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Z posvätného textu 
Univerzálneho bieleho bratstva: 
Dve cesty 
 
Vzostupná cesta 
 
Existujú dve cesty, 
po ktorých idú všetky žijúce 
bytosti na Zemi: 
cesta chleba 
a cesta vody. 
Prvá cesta sa nazýva hlad, 
druhá smäd. 
Chlieb navštevuje 
iba hladných, 
voda iba smädných. 
Chlieb a voda 
reprezentujú realitu Života. 
Keď sa Život chce objaviť, 
aby sa stal viditeľným, 
odhalí sa v podobe 
chleba a vody. 
Keď Život niekoho navštívi, 
je oblečený 
v odeve Lásky, 
ktorý sa nazýva 
chlieb a voda. 
Keď hladní vidia Život, 
oblečený v odeve Lásky, 
zoberú odev 
a oblečú si ho. 
Preto chlieb a voda 
sú viditeľnou stránkou 
zjaveného Života. 
Bez nich Život. 
sa nemôže zjaviť. 
Inými slovami, 
bez chleba a bez vody 
nie je Život dosiahnuteľný 
pre živé bytosti. 
Žijú iba tí, 
ktorí majú chlieb a vodu. 
Rastú a vyvíjajú sa iba tí, 
ktorí majú chlieb a vodu. 
Preto Kristus povedal: 
„Ja som Chlieb Života 
zostupujúci dole z Neba 
a voda Života vychádzajúca 
z ľudských sŕdc.“ 
Keď bol ukrižovaný, 

Kristus povedal, 
pýtajúc si vodu: „Žíznim!“ 
Žiadal o tú vec, 
prostredníctvom ktorej 
je Život zjavený. 
V jednom alebo dvoch 
veršoch Nového Zákona 
sa hovorí: 
„Bola tam nádoba plná 
kyslého vína. 
Nastokli teda na yzop 
špongiu naplnenú 
kyslým vínom 
a podali mu ju k ústam. 
Takže keď Ježiš 
dostal kyslé víno, 
povedal: „Je dokonané!“ 
A skloniac svoju hlavu, 
odovzdal svojho ducha.“ 
Prečo Ježiš zomrel? – 
Pretože mu nedali vodu 
ale ocot. 
Hovorím, že dobré myšlienky 
a pocity reprezentujú 
vodu Života – 
Živú vodu. 
Zlé myšlienky a pocity 
reprezentujú kyslé víno, 
z ktorého všetci zomrú. 
Tí, ktorí pijú kyslé víno, 
bezpochyby zomrú. 
Dobré skutky reprezentujú 
chlieb – Živý chlieb. 
Zlé skutky reprezentujú 
normálny chlieb, 
z ktorého ľudia zomierajú. 
Prečo ľudia zomierajú 
z tohto chleba? 
Pretože sa ľahko stáva 
plesnivým. 
Takže ak človek nepije 
len zo Živej vody 
a neje len zo Živého chleba, 
postihne ho rovnaká vec, 
aká sa stala Kristovi. 
A na koniec 
ten človek tiež povie: 
„Je dokonané!“ 
Rosa padajúca v noci 
a dážď padajúci cez deň 

prinášajú Božské požehnanie 
– požehnanie Života. 
Každá dobrá myšlienka, 
každý dobrý pocit 
a želanie sú ako rosa 
padajúca v noci. 
Každý dobrý skutok 
je ako dážď padajúci cez deň. 
Ak dostanete rosu a dážď, 
budete šťastní a veselí 
ako malé steblá trávy 
ráno a večer. 
Ak dostanete rosu a dážď, 
budete ako hojné kvety, 
ktoré prinesú ovocie 
a dozrejú. 
Ak nežijete dobre, 
budete ako Pilát, 
ktorý ukrižoval Ježiša; 
ak nerozmýšľate dobre, 
budete ako vojak, 
ktorý uplietol korunu z tŕnia 
a dal ju Ježišovi na hlavu. 
A potom, ak sa nebudete 
správať dobre, budete 
ako služobník, ktorý dal 
Ježišovi napiť kyslého vína. 
Keď odíde to Božské vo vás, 
vy zomriete tiež. 
Keď to Božské 
opustí tento svet, 
vy zmiznete tiež. 
Prečo bol Ježiš ukrižovaný? 
Aby ľudia mohli vidieť, 
čo predstavujú 
a ako dodržiavajú 
Boží zákon. 
Prečo Ježiš zomrel? 
Aby ľuďom ukázal, aký by 
mal byť skutočný človek – 
taký, ktorého viera 
nemá strach ani zo smrti. 
Na záver všetkého 
povedaného dnes ráno, 
vám dám 
nasledujúce myšlienky: 
Kde existuje Láska, 
strach sa nepriblíži. 
Život je prítomný tam, 
kde je odhalená Láska. 
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Keď si človek oblečie 
rúcho Lásky, 
„je dokonané“: 
taký človek bude 
znovuzrodený alebo mŕtvy, 
vzkriesený alebo pochovaný, 
rastúci alebo chradnúci. 
Keď človek žije, 
Svetlo prišlo. 
Keď človek zomiera, 
temnota prišla. 
Svetlo je život, 
ktorý prichádza. 
Temnota je život, 
ktorý odchádza. 
Dobré myšlienky, pocity 
a želania reprezentujú 
lúče Svetla: 
dávajú potravu Životu 
a tiež duši, ktorá 
prichádza na Zem. 
Dobré skutky reprezentujú 
lúče a farby Svetla: 
poskytujú Živý chlieb duši, 
aby mohla spoznať Toho, 
Ktorý jej dal zrod. 
Božský svet 
je svet Svetla, 
svet zákona a poriadku 
Večnej Božej harmónie, 
ktorú osvietené duše 
presadzujú vo vesmíre, 
ktorý bol stvorený Bohom 
ako prejav 
Jeho Slávy a Veľkosti. 
Svet bez Svetla 
je svetom chaosu a zmätku, 
svetom, ktorý potrebuje 
Božiu ruku. 
Svet vyprahnutosti 
a svet sucha 
sú svety, ktoré potrebujú 
Božský Mier 
a Život Radosti. 
Využite výhody 
malých príležitostí 
v živote robiť Dobro. 
Využite výhody 
malých príležitostí 
narábať spravodlivo s dušou, 

ktorá nesie 
bremeno všetkých duší. 
Využite príležitosti malých 
každodenných okamihov 
v živote, aby ste mohli 
preukázať svoju inteligenciu. 
Je to jediný spôsob, 
akým duša rastie v Dobrote, 
Spravodlivosti a Múdrosti. 
Aj tá najmenšia príležitosť 
v bežnom živote 
dáva podnet 
k dobročinnosti, 
ktorá pochádza od Boha. 
Aj ten najmenší okamih 
vedie k spravodlivosti 
a obozretnosti. 
Aj tá najmenšia vec 
v každodennom živote 
môže dať podnet 
k Dobru, Spravodlivosti 
a Múdrosti, 
ktoré pochádzajú od Boha. 
Každý druh nedbanlivosti 
voči Dobru, 
Spravodlivosti a Múdrosti 
je príčinou skúšok 
a utrpení v živote človeka. 
Trpíte, pretože ste 
nedbanliví voči Dobru. 
Trpíte, pretože ste 
nedbanliví voči 
Spravodlivosti. 
Trpíte, pretože ste 
nedbanliví voči Múdrosti. 
Zanechajte nečistú cestu 
života, kde je všetko 
pokryté hmlou 
a zvoľte si vzostupnú 
cestu Lásky. 
Neprehliadajte malé kvety, 
ktoré vidíte na svojej ceste. 
Neprehliadajte 
kvapky rosy, ktoré vidíte 
na vyblednutých listoch. 
Nepohoršujte sa na štebotaní 
malých vtáčikov, 
ktoré sa spolu zhovárajú. 
Neodmietajte ani tú 
najobyčajnejšiu pieseň 

Svetla, ktorá prináša radosť 
do vašej duše. 
Neodmietajte láskavosť 
malého chrobáka, 
ktorý okolo vás bzučí 
a modlí sa. 
A keď príde odpočívať 
na vaše koleno, jemne sa ho 
dotknite a povedzte: 
„Ďakujem ti 
za tvoju dobrotu 
a za malú láskavosť, 
ktorú mi prinášaš.“ 
Buďte vďační, 
nie za štípajúce muchy, 
ale za malé chrobáky, 
ktoré vás hladkajú. 
Štípajúce muchy predstavujú 
zlých ľudí 
a malé chrobáky predstavujú 
dobrých ľudí. 
Keď hovoríte, 
hovorte jasne 
a s dobrou artikuláciou, 
nemrmlite. 
Každý človek, 
ktorý nevie, ako sa správať, 
je naničhodný. 
Vo svete dobra a zla, 
v ktorom žijete, 
by ste si vždy mali vybrať 
ako prvé dobro 
a potom prinútiť zlo, aby 
sa stalo služobníkom dobra. 
Nepriateľte sa so zlom. 
je to najťažšie bremeno, 
ktoré môžete niesť, 
najťažšia práca, 
ktorú môžete robiť, 
najťažšie učenie, 
ktoré môžete nadobudnúť, 
najväčšie prekvapenie, 
akému môžete čeliť. 
Zlo má jediného priateľa 
a to je Láska. 
Zoznámte sa najskôr 
s priateľom zla, s Láskou, 
a až potom zo zlom 
samotným. Nedávajte 
svoj prst do ohňa, 
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radšej použite kliešte. 
Svet dobra a zla 
je Svetom Božím. 
je Svetom Boha. 
Nevstupujte do tohto sveta 
predčasne, 
vaše miesto tam nie je. 
Kým získate 
poznanie a silu osvietených 
a inteligentných bytostí 
v Božom Svete, 
budete vždy trpieť. 
Utrpenie, ktoré nemôže 
byť upotrebené, 
je pre dušu obmedzením. 
Utrpenie, ktoré môže byť 
upotrebené, 
je pre dušu úspechom. 
Tešte sa z drobného ovocia, 
ktoré Boh neustále zosiela do 
vášho každodenného života, 
aby sa ste mohli 
posilňovať na ceste, 
ktorá vedie k Láske. 
Keď raz vstúpite 
na územie Lásky, 
odhalí vám Krásu 
Božského Sveta. 
Žiadne Božské ovocie 
nemožno dosiahnuť bez 
Lásky. S Láskou, Božské 
ovocie sú ako vlákna, 
z ktorých je utkaný 
každý Život. 
Duch je Ten, 
Ktorý so Svojím Svetlom 
tká dobrý život ľudí. 
Kráčajte vo Svetle Ducha, 
aby vás Boh mohol požehnať. 
Využite kontaktné 
body Svetla. 
Využite dary Svetla. 
Venujte pozornosť aj tomu 
najmenšiemu bliknutiu 
Svetla, aby ste našli 
neznáme cesty Života. 
Skryté vo vnútri 
sú Božské radosti, 
zostupujúce z Neba. 
Zem je miestom 

Božských pokladov, 
z ktorých máte úžitok 
každý deň. 
Prach je tam taký vzácny 
ako zlato. 
Slovo prach 
je plný zmyslu. 
V bulharčine 
má dva významy: jeden je 
podstatné meno prach 
a druhý je sloveso umyť. 
Človek sa umýva, 
aby sa zbavil prachu. 
Každú zaprášenú vec 
treba vyčistiť. 
Slovo prach je spojené 
so slovom čistota 
s konceptom rýdzosti. 
Slovo rýdzosť 
je na druhej strane 
spojené s Božským Svetom. 
Preto prach vedie 
k rýdzosti a rýdzosť vedie 
k Božskému Svetu. 
Vo svete Múdrosti 
je prach taký vzácny 
ako zlato a drahokamy, 
ako sladké ovocie 
a čistá tečúca voda. 
Prach je pero, 
s ktorým bol napísaný 
pozemský život. 
Ak milujete Život, 
je nedeliteľný, ale ak nie, 
delí sa na dve 
a spôsobuje to problémy. 
Nepohŕdajte svojím 
utlačovateľom. 
Mali by ste ho radšej 
milovať, pretože je to on, 
prostredníctvom koho 
sa navrátite k Bohu. 
Pracujte vedome a múdro 
na sebe, 
aby ste sa mohli 
zaoberať prachom 
a oslobodiť sa od neho. 
Je lepšie zaoberať sa 
prachom, než zastávať 
najvyššiu pozíciu vo svete. 

Vládnutie bez zaoberania sa 
prachom, 
je pýcha v živote. 
Vládnutie potom, čo ste sa 
zaoberali prachom, 
je bytie v radosti života. 
Ak sa radujete, 
máte v živote veľa prachu. 
Ak trpíte, máte ho málo. 
Prach spieva svoju 
vlastnú pieseň života, 
čiastočky ktorého z neho 
prichádzajú do existencie 
Prijímajte radostne 
Slovo Božie, 
ktoré tečie do vašich duší. 
Slovo Božie prináša 
Božské ovocie. 
Čokoľvek by sa prihodilo 
vo vašom živote, či už 
dobré alebo zlé, tešte sa. 
Boh všetko obráti v dobré. 
Tam, kde je prítomný Boh, 
Život a smrť sú jedným. 
Zotrvávajte v Bohu, aby On 
mohol žiť vo vás naveky! 
Naučte sa drahocenné 
slová Lásky. 
Študujte Slovo, 
ktoré prichádza od Boha. 
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