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Rozkvitnutie ľudskej duše 
 
Oddelenie 
ľudskej duše od Boha 
je jeden z najslávnejších 
okamihov  
v Genesis. 
Vo Svete Anjelov 
je toto oddelenie známe 
ako svitanie Života, 
zatiaľ čo v našom 
ľudskom svete je popisované 
jediným Božským dychom, 
ako osvietené duše 
vznikajú, 
Boh vdychuje a vydychuje. 
S každým nádychom 
sú stvorené svety 
a s každým výdychom 
sú pohltené. 
Takto duše vstupujú 
do fyzického sveta. 
Takže s každým 
Božským Dychom alebo 
inými slovami s exodom 
prvotného zdroja duší, 
duša vychádza 
do priamky 
ako Božský lúč Svetla 
a vstupuje 
do veľkého Kozmosu 
alebo rozsiahleho Vesmíru, 
aby naplnila svoj osud  
alebo vysoký účel. 
Vy, ktorí ste sa tu zišli, 
cítite tento 
vnútorný Božský impulz 
ako neurčitú túžbu. 
Ľudia to v súčasnej dobe 
nazývajú mladistvá energia. 
Viete ale, ktorý smerom 
by táto energia mladosti 
mala byť nasmerovaná? 
Objavíte to 
smerom k rastlinám. 
Moderní ľudia 
stratili priebeh 
svojho dospievania. 
Niekedy by ste si vybrali 
zatúlať sa smerom 

doľava, niekedy by ste 
išli doprava. 
A mladosť nebude nájdená 
ani vľavo 
ani vpravo. 
Roky dospievania 
sú ako výsledná čiara, 
ktorá je čiarou 
určujúcou všetky cesty 
Existencie. 
Byť mladý znamená 
poznať vašu cestu 
a vlastniť to, čo je najviac 
pozdvihnuté a vznešené. 
Kristus povedal: „Požehnané 
sú deti, pretože ich je 
Kráľovstvo Božie.“ 
Kráľovstvo Božie náleží 
mladým a prostým hriechu, 
tým, ktorí nešli 
ani doľava  
ani doprava. 
Všetci z vás musíte mať 
vznešené vlastnosti, 
ktoré boli pripisované 
postave princa 
Hussenfrakha. 
Existuje o ňom 
mýtus. 
Bol považovaný  
za jedného z najsnobskejších 
synov kráľovstva, 
bol neprístupný 
a nepriateľský. 
Jedného dňa išiel  
na poľovačku do hôr 
a tam našiel 
chudobnú pastierku, 
ktorú napadli nejakí 
darebáci, nechali ju tam 
zranenú a utiekli preč 
s jej ovečkami. 
Bolo to po prvýkrát, 
čo pocítil k niekomu 
súcit. 
Ako ju tam videl 
takto opustenú, 
zahalil jej rany, 
vyložil ju na svojho koňa 
a zobral ju do paláca. 

Tam sa o ňu 
osobne staral, 
čakajúc, kým sa zahoja 
jej rany a keď sa úplne 
zotavila, odviezol 
ju späť do hôr. 
Neskôr 
našiel tých naničhodníkov, 
zobral im ovce 
a vrátil ich 
tej mladej pastierke, 
aby mohla ďalej pracovať 
v horách. 
Povedali by ste: „Táto 
pastierka mala zostať 
s princom.“ 
Nie, ona mala zažiť 
jednu z jeho vznešených 
vlastností a potom sa 
vrátiť späť do lesa, 
aby sa starala o svoje stádo, 
aby aj tie ovce  
zakúsili rovnaké 
vlastnosti princa. 
Myslím, že vy všetci 
ste ako ten princ 
a nájdete 
mnoho pastierok. 
„Pastierkami“ 
mám na mysli 
opustené ľudské duše, 
bez ohľadu na ich rod. 
V tomto prípade  
nie je rod dôležitý. 
Je to len metóda 
získavania dokonalosti. 
A prajem si, aby ste všetci  
z vás, mladí ľudia, 
pochopili myšlienku, 
že ste žijúce duše, 
že ste hlboké duše, 
ktoré dosiahnu 
jeden veľký cieľ vo svete. 
A ak nepestujete 
túto myšlienku vo svojich  
mysliach, že ste duše 
a ak na druhej strane 
naďalej vnímate seba 
len ako mozgy a srdcia, 
mužov a ženy, 
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chlapcov a dievčatá, 
potom nebudete schopní 
splniť svoju misiu. 
Každý si vyskúšal 
tieto metódy. 
Ak ale do svojho 
vedomia vštepujete 
myšlienku: „My sme žijúce 
a osvietené duše“, 
myslím, že prinesiete 
niečo nové do svojho 
života a dáte mu 
nový smer. 
Je to tak, 
ako v súčasnom štádiu 
ľudského vývoja 
neexituje vyšší stav 
než stav duše. 
Je to stav, ktorý so sebou  
nesie všetky podmienky 
a všetok potenciál 
pre Božskú Lásku. 
Len prostredníctvom duše 
Boh môže 
prejaviť Seba 
vo Svojej úplnosti 
a spôsobilosti. 
Láska môže nájsť 
svoje vyjadrenie len 
prostredníctvom duše. 
Ak hľadáte spôsob, ako ju 
prejaviť cez srdce, 
potom vaša Láska 
bude len polovičná 
a taká istá bude,  
ak budete chcieť vyjadriť ju 
prostredníctvom mysle. 
A všetky slabosti 
vo svete sú výsledkom 
tejto dichotómie. 
Viete, akým spôsobom  
Príroda narába s polovicami? 
Ako sa najskôr formuje 
stopka čerešne 
a potom je nasledovaná 
kvetom? 
Nemyslíte si, 
že stopka predstavuje 
číslo jedna? 
Preto, cesta, 

ktorou prešla duša po tom, 
čo opustila prvotný zdroj 
a došla na koniec, 
predstavuje kruh. 
Tento kruh 
je rozdelený do dvoch  
polovíc jeho priemerom. 
Takýmto spôsobom 
je formovaný kvet; 
číslo jedna slúži 
ako stopka. 
Ak vediete ďalší 
priemer kolmo, 
vytvorí sa kríž 
a kvet, 
ktorý mal pôvodne 
tvar púčika, 
sa otvorí a rozkvitne. 
Človek môže vidieť 
jeho tyčinky,  
ktoré spolu s kvetom 
smerujú do centra 
Slnka a tiež Lásky. 
Keď odoberiete stopku, 
všetko čo zostane, 
sú dve  
mini hemisféry (pologule), 
ktoré vyčnievajú 
novým smerom. 
Potom je formované 
číslo tri, 
spôsobom, ktorým 
môžete urobiť trojuholník. 
Ten kvet tu  
predstavuje 
ľudskú dušu v tomto štádiu. 
Môžeme prehlásiť, 
že je to len teraz, 
že ľudská duša 
začala kvitnúť. 
Až do tohto momentu 
existovala 
vo forme púčika 
ale po prvýkrát 
sa začala otvárať. 
Rozkvitanie tohto púčika 
je pozoruhodné, 
pretože je to jeden  
najveľkolepejších okamihov 
vo vesmíre, ktorý sa nazýva 

rozkvitnutie ľudskej duše 
a ktorý bol očakávaný 
všetkými 
Pozdvihnutými Bytosťami. 
Kalich, 
v ktorom sa duša objaví, 
ukáže svoju krásu, 
vznešenosť 
a Boh ho naplní 
Svojim Svetlom a Láskou. 
Potom ste všetci 
pred dverami jednej 
z najväčších udalostí sveta 
- rozkvitnutia 
ľudskej duše. 
A vy všetci by ste mali 
vedieť, že ste duše 
a ako duše 
by ste mali kvitnúť. 
Keď tak učiníte, 
bude z vás vychádzať 
vôňa, ktorá sa rozšíri 
po celom svete. 
Toto je jediný spôsob, 
ako môžete prilákať 
drobný hmyz, muchy 
a včely do svojho kalicha, 
pretože v ňom budú šťavy, 
ktoré ich nasýtia. 
Keď raz ľudská duša 
začne kvitnúť, 
všetci Anjeli, 
ktorí sú Božími služobníkmi, 
prídu. 
Po milióny rokov 
od pradávnych čias 
čakali na rozkvitnutie 
ľudskej duše 
a kým sa v človeku 
sformuje božskosť, 
aby z nej mohli získať 
tieto šťavy. 
A keď už raz 
prišli, zavedú 
novú kultúru, 
ktorú označujeme ako 
kultúru Božskej Lásky. 
Preto chcem, 
aby ste si udržali v mysliach 
jednu významnú myšlienku: 
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aby ste vedeli,  
že ste ako púčik  
a vaše vedomie by na to 
malo byť mimoriadne  
zamerané, pretože toto je 
jeden z najdôležitejších 
okamihov vášho života. 
Nie je nič väčšie 
než toto: 
vidieť svet Boha 
spolu so skrytými 
možnosťami, ktoré má, 
keď už vaša duša 
rozkvitla. 
Nie je to nejaká ilúzia, 
je to niečo, 
čo zažijete. 
Preto vám hovorím, 
že by ste všetci mali byť 
čistí vo svojom srdci 
a vo svojich úsiliach. 
Teraz vy, 
mladí ľudia, 
nesiete bremeno 
hriechov starších, 
ale toto leží 
len na povrchu. 
Hriechy sa objavujú len 
ako prach na povrchu 
ľudskej duše. 
Len pamätajte na jedno: 
že vo vnútri 
ste dokonalí. 
Nedovoľte nikomu 
zviesť vás, 
pretože prach  
je len na vašom povrchu. 
Niekto môže prísť 
a povedať vám, 
že ste hriešni 
a dokonca môžu citovať 
verš: „V hriechu 
ma moja matka splodila.“ 
Nie, ľudská duša 
je počatá niekde inde, 
je počatá v Láske. 
Vy ste duše, nie telá, 
toto by ste si 
mali zapamätať! 
Ste duše, 

ktoré boli počaté 
v Duchu Svätom 
pred dlhým časom 
a teraz je vám daná 
príležitosť rozkvitnúť, 
priniesť ovocie 
a vaše ovocie bude potom 
obľúbené u Boha. 
Nech táto významná  
myšlienka položí vo vás 
svoje korene ako pevný  
základ. A ak sa tak nestane, 
účel Života 
nebude pochopený. 
Nech je vaša filozofia 
akákoľvek, nech študujete 
akúkoľvek vedu, 
nedosiahnete 
veľkú Pravdu, 
ktorú hľadáte. 
Existuje len jediný spôsob. 
Ak tomu porozumiete, 
nebude vám záležať na tom, 
na akej strane sa nachádzate, 
vpravo či vľavo, hore či dole. 
Nájdete v sebe 
jednotu 
a budete vedieť, 
že Boh je všade. 
Ak pochopíte tento koncept, 
nebudete sa báť 
pekla. 
Kdekoľvek duša je, 
tam je raj. 
Duša vytvára Raj, 
zatiaľ čo peklo 
vzniká z miesta 
z ktorého duša uteká. 
Peklo je teda miesto, 
kde nie je prítomná žiadna  
duša, zatiaľ čo Raj 
je miesto, 
kde prináležia duše. 
Obrátim teraz svoju  
pozornosť na počasie vonku, 
aby ste mohli vidieť, 
čo je o vás povedané. 
Je veľmi krásny deň, 
slnko jasne svieti, 
obloha je jasná 

a celková predpoveď 
je veľmi dobrá. 
Vy ste jediní, ktorí môžu 
pokaziť tento deň, 
žiadna iná sila to nedokáže. 
Tento deň 
je pre vás všetkých 
a je rovnaký pre každého. 
Ak chápete myšlienku, 
že ste duše, 
ktoré prišli od Boha, 
a prajete si 
slúžiť Mu, potom 
takéto budú vaše životy. 
Slnko bude svietiť vo vašich 
mysliach a dušiach a vaša 
Duša bude vidieť Boha. 
Veľký Božský Duch 
bude vo vás prebývať 
a vy sa stanete 
silnými a nebojácnymi, 
aby ste mohli vykonať 
všetko, čo si želáte. 
Všetko 
v tomto Vesmíre 
bude možné, 
ak viete jednu vec: 
že vy ste duše 
a v nich prebýva Boh. 
Len vďaka  
porozumeniu tomuto 
budete v sebe pociťovať 
hlboké teplo, 
silné spojenie, ktoré existuje 
medzi všetkými bytosťami. 
Potom nielen Zem 
ale ani Nebo 
nebude pre vás 
viac neznáme. 
Len týmto spôsobom 
váš súčasný život na Zemi, 
ktorý predstavuje 
len nepatrnú čiastočku 
v celej úplnosti, 
stane sa zmysluplným 
prostredníctvom tejto  
myšlienky. Pravdepodobne 
mnohí z vás majú nejaké 
zdedené nedostatky. 
Avšak tieto sú len 
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vonkajšie, pretože 
všetky choroby a hendikepy 
sú len na povrchu 
vašich myslí alebo sŕdc. 
V tento veľký deň, 
ktorý teraz svetu nadchádza, 
vaše chyby 
razom zmiznú. 
Keď sa otvoríte 
Božskému Svetlu 
a keď vami prenikne  
Božské Teplo, 
všetky vaše minulé  
nedostatky 
a každé zlo 
zmizne bez stopy. 
Potom v sebe  
budete vnímať 
špeciálnu vôňu Života 
a stanete sa takými 
silnými a mocnými, 
šťastnými a radostnými, 
mladými a čulými, 
ako ste sa ešte nikdy necítili 
v žiadnom vašom živote, 
v žiadnej z vašich 
inkarnácii. 
Toto rozkvitnutie 
príde v okamihu, 
keď prelomíte 
všetky reťaze otroctva, 
ktoré zväzujú dušu. 
Keď ich prelomíte, 
Božský Duch 
obýva vašu dušu 
a bude vytvorené 
spojenie 
medzi vami a Bohom, 
medzi človekom a Bohom. 
Rád by som vám predstavil 
túto myšlienku Neba 
ako niečo blízko vás, 
niečo dostupné, 
nemali by ste si myslieť, že 
je to nejaké vzdialené miesto. 
Nie, bolo stvorené pre nás. 
Keď vás Božský Lúč 
ožiari, 
dokonca hneď prvý večer, 
keď vyjdete von 

a pozriete sa na oblohu, 
všetky hviezdy k vám 
zažnú hovoriť 
sladko a láskavo. 
To je spôsob, 
ako zistíte, že aj hviezdy 
môžu rozprávať. 
Všetky tieto slová budú 
spojené takým spôsobom, 
akoby mali napísať 
novú knihu vášho života. 
Potom budete  
mať celok a všetky pravidlá 
a zákony, všetky metódy 
a spôsoby, pomocou ktorých 
máte žiť svoje životy. 
Všetko toto 
vám bude také jasné, 
že keď si budete želať 
urobiť nejakú prácu, 
každá hviezda, na ktorú 
sa pozriete, sa usmeje 
a povzbudí vás. 
Takýmto spôsobom 
nebude nič nemožné. 
Potom  uskutočníte 
všetko s radosťou 
a potešením. 
Teraz si želám, 
aby ste sa považovali 
za žiakov 
Veľkého Univerzálneho 
Bratstva Svetla 
a pripravovali sa 
na to. 
Nech pokušenia 
nie sú prekážkami, na ktorých 
stroskotáte, ale nech vás 
radšej zmenia na hrdinov. 
Rozumiete skutočnému 
významu hrdinu? 
Hrdina je človek 
bez strachu a bez temnoty, 
človek naplnený 
Láskou a Svetlom. 
Teda, nech ste 
úspešní v práci, 
ktorú treba vykonať na 
tomto vašom zhromaždení. 
Musíte napísať 

len pár riadkov, no pokúste sa 
napísať ich krásne. 
Teraz pokladáte základy, 
preto sa pokúste 
urobiť to dobre. 
Nech je tu jednota, 
nech je tu zhoda 
 a nech všetko 
medzi vami 
je vykonané s Láskou. 
Rozumiete? 
Položte nasledujúce 
za základ: 
všetko, čo si myslíte, 
všetko, čo cítite 
a všetko, čo prichádza 
z vašej vôle, 
nech pochádza 
z Veľkého Zákona Lásky 
a nech je Ňou ovládnuté. 
Pociťujte túto Lásku 
a nechajte Ju odhaliť 
Veľké Božské Myšlienky 
vo vás. 
Všetci z vás by mali byť 
plní myšlienok 
a mali by ste mať 
také hlboké zmýšľanie, 
že každý vo vašej prítomnosti 
môže pociťovať, že ste 
nositeľmi niečoho nového. 
Každý by mal 
priniesť niečo jedinečné 
zo svojho vnútra, 
niečo, čo vaša duša 
očakáva 
s posvätným nadšením. 
Udržujte toto posvätné, 
horlivé, nie je nič krajšie, 
než toto. 
Kedykoľvek sa vaše srdce 
zmenší, kedykoľvek 
vaša myseľ zakolíše, 
nemajte strach. 
Viete, 
čo znamená vietor 
pre kvet, 
keď ním mierne zakolíše? 
Toto zakolísanie je jedným 
z najšťastnejších okamihov. 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php


Titul: TV_680_Z posvätných textov Univerzálneho bieleho bratstva_Rozkvitnutie ľudskej duše 

Celosvětové satelitní vysílání www.SupremeMasterTV.com, české překlady a podpora www.SupremeMasterTV.cz  
Videa ke stažení ve formátu (.mpg, .avi, .flv) naleznete na: http://SupremeMasterTV.cz/download.php 
Video k těmto titulkům naleznete v seznamu filmů: http://SupremeMasterTV.cz/filmy.php          Strana 5 / 5 

Niektorí z vás majú obavy 
z takého chvenia ale keď 
vaše srdce poskočí 
a vaša myseľ sa zatrasie, 
toto sú jedny 
za najkrajších okamihov 
vo vašom živote. 
Pokúste sa vykonať 
všetko v súlade 
so zákonom Lásky. 
Mladý človek 
je novým človekom 
zrodeným  
k obrazu Božiemu. 
Hovorím, že 
mladý človek je človek, 
ktorý rozkvitne 
k obrazu a podobnosti 
Bohu. 
Dávam vám túto myšlienku 
nielen na čas, 
kým ste tu zhromaždení 
ale tiež 
aby ste si ju zapamätali, 
keď sa vrátite domov. 
Nie je väčšej myšlienky, 
ako je táto. 
Mali by ste povedať: 
„Očakávame 
ten veľký okamih, 
keď naša duša rozkvitne. 
Prijmeme 
Božské Svetlo 
a Božské Teplo. 
Prinesieme nové ovocie, 
ktoré vylieči všetky chyby 
súčasného 
ľudstva.“ 
Moje želanie pre vás je, 
aby ste prijali vedenie 
a požehnanie 
celého Univerzálneho 
Bratstva Svetla 
spolu s 
požehnaním Krista, 
ktorý je vodcom 
tohto Bratstva 
a nech zažívate 
Božiu Lásku, ktorá napĺňa 
Život zmyslom. 

Postavme toto všetko 
ako základ 
vo vašich dušiach, aby 
ste sa mohli stať nositeľmi 
Nového Učenia 
o prichádzajúcom 
Kráľovstve Božom 
a naplnení Božej Vôle 
na Zemi! 

http://www.suprememastertv.com/
http://www.suprememastertv.cz/
http://suprememastertv.cz/download.php
http://suprememastertv.cz/filmy.php

