ČLOVEK PRIPÚTANÝ K HMOTE

Môžeme povedať aj človek, ktorý sa sám spútal hmotou, alebo ktorý sa
nechal spútať hmotou. Pozrime sa vôkol seba, na všetko, čo nás obklopuje.
Teda čím sme sa obklopili. Z veľkej časti to je mŕtva hmota!
Mŕtva, toxická a ťažká hmota v akejkoľvek forme. Takto sme zaťažili a
zamorili seba, aj našu planétu. Svojim chcením mať, vlastniť, sme zničili
za 100 rokov to, čo sa vyvíjalo milióny rokov! Planétu Zem, ktorá nie je
naša! Bolo nám jedno akým spôsobom hmotu nadobudneme, hlavne, aby
sme ju mali. Niekto si ju kúpi, niekto aj ukradne. Často nezáleží na tom, či
ju potrebujeme alebo nie, veď možno ju niekedy potrebovať budeme.
Lenže pre človeka je podstatné, aby sa zbavil závislosti na tejto mŕtvej
hmote. Aby jej mal iba toľko, koľko potrebuje nevyhnutne k svojmu životu
a keď ju už má, staral sa o ňu, ako o majetok jemu zverený, nie jeho
vlastný majetok. Aby bol nápomocný pre vývoj hmoty živej (oživenej prežhavenej bytostnými silami), ktorá mu bola zverená, aby sa mohol na
zemi duchovne vyvíjať. Teda pôda, stromy, kamene atď., čiže všetko, čo tu
bolo už dávno pred vyvinutím sa človeka. A ak by išiel vo vývoji týmto
smerom, časom by zistil, že už vôbec mŕtvu hmotu nepotrebuje!
Treba podporovať živú hmotu, lebo tá podporuje naše telá, aby mohli žiť a
podporuje všetko, aj to, čo človek nie je schopný vidieť.
Pre človeka je potrebné odpútať sa od mŕtvej hmoty. I tak príde hodina,
kedy o ňu zaručene príde. Tak ako vždy pred tým, v minulých životoch.
Ako sa hovorí: „Do hrobu si ju nikto nezoberie.“ To je pravda, hmotu, ako
ju poznáme tu na zemi, si nikto na druhý svet neodnesie, ale svoju
závislosť na nej ÁNO!

(To samozrejme platí pre všetky závislosti, – vzťahy, alkohol, cigarety,
jedlo, peniaze, a taktiež i pre ďalšie negatíva ako - závisť, škodoradosť,
okrádanie jednotlivca alebo štátu... .)
Podľa toho bude jednotlivec kráčať ďalej po pozemskej smrti. Tvrdo platí:
„Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá!“
Rovnako platí, že naše činy si môžeme odčiniť len tam, kde sme ich
spáchali. Teda tie spáchané v hrubohmotnosti, napr. tu na Zemi, sa musia
uzavrieť v hrubohmotnosti. Tu je však dôležité podotknúť, že
hrubohmotnosť sa blíži ku svojmu koncu, rovnako ako aj jemnohmotnosť.
Chápete tú vážnosť týchto dejov? Príde čas, kedy si svoje nesprávne činy,
už nebudete mať kde odčiniť!
Ale ešte sa môže človek prebudiť, no musí chcieť a často poraziť svoje
ego, ak nechce kráčať v ústrety svojmu neľahkému osudu.
Avšak ten, ktorý už počas tohto života nelipne na hmote a nerobí všeličo
možné (nepodvádza, nekradne...) len aby ju mal, aj za cenu porušení
Božích prikázaní, ten sa už od nej odpútal, je ľahší a môže kráčať ďalej.
Keď sa snaží svojimi možnosťami a schopnosťami rozvíjať, podporovať
život živej hmoty a premieňať mŕtvu hmotu na živú (preduchovňovať svoje
okolie), jeho kroky idú správnou cestou, lebo podporuje Stvorenie nášho
Pána, nášho Boha. Neničí, ale rozvíja. Potom aj odchod takého človeka z
tejto zeme bude jednoduchší a krajší, nebude ho hmota ťažiť a ťahať dole.
Bude ľahký a teda bude môcť krásne stúpať nahor ku Svetlu.
Preto pozrime sa všetci najmä na seba. A na svoje blízke prostredie v
ktorom žijeme, ktoré nám bolo zverené, - byty, domy, záhrady. Pustime do
nich Svetlo, lebo Svetlo je život. No pamätajme, že aj tu je potrebná
rovnorodosť a preto tu máme Božie prikázania. Úprimne s pokorou,
neobzerajme sa na druhého a položme si otázku: Podporujem mŕtvu hmotu
alebo živú???
Pri odpovedi počúvajme dušu a nie rozum.

Dajme na dobre mienené rady, ktorými môžeme pomôcť Stvoreniu nášho
Pána. Podporme život a krásu myšlienkami i skutkami. Odložme veci,
ktoré nevyhnutne nepotrebujeme k dnešnému životu. Len nás ťažia a tým i
my Zem!
Spoznajme a zachvievajme sa v zákonoch nášho Pána, pretože času nám už
zostáva málo. Nepremrhajte svoj život váhaním a rozumovaním nad tým,
čo totálne zlyhalo – rozumové ľudstvo, ktoré sa vďaka rozumu spútalo
hmotou.
Možno je tento náš život, ten posledný!
Evanjelium
podľa
Matúša
13/10-14:
,,10
Pristúpili k Nemu učeníci a povedali: Prečo im hovoríš v
podobenstvách?
11
Odpovedal im: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva
nebeského,
ale
im
nie
je
to
dané.
12
Lebo tomu, kto má, bude dané a bude mať nadbytok; tomu však,
kto
nemá,
bude
odňaté
aj
to,
čo
má.
13
V podobenstvách im hovorím preto, že pozerajú, ale nevidia; a
počúvajú,
ale
nepočujú
ani
nerozumejú.
14
A plní sa na nich proroctvo Izaiášovo: Ušami budete počúvať, ale
nebudete rozumieť, a očami budete pozerať, ale nebudete vidieť."

Evanjelium
podľa
Marka
13/5-13:
,,5
Nato im Ježiš začal hovoriť: Hľaďte, aby vás niekto nezviedol.
6
Mnohí prídu v mojom mene a budú hovoriť: Ja som (Kristus);
zvedú
mnohých.
7
Ale keď počujete o vojnách a zvesti o bojoch, nestrachujte sa. To
musí
byť,
ale
to
nie
je
ešte
koniec.
8
Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu.
Miestami budú zemetrasenia, bude hlad [i zmätok]. To je začiatok bolestí.
9
Vy sa však majte na pozore: vydajú vás súdom, budú vás biť v

synagógach a stavať pred vladárov a pred kráľov pre mňa, aby ste im
vydávali
svedectvo.
10
Ale najprv sa musí evanjelium zvestovať všetkým národom.
11
A keď vás povedú, aby vás vydali, nestarajte sa vopred, čo budete
hovoriť; ale hovorte, čo vám bude dané v tú hodinu. Lebo nie vy ste to,
ktorí
hovoríte,
ale
Duch
Svätý.
12
Brat vydá na smrť brata a otec dieťa; a povstanú deti proti rodičom
a
usmrtia
ich.
13
A všetci vás budú nenávidieť pre moje meno; ale kto vytrvá do
konca, bude spasený."

Evanjelium
podľa
Jána
13/16-20:
,,16
Veru, veru, hovorím vám: Nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie
je
väčší
ako
ten,
kto
ho
poslal.
17
Keď to viete, blahoslavení ste, ak podľa toho aj konáte.
18
Nehovorím o všetkých vás, ja viem, ktorých som si vyvolil, ale aby
sa naplnilo Písmo: Ten, čo jedol môj chlieb, pozdvihol pätu proti mne.
19
Hovorím vám to už teraz, skôr, ako sa to stane, aby ste uverili, keď
sa
to
stane,
že
ja
som.
20
Veru, veru, hovorím vám: Kto prijíma toho, koho ja pošlem, mňa
prijíma; a kto mňa prijíma, prijíma Toho, ktorý mňa poslal."

