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Vliv vesmíru na osud

Osud je lepší než nahodilost pouze z toho 
hlediska, že je možné brát jej v úvahu, znát ho 
dopředu, připravit se na budoucnost. O náhodě 
nevíte nic. Osud však může být stejnou měrou 
nepříznivý a těžký. V tom případě ale existují 
prostředky pro vyčlenění se z vlastního osudu.

První krok tímto směrem spočívá v osvobození 
se od obecných zákonů. Stejně jako individuální 
náhoda existuje náhoda kolektivní, obecná, a po-
dobně individuálnímu osudu existuje osud obec-
ný, tedy kolektivní. Kolektivní náhoda a osud 
ovládají obecné zákony. Pokud si člověk přeje 
vybudovat svoji individualitu, musí se především 
osvobodit od obecných zákonů. Tyto obecné zá-
kony člověka nijak nezavazují, může se od nich 
osvobodit prostřednictvím vyváznutí z lživých 
stereotypů přijímání, ze zvyku snít a z vnitřního 
tlachání. Toto všechno je spojeno s osvobozením 
se od ega. Ego živí bludy a lži. Pokud se zmen-
šuje lež, v níž člověk žije, a pokud se snižuje 
vliv iluze, ego velmi rychle slábne a člověk bude 
podřízený buď osudu, nebo předurčení, či záko-
nu vesmíru, nebo třeba vnitřnímu učiteli, či vyšší 
vůli: tato vůle ho povede tak dlouho, dokud se 
nezformuje jeho vlastní vůle, schopná odporovat 
jak náhodě, tak, není-li vyhnutí, i osudu.

Část člověka, kterou může moc osudu ovliv-
ňovat, je buď malá a nevyvinutá, nebo velmi sil-
ně zakrytá egem. Ego odráží takřka všechny vlivy 
prostoru osudu a člověk se ocitá na úrovni, kde 
panuje slepá nahodilost. Když člověk žije v sou-
ladu se svou podstatou, nachází se pod vlivem 
Slunce a vesmíru nebo, jinými slovy, pod vlivem 
zákona osudu. Pro nedostatečně duchovně roz-
vinuté jedince je dost složité pociťovat vesmírné 
toky jemné energie a využít je pro putování pro-
story osudu. Obrovská masa lidí je však schopna 
vlivy vesmíru podchytit. V takovém případě má 
každý člověk, který do tohoto davu vchází, spo-
lečný osud s masou. Osud davu je pak osudem 
jedince. Většina lidí není schopna žít bez vtažení 
do informačního a energetického pole davu. Jsou 
jako včely, které umírají mimo svůj roj. Hlavní 
hybnou silou takových lidí je napodobování davu 
a závislost na jeho mínění.

Když se lidé ocitají v moci napodobování a ne-
jsou soběstační, velmi snadno přijímají nejjedno-
dušší programy a mechanické vlivy. Začínají jeden 
druhého napodobovat. To vytváří efekt sněhové 
laviny. Pokud lidé žijí jako součást masy, nikdo 
jim nemůže pomoci. Jsou tak propojení, že jed-
noho od druhého nelze oddělit. Na úrovni hmoty 
jsou všichni stejní. Největší hrůzou ale je, že se 
dav vlastně kolektivně zabíjí.

Lidé mohou očekávat setkání s příznivými vli-
vy vesmíru tehdy, když se oddělí od masy. Dříve 
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ne. Vlivy, které na masu působí, jsou pouze ne-
příznivé. Hubí a zotročují. Existují příznivé vli-
vy, které jednotlivcům pomáhají osvobodit se, ale 
mohou pomoci pouze těm lidem, kteří stojí aspoň 
trošičku výše než masa.

Lidstvo je pod vlivem vesmírných zákonů  
do té míry, že tyto zákony tvoří příčinu válek, 
epidemií, revolucí… Pro mnohé lidi je však osud 
mnohem širší. Když se zapojují do velkých akcí 
či skupin, jako jsou politické strany, války mezi 
národy či revoluce, stává se tato sounáležitost je-
jich osudem.

Vlivy vesmíru mohou být velmi různé. Vaše 
situace vlivy vesmíru přitahuje a odpuzuje. Ne-
můžete vědět, čím jsou, můžete znát pouze vlast-
ní situaci. Pokud si sami sebe uvědomujete, mů-
žete přitahovat tvůrčí vesmírné vlivy; jednáte-li 
mechanicky, přitahujete vlivy destruktivní.

Zákony, které vás ovlivňují, utváří různá hlu-
binná zařízení, systémy programů. Tyto síly osud 
člověka prostupují a on je přijímá jako svá vlast-
ní přání, sympatie a zájmy. Jsou to však pouze 
impulzy energie, která jedincem prochází všemi 
směry. Poté, co tyto síly člověka dostihly, mohou 
vytvářet vlivy a vztahy, ale mohou být i odhoze-
ny. Vy je nejčastěji nepociťujete a můžete zkou-
mat jen výsledky, které dokáží vytvořit. Můžete 
se jim otevřít, nebo uzavřít. Pokud se probouzíte, 
otevíráte se vyšším vlivům.

Mnozí mistři osvícení se obracejí k obrazu ža-
láře a útěku ze žaláře. Aby měl vězeň možnost 
v kteroukoliv minutu utéct, musí především po-
chopit, že je ve vězení. Než si to ujasní, nemá 
žádnou šanci na osvobození. Nikdo není s to mu 
pomoci ani ho vysvobodit násilím, proti jeho vůli 
a přání. Je-li vysvobození možné, jde pouze o vý-
sledek velké práce, a především vědomého úsilí, 
zaměřeného k určitému cíli.




