PREBU TE SA!

UDIA, prebu te sa z oloveného spánku! Spoznajte to nedôstojné bremeno, ktoré nosíte a ktoré s nevýslovne húževnatým tlakom dolieha na milióny udí. Odho te ho! Stojí za to, aby ste ho niesli? Ani len jedinú sekundu nie!
o skrýva? Prázdne plevy, ktoré sa placho rozplynú pred závanom Pravdy. Premárnili ste as i silu pre ni . Preto rozlomte okovy, ktoré vás pútajú a kone ne sa
oslobo te!
Ten lovek, ktorý ostáva vnútorne spútaný, bude ve ne otrokom, i keby bol kráom.
Spútavate sa všetkým, o sa snažíte nau i . Uvažujte: u ením sa nútite stále do
cudzích foriem, ktoré vymysleli druhí, pripájate sa dobrovo ne k cudziemu presvedeniu a prisvojujete si len to, o iní prežili v sebe a pre seba.
Rozmýš ajte: Jedno nie je pre všetkých! o jednému prospieva, môže druhému
škodi . Každý jednotlivec má ís svojou vlastnou cestou k zdokona ovaniu. Jeho
výzbrojou na to sú mu schopnosti, ktoré nosí v sebe. Pod a tých sa má riadi a na
nich budova ! Ak to nerobí, zostáva cudzincom sám sebe a bude stá vždy ved a
nau eného, ktoré v om nemôže nikdy oži . Tým je pre neho vylú ený akýko vek
úžitok. Živorí bez možnosti pokroku.
Dávajte pozor vy, ktorí sa vážne usilujete o Svetlo a Pravdu:
Každý jednotlivec musí cestu k Svetlu preži v sebe, musí ju sám objavi , ak
chce po nej bezpe ne putova . Len to, o lovek vnútorne prežil, o precítil vo
všetkých obmenách, len to dokonale pochopil!
Utrpenie a tiež rados neustále klopú, aby povzbudili, aby vyburcovali k duchovnému prebudeniu. V jedinej sekunde býva potom lovek oslobodený od všetkej
ni otnosti každodenného života a naplnený predtuchou vyci uje ako v š astí, tak
i v bolesti spojenie s Duchom, ktorý prúdi všetkým, o žije.
A všetko je predsa život, ni nie je m tve! Blaho tomu, kto také okamihy uchopí,
udrží a týmto spojením sa vznesie nahor. Nesmie sa pritom prid ža strnulých foriem, ale každý sa má vyvíja sám, z vlastného vnútra.
Nevšímajte si posmieva ov, ktorí sú dosia odcudzení duchovnému životu. Ako
opití, ako chorí stoja pred ve kým dielom stvorenia, ktoré nám tak mnoho poskytuje. Vle ú sa pozemským životom tápavo ako slepci a vôbec nevidia celú tú nádheru okolo seba!
Sú zmätení, oni spia; lebo ako môže lovek napríklad tvrdi , že existuje len to,
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o vidí? Že tam, kde svojím zrakom nemôže ni spozorova , niet života? Že odumretím svojho tela aj on sám prestane jestvova len preto, že pre svoju slepotu nemohol sa svojím zrakom presved i o opaku? i nevie teraz už pod a mnohých
vecí, ako úzko je obmedzená schopnos oka? i nevie ešte, že to súvisí so schopnos ou jeho mozgu, viazaného na priestor a as? Že z toho dôvodu nemôže svojím
okom rozozna ni , o sa vznáša nad priestorom a asom? Neujasnilo sa ešte žiadnemu z týchto posmieva ov také logické rozumové odôvodnenie? Duchovný život, nazývaný tiež druhý svet, je predsa len nie o, o stojí úplne nad pozemským
rozdelením asu a priestoru a o potrebuje teda rovnorodú cestu, aby bolo poznané.
Avšak naše oko niekedy nevidí ani to, o sa dá zaradi do priestoru a asu. Vezmime si len kvapku vody, ktorej úplnú istotu dosved í každé oko, ak ju ale pozorujeme drobnoh adom, odkryje nám milióny živých bytostí, ktoré medzi sebou nemilosrdne bojujú a ni ia sa. i nie sú niekedy vo vode, vo vzduchu bacily takej
sily, že môžu zni i udské telo, a predsa ich oko nerozozná? Avšak pod zaostrenými prístrojmi stávajú sa vidite nými.
Kto sa po tomto odváži ešte tvrdi , že neuvidíte ni nového, doteraz neznámeho, len o tieto prístroje zaostríte? Môžete ich zaostri tisíckrát, miliónkrát a vaše
zrenie nedospeje ku koncu, ale budú sa vám otvára nové svety, ktoré ste predtým
nemohli ani vidie , ani tuši , ale tu predsa boli.
Logické myslenie vyvodí rovnaký záver aj zo všetkého ostatného, o doteraz
mohli nazhromaždi vedy. Poskytuje výh ad na neustály vývoj, avšak nikdy nie na
koniec.
o je teda druhý svet? To slovo mýli mnohých. Druhý svet je jednoducho všetko to, o je pozemskými prostriedkami nespoznate né. Pozemské prostriedky sú
však o i, mozog a všetky ostatné telesné orgány, práve tak ako nástroje, napomáhajúce ich dôkladnejšiu a presnejšiu innos a tiež ich širší rozsah.
Mohlo by sa teda poveda : druhý svet je všetko to, o je za poznávacou schopnos ou nášho telesného zraku. Ale medzi týmto a záhrobným svetom niet odlú enia ani žiadnej priepasti! Všetko je jednotné ako celé stvorenie. Jediná sila prúdi
týmto a tiež oným svetom, všetko pôsobí a žije z tohto jediného prúdu života, tým
je s ním nerozlu ne spojené. Z toho vyplýva nasledovné:
Ak ochorie jedna as z tohto celku, musí sa ú inok toho pocíti v asti druhej,
tak ako je to v tele. Nezdravé látky tejto druhej asti prúdia potom následkom príažlivosti rovnorodého k asti chorej a zosil ujú tak chorobu ešte viac. Len o sa
však taká choroba stane nevylie ite nou, vyplýva z toho nutnos odstráni chorý
úd násilím, ak nemá trvale trpie celok.
Z tohto dôvodu sa prispôsobte. Nie tento a druhý svet, ale len jedno jednotné
bytie! Pojem ich rozdelenia vynašiel jedine lovek, ktorý nemôže prehliadnu všetko
a ešte sa považuje za stredobod a hlavný bod jemu vidite ného okolia. A predsa
jeho okruh pôsobenia je vä ší. Avšak svojím mylným názorom o oddelení týchto
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dvoch svetov sa lovek neprirodzene obmedzuje, prekáža svojmu pokroku
a uvo uje priestor nespútanej fantázii, prinášajúcej znetvorené obrazy.
Je potom prekvapujúce, ke mnohí udia majú v dôsledku toho len neveriaci
úsmev pre „druhý svet“, iní ho zase až chorobne otrocky zbož ujú, alebo sa to zvrhne
na fanatizmus? Môže sa tu niekto ešte divi , že u niektorých udí to prerástlo do
plachej úzkosti, ba i strachu a hrôzy?
Pre s tým všetkým! Na o toto súženie? Treba zbori túto hranicu, ktorú sa snažil postavi udský omyl, ktorá však nikdy nejestvovala! Doterajšie nesprávne stanovisko dáva vám tiež rovnako nesprávny základ, na ktorom sa márne a donekone na snažíte vybudova pravú vieru, teda vnútorné presved enie. Pritom narážate
na miesta, úskalia, na ktorých sa musíte zapotáca v pochybnostiach, alebo vás prinútia samé zrúti celú stavbu, aby ste sa potom všetkého vzdali v zúfalstve alebo
v hneve.
Škodu pritom utrpíte len sami, pretože to pre vás nie je žiadny pokrok, iba zastavenie sa alebo krok spä . Takto sa vám iba predlžuje cesta, ktorou raz musíte prejs .
Až kone ne pochopíte stvorenie ako jeden celok, akým skuto ne je, ak nebudete robi rozdiel medzi týmto a oným svetom, potom máte priamu cestu, vlastný
cie sa vám priblíži, vzostup vám urobí rados a dá plné zados u inenie. Potom
budete môc omnoho lepšie vyci ova a rozumie zvratným pôsobeniam, ktoré ako
životné teplo pulzujú tým jednotným celkom, pretože všetko pôsobenie je pohá ané a udržiavané tiež jedinou silou. Zasvitne vám tak svetlo Pravdy!
oskoro poznáte, že u mnohých udí je dôvodom posmechu iba pohodlnos
a lenivos len preto, že by to vyžadovalo námahu zbúra všetko doteraz nau ené
a vymyslené a postavi nové. U iných to zasahuje do ich zaužívaného spôsobu života, a preto je im to nepohodlné.
Takýchto udí treba necha , neháda sa s nimi, avšak svoje znalosti ochotne ponúknu tým, ktorí sa neuspokojujú pominute nými pôžitkami, ale v pozemskom
bytí h adajú viac než len nap anie svojho tela ako zvieratá. Ak takýmto u om
dávate poznanie toho, ktoré sa aj vám dostáva, vtedy nezahrabávate hrivnu, pretože zvratným pôsobením sa dávaním tiež i vaše vedenie obohacuje a posil uje.
Vo vesmíre pôsobí ve ný zákon: len dávaním sa môže aj prijíma , pokia ide
o trvalé hodnoty! To zasahuje tak hlboko, že preniká celým stvorením ako svätý
odkaz vášho Stvorite a. Nezištne dáva , pomáha , kde je o to núdza, ma porozumenie pre blížneho aj pre jeho slabosti znamená prijíma , lebo to je tá priama, pravá cesta k Najvyššiemu!
A toto opravdivé chcenie prinesie vám ihne pomoc, silu! Len jediné estné a hlboko precítené prianie dobra a rozpoltí sa akoby plamenným me om z druhej, doteraz pre vás nevidite nej strany tá stena, ktorú si samy vaše myšlienky doteraz vybudovali ako prekážku; lebo vy ste zajedno s tým obávaným, popieraným alebo
vytúženým druhým svetom, ste s ním úzko a nerozlu ne spojení.
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Skúste to; ve vaše myšlienky sú ako poslovia, ktorých vysielate. Vracajú sa
spä ob ažkané tým, o ste mysleli, nech je to dobré alebo zlé. Tak je to v skuto nosti. Pamätajte na to, že vaše myšlienky sú veci, ktoré sa duchovne formujú a asto
stávajú sa útvarmi, pretrvávajúcimi pozemský život vášho tela, potom sa vám mnohé
ujasní.
Preto sa celkom správne hovorí: „Ich skutky pôjdu za nimi!“ Myšlienkové výtvory sú skutkami, ktoré vás budú raz o akáva ! Tieto skutky vytvárajú okolo vás
jasné alebo tmavé kruhy, ktorými musíte prejs , aby ste prenikli do duchovného
sveta. Tu nepomôže žiadna ochrana, žiadny zásah, pretože vy sami máte rozhodova o sebe. Vy sami musíte preto urobi prvý krok ku všetkému. Nie je ažký, závisí to iba od chcenia, ktoré sa prejavuje myšlienkami. Tak sami nesiete v sebe nebo
ako aj peklo.
Rozhodnú sa môžete, ale potom ste bezpodmiene ne podrobení následkom svojho myslenia a chcenia! Sami si vytvárate tieto následky, preto k vám volám:
Udržujte krb svojich myšlienok istý, tak založíte mier a budete š astní!
Nezabúdajte, že každá vami vytvorená a vyslaná myšlienka pri ahuje na svojej
ceste všetko rovnorodé, alebo pri ne k iným rovnorodým myšlienkam. Tým sa stáva silnejšou a silnejšou, až nakoniec nájde i cie , mozog, ktorý možno len raz na
sekundu zabudne na seba, a tým dá priestor takým vznášajúcim sa myšlienkovým
formám, aby k nemu prenikli a zapôsobili.
Len pomyslite na to, aká zodpovednos potom na vás padne, ke sa myšlienka
stane skutkom prostredníctvom niekoho, na koho mohla zapôsobi ! Táto zodpovednos sa prejaví už tým, že každá jednotlivá myšlienka má s vami trvalé spojenie akoby neroztrhnute ným vláknom a vracia sa k vám opä so silou získanou po
ceste, aby vás znovu za ažila, alebo oblažila, vždy pod a druhu, ktorý ste vytvorili.
Tak stojíte vo svete myšlienok a svojím terajším spôsobom myslenia vytvárate
v om priestor myšlienkovým formám, ktoré sa vášmu mysleniu podobajú. Preto
neplytvajte silou myslenia, ale zbierajte ju na obranu a na jasné myslenie, ktoré ako
oštep vychádza a na všetko pôsobí. Vytvorte tak zo svojho myslenia posvätnú kopiju, ktorá bojuje za dobro, lie i rany a podporuje celé stvorenie!
Svoje myslenie zamerajte preto na inorodé napredovanie! Aby ste to uskuto nili, musíte zatrias nejedným st pom, podopierajúcim dávno získané názory. asto to býva nejaký pojem, ktorý pre nesprávne pochopenie nedovolí nájs pravú cestu.
Musí sa vráti k bodu, kde bol pojem vytvorený. Záblesk svetla zrúti celú stavbu,
ktorú lovek po desa ro ia namáhavo budoval, a po kratšom alebo dlhšom omráení dá sa znovu do diela! Musí to tak by , lebo vo vesmíre niet zastavenia. Zoberme si napríklad pojem asu:
as plynie! asy sa menia! Tak po u hovori udí a pritom sa mimovo ne vynorí v duchu obraz: Vidíme okolo seba plynú asy v neustálej zmene!
Takýto obraz sa stane zvykom a pre mnohých udí aj pevným základom, na
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ktorom stavajú alej a usmer ujú tiež svoje skúmanie a h banie. Ale netrvá to dlho
a potom narazia na prekážky, ktoré si vzájomne odporujú. Ani pri najlepšej vôli sa
už všetko nezhoduje. Tápajú a ponechávajú medzery, ktoré i napriek všetkému h baniu už viac nemožno zaplni .
Potom sa nejeden lovek domnieva, že na takých miestach, kde logické myslenie nenachádza oporu, mala by sa použi viera ako náhrada. To je však nesprávne!
lovek nemá veri veciam, ktoré nemôže pochopi ! Musí sa snaži , aby im porozumel; inak otvára bránu dokorán omylom a omyly vždy znehodnocujú Pravdu!
Veri bez pochopenia je len ažkopádnos a lenivos myslenia! To nevedie ducha nahor, ale ho stlá a nadol. Preto hlavu hore, máme skúša , skúma . Túžba
po tom nie je v nás nadarmo.
as! Plynie skuto ne? Pre o sa pri tejto zásade naráža na prekážky, ak sa to má
alej domyslie ? Celkom jednoducho preto, že základná myšlienka je nesprávna;
lebo as stojí! Ale my sa mu ponáh ame v ústrety! My sa ženieme do asu, ktorý je
ve ný a h adáme v om Pravdu.
as stojí. Zostáva rovnaký dnes, v era i o tisíc rokov! Menia sa len formy. Noríme sa do asu, aby sme erpali z lona jeho záznamov, aby sme obohatili svoje
vedenie v zbierkach asu! Lebo ni sa mu nestratilo, všetko uchoval. Nezmenil sa,
pretože je ve ný.
Aj ty, ó, love e, ostávaš vždy len ten istý, i si mladý alebo starec! Zostávaš
tým, ím si! Necítil si to už sám? Nepoznávaš zrete ne rozdiel medzi svojím zovajškom a svojím „ja“? Medzi tvojím telom, ktoré je podrobené zmenám a tebou,
duchom, ktorý je ve ný?
H adáte Pravdu! o je Pravda? To, o dnes cítite ako Pravdu, zajtra už spoznáte
ako omyl a neskoršie v tomto omyle zase objavíte zrnká Pravdy! Lebo i zjavenia
menia svoje formy. Tak to s vami pokra uje pri tvrdošijnom h adaní, avšak touto
premenou stávate sa zrelšími!
Pravda zostáva vždy rovnaká, tá sa nemení; ve je ve ná! A pretože je ve ná,
nebude ju možné nikdy isto a skuto ne pochopi pozemskými zmyslami, ktoré
poznajú iba zmenu tvarov!
Sta te sa preto duchovnými! Oslobo te sa od všetkých pozemských myšlienok
a získate Pravdu, budete v Pravde, aby ste sa v nej kúpali, trvale ožiarení jej istým
svetlom; lebo vás úplne obklopí. Budete v nej pláva , len o sa stanete duchovnými.
Potom už nebudete viac potrebova namáhavo sa u i vedám, nebude potrebné
obáva sa žiadnych omylov, pretože na každú otázku budete ma už vopred odpove v samotnej Pravde! Získate ešte viac, pretože si už nebudete klás žiadne otázky, budete všetko vedie , všetko chápa , ke že váš duch bude ži v istom Svetle
a Pravde!
Preto sa duchovne oslobo te! Rozlámte všetky putá, ktoré vás držia dolu! Ak sa
vám pritom vyskytnú prekážky, jasajte im v ústrety s rados ou, lebo znamenajú pre
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vás cestu ku slobode a sile! Považujte ich za dar, z ktorého vám vyplynú výhody
a hravo ich premôžete!
Bu sa vám predkladajú, aby ste sa na nich u ili a rozvíjali sa, ím si rozmnožujete svoju výzbroj pre vzostup, alebo sú to zvratné ú inky viny, ktorú si tým odpykáte a môžete sa od nej oslobodi . V oboch prípadoch vás povedú napred. Preto
sviežo cez ne, je to pre vašu spásu!
Je bláznovstvom hovori o ranách osudu alebo o skúškach. Každý boj a každé
utrpenie je pokrokom. u om sa tým dáva príležitos vymaza tiene predošlých
pochybení. Ve ani halier nemôže by z nich nikomu odpustený, pretože kolobeh
ve ných zákonov je aj v tomto oh ade vo vesmíre neposunute ný, v om sa prejavuje tvorivá vô a Boha Otca, ktorý nám tým odpúš a a zmazáva všetko temné.
Najmenšia odchýlka od týchto zákonov a svet by sa rozpadol na trosky. Tak jasne a múdro je všetko zariadené.
Kto však má z minulosti ve mi mnoho vyrovnáva , i nutne nezmalomyse nie,
i sa nezhrozí pred odpykaním každej viny?
Môže s tým za a plný dôvery a radostne, môže by bez obáv, ak skuto ne poctivo chce! Ve vyrovnanie môže sa vytvori protiprúdom sily dobrého chcenia, ktoré
v duchovnom – podobne ako iné myšlienkové formy – oživne a stane sa mocnou
zbra ou, schopnou zmaza každú archu temna, každé bremeno a duchovné „ja“
privies k Svetlu!
Sila chcenia! Táto tak mnohými netušená moc, pri ahujúca k sebe rovnaké sily,
podobne ako nikdy nezlyhávajúci magnet, rastie ako lavína. Spojená s duchovne
podobnými silami pôsobí spätne, vracia sa k východisku, zasiahne pôvod, lepšie
povedané pôvodcu a pozdvihne ho vysoko k Svetlu, alebo zatla í hlbšie do bahna
a špiny! Vždy pod a spôsobu, ako to pôvodca kedysi sám chcel.
Kto pozná toto stále, ur ite sa dostavujúce zvratné pôsobenie, panujúce v celom
stvorení, ktoré sa s neodchylnou istotou prejaví a rozvinie, ten ho vie využi , musí
ho milova aj sa ho obáva ! Tomuto ožíva postupne nevidite ný svet, pretože vyciuje zrete ne jeho pôsobenia, ktoré rozplývajú každú pochybnos .
lovek musí poci ova silné vlny neustálej innosti, ktoré na neho pôsobia
z ve kého vesmíru. Ke na toto len trochu dbá, nakoniec vycíti, že je ohniskom
silných prúdení ako šošovka, ktorá zachytáva slne né lú e, sústre uje ich do jedného bodu a budí tam silu, pôsobiacu zápalne, ktorá svojím prúdením môže by
spa ujúca a ni iaca, ale tiež lie iaca, oživujúca, prinášajúca požehnanie, ako aj
schopná vznieti i bl iaci ohe !
A takými šošovkami ste aj vy, schopní svojím chcením tieto nevidite né, vás zasahujúce prúdy síl sústredi a zosilnené vysiela na dobré alebo zlé ú ely, aby udstvu priniesli požehnanie alebo aj skazu. Nimi môžeme a máme zapa ova planúci
ohe v dušiach, plame nadšenia pre dobro, pre uš achtilos a pre zdokonalenie!
K tomu patrí len sila chcenia, ktorá iní loveka v ur itom zmysle pánom vo
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stvorení pri ur ovaní svojho vlastného osudu. Jeho vlastné chcenie prináša mu bu
zni enie alebo spásu! Dostane odmenu alebo trest s neúprosnou istotou.
No nebojte sa, že táto vedomos vás odvedie od Stvorite a, že oslabí vašu doterajšiu vieru. Naopak! Znalos týchto ve ných zákonov, ktoré môžete využi , odhalí vám celé dielo stvorenia ešte omnoho vznešenejším a núti hlbšie bádajúceho zbožne pok aknú pred jeho ve kos ou!
Potom nikdy nebude lovek chcie nie o zlé. Siahne s rados ou po najlepšej,
pre neho existujúcej opore: po láske! Po láske k celému ve kolepému stvoreniu,
láske k blížnemu, aby ho takto viedla nahor, k nádhere tohto pôžitku, tohto vedomia sily.
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