Pavel Grulich

Zeptejte se Boha,

která cesta je správná

?

?

??
?

Univerzální cesta Boích dìtí

Láska je dar Boí a je mono ji chápat také
jako cestu. Tedy Cesta Lásky.
Chceme-li rozdávat lásku sobì i vem (tak jako
kdysi Jeí), je tøeba si øíct: Kdy udìlám
tohle nebo tamto....bude to láska? Kdy chci
tohle nebo tamto získám to cestou Lásky? Co
znamená Láska a jaké jednání ji odpovídá?
Násilí nebo mír?
Kadý na to jistì pøijde sám. Sledujme své
jednání a jeho následky.

*
Jsme duchovní bytosti v tìlesné schránce.
Schránka je znièitelná, ale duchovní podstata
zùstává? Co se s ní potom dìje?
Kdyby konèil ivot smrtí, jaký by pak mìl
smysl?Jaký by mìlo smysl ít, kdyby v jednom
okamiku ve skonèilo? Naím úkolem zde na
zemi je nalézt smysl ivota, který skuteènì
existuje. Pouze to vìèné má skuteènì smysl.

Kdo je víc? Stroj nebo èlovìk?
Kdo má vìtí práva? Stroj nebo èlovìk?
Kdo se pohybuje pøirozenì a v souladu
s pøírodou? Stroj nebo èlovìk?
Kdo má mít tedy vìtí práva a svobodu
v neomezeném pohybu?

*
Zvrácená realita dneního svìta
dává mnohým pocit, e je normální nìco,
co je ve své podstatì zlé a kodící.
Je rozdíl mezi tím, co skuteènì normální je
a co je za normální pouze povaováno.
Stále existuje volba: správnì / patnì

*
Pravda je stálá a nemìní se podle názoru
a pohledu vìtiny.

Tato kniha je o køesanství
a víøe v Boha a Jeíe.
Není napsána proto,
aby kritizovala nebo pomlouvala církve.
Je napsána na základì zkueností s tìmito
církvemi a skuteènostmi, které jsme my
mnii zaili. Nejedná se zde tedy o nic
jiného, ne o vyjádøení jejich skuteèného
jednání. Pøitom se respektuje to, e nemusí
být vichni stejní a e se vude najdou lidé
se zásadnì odliným postojem.
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Podìkování
***
Dìkuji naemu Bohu,
naemu nejvyímu vládci veho.
Dìkuji za to, e jsem mìl Boí vedení
pøi psaní této knihy. Nejsem autorem
mylenek, ale autorem pouhého textu,
který si mohou èíst ostatní lidé.
Vekeré mylenky byly mi seslány
samotným Bohem a já je jen zapsal.
Podìkování patøí jen a jen Bohu.
A se Cesta dobra, Láska, Mír,
Harmonie a Moudrost dostane vem,
kteøí ji potøebují.
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Vesmír = Bùh = Láska =
= Nejvyí Spravedlnost =
= Nejvyí zákony = Pravda =
= Cesta = Vnitøní Já =
= Podvìdomí atd.
***

Kadý to nazýváme rùznì,
ale vdy je jedná o to samé.
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Jedna dùleitá
moudrost na zaèátek
***
l nevìø nìèemu jen proto,
e jsi to nìkde slyel nebo èetl
l nevìø tradicím jen proto,
e se utváøely po mnoho generací
l nevìø nìèemu jen proto,
e to zastávají mnozí
l nevìø nìèemu jen proto,
e je to psáno v náboenských knihách
l nevìø nìèemu jen proto,
e je to zaloeno na autoritì
tvých uèitelù a starích
Naopak pozorováním a analýzou se dopátrej toho,
co souhlasí s rozumem a smìøuje k ádoucímu
pozitivnímu výsledku, dobru a prospìchu jednoho
a vech, pak to pøijmi a ij podle toho.
Kniha nemá èlovìka pøesvìdèit. Kniha je jen
zdroj informací. To, co si v ní èlovìk pøeète, by mìl
podrobit svému mylení. Nemìòte svùj postoj jen
proto, e se v této knize nìco doètete. Nejprve o tom
pøemýlejte, a pokud objevíte Pravdu, která se bude
shodovat s tím, co je tady psáno, tak to teprve potom
pøijmìte. Tato kniha nebyla psána proto, aby s nìkým
manipulovala. Proto si pøi ètení vdy zachovejte
zdravý rozum.
Pavel Grulich
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Úvod
***
Tato kniha nemá ètenáøe pøivést k nìjakému
náboenství, k nìjaké církvi a podobnì. Kdyby to
tak bylo, mohla by se tato kniha stát prostøedkem
pøesvìdèování ètenáøe nebo manipulace s ním.
Knih, které se nás snaí pøivést k tomu èi jinému
náboenství èi církvi, je jistì dostatek. Tato kniha má
pøiblíit universální pøístup k Stvoøiteli. Je to pøístup,
v kterém není tøeba nìkam patøit, a u k církvi, sektì,
nebo jiné skupinì.
Lidé, kteøí nìkam patøí, se vìtinou stávají krajnì
jednostrannými a povaují jen to svoje za pravdivé.
Ve ostatní pak odmítají, nebo pøímo odsuzují,
a nechtìjí o jiném ani slyet. Pak se zase objeví jiná
skupina èi církev a pøijde s tím, e to je právì ona,
která pøichází sdìlit Pravdu. Èasto se snaí pøesvìdèit
druhé tím, e jim se ví vánosti sdìlí, e oni to tak
cítí, a proto je to zárukou jediné Pravdy. Takto to cítí,
ale i ti, kteøí vìøí v jiného Boha a jsou jiného
náboenství. Jejich tvrzení stojí proti sobì, pøesto
vak obì tyto skupiny (øeknìme církve) cítí ve svém
srdci to své, jako jedinou monou skuteènou Pravdu.
Dvoje rùzné tvrzení stojící proti sobì, ale obojí cítí, e
to jejich je správné.
Toto cítìní se vak vyskytuje i ve vztahu
k jedinému uznávanému Bohu. Jestlie lidé vìøí
v jednoho Boha, tak není pøece dùvodu, aby se dìlili na
jednotlivé tábory s odliným pøesvìdèením. Jestli se to
dìje (a ono se to skuteènì dìje), je to dùkaz toho, e
není nìco v poøádku a e jedna z tìchto skupin, nebo
obì, nebo vechny, je èi jsou mimo Pravdu.
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Pak si èlovìk øíká: Tak kdo má tedy Pravdu?
Následnì se tento èlovìk pak pøidá k tìm, kteøí ho
buï dokázali pøesvìdèit, nebo jejich verze tvrzení se
mu nejvíce líbila (nebo hodila?). Nebo se mùe
dokonce stát, e tento èlovìk dá úplnì od vìcí nad
námi ruce pryè. Ve vech pøípadech je ale patrný
negativní vliv dìlení se, ve vztahu k jedinému Bohu.
Skuteènì nejhorí je to, e tento pøístup mùe zájemce
od Boha dokonce i odvést, a to je koda.
Je tu ale jetì jedna monost, o které nìkteré
církve zøejmì nerady slyí, protoe to pro nì znamená
NEzískání nového èlovìka. Je to vak monost zcela
univerzální, bez pouití lidského prostøedníka.
Odpovìï mùe pøijít ze správného zdroje, pak je zde
záruka pravé Pravdy. A právì o tomto tato kniha je.
O tom, jak pouít tuto univerzální monost, která je tu
pro vechny hledající.
Touíte-li po Pravdì, nehledejte ji u lidí a
v lidských dílech. Zeptejte se Boha, kudy vede cesta.
Doba, za kterou pøijde odpovìï mùe být závislá na
tom, jak moc budete po Pravdì touit a jak silné bude
pøesvìdèení ve vaem srdci, e Bùh existuje. Bùh sám
rozhodne, kdy a jakým zpùsobem. Kdy odpovìï
nebude pøicházet, není to jeho vina a je tøeba se dívat
na sílu svojí víry a celkovì na svùj postoj k celé vìci.
Prostøednictvím ducha Svatého nám mùe být pravda
sdìlována napøíklad formou mylenek, které budou
znenadání pøicházet do naí mysli. Tyto mylenky nás
budou podnìcovat k pøemýlení a zkoumání a na
závìr získáme pøesvìdèení o tom, kde je a není
Pravda. Toto je asi nejèastìjí zpùsob pùsobení ducha
Svatého a tento zpùsob sdìlení jsem dostal i já.
V okamiku, kdy mylenky zaèaly proudit do mé
mysli, jsem je zapisoval a vznikla z nich tato kniha.
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To ale nemá být dùvod, proè by nìkdo mìl vzít tuto
knihu a øíct si: Proè bych hledal Pravdu, kdy to
mohu celé pøeskoèit a rovnou si pøeèíst tuto knihu?
Tohle není pravé hledání Pravdy. Pøeèíst si tuto
knihu? No prosím! Sami se zeptejte Boha kde je
Pravda! Potom tøeba zhodnote, jestli vám bylo
sdìleno to, co se shoduje s touto knihou. Jestli ano,
pak mùeme spoleènì vy i já podìkovat Stvoøiteli.
Jistì pak pøijdete i na spoustu jiných vìcí, které jsem
nenapsal. Moná tu nejsou proto, e ke mnì pøily a
poté, co jsem tuto knihu dopsal. Kadý je tu sám za
sebe a pro Boha. Nehledejte Pravdu u jiných lidí, ale
pøímo u Boha. To je ta nejvyí záruka pravosti.
Tato kniha nemá slouit k tomu, aby kritizovala
jednotlivé církve. Na mnoha místech bude zmínka
o církvích a obèas se mùe objevit i vìta ostøejího
typu. Není to vak zpùsobeno zaujatostí, nebo
nesnáenlivostí, ale naopak obranou pøed manipulací
a pøesvìdèováním. Zmínky o konkrétních církvích
jsou jen zapsané vlastní zkuenosti. Tedy pravdivá
událost sdìlená tak, jak se stala.
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