Антонио Дим

ТЪРПЕНИЕ И РАЗУМ

Ехото от светлина и знание на Шумер и Египет се
въплъщавало във величави вселенски мисли по папируси и библейски
текстове. За съществуването на цивилизациите те са били и ще пребъдват
като основополагащи думи в речта на творението Човек за осъзнаване на
Слънчевия Логос и живота на планетата Земя. Възприети и проповядвани
във времето, някои от думите постепенно са придобивали за хората
познато, по-обикновено значение.
Така и до днес двете „обикновени”, но животоспасяващи и необходими
думи за човечеството остават най-вече Търпение и Разум. Знаем само, че
при тяхното разбиране и съзнателно изпълнение ни осенява смисъла за
съществуването ни, добиваме сила за проява и утвърждаване на нашата
свободна воля. И както без жалост няма обич, така и без търпение няма
разум. Взаимно влияещи се вибрации на своеобразен резонанс.
Смирението пред всеобхватната Истина и Върховния Аз води към
Търпение, а чистото познание за енергията на формите, за Вселенския Дух
и осъзнатия земен Опит – към Разум. Каква вълшебна проява на вечния
закон – Равновесие.
Смирението, без самота и примирение, укрепва Търпението, осветлява
величието Живот, изпълва деня и нощта, дава смисъл за нашето
изключително присъствие в уникалната Природа, в чиято непреходност е
кодирана най-високо съдържателната дума за оцеляване на човечеството –
Разум.
Изпитанието Търпение с всичките си разновидности за всеки човек и във
всеки ден ни дава устойчивост и ни открива радостта, интимността,
познаването на себе си и на другите. Когато надскочим животинското у нас
и надарени с ум добиваме опит и мъдрост от деянията си, ние с Чистота
бавно и незабелязано съграждаме умения, навици и мисловност в
ситуациите, в отношенията с хората. По-спокойно виждаме и обхващаме
нещата, явленията и живота с мисъл и емоции, с премерени стъпки, с
мигове на облекчение, на душевно равновесие, на Разум.
Разумът за човека в напрегнатото настояще често е непосилно, трудно
достижимо ниво на състояние на дух, душа и тяло. Защото как без гения на
Търпението да познаеш себе си чрез спокойствие и усилие, да израстваш с
любов към работата, да възмогваш несгода, болка, разкаяние, невежество,
обида и да обичаш едновременно, да вселяваш хармония с Любов, да се
стремиш към съвършенство и се наслаждаваш на Светлината?

Един живот не достига да вникнем в богатството и нюансите на Търпение
и Разум, на ограничение и простор, на Любов и благоразумие на силата, на
желание да ги издигнем като искрящ венец над главите и съхраняваме в
сърцата си, да видим от птичи поглед нашата скъпа обител, нашите
незабележимо променени емоция, мисъл и действие, нашето успокояващо
благородство, нашето съзерцание за благодат.
И смирено признаваме, че не е имало и няма роден Човек, който без
духа и умозрението, опита и делата на Великите Посветени по тази земя да
се е докоснал и усвоил величието на думите Търпение и Разум, да е
помогнал на хората в живия ден и да е оставил своето видимо или
невидимо хуманно послание.
Да се озърнем и го намерим…
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