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Boží zákon 
spravedlnosti
1. Nelidskost, se kterou se lidé k sobě navzájem cho-

vají, podobně s jakou jednají se vším živým, se projevuje 
v přírodních katastrofách. Není to Bůh, kdo na nás sesílá 
pohromy, ale člověk je na sebe uvaluje sám jako odplatu 
za své zločiny.

2. Utrpení a smutek přicházejí v důsledku nárůstu 
lidského egoizmu, avšak přinášejí očištění. Svět – to je 
Boží tělo. Jakmile v těle bují rakovinný nádor, je třeba 
jej vyléčit.

3. V přítomnosti sklízíte to, co jste zaseli v minulosti. 
A to, co zaséváte v přítomnosti, sklidíte v budoucnosti. 
Minulost i budoucnost se ve skutečnosti nacházejí v pří-
tomnosti.

4. Hoře a utrpení jsou nevyhnutelná dějství ves-
mírného dramatu. Ovšem nikoli v tom smyslu, že nám 
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Bůh tato neštěstí předepisuje. To člověk je přitahuje 
jako odplatu za svou zlotřilost. Je to nápravný trest, 
který lidstvo ponouká k tomu, aby zanechalo nespráv-
né cesty a vydalo se na pravdivou cestu.

5. Pakliže v srdci kraluje spravedlnost, charakter 
bude nádherný. Krása charakteru plodí harmonii v do-
mě. A harmonie v domě vnáší soulad do společnosti. 
A panuje-li harmonie v celé společnosti, zavládne na 
celém světě mír.

6. Síly zla budou zničeny jejich vlastní nízkostí. Ko-
pou jámu, do níž samy padají: jejich působení vyvolává 
ničivé reakce vůči sobě samým.

7. Nepřítel je spokojen, jestliže tě uráží, ovšem záro-
veň tím zkracuje soupis tvých nedostatků, jichž by ses 
měl prožitkem utrpení zbavit. Čím silnější a špinavější 
urážky trousí, tím dříve a jasněji začne svítit tvé světlo.  
A nepřítel nasaje tvé předchozí hříchy i jejich následky.

8. Zrození je závislé na tom, jak probíhá smrt. První 
přichází smrt, po ní následuje zrození. Je zvykem věřit, 
že lidé se rodí, aby zemřeli, a umírají, aby se znovu na-
rodili. To není správné. Rodíte se proto, abyste dosáhli 
možnosti nemuset se znovu narodit.

9. Zralému žáku nárazy vichřice osudu a proměn-
livého úspěchu neuškodí, avšak nezralý jedinec utrpí 
újmu pod každým, byť slabým závanem.

10. Lidstvo je jednotné společenství: škodíte-li sami 
sobě, škodíte všem. Jestliže někomu pomáháte vstát na 
nohy, pomáháte tím na nohy i sobě.
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11. Dotek Božskosti osvobozuje od všech karmic-

kých pout.
12. Všemu, co se zrodilo, je souzeno zemřít; všech-

no, co bylo postaveno, se rozpadne.
13. Tvoje podstata a tvoje náklonnosti se formují 

v souladu s tím, jak jsi miloval, jak jsi pracoval, čím jsi 
se živil a jak jsi bojoval během mnohých svých minu-
lých životů.

14. Žije-li člověk v harmonii s Božím zákonem, 
vytvoří se z tohoto svazku neochvějný vnitřní klid  
a pokoj.

15. Zaséváte semena hořkosti, a pak se modlíte s na-
dějí, že vaše úroda bude sladká. Stěžujete si na nekva-
litní půdu, plevel a déšť. Jenže ty za nic nemohou, po-
kud jsou semena od počátku nemocná a znetvořená.

16. Boží zákon může škodit těm, kteří se ho snaží 
zničit, a ochraňovat ty, již se řídí jeho pravidly.

17. Podstata Božího zákona je zformulována ve vý-
roku: „Chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se 
chovali oni k tobě.“ 

18. Dbejte na to, abyste se nedopouštěli takových 
činů, které ostatním lidem škodí. Jestliže si uvědomu-
jete nemravnost některých svých činů, a přesto je na-
dále uskutečňujete, porušujete tím Boží zákon.

19. Náboženská přikázání se zakládají na lásce,  
i ucelený systém mravnostních zákonů a pravidel je 
založen na lásce. Ve světě, v němž je Boží zákon všu-
de odmítán a popírán, jsou klid duše a trpělivost tou 
správnou cestou, jež vede ke spáse.
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20. Jestliže k tvému domu přijde chudák se slovy: 
„Dej mi najíst,“ nevyhazuj ho jako obyčejného chudá-
ka, ale přijmi ho, jako by to byl Boží vyslanec. Pro-
sí-li o jídlo, sděluje nepřímo poselství: „Dnes prosím  
o jídlo, protože jsem v minulém životě nedal jídlo 
tomu, kdo o něj poprosil. Pamatuj na to, že pokud mě 
dnes nenakrmíš, v příštím životě tě čeká stejný úděl!“

21. Pro svaté, moudré lidi, kteří jsou pevní ve své víře, 
není důležité, zda je někdo chválí nebo uráží. Všechny 
urážky se obrátí proti tomu, kdo je způsobuje.

22. Žal a bolest, které působíš ostatním lidem, tě 
budou dusit, až se promění v nenávist. Padnou na tvou 
vlastní hlavu, ovšem v podobě desetinásobně silnější.
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Záplava radosti
1. Schopnost kontrolovat své pocity je měřítkem du-

chovní dokonalosti osobnosti.
2. Srdce prostoupené soucitem je Boží chrám. Vy-

dej se na cestu co možná nejdřív a postupuj pomalu, 
pak dosáhneš cíle v pravý čas. 

3. K tomu, abys byl šťastný, nikoho nepotřebuješ, 
neboť ty sám jsi štěstí. První příznak zbožnosti se pro-
jevuje radostí.

4. Buď šťastný. Daruj ostatním štěstí. Všichni bu-
dou šťastní, i Bůh bude šťasten.

5. Žij v pokoji a nedovol světu, aby tento klid na-
rušil.

6. Krása je blaženost. Blaženost je nektar života.
7. Vezmi na sebe odpovědnost za vlastní růst, a od 

prvního okamžiku pocítíš příliv sil. Zmocní se tě nová, 
čistá radost, bude ti darováno vychutnat si blažený stav 
a oživí tě nová svatost.
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8. Na světě neexistuje nic nečistého. Pokud je Hos-
podin přítomen všude a ve všem, jak by něco mohlo 
být nečisté? Dokonce i když nám něco připadá jako 
nečisté, očistí se to při doteku Božího jména.

9. I elixír nesmrtelnosti (amrita6) může být životu 
nebezpečný, pokud jej pijeme nosem.

10. Na jazyk se nám dostanou různé tuky, másla  
a oleje, ale mastný se tím nestane; ani barvu očí ne-
změní uhelný prach. Rovněž rozum by se neměl pod-
dávat pocitům.

11. Bolest zabíjí radost a radost není nic jiného 
než nepřítomnost bolesti. Proč by člověk měl živořit, 
přikován k Zemi, jestliže každým rokem spotřebuje 
obrovské množství potravy a nemá z toho ani radost, 
ani klid? Zabývej se duchovní činností, prosvětli svůj 
rozum a poděl se o světlo s těmi, kteří se ocitli vedle 
tebe.

12. Snažíš-li se o získání prospěchu, buď připraven 
i na ztráty. Zbav se touhy po odměně, a staneš se pak 
svobodným. V okamžiku, kdy si odměnu začneš přát, 
budeš svázán.

13. Opravdové štěstí spočívá ve tvém rozumu a pobý-
vá ve tvých myšlenkách. Neumíš-li svůj rozum správně 
používat, jestliže se nerozvíjíš v odříkání tělesných chou-
tek a pokud neupevňuješ víru v Božskost, plody svých 
činů nezískáš. 

14. Nedostatky, které nacházíte v ostatních, jsou 
vlastní i vám, a jestliže se vylepšíte vy sami, zdokonalí 
se celý svět.
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15. Jedním z prvních pravidel správného života je 

zachovávat mlčenlivost. Boží hlas, jenž pobývá v kaž-
dém srdci, můžeme poslouchat jen v případě, že je ja-
zyk nečinný a myšlenkové bouře se uklidnily a uvolni-
ly prostor duševnímu klidu.

16. Budete-li hovořit tichým hlasem, pak ani ostat-
ní nebudou zvyšovat hlas. Vám přísluší, abyste udávali 
tón. Ztište svou mluvu natolik, aby vaše slova slyšeli 
jen ti, k nimž se obracíte. Neplýtvejte energií zvuků, 
ochraňujte ho; je to poklad, který náleží éteru – živlu, 
jenž je emanací Ducha svatého.

17. Zasaďte v srdci strom Božské moudrosti. Zalé-
vejte jej láskou, přihnojujte vírou a rozhodností a bojuj-
te se škůdci vhodnými prostředky, jako jsou modlitba  
a komunikace se svatými.

18. Rozum byl dán člověku proto, aby pěstoval 
ušlechtilé myšlenky a pronášel vlídná, užitečná a pří-
jemná slova. 

19. Rozšiřujte kolem sebe atmosféru vyššího světla.
20. Základ viditelného hledejte v neviditelném. I vy-

soký dům má základy hluboko v zemi. 
21. Zdravé tělo je tou nejlepší nádobou pro zdravý 

rozum. Čisté srdce je jako Boží chrám. 
22. Schopnost radovat se v jakoukoli dobu je plodem 

dobrých činů, jež byly vykonány v minulých životech. 
Pokud je člověk neustále nejistý, strachuje se o něco a cítí 
se potlačený, dokonalosti nikdy nedosáhne, byť by se 
snažil praktikovat duchovní činnost sebevíce.
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23. Každý smyslový orgán je výstupem pro vnitřní 
energii člověka. Tím, jak tato energie vytéká, se vy-
tvářejí vazby s vnějším světem. V rozumu je neustále 
probouzena snaha dostat se ven a přilnout k objektům. 
Rozum je nutno podřídit vědomí, které má rozlišovací 
schopnost, a pak se ze škůdce stane pomocník.

24. Možná jsi v sobě pěstoval mravní čistotu a ctnost 
a dosáhl jsi určitého úspěchu. Buď však opatrný. Často 
se stává, že všechno, čeho dosáhneme, poztrácíme po 
částech, vstupujeme-li do kontaktu s hříšníky nebo kvůli 
vlastní pomlouvačnosti a lenosti. 

25. Dítě po narození pláče, protože nově převtělená 
duše se nechce vracet do pasti materialistického světa. 

26. Nauč se cítit všude dobře. Ať už budeš žít kde-
koli, žij v radosti, to je ta správná cesta. Vychutnávej si 
království svého rozumu a uctívej Hospodina, kterého sis 
vybral za svůj životní cíl. Staň se nezávislým na nedo-
statcích okolního světa. Jen tehdy se nikde nebudeš nudit 
a žádné místo na Zemi ti nebude připadat ohavné.

27. Dostávat – to znamená brát na svá bedra odpo-
vědnost před těmi, kteří dávají. 
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