
Často sa ma pýtajú, podľa akých zákonov
dochádza k masovému umieraniu ľudí pri
katastrofách a živelných pohromách. Naozaj
nejde v týchto prípadoch o náhody?
Tu však platí zákon karmy rovnako. Niet
nijakých náhod, všetko sa riadi zákonmi. Ľudia,
ktorí porušili určité zákony, sa zídu na
jednom mieste, kde každý dostane svoje.
Chcel by som zdôrazniť, že nejde o trest.
Boh a vesmír nikoho netrestajú. Opakujem,
zákon odplaty znamená spätné pôsobenie
okolitého sveta na základe našich vlastných
konkrétnych myšlienok a činov.
Uvediem príklad. Vo Védach sa hovorí, že
jednou z príčin pozemských vojen je hromadné
zabíjanie zvierat. Nik nepochybuje o tom,
že vo svete sa ročne vyhubí niekoľko miliárd
zvierat. Energie násilia, strachu a krutosti,
ktoré sa pri tom uvoľňujú, nezmiznú len tak
bez stopy. Musia sa podľa zákona zachovania
energie pretransformovať do reality. Mohol
by som uviesť aj ďalšie podobné príklady.
Len čo sa pohár preplní, ľudia s rovnakými
či podobnými programami sa zjavne zídu
na rovnakom mieste. Ale dokonca aj v situáciách,
kedy by sa zdalo, že záhuba je neodvratná,
môže byť osud zhovievavý.
Pred niekoľkými rokmi zahynulo v juhovýchodnej
Ázii počas cunami okolo 200 000
ľudí. Nášho seminára na Kryme sa zúčastnila
rodina, ktorá bola vtedy tiež na zasiahnutých
ostrovoch, no akoby zázrakom prežila.



Žena nám porozprávala, ako zázračne sa zachránili:
V deň, kedy došlo k tragédii, sme sa
namiesto cesty k moru s mužom rozhodli,
že sa vyberieme do hôr. Po dlhej túre horskými
chodníkmi sme sa zašli najesť do
maličkej, útulnej reštaurácie, ktorá bola
umiestnená priamo v skale na hore. Odtiaľ
sme mali úžasný výhľad na more.
Priniesli jedlo a my sme už boli pripravení
pustiť sa do jedenia, keď v tom
zaznel krik. Niekto z návštevníkov začal
čosi vykrikovať po anglicky. My sme
vyrozumeli len dve slová: Veľká voda.
Čoskoro sme zistili, že stojíme po kolená
vo vode. Ukázalo sa, že ostrov zaliala obrovská
vlna cunami.
Keď nepokoje ustali, pobrali sme sa
naspäť do hotela a zhrození sme premýšľali,
ako sa len teraz vrátime domov do
Ruska. Veď pasy a peniaze zostali v hoteli
a z toho maličkého domčeka naisto nič
neostalo.
Poriadne sme sa čudovali, keď sme po
príchode na miesto zistili, že práve náš
domček ostal celý. Vošli sme dnu a zbadali,
že domček je plný vody, ale uprostred
izby na stole ležal náš kufor a všetky veci
v ňom, peniaze aj doklady, boli celkom
suché. Spomenula som si, ako sme sa
predtým ponáhľali a ja som kufor zabudla
odpratať zo stola.
Vtedy mi muž povedal: „Vidíš, Maša,
nie sme až takí veľkí hriešnici.“

Bolo im súdené trpieť, no pred niekoľkými
rokmi nastúpila táto rodina cestu duchovného
rozvoja, začala sa zaoberať sebazdokonaľovaním
a snažila sa správať podľa Božích
princípov. Inými slovami, zasiali semienka
dobrej karmy; tieto semienka vyrástli a vydali
svoje plody.
Často sa stáva, že pobožná činnosť spáli
a zneutralizuje následky negatívnej karmy.
Ak má človek v osude napísané, že musí, ako
sa hovorí, padnúť na hubu, tak ho to v správny



čas obíde. O takomto prípade nám porozprával
ďalší účastník seminára:
Išiel som raz po meste. Bolo to v zime.
Rozviazala sa mi šnúrka na topánke.
Zastavil som sa, aby som si ju zaviazal,
a v tej chvíli priamo predo mňa spadol
s veľkým rachotom obrovský cencúľ. Ani
len naľakať som sa nestihol. Pozrel som
sa hore a zbadal som miesto na okraji
strechy, kde pred tým visela ľadová kryha.
Rýchlo som odstúpil nabok. Dlho som
potom premýšľal, čo sa mohlo stať. Zjavne
ešte nenastal čas mojej smrti. Osud
ma ochraňuje.

PREČO JE TO TAK, ŽE
JEDNO PÔSOBENIE JE
SPÚŠŤAČOM DRUHÉHO?
To sa dá vysvetliť jednoducho. Pre život,
pre pôsobenie na tomto svete potrebujeme
energiu. Odkiaľ ju berieme? Podľa vedy čerpáme
energiu z okolitého prostredia: z jedla,
vody, Slnka, Zeme a ďalších zdrojov. Pritom
vzniká otázka, ako sa tam tá energia dostala?
Vari nemá svojho pôvodcu? Podľa všetkého
áno. Všetka energia tohto sveta je energiou
Boha. Toho uceleného, jediného organizmu,
v ktorom žijeme a ktorý nám dáva život. Boh
je zdrojom všetkých energií!
Mnohí ľudia tento fakt vôbec nechcú
uznať. Pretože ak uznáme, že všetko na tomto
svete má svojho majiteľa, potom mu musíme
niečo dávať za to, čo užívame. Je predsa
oveľa jednoduchšie prísť na Zem, ohradiť si
územia, vyhlásiť ich za osobné vlastníctvo,
z hlbín vydolovať nerastné bohatstvá a potom
ich predávať ostatným.



Každého na tomto svete by sme chceli bez
štipky zodpovednosti ovládať.
Pochopil som, že mnohí ľudia sa tak silno
držia myšlienky materializmu a nechcú uznať
inteligentný vznik vesmíru preto, lebo sa boja
zodpovednosti. Materializmus je tu pre nich
na určitú etapu života, je pre nich spásou. Takáto
ideológia ich len upevňuje v pozícii egoizmu;
považujú sa za vládcov prírody a vôbec
celého sveta. Chcú využívať statky okolitého
sveta, jeho energie, ale nemienia počítať
s Tým, ktorý im to všetko poskytuje. vytvára  len vtedy,ť

Mali by sme energiu vracať späť, aby z nej mali
osoh všetci, no nerobíme tak. Pripomíname
tým rakovinovú bunku. energiu a mrháme ju, na
oko vek si zmyslíme, a neh adímeč ľ ľ

pritom na jej pôvodcu ani na okolitý
svet.


