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Bódhisatva z tusitského neba



• Sen o bielom slonovi

• Nepoškvrnené 
počatie

• Pôrod z pravého
boku



Partenogenéza – panenské počatie



Prichádzajú bohovia, aby videli 
bódhisatvovu inkarnáciu

Anjeli zvestujú pastierom
príchod spasiteľa

*



M
Mudrc Asita prišiel požehnať princovi z Himalájí

Starý Simeon je znovu inkarnovaný  
Asita, bol pri malom Ježiškovi



• Štyri vychádzky z paláca           
zmenili 
Siddhártovi život.
• Stretol
starého človeka,
chorého človeka
a
videl mŕtveho. 
• Pri štvrtom
stretnutí
uvidel potulného
mnícha.



Ženy svojim 
čarom zvádzajú 
mužov a preto 
pre hľadajúcich 
mníchov 
predstavujú 
nebezpečenstvo.

Buddha zažil 
mnoho úkladov 
zo strany žien.



Posledný raz sa 
pozrel na manželku 
a spiaceho
novorodeného syna. 
Potom odišiel. 



Najprv hľadal osvietenie askézou.



Smotanu z mlieka tisícich kráv a 
hrsť novej ryže mu ponúkli pod 
strom pastierov kôz. Bódhisatva 

ju prijal.



Prijíma učenie ako mních.



Pod stromom Bódhi 
dosiahol cieľ svojho
hľadania. 

Stal sa Buddhom, 
„dokonale 
prebudeným“.



OSVIETENIE

PODSTATNÁ  JE
MEDITÁCIA



Utrpenie



Pokušiteľ Mára 

Mára pokúša 
Buddhu

Ježiš odoláva 
pokušiteľovi 



Na listoch
stromu sa 
objavili jeho
vlastné obrazy.



VZKRIESENIE  
LAZARA



ARCHANJEL

MICHAEL



ARCHANJEL          ORIFIEL



JEŽIŠ  
VYUČOVAL 
TRI
ROKY

BUDHA 
PôSOBIL 45 
ROKOV.



KOLESO
ZÁKONA

Symbol
Buddhovho
učenia



Telo mu naposledy obklopila
aura farieb. 



ÚPLNÉ
VYVANUTIE -

VSTUP  DO
NIRVÁNY





Pri vyvanutí Zem
sa chvela, stromy
zakvitli.

Pri ukrižovaní
Zem sa chvela,
deň potemnel.



Buddha 
pripravil 
cestu na 
príchod 
Krista. Žil v 
symbióze s 
duchovnou 
aurou dieťaťa 
Ježiša.



Z Ježišovej obety sa do aury 
Zeme vyliala substancia 

lásky.



BUDDHA  S  KRISTOM  SA            
SPÁJAJÚ

V  NAŠICH  SRDCIACH 
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