoření  by již  tuto Sílu  nesneslo, 
a proto se při přechodu této hranice musí rozdělit na tři osoby, které ztělesňují Lásku, 
Spravedlnost a Čistotu.

Jako věčné pojivo těchto tří osob zůstává Kalich živé Síly. Ten je v přímém spojení 
s jejich původem. Z Něj čerpají, avšak ne pro sebe, ale pro stvoření. Tento Kalich je 
Svatý Grál. Tajuplná miska, ve které to neustále vře a klokotá proto, že je to živá Síla  
bezbytostnosti uzavřená v této formě.

Jen nejvyšší z prastvořených smí pohlédnout do Jeho Světla, neboť oni jediní jsou na-
tolik čistí, aby toto Světlo snesli. Dotknout se Ho však nemohou, protože by to nepřežili, 
a proto musí přijít k Jeho pozdvižení někdo, jehož původ je mnohem, mnohem vyšší.

Přichází den Svaté Holubice a v sloupu Světla, které spojuje Svatý Grál s Výšinami, 
se zjevuje Svatá Holubice. Tu přichází  dívka oděna v bílém, která vypadá jako lilie, 
a pozvedá Svatý Grál. Celý Hrad Grálu klečí na kolenou. Z trůnu vstává Král. Zvedá 
ruce a žehná.

Svatý Grál začíná stoupat a v sloupu Světla, který Ho obklopuje, se blíží k Svaté Ho-
lubici, z jejíž hrudi začíná zářit zlatý paprsek Světla. Je to Síla, která se noří do Svatého 
Grálu a plní Jej až po okraj. Zaznívá kouzelná hudba, nebeský chór, který zpívají strážci  
Svaté Holubice. Děkovná píseň za to, že stvoření nadále smí být.

Svatý Grál plný až po okraj klesá nazpět a do rukou Ho opět přebírá dívka, která září 
jako nejzářivější bílá. Přichází ke Králi Svatého Grálu a Svatý Grál Mu podává. Vtom 
zazářilo Světlo zářivěji než milión sluncí a Síla, kterou Svatá Holubice odevzdala do 
stvoření, se skrz Parzivala rozlévá níž a níž.

Jako údery srdce, tak tepe Svatý Grál, aby Živá Voda, která z Něj proudí, zasáhla i ty 
nejvzdálenější oblasti, i toho nejmenšího ze stvořených, neboť bez Něj by nikdo nemohl 
dále žít.

Dívka, která je Lilie, znovu přebírá Svatý Grál a odnáší Jej do Svatyně Svatyň, kde 
Jej bude celý příští rok střežit jako nejvzácnější poklad. Strážkyně Svatého Grálu, která 
se Ho jako jediná smí dotknout, neboť Její původ je tam, kam se nikdo ze stvořených 
nikdy nedostane. –

Požehnaná je Čistá Lilie, která jako Její věrná služebnice směla pozvednout pozem-
ský obraz, tedy misku Svatého Grálu, a požehnaní jsou rytíři Slova, kteří doprovázejí 
Svatou Holubici při Její cestě do Hradu Grálu. Požehnaní jsou ti, kteří se smějí dívat na 
Svatý Grál, a požehnaní jsou ti, kteří Mu smějí sloužit.

Běda ti však, tvore, běda, když to svaté strhneš do prachu špíny, neboť Svatý Grál se 
ti navždy uzavře a ty budeš vymazán z Knihy života! Běda ti, tvore, běda, jak se rouhavě 
opovážíš pozvednout byť i jen pozemský obraz, tedy misku Grálu. Shoříš v plamenu Síly, 
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kterou jsi chtěl zneužít! Běda ti, tvore, běda, jak se rouhavě opovážíš přijmout, byť i jen 
drobek oplatku či slzu vína, která je pozemským obrazem živé Síly vylévané ze Svatého 
Grálu, neboť tato Síla tě spálí jako kdybys požil nejsilnější oheň!

Zvaž, zda jsou tvé činy opravdu takové, aby ses směl podívat Králi Svatého Grálu do 
očí a směl Mu říci: „Činil jsem jen to, co jsem činit měl, tedy to, co by činil i ten, který 
byl jako tvá část na Zemi v Abd-ru-shinovi a v paní Marii.“

Běda ti, tvore, jestli lež zahalí tvá ústa! Běda ti, ó běda! Není ti omluvou, že jsi jen 
omylný tvor, neboť máš klíč, podle kterého jsi mohl své omyly již dávno sám poznat.  
Není ti omluvou, že jsi jen omylný tvor, neboť máš hlas svědomí, který tě dávno va-
roval. A není ti omluvou, že jsi jen omylný tvor, neboť na Zemi je mnoho těch, kteří tě 
tvým pozemským jazykem a pozemskými slovy varovali před takovým jednáním.

Při křtu, tedy při zpečetění, ti byl k boku připnut meč. Tak se podívej, jestli náhodou 
nerezaví nebo jestli jsi ho dokonce sám neodhodil jen proto, že se ti zdál těžký a nepo-
hodlný. Meč ti byl připnut, meč, který je určen jak na obranu, tak i na rozdávaní ran.  
Meč, kterým jsi měl podobně jako Syn Boží Ježíš vyhnat kupce z chrámu. Nebo si mys-
líš, že ti byl dán jen na to, aby ses jím pyšnil? Nebo sis myslel, že soud, ten poslední, se  
obejde bez hluku a skřípění zubů?

Slova, která k vám zaznívají, se vám nelíbí, neboť si myslíte, že jsou příliš přísná, ale 
líbí se vám, když hovoříte se zločinci a propagujete je. Nelíbí se vám, když vás bojovní-
ci, kteří nedbají na lidské mínění, kárají a napomínají, ale líbí se vám, když vás jiní  
chválí, jací jste dobří, když se každý týden účastníte pobožností.

Široká brána je do pekla, neboť cestu tam vydláždily milióny, a úzká je cesta do ráje, 
neboť jen pár jedinců po ní  kráčí.  Ti  na vás nebudou volat:  „Však seďte na svých 
lenivých zadcích,“ ale právě naopak: „Rozhýbejte se konečně, neboť jen vaše nohy vás 
mohou odnést tam, kam chcete jít!“

To, že máte Slovo, neznamená, že ho i žijete. To, že jste se dali zpečetit, neznamená, 
že jste i spaseni. To může jen urychlit váš život nebo vaší smrt. Ale jedině to, zda Slovo 
také skutečně žijete nebo ne, to jediné vás dělá takovými, jací ve skutečnosti  jste, teď 
a tady.

Běžte před zrcadlo, podívejte se do něj a položte si sami sobě jednu jedinou otázku: 
„Proč jsem se dal zpečetit?“ Pak se podívejte na svůj pravý bok, a to i leváci, a jestliže  
tam ještě máte meč, tak ho vytáhněte. Jestliže se vám blýská a leskne, přečtěte si jméno, 
které je na něm vyryto. Je to vaše jméno, které je zapsáno v Knize života. Ale to jméno 
dokážete přečíst jen tehdy, pokud se tento meč leskne.

Podívejte se na jeho čepel a tam uvidíte jméno tohoto meče. To již není tak jedno-
duché, neboť se spojuje se jménem Meče Soudu. Jako je Trojice Boží, jsou i tři Meče – 
Meč Lásky, Meč Spravedlnosti a Meč Čistoty. Kromě toho existuje Meč čtvrtý, Meč 
Pána. Každý z nich má jiné jméno a jedno z nich najdete právě na své čepeli. To vám 
prozradí, komu v soudu sloužíte.

Ti, kteří smějí sloužit Slovu, tam najdou všechna čtyři jména. – –
A nyní běžte a taste své meče, jestliže je ještě máte. Jinak se vzdalte, neboť zne-

svěcujete půdu, po níž kráčíte. Nemám vám víc co říci, neboť jste nikdy neposlouchali 
ani slova proroků, ani má slova a neposloucháte ani tato slova, která pro vás přijali ti, 
kteří k tomu byli povoláni.

Amen!
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Závěrečné prohlášení

Dva k tomu povolaní prostředníci dokončili své dílo a odevzdali ho lidem. Je věcí kaž-
dého, jak se s tím dokáže vypořádat. Není vyloučeno, že v budoucnosti přibudou další 
přednášky, to vše však závisí na vývoji, který se nedá předem odhadnout.

Aby se předešlo zbytečným diskusím, nechť je již  nyní  uvedeno,  že  původ obou 
těchto prostředníků byl mezi duchovními jiskřičkami. V minulých životech byli obyčejní 
smrtelníci, kteří stejně tak jako jiní byli jednou učitelé, jindy lékaři, kněží,  rolníci, …, 
a možná v některém životě také i králové či knížata. To všechno však není vůbec dů-
ležité.

Na závěr nechť je ještě jednou zdůrazněno, že základem veškerého poznání je vý-
hradně Poselství Grálu od Abd-ru-shina, bez jehož znalosti nelze přijaté přednášky či vi-
dění posuzovat.
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