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nejakého človeka,
veci na Zemi.
Posvätné texty Univerzálneho
uvidíte vyžarovanie
Éter nie je ťažká hmota.
bieleho bratstva:
prichádzajúce od toho anjela.
Tepelný éter,
Pre slávu Božiu
To, čo ten anjel vyžaruje,
t.j. prvotná energia,
PRE SLÁVU BOŽIU
je tekuté, zatiaľ čo
ktorá začala konať,
Nedeľná prednáška,
vaša láska je hustejšia.
má spojenie s Láskou.
Beinsa Douno
Keď niekoho milujete,
Následne sa Láska zjaví
11.7.1926
tiež niečo vyžarujete.
v prvotnom prejave Života.
Mount Musala,
Ak vás v tomto momente
To je okamih,
Rila Mountain
uvidí nejaký anjel,
keď sa tepelný éter
V stručnosti budem hovoriť
ktorý sa vracia z dlhej cesty,
stane aktívny v hmote.
o jednej základnej myšlienke,
povie: „Odpočiniem si
Život sa teda prejavuje
t.j. aké je skutočné
pri tomto prameni.“
prostredníctvom tepla.
prejavenie Života.
Anjel si naplní svoj kalich
Keď sa objavilo teplo,
Ako možno interpretovať
trochou vašej vody
tok života začal
slová „Sláva Božia“?
a bude schopný presne určiť,
svoj zostup na Zem,
Sláva môže byť vysvetlená
či je váš prameň
aby ju usporiadal.
iba prostredníctvom zákona
dobrý alebo nie.
V Biblii sa hovorí:
múdrosti alebo poznania.
Keď sa ľudia
„Na počiatku
Veda odhaľuje Slávu Božiu,
vo fyzickom svete
Boh stvoril Nebo a Zem.“
ale keď ľudia
navzájom milujú,
(Genesis 1:1-3)
získajú poznanie,
prejavy medzi nimi
Tento tok je Božský Duch,
nepoužívajú ho
sú úplne fyzické.
Ktorý zostupuje,
pre Slávu Božiu.
Nie sú ako tie
aby usporiadal veci.
Používajú poznatky
v neviditeľnom svete.
Vo vašom súčasnom
pre svoju vlastnú slávu
Tam je Láska prameňom.
stave vývoja
a ako dôsledok toho
Toto sú pre vás
musíte porozumieť
sa objaví disharmónia.
abstraktné koncepty.
zákonu tepelného éteru.
Preverujem ľudí
Vy jednoducho poviete,
Je to pohyb z vonku
ako oddelené jednotky.
že sa títo ľudia milujú.
do vnútra.
Pre každú jednotku
Áno, to je pravda.
Keď hovoríme, že musíme
existujú v živote 2 možnosti:
Mali by ste však vedieť,
milovať ostatných ľudí,
zvoliť si správnu cestu
že Život zodpovedá
myšlienka tepelného éteru
alebo sa od tej cesty odchýliť.
termálnemu éteru
k nám prichádza z vonku.
Takže každá duša,
a ak nedokážete prijať
Ľudia vyžadujú našu lásku.
ako samostatná jednotka,
tento podnet z vonku,
Niekto vás chce milovať
má možnosť
potom sa Život
a chce byť vami milovaný.
rozpínať sa a sťahovať sa.
nedokáže prejaviť vo vás.
Prečo?
Ezoterická veda
Život, ktorý
Je to druh energie v Prírode,
vysvetľuje tento fenomén
pochádza z vnútra,
ktorá sa snaží prejaviť sa.
niekoľkými spôsobmi.
je prejavom tepelného éteru.
Keď nerozumiete zákonu,
Západní okultisti
Keď sa Život prejaví,
deformujete veci.
to vysvetľujú pomocou
váš životodarný éter
Keď sa prameň
takzvaného tepelného éteru.
bude v strede Zeme.
chce prejaviť,
Éter znamená to,
Životodarný éter je to,
čo by mal robiť?
z čoho sú veci
čo tvorí.
Musí vytrysknúť.
zrodené a čím sú živené.
Aby sa prejavil tento život,
Keď z neho prýšti voda,
Slabika „ét“ je
najskôr musí prísť
prameň sa prejavuje.
prvotným počiatkom,
vlna z vonku.
Toto sa deje aj s ľuďmi.
z ktorého sú veci zrodené.
Keď hovorím o Zemi,
Keď nejaký anjel miluje
A „ter“ je to, čo živí
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na vytvorenie veľkej cnosti.
uchovať si v sebe
vy sa jej podobáte.
Všetko vo svete
toto teplo a svetlo.
Preto tento tepelný éter
je stvorené takým spôsobom,
Nikdy nemôžete stratiť
musí k vám prísť
že tieto vedomé bytosti
to malé teplo, ktoré máte
všetkými spôsobmi
použijú každú vašu chybu,
v solar plexe!
ako vonkajší podnet,
aby vytvorili novú cnosť.
Toto teplo by vždy malo
aby vyburcoval vaše srdce
Uvedomte si teraz výrok:
vo vás existovať.
k činu.
ak všetko poslúži pre dobro,
Je pre vás nevyhnutné.
Niekedy chcete milovať.
poďme robiť chyby!
Ak máte toto teplo,
Takto, keď si osvojíte
Nie, to nie je správne.
ste nezraniteľní.
jeden vonkajší podnet,
Keď ste nevedomky urobili
Nikto vám nemôže ublížiť.
ďalší impulz by mal
chybu alebo niečo zanedbali,
Avšak ak to teplo stratíte,
vytrysknúť z centra
potom hovorím, že by ste
môžu na vás prísť
vášho srdca
to nemali ľutovať.
tie najväčšie nešťastia:
pre život, aby sa prejavil.
Táto vaša chyba
búrky, katastrofy.
Následne každý,
bude použitá inou bytosťou
Môžu vás úplne zničiť,
kto chce žiť,
na niečo dobré.
takže z vás nič nezostane.
bude vzájomne pôsobiť
Mali by ste vedieť,
Ak si udržíte toto teplo
s pevnou hmotou.
že pokiaľ ste na Zemi,
v sebe, napokon príde Svetlo.
Každý, kto chce milovať,
budete robiť chyby.
Keď príde Svetlo,
bude vzájomne pôsobiť
Sú nevyhnutné.
udelí ľudom poznanie.
s pevnou hmotou.
Avšak chyby by nemali byť
Svetelný éter má teda
Ľudia, ktorí nedokážu
robené zámerne.
vplyv na mozog.
pracovať s pevnou hmotou,
Jediné nebezpečenstvo
Tepelný éter má
nedokážu žiť.
pochádzajúce
vplyv na srdce.
V tomto ohľade,
od bratstva temnoty je to,
V ľudskom srdci sa deje
z hľadiska Života,
že ich úlohou je zasadiť
niekoľko chemických
prípady utrpenia sú kamene,
ducha večnej nespokojnosti
procesov, ktoré sú
prostredníctvom ktorých
do každého človeka:
nasmerované z vnútra
vybudujete svoju budúcnosť.
ducha, ktorý núti človeka
navonok.
Potom príde Svetlo,
myslieť si, že on alebo ona
Tieto procesy určujú,
ktoré je rovnako
nežije dobre.
akým spôsobom sa človek
nevyhnutné pre Život.
Vieme, že sa človek
bude prejavovať.
Aj to je tok, ktorý sa nazýva
nemôže stať svätcom
Nebuďte brzdení
svetelný éter.
za jeden deň.
rôznymi prejavmi
Všetky tieto vonkajšie
Aby sme boli svätcami,
ľudského života!
prejavy Života
musíme poznať všetky
Vonkajší svet môže byť
majú svoju vlastnú formu.
zákony Prírody, aj našu
brzdený ale nie vy.
Teplo vytvára v ľuďoch
vlastnú budúcnosť. Keď
Vy by ste mali vedieť,
určité formy.
niekto za mnou príde
že bez ohľadu na spôsob,
Svetlo tiež vytvára
hovoriac „som svätý človek“,
aký sa ľudia prejavujú,
určité formy.
odpovedám: „Ak je to tak,
všetko je to pre Slávu Božiu.
Život má tiež určité formy.
povedz mi o moje
Vaše chyby a zanedbania
Každý tok vytvára svoje
budúcnosti.“ Ak ten človek
predstavujú príležitosti
vlastné osobité formy.
nedokáže povedať nič
pre pozdvihnutie bytostí,
Slnečné teplo a svetlo
o mojej budúcnosti, poviem:
ktoré sú vyvinutejšie než vy.
majú veľký dopad
„Ty nie si svätec.“ Svätec
Keď urobíte určitú chybu,
v prvom rade na
dokáže predpovedať
tieto bytosti,
náboženský stav ľudí
budúcnosť ľudí.
ktoré sú pre vás neviditeľné,
ako aj na vedu.
Pokročilý človek musí mať
využijú túto chybu
Musíte sa snažiť
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a prinesieme ho
medzi vami, ale hovorím,
určité vnútorné poznanie
na špeciálnom podnose
že takéto situácie existujú
– predtuchu
zo zlata a diamantov.
všade na svete.
budúceho vývinu.
Tam hore, u Boha,
Nemilujete určitú osobu,
Zatiaľ vy všetci
sa s nami stretne anjel
ale ďalšia osoba
máte príležitosť
a prijme od nás to ovocie.
nemiluje vás.
byť ovplyvnení
Poviete, že všetko toto
Zároveň niekoho
vonkajším svetom.
je fantazmagória.
veľmi milujete.
Ste zrkadlami
Áno, tieto veci sú
Niekedy nedokážete
vonkajšieho sveta,
nadpozemské
niekoho vystáť;
ale musíte vedieť,
a ťažké na pochopenie.
avšak ten človek
že svetlo ostatných
Uvážme teraz fakty,
k vám stále prichádza.
je ich vlastné svetlo,
a akým spôsobom sa
Tiež pozorujeme protiklad:
a vaše je vaše vlastné svetlo.
prejavujú na Zemi.
vy niekoho milujete,
Avšak ak odrážate
Keď niekoho milujete,
chcete, aby tá osoba
len ich svetlo,
ako sa správate?
prišla k vám,
v momente, kedy ustane,
Matka najskôr dáva
ale ona sa vám vyhýba.
stratíte ho aj vy.
svojmu dieťaťu ponožky,
Prečo sa to deje?
Ak je ale Svetlo vo vás,
ušije šaty,
Je to kvôli tokom
udržíte si ho navždy.
klobúk, košeľu a takto
v priestore (t.j. tepelnému
Jedine Svetlo vo vás
bude pokračovať,
éteru a svetelnému éteru).
je skutočné.
až kým jej dieťa
Zákon Lásky je nasledujúci:
Ak Svetlo prichádza
nedosiahne starý vek.
keď pocit Lásky
k vášmu zrkadlu zvonku,
Bude prejavovať
zostupuje na mňa,
mali by ste byť šťastnejší,
svoju lásku vždy.
vždy prichádza zhora, z Neba
pretože to zintenzívni
Keď sa Láska objaví
a na oplátku musím ja dať
vaše vlastné svetlo.
v synovi alebo dcére,
niečo všetkými spôsobmi.
V tomto prípade, ako vždy,
bude platiť rovnaký zákon.
Ak niečo nedám,
by ste si mali udržať
Aby sme si uvedomili tento
nemôžem prejaviť Lásku.
svoje vlastné svetlo a teplo.
zákon v nás, mali by sme
Keď Boh, Ktorý nás miluje,
Teraz sme sa vyšplhali
byť vždy v kontakte
prejavuje Seba,
na kopec Musala.
s neviditeľným svetom
niečo nám dáva.
Vy všetci tu
prostredníctvom nášho
Podobne, vždy,
máte dobrý stav mysle,
vedomia. Aby sme boli
keď chceme milovať Boha,
ale dole v Sofii nie ste takí.
v kontakte s neviditeľným
musíme tiež niečo dať
Tam máte zlé,
svetom, musíme poznať
zo seba.
nepriateľské pocity
meno niekoho z toho sveta.
Niečo musíme obetovať.
voči sebe navzájom.
Ako komunikujete
Musíme dať
Keď k vám príde sestra,
s neviditeľným svetom?
zo svojho ovocia,
nedokážete ju vystáť
Keď spíte, mali by ste sa
pretože Boh tiež od nás
a chcete, aby odišla.
modliť a premýšľať.
niečo chce.
Aké sú dôvody
Akí sú vaši prekladatelia?
Čítame vo Svätých Písmach,
takýchto pocitov?
Keď sa vraciam
že Židia ponúkali
Toto sú malé,
do vzdialenej minulosti,
Bohu obety.
bežné problémy,
vidím, že pri mnohých
Čo ponúkneme my?
ale neobjasňujú tie otázky.
príležitostiach ste nevyužili
Čo by sme mali dať –
Nemilujete tú sestru;
šance, ktorými ste mali
sladké ovocie
chcete sa jej zbaviť.
rozvinúť seba.
z našej záhrady?
Prečo?
Urobili ste také chyby,
Nie, ponúkneme ovocie
Nechcem teraz
že ste pred seba postavili
zo záhrady nášho srdca
objasniť tieto otázky
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obrovské barikády.
Vy sami ste vztýčili celé
pohoria vo svojom živote.
A teraz prechádzate
cez tieto chyby.
V tejto chvíli sa musíte
zaoberať tým, čo ste kedysi
urobili iným.
Preto sú vám dnes
dávané priaznivé podmienky,
aby ste zdokonalili
svoju životnú púť.
Vaša súčasná životná cesta
je príležitosťou
zlikvidovať všetky
rozpory, ktoré existujú.
Môžete ich teraz odstrániť.
Tieto rozpory nie sú veľké.
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