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Vznešené, báječné - chybí slova, aby bylo vyjádřeno to, co jsme
obdrželi. Mistři moudrosti atd.* byli jistě mezi námi. Síla, která proudila z
našeho milovaného učitele, byla veliká, nakonec jsem ho viděl zářícího a
mladistvě projasněného. A potom to svaté slovo:
A minulost
U přítomnost, celý svět, který nás obklopuje
M dosud neznámá budoucnost, pro kterou chceme žít
Máme být průkopníky, elitou lidstva. Máme se cítit vznešeně, ale
nemáme se vyvyšovat, nýbrž máme prokázat, že jsme hodni takového
úkolu, takového postavení, nikoli v pýše, nýbrž v pokoře.
O čtyřech Mistrech nám bylo znovu řečeno: Mistr Ježíš byl oním
„neznámým z Horní země“, který přišel za Taulerem, který učil gnostiky
atd.
Bytosti Mistrů bychom měli stále lépe poznávat. K tomu je nutné
přenést se zpět do minulosti.
Na Měsíci ještě neexistovaly žádné bytosti dýchající plícemi. Tyto bytosti
vdechovaly nebo nasávaly teplo a vydávaly chlad. Tím Měsíci odebíraly
teplo. Jako pro nás, dýchající bytosti, dnes dělají vzduch použitelným
rostliny, když vdechují škodlivý kysličník uhličitý vydechovaný lidmi a
zvířaty, spotřebovávají v něm obsažený uhlík a vydechují pak čistý
kyslík, tak byly i na Měsíci bytosti, jimž přináležela funkce našich
dnešních rostlin: totiž vydechováním tepla zadržovat příliš rychlý proces
ochlazování.
* Mistři moudrosti a souznění (resp. souzvuku či souladu) pocitů, též
mahátmo- vé - theosofické označení duchovně zvláště vyvinutých
osobností, dohlížejících na vývoj lidstva. Viz též heslo „Meister der
Weisheit“ v německé Wikipedii. (Pozn. překl.)
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Tyto bytosti nazýváme duchy ohně. Tito duchové dosud nedosáhli
úrovně člověka. Kromě toho byli na Měsíci duchové, kteří už překročili
lidskou úroveň; tito duchové pomáhali připravovat dýchání vzduchu. Byli
sice nuceni inkarnovat se do těl, která neměla plíce, prahli však po
kyslíku. Ten připravilo teprve rostlinstvo vyvíjející se na Zemi. Až v
polovině lemurské doby byla lidská bytost tak daleko, že jí mohl být
vdechnut dech života. První nadechnutí vtáhlo kyslík. To mělo velký
význam. Duchy, kteří to způsobují, nazýváme duchy vzduchu.
Drak dštící oheň je symbolem duchů ohně.
Ježíš byl čéla* třetího stupně. Když mu bylo třicet let, udála se s ním
následující věc. Opustil své tělo a Kristus si osvojil toto čisté, ušlechtilé
tělo: fyzické, éterné a astrální tělo. On sám se stáhl zpět na astrální
úroveň, kde zůstal spojený s bratry bílé lóže a sám dosáhl mistrovství
atd.
Morya - jeho pravé jméno je sdělováno jen pokročilejším žákům posiluje vůli.
Kuthumi je vlastním Mistrem pravdy.
Ježíš, vedoucí své církve, působí zvláště na citovou stránku.
Můžeme se k nim obracet, když je potřebujeme.
Dvanáct Mistrů bílé lóže prošlo celým vývojem naší Země. Přímo do
fyzické úrovně působit nemohou. Musíme se k nim pozvednout.
Prostřednictvím této školy působí na nás, v nás a skrze nás. Prostředník,
to jest učitel školy, se nezodpovídá nikomu jinému než tomu, jehož
jménem hovoří.

* Čéla - v hinduismu služebník, duchovní adept. (Pozn. překl.)
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