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Evanjelium Toltékov 

Život a učenie 

Quetzalcoatla 

Kapitola 11: 

Učenie 

A toto sú slová, 

s ktorými Ce Acatl 

poučil Cholulčanov: 

„Boh je jeden, 

Quetzalcoatl je jeho meno. 

Nič si nenárokuje, 

nič nežiada, 

nič nepotrebuje. Ale 

vy by ste mu mali ponúknuť 

motýľov a hadov 

(telá a svoju dušu), 

iba to.“ 

A povedal im: 

„Naši rodičia a prarodičia 

nás učili, 

že on nás sformoval a stvoril, 

sme jeho stvorenia, 

nášho pána Quetzalcoatla. 

Stvoril tiež Nebesá, slnko, 

božskú Zem. 

Udržiava ju dodnes. 

V pravde, takto to je. 

Pretože čokoľvek 

je ním spôsobené, 

a kvôli jeho obete, 

stvoril ľudí a urobil z nás 

ľudské bytosti. 

Takýmto spôsobom 

sa stal Quetzalcoatlom, 

pánom a paňou duality, 

cenným dvojníkom. 

A takto 

odovzdal svoj dych 

a svoje slovo.“ 

A povedal im: 

„Nebesá a trinástka 

a mnohé kroky 

sú cestami. 

Tam je on, tam je, 

kde prebýva pravý boh, 

ten dvoch tvarov, 

bytosť z Neba, 

pána a pani duality. 

Ten, ktorý je Ometeotl 

(Najvyššia Bytosť), 

je vládcom 

nad trinástimi Nebesami. 

Odtiaľ dostávame život, 

ktorí si ho zaslúžime. 

A odtiaľ, 

keď malé dieťa 

prekĺzne a dostane sa 

do našej vnútornej bytosti, 

náš osud padne, 

ak je správne umiestnený. 

Tam je pôvod 

nášho bytia a našej viery, 

pretože tak nariadil 

boh duality. 

Pretože to povedal, 

nariadil pre seba, 

a preto existujeme. 

Nezabudnite na to, 

ani vo dne ani v noci, 

vzývajte ho vo svojej túžbe 

a súžení.“ 

A on im povedal: 

„Tolték je múdry, je zdrojom 

svetla, pochodňou, veľkou 

bezdymovou pochodňou. 

On vtláča múdrosť 

na tváre iných ľudí, 

dodáva im odvahu. 

Nikdy nezažije nezdar. 

Zastaví, pozoruje 

a uvažuje. 

Pravý Tolték, 

žiak, je prekypujúci, 

rozmanitý, aktívny, 

schopný a šikovný. 

Vypracoval sa sám, 

učí sa, rozpráva sa  

so svojím vlastným srdcom, 

nachádza odpovede 

v sebe. 
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Pravý Tolték získava 

všetko zo svojho srdca. 

Koná s radosťou, 

nenáhlivo; 

je opatrný. 

Ako umelec, 

je zručným skladateľom. 

Tvorí, 

opravuje všetko pokazené 

a zhromažďuje všetko, 

čo bolo rozptýlené, 

spája veci. 

Naopak 

nepravý Tolték 

koná náhodne 

a je sklamaním pre ľudí.  

Všetko zatemňuje; 

šliape 

po povrchu vecí. 

Je ľahostajný; 

netvorí. 

Je imitátor, 

podvodník a zlodej. 

Toltékmi sa stanú 

ľudia s vlastnou skúsenosťou. 

Ak si osvojíte zvyk 

a disciplínu 

konzultovať všetko 

s vlastným srdcom, 

stanete sa Toltékmi. 

Študujte hviezdy,  

ich mená a vplyvy, 

praktikujte poznanie. 

Učte sa, 

ako sa obloha pohybuje, 

ako sa otáča. 

Spoznajte dĺžku roka 

a jeho znamenia. 

Naučte sa, v akom poradí  

prechádzajú mesiace: 

18 mesiacov 

a znovu nadíde 

cyklus žatvy. 

Tiež sa naučte, 

ako dlho trvá 

žatva ľudí, 

ľudské tehotenstvo: 

13 mesiacov, 

vždy v správnom poradí 

a potom príde narodenie. 

A naučte sa miery 

života človeka. 

Naučte sa piktografy 

a slová. 

Spievajte a hovorte dobre. 

Majte dobré rozhovory, 

dávajte dobré odpovede 

a ponúkajte dobré modlitby. 

Slovo nie je niečo, 

čo si môžete kúpiť. 

Poznajte 

čestný stav, 

a to, čo je dobré. 

Nepáchajte cudzoložstvo, 

neopíjajte sa, 

neoddávajte sa prehnane 

hazardným hrám, 

ani sa nekroťte 

v príležitostiach; 

nezmieňujte svoj pôvod, 

ani mužský stav; 

nebuďte indiskrétni 

ani zbabelí, 

neusilujte sa o prvé miesto. 

Vyhýbajte sa extrémom; 

udržiavajte sa v strede, 

lebo iba v strede existuje 

spoločenské postavenie, 

čestné postavenie. 

Potom sa stanete 

Toltékmi.“ 

A povedal im: 

„Múdry človek je svetlom, 

pochodňou, zrkadlom 

prevŕtaným na oboch  

stranách. Jeho je 

čierny aj červený atrament 

a jeho sú kódexy. 

On sám 

zapisuje s múdrosťou 
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pravé cesty pre ostatných; 

vedie ľudí a veci 

a je autoritou 

v ľudských záležitostiach. 

Skutočne múdry človek 

je starostlivý, 

dodržiava tradíciu 

a zachováva prenos 

doktríny (učenia). 

Učí ho ostatných; 

nasleduje pravdu. 

Je učiteľom. 

Pravý učiteľ nikdy 

neprestane napomínať; 

tak činí tváre ostatných 

ľudí múdrymi; 

núti nás 

prijať tvár a rozvíjať ju; 

otvára naše uši 

a osvetľuje nás. 

Je učiteľom učiteľov; 

ponúka cestu. 

Závisíme na ňom. 

Umiestňuje pred ostatných 

zrkadlo. 

Robí ich rozumnými 

a starostlivými a dáva 

ich identite prejaviť sa. 

Pozerá na všetko, 

čo robí; 

usmerňuje svojím spôsobom, 

všetko usporadúva 

a robí poriadok. 

Žiari svojim svetlom 

na svet. 

To je dôvod, že pozná to, 

čo je nad nami 

a oblasť mŕtvych. 

Vďaka nemu 

sme všetci utešení, 

napravení a poučení. 

Kvôli nemu dieťa 

poľudští svoje potreby 

a získa striktné vzdelanie. 

Utešuje ľudské srdcia, 

pomáha a lieči 

a hojí každého. 

Na druhej strane 

falošný mudrc je ako doktor, 

ktorý zanedbáva  

svoje remeslo 

alebo ako človek bez rozumu. 

Hovorí, že pozná Boha, 

že pozná tradíciu 

a dodržiava ju. 

Ale to je iba domýšľavosť; 

on má iba pýchu. 

Robí vecí ťažkými; 

je vystatovačný; 

je zanietený; je ako 

prudký, kamenistý terén. 

Milovník temnoty 

a kútov, 

je tajomným „múdrym“, 

čarodejník s tajomstvami, 

rojko, ktorý okráda 

svoj ľud, 

pretože si berie niečo, 

čo je ich. 

Je čarodejníkom: 

prekrúca tváre 

ostatných ľudí 

a stráca ich; spôsobuje 

iným stratu identity. 

Je falošný: namiesto 

vyjasňovania vecí 

ich zakrýva; 

sťažuje veci; 

ničí ich. 

Tí, ktorí ho nasledujú, 

zhynú kvôli 

sile jeho tajomstiev. 

On so všetkým končí.“ 

A povedal im: 

„Teraz spoznajte 

šamana. 

Pravý lekár 

je múdry. 

Dáva život, 

pozná byliny, kamene, 
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stromy, korene 

z osobnej skúsenosti. 

Praktikoval  

svoje lieky. 

Skúša, experimentuje, 

lieči choroby, 

dáva masáže, 

napráva kosti, 

očisťuje ľudí. 

Vďaka nemu sa cítia lepšie, 

dáva im odvary, 

púšťa im žilou, 

operuje ich, 

zašíva ich. 

Núti ich reagovať 

a natiera ich popolom. 

Na druhej strane 

falošný doktor 

sa posmieva seberovným 

a vo svojom posmechu zabíja 

ľudí liekmi. 

Vyvoláva nevoľnosť, 

zhoršuje chorobu, 

ukrýva svoje tajomstvá, 

pretože je to čarodejník. 

Vlastní zlé 

semená a rastliny; 

je čarodejníkom, hádačom, 

vykladačom osudu; 

zabíja svojimi liekmi; 

zhoršuje veci, 

očarúva 

semenami a rastlinami. 

A skutočný otec, 

koreň a počiatok 

ľudského rodu 

je dobrého srdca; 

prijíma veci, 

je súcitný 

a stará sa o všetko. 

Vzácna je jeho podpora. 

Chráni svojimi rukami. 

Vychováva a vzdeláva deti; 

učí a napomína ich; 

dáva im príklad, 

ako majú žiť; 

umiestňuje pred ne 

veľké zrkadlo 

prevŕtané na oboch stranách. 

Je silnou 

bezdymovou pochodňou. 

A tu prichádza 

dospelý človek,  

so srdcom pevným 

ako skala, múdrou tvárou. 

Je vlastníkom 

svojej tváre a srdca. 

Obratný a chápavý, 

dobrý skladateľ textu, 

je Toltékom čierneho 

a červeného atramentu; 

je inteligentný. 

Boh je v jeho srdci 

a on so svojím srdcom 

spoznáva veci. Rozpráva sa 

so svojim srdcom. 

A skutočný umelec 

je človek, 

ktorý pozná farby. 

Používa ich; 

pozná tiene 

a harmóniu; maľuje 

nohy, tváre, tiene, 

dosahuje účinky. 

Ako Tolték maľuje 

farby všetkých kvetov.“ 

Ce Acatl si sadol, 

aby napomenul obyvateľov 

Cholula a povedal im: 

„Je dobré, 

ak podporujete sami seba. 

Tvorte, pracujte, zbierajte 

drevo, obrábajte pôdu, 

pestuje jedlé kaktusy. 

So všetkým, čo vytvoríte, 

budete piť 

a oblečiete sa. 

Preto si ctite 

a rozšírte tvrdú prácu. 

Ale buďte si vedomí 
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svetských diel, 

ktoré otravujú, 

mučia, unavujú 

a dávajú strachu 

rýchlo rásť. 

Ako dobre ak je u vás 

vyslovené pozitívne slovo, 

slovo, ktoré nijako neškodí. 

Ak ho odovzdáte, 

nezväčšujte ani nezmenšujte  

ho; povezte iba presne to  

slovo. Buďte si vedomí 

prázdnych a zmätených slov. 

Pretože tie iba 

vyvolávajú zvrátenosť. 

Nie sú to jasné, 

priame slová. 

Človek, ktorý ich vyslovuje, 

upadá do prázdnoty; 

slová ho uväznia do pasce, 

zviažu ho povrazom, 

aby bol ukameňovaný 

a zbitý palicou. 

Priblížte sa k ceiba 

a k vŕbe; 

priblížte sa k tomu, 

ktorý je vzorom 

a dobrým príkladom, 

ktorý je ideálom a podnetom, 

čiernym a červeným, 

knihou a maľbou. 

Priblížte sa 

k čestnému človeku 

dobrej povesti, 

spoločenskému postaveniu, 

svetlu, pochodni, 

zrkadlu. 

Priblížte sa k tomu, 

kto všade vyniká, 

dáva svetlo, žije spôsobom, 

ktorý je dobrý a múdry, 

radostný a pokojný, 

vytvára poriadok. 

Priblížte sa k ľuďom, 

ktorí sú boxom a kufrom, 

tieňom a dobrým útočiskom –  

hrubou ceiba, 

pučiacou vŕbou, 

ktorá sa dvíha 

rovno a mocne. 
 


