
V��me ve v��né chvíle p�írody!

�lov��e pozemský, tvore na Zemi nejrozumn�jší, Ty s darem nejv�tším! Probu� se ze svého 
pozemského spánku, vyma� se ze svých slastných d�ímot, pohle� na sv�t o�ima vlastníma a odho� onu clonu 
p�ed nimi, jež vše zbarvuje, zkresluje. Vsta� tedy ze svého spánku, nebo� již nemáš jedinou jinou možnost než 
práv� probudit se, je tv�j nejvyšší �as – nikdy toho nebylo tolik pot�eba a nikdy d�íve jsi k tomu nem�l tolik 
nápomocných sil. Otev�i své božské o�i a neboj se té spoušt� kolem sebe, ani se nestrachuj o ten hnisavý v�ed 
uvnit� tebe, nebo� tv�j up�ímný zrak rozpustí vše, co není tebe hodno.

Jsi to ty, kdo vše ml�ky �i nev�dom� trpí, vše schvaluje a všeho toho se štítí. Tvoji p�edci nedokázali 
ješt� najít tolik sil, aby vše napravili – avšak nyní jsi zde Ty! Otev�i ponejprv sám sob� bránu do hlubin 
nejskryt�jšího nitra a nalezni v nich drahokam, hebký a kouzelný, p�itažlivý a nejsiln�jší, – najdi sám sebe! 
Pak jedin� otev�ou se p�ed tebou cesty, po nichž se s radostí budeš neustále vydávat, a zejména jedna jediná 
p�ímá cesta zjeví se p�ed tebou asi tak, jako když pohlédneš z okna na strom kvetoucí - tak jasn� zjeví se ti celý 
tv�j úkol budoucí, nápl� tvé p�ítomnosti, d�ležitost tvého života, jež t� naplní onou tolik pot�ebnou chutí život 
samotný.

Ty, jenž se považuješ za nejrozumn�jšího na sv�t� našem a snad i ve vesmíru celém, nyní poslouchej 
pozorn�, poko� svou pýchu a zklidni tv�j vztek! Jinak p�eslechneš dob�e mín�né a k tvému nitru sm��ované 
v�ty, schopné probudit t� ze spánku. Rozumnost neznamená moudrost, ani lásku, ani št�stí. Rozumnost 
neznamená schopnost pochopit p�írodní zákony, jež nám vládnou. Rozumnost je chudá a nicotná, 
nespolupracuje-li se srdcem zárove�! Po staletí �lov��enstvo podléhalo vlád� Srdce, víry, náboženství, ducha. 
Po staletí až do te� �lov��enstvo podléhalo vlád� Mozku, rozumu, v�dám, hmot�. V�z však, že to vše byly 
vlády jednostranné, omezené, neschopné a škodící; pošpinily také mnoho myšlenek, mnoho v�cí a u�inily je 
ned�v��ivými – ty ale, �lov��e s otev�enýma �istýma o�ima, spat�i krásu sv�ta duchovního i hmotného. Spoj 
kone�n� tyto dva sv�ty dohromady a u�i� je ucelenou jednotou, která jediná m�že ti dát opravdovou svobodu.

Te�, pono�eni ve svém nitru a kone�n� již úplní lidé, pohle�me kolem sebe. Nelekejme se té 
nehorázné poušt� kolem nás, toho betonového království, oné elektrické sít�, jež nás chce chytit a již nepustit. 
Udržme si v sob� poznání, jehož jsme práv� dosáhli – ono se nám stane op�rnou holí, s níž budeme krá�et a 
s láskou vše obnovovat ke své kráse p�vodní, ba ke kráse nové, jedine�né, p�ítomné!

Za�ni Ty, jenž �teš tyto slova má, a v��, že brzy za�nou i jiní �init nápravu hodnou �lov�ka dnes 
žijícího. Zm�ny a jedin� zm�ny p�inesou tolik vytouženou and�lskou budoucnost našim d�tem. P�íroda, 
p�íroda, p�íroda – zní našimi zahojenými dušemi, nebo� víme, že ona, naší Matkou, nás dokáže v��n� a 
bezpodmíne�n� p�ijímat ve své náru�i. Tedy vra�me se k ní, pe�ujme o ni! V��me ve v��né chvíle P�írody a 
o�ekávejme plni radosti uzdravení, jež nás ozdraví.
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