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Lidská touha 

po nesmrtelnosti 

Náš lidský rozum, 

výron naší 

omezené mysli, 

zcela jistě není schopen 

porozumět 

božské inteligenci, 

nekonečné 

a neomezené entitě; 

a podle striktní logiky to, 

co překračuje 

naše porozumění 

a zůstává zcela 

neuchopitelné 

našimi smysly, pro nás 

nemůže existovat; 

tudíž to neexistuje. 

Tak dalece souhlasí omezený 

rozum s vědou a říká: 

„Není žádný Bůh.“ 

Ale na druhé straně 

naše ego, to, které žije, 

myslí a cítí 

nezávisle na nás, 

v naší smrtelné schránce, 

více než věří. 

Ví, že v přírodě 

existuje Bůh, 

protože v nás žije 

jediný a nepřekonatelný 

původce, stejně jako 

my žijeme v Něm. 

Žádná dogmatická víra, 

nebo exaktní věda 

není způsobilá vykořenit 

to intuitivní cítění 

vlastní každému člověku, 

když si je v sobě 

plně uvědomí. 

Lidská povaha je 

stejná jako universální, ve 

svém ošklivění si prázdnoty. 

Cítí intuitivní 

touhu po 

Nejvyšší moci. 

Bez Boha by ji vesmír 

připadal jako 

bezduché tělo. 

Lidstvo má jednu vrozenou 

nepotlačitelnou touhu, 

která musí být uspokojena 

v každém náboženství… 

Je to touha po 

důkazech nesmrtelnosti. 

Jak ji vyjádřil 

Sir Thomas Browne: 

„je to ten nejtěžší kámen, 

který může melancholie 

na člověka vrhnout, 

říci mu, že je na konci 

svých sil, 

nebo že již není 

žádný další stav, který 

by se zdál být 

progresivním, tedy by 

byl marným.“ 

Není samotná existence 

takového přesvědčení 

důkazem, 

že uvažující filosof 

i nemyslící primitiv 

jsou obojí dohnáni 

přijmout, co vypovídají 

jejich smysly? 

Že pokud 

v ojedinělých případech 

mohla vzniknout 

přeludná iluze 

z fyzikálních příčin, 

na druhé straně 

v tisících případů 

zjevení osob 

konverzovala 

naráz s několika osobami, 

které je společně viděly 

a slyšely 
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a nemohly být všechny 

nemocné na mysli? 

Největší myslitelé 

Řecka a Říma 

pohlíželi na takové události 

jako na demonstrovaná fakta. 

Rozlišovali 

zjevení 

podle jmen manes, 

anima a umbra: 

manes sestupoval 

po smrti 

jednotlivce 

do podsvětí; 

anima, nebo čistý duch, 

stoupal do nebe; 

a nepokojná umbra 

(k zemi připoutaný duch), 

vznášející se okolo své 

hrobky, kvůli přitažlivosti 

hmoty a převládající lásky 

k jejímu 

pozemskému tělu 

bránící jejímu vzestupu 

do vyšších míst. 

"Terra legit carnem  

tumulum circumvolet umbra,  

Orcus habet manes,  

spiritus astra petit,"  

říká Ovid, hovořící 

o trojitosti prvků 

duše. 

Ale všechny takové 

definice musejí být 

podrobeny opatrné 

filosofické analýze. 

Příliš mnoho našich 

myslitelů nebere v potaz 

četné změny 

v jazyce, 

jinotajnou frazeologii 

a zřejmé tajnůstkářství 

dávných mystických 

pisatelů, kteří byli obecně 

zavázáni 

nikdy nešířit 

svatá tajemství útočiště, 

to mohlo 

bohužel pomýlit 

překladatele a komentátory. 

Fráze 

středověkých alchymistů 

čtou doslovně; 

a dokonce zastřená 

Platónova symbolika 

je dnešními vzdělanci 

běžně nepochopena. 

Jednoho dne se snad 

naučí lépe rozumět 

a uvědomí si, 

že jak v dávnověké, 

tak v moderní filosofii 

byla praktikována 

metoda extrémního 

determinismu; 

že od prvních časů člověka 

byly základní pravdy 

o všem, co je nám 

nyní dovoleno na zemi znát, 

drženy v tajnosti 

znalci 

útočiště; 

že rozdíl v učeních 

a náboženských praktikách 

byl jen vnější; 

a že ti strážcové 

základního 

božího zjevení, kteří 

vyřešili každý problém, 

jenž byl v dosahu 

lidského intelektu, 

byli k sobě svázáni 

universálním tajným 

bratrstvem vědy a filosofie, 

které formovalo 

jeden souvislý řetěz 

okolo země. 
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Je na filologii 

a psychologii, aby našly 

konec spletence. 

Když se to stane, 

bude zjištěno, 

že uvolněním 

jediné smyčky starých 

náboženských systémů 

může být rozpleten 

záhadný řetěz. 

Čas pro přehodnocení 

starých filosofií 

je příhodnější 

než kdy předtím. 

Archeologové, 

jazykovědci, astronomové, 

chemici a fyzici 

se dostávají stále blíže 

k bodu, 

kdy budou nuceni 

uvážit je. 

Fyzikální věda již 

dosáhla svých limitů 

objevování; 

dogmatická teologie 

vidí, že její prameny 

inspirace vyschly. 

Pokud si nepleteme znaky, 

blíží se den, 

kdy svět obdrží 

důkazy, že pouze 

dávná náboženství 

byla v harmonii 

s přírodou 

a dávná věda 

objímala vše, 

co může být poznáno. 

Dlouho držená tajemství 

mohou být odhalena; 

dávno zapomenuté knihy 

a dávno ztracená umění 

mohou být znovu 

vynesena na světlo; 

papyry a pergameny 

nezměrné důležitosti 

se objeví v rukou 

lidí, kteří tvrdí 

že je rozbalili 

od mumií, 

nebo na ně narazili 

v pohřbených kryptách; 

destičky a pilíře, jejichž 

vytesaná zjevení 

ohromí teology 

a popletou vědce 

mohou být ještě vykopána 

a vyložena. 

Kdo zná možnosti 

budoucnosti? 

Éra desilusí 

a obnovy 

brzy započne - 

ne, již začala. 

Cyklus téměř doběhnul 

svou cestu; a nový 

brzy začne, a budoucí 

stránky historie 

budou třeba obsahovat 

plný důkaz a zprostředkují 

plné svědectví, že „Pokud 

je možné předkům nějak 

věřit, sestupující duchové 

hovořili s lidmi 

a sdělili jim tajemství 

neznámého světa.“ 

Význam  

obrození 

vysvětlený 

v Satapa�Brâhmaně 

„Vpravdě, vpravdě 

vám pravím, 

pokud se člověk 

znovu nezrodí, neuzří 

království Boží“ 

Ježíš říká Nikodémovi, 

„To, co je zrozeno 

z masa je masem; 
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a co je zrozeno 

z ducha je duchem.“ 

Tato zmínka, 

samostatně nesrozumitelná, 

je vyložena 

v Satapa�Brâhmaně. 

Učí, že člověk 

usilující 

o duchovní dokonalost, 

se musí třikrát zrodit: 

1. Fyzicky ze svých 

smrtelných rodičů; 

2. Duchovně, skrze 

náboženskou oběť 

(zasvěcení); 

3. Jeho konečné zrození 

do světa ducha - 

v okamžiku smrti. 

Ačkoliv může znít zvláštně, 

že bychom měli jít 

do staré země 

Punjâb a břehům 

posvátné Gangy, abychom 

našli interpreta slov 

řečených v Jeruzalémě 

a vyložených 

na březích Jordánu, 

skutečnost je zjevná. 

Toto druhé zrození, 

nebo obroda ducha, 

po přirozeném zrodu toho, 

kdo je zrozen z masa, 

mohlo ohromit 

Židovského vládce. 

Nicméně bylo 

učeno 3 000 let předtím, 

než se objevil 

veliký Galilejský prorok, 

nejenom ve staré Indii, 

nýbrž všem epoptæ 

(prorokům) Paganského 

zasvěcení, kteří byli 

instruováni o velkých 

záhadách života a smrti. 

Toto tajemství všech 

tajemství, že duše není pevně 

spojena s tělem, bylo 

prakticky demonstrováno 

na příkladu jogínů, 

následovníků Kapilu 

(jeden ze zakladatelů 

Samkhyaské školy 

filosofie). 

Poté, co emancipovali 

své duše 

z pout Prakriti 

(přirozenost 

živoucí věci, 

která přichází s narozením), 

nebo Mahat 

(fyzické vnímání 

smyslů a mysli - 

v jednom významu, stvoření), 

tolik rozvinuli 

sílu své duše 

a sílu své vůle, 

že jim to skutečně 

umožnilo 

komunikovat 

s nebeskými světy, 

za života na Zemi 

a provádět to, 

čemu se říká „zázraky.“ 

Lidé, jejichž astrální 

duchové dosáhly na Zemi 

nehreyasy, 

nebo mukti (osovobození), 

jsou poloviční bohové; 

netělesní duchové, 

dosahují Mokshy 

(osvobození duše 

z cyklu 

zrození a smrti) nebo 

Nirvány (věčné blaženosti), 

a to je jejich 

druhý duchovní zrod. 

Výklad 
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krvavé oběti 

Buddha vyučuje 

doktrínu nového zrodu 

stejně prostě, jako Ježíš. 

S úmyslem prorazit 

s dávnými záhadami, 

hindský reformátor, 

ačkoli obecně mlčenlivý 

o více než jednom 

tajném dogmatu, 

v několika pasážích jasně 

vyslovuje své myšlenky. 

Tak říká: „Někteří lidé 

se znovu narodí; 

kdo koná zlo, jde do pekla; 

spravedliví 

jdou do nebe; 

ti, kteří jsou osvobozeni 

od světských tužeb 

vstupují do nirvány 

(věčné blaženosti). 

Jinde Buddha uvádí, 

že „je lepší věřit 

v budoucí život, 

ve kterém je možno 

pocítit radost či soužení; 

protože když tomu 

srdce věří, 

zanechá hříchu a bude 

jednat ctnostně; a i kdyby 

nebylo vzkříšení, 

takový život přinese 

dobré jméno 

a uznání lidí. 

Ale ti, kdo věří 

v zánik při smrti, 

se nezastaví 

před spácháním kteréhokoliv 

hříchu, jenž je napadne, 

kvůli jejich 

nevíře v budoucnost.“ 

„Kristus sám sebe 

nevelebil, že se stal 

vysokým duchovním; 

ale On k němu promluvil: 

„Ty jsi můj syn; 

Dnes jsem tě zplodil“ 

Z toho velmi jasně 

plyne, že: 

1. Ježíš byl uznáván 

jen jako 

vysoký duchovní, 

jako Melchisedek — 

jiný avatár, 

nebo vtělení Krista, 

podle Otců; 

a 2. autor 

se domníval, 

že Ježíš se stal 

„Synem Božím“ 

jen ve chvíli 

jeho zasvěcení vodou; 

tedy, že se 

nezrodil jako bůh 

ani Jím nebyl 

fyzicky zplozen. 

Každý zasvěcený 

„poslední hodiny“ se stal, 

samotným faktem 

svého zasvěcení, 

synem Božím. 

Když Maxime Ephesian 

zasvětil císaře 

Juliána 

do Mithraických záhad, 

pronesl jako obvykle 

formuli rituálu, 

která zněla: 

„Touto krví 

omývám tě z tvých hříchů. 

Slovo Nejvyššího 

do tebe vstoupilo 

a Jeho Duch proto 

bude spočívat 

v Nově zrozeném, 

nyní počatém 

Nejvyššího Boha… 
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Jsi synem Mithry.“ 

„Jsi Synem Boha,“ 

opakovali žáci 

po Kristově křtu. 

Když ze sebe Pavel 

setřásl zmiji do ohně, 

aniž by se 

zranil, 

lidé Melita řekli, 

„že byl bohem“ 

„Je synem Božím, 

Překrásný!“ 

bylo označení 

užívané žáky 

Simona Maguse, 

protože byli přesvědčeni, 

že v něm rozpoznali 

„ohromnou sílu Boží“ 

Člověk nemůže mít 

žádného boha, 

který by nebyl svázán 

jeho lidskými koncepcemi. 

Čím větší rozmach 

jeho duchovní vize, 

tím mocnější 

bude jeho božstvo. 

Ale kde můžeme nalézt 

lepší demonstraci Jeho, 

než v člověku samém; 

v duchovních 

a božských silách 

spících 

v každém člověku? 

„Samotná způsobilost 

představit si možnost 

kouzelných sil, 

je důkazem, 

že existují,“ říká 

autor Proroctví. 

„Kritik, 

stejně jako skeptik, 

je obecně podřízený 

osobě, nebo předmětu 

který hodnotí 

a je tedy stěží 

kompetentním svědkem. 

Pokud jsou zde 

podvrhy, 

musel tu být 

skutečný originál.“ 

Krev plodí přízraky 

a jejich emanace 

poskytují určitým duchům 

materiály potřebné 

k vymodelování jejich 

dočasných podob. 

„Krev,“ říká Levi, 

„je prvním ztělesněním 

universální tekutiny; 

je to zhmotněné 

živoucí světlo. 

Jeho zrození 

je nejzázračnější 

ze všech přírodních zázraků; 

žije pouhou svou 

trvalou přeměnou, neboť 

je to universální Proteus. 

Krev vychází z principů, 

kde předtím 

žádná nebyla 

a stává se tělem, 

kostmi, vlasy, nehty… 

slzami a potem. 

Nemůže být spojována 

se zkažeností ani smrtí; 

když je život pryč, 

začne se rozkládat; 

pokud víte, 

jak ji znovuoživit, 

vlít do ní znovu život 

novou magnetizací 

jejích krvinek, 

život se do ní znovu vrátí. 

Universální substance 

se svým dvojím pohybem, 

je velikým tajemstvím 

jsoucna; krev je velikým 
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tajemstvím života.“ 

„Krev,“ říká 

hindský Ramatsariar, 

„obsahuje všechna 

záhadná tajemství 

existence, bez nichž 

nemůže žádná živá bytost 

existovat. 

Jíst krev (maso) 

je zneuctěním velikého 

díla Stvořitele.“ 

Když přišel na řadu Mojžíš, 

následujíc universální 

a tradiční zákon, zakázal 

konzumaci krve (masa). 
 


