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Nezabudnete na tých, 

ktorí nespali; 

na tých, ktorí sa neukryli 

v snoch; na tých,  

ktorí si nerozorvali pery; 

na tých, ktorí v pokoji 

nosia na svojich nohách, 

rukách a chrbtoch toho, 

ktorý sa zabáva so špinou 

a spí v malej sieti, 

chodí po okolí hrajúc sa 

a unavene sa vlečie. 

Nezabudnete na starších, 

chudobných (biednych), 

trpiacich, 

nešťastných; 

ľudí so zlepenými črevami; 

na tých, 

ktorí nenašli domov 

a žijú v zmätku; 

na tých, 

ktorí prelievajú slzy 

a ohrýzajú si nechty; 

na tých, ktorí majú ruky 

zviazané za chrbtom. 

Nezabudnete ani na tých, 

ktorí kráčajú v bolesti tam, 

kde prebývajú divé šelmy 

a kde sa hory 

menia v údolia; na tých 

ktorí žijú v žalároch 

utrpenia a chudoby; 

na tých na púšťach 

a v horách, ktorí 

vyčerpaní hľadajú soľ, 

zeleninu, 

korenie a vodu; 

na tých na námestiach, 

ktorí sú podvedení; 

na tých so suchými perami. 

Na druhej strane, 

vyhýbajte sa hostinám, 

rieke a ceste. 

Nezastavujte tam, pretože 

tam býva veľký požierač, 

žena iného muža, 

muž inej ženy, 

blahobyt, košeľa 

a sukňa iného človeka. 

Nevyhľadávajte neprimerane 

dobrý vzhľad. 

Pretože on vás v tichosti 

bude brať takých, akí ste, 

na akomkoľvek mieste, 

v každom okamihu. 

Vaše ozdoby a šperky 

vás môžu uvrhnúť do prúdu. 

Namiesto toho by vás mal 

vidieť ako tých, ktorí učia 

a dbajú o veci, pretože 

človek, ktorý je učiteľom, 

otvára iným ľuďom cestu, 

ako uniknúť 

zo zlého kruhu.“ 

A on im povedal: 

„Premýšľajte o tom: 

Existuje ten, ktorý žije 

v opilstve, sliny mu  

padajú na ruky. 

Pošpinil svoj krk 

a svoje ruky, ponáhľa sa 

ohovárať a berie si veci 

iných ľudí. 

Kričí a rozpráva sa 

sám so sebou, pretože 

bylina (halucinogén)  

a víno ho unavili. 

Nedrží kameň a palicu; 

padá. 

Nevychádza von 

vlastným východom; 

nežije vlastným životom; 

nebeží vlastné preteky; 

už viac nemá tvár a uši; 

nespieva ani nehovorí veci; 

nič nevyjadruje. 

V čase kričania 

on nekričí. 

Ten nemá žiaden spôsob 

a nepozná poriadok. 
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Nevenuje žiadnu pozornosť 

dobrému slovu, 

ktoré pozdvihuje 

hovoriaceho a počúvajúceho 

a ktorá vyjadruje zmysel. 

Žije bez zamyslenia, 

neustále uteká 

a náhle padá. 

Sám, zlomený, zašpinený  

vlastnou špinou – 

tak žije. 

Ten sa nezobúdza v mieri, 

ani nechodí spať s radosťou. 

Je nepokojný ako králik 

a uteká preč ako jeleň. 

Žije v slepote 

a nikdy sa jej nezbaví. 

Nechce viac rásť. 

Želá si iba utiecť preč; 

odmieta vlastnú nohu. 

Ničomu nerozumie; 

nič si nezapamätá, 

nie je učenlivý. 

Ide sám proti sebe, 

hovie si v pochybnostiach; 

udiera, kričí na 

a bije ľudí okolo seba. 

Porušil zákon Quetzalcoatla. 

Nenatiahne svoju ruku, 

keď ju musí natiahnuť; 

nepôjde tam, 

kam ísť musí; 

nevstúpi tam, 

kam musí vstúpiť; 

nezomrie vtedy, 

keď zomrieť musí. 

Nenasledujte tie kroky.“ 

Ce Acatl zvykol sedávať 

na schodoch 

veľkého chrámu v Cholula, 

aby učil toltécku cestu. 

Ľudia z celého mesta 

a zo všetkých oblastí 

sa chodili k nemu učiť. 

„Milujte sa navzájom; 

pomáhajte si navzájom. 

Pomôžte tým, čo sú v núdzi 

prikrývkou, zväzkom slamy, 

šperkom, mzdou, jedlom. 

Pretože je nesprávne 

odmietať ľudí okolo vás. 

Dávajte almužny hladným, 

aj keby ste museli dať 

svoje vlastné jedlo. 

Zaodejte tých, čo sú odetí 

v handrách, aj keby ste 

museli chodiť nahí. 

Pomáhajte tým, ktorí 

vás potrebujú, aj keby ste 

museli riskovať vlastný život. 

Pochopte, že sa 

podieľate na jednom tele 

a na jednom ľudstve. 

Zhromaždite okolo seba 

tých, ktorí sú nohami 

a rukami ľudí; 

nezdravte ich bez záujmu; 

nenoste nedbanlivo 

svoje vlastné bremená. 

Pretože vy ste orlami, 

vy ste tigrami, 

vy ste oporou 

a liekom. 

Ak vás niekto premôže, 

nechajte ho ísť vpred. 

Nemali by ste byť prví 

pri vstupe. 

Tam kde sa hovorí, nebuďte 

prvými, ktorí hovoria. 

Ak vám Ometeotl 

(Najvyššia Bytosť) 

nedáva znamenie, 

neujmite sa vedenia. 

Ak vám je dané to, 

čo potrebujete, na konci, 

nebuďte rozčúlení. 

A ak vám nie je dávané nič, 

buďte aj tak vďační. 

Nebo to chcelo tak. 

Je to zaslúžené. 
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Neželajte si, 

aby ste zjedli svoje jedlo 

chvatne; namiesto toho 

buďte striedmi, prísni, 

a nechajte iných jesť prvých. 

Potom vezmite trochu vody 

a umyte im ruky a ústa. 

Nie preto, 

že sú urodzení, stratíte 

vlastnú vznešenosť, 

ani vaše nefrity 

a tyrkysy nespadnú z vašich 

zaneprázdnených rúk. 

Na každom mieste nájdete 

niekoho, kto pracuje, 

niekoho, 

kto vyjadruje sám seba, 

niekoho, kto premýšľa, 

niekoho, kto tvorí. 

Potom tam nebuďte 

mrzutosťou, 

nespôsobujte tam problémy 

kvôli vlastnej nevedomosti. 

Buďte vedomí! 

Na každom mieste 

môžete nevedome 

rozbiť hlavu,  

ísť proti niekomu, 

vymočiť sa na niekoho, 

spôsobiť, že niekto príde 

o dobré slovo, alebo  

ignorovať dobrú radu. 

K tým, čo sú okolo vás, 

sa chovajte s ľudskosťou 

Mohli by ste zistiť, že je to 

starý muž, stará žena, 

chorý človek alebo dieťa. 

Preto nemáte 

žiadnu výhovorku. 

Nedovoľte svojmu srdcu, 

aby vám bolo 

otcom či matkou. 

Nedovoľte  

rozptýlenému popolu 

a križovatkám, 

aby vám dávali príkazy. 

Nedovoľte svojej túžbe, 

aby zničila vašu nohu. 

Nedovoľte sukni, 

aby vás pohla zápalisto. 

Všetky tieto jaloviny  

sú mimo a špinia človeka. 

Nedovoľte svojej sile, 

aby vás urobila arogantnými. 

Nedovoľte svojmu chápaniu, 

aby vám bolo oporou. 

Nechvastajte sa 

svojimi presvedčeniami. 

Nestavajte svoj dom 

na vlastných názoroch. 

Ste len malým vtáčikom, 

nefritovou guľôčkou...  

sotva pierkom. 

Nechoďte do skrinky 

niekoho iného. 

Neživte sa 

z taniera niekoho iného. 

Nepozývajte sami seba 

na hostinu. 

Nedovoľte svojmu osudu, 

aby závisel na náhode. 

Všetko toto je nebezpečné; 

zväzuje a spútava vás to. 

Nekonajte bez uváženia 

ani neudierajte 

bez upozornenia. 

Nezačínajte prácu 

bez plánovania 

ani na seba neberte bremeno 

bez pokojnej úvahy. 

Neprijímajte, 

čo si nezaslúžite, 

neosočujte, čo ste nevytvorili 

a čo nie je vašou výsadou. 

Nedovoľte si, aby ste boli 

objektom žobrania 

a neočakávajte vždy, 

že vám budú ponúkať veci. 

Nenechajte sa varovať  

dvakrát, pretože máte 
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vo svojom vnútri srdce. 

Nenárokujte si, 

čo nie je vaše. 

V čase výsadby, 

nechoďte len tak sadiť; 

pripravte sa, 

buďte sústredení, vyberaví, 

saďte dobre, 

klíčte zdravé korene. 

Obrábajte svoju zem, svoje 

polia a svoje opuncie 

(jedlý kaktus). 

Postavte dobrý 

a pevný dom 

s pomocou všetkých 

a zanechajte ho 

ako dedičstvo pre tých, 

ktorých vzdelávate.“ 

Tak im povedal. 

Rôzni ľudia prišli, aby 

si vypočuli slová Ce Acatla. 

Niekto sa ho spýtal: 

„Učiteľ, 

aký rituál 

by si odporučil, aby sme  

mohli byť vypočutí bohmi?“ 

On im odpovedal: 

„Žiadajte s úplnou pokorou 

a proste so spravodlivosťou. 

Toto je syntéza 

celého rituálu. 

Pretože pera, 

ktorá sa prejavuje prosením, 

ponúka náhradu 

a dáva zadosťučinenie.“ 

Potom niekto iný povedal: 

„Učiteľ, rád by som vedel, 

ako sa bohovia 

pohybujú v Nebi. 

Akým spôsobom 

prichádzajú na Zem?“ 

On mu odpovedal: 

„Je možné, 

že už vieš všetko 

o kráčaní na Zemi? 

Nezačal si ešte len 

skúšať povrch 

svojimi nohami? 

Vedieš už sám seba? 

Nie si stále 

unášaný a nesený? 

Dozvieme sa všetko toto 

zajtra alebo pozajtra? 

Možno iba ten, kto ovládol 

dokonalú blízkosť, 

to pozná.“ 

Jeden bohatý obchodník 

prišiel počúvať bližšie. 

Potom sa spýtal: 

„Čo nám môžeš povedať, 

človek, ktorý nesie 

bremeno ľudí?“ 

Ce Acatl mu odpovedal: 

„Človek musí prijať 

dedičstvo a bohatstvo 

s trápením a smútkom. 

Teplý (vrúcny) je dom 

a domov chudobného 

a jeho žena a deti 

sú pokojné. 

Buďte čestní. 

Plaťte dane. 

Nebojte sa tvrdej práce. 

Milujte tých, 

ktorí sú vašim živobytím. 

Proste ich, 

nechoďte proti nim. 

Vyjadrujte im iba gestá úcty 

a súhlasu. 

A čo viac, 

pomáhajte im, podopierajte 

ich ruky a nohy, 

lebo práca, ktorú vám dávajú 

ako službu, je skvelá.“ 

Iný poslucháč mu povedal: 

„Myšlienka, že opustím 

svojho otca a matku, 

aby som nasledoval 

teba a tvojich spoločníkov, 

ma mučí.“ 
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On mu odvetil: 

„Sústreďte sa 

iba na Ometeotla 

(Najvyššiu Bytosť). 

Meno toho, 

ktorý je schopný všetkého, 

je jediným dôvodom radosti. 

On zdieľa svoju slávu 

tam na výšinách 

so všetkými. 

A keď to dobrý človek 

prijíma, stáva sa 

vynikajúcim vtáčikom: 

Z jeho chvosta a krídel, 

otcovia a matky 

vychádzajú,  

tí, ktorí nás vedú na 

každom mieste vo vesmíre,  

v ktorom existujeme. 

Môžete žiť 

pri ňom 

práve v tomto okamihu, 

v tento deň, ktorý ste si prišli 

od neho požičať. 

Vráťte sa k nemu a buďte 

si vedomí svojho vlastníka. 

Keď ho opomínate, 

je zranený a mrzutý, 

a pretože 

ste obaja jedným, 

jeho smútok a opustenosť 

sa vracia do vášho srdca. 

A čo viac, 

tešte sa z bohatstva toho, 

ktorý vás trápi, 

toho, ktorý vás očisťuje. 

Lebo on do vás vložil 

svoju modrú vodu, 

svoju nefritovú vodu  

a svoju tyrkysovú čašu  

aby umyl vašu dušu 

a váš život, 

aby ste si zaslúžili 

vlastnú existenciu.“ 
 


