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Nejlepší modlitbou 
je stav lásky

To je podivuhodně jednoduchá a zároveň mimo-
řádně hutná fráze, jež vysvětluje skutečné vzájemné 
vztahy člověka a Boha, chápání víry a smyslu života! 
Možná ji poprvé vyslovil někdo už velmi dávno, já 
jsem si ji však přečetl u Sergeje Nikolajeviče Lazareva, 
za což jsem mu hluboce vděčný. Všechno ostatní jsou 
nejrozmanitější kanonické modlitby různých nábo-
ženství, mantry, příkazy a ustanovení různých učení, 
meditace, a tedy pouze cesta k této nejlepší modlitbě, 
cesta ke stavu lásky!

Modlitba zaujímá v životě mnoha lidí významné 
místo, proto chci vaši pozornost na tuto část duchov-
ního života upoutat mnohem hlouběji. Ve svých sna-
hách dobrat se pravdy a poznat ji jsem použil praktic-
ky všechny formy modliteb a meditací. Řídím se slovy 
Krista „Nezastavujte se a neohlížejte se!“ a neustále 
hledám a neohlížím se na autority. Myslím si, že právě 
toto mi dovolilo za poměrně krátkou dobu dosáhnout 
na mé cestě důležitých výsledků. 

Modlitba může být školou lásky, bohužel však 
tomu tak je jen zřídka. Obvykle lidé modlitbu využívají  
pro pochopení určitých duchovních pojmů, pro vy-
léčení a vyřešení nějakých problémů a někdy jen tak 
jako daň módě, protože se to zrovna nosí. Ale přece 
je hlavním úkolem modlitby otevřít srdce, dotknout 
se toho nejčistšího pramene lásky, dosáhnout sta-
vu lásky každičkou buňkou těla, vynést toto vědomí  
do okolního světa, a především darovat lásku svým 
bližním!
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Odpradávna člověk komunikoval s přírodou, s její-
mi viditelnými i neviditelnými projevy. Člověk vnímal 
sebe sama jako neoddělitelnou součást této přírody, 
proto se jejich vzájemná komunikace nedala k niče-
mu jinému přirovnat. Později začal stále častěji prosit  
o pomoc nepoznané síly. Brzy se objevili i zprostřed-
kovatelé, kteří nabízeli své služby pro mnohem užší 
komunikaci s nebeskými silami. Tak vznikla nábožen-
ství. Lidé začali vytvářet kulty a síly sami přivolávat 
(jak to například dělal Mojžíš). A výsledek se dostavil. 
Tento hlubinný stav splynutí s celým světem, hledání 
Boha ve svém srdci a vědomí, že Bůh je stav lásky, se 
stal údělem nemnohých. Valná většina lidí se rozčle-
nila na dva proudy: na věřící v bohy, kteří se nachá-
zejí mimo člověka, nábožensky založené lidi, a na ty, 
kdo nevěří na žádné síly, jež se vyskytují „mimo tento 
svět“ – na ateisty. 

Nábožensky založení lidé (věřící) se nejčastěji při 
modlitbě obracejí na „svého“ Boha, jehož kult vyzná-
vají. Může to být Buddha, Kristus, Jehova, Bráhma, Al-
láh, Krišna… Stejně často se obracejí i ke konkrétním 
prorokům a světcům. V tomto okamžiku právě začíná 
rozdělování a dokazování, čí bůh je silnější a mocněj-
ší, čí je skutečnější. Kolik jen bylo kvůli tomu prolito 
krve! Celá Bible je zaplněna vzájemným bojem bohů. 
A přitom Bůh je jen jeden – je to stav lásky. K tomuto 
stavu nás musí dovést modlitba. 

Modlitba je neoddělitelnou a podstatnou částí ži-
vota věřícího člověka. A čím více dotyčný člověk věří, 
tím více času věnuje modlitbě. Modlitba očišťuje, 
upevňuje, uklidňuje a přináší radost… Nejčastěji je to 
však pouhý rituál, určitý souhrn napsaných a přečte-
ných slov a oslovení. 

Je nezbytné si pamatovat, že modlit se znamená 
pracovat na sobě samém a zdokonalovat sebe sama; 
nikoliv jen automaticky opakovat naučená slova  
a činy. 
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Pro mnohé z nás je velmi obtížné přejít hned kmo-
dlitbě – ke stavu lásky – je třeba postupovat postup-
ně. Nejčastěji vzestup po schodech modlitby začíná 
prosbou: „Hospodine, pomoz!“ Člověk se snaží ně-
jakým způsobem umocnit sílu modlitby a obrací se  
ke kanonickým modlitbám té či oné konfese, čte je pod-
le žaltáře nebo je odříkává nazpaměť. Pokud bychom 
se měli pozastavit u rituální formy modlitby, potom 
se velmi brzy modlitba mění na prázdné utrácení času  
a člověku toho poskytuje jen velmi málo. 

K modlitbě je nezbytné přistupovat tvořivě. Bylo 
by dobré postupně přecházet ke stále jemnějším 
formám: méně pronášet prosby, více však vkládat  
do modlitby radosti, aby nedocházelo k ponižování 
člověka i jeho individuality, aby se méně mluvilo o vůli  
a více o lásce k lidem, ke světu, aby zněly ty nejhlubší 
možné city. 

Abd-Ru-Shin ve své knize Ve světle pravdy* píše: 
„Neosmělujte se modlit, jestliže nejste schopni celou 
duší vibrovat spolu se slovy, neboť budete potom před 
Bohem vinni v porušení přikázání Nevezmeš jméno 
Boží nadarmo. Nezamotávejte se ve formách modlit-
by, stalo se zvykem ve všech náboženstvích blábolit 
je v určitém čase určeném modlitbě k Bohu, ať už 
v mešitách nebo v kostelech či synagogách. Je to ne-
jen zneužití, ale i urážka jména Boha. V radosti nebo 
v žalu je čistý vnitřní cit beze slov mnohem cennější 
než tisíce slovních modliteb, byť by vnitřní cit měl tr-
vat pouhý jediný okamžik.“

Rozmluva s Bohem jednoduchými slovy vychá-
zejícími z hloubi duše představuje ještě jednu etapu  
na cestě získávání modlitebního stavu. Člověk v tako-
vém stavu může někdy začít mluvit neznámou řečí. 
To v modlitební extázi vyplouvá na povrch minulá pa-

* Kniha vyšla v roce 2003 pod názvem Ve světle pravdy – Poselství Grálu.
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měť. A netřeba se toho obávat. V Bibli, v knize Skut-
ků apoštolů, se říká: „A když Pavel vložil na ně ruce, 
sešel na ně Duch Svatý a oni započali mluvit jinými 
jazyky a prorokovat.“ Existují modlitby beze slov, bez 
úvah, z pocitů, v čistém prožitku. Tato modlitba je 
přirozená, a proto velmi silná. Nejčastěji se takto děje, 
přihodí-li se člověku nějaké neštěstí. Tuto modlitbu 
je nezbytné pronášet nejen v neštěstí, ale i v radosti  
a vděčnosti vůči svým blízkým a celému světu – poté 
dosahuje mnohem větší síly. 

V Evangeliu Krista věku Vodnáře se o modlitbě pra-
ví: „Bůh se obrací k srdcím; a srdce se musí obracet 
k Němu, a právě to je modlitba. Modlitba nespočívá 
v tom, abyste křičeli k Bohu, stáli nebo seděli či Mu 
vkleče vyprávěli o lidských hříších. Modlitba nespo-
čívá ve vyprávění Svatému o tom, kterak je laskavý, 
dobrý, silný a velkorysý. Modlitba je vášnivá touha, 
aby byly cesty života světlé, aby se každá činnost 
završila blahem, aby každá živá bytost prosperovala  
a pod vaší péčí vzkvétala. Vznešené dílo, slovo pomoci 
– to je modlitba, modlitba planoucí. Účinná. Pramen 
modlitby je v srdci.“

Taková modlitba si vyžaduje celého člověka a celého 
ho pohlcuje. A tehdy on, jenž se nikdy předtím k mod-
litbě neobracel, najednou pocítí cosi a jeho duše pocítí 
nezvyklý pocit jistoty, že není na tomto světě osamo-
cen! Někdy lze vnímat podivuhodné teplo a pocítit 
dosud nepoznaný cit lásky. Tento stav přetavuje v duši 
vše zlé a ta může posléze vzlétnout vysoko a pocítit 
neobvyklé vibrace. 

Po takovéto modlitbě zůstává v duši světlo, radost 
a láska. Dosáhnout tohoto stavu je pouze jeden úkol 
modlitby. Její druhá část – mnohem složitější – je 
uchovat si tento stav a rozšířit jej jak po celém těle, 
tak i co nejdále kolem sebe a komunikovat přitom 
s přírodou, lidmi i svými bližními. To znamená pře-
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nést tento pocit lásky, radosti a štěstí do života. Je 
nezbytné o to usilovat, vnímat to v běžné komunikaci, 
v každodenních záležitostech stále více a více neboť 
jste to poznali v nejhlubší modlitbě. A tehdy bude ži-
vot ve stavu modlitby, to znamená ve stavu lásky. 

Alexej Konstantinovič Tolstoj napsal tyto verše, jež 
odrážejí podstatu modlitby a jež je možné považovat 
za modlitbu. 

Žehnám vám, lesy, 
Doliny, nivy, hory, vody, 
Žehnám svobodě
A modrým nebesům!
I své berli žehnám 
I této chudé mošně, 
I stepi od kraje ke kraji, 
I slunci světlu i noci tmě, 
I osamělé stezce, 
Po níž kráčím, 
I v poli každé bylince, 
I v nebi každé hvězdě!
Ó, kéž bych mohl celý život smíchat, 
Celou duši spolu s vámi slít, 
Ó, kéž bych mohl do svých objetí
Já vás, nepřátelé, přátelé a bratři, 
A celou přírodu pojmout!

Je nezbytné, aby člověk v modlitbách co nejmé-
ně prosil o pomoc vyšší síly, naopak nacházel lásku  
ve svém srdci a uvnitř sebe a skrze ni potom vzájem-
ně působil se vším na celém světě. Tak se mu podaří 
zachovat si svoji individualitu, objevit svou osobnost 
a nebude páchat omyly, které jsou při zdokonalování 
modlitby bohužel možné. Je to paradox, ale opravdu 
je to tak. Při pronášení modlitby je možné způsobit 
problémy sobě i jiným. Aniž by vnímal a chápal okol-
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ní svět i sebe sama, člověk svým rozumem rozhoduje  
o tom, co potřebuje, a na základě toho se začíná váš-
nivě modlit. Zanechává na své prosbě otisk modlitby 
a zapojuje síly pozemské a nebeské. Svou silnou mys-
lí, hlubokými city a energií modlitby se, aniž by si to 
uvědomoval, vměšuje do světa kolem sebe a narušu-
je jeho harmonii. Dobrými skutky je dlážděna cesta  
do pekel. 

Tyto závěry potvrzuje řada příkladů. Zde je ten nej-
jednodušší. Mladík dělá přijímací zkoušky na vysokou 
školu. Máma ho s láskou a s odpovídajícími touhami 
posílá do školy, sama odchází do práce a čas od času 
si na něho přirozeně vzpomene a opět mu přeje vše 
nejlepší. Ze dvou zkoušek má jedničku. Tu pojednou 
přijíždí matčina matka, velmi religiózní osoba, a vyčí-
tá jí, že se za něho nemodlí. Dává jí modlitební knížku  
a určuje jí, jaké modlitby kolikrát je třeba předčítat bě-
hem zkoušky. Žena tato doporučení plní a… syn při-
chází s dvojkou z nejoblíbenějšího předmětu. Máma 
pochopila svou chybu a odložila modlitební knížku, 
vrátila se do svého výchozího stavu lásky a přestala 
situaci vyhrocovat. Syn přinesl ještě dvě jedničky!

Mimořádně odpovědné je vykonávat společné 
modlitby. Obrovská energie mnoha lidí, kteří se modlí 
s pozitivními cíli, doslova prorážejí tunel v jemných 
sférách. Jestliže lidé budou o něco prosit a zároveň 
to potvrzovat, mohou dosáhnout výsledku, avšak  
za jakou cenu!? Posléze se musí obnovovat narušená 
harmonie světa, leč již na úkor sil jejich i těch nejbliž-
ších. 

Ještě mnohem větší nebezpečí v modlitbě spočívá 
v tom, že se člověk velmi často, aniž by si to uvědomil 
(a někdy i zcela vědomě, cíleně), dává do moci egre-
gora*, jejž žádá o pomoc. Pronášením různých mod-

* viz kniha Egregory – Strážní andělé, Eugenika 2010.
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liteb se člověk připojuje velmi často k odpovídajícímu 
egregoru. V knize Vladimíra Megre Anastasia se mluví 
o tom, že většina egregorů nemůže být sama od sebe 
zhmotněna v těle, proto se snaží přes člověka s vyu-
žitím jeho těla jakoby ocitnout na Zemi a řešit své 
úkoly. Často mluví o své vznešenosti a činí si nároky  
na mnoho věcí. A v tom okamžiku vnucují člověku 
myšlenky na to, jak je významný, zveličují svého vyvo-
leného a snaží se přiživovat jeho pýchu, aby se vyvyšo-
val nad ostatní. Zpravidla tak působí na jeho samotu  
a na strach z neznámého. 

Jakmile se člověk zrodí na Zemi, má k dispozici 
vše nezbytné, aby mohl vyřešit všechny úkoly, na něž 
narazí, a pokud prosí o pomoc, podepisuje se na své 
bezmoci. Pomoc mu sice bude poskytnuta, jenže bude 
nezbytné za ni zaplatit. A nejčastěji ze všeho člověk 
platí svým zdravím a rodinnými problémy. Je tisíckrát 
vyzkoušeno a potvrzeno, že pokud ani v té nejsložitěj-
ší situaci neprosíme, ale naopak se pokoušíme vytvo-
řit dílo lásky a lásku projevit, potom nám pomohou 
lidé, světlé síly a celý svět! Dojde ke tvoření společné-
ho dobrého díla a v tomto případě nikdo nikomu nic 
nebude dlužit. 

Proto od samého počátku usilujte o stav lásky, jejž 
lze dosáhnout nejenom skrze modlitby a meditace, ale 
i pomocí činů lásky a různých jejích projevů ve všech 
sférách života. Nejlepší modlitbou je stav lásky!

Domácí úkol
Podstata rituálu modlitby spočívá v tom uklidnit 

rozum, uniknout od zmatků a hemžení, naladit se  
na božská témata a vyjevit svou lásku. Opakováním 
modlitby člověk naplňuje vědomí mnohem vyššími 
vibracemi a vylaďuje se na vyznění lásky. V tomto do-
mácím úkolu nabízím těm, kdo ještě potřebují takové-
to slovní naladění, jednoduchou a podle mého názoru 
mimořádně efektivní modlitbu. Prociťte si ji!
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Modlitba
Projevuji lásku Boha!
Tato modlitba dodává odpovědnost za každou myš-

lenku, každé slovo i každý skutek. Její slova obsahují 
tu nejvyšší formu uvědomění si sebe sama. V těchto 
slovech je skryto absolutně vše: láska, Bůh, člověk  
i život. Těmito slovy potvrzuji, že disponuji mocnými 
vlastnostmi a právem činit z neviditelného viditelné 
– vyjevovat Boha. 

Dále je možné vysvětlit, jak přesně vyjevuji Boha  
do tohoto světa. Takováto rozvinutá modlitba dokáže 
silně rozšířit vědomí, poněvadž pro mnohé to, co se 
zde nabízí v podobě modlitby, může být velkým kro-
kem k uvědomění si sebe sama. Tato modlitba odstra-
ňuje množství komplexů a omylů, a jestliže je pro ně-
koho obtížné tato slova vyslovit, nenuťte ho do toho, 
ovšem ani ho nezavrhujte. 

Miluji sex!
Je to moje životní síla. 

Miluji sebe!
Pouze naplním-li sebe láskou, mohu ji věnovat i ostat-

ním. 

Miluji peníze!
Je to moje materiální síla. 

Miluji moc!
Ne nad lidmi, ale sdílenou s nimi. 

Miluji slávu!
To ukazuje slávu Boha. Je to způsob, jak přitáhnout 

ostatní a probudit jejich touhy. 
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Miluji úspěch!
Abych dělal radost sobě i jiným. 
Miluji dostatek!
Pro to, abych mohl dávat ostatním. 

Miluji blahobyt a štěstí!
Abych mohl žít lépe než včera. 

Miluji vědět – jak a proč!
To je můj cíl: touha poznat Boha. 

Miluji Boha!
Ve vší jeho různorodosti: od lístečku až po hvězdy, 

od mé nejbližší bytosti až po celé lidstvo, od těch nej-
nižších plánů až po ty nejvyšší. 

Projevuji lásku Boha!


