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Lidé Vedického období měli množství obřadů, svátků a karnevalů. Každý z nich byl naplněný velkým smyslem,
procítěností a chápáním reálného pozemského božského bytí.
Obřad sňatku, spojující dva ve svazek, probíhal za účasti celé osady a občas se ho zúčastnilo několik osad: sousedních
nebo vzdálených. Setkání dvou budoucích zamilovaných se vždy lišilo. Stávalo se, že se do sebe zamilovali mladí z jedné
osady. Ale častěji se na jednom ze společných svátků najednou spojily pohledy dvou a v srdcích zaplanuly city.
"S tebou, překrásná bohyně, bych dokázal stvořit Prostor lásky navěky," říkal mládenec své vyvolené.
A jestli dívčí srdce cítilo stejně, zněla odpověď: "Můj bože, jsem ti připravená pomáhat ve velkém stvoření."
Potom oba zamilovaní vybírali místo pro svůj budoucí dům. Odcházeli za osadu, ve které žil on se svými rodiči, potom –
vísku, kde žila ona. A nebylo nutné, aby zamilovaní sdělovali rodičům své záměry. Stejně v osadách každý chápal a znal
nadcházející dění. Když místo pro život zamilovaní ve shodě určili, často pouze ve dvou na něj odcházeli. Stávalo se, že
nocovali pod širým nebem, nebo v postavené chýši, vítali úsvit, provázeli den. Ne nadlouho se vraceli do domu svých
rodičů a opět pospíchali na své místo. Zvalo je a přitahovalo stejně tak, jako děťátko nevysvětlitelně přitahuje své milující
rodiče.
Rodiče nedávali mladým zamilovaným otázky. Jen s rozechvěním a velkou radostí čekali na otázky dětí, hledíce, jak
jejich syn nebo dcera přebývají v hlubokém přemýšlení. A děti opět odcházely do svého velkého osamocení. Tak to mohlo
trvat měsíce, rok nebo dva. A po celou tuto dobu mezi zamilovanými nedocházelo k fyzickému intimnímu kontaktu. Lidé
vedických osad věděli: dvě milující srdce tvoří velký projekt, energie lásky je inspiruje.
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On a ona, kteří od dětství přejímali od svých rodičů způsob života, znalosti, chápání vedické kultury, mohli vyprávět
o hvězdách, zářících na nočním nebi, o květině, jež s úsvitem otvírá lístečky, i o předurčení včely, o energiích
přebývajících v prostoru.
On a ona, kteří od dětství pohlíželi na překrásné statky, oázy a rajské sady, jež jejich rodiče v lásce tvořili, se teď
snažili stvořit své. Na vybraném pozemku o velikosti jednoho hektaru nebo víc, zamilovaní projektovali reálný život.
Měli před sebou úkol: v myšlenkách vyprojektovat dům, rozmístit množství rostlin, aby všechno bylo ve vzájemném
vztahu a pomáhalo jeden druhému. Všechno mělo rozmístit tak, aby rostlo samo, bez fyzického úsilí člověka. Při tom
je třeba vzít v úvahu množství detailů: polohu planet, každodenní pohyb vzdušných proudů.
Na jaře a v létě rostliny libě voní, vydávají étery. Zamilovaní se snažili rozmístit rostliny tak, aby při závanu
větříku do jejich obydlí vcházelo aroma z množství různých éterů.
Tak se rodil nevídaný komplex, jejž tvořily božské výtvory. Co víc, místo zvolené zamilovanými se mělo proměnit
v překrásný obraz těšící zraky. Ne na plátně, ale na živé půdě vznikala v myšlenkách živá kresba.
I dnešní člověk si může představit, jak je uchvácená a koncentrovaná mysl, když projektuje svůj dům. I zahrádkář ví,
jak se lze na jaře nadchnout myšlenkou na budoucí vzhled svého pozemku. I talentovaný malíř zná, do jaké míry
dokáže uchvátit myšlenka na budoucí obraz.
Všechna tato snaha se koncentrovala právě ve dvou milujících srdcích. Znalosti zesilovala energie lásky, jež rodila
nadšení.
Právě proto ani nemysleli na to, čemu se dneš říká tělesné potěšení.
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Když byl pomyslný projekt u konce, zamilovaní mířili nejdřív do osady, ve které žil ženich. A vcházeli do každého
domu. Zvali hospodáře k sobě na návštěvu. Se vzrušením a chvěním očekával každý dům jejich příchod.
Lidé Vedické kultury věděli: když přicházejí zamilovaní, jejich statek alespoň na okamžik navštěvuje energie božské
lásky. A překrásný prostor každého statku obdaří úsměvem mladou lásku. Není to výmysl nebo okultní představy.
Vždyť i dnes je pro každého člověka příjemnější, když se vedle něj nachází dobrý člověk, ne zlý.
Zamilovaní nemohou být zlí, obzvlášť když k vám přichází ve dvou. Ale byla také nervozita v každé rodině osady.
Když mladý pár navštívil zahradu, dvůr nebo dům, neřekl hospodářům mnoho slov. Pouze jednu větu. Třeba jako
tato: "O, jak je překrásná vaše jabloňka" nebo "Oduševnělý pohled kočičky", "Je taktní a pracovitý váš medvěd."
Pro každého, kdo slyšel, jak zamilovaní chválili stromeček, rostoucí v zahradě, nebo kočičku, žijící u nich,
to znamenalo uznání důstojného života starých generací mladými. Hodnocení vždy bylo upřímné, vždyť věta
chválícího znamenala, že by chtěl u sebe mít stejný stromeček nebo medvídka.
A s hrdostí a s velkou radostí před celou osadou se každý snažil darovat mladým to, co oni poctili svou chválou.
A s nedočkavostí čekal na den určený mladými, aby jim přinesl svůj dar.
A mladí šli od domu k domu již v osadě nevěsty. Stávalo se, že jim stačili tři dny, aby obešli statky obou osad. Stávalo
se, že nestačil ani týden. Když bylo obcházení statků ukončeno a nastával určený den, z obou osad k nim za úsvitu
pospíchali na návštěvu staří i mladí.
Lidé stávali po obvodu pozemku, jejž mladí vytyčili suchými větvemi. Uprostřed, vedle chýše, se ze země zdvíhal
pahorek ozdobený květinami.
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Podívej se, teď uvidíš neobyčejný obraz!
Tady je! Podívej se! Před obyvatele obou osad vychází mládenec. Je překrásný jako Apollón. Rusovlasý, modrooký vyšel
na pahorek. Radomír, tak se jmenuje mladík stojící před všemi, je nervózní. Pohledy všech shromážděných lidí jsou
upřené pouze na něj. A v tichu, které se rozhostilo, začíná svou řeč.
Přede všemi vykládá o projektu nového prostoru, jejž stvořil se svou milovanou. Ukazuje rukou, Radomír vypráví, kde
bude růst jabloňka, višeň nebo hruška. Kde bude růst lesík z borovic, dubů, cedrů a olší, jaké mezi nimi mají růst keře,
obsypané plody. Jaké bylinky budou vydávat aróma. S jakým pohodlím v lesíku včely mohou stavět svůj dům. A kde
v zimě bude spát pracovitý medvěd.
Vykládá o tom, co vymysleli, mluví velice rychle a nadšeně. Jeho řeč bude trvat kolem tří hodin. Se zatajeným dechem
a s rozechvěním mu lidé budou po celou tuto dobu naslouchat. A pokaždé, když mladík ukáže na místo, kde má růst
rostlina podle jeho velkolepého plánu, z kruhu posluchačů vychází dopředu člověk a staví se na to místo, kde bude růst
jabloň, hruška nebo višeň. Stává se, že vychází žena, muž nebo stařík. Ale může vyjít i dítě s očima plnýma oduševnělosti,
moudrosti a radostné spokojenosti.
Lidé vycházející z kruhu drží ve svých rukou právě tu rostlinu, kterou mládenec jmenoval a ukázal na místo, kde má
vyrůstat překrásné.
A každému člověku, jenž z kruhu vycházel, se lid klaněl. Vždyť byl poctěn chválou mladých, když obcházeli statky, za to,
že dokázal vypěstovat překrásné. A tudíž byl vyznamenán chválou Stvořitele - Otce všeho, všech milujícího Boha.
Takový závěr nezpůsobily pověry. Je logický.
Lidé Vedické kultury se chovali k mladým zamilovaným, tvořícím projekt překrásné oázy, jako k božstvu. Jejich chování
bylo oprávněné.
Stvořitel tvořil v návalu nadšení, lásky. A mladí, také nadšení láskou, stvořili překrásný projekt.
Podívej se, mládenec ukončil své vyprávění, sestoupil z pahorku, přešel tam, kde stála jeho dívka, jež vzrušením
a rozechvěním sledovala všechno, co se odehrávalo. Bere ji za ruku a vede na pahorek. Teď stojí na vyvýšenině oba.
A mládenec před všemi říká: "Prostor lásky jsem tady nevytvářel sám. Vedle mě a před vámi mé překrásné nadšení."
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Dívka ze začátku sklopila oči…
Každá žena má svou krásu. Ale v životě každé ženy mohou být okamžiky, kdy nade všemi vyniká. V dnešní kultuře
již to neexistuje. Ale tehdy…
Podívej se! K lidem pozdvihla svůj pohled Ljubomila, tak se jmenuje dívka, jež vstoupila na pahorek. Výkřik
nadšení všech lidí, stojících před ní, splynul v jedno. Na tváři dívky zazářil nikoliv drzý, ale smělý úsměv.
Přeplňovala ji energie lásky. Silněji než obvykle hrál ruměnec na tvářích. Tělo vyzařující zdraví a jasné oči zalily
teplem lidi a celý okolní prostor. Na okamžik všechno kolem zatajilo dech. Mladá bohyně před lidmi zářila v celé
své kráse.
A proto rodiče dívky v doprovodu starých a mladých členů celé rodiny až po chvíli důstojně přistoupili k pahorku,
na němž stáli zamilovaní. Zastavili se u návrší, nejdříve se poklonili mladým, pak se matka zeptala dívky - své
dcery:
"Všechna moudrost našeho rodu je v tobě, řekni nám, dcero má, vidíš budoucnost půdy, kterou jsi vybrala?"
"Ano, maminko, vidím," odpovídala dcera.
ANASTASIA - KNIHY OD VLADIMÍRA MEGRE

"Řekni mi, dcero má," pokračovala matka, "líbí se ti všechno z popsaného budoucna?"
Na tuto otázku mladá dívka mohla odpovědět různě. Nejčastěji: "Ano, maminko. Bude tady překrásná rajská
zahrada, živý dům."
Ale tady, podívej, mladá temperamentní dívka s ruměncem, hrajícím na tvářích, na matčinu otázku dává
netradiční odpověď.
„Vyložený projekt není špatný, líbí se mi. Ale přece bych do něj chtěla vnést něco svého.“
Najednou rychle seskočila s návrší, běžela mezi lidi ke kraji budoucí zahrady. Zastavila se a pronesla:
„Tady má růst jehličnatý strom a vedle něj břízka. Když z této strany zavane větřík, setká se s větvemi sosny,
potom břízy a pak poprosí větvičky zahradních stromů, aby mu zazpívaly melodii. Ani jednou se nezopakuje
přesně, ale pokaždé bude potěšením pro duši. A tady,“ dívka běžela trochu stranou, „tady budou růst květiny.
Nejdřív ať zaplápolá červená barva, tady – fialová, trochu později, a tady – vínově červená.“
Uzardělá dívka jako víla tancovala budoucí zahradou. A opět se dávali do pohybu lidé, kteří zůstali v kruhu,
se semínky v rukou pospíchali k těm bodům na půdě, které určila vášnivá nevěsta.
Po ukončení svého tance opět běžela k návrší, stoupla si vedle svého vyvoleného a pronesla:
„Teď bude tento prostor překrásný. Nádherný obraz vypěstuje země.“
Řekni všem lidem, dcero má," opět promluvila k dívce matka, "kdo bude korunou tohoto překrásného prostorů?
Koho ze všech lidí, žijících na Zemi, bys mohla svou rukou korunovat?"
Dívka přeběhla pohledem lidi, stojící kolem a držící v rukou sazenice a semena. Každý z nich stál na tom
místě, které jim ukázali mladí zamilovaní. Ale nikdo nevkládal semínko do půdy. Posvátný okamžik ještě
nenadešel. Najednou se dívka otočila k mladíkovi, jenž stál vedle ní na pahorku, a zpěvně pronesla slova:
"Přijmout korunu si zaslouží ten, čí mysl dokáže tvořit překrásnou budoucnost."
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Při těchto slovech se dívka dotkla ramena mládence, stojícího vedle ní. Klekl před ní na jedno koleno. A dívka mu
na hlavu položila krásný věnec, upletený dívčí rukou z voňavých bylin. Potom pravou rukou třikrát přejela vlasy
korunovaného a levou lehce přiklonila jeho hlavu k sobě. Pak dala znamení a mládenec se zvedl z kolenou. Dívka
seběhla z pahorku a zlehka pokorně sklonila hlavu.
V tomto okamžiku ke korunovanému, nad všemi vyvýšenému mládenci zamířil otec v doprovodu celé rodiny.
Přišli k pahorku, zastavili se v úctě a po malé pauze otec promluvil, při tom obrátil pohled na svého syna:
"Kdo jsi, čí mysl dokáže tvořit Prostor lásky?"
A mládenec odpovídal:
"Jsem tvůj syn a syn Tvůrce."
"Věnec položený na tebe je zvěstovatelem velkého poslání. Co budeš dělat, korunovaný, ty, co máš nad svým
prostorem vládu?"
"Budu tvořit překrásnou budoucnost."
"Kde vezmeš sílu a nadšení, můj synu a korunovaný synu Tvůrce?"
"Z Lásky."
"Energie lásky je schopna bloudit po celém vesmíru. Jak uvidíš odraz vesmírné Lásky na Zemi?"
"Je jedna dívka, tatínku, která je pro mě odrazem vesmírné Lásky na Zemi," při těchto slovech sestoupil mládenec
k dívce, vzal ji za ruku a vyvedl na vyvýšení.
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Drželi se za ruce a pozorovali, jak dvě rodiny splývaly v jednu skupinu, objímaly se, žertovaly a smály se malé děti
a staříci. Opět všechno utichlo, když mládenec zvedl ruku a prohlásil:
"Děkuji každému, kdo mě uslyšel. Duše pověděla o stvoření nového prostoru. Děkuji všem, kteří poznali energii lásky.
Ať vzejde ze země jako výhonek, co touha duše vymyslela!"
Tato slova přivedla lidi, stojící kolem, do radostného pohybu. S hrdostí, s radostí a s velkým rozechvěním vkládali
sazenice a semena do půdy. Každý sázel pouze jednu sazenici na tom místě, které ukázal mládenec, když vyprávěl o svém
projektu. Ti lidé, kterým nebylo ukázáno místo sázení, šli po obvodu dříve určeného pozemku a za zpěvu chorovodové
písně (píseň zpívaná při chorovodu, tj. sborovém tanci doprovázeném zpěvem) házeli do půdy semena, jež s sebou přinesli.
Uplynulo pouze několik minut a byla založena zázračná zahrada - prostor vytvořený touhou.
A všichni lidé opět ustoupili za hranice pozemku. Jen dvě rodiny obklopily pahorek, kde stáli on a ona - dva zamilovaní.
Na zem spadly kapky deště. Tento deštíček byl neobyčejný a velice krátký - to oči Stvořitele ronily slzy radosti a dojetí,
omývaly překrásný prostor vytvořený Jeho dětmi.
Co může být milejší pro rodiče, než zázračné tvoření Jeho dětí?
A korunovaný mládenec opět zvedl ruku a do ticha pronesl: "Tvorové, darovaní Tvůrcem člověku, ať žijí vedle nás,
v přátelství s námi."
Mládenec a dívka sešli z pahorku a směřovali k chýši, v níž přebývali, když tvořili svůj projekt.
A po těchto slovech z kruhu stojících lidí zamířil k mladým člověk, po jehož boku šel starý pes se štěnětem. Byl to pes, který
poznal mladé při obcházení a moc se jim zalíbil. S poklonou člověk daroval nevěstě štěně. Starému psovi dal povel a ten
zalehl u nohou mladíka s věncem. Tento pes byl vycvičen tak, aby pomáhal člověku cvičit všechna ostatní zvířata.
Mládenec nařídil psovi, aby sedl u vchodu, a dívka pustila štěně do chýše. A přicházeli k boudě jeden za druhým ostatní
lidé, v rukou nesli kotě nebo jehně, na krátké otěži vedli hříbátko nebo medvídka.
Z proutěných dílů lidé rychle přistavovali k chýši ohradu. A brzy obydlí, v němž úplně nedávno spali lidé, bylo zaplněné
mladými zvířaty. A v tomto byl velký smysl. Když se smísí mezi sebou, budou věčně žít v přátelství, pečovat a pomáhat
jeden druhému. Není to mystika, je to zákon Stvořitele přírody.
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Vedická doba je ještě charakteristická tím, že lidé znali určení různých tvorů. A všechna zvířata sloužila člověku. Vždyť
se o tom můžete přesvědčit i dnes. Když štěně a kotě vyrůstají spolu, v dospělosti zůstávají přáteli.
Krmením zvířat se člověk neobtěžoval - ona krmila jej. Domácí zvířata a člověk Vedické doby byli vegetariáni a nikdy
nejedli maso, dokonce nedokázali pomyslet na takovou stravu. Rozmanitost všeho, co rostlo kolem, s přebytkem
uspokojovala chutě člověka a zvířat, žijících společně s ním.
A v tomto případě lidé dvou osad přinesli mladým to nejlepší, co měli.
Po přijetí darů mladí opět vystoupili na pahorek.
"Děkuji všem," pronesl korunovaný ženich, "děkuji všem za tvoření prostoru. Můj rod ho bude chránit po staletí."
"Děkuji matkám, které porodily tvůrce," řekla dívka - nevěsta, pak se obrátila k mládenci a dodala: "Pro radost Stvořitele
Slunce, Měsíce, roztroušených hvězd a překrásné Země stvořím všechno, na co dokážeš pomyslet."
"S tebou, překrásná bohyně, a s lidmi," odpovídal nevěstě mládenec a dodal? "Pouze ty jediná jsi schopna podněcovat mé
touhy."
Mladí opět sestoupili z pahorku. A každého z nich obklopila rodina s blahopřáním.
Lidé, tančící chorovod (sborový tanec doprovázený zpěvem) kolem pozemku, začali zpívat radostnou píseň.
Blížil se večer. Se svými příbuznými se mladí vzdálili každý do svého domu. Teď se neuvidí jeden a dvě noci.
Po příchodu domů mládenec - tvůrce, jenž věnoval mnoho sil svému projektu, usne hlubokým spánkem. Usne ve své dívčí
posteli krásná nevěsta.
Lidé, kteří zůstali na místě, kde se konalo tvoření, v lásce budou zpívat písně a tančit. A vzdalujíce se v párech, staří lidé
vzkřísí v sobě vzpomínky na to, jak vše probíhalo u nich v podobný den.
A nejlepší řemeslníci, ze dvou osad, za doprovodu písní a tanců, vystaví menší dům, těsně položí jeden na druhý dřevěné
trámy. Mezi ne - mech a buket voňavých bylin. A další den ženy o obou osad položí v novém domě plody. Dvě matky
přikryjí postel lněnou pokrývkou. A na druhou noc všichni do jednoho opustí pozemek.
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Když slunce vyjde nad zemí, ozáří radostí a jásotem otcovský dům, vzbudí se po první noci spánku mladý ženich. První
na co pomyslí, bude věnec. Vezme ho na hlavu a na všechny se usměje, jako blažený.
V doprovodu bratrů a sester půjde k potoku, aby se omyl pramenitou vodou. Na cestě zahradou k domu Radomír uvidí
svou matku. Se zatajeným úsměvem se matka potěší pohledem na syna. Nevydrží mládenec, plný sil, a projeví nadšení
z pohledu na vlastní matku. S jásotem ji zvedne v náručí a zakrouží s ní jako dítě a vzkřikne:
"Jak je život kolem překrásný, maminko, maminko!"
"Och!" vzkřikne matka a zasměje se.
Ve vousech schová úsměv starý dědeček. Přistoupí k nim babička s krásným vyřezávaným džbánem a řekne:
"Náš mladý bože, zastav se. Šetři svou jásající energii. Napij se odvaru z uklidňujících bylin, aby tě nespálila energie. Její
chvíle přijde za jednu noc."
A mládenec, jenž se napije odvaru, začne rozhovor s dědečkem o smyslu života, o vesmíru, ale vbrzku ho odvar schýlí
ke spánku. A na vyšité pokrývce se ponoří do hlubokého snu mládenec, kterého babička nazvala bohem.
Co se stalo? Proč babička nazvala vnuka bohem? Přehnala to, když se zalíbením pohlížela na vnukův jásot? Ani trochu!
Jde o to, že její vnuk uskutečnil dílo, důstojné Božího jména.
Bůh stvořil Zem a vše, co na ní roste a žije. A mládenec, jenž do sebe nasál všechno vědění předků, rozpoznal předurčení
množství výtvorů k velké radosti Tvůrce. Pochopil předurčení množství výtvorů a stvořil z nich překrásnou živou oázu,
jež dokáže vnést radost do života jeho milované, generaci jejich dětí a lidem, kteří po staletí budou pohlížet na překrásný
výtvor lásky.
Které z lidských skutků mohou být pro Boha nejpříjemnější? Co lepšího a významnějšího může udělat člověk, jenž prožil
jeden lidský život na Zemi?
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Svatební obřad Vedické kultury není okultní obřad. Je v něm velký reálný smysl - úsilí o podobu božského bytí.
Ukazuje lidem své úsilí a znalosti, zamilovaný mládenec jako by skládal zkoušku před lidmi. Svými činy
dokázal, že má v sobě znalosti všech generací od Původních pramenů. Ale přidal i něco svého. Jeho výtvory
všichni lidé náležitě ocenili, s velkou radostí sázeli stromy a byliny na místě, které jim ukázal. A každým jarem
bude stále sázet krásněji rozkvétat společný výtvor.
V žádném sousedovi však při pohledu na něj nevzklíčí závist. Vždyť každý vložil do tvoření svůj díl. Každý má
v tom překrásném svůj výhonek, jejž zasadil.
Když se začnou množit podobné statky, Země se oblékne do kvetoucí božské zahrady. A každý ve Vedické
kultuře věděl - člověku je dán věčný život a překrásný život se opakuje tehdy, když žijící člověk usiluje o
překrásné!
Korunovaný mládenec spal již druhou noc. Nic nerušilo jeho hluboký spánek. Pouze obraz milované zářil jako
světlo hvězd. Ve snu se ztotožňoval se stvořeným prostorem, s mocí a mnohotvárností vesmíru.
Radomír se vzbudil před úsvitem. Nikoho nevyrušoval, na hlavu si nasadil věnec, vzal s sebou košili, již vyšila
matka. Běžel k potoku, prýštícímu z pramene.
Měsíc mu osvětloval předúsvitní cestu, girlandy hvězd ještě mrkaly ve výši. Umyl se v potoce, navlékl si košili a
rychle mířil k drahému výtvoru. Nebesa se vyjasňovala.
A teď stojí sám na tom místě, které tvořil svou touhou, kde byl nedávno svátek dvou jásajících osad.
Jakou sílu citů a pocitů může mít člověk v takovém okamžiku, nedokáže popsat ten, kdo ani jednou neprožil
něco podobného.
Je možno říci, že v člověku vzplály božské pocity a city. A narůstaly v rozechvělém očekávání červánkového
paprsku, v němž... Tady je! Ona, jeho překrásná Ljubomila! Ozářena paprskem úsvitu běžela na setkání s ním
a s výtvorem svým.
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Ztělesněný obraz pospíchal k Radomírovi. Dokonalost samozřejmě nemá meze, ale najednou se čas pro dva zastavil.
V mlze svých citů vešli do nového domu. Vzácná krmě na stole, lákající aróma suchých květin šířilo se od přikrývky
s výšivkou.
"Na co teď myslíš?" zeptala se ho horkým šeptem. "Na něj. Na naše budoucí dítě," zachvěl se Radomír při pohledu
na Ljubomilu. "O, jsi tak krásná!" Nepotlačoval city, velmi opatrně se dotkl jejího ramena a tváře.
Oba zahalil horký dech Lásky a odnesl se do neznámé výše.
Ani za miliony let nikdo nedokáže do detailů popsat, co se odehrává s ní a s ním, když ve vzájemném zápalu lásky,
pro stvoření splývají vjedno a naplňují podobu svou a Boha.
Ale lidé - bohové Vedické kultury přesně věděli: když dochází k nevysvětlitelnému zázraku, dva lidé kteří se spojí,
zůstanou posléze každý sám sebou. Ale zároveň se v nevysvětlitelném okamžiku vesmír zachvěje při pohledu na toto
vidění: Duše děťátka bosky po hvězdách, cupitajíc nožičkama, směřuje k Zemi, sebou vtěluje dva a třetího v jednom.
Sňatek dvou zamilovaných Vedické kultury nelze řadit k okultním obřadům. Je racionální. Odpovídal jejich způsobu
života. O úrovni této kultury vypovídal stále sílící pocit lásky jednoho k druhému v každém rodinném páru.
Nikoliv rozumem, ale srdcem a duší zamilovaní Vedického období chápali, že záblesk citů lásky je výzva k božskému
tvoření.
Všimněte si toho, o co zamilovaní usilovali nejdřív. Oba ve vzplanutí nadšení v myšlenkách tvořili projekt. Projekt
prostoru pro svou lásku. V prostoru, jejž vytvořili, počínali dítě. Tři hlavní pocity lásky spojovali v jeden a věčný.
Vždyť nevysvětlitelně pro sebe sama ze všeho nejvíc člověk miluje rodné místo – svou vlast, své dítě a ženu, s kterou
to všechno vytvořil. Pouze tři city lásky, ne jeden, mohou žít věčně.
Narození syna a dcery v rodině Vedického období je také slavná událost a obřad se životním smyslem. A mnoho
dalších svátků bylo v ty časy. A neexistovala manželská nevěra. Miliony šťastných rodin byly ozdobou Země. To až
později řada dnešních historiků, pochlebujíc vládcům, řekne, že prvobytný člověk byl hloupý. Zabíjel zvířata, zběsile
požíral maso a oblékal se do kůže. Tuto hnusnou lež potřebuje ten, kdo se snaží ospravedlnit obludnost vlastních
činů.
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