Paradox sebepoznání

Nehledejte nedostatky

Dokud se člověk nevydal na cestu poznání sebe
sama, nemůže být se sebou spokojený. Jakmile se
v něm však zažehne světlo sebepoznání, je zděšen, jelikož si bude muset přiznat, že ztratil čas
a promrhal síly na nejrůznější neužitečnou činnost
a sebedestrukci. Objeví v sobě šílenou nespokojenost se sebou samým a touhu utéci před sebou
a před okolní realitou. Nicméně je to obvyklá
a dokonce užitečná činnost: je lepší chvilku trpět,
avšak potom žít ve světle. Útěk před realitou nic
neposkytuje, protože dříve či později na ni stejně narazíte. A utéct sám před sebou prostě není
možné. Současná učení nejenže narušují falešné
programy, poskytují rovněž nová pozitivní ustanovení a metody změn v životě. Takže, pokud
vykročíte správným směrem a půjdete po správné cestě, rozčarování rychle zmizí a budete mít
z těch nových perspektiv a horizontů, jež se před
vámi otevřou, velkou radost.

I kdyby nebyl oceán hluboký a bezbřehý, stejně však se během podzemních nárazů vody rozestupují, jakmile vše utichne, vracejí se na své
místo. Stejně je tomu i v životě: když je na Zemi
bouřka, převládá nespravedlnost, sobectví a vychloubačství, dobří lidé se drží stranou, ale jakmile se zmatek zklidní, znova se vracejí zpět do
světa. Náhodná moc a sebechvála nejsou věčné.
Růst neznamená směřovat ke konci. Stav neklidu
v našem světě odráží úpadek, nikoliv růst.
Vodami lásky, tolerance a pravdy uhaste plamen nevzdělanosti, pocitu uraženosti a závisti.
Rozvíjejte pocit jednoty. Odhoďte všechnu řevnivost, žárlivost a zlobu. Přiznejte si své nedostatky.
Pamatujte, že nemá smysl vyhledávat nedostatky
u jiných. Je to zbytečná ztráta času, která navíc
vede k rozporům a hádkám. Nepodléhejte smutku a beznaději, řekněte ne všem minulým nespravedlnostem a chybám. Čiňte pokání od čistého
srdce před zraky svého života a kráčejte po cestě
osvícení, po cestě dobra a lásky.
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Vesmír je učitel

Neste světlo

Vesmír je velký učitel, věčný tutor a inspirátor,
věčný rádce a inspirující činitel. Proto je člověk
obklopen a podporován světem. Každý pták, jakékoliv zvíře, každý strom, hora, hvězda, každičký sebenepatrnější červ člověku potvrzuje, učí
ho, že pouze on má vůli a touhu se učit. To činí
ze světa opravdovou univerzitu člověka, kde je
člověk od narození do své smrti žákem.
Člověk se nepřestává učit, ať už si to uvědomuje, či nikoliv. Proto ti, již mají zájem o jeho
šťastnou budoucnost, ho přesvědčují o tom, že
má hledat svaté spojenectví, vyvarovat se klevetám, intrikám, hrdosti a násilí. První učitel je jeho
matka. Její příklad, její rady a varování působí nejhlouběji a nejdéle. Druhý učitel je otec, kterého si
dítě váží pro jeho sílu a vědomosti a jenž vzbuzuje
strach před možným trestem. Další učitel je ten,
kdo směřuje a vede, provádí člověka skrze labyrint
světských vědomosti. Avšak pouze duchovní učitel může odkrýt vnitřní vidění a očistit rozum.

Jakmile přicházíte domů, vaše první myšlenka
musí znít: „Ať v tomto domě kraluje harmonie
a mír!“ Ale kolik lidí mívá takovéhle myšlenky.
Lidé vcházejí do domu, aniž přemýšlejí o něčem
podobném, a následně tak u nich v rodině začínají spory mezi manžely, rodiči a dětmi.
Pokud chcete, aby byla vaše rodina šťastná,
představte si ve své mysli, že se váš dům noří
do světla. Při odchodu na návštěvu ke svým
přátelům se soustřeďte na to, jak k nim do bytu
vstoupíte. Představte si kruh světla kolem sebe a
v domě, kam jdete. Často lidé přicházejí ke svým
přátelům vzrušení, nervozní, zamračení, a proto
je ztrácejí. Pokud je na vás někdo hrubý a vy se
chcete bránit před jeho reakcemi, v myšlenkách
se obklopte světlem a s ním udělejte totéž – to paralyzuje jeho destruktivní programy. Pokud potřebujete, aby vám odpovědělo nebe na otázky, které
vás trápí, pošlete vzhůru světelné signály a nebe
vám odpoví. Pokud chcete někoho vyléčit – obežeňte nemocnou část jeho těla světlem, položte
na ono místo ruku a prsty vysílejte oranžové, ﬁalové
a bleděmodré paprsky.
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Děti jednoho otce

Zlo rozbíjí sebe sama

Strom nikdy nepotřebuje své vlastní plody,
obětuje je jiným. Řeka nepije svou vodu, přináší
svou vlastní oběť tím, že zásobuje pitnou vodou
ostatní. Kráva si nenechává své mléko, ale odevzdává jej ostatním. Stejně tak se musí i člověk
dělit se svými spolubratry o vlastnosti, jako je
prozření, pravda a dokonalost.
Naše skutečná hodnota nespočívá v tom, že
jsme křesťané, muslimové, židé nebo buddhisté,
ale v tom, že ta nejvyšší hodnota je skryta v lidské bytosti a spočívá v tom, že jsme schopni si ji
uvědomit: „Já i všichni ostatní lidé jsme děti jednoho otce.“ Velikost člověka se neskrývá v jeho
příslušnosti k nějaké kastě nebo věrouce, neboť
všechna náboženství se rozplývají v boží záři.
Měli byste se chovat tak, že budete vyjadřovat
plné pochopení pro skutečnost, že pokud jsou
vaše myšlenky dobré, nemůže pro vás být žádné
náboženství špatné.

Stačí, když vrány zahlédnou sokola a okamžitě se s celým hejnem vrhnou za ním, budou ho
pronásledovat a snažit se ho uklovat. Dobří lidé
jsou vždy terčem lidí zlých a nicotných. Dobro je
věčný terč nenávisti, závisti, pomluv a nadávek
šířených zlem… Pravda může být skryta mlžným
závojem pomluv pouze na určitý čas, ale o jejím
vítězství nelze pochybovat. Síly zla budou zničeny pouze svou vlastní nízkostí, vyrývají jámu,
do níž samy padají, jejich činnosti neustále vyvolávají následky, které je samotné ničí. Ve všech
epochách dějin se objevují osobnosti, jež nejsou
schopny snášet slávu čistoty a svatosti a zabývají
se nízkými záměry. Nedopřávejte sluchu strůjcům skandálů a klamu a nezabývejte se jimi ani
ve svých myšlenkách. Závistivec je uspokojen,
když vás urazí, ale tím zároveň zmenšuje seznam vašich nedostatků, které musíte při svém
utrpení snášet. Čím silnější a špinavější jsou jeho
urážky, tím dříve a jasněji se projeví vaše světlo.
Závistivec pohlcuje vaše hříchy a jejich následky.
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