
Deti sa musia stať dospelými a nesmú zostať navždy deťmi. A netreba
zabúdať, že my všetci sa učíme lekcie epochy, medzi ktoré patrí aj
nevychovanosť, túžba po prospechu a obohatení, podlosť, nečestnosť,
boj o moc, násilie a mnoho ďalšieho.
Človeku vyhýbajúcemu sa životu sa život musí ukázať v celej svojej
negativite.
Dieťa musí spoznať zlé, aby sa pred ním cítilo isté.
Mnohí rodičia sa riadia zásadou: chcem, aby moje dieťa nemuselo
toľko trpieť ako ja. Z dobrého priania nenápadne vyrastá prehnaná
starostlivosť a rodičia začínajú žiť životom dieťaťa – učia sa zaň úlohy,
pomáhajú mu obliekať sa, jesť, umývať sa, upratovať po sebe atď.
U milujúcich rodičov môže nadmerná starostlivosť nadobudnúť také
nevídané rozmery, že dieťa stráca zmysel života. Vtedy rodičia prichádzajú
k lekárovi so sťažnosťou, že ich dieťa je natoľko bezmocné a nie
je schopné samostatne rozhodovať, že z neho nebude skutočný človek.
Hlavne prebytočná rozmaznanosť robí človeka v každodennom živote
naivným a bezmocným. Keď rodičia vychovávajú dieťa s vierou
v dobré a zlé odmietajú, odsudzujú ho tým do záhuby. Je nutné vysvetliť
dieťaťu podstatu života, situáciu denného okamihu a naučiť ho privykať
životu. Treba ho naučiť rozumieť výchovnému zmyslu zlého – so
zdôraznením, že zlé je a bude, lebo bez zlého nie je dobré, ale zlé stále
čaká, aby bolo napravené.
Dieťa potrebuje prekážky a úsilie, nevyhnutne potrebuje vyskúšať
svoje sily a posúdiť svoju dôstojnosť. V opačnom prípade bude preň
prvá vážna prekážka neprekonateľná. Vzniká nulový stav – to je najnebezpečnejšia
situácia, pretože to je apatia, depresia a strata vôle k životu.
Keď takíto ľudia vedia, že je o nich postarané a doslova musí byť
postarané podľa zákona, nesnažia sa a nehnú pre seba ani prstom. A to,
že pre ostatných to býva ťažké, si vôbec nevšímajú, pretože taká je ich
domáca výchova – vždy za nich všetko robili druhí. A keď ich niekto
prosí o pomoc, odvolávajú sa na chorobu; chýba im hlavný znak života
– pohyb.
Človek bez vôle sa nesnaží ani premýšľať. Chodí po svete, kým
ho nohy nesú, a žije z cudzej milosti. V najlepšom prípade obviňuje zo
svojho nešťastia druhých, čím ešte viac ničí svoje telo. Za tým malinkým
dobrým nasleduje zlé – úplné uhasínanie, nemohúcnosť, zničenie.
Keď som prvý raz videla podobnú situáciu, neverila som vlastným
očiam. Vysoký muž, bývalý športovec, sa teraz stal bezmocným a za-
tvrdnutým človekom. Šport bol pre neho možnosťou dobyť úctu a slávu.
To je najrozšírenejší spôsob, ako si vyslúžiť lásku, ale keď človek
s takým strachom robí nejaký šport, ďaleko nedôjde. Jedného krásneho
dňa nad ním zvíťazí strach nemajú ma už radi. Vtedy pocíti, že všetko
je stratené. Takého človeka začínajú ničiť depresie. Jeho neobyčajná
sila vôle bola len prostriedkom na záchranu pred strachom, ale on si to
neuvedomoval.
Keď športovec trénuje svoje telo s láskou a svojím vystúpením
spôsobuje divákom uspokojenie, jeho športová kariéra je dlhá a má
dobré výsledky. Strháva za sebou druhých, aby rozvíjali svoje telá. Ale
keď je športovec pred štartom nervózny, t. j. cíti strach, jeho energia sa
zablokuje a tomu zodpovedá aj výsledok. Ak sa ešte k tomu nahnevá na
seba alebo začne obviňovať druhých, tak tým sám sebe zaručuje úraz
alebo chorobu.
Šport, to je boj o víťazstvo, kedy sa človek snaží byť lepší ako
ostatní. Silným a stále sa rozvíjajúcim javom je ten športovec, ktorý



rozvíja telo pre seba, bojuje sám so sebou, porovnáva svoju úroveň so
včerajšou a raduje sa z možností svojho tela. Keď telo rozvíja zo správnych
zásad, dosahuje maximum.
Športovec, ktorý praje súperovi zlé, napríklad úraz, len preto, aby
on sám zvíťazil, dostane sám to, čo prial druhému. Úraz sa stane človeku,
ktorý nosí v duši zlobu. Nechcem tvrdiť, že všetky športové úrazy
bývajú zapríčinené neprajnosťou súperovi, lebo súper často býva priateľom.
Svojráznosť zloby charakterizuje spôsobený úraz alebo neúspech.
Všetky hnevlivé obvinenia na adresu trénera, možností, podmienok,
honorára... Ponecháme to športovcom na zamyslenie.
Človeku je vlastné hnevať sa v myšlienkach dokonca aj na toho
najdrahšieho a bezbranného človeka; dokonca aj na kojenca, ak prekáža
v získaní niečoho nevyhnutného, trebárs chvíľky oddychu. A za
okamih už autora myšlienky ani nenapadne, že jeho myšlienka mohla
byť príčinou nešťastia. Nasleduje spoločné súženie a hľadanie vinníka.
Typickým ochorením nulového stavu je roztrúsená skleróza – sclerosis
multiplex.
Krátko povedané, je to ochorenie človeka, ktorý nad sebou mávol rukou.
Vzniká ako odpoveď na hlboký utajovaný smútok a pocit nezmyselnosti.
Mnohoročné fyzické prepínanie svojich síl za účelom dosiahnutia
niečoho veľmi cenného ničí zmysel života. Takto ochorejú workoholici,
ktorí nešetria seba ani druhých a len sa stávajú ešte viac zlými, keď sa
plány neuskutočnia. Ochorejú športovci, ktorí sú celkom oddaní športu
a navzdory mimoriadnej trénovanosti im úspech prekĺzne pomedzi prsty.
Táto ťažká a medicínou nevyliečiteľná choroba vzniká kvôli zlosti
a trpkosti porážky, keď človek nedostane to, o čo sa usiloval. Kým sa
u takého človeka neobjaví želanie pomôcť sám sebe, želanie zmeniť
myslenie, nemôže sa uzdraviť. Čím dlhšie je odhodlaný stavať sa k životu
so smiechom, a tak skrývať svoju zlobu na životnú nespravodlivosť,
tým beznádejnejší je rozpad jeho svalov. Tým, ktorí chcú sami
niečo urobiť, sa dá pomôcť.
Ľudia najsilnejší vo fyzickom zmysle sú najslabší z hľadiska duše.
Rozvoj fyzickej sily prebieha obvykle od detstva cestou kultivovania
pocitu zodpovednosti = pocitu povinnosti = pocitu viny. Vyzvanie
dieťaťa k zodpovednosti má svoje účinky a dieťa sa začína snažiť zo
všetkých síl. Sebadonucovanie sa stáva zvykom, pretože cieľ sa ešte
nedosiahol. Stav nadmerného preťažovania v mene slávy, pozornosti,
bohatstva a ďalších všemožných cieľov je v skutočnosti vysluhovaním
lásky. S každým neúspechom mlčky vzrastá strach nemajú ma radi
a v určitom okamihu vzniká pocit nezmyselnosti.
Prebujnený pocit zodpovednosti ničí zmysel života – lásku – a jej
ústredný orgán – srdce. Prekrvenie tkanív, vrátane srdcového tkaniva,
sa zhoršuje. Zníženie práceschopnosti srdca sprevádza stenčenie jeho
prepínaného svalového tkaniva. Kedysi neskrotný vládca života sa stáva
bezmocným a nemohúcim, pretože sa namáhal v mene ničoho iného
ako dosiahnutia veľkých výsledkov. Také je logické vyvrcholenie, keď
človek dáva len preto, aby dostával.
Chcem pripomenúť: sexuálna energia je vášeň. Vášeň upevňuje
svaly. Centrum sexuálnej energie sa nachádza v krížovej kosti. Krížová
kosť sa nachádza v oblasti vplyvu ekonomických problémov. Do
ekonomiky patrí akákoľvek oblasť materiálnej činnosti vrátane športu.
Zloba porušuje svalové tkanivo a jeho funkciu. Príčinou tejto choroby
je teda nahromadenie daných stresov a ich udržiavania v sebe. Zdôrazňujem,
že najmä vtedy, ak sú uložené veľmi hlboko a ich prítomnosť je



odmietaná.
Keď sa choroba nachádza v začiatočnom štádiu, títo ľudia neveria,
že ich nemožno vyliečiť. Začudovaný, prostoduchý úsmev na tvári ľahostajného
človeka hovorí: so mnou sa to nestane, ja som dobrý. Týmto
ľuďom chýba porozumenie dobrému a zlému, kontrasty sú im neznáme.
Chýba im želanie pochopiť život.
Táto choroba postihuje mladých. Osobitne beznádejný postoj k pomoci
majú muži, pretože so vznikom impotencie sa u nich vytráca zmy-
sel života. Pred ochorením sa spravidla vyznačovali hypersexualitou.
Úplná absencia vôle k boju, ľahostajnosť k druhým, nedostatok sily
vôle a záujmu o život vyvolávajú u človeka majúceho kladný vzťah
k životu zdesenie. A keď títo ľudia záujem o život majú, tak je to záujem
nezdravý. Nemyslia si, že je s nimi niečo v neporiadku, a neprejavujú
záujem o to, aby zmúdreli.
Často sú na ich uzdravení viac zainteresovaní ich blízki, pretože ich
sily sú na konci. Trpezlivosť pomáhajúcich však vyprchá, hlavne ak sú
pomáhajúci ľuďmi bojovného typu. Nedochádza im, ako je možné, že
sa človek neobťažuje, aby sa zamyslel, nieto ešte aby konal vo svojom
vlastnom záujme. A neobťažuje sa preto, že nemá zázračný prostriedok,
ktorý by ho postrkoval – bolesť. Bolesť je divotvorný prostriedok, ktorý
prebúdza rozum.
Každá minca má dve strany. Je dobré keď sú ľudia pripravení pomôcť,
ale keď to so starostlivosťou a ľútosťou preháňajú, človek, ktorému
je pomoc poskytovaná, zlenivie. Pomáhajúci by mal vedieť, že robí
zle, keď to so svojou dobrotou preháňa. Napríklad môže sám ochorieť.
Ale aj táto smola má dobrú stránku. Keď pomocník zrazu nie je poruke,
chorý môže z nečakaného ľaknutia začať správne chápať svoju budúcnosť.
Keď človek začne správne vyhodnocovať svoj život, uzdraví sa.
O zázračných uzdraveniach ste už počuli.
Ale keď má chúlostivý chorý núdzový východ vo forme novej
ošetrovateľky, tak ho strata tej predchádzajúcej príliš neznepokojuje.
Pre takých ľudí je charakteristická stále vzrastajúca neemocionálnosť.
Najdlhšie sa drží zloba – obvinenie z toho, že do nešťastného mučeníka
nikomu nič nie je, zastrašovanie vlastnou smrťou, hrozba odplaty na
onom svete (je zvláštne, že to hovoria práve tí, ktorí v posmrtný život
neveria), požiadavka splniť nereálne želanie atď. Krátko povedané, títo
chorí sa stávajú tyranmi. A z osôb, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti,
sa pre pocit viny a pre strachy stávajú neurastenici, ktorých
rozum nie je schopný prijať rozumnú radu.
Podobný rozpad svalového tkaniva zvyčajne býva aj u detí majúcich
veľmi bojovnú matku. Bojovná zloba matky, jej želanie predbehnúť
druhých potláča rodinu a máva zhubný vplyv na svalstvo dieťaťa.
Sama matka však bude neskôr hľadať vinníka v neveste alebo zaťovi.
Miesto toho, aby sa spojili všetky sily na záchranu chorého, pri jeho
posteli sa odvíjajú škandály.
Keby sa pomocník odvážil vyprovokovať u chorého čo najsilnejší
strach a zlobu, výsledkom by mohlo byť rýchle uzdravenie, ale nie je
vylúčená ani smrť. Keď pomocník odpustením strach uvoľní, až chorý
môže z jeho slov zomrieť, tak chorý nezomrie ani v prípade tej najsilnejšej
psychickej traumy a môže sa dokonca uzdraviť.
Zloba, skutočná podstata takých ľudí, ktorá túto chorobu vyvoláva,
sa obracia smerom von, keď od nich kategoricky vyžadujeme vlastné
úsilie. Stále duševné alebo fyzické prepínanie doma, v škole alebo
v práci, proti ktorému človek nesmie protestovať a ktoré ho núti mlčky



zhromažďovať v sebe zlobu, mu teraz, keď ochorel, umožnilo, aby sa
už viac nenamáhal. Sedí v ňom podvedomý strach z uzdravenia a strach
vyliať svoju duševnú bolesť. Človek sa snažil dokázať, akú má cenu,
ale nikto jeho úsilie neocenil.
Jeden mladý človek, ktorý trpel atrofiou svalov, mi napísal, že až
teraz pochopil, nakoľko sa v ňom usídlila povýšenosť vo vzťahu k druhým,
ktorá stále rástla. Považoval sa za lepšieho, ako sú ostatní, a bol
pripravený obhajovať to za každú cenu. Ľudí si nevážil. Ale túžil po
sláve a po moci. Choroba k nemu prišla preto, aby mu pomohla odvrátiť
premenu duševnej povýšenosti vo vonkajšie násilie. Bol chorobe
vďačný a nastúpil cestu uzdravovania. Choroba k človeku príde veľmi
často preto, aby mu zabránila urobiť ešte väčšiu chybu.
Všetky choroby majú začiatok v rodine. Láska dieťaťa k rodičom
býva občas taká obrovská, že im nepovie ani jedinú výčitku. A keď povie,
tak podľa zásady: v mysli jedno a na jazyku druhé. Podobný vzorec
správania je vlastný rodičom takého chorého. V dnešnej dobe týmto
spôsobom učia deti zdvorilosti. Podobné odmietanie je obzvlášť charakteristické
pre mladých mužov, ktorých matka žila pre dieťa, robila
všetko pre jeho budúcnosť a súčasne skrývala svoje obavy, zúfalstvo,
zlobu atď. Pokiaľ matka nechápe prírodné zákony, nechápe ich ani dieťa
a bude treba učiť sa pomocou utrpenia.
Všetkých nás učili dobre sa tváriť pri zlej hre, aby to nevyzeralo
nezdvorilo. Zvyk klamať s úctivým úsmevom na perách je životne nutným
klamom, bez ktorého ešte nedávno nebolo možné prebiť sa životom.
Také bolo bežné ospravedlnenie. Teraz robíme to isté v ešte väčšej
miere, aby sme urobili dobrý dojem. Dnes sa to však už nedá zviesť na
štátne zriadenie. A problém vôbec nie je v štátnom zriadení. Moc peňazí
a lesk slávy, to je to, čo ľudí deformuje.
Čím je človek priamejší, tým je preň ťažšie klamať a zostať pritom
čestným. Stále viac sa mu chce mávnuť nad všetkým rukou a vzdať
sa... Najmladšie pokolenie dedí stresy rodičov a na pomoc prichádza
roztrúsená skleróza. Teraz majú rodičia možnosť vidieť výsledok svojho
nesprávneho spôsobu myslenia a vykúpiť vlastné chyby trpezlivou
starostlivosťou o chorého. Jedine človek so správnym spôsobom mys-
lenia je skutočne silný. Život učí, že budúcnosť patrí silným a pokorní
sa musia učiť pomocou utrpenia, aby sa silnými stali v budúcnosti. Dá
sa s tým začať hneď, ale keď sa človek neobťažuje učiť sa, v budúcom
živote prídu skúšky ešte drastickejšie.
Rozmaznanosť je vlastná deťom, ktorých matka sa bojí, aby sa
s dieťaťom niečo nestalo, pretože má silný pocit viny pred druhým,
chorým dieťaťom. Ten môže byť ukrytý až dovtedy, kým nepríde prvá
skúška. Napríklad: učiteľ vyhreší dieťa za zlé správanie. Z drobného
napomenutia môže v rozmaznanom dieťati vzplanúť túžba po pomste
a dieťa začne terorizovať školu, rodinu a neskôr spoločnosť. U dievčat
je pomstychtivosť často vyjadrená snahou ponížiť druhých. Chlapci nechávajú
prehovoriť svoje päste. Chlapčenská zloba utícha, keď druhému
začne tiecť krv z nosa. Dievčenská zloba sa tak ľahko upokojiť nedá,
pretože potreba ponižovať druhých rastie.
Čím je dieťa chytrejšie, t. j. čím má lepšie známky, tým viac sa
považuje za lepšie, ako sú druhí. A čím viac privilégií s pribúdajúcimi
rokmi dostáva, tým ťažšie je uvoľniť agresivitu tohto dieťaťa.
Pomáhať je predovšetkým povinnosťou matky, hoci život ukazuje,
akú veľkú starostlivosť prejavujú učitelia. Vážení učitelia! Vyžeňte preč
všetky zlé myšlienky, ktoré sa týkajú takéhoto dieťaťa a jeho matky,



a Vaše úsilie bude korunované úspechom. Vedzte, že v dieťati sa vždy
reprodukuje charakter matky, a to v zosilnenom vyjadrení, ale dieťa je
aj Vaším učiteľom. Jeho pomocou sa učíte chápať ľudí tohto typu a komunikovať
s nimi. Keď ho dokážete mať radi aj s jeho chybami, tak si
túto lekciu osvojíte.
Dieťa, ktoré chce mať veľmi dobrý život, sa stáva náročným. Keď
niečo nedostane, urazí sa, pretože sa to preň rovná tomu, že sa oň nestarajú,
nemajú ho radi atď. Berie si príklad z materiálne lepšie zabezpečených
vrstovníkov a duševné hodnoty sú mu ľahostajné. Prečo je im
všetko dovolené, prečo nedávajú mne, vari som horší než oni? Rodičmi
vychvaľované geniálne dieťa sa stáva bifľošom, ktorý stráca schopnosť
logicky myslieť, pretože si musí známkami vysluhovať lásku a materiálne
veci. V živote je logické myslenie základom úspechu, tu nepomáha
citovanie žiadnych múdrostí, treba ich používať v praxi.
Príliš náročnému dieťaťu sa postupne začína otupovať rozum. Rozčarovanie
sa dostáva do ega. V dôsledku toho sa dievčatá vrhajú do kolobehu
života a snívajú o získaní bohatého, chytrého, krásneho, vysoko
postaveného a úspešného muža. Chlapci hľadajú takú istú ženu, a keď
sú neúspešní, duševnú bolesť začnú umlčovať cigaretami, alkoholom,
drogami a ďalším mužským hrdinstvom až po trestné činy.
Alebo sa ospravedlňujú chorobou, ktorá si vyžaduje užívanie upokojujúcich
a iných psychoterapeutických prostriedkov. To je tiež narkománia.
Veľmi obvyklou kombináciou je, keď je matka alkoholička
a dieťa sa udržiava pomocou trankvilizérov a naopak. V každom prípade
neurastenik je ten, kto prstom ukazuje na alkoholika. Tak či onak
obaja stratili hlavu zo strachu a zloby, že nič nie je tak, ako by som
chcel.
Ale aj takzvaní usporiadaní rodičia, ktorí sa z prehnanej delikátnosti
snažia nespôsobovať dieťaťu bolesť, môžu jedného krásneho dňa
zistiť, že vychovali dieťa, ktoré sa vyhýba životu, je rozmarné a náročné.
Nevštiepili mu úprimnosť, čestnosť a umenie počítať s názorom
druhého. Pravda je, že v ňom pozorovali neúprimnosť, prefíkanosť,
chamtivosť a tajnostkárstvo, avšak dúfali, že to prejde. Takí rodičia sa
boja otvoriť ústa, aby dieťa odsúdili, pretože cítia podvedomý alebo
vedomý strach, že ako odpoveď im dieťa priamo do tváre šplechne ich
vlastné nedostatky. Človek našej súčasnosti totiž chce, aby všetko bolo
v najlepšom poriadku. Skúška vlastných síl a hrdinstvo sú vnímané ako
anachronizmus, ktorý vyšiel z módy. Poukázanie na vlastné nedostatky
môže vyvolať ničivé dôsledky, preto je lepšie žiť v slepote.
U ľudí snažiacich sa dosiahnuť veľmi dobré je strach nemajú ma
radi, moju lásku nikto nepotrebuje silnejší ako u tých, ktorí sa uspokoja
s málom. Dobrý človek v mene dobrého cieľa odsudzuje do vyhnanstva
prírodu, zvieratá i sám seba a človeka so zlými úmyslami aj naďalej
vidí v druhých. Keď sa rodičia pozerajú na nevydarený život dieťaťa,
ochorejú a vôbec netušia, že to zapríčinili. Veď oni vychovali svoje deti
s láskou.
Dieťa vyťahuje na svetlo utajované chyby svojich rodičov. My
predsa veríme len tomu, čo vidíme. Kto sa naučil priznávať svoju skrytú
negativitu, ten sa nesnaží vyzerať ako dobrák.

O DOBROM V ĽUĎOCH
Všetci stále chceme byť dobrí a nechápeme, že sme dosť dobrí
i tak! Dokonca aj tí, ktorí majú pocit, že ich nikto nepotrebuje, v zápale
a zlobe vyhŕknu: „Ja chcem byť zlý, chcem robiť zlé!“



„Super, aspoň je v tebe zanietenie. Preto sme sa všetci narodili, aby
sme zlé urobili dobrým, a to, že ty o tom priamo kričíš, ukazuje na tvoju
čestnosť. Čo na tom, že si to nevedel a týmto spôsobom si chcel vyjadriť
svoj protest,“ – hovorievam agresívnym deťom.
Na to, aby sa zo zlého urobilo dobré, treba len trocha znalostí
a chyby sú hneď napravené. Ale skús vytvoriť niečo z tohto klamlivého
dobrého...
Želanie byť dobrým, s ktorým sa stretávame u dobrých ľudí, ich
robí slepými. Pri svojej práci sa často čudujem, že ľudia sa ponáhľajú,
aby sa nazvali dobrými ešte skôr, ako vôbec začneme rozhovor na túto
tému. Strach, že budem považovaný za zlého, patrí do kategórie panických
strachov a vyžaduje a prosí o vyzdvihovanie dobrého. Tradičné
predstavy o dobrom a zlom spôsobujú bolesť tým, ktorí podľa svojej
momentálnej nálady sami delia druhých na dobrých a zlých. Dokonca
mnohí z tých, ktorí si prečítali prvú knihu „Duševné svetlo a zdravie
v nás...“, zatiaľ ešte nie sú schopní pochopiť zákon o jednote protikladov.
Na začiatku knihy som zdôraznila, že ak to niekto nepochopil,
nech si knihu prečíta ešte raz. Ale vari dobrý človek má čas znova čítať
tú istú knihu? Veď on sa musí ponáhľať tvoriť dobro.
Stále zdôrazňujem, že nie je vina, ale sú chyby, na ktorých sme sa
prišli na tento svet učiť. Ale je to, ako keby hrach na stenu hádzal. Preto
sa musí znova a znova opakovať jedno a to isté.
Najzložitejšie je vysvetliť filozofiu života človeku, ktorý vynáša
kategorický a konečný záver, nepodliehajúci ďalšiemu posúdeniu: „Ja
som dobrý človek. Nikdy som nikomu nerobil nič zlé a nepovedal krivé
slovo. Ja som vždy všetko trpezlivo znášal, hoci mne spôsobili mnoho
krívd.“
Ja som dobrý a basta!!!
Poďme si to zopakovať ešte raz. Opakovanie je matkou múdrosti.
Nie je dobré a nie je zlé.
Všetko jednoducho existuje vo svojom dobrom a zlom.
Každá vec má dve strany – dobrú a zlú. Jedine takto existuje akýkoľvek
celok, iná možnosť nie je. Kto sa s tým nezmieri, ten je v živote
slepý a musí sa učiť pomocou utrpenia.
Človek je tiež takýto celok.

V každom človeku je 49 % zlého a 51 % dobrého. Vo všetkých
bez výnimky, inak by sme neboli ľuďmi.

Kto je chorý, ten má dozaista aj rozladený život a jeho percento
zlého je o niekoľko desatín vyššie a percento dobrého o niekoľko desatín
nižšie. Keď zlé vzrastie na 50 %, prichádza smrť, a tým sa zlé zmení
na dobré. Pre ducha je smrť tela únikom na slobodu.
Ľuďom, ktorí majú strach zo smrti, sa tento rozhovor môže zdať
vysmievaním sa svätosti života. Odpusťte mi a snažte sa, aby ste sa naučili
lepšie chápať podstatu života. Človek, ktorý si osvojil všetky lekcie
terajšieho života, chce odísť, t. j. umrieť. Jeho blízki nie sú schopní
to pochopiť, kým sa sami nedožijú tohto okamihu.
Mala som šťastie, že som mohla pozorovať smrť niekoľkých takýchto
ľudí: keď k nim smrť natiahla svoju ruku, pokojne vykonali
konečné vyúčtovanie so životom a taktiež odkázali dedičom, čo nahospodárili.
Jeden umierajúci sa spýtal, koľko je hodín, na niekoľko minút
sa zamyslel a povedal: „Boh ma zve k sebe.“ Skrížil ruky na prsiach
a hlboko, hlučne vydýchol. A človek nebol. Taká bola smrť pravého



kresťana.
Ale bola som prítomná aj pri smrti pravého komunistu. Pred smrťou
ešte premýšľal o tom, čo bude zajtra. Tiež veril v dobré, veril v silu
lásky. Priamo to nepovedal, ale jeho potmehúdsky úsmev, ktorý vylúdil
z posledných síl, sprevádzali slová: „Neodchádzam predsa navždy.“
A o päť minút nebol. Bol to môj otec.
V dnešnej dobe väčšina ľudí umiera vo veľkých mukách, t. j. odchádza
a učí sa do poslednej minúty pomocou utrpenia. Tieto pekelné
muky im spôsobuje ich neoslobodená zloba.
Ľudia, ktorí sa naučili odpúšťať, žijú do poslednej hodiny svojho
života plnohodnotným životom a zaujímajú sa o budúcnosť, pretože
vedia, že každým vdychom, ktorý im zostal, si dláždia cestu pre svoje
nasledujúce životy. Odchádzajú v priebehu niekoľkých minút, potom,
čo vyvinú úsilie, aby sa oslobodili od fyzického tela. Krajšiu smrť si
nemožno priať.
Kto odpustí strachu zo smrti a prosí strach o odpustenie, ten sa
oslobodí od strachu a strach od seba. My a náš strach – to sú väzenskí
dozorcovia a väzenské cely.

Náš život je hrou v medziach tých 2 %, ktoré zostávajú medzi
49 a 51 %.

Kto pravidlám hry porozumie, toho hra bude dlhá a šťastná. Kto
pravidlá nepozná alebo ich nepoužíva, toho život býva veľmi krátky
alebo, naopak, veľmi dlhý, ale naplnený utrpením.
Už je vám známe, že všetko pohybujúce sa, ktorého podstatou je
energia lásky, je večné; všetko zotrvávajúce bez pohybu, ktorého podstatou
je negatívna energia, je odsúdené k zániku. Naše fyzické telo je
odsúdené k zániku, a teda je nahromadením negatívnej energie.


