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Nepřiěe1 jsem abych kázal, nýbrž 
abyoh budil. Vězte proto, že nebudu 
dávat žádná přikázání.  

Celou věčnost jsem hlásal zásady a 
dával přikázání, avšak lidstvo je 
ignorovalo. Neschopnost lidí žít 
podle slov Božich uvedlo Avatarovo 
učeni v posměch. Misto aby 
projavovali souoit, jak to On kázal, 
lidé v Jeho jméně podnika1i křižácká 
tažení. Misto aby žili v pokoře, 
čistotě a v pravdě Jeho slov, lidé 
se oddávali nenávisti, chamtivosti a 
násili.  

Protože lidstvo bylo hluohé k 
zásadám a př1kázáním, která jim Búh 
dal v minulosti, zachovávám mlčeni v 
přitomné své Avatarské Formě. Zádali 
jste a dostali jste již dosti slov, 
- nastal čas, abyste podle nich žili. 
Abyste 'přistupovali k Bohu blíž a 
blíže, musíte se vzdalovat dál a 
dále od svého "já", "mně" a "moje". 
Nemusíte se zřikat ničeho, leč sebe 
sama. Je to tak jednoduché a přece 
se to shledává téměř nemožné. Je 
možno, abyste se zřékli svého 
omezeného já učinkem mé Milosti. 
Přišel jsem, abych tuto Milost 
hlásal.  

Opakuji, že nedávám přikázání.  
Jakmile vydám poselství Pravdy, 
kterou jsem přišel hlását, lidský 
život se stane živým přikázáním. 
Slova, která jsem nevyslovil, v nich 
oživnou.  
 
 Zahaluji se před člověkem  
jeho vlastní rouškou nevědomosti  
a zjevuji svou Slávu jen několika  
z nioh. Moje přitommá Avatarova  
Forma je posledním vtě1ením v tomto 
časovém cyklu, pročež moje Zjeveni 
bude tím nejs1avnějším. Jakmile 
přeruším své Mlčení. účinnost mé 
lásky bude unlversá1ní a veškerá 
stvořeni ji poznejí, pociti a do  
sebe pojmou. Dopomŭže každámu 
jednotlivci, aby se vysvobodil ze 
svých pout vlestním zpŭsobem. Já  
jsem ten Bohem Vyvolený, který  
vás miluje vice, než vy byste kdy 
mohli sami sebe milovat. Přeruš-  
enìm svého Mlčení vám pomohu, abyste 
sami poznali svá, skutečná já.  



Všechen ten zmatek a chaos ve světě 
byl nevyhnutelný a nikdo z něj 
nemūže být obviňován. Co se muselo 
stát, se také stane. Nebylo e není 
vyhnuti, leč abych přišel do vašeho 
stfedu. Musel jsem přišil jsem. Já 
jsem ten, jehož bytí sahá do 
nepeměti.    


