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válka, nýbrž nechť rozpozná a učí se, že cíl 
spočívá v úsilí o evoluci, jež tkví ve vědění, 
míru, lásce, moudrosti a harmonii. – Ať te-
dy člověk putuje po cestě poznání, aby 
opustil temnou stranu života a užíval si 
skutečného světla života. 

Eva Bieri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

překlad: Jan Bayer, Ondřej Štěpánovský, korektury: Michal Dvořák  

1 

Každý člověk, každé zvíře, každý strom a keř, 
každá květina a kterákoli jiná rostlina a forma 
života je ve své podstatě něco speciálního, něco 
zvláštního a v každém ohledu jedinečného. Avšak 
jen lidská forma života libovolného druhu je 
schopna vědomého myšlení a jednání, a je tak 
mezi veškerým životem nejspeciálnější. 

Být speciální pro člověka jednoduše nezname-
ná, že stojí nade vším, všeho si užívá a využívá 
toho pro sebe podle libosti, neboť být speciální 
v první řadě znamená opravdové lidství. Lidství 
ale znamená se vším ostatním životem sdílet a být 
mu nápomocen vždy, kdykoliv si to nezbytnost 
žádá. 

Lidství znamená být speciální a mít vypracova-
nou schopnost sdílet též vlastní život s ostatní-
mi tak, aby se tito podíleli na vypracovaném 
vědění, lásce a moudrosti, aby se jim dostalo 
téhož a aby byli učenliví a pokrokoví. 

Lidství znamená být poctivý v myšlenkách, ci-
tech, slovech a činech, být stále upřímný a sou-
citný a neustále se ubezpečovat, že opravdová 
láska je součástí všeho a všech. 

Lidství znamená mít v sobě vypracovanou schop-
nost dávat ostatním to dobré, pozitivní, vyrov-
nané a harmonické a pomáhat jim při vznikají-
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cích změnách, při nichž potřebují pomoc lid-
skosti lidství od svého bližního. 

Lidství znamená nestrachovat se a nebýt zrani-
telný; a sice ani ve vztahu k vlastní osobě, ani 
ve vztahu k bližním; a lidství znamená necítit 
se zraněný neuváženými slovy a činy bližních, 
nýbrž vidět věci takové, jaké jsou, aby se ve vy-
rovnané podobě vyjasnily, napravily a vedly 
k pravdě. 

Lidství znamená, že člověk rozpozná a akceptu-
je vlastní jedinečnost a že důstojně ví a je zdra-
vě hrdý na to, že je ve své lidskosti tím člově-
kem, kterého v sobě poznává a skutečně ztě-
lesňuje. 

Lidství znamená dopřávat si poctivých radostí 
života a bez obav si jich užívat, a sice i těch ra-
dostí být druhým nablízku a smět se starat o je-
jich osobní štěstí. 

Být speciálním člověkem a lidství znamená do-
spět k poznání a porozumění, že pravdivá láska 
stojí za všemi rozdíly v životě, že plodí život, 
umožňuje mu existovat a evolutivně jej vede 
do budoucnosti. 

A ty, člověče, který čteš tyto řádky, jsi jedineč-
ný, zvláštní a zcela speciální člověk, ať už jsi ja-
kýkoli a ať jsi již nyní našel cestu lásky, vědění, 
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18. Síla Tvoření vede v člověku nepovšimnu-
tou existenci; pokud ji člověk objeví, po-
zvedne jej nad všechna nebezpečenství 
a osvobodí jej. 

Bernadette Brandová 

19. Trpělivost nalézá v tom Tvořivém sílu pře-
konat všechny překážky. 

Bernadette Brandová 

20. Každý den je nový začátek; a následová-
ním tvořivých zákonů a přikázání vedou 
všechny cesty ke správnému cíli. 

Bernadette Brandová 

21. Rostlina, strom a keř se pozná podle svých 
květů, listů a plodů, avšak stejně tak se 
pozná člověk podle svých řečí a děl, podle 
svých citů, jednání a chování. 

Billy 

22. Kde není láska, chybí moudrost, a kde ne-
ní moudrost, chybí vědění, svoboda, mír 
i harmonie. 

Billy 

23. Cílem člověka nemají být rozepře, nera-
dostnost, nouze, materializmus, boj ani 
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13. Člověk ať se nikdy nestydí za své slzy, 
neboť ty slouží, stejně jako smích, vy-
rovnání a očištění vědomí, myšlenek, ci-
tů a psychiky. 

Brigitt Kellerová 

14. Ať už člověk myslí, jedná a chová se jak-
koliv, má tak činit ve skromnosti, moud-
rosti a lásce stejně jako je to vlastní Tvo-
ření. 

Barbara Harnischová 

15. Pravda s láskou stále spolu jdou, bez 
nich lidé osamělí jsou. 

Edith Beldiová 

16. Člověk ať se vyhýbá zlým a zlovolným li-
dem, ať si jich však váží a respektuje je 
jako lidi. 

Brigitt Kellerová 

17. Nikoliv vírou, nýbrž vlastními myšlenka-
mi, city a bádáním v sobě samotném se 
poznává pravda, jakož i vytváří láska, 
mír, svoboda, harmonie a moudrost. 

Eva Bieri 
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moudrosti, harmonie a míru a vykročil po ní, 
či nikoliv. Tak jako tak jsi totiž něco cenného, 
hodného vážnosti a respektu, čemuž náleží úcta, 
neboť tak jako tak jsi člověk, který na našem 
krásném pozemském světě ztělesňuje jedineč-
nost a jenž se svým způsobem vyznačuje mezi 
mnoha miliardami ostatních. A že jsi člověk, ať 
už jakýkoliv, je beze všech pochyb, a jako s ta-
kovým se má s tebou zacházet a jako takový 
máš být ctěn. 

Billy, 7. 4. 1998, 00:45 
 

Tvoření a život ve všedním dni 

člověka 

1. Zásadní je, aby člověk žil a naplňoval 
svůj život, a sice svým vlastním odpoví-
dajícím způsobem, podle svého vlastního 
uvážení a své vlastní vůle, avšak vždy se 
zohledněním a vykonáváním toho, co je 
spravedlivé a hodné života. 

Billy 

2. Člověk žije v naprosté sebeodpovědnosti, 
sebepoznání a sebeuskutečnění, bez do-
nucující moci tvořivého původu. 

Billy 
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3. Tvoření a život člověku nediktují žádné 
požadavky ani přikázání, nýbrž mu po-
nechávají volnost ve vedení a cestě jeho 
života, jakož i jeho myšlení a jednání. 

Billy 

4. Člověk ať si svůj život stále užívá ve 
správné podobě a plnými doušky, aby 
jednou vpravdě naplnil své bytí. 

Billy 

5. Rozumět Tvoření a žít život správně za-
hrnuje uctivý přístup ke všem tvorům. 

Brigitt Kellerová 

6. Žít život podle tvořivých zákonů a přiká-
zání přináší člověku naplnění života a smr-
ti. 

Brigitt Kellerová 

7. V prvé řadě ať člověk usiluje o vlastní 
blaho a vlastní evoluci, neboť jen tak žije 
též pro své bližní a je schopen jim pomo-
ci. 

Billy 

8. Na základě tvořivě-přírodních zákonů jsou 
muž a žena v každém ohledu postaveni 
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na roveň a začleněni do patřičných práv 
a povinností. 

Billy 

9. Užívat si ctnostných radostí života zna-
mená též dbát o svou existenci a být po-
krokový, stejně jako následovat přírod-
ně-tvořivé zákony a přikázání a praktiko-
vat opravdovou lidskost. 

Billy 

10. Člověk ať žije vpravdě vždy tak, aby se 
mohl druhému vždy zpříma podívat do 
očí. 

Brigitt Kellerová 

11. Člověk si nemá přát být bezchybný, neboť 
bezchybnost znamená stagnaci; avšak 
dělat chyby, přiznat si je a učit se z nich 
otevírá cestu evoluce. 

Brigitt Kellerová 

12. Láska, vědění a moudrost se nevážou 
na víru ani články víry, neboť vše spočívá 
v míru, svobodě a pravdě. 

Billy 


