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TOBĚ
(aneb pomoc stále při ruce)
Miroslav Hrabica

Motto:
Tuto knihu otevřeš tam, kde Tvá duše ještě tápe.
Tuto knihu otevřeš tam, kde se něco nového naučíš.
Tuto knihu otevřeš tam, kde své ztrápené nitro pohladíš.
Tuto knihu otevřeš tam, kde a v čem Ti Bůh zdokonalení nabízí.

Když hledáš, nezapomeň, že pokoj v duši je mnohem
víc než rozumem získané poznatky. Dosáhneš-li míru v sobě,
budeš-li plný soucitu a lásky, potom obsáhneš také veškeré poznání potřebné pro vývoj své duše i tohoto světa.
Když hledáš, nezapomeň děkovat tomu, kdo všechno tvoří
a kdo Tě nejvíce miluje.
Amen (čili Staň se)
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KAPKY POZNÁNÍ A BOŽÍ LÁSKY
1.
Toužíš-li slyšet, Slyš. Toužíš-li vidět, Viz. Toužíš-li nezkresleně vnímat, Vnímej. Toužíš-li znát Boží vůli, Odevzdej se.
A za pomoc při naplňování předchozího denně Bohu děkuj.
2.
Opakování je učení se novému a broušení věčných pravd.
Opakuj si častokrát to, co už zdánlivě dobře znáš a zjistíš, jak
povrchní a nedokonalé jsou prozatím Tvé znalosti daného.
Opakuj si, chceš-li Růst.
3.
Zbavíš-li se chybným jednáním velké části své duchovní
ochrany, staneš se pro nemoc snadnou kořistí.
4.
Za vše jednou zaplatíš, všechny bolesti, které jsi stvořil,
jednou na vlastní kůži okusíš. Co proti tomu dělat? Nečiň je!
5.
Sebepoznání láká člověka skoro nejméně. Jak jsi na
tom Ty? Co o sobě víš? Jak přijímáš a využíváš poznatky
o sobě, které jsou ukryté v reakcích a názorech lidí, s nimiž
se potkáváš?
6.
I když máš šedesát let, stále jsi nezkušeným a milovaným
dítkem. Bůh Otec Tě učí chodit po Zemi a správně se chovat
po celý Tvůj život. Nepromarni ho!
7.
Tvá myšlenka je stejně silná jako pohlazení nebo úder
kladivem, záleží jenom na její kvalitě.
8.
Rád přijímáš to, co Tě neomezuje a nic Ti nebere. Avšak
problémy míváš s tím, co Tě zastavuje, pokořuje a nutí dát
přednost druhým lidem.
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9.
Nikdy se nevzdávej svých snů, neboť vzdáš-li se snů,
zároveň vzdáš se lásky. Když vzdáš se svých snů, opouštíš
i naplnění smyslu svého života.
10.
Problém tkví v tom, že se ještě neumíš odevzdat. Vzdát
se. Vzdát se bez očekávání, vzdát se bez výhrad, vzdát se
z čisté lásky. Své „já“ rozpusť poctivou prací a péčí o druhé.
11.
Ponořen do ticha najdeš nejlépe všechny odpovědi. Bez
otázek nezřídka nejsnáze nalezneš řešení toho, co momentálně potřebuješ rozplést. Stále se neptej. Vnímej!
12.
Cítíš se úplně prázdný, a tak moc toužíš být naplněný.
Ale protože se bojíš otevřít a ukázat v sobě ukryté dobro,
nemůže Ti Bůh pomoci Tvou touhu naplnit.
13.
Co myslíš? Obohatí osoba zpívající na louce svět více
než člověk vyrábějící léky nebo auta? Co získá za svůj zpěv
„luční“ pěvec, co dostane za svou práci dělník v továrně?
14.
Měříš hodnotu lidských životů a skutků správnými měřidly?
Rozpoznej, co upřednostňuješ a zvaž, je-li to správné.
15.
Skutečnou lásku poznáš současně s poznáním Boha.
16.
Tvá objektivita je neblaze poznamenána Tvými zájmy
a lpěním. Ber to v potaz, pokud se k něčemu vyjadřuješ.
17.
Upřímná prosba spíše odevzdává, upřímná prosba víceméně nežádá. Když prosíš, pouze sebe k využití Stvořiteli
nabízej, za jeho dobrodiní mu děkuj a svých vin lituj.
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18.
Použít na Tebe přísný metr je rozhodně nespravedlivé;
alespoň tak to prozatím chápeš.
19.
„Buď mírný na mne i na mé blízké a spravedlivě se zachovej k ostatním lidem,“ někdy Boha neuvědoměle prosíš.
20.
Je sice pravda, že Bůh vede každého, jenomže Ty jeho
radám a náznakům v současnosti velmi málo nasloucháš.
21.
Nejde Ti přes rty slovo Bůh a používáš pojem vesmírný
počítač? No dobrá, ale kdo tento počítač sestavil a kdo ho
právě obsluhuje? Ten, kdo stvořil Vesmír, je víc než Vesmír.
22.
Ve slově Bůh je zároveň neuvěřitelná plnost i nepředstavitelné prázdno; jednou to pochopíš.
23.
Bude-li Ti svěřena vláda nad jinými, svůj úkol dobře zvládneš, když Tvou prioritou nebude řídit a rozhodovat. Moudrý
vladař (vedoucí) pozorně naslouchá ostatním, spravedlivě
a šlechetně jim rozdává a sám se neustále i od nich učí.
24.
Nechtěj být dobrý, buď dobrý.
25.
Bije Bůh své děti, křičí na ně? Odpověz a konej také tak.
26.
Bez práce nejsou koláče, bez hřejivě rozdávané lásky
a tiše snášených bolestí nebude Tvůj život šťastný.
27.
Jestliže jdeš bojovat, Tvými zbraněmi ať jsou holé ruce
a zářící srdce. Necháš-li se vést Bohem, v „bitvě“ o lidské
duše a šťastné zítřky světa zvítězíš.
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567.
Je-li v Tvém nitru čistá víra, je v něm též dostatek světla.
S poctivostí nezabloudíš.
568.
Také beránka obětovali, tak se nebraň. I Krista prostého
hříchu a plného lásky ukřižovali, tak proč se Ty, člověk mnohokrát denně chybující, soudu druhých vzpíráš?
569.
Tvé ego je lstivější, než se domníváš. Jen tak lehce se
ho nezbavíš.
570.
Chceš recept na štěstí? Objev a plně využij své klady,
přiznej si a smaž vlastní zápory. Jak jasně svítí Tvé srdce?
571.
Kdybys spatřil, co všechno a do jaké míry rozbíjíš „pouhými“ slovy, choval by ses lépe? A na jak dlouho by Ti to
asi vydrželo?
572.
Vše, co z úst vypustíš, má být plné pochopení a druhé
těšit. Je tomu skutečně tak?
573.
Svou přehnanou pečlivostí (spořivostí) se částečně zbavuješ své svobody.
574.
Zevní mír s okolním děním a jeho navenek pokorné přijímání Tebou ještě zcela nezaručuje, že pokoj vládne i v Tvých
myšlenkách. Nepřetvařuj se.
575.
I když máš tělo v klidu, Tvé úvahy se stále vlní, jedna myšlenka střídá druhou tak jako se znovu a znovu rodí vlnky
na vodní hladině při závanech větru. Hodně kvalitní práce
máš za sebou a ještě více před sebou.
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576.
Většinu z toho, co vidíš a slyšíš, si moc nezabírej, nepovažuj to za věc či událost, kterou právě Ty musíš změnit.
Své okolí pozměňuj k pozitivnímu hlavně prací na sobě.
577.
Podívej se do zrcadla, a spatříš toho, kdo Ti život nejvíc
ničí. Podívej se do zrcadla, a spatříš toho, kdo Ti celý život
může učinit krásným.
578.
Setkání dvou tvrdohlavých lidí se podobá srážce dvou
lokomotiv. Jestliže si to zapamatuješ a včas příště uvědomíš,
bude „železniční“ tragédie, která Tě nedávno potkala, v Tvém
životě poslední.
579.
Líbí se Ti ten muž? Líbí se Ti ta žena? Ale pozor, není to
Tvůj muž, není to Tvá žena. A i když se domníváš, že tomu
tak není, ve svém muži a ve své ženě máš vše, co k životu
potřebuješ i co od něho očekáváš. A líbí-li se Ti jiný muž, jiná
žena víc než ten Tvůj, než ta Tvá, uvědom si, že právě k Tobě
přistoupilo pokušení. Zvládneš ho, nebo vyslyšíš své ego?
580.
Nejenom rukou, nohou či vahou svého těla něco zničíš,
i Tvé myšlenky mají obrovskou sílu. Nepodceňuj dopady
toho, co se Ti v hlavě honí.
581.
Skutečný nedostatek čili bída je něco, co vlastně ani
neznáš; snad proto o nedostatku tak často hovoříš a velká
nespokojenost s Tebou přitom lomcuje.
582.
Znalosti správného smýšlení a jednání ještě nezaručují,
že se tak opravdu budeš chovat. Jít z kopce, zastavit se či
uhnout z cesty je snazší než zdolat velké stoupání. Lidskost
si připomínej a trénuj, aby Ti správné mravy „přešly do krve“.
71

583.
Kolem sebe vidíš mnoho kazisvětů. Jsi ale skálopevně
přesvědčený, že mezi ně také nepatříš?
584.
Bůh Ti ukazuje vhodnou posloupnost i míru Tvých činů,
včas Tě varuje a po srážkách hladí. Proč mu nevěříš?
585.
Obracej se k pozitivnímu, ale zároveň kladné ani sobě
a ani druhým nevnucuj. Člověk se mění pomalu; změna
Tvého myšlení i názorové zušlechtění ostatních lidí má být
přirozený proces; dej pozor na některé „očistné“ techniky.
586.
Cokoliv potlačíš, to se jinde ukáže, to Tě bude v jiné formě
zase obtěžovat a zkoušet.
587.
Symbolem opravdové moci a její ochrany není ani meč
a brnění, ani puška a neprůstřelná vesta, ale srdce nošené
„na dlani“ a nabízené ostatním lidem. Chceš-li být pod Boží
ochranou, ukazuj a rozdávej lásku.
588.
Poctivá práce, kterou vykonáváš bez vzdoru a očekávání
velké odměny, spolehlivě zmenšuje Tvé ego.
589.
Dívej se hlavně po lidech, kteří nejsou a ani nechtějí být
moc vidět, neboť většinou právě oni jsou těmi nejlepšími
učiteli.
590.
Škoda - mou dobrou radu jsi zasadil do špatného rámu,
mou radu jsi nepochopil.
591.
Když se rozběhneš, nezapomeň se po chvíli zastavit, abys
věděl proč a za čím vlastně běžíš.
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592.
Rozjímáním nad duchovními otázkami, které většina hledajících obvykle opomíjí, se zvolna lepším staneš. Pokora,
skromnost, odevzdání se, odpuštění, milosrdenství, nesení
křížů druhých lidí a Bohu za vše děkování - vydáš se touto
cestou nebo je pro Tebe zatím nepřijatelná?
593.
Kladeš na sebe vždy stejná měřítka jako na ostatní lidi?
594.
Přijmout ránu bičem a opětovat ji láskou doposud neumíš,
ale vytrvej, jsi na dobré cestě.
595.
Víra i z Tebe opadává tak jako listí ze stromů. Aby byly
stromy opět zelené, vytvářejí pupeny. Abys udržel svou víru,
často se modli a děkuj tomu, koho sis vybral za životní vzor.
596.
Bůh Ti dal milost zapomenout dávné přešlapy i hrdinské
činy. Nepřehrabuj se moc ve své minulosti, abys náhodou
neprobudil spící šelmu.
597.
Poznáš, zda je jasnozřivost dané osoby výhradně darem
Svatého Ducha? Jasnovidné schopnosti totiž nezaručují, že
jejich držitel je šlechetný a ke všem lidem dobrý. Ne vše, co
sám činíš, je Bohem požehnáno. Nenaslouchej pokušení.
598.
Je to, o čem jiným vyprávíš a k čemu se je snažíš dovést,
podloženo Tvými, tomu odpovídajícími činy a zkušenostmi?
599.
Nevrácená půjčka, nezaplacené zboží či krádež jedno je.
Co slíbíš, to také splň. Co Tobě nepatří, to ať u Tebe nikdy
bez zaplacení nezůstane. I kdybys neměl co jíst, snaž se být
se všemi lidmi vyrovnán.
73

600.
Své práci možná obětuješ oči, své práci možná obětuješ
údy, ale nejdůležitější je, aby Tvé srdce i po mnoha letech
dřiny radostně a pravidelně bilo.
601.
Začneš-li moc aktivně sportovat, ztuhnou Ti nejen svaly,
ale trochu i srdce. V životě čiň vše tak akorát.
602.
Co nemůžeš splnit, za to se omluv a hezky popros toho,
komu dlužíš či komu jsi slíbené neudělal, ať chvíli posečká.
603.
Někdy strkáš jako pštros hlavu do písku, někdy jsi jako
pštros bláhový.
604.
Vše, přes co se přeženeš, se časem převalí i přes Tebe.
Všímej si dopadů svých slov a činů.
605.
Stále si kupuješ nové věci a rozšiřuješ své vlastnictví. Ale
střádáš si něco také pro život věčný?
606.
Trpíš? Nedaří se Ti? Všechno se časem v dobré obrátí,
a než ta doba přijde, obracej k lepšímu sebe.
607.
Nikdy ať Ti nejde hlavně o peníze, zraj obdarováváním
bližních a věrnou službou svému partnerovi.
608.
Na cestě do ráje Tě peníze a hmotné statky dost zdrží,
ale i nakládání s nimi musíš zvládnout.
609.
Pokud se duchovní hledání některým lidem ekonomicky
velmi vyplatí, nebojuj s tím - je to výhradně jejich problém.
Kdo ví, co vlastně najdou, za čím doopravdy jdou.
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610.
Vlna ztrát čistí vlnu neoprávněných zisků. Každá přicházející vlna je dobrá pro Tvůj růst, každou přicházející vlnu
pokorně a pln vnitřního klidu přijmi.
611.
Mýlíš se, když si myslíš, že světu nemáš co nabídnout.
612.
Nikdy nepochybuj o Boží lásce, nespatřuj v Bohu příčinu
svých problémů, zato pořád rozjímej o správnosti vlastního
jednání a pevnosti své víry.
613.
Sebekázeň očisťuje, avšak přílišná sebekázeň Tě učiní
přísným a tvrdým. Nezapomeň kvůli různým doporučením
a zákonům na lásku a milosrdenství.
614.
V počátcích duchovního hledání tlumí pokora Tvé vášně
a touhy, během hledání pokora vyhlazuje Tvá zklamání a na
konci hledání Ti pokora pomůže úplně odevzdat se.
615.
Nevládneš tomuto světu, vždyť často nevládneš ani sám
sobě. Tvé názory jsou mnohdy mylné. Naslouchej víc lidem.
616.
Duše si nepotrpí na honosnou potravu, na drahé dárky
a vzácné věci. Duši nejlépe nasytíš porozuměním, pochvalou
a pohlazením.
617.
Oči ukazují vnitřní světlo lidí - jejich radost, únavu, naděje
nebo odevzdání. Rozzař oči člověka a už tím mu pomůžeš.
618.
Dobrá kniha obnoví Tvé napojení vzhůru. Nečti vše, co Ti
kdo nabídne, doporučí nebo co se Ti dostane do rukou.
Upřednostňuj kvalitu před kvantitou.
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1204.
Nechtěj být chytrý, buď přirozený a jemný. Nechtěj být
krásná, ale především duchem čistá.
1205.
S kým žiješ, od toho se máš mnohému naučit.
1206.
Peníze a bída byly před Tebou a přežijí Tě, proto se o ně
tak nestarej. Hlavně se hezky chovej k druhým i sám k sobě.
1207.
Nemluvil rozumem a z jeho úst vycházel Duch. Zkus to též.
1208.
Prosazováním svých názorů potlačuješ svobodnou vůli
ostatních lidí. Vždycky nemáš pravdu.
1209.
Ponořen do svých zdánlivě pozitivních představ kráčíš zpět.
1210.
Sniž se před jinými, abys mohl být povýšen před Bohem.
1211.
I když na Tobě někdy příbuzní nevidí mnoho dobrého,
jsi sluncem jejich života. Často je navštěvuj a těš.
1212.
Nestačí věřit. Obsah své víry také každodenně naplňuj.
1213.
Jsi-li hodně zvědavý, bráníš se být moudrý.
1214.
Že jsi udělal hloupost většinou poznáš, až když Tě její
důsledky bolí. Nech se vést. Nevzdoruj.
1215.
Rád ponecháváš stranou řešení, která Tě hodně bolí.
Nepříjemné nepočká a jestli bude řešeno pozdě, stane se
ještě nepříjemnějším a bolestivějším.
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1216.
Pocit křivdy je zárodkem soudu. Nepovyšuj se nad ty, kteří
Tě ponížili.
1217.
Sloužíš-li lidem, neurčuj výši své odměny. Jestliže tak
učiníš, děláš to nejen pro ně, ale hlavně pro sebe.
1218.
I když chceš svému příteli něco říct, lepší bude mlčet.
1219.
Dohodneš se jen s tím, kdo udělá všechno podle Tvých
představ nebo jsi mnohem lepší? Dokážeš sjednat dohodu
i tam, kde jiní válčí a tvrdošíjně prosazují svou?
1220.
Praktické záležitosti zvládáš líp než Tvá žena (Tvůj muž).
Avšak z ní (z něho) zase láska přirozeněji tryská. Ty učíš žít
partnera na Zemi, on Tebe hledět k nebi.
1221.
Dej, abys zítra mohl dát ještě více.
1222.
„Tak dobře, zkus to sám a zcela podle vlastních představ.
Ale když zjistíš, že to nedokážeš, rád Ti pomohu.“ Vyslyšíš
Kristovu nabídku hned nebo až pak?
1223.
Sebeuspokojení navštěvuje i pokojné bytosti. Prospělo
by Ti víc aktivity.
1224.
Před spaním polib modlitbou Boha, a on Tě následně
políbí sladkým spánkem.
1225.
Proč vytrvale upřednostňuješ své vize, když mnohem
snadněji naplníš doporučení svědomí a Boha Otce? Proč
se tak zbytečně pachtíš? Co hledáš? A čím to hledáš?
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1226.
Neboj se chyb druhých lidí, ale svých nedostatků a hříchů.

OBSAH

1227.
Pomoci Ti znamená udělat to úplně jinak, než jak to sám
chceš. Rád Ti pomohu, jenže poslechneš mě?

Předmluva ..................................................................... 3
Když hledáš, nezapomeň ............................................. 5
Kapky Poznání a Boží lásky .......................................... 7

1228.
Mnohdy jsem Tě moc tepal a zobrazoval dost nelichotivě,
aby ses po přečtení této knížky a uvedení jejího obsahu
do života už jen radoval. Pochopil jsi a využil můj záměr?
1229.
Co Ti vyprchá, to jsi sám prohospodařil.
1230.
Jestliže Tě předchozí impulzy k rozjímání zraňovaly, zraňovaly jenom Tvé ego, které Tě spoutává a s křikem mnohé
krásné odmítá. Tvou duši těšily a daly jí naději.
1231.
Zralé jablko už strom nepotřebuje. Až lidsky dozraješ,
vyvážeš se z kříže Země.
1232.
Již můžeš jít druhé učit, už mnohé víš. Avšak jak začneš
jiné lidi učit, zpočátku spíše mlč. Většina z nich kvůli tomu
odpadne, jelikož nepochopí. Pár jedinců, kteří zůstanou,
pak veď k poznání Boha Otce.
1233.
Co jsi měl dneska vykonat, jsi vykonal. Teď si odpočiň.
Odpočinek je součástí Tvé služby Bohu a přípravou na další
úkoly, jimiž Tě pověří.
1234.
Předešlé kapky Poznání a Boží lásky byly napsány Tobě,
protože pln nadějí hledáš a snažíš se Najít. Byly napsány
Tobě, aby ses očistil, ještě výše dohlédl a pokojem naplnil
svou duši. Řádky této knížky byly napsány Tobě z lásky.
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