Věřme ve věčné chvíle přírody!

	Člověče pozemský, tvore na Zemi nejrozumnější, Ty s darem největším! Probuď se ze svého pozemského spánku, vymaň se ze svých slastných dřímot, pohleď na svět očima vlastníma a odhoď onu clonu před nimi, jež vše zbarvuje, zkresluje. Vstaň tedy ze svého spánku, neboť již nemáš jedinou jinou možnost než právě probudit se, je tvůj nejvyšší čas – nikdy toho nebylo tolik potřeba a nikdy dříve jsi k tomu neměl tolik nápomocných sil. Otevři své božské oči a neboj se té spouště kolem sebe, ani se nestrachuj o ten hnisavý vřed uvnitř tebe, neboť tvůj upřímný zrak rozpustí vše, co není tebe hodno.
	Jsi to ty, kdo vše mlčky či nevědomě trpí, vše schvaluje a všeho toho se štítí. Tvoji předci nedokázali ještě najít tolik sil, aby vše napravili – avšak nyní jsi zde Ty! Otevři ponejprv sám sobě bránu do hlubin nejskrytějšího nitra a nalezni v nich drahokam, hebký a kouzelný, přitažlivý a nejsilnější, – najdi sám sebe! Pak jedině otevřou se před tebou cesty, po nichž se s radostí budeš neustále vydávat, a zejména jedna jediná přímá cesta zjeví se před tebou asi tak, jako když pohlédneš z okna na strom kvetoucí - tak jasně zjeví se ti celý tvůj úkol budoucí, náplň tvé přítomnosti, důležitost tvého života, jež tě naplní onou tolik potřebnou chutí život samotný.
	Ty, jenž se považuješ za nejrozumnějšího na světě našem a snad i ve vesmíru celém, nyní poslouchej pozorně, pokoř svou pýchu a zklidni tvůj vztek! Jinak přeslechneš dobře míněné a k tvému nitru směřované věty, schopné probudit tě ze spánku. Rozumnost neznamená moudrost, ani lásku, ani štěstí. Rozumnost neznamená schopnost pochopit přírodní zákony, jež nám vládnou. Rozumnost je chudá a nicotná, nespolupracuje-li se srdcem zároveň! Po staletí člověčenstvo podléhalo vládě Srdce, víry, náboženství, ducha. Po staletí až do teď člověčenstvo podléhalo vládě Mozku, rozumu, vědám, hmotě. Věz však, že to vše byly vlády jednostranné, omezené, neschopné a škodící; pošpinily také mnoho myšlenek, mnoho věcí a učinily je nedůvěřivými – ty ale, člověče s otevřenýma čistýma očima, spatři krásu světa duchovního i hmotného. Spoj konečně tyto dva světy dohromady a učiň je ucelenou jednotou, která jediná může ti dát opravdovou svobodu.
	Teď, ponořeni ve svém nitru a konečně již úplní lidé, pohleďme kolem sebe. Nelekejme se té nehorázné pouště kolem nás, toho betonového království, oné elektrické sítě, jež nás chce chytit a již nepustit. Udržme si v sobě poznání, jehož jsme právě dosáhli – ono se nám stane opěrnou holí, s níž budeme kráčet a s láskou vše obnovovat ke své kráse původní, ba ke kráse nové, jedinečné, přítomné!
	Začni Ty, jenž čteš tyto slova má, a věř, že brzy začnou i jiní činit nápravu hodnou člověka dnes žijícího. Změny a jedině změny přinesou tolik vytouženou andělskou budoucnost našim dětem. Příroda, příroda, příroda – zní našimi zahojenými dušemi, neboť víme, že ona, naší Matkou, nás dokáže věčně a bezpodmínečně přijímat ve své náruči. Tedy vraťme se k ní, pečujme o ni! Věřme ve věčné chvíle Přírody a očekávejme plni radosti uzdravení, jež nás ozdraví.
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