
Kapitola 9
Co je dobré a co špatné

Už víme, co je karma, známe její zákony, typy

i to, jak ji vytváříme. Přišel čas, abychom se
soustředili na to, jakým způsobem vytváříme
karmu v tomto životě. Co je dobré a co špatné pro naši
karmu a duchovní rozvoj duše?
Naši předkové Árijci-Tripolci, kteří interakcí
se světem poznávali jeho zákony, vybudovali základy
védské civilizace v podobě šestnácti hlavních kvalit
a principů existence člověka na Zemi. Nejdůležitější
z těchto principů si dále rozebereme. Jsou to: pravda,
láska, spravedlnost, pravdivost, mír, nenásilí, poslání,
čistota, odpovědnost, zdrženlivost a další. Tvoří
prvotní podstatu Zákona Roda Nejvyššího – ústní tradice
předků Slovanů, která obnáší základy utváření
světa a projevuje se jako védské poznání. Toto poznání
předkové šířili všude, kde žili. Jestliže člověk tyto
principy dodržuje, může si uvědomit svou božskou
podstatu a dosáhnout nejvyššího blaha. Cesta v souladu
s těmito pravidly je jedinou cestou k Bohu. Vydáte-
li se touto cestou, musíte odpustit a zapomenout
na všechno zlo, která vám způsobili druzí, ale
také na dobro, jež jste vykonali vy sami pro blaho
ostatních. Pak vám karma bude přinášet už jen plody
lásky a vyššího blaha.
Podívejme se nyní na tyto principy podrobněji.
Principy dobra
1. Pravda je věčná podstata prvotní reality, základní
vlastnost všeho tvoření, původní podstata boha
i člověka. Není ničím ohraničená. Projevuje se
třemi způsoby: v minulosti, současnosti a budoucnosti,
ale nepodléhá změnám ani v jednom ze tří
světů – v materiálním, nemateriálním ani v duchovním.
Pravda, to jsou neměnné kosmologické
zákony, které zahrnují celý duchovní svět včetně
Nejvyššího; jsou to zákony bytí.
Tím, že uzdravujete svou karmu, obnovujete
pravdu v minulosti i současnosti a budete v ní
žít i v budoucnosti. Jestliže chcete znát, co je
pravda, řiďte se svým svědomím, jehož základem
je láska.
2. Láska je spojení protikladů, pochopení jednoty
všeho, co je, v Bohu. Lidská láska může mít
podobu mateřské lásky, něžné oddanosti mezi
příbuznými a blízkými nebo vášně mezi milenci.
Taková láska se vyznačuje spřízněností, blízkostí,



sympatiemi, zamilovaností a žádostivosti.
Tím, že duše poznává lidskou lásku, se učí také
božské lásce.
Božská láska je čistá, bezpodmínečná a absolutně
oddaná dobru. Je projevem jednoty s Nejvyš
ším i se všemi bytostmi. Je nekonečná v dávání i
odpouštění, prostoupená duchem obětavosti.
Lásku a uznání potřebuje každá živá bytost na
světě. Jestliže milujeme a uznáváme svůj rod, národ,
lidstvo i celý svět, projevuje se v nás Nejvyšší.
Matka Lada v dávných časech řekla, že bůh je
láska a láska je Bůh. Láska je soulad (harmonie)
mezi braním a dáváním: tak se tvoří spravedlnost.
3. Spravedlnost je základem utváření světa. Je to
základní zákon, který tak či onak platí ve všech
světech. Jeho ztělesněním je Karma. Spravedlnost
odpovídá božskému záměru duchovního
světa. Uvést do rovnováhy protikladné síly a nasměrovat
je k pravdě nám umožňuje rozvíjet se
a povznést se nad ně. Spravedlnost znamená jednat
v pravý čas, na správném místě a s potřebnou
silou. Je to to, co se duše učí ve všech svých
vtěleních. Spravedlnost, to jsou činy vykonané
pro jednotlivé lidi, pro celé lidstvo, pro Boha.
Duše vždy tvoří s celkem jednotu, proto poslouchejte
svou duši – tehdy se v ní projeví
pravdivost.
4. Pravdivost je vnitřní čestnost, věrnost svému poslání.
Jejím cílem je rozvoj všech lidí i vlastního
štěstí. Služba svému rodu, ve které není místo pro
vlastní zájmy ani očekávání pochval či výhod,
otevírá člověku cestu ke zdroji vnitřního pokoje
a radosti. Zrnka nezištné služby jsou zárukou
štědrých darů od Nejvyššího.
Pravdivost znamená poznat zákony duchovního,
božského světa (Prav) a vytvářet život v souladu
s nimi. Pravdivost je základním předpokladem
rozkvětu lidstva i vesmíru, je to světlo života,
které rozptyluje vnitřní i vnější temnotu a přináší
věčnou blaženost a štěstí. Pravdivost je neměnný
zákon, platný pro všechny duše v každých časech:
jsou to etické a mravní normy založené na nezištné
službě, jež jsou pro člověka, společnost, stát
i svět nezbytné. Chránit je, to je posvátný úkol ve
jménu osobního i všeobecného blaha. Právě pravdivost
podněcuje všechny božské síly, aby jednaly
v souladu s vyšším zákonem, a plnily tak svůj
úkol. Dbejte na pravdivost a čiňte druhým to, co
žádáte od Boha pro sebe. Tak zachováte mír.
5. Mír je rovnováha, milosrdenství a spokojenost.
Všechny duše nezávisle na své úrovni, formě
vtělení, varně a dosažených výsledcích jsou si



před Nejvyšším rovny.
Celý svět je božská hra. Proto je hloupé zlobit
se na něj kvůli problémům, jež jsme si vytvořili
my sami. Mír ve vědomí člověka je rovnovážný
stav mysli, jenž nepodléhá dočasnému působení
radostí a starostí, úspěchů a rozčarování.
Na vyšší úrovni je to vnitřní pocit blaženosti,
a tedy realizace Boha v sobě. Takové jsou božské
plody života, jež se dají pěstovat na poli duchovní
praxe védského pravoslaví. Mějte nitro
v rovnováze s vnějším světem. Pokud budete
žít v míru se sebou samými, pak i všechno
kolem vás bude v míru.


