O OČKOVÁNÍ PROTI NEŠTOVICÍM
Přijato od Pána Jakobem Lorberem, Štýrský Hradec, 7. února 1841
To, co chcete vědět, je na jednu stranu velmi malicherné, protože je to opačného
druhu, a také jen bez většího významu.1 Vezměte si totiž strom, který do sebe nasál
zlou, zhoubnou mízu ze zemské půdy, která vůbec není příjemná jeho přirozenosti,
a brzy na něm uvidíte, že jeho listy vyrůstají celé zmrzačené a uschlé, a navíc jsou
jeho větve, hnízda a kmen obklopeny všelijakou havětí a jinými prašivými a parazitickými rostlinami.
Pokud má někdo alespoň povrchní znalosti z oblasti sadařství, dojde k jistému závěru, že jakékoli roubování jiných rostlin, které jsou samy o sobě ještě nemocnější
a slabší než ty, na které mají být naroubovány, rozhodně neudělá roubovaný strom
zdravým, ale jeden nakonec zcela zničí druhý.
Nebo se ten, kdo byl nějakým způsobem otráven, vyléčí stejným jedem, který ho
již připravil o tři čtvrtiny života? Pak toto přidání stejného jedu stačí k tomu, aby
otrávenému člověku vzalo poslední čtvrtinu života (nebo ho alespoň zkazilo).
Nebo si snad dokážeš představit větší duchovní pošetilost, než když někdo řekne
hříšníkovi: „Poslyš, příteli, ty jenom hřešíš, a přidanými hříchy jistě zničíš ty staré;
a jsi-li nemravný člověk, uspokojuj svou vášeň tak často, jak jen můžeš, a sám se
přesvědčíš, že právě tímto způsobem co nejdříve a nejsnáze získáš vítězství nad sebou a svým tělem.“ A hle, tento člověk dal příteli dobrou radu. Takto byl osvobozen
od hříchu tím, že mu byl hřích vštípen do těla, protože vášeň a živá schopnost těla
tím byly skutečně usmrceny! Nyní se však zeptejte sami sebe, zda tento člověk, když
se věrně řídil touto radou, dosáhl vítězství života, nebo nad ním zvítězila smrt?
Není snad zřejmé, že nástrojem smrti se nikdy nebojuje proti smrti, ale vždy proti
životu?
A ten, kdo těmito zbraněmi zvítězil nad svým tělem, skutečně zabil život a tím dal
smrti vítězství nad sebou samým. Vzpomeňte si, že mezi lidmi se ještě tu a tam
vyskytuje staré přísloví, které říká o staré nevěstce nebo starém kozlu: „Hle, hřích
ji nebo ho opustil!“ Nyní se však ptám, v jakém vztahu je k životu ten, koho hřích
považuje za příliš špatného pro sebe? Nebo se smrt musí zmocnit mrtvých, kteří
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jsou už dlouho její kořistí? Já však říkám, že smrt vždycky vstupuje na otevřené pole
života a hledá tam hojnou kořist pro své komnaty věčné zkázy. Pokud si však někdo chce zachovat život, musí zaživa bojovat zbraněmi života proti hříchu, který je
ničivou zbraní smrti. A jestliže se s životem v sobě stal pánem hříchu a přemohl ho
v plnosti života, je to jen hrdina, který bojoval o život se životem. A ten, kdo dává
život za život, činí dobře a je ten, kdo je plný moudrosti a plný lásky a plný života.
Ale ten, kdo dává život za smrt, jak velký je to blázen! A jak málo světla života je
v tom, kdo utíká před světlem a hledá tmu.
Hle, právě tak je tomu, když se nad tím pozorně zamyslíte, s výše zmíněnou prevencí neštovic očkováním. Neštovice jsou totiž dědičným zlem primitivní pohlavní nemravnosti, které pak dozrává od období k období v nejmladším potomstvu a nemá
nejmenší podobnost se zlem zvířecím, o němž jsme se také zmínili a které je vlastní
zejména skotu, ovcím a kozám a je způsobeno bodnutím jistého hmyzu! Jak by tedy
měla být hnisavá látka z kravských neštovic ochranným prostředkem proti takzvaným neštovicím, které se vyskytují mezi lidmi?!
Říkám vám, že tato léčba ještě nikdy nepřinesla ovoce, o kterém (hloupé) lidstvo
snilo, a domnělý příznivý úspěch nemá jinou příčinu než buď pověru, kterou toto
působení podporuje a upevňuje, což se však stává stále vzácnější, protože obecně
(nyní téměř) veškerá víra mezi lidmi zmizela a na její místo nastoupilo takzvané
čisté vědění.2 Nebo bylo takové léčení provedeno na takových dětech, které mohly
být v každém případě ušetřeny po celý svůj život z dvojího ohledu, tj. že pokolení
postižené zárodkem tohoto zla ještě nedospělo do dospělosti, nebo některé děti nebyly od počátku postiženy zárodkem tohoto zla.
Hle, kdyby byly některé takové děti naočkovány takovou hloupostí, mohly by snadno dosvědčit neomylnost této léčby, ale naopak ty, které byly naočkovány v době
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zrání takového zla, by jím mohly být postiženy stejně dobře jako ty, na nichž taková
léčba nebyla provedena.
Ale to, že takové skutečné neštovice pak lékaři prohlásili nikoli za neštovice, ale za
nějakou jinou chytře vymyšlenou vyrážku, bylo učiněno – jak si snadno domyslíte – pro záchranu lékařské cti.
Nyní se sami sebe zeptejte, pokud to, co jsem vás zde naučil, berete jako samozřejmost, a zároveň se jen trochu podíváte na své zkušenosti, k čemu by toto špatné
zacházení s dětmi mohlo být dobré?3
Že není k ničemu, tím si můžete být naprosto jisti, ale že v mnoha ohledech lidskému rodu škodí, způsobuje mdlý, unavený život, netečnost, nečinnost, ochabování
nejaktivnějších životních orgánů a zejména u ženského pohlaví vede k chtíči jako
španělská moucha, tím si můžete být jisti. Pokud tomu nevěříte, vezměte si k ruce
historii a porovnejte své naočkované potomky a sami sebe s těmito dávnými generacemi, a jistě vás zarazí obrovský rozdíl ve zdraví a přirozeném životě.
Řeknu vám, že když vyvrtáte kámen a do vyvrtaného otvoru dáte jen kapku žíravého jedu, pak kámen za dvacet let prozkoumáte a brzy se přesvědčíte, jaké zhoubné
následky tato kapka žíravého jedu způsobila v kameni, který je přece ve své přirozenosti stvořen k tomu, aby vzdoroval tisíciletím.
Je-li však nyní citlivý lidský organismus naočkován žíravým kyselým jedem rozkladu, pak pro vás nebude těžké najít na tento problém vhodnou odpověď.
Nyní se samozřejmě zeptáš, a to právem a oprávněně, zda bych ti chtěl ukázat na
druhé straně jiný prostředek k prevenci nebo neškodnému potlačení tohoto zla.
Protože Já jako jediný a výlučný Stvořitel celé přírody musím také celou přírodu
znát jen a jen tím nejlepším způsobem, a já ti říkám, že to chci udělat i pro tebe. Ale
předem ti říkám, že mé přirozené prostředky vždy drží stejný krok s duchovními,
a tak neexistuje žádný univerzální lék ani pro ducha, ani pro tělo.
Když se jen trochu rozhlédneš po cestě, kterou jsem ti vytyčil k dosažení věčného
života, jako vždy jen jednu a tutéž prostou cestu sebezapření a mého věrného následování, pak jistě objevíš jen jednu, a ne několik cest, a to z jistého důvodu. Protože
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jsem zcela sám, tedy jen jeden, a proto jediná cesta, a jsem jediné dveře do ovčince.
A že je to tak, tomu nemůžeš nevěřit.
Kdo z vás by tvrdil, že kromě Mne existují ještě jiné cesty, jak dosáhnout Mne samotného jako zdroje všeho života? Není však život ducha dokonalejší než život těla,
nebo není život těla naprosto podmíněn životem ducha? (a skrze jeho obal, totiž
duši. D. Hsg.)
Víte-li však, že pro ducha, i když jakkoli onemocněl, existuje jen jeden prostředek
k obnově, z jakého důvodu by v případě nějaké nemohoucnosti nebo nemoci mělo
být pro dočasný nástroj ducha, jehož činnost je jím podmíněna, jiné a více prostředků k obnově než pro samotný princip života?
Hle, když jsem chodil mezi lidmi na Zemi, s kterým lékařem jsem se radil a jakého
lékárníka jsem používal, abych uzdravil nějakého nemocného, jak duchovně, tak
tělesně? A jakého lékaře a jakou lékárnu používali všichni učedníci, kteří ve Mne
věřili, když dělali totéž, co Já?
Ptám se vás, zda jsem zeslábl, zda jsem se změnil, zda Mé Slovo již není tím samým
Slovem plným moci a síly a posvěcení pro ducha i tělo?!
Říkám vám, že tomu tak opravdu není! Jsem stále stejný! Jen s tím rozdílem, že
tehdy jsem uzdravoval jen ty lidi, kteří se ke mně obraceli s živou vírou, a proto
mne museli navrch dlouho prosit a žadonit, dokud jsem je nevyslyšel. Nyní však již
nesmím spoléhat na důvěřivou lásku a tím méně na pevnou vytrvalost víry, ale musím pomáhat, i když Mě nikdo neprosí, a musím spasitelně zasahovat u těch, kteří
vůbec neznají víru, aby všichni nezahynuli a nebyli ztraceni.
Hle, kdo tedy ke Mně nyní přichází jen s malou důvěrou a malou prosbou, toho
jistě neopustím a pomůžu mu v každé jeho nesnázi, jako dost často ještě musím
pomáhat svým posměváčkům a opovrhovatelům.
Hle, tento lék, který jsem ti právě naznačil, je nejskvělejší, a tomu, kdo je pevné víry
a plný důvěry a lásky ke Mně, věru, nechť se očkuje všemi jedy světa, ať si osvojí
a pozře všechny léky všech lékárníků světa a ať jako vůl žere nejzdravější byliny, to
vše mu bude k užitku jako kapka balzámu lebce. Říkám vám, že můžete vařit a péct
mrtvého člověka ve všech esencích života, a neprobudíte horečku v jeho těle, které
jste svěřili takovému léčebnému kuchařskému zařízení. Ale poslouchejte:

Mé slovo však může otevřít hroby mrtvých a vdechnout nový a věčný život do formy jejich rozkladu.
Jestliže tedy znáte tento univerzální lék, že ve všech dobách přinášel nejpodivuhodnější uzdravení, a dokonce oživení mrtvých, co vás svádí k tomu, abyste ho nyní odložili za všechny účinnější prostředky a abyste se za to potírali všelijakou ďáblovou
špínou, aby vám pomohla?
Říkám vám, jen porovnejte délku svého života s délkou života starých lidí a brzy
zjistíte, jak velký užitek vám přineslo zdokonalení vaší hloupé medicíny.
Nebo se vydejte do těch částí Země, kde lidstvo dosud vůbec nezná lékařskou pomoc, a zjistíte, že v takovém kraji lidé neznají téměř vůbec nic o nemoci, a už vůbec
ne o obecné, a to zejména tehdy, je-li jejich způsob života morálně čistý a prostý.
Stejně tak i vy žijte co nejprostěji! Zbytečně si necpěte žaludek nejrůznějšími odpadky ze všech známých říší přírody, ale užívejte to, co je pro tělo dobré.
Jednoduchá potrava (především) z říše rostlin (zejména ovoce) a (také) pouze
z těch, které jsou od nepaměti určeny k výživě člověka. A to je samozřejmé: Všechno
s přesným cílem a mírou, takže si můžeš být jistý, že tvé tělo nebude po celý život
sužovat žádná nemoc a ty se dožiješ pro tebe nepochopitelného věku bez jakéhokoli
očkování a jiných lékařských šíleností. A když pak takového člověka povolám z tohoto světa do svého království, stane se to tak snadno, jako když někdo sladce usne
poté, co celý den věrně, poctivě a pilně pracoval.
Pokud však od toho všeho upustíte a místo toho se uchýlíte k očkování a nejrůznějším lékům, výsledkem nebude nic jiného, než že se z vás za čas stanou starci již
v letech vašeho mládí, bráno pouze v přirozeném slova smyslu, a často ztratíš jeden
smysl za druhým, oslepneš, ohluchneš, ztuhneš, ztratíš zuby, trávení i veškerou veselou svěžest života, takže ve čtyřicátém roce života jsi unavenější a ochromenější,
než byli staří lidé ve stém roce svého života. A za to všechno můžete jen svou vlastní
slepotou.
Hle, je to právě tak, jako kdyby lidská hloupost na noční cestě propadala všelijakým
prozíravým a tušeným nesmyslům, protože ve dne se jim musí sama smát a nemůže
pochopit, že pařez považovala za něco docela jiného než klacek, nemyslíme-li na

jiné noční hlouposti! Budete-li však vážně používat Mé prostředky, přijde den, kdy
uvidíte, jaký poklad má svět ve svých nesčetných hloupostech.
Když však říkám, že mohu pomoci všude a ve všem a každému a chci pomoci, protože jsem věrný ve všech svých slibech, pak věř, že také ochotně pomůžu každému
ve všem a každému určitě, pokud jen věří, že tomu tak je, a že kromě Mne nelze
myslet na žádnou pomoc, a to jak v tělesném, tak nejlépe i v duchovním ohledu.
Hle, staří lidé, když zeslábli spáchaným hříchem, se postili a činili pokání, tj. postem znovu dosáhli svobodné činnosti tělesného organismu, a pokáním ve víře
s ním spojeným znovu pozvedli svého ducha a pak se znovu stali lidmi silného těla
a živého ducha.
Zeptáte se: „Jak to tedy bylo? Jak se to stalo? Říkám vám, odpověď nebude těžká.
Žaludek je přirozeným prostředkem pro produkci výživných šťáv v těle. Pokud se
však v organismu nacházejí nějaké cizí části (materiál pro choroboplodné zárodky.
D. Hsg.), jsou neustále drženy v jakémsi organickém hrdle, takže žaludek je přeplněn všelijakou zbytečnou potravou, a ta tím zvětšuje a stlačuje šťávy, takže cizí části,
místo aby mohly ustoupit ze svého hrdla a dostat se zpět tam, odkud by mohly být
dopraveny dále z těla, jsou neustálým dotíráním šťáv na místě, kde jsou, cestou asimilace jen posilovány, a tak se stávají stále úpornějšími. Hle, jestliže se místo všech
očkování a léků užívá spravedlivá strava nebo půst a s tím je spojena pevná víra
a plná důvěra v Mé slovo, že se tím posiluje i duch jako princip života, pak se ptejte
tělesně a duchovně, zda by se s takovým člověkem nemělo stát lépe?
Říkám vám, že pokud je jeho víra a důvěra v souladu s ní, může ještě ze samotného rozkladu povstat nový život. Kde však takové pokání těla a ducha chybí, tam je
každý vyléčený očkováním nebo léky jenom bezbožně oklamaný, protože tam léky
zlo z těla nevyhnaly, nýbrž jenom uspaly nebo zahalily, a věřte mi, že jistě přijde čas,
kdy totéž zlo prorazí mnohokrát znásobený závoj a přinese jistou smrt tělu a nezřídka i duchu.
Hle, takto se věci mají, doslova a doopravdy, jak jsem vám řekl. Veďte však své děti
a sebe samé ke Mně ve víře a důvěře, a vpravdě vám říkám, že se přesvědčíte, že
Moje vakcína je nejlepší! Amen. Tak pravím Já, Velký univerzální lékař!
Amen. Amen. Amen.

