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I. JÁ JSEM

K vám, kteří čtete, mluvím. Pro vás, kteří jste po dlouhá léta a mnoho času
sem a tam dychtivě hledali v knihách a učeních filozofii a náboženství,
protože nevíte co - Pravdu, Štěstí, Svobodu, Boha;
K vám, jehož Duše je unavená a sklíčená a téměř bez naděje;
K vám, kteří mnohokrát zahlédli tuto „Pravdu“, jen abyste zjistili, že když
jste ji následovali a pokoušeli se ji dosáhnout, že zmizela vně a za ní a byla
pouhou fata morgánou pouště;
Pro vás, kteří jste si mysleli, že jste to našli u nějakého velkého učitele,
který byl možná uznávanou hlavou nějaké společnosti, bratrství nebo
náboženství, a který vám připadal jako „Mistr“, byla to tak úžasná
moudrost, kterou učil, a díla s kterými vystupoval; - jen aby ses později
probudil k poznání, že ten „Mistr“ byl jen lidskou osobností, s chybami a
slabostmi a tajnými hříchy, stejně jako ty, i když tato osobnost mohla být
kanálem, skrz který bylo vyjádřeno mnoho krásných učení, která se vám
zdála nejvyšší „Pravdou“;
A tady jsi, Duše unavená a ohrožená a nevíš, kam se obrátit K tobě, JÁ JSEM přišel.
Podobně vám, kteří jste začali pociťovat přítomnost této „Pravdy“ ve své
Duši, a usilovat o potvrzení toho, co v poslední době nejasně bojuje o živý
výraz uvnitř;
Ano, ke všem, kteří toužíte po pravém „chlebu života“, JÁ JSEM přišel.
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Jste připraveni se podílet?
Pokud ano, vzbuďte se. Posaďte se. Ztište svou lidskou mysl a pozorně
nasledujte Mé slovo zde mluvené. Nebo se znovu otočíte zklamaní, s
bolestnou touhou stále v srdci.
Já!
Kdo jsem? Já, kdo mluvím s tak zdánlivými znalostmi a autoritou?
Poslouchejte!
JÁ JSEM Ty, ta tvoje část, která JE a VÍ;
KTERÁ ZNÁ VŠECHNY VĚCI,
A vždy věděla a vždy byla.
Ano, JÁ JSEM, vaše JÁ; ta vaše část, která říká JÁ JSEM a je JÁ
JSEM;
Ta transcendentní, nejvnitřnější část vás, která se během čtení
zrychluje uvnitř, která reaguje na toto Mé slovo, která vnímá Jeho
Pravdu, která uznává veškerou Pravdu a zbavuje se všech omylů,
kdekoli je nalezena. Ne ta část, která se celé ty roky živí omylem.
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Protože JÁ JSEM váš skutečný Učitel, jediný skutečný, kterého kdy
poznáte, a jediný MISTR;
Já, vaše božské JÁ.
Já, JÁ JSEM ve vás, vám přináším toto Mé poselství, Mé živé Slovo,
protože jsem vám přinesl vše v životě, ať už je to kniha nebo „Mistr“,
abych vás naučil, že Já a Já sám, vaše vlastní Pravé Já, Jsem Učitel
pro vás, jediný učitel a jediný Bůh, který vám vždy vše poskytuje a
neposkytuje pouze chléb a víno života, ale vše potřebné pro váš
fyzický, duševní a duchovní růst a výživu.
Proto to, co se na VÁS obrací, je, jak čtete, MOJE Poselství, mluvené
k vašemu vnějšímu lidskému vědomí zevnitř, a je jen potvrzením toho,
co JÁ JSEM ve vás vždy vědělo uvnitř, ale ještě nebylo přeloženo v
definitivní, hmatatelné pojmy pro vaše vnější vědomí.
Stejně tak vše, co kdy apelovalo na vás, které pocházelo z nějakého
vnějšího projevu, bylo však potvrzením Mého slova mluveného uvnitř.
Vnější výraz byl cestou nebo prostředky, které jsem si v té době zvolil,
kterým jsem dosáhl a zapůsobil na vaše lidské nebo-li sebe vědomí.
JÁ JSEM není vaše lidská mysl, ani její dítě, intelekt. Jsou jen výrazem
vaší bytosti, stejně jako vy jste výrazem Mé bytosti; jsou to jen fáze vaší
lidské osobnosti, tak jako jste vy fází Mé Božské Neosobnosti.
Zvažte a pečlivě prostudujte tato slova.
Vstaňte a osvoboďte se nyní a navždy od nadvlády své osobnosti s její
nafouknutou a sebevědomou myslí a intelektem.
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Proto vaše mysl od nynějška musí být Váš služebník a intelekt Váš otrok,
má-li Mé Slovo proniknout do vašeho vědomí Duše.
JÁ JSEM nyní přišel k vašemu vědomí Duše, které jsem výslovně zrychlil
v rámci přípravy na přijetí Mého Slova.
Nyní, pokud jste dostatečně silní, abyste to snesli;
Pokud můžete odložit všechny své soukromé, osobní fantazie, přesvědčení
a názory, které jsou jen nesmysly, které jste shromáždili ze smetiště
ostatních;
Pokud jste dost silní, abyste je všechny odhodili; Pak bude Moje Slovo pro vás zdrojem nekonečné radosti a požehnání.
Buďte připraveni na to, že tato vaše osobnost bude pochybovat o Mém
slově, když si jej budete celou dobu číst;
Samotný její život je ohrožen a ví, že nemůže žít a prospívat a déle ovládat
vaše myšlení, vaše city, váš odchod a příchod odedávna - pokud si vezmete
Mé Slovo do svého srdce a necháte ho tam přebývat.
Ano, JÁ JSEM přišel nyní k vám,
Aby jste si byli vědomi Mé Přítomnosti;
Neboť jsem také připravil vaši lidskou mysl tak, aby mohla do určité míry
pochopit Můj význam.
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Byl jsem s vámi vždy, ale nevěděli jste to.
Úmyslně jsem vás provedl Divočinou knih a učení, náboženství a filozofií,
kdy jsem před očima vaší Duše udržoval vizi Zaslíbené země; nasytil vás
manou pouště, abyste si ji mohli pamatovat, ocenit a toužit po Chlebu
Ducha.
Nyní jsem vás přivedl k řece Jordán, která vás odděluje od vašeho
Božského dědictví.
Nyní nastal čas, abyste Mě vědomě poznali; nadešel čas, abyste přešli do
Kanaánu, země mléka a medu.
Jste připraveni?
Chcete jít?
Následujte toto Mé slovo, které je Archou Mé smlouvy, a projdete suchou
nohou.
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II. BUĎ TICHÝ A VĚZ
Nyní, abyste se mohli naučit poznávat Mě, abyste si byli jisti, že jsem to
Já, vaše vlastní Pravé Já, kdo mluvím těmito slovy, musíte se nejprve
naučit Být Tichý, ztišit svou lidskou mysl a tělo a všechny jejich činnosti,
takže si jich již nebudete uvědomovat.
Možná to ještě nebudete moci udělat, ale naučím vás, jak, pokud Mě
opravdu chcete znát a jste ochotni to dokázat tím, že Mi budete věřit a
budete Mě poslouchat ve všem, k čemu vás nyní vyzvu.
Poslouchejte!
Zkuste si představit „Já“, které na těchto stránkách hovoří, jako své Vyšší
nebo Božské Já, které oslovuje a radí vaší lidské mysli a intelektu, což pro
tuto chvíli budete považovat za samostatnou osobnost. Vaše lidská mysl je
tak ustavená, že nemůže přijmout nic, co by neodpovídalo tomu, co dříve
zažila nebo se naučila, a co její intelekt nepovažuje za rozumné. Proto při
jeho řešení používáte takové termíny a výrazy, které nejjasněji vysvětlí
vašemu intelektu pravdy, kterým musí rozumět, než se mysl probudí k
vědomí vašeho významu.
Faktem je, že toto „Já“ jste Vy, vaše Skutečné Já. Vaše lidská mysl
byla až dosud tak pohlcena úkolem dodávat svému intelektu a tělu
všelijaké sobecké požitky, že nikdy neměla čas seznámit se se
Skutečným Vy, jejím pravým Pánem a Mistrem. Byli jste tak zaujati a
ovlivněni potěšením a utrpením vašeho těla a intelektu, že jste téměř
uvěřili, že jste svůj intelekt a tělo, a následně jste téměř zapomněli na
Mě, své božské Já.
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JÁ JSEM, nejsem tvůj intelekt a tělo a toto Poselství tě má učit, že Ty a Já
jsme Jedno. Slova, která zde mluvím, a hlavní břemeno těchto pokynů, je
probudit tvé vědomí k této velké skutečnosti.
Tuto skutečnost nemůžeš probudit, dokud se nedostaneš od vědomí tohoto
těla a intelektu, které tě tak dlouho drží v otroctví. Musíš Mě uvnitř cítit,
než budeš moci vědět, že JÁ JSEM tady.
Nyní, abyste mohli zcela zapomenout na svou mysl a její myšlenky a na
vaše tělo a její vjemy, abyste Mě uvnitř cítili, je nutné, abyste se plně řídili,
Mýma pokyny.
Potichu sedněte v uvolněné poloze a pokud máte naprostou pohodu, nechte
svou mysl převzít význam těchto slov:
"BUĎ TICHÝ! - a VĚZ - JÁ JSEM - BŮH. “
Bez přemýšlení dovolte tomuto, Božímu velení, proniknout hluboko do
vaší Duše. Nechte jakékoli dojmy, které vám přijdou na mysl, vstoupit
podle libosti - bez námahy a zásahů z vaší strany. Všimněte si pečlivě
jejich významu, protože to jsem JÁ v rámci těchto dojmů a instruuji vás.
Poté, když začne ve vašem vědomí prosvítat něco z jejich životně
důležitého významu, promluvte tato Má slova pomalu, důrazně, do každé
buňky svého těla, na každou schopnost své mysli, se vší vědomou silou,
kterou máte: -

"BUĎ TICHÝ! - a VĚZ - JÁ JSEM - BŮH. “
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Mluvte je přesně tak, jak jsou zde psány, a snažte se uvědomit si, že Bůh
ve vás přikazuje a vyžaduje od vašeho smrtelného já absolutní poslušnost.
Prostudujte si je a prozkoumejte jejich skrytou moc.
Naplňte se nimi a vezměte je s sebou do své práce, ať je to cokoli. Udělejte
z nich zásadní a dominující faktor ve vaší práci, ve všech vašich
kreativních myšlenkách.
Řekněte je tisíckrát denně,
Dokud neobjevíte veškerý Můj nejvnitřnější význam;
Dokud nebude každá buňka vašeho těla nadšená radostnou odpovědí na
povel: „Buď tichá“ a okamžitě se podřídí;
A každá toulavá myšlenka, která se vznáší kolem vaší mysli, se zhroutí do
nicoty.
Potom, když Slova doznívají jeskyněmi vaší nyní prázdné bytosti;
Poté, když Slunce Vědění začne stoupat na obzoru vašeho vědomí;
Potom pocítíte vlnu úžasného podivného Dechu, který vás naplní až do
krajnosti všech vašich smrtelných členů a způsobí, že vaše smysly téměř
prasknou jeho extází; pak dojde k nárůstu za nárůstem mohutné,
neodolatelné Síly, která ve vás stoupá a zvedá vás téměř ze země; pak
budete cítit uvnitř Slávu, Svatost, Majestát Mé Přítomnosti;
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A pak, budeš VĚDĚT, JÁ JSEM, BŮH.
Ty, - když jsi Mě takto cítil v takových chvílích uvnitř, když jsi ochutnal
Mou Moc, poslouchal Mou Moudrost a znáš extázi Mé všeobjímající
Lásky, - žádná nemoc se tě nemůže dotknout, žádná okolnost tě nemůže
oslabit, žádný nepřítel tě může dobýt. Pro nyní VÍŠ, ŽE JÁ JSEM uvnitř, a
Ty se vždy a navždy obrátíš ke Mně ve své potřebě, vložíš do Mě veškerou
svou důvěru a dovolíš Mi projevit svou vůli.
Když se takto obrátíš ke Mně, vždy u Mně najdeš neochvějnou a
všudypřítomnou pomoc v případě potřeby; protože Tě tak naplním
Realizací Mé Přítomnosti a Mé Síly, že stačí pouze Být Tichý a dovolit
Mně udělat cokoli chci - uzdravit tvé neduhy a neduhy ostatních, osvětlit
tvou mysl, abys viděl Mýma očima Pravdu, kterou hledáš, nebo dokonale
plnil úkoly, které se ti dříve zdály téměř nedosažitelné.
Tato znalost, tato realizace, nepřijde najednou. Nemusí přijít roky. Může
však přijít zítra.
Nezáleží na nikom jiném než na vás;
Ne na vaši osobnosti, s jejími lidskými touhami a lidským porozuměním;
Ale na JÁ JSEM ve vás - Bohu, uvnitř.
Kdo to je, kdo způsobí, že se pupen otevírá do květu?
Kdo způsobí, že kuřátko se vylíhlo ze skořápky?
Kdo rozhoduje o dni a hodině?
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Je to vědomý, přirozený akt Inteligence uvnitř, Mojí Inteligence,
režírovaný Mou Vůlí, uskutečňující Mou Myšlenku a vyjadřující ji v
květu a v kuřeti.
Ale měl s tím květ a kuřátko něco společného?
Ne, jen když podrobili nebo sjednotili svou vůli s Moji a dovolili Mně a
Mé Moudrosti určit hodinu a zralost akce, a teprve poté, co poslechli
popud Mé vůle vynaložit úsilí, mohli vstoupit do Nového Života.
Se svou osobností se můžete tisíckrát a tisíckrát pokusit prorazit skořápkou
svého lidského vědomí.
Bude to mít za následek, pokud vůbec, rozbití dveří, které jsem poskytl
mezi světem hmatatelných forem a říší nehmotných snů; a tím jsou dveře
otevřené pro vetřelce, pak už nemůžete udržet své soukromé panství,
mimo potíže a utrpení.
Ale i přes takové utrpení můžete získat sílu, která vám chybí, a moudrost
potřebnou k poznání, že dokud se nevzdáte veškeré touhy po poznání, po
dobrém, ano, i po sjednocení se Mnou, ve prospěch sebe, nemůžete
rozvinout své okvětní lístky a vydat dokonalou Krásu Mé Božské
Přirozenosti a odhodit skořápku své lidské osobnosti a vykročit do
slavného Světla Mého Nebeského Království.
Proto vám nyní, na začátku, dávám tyto pokyny, abyste se mohli učit, jak
Mě poznat.
Protože vám zde slibuji, že pokud budete následovat a budete se usilovně
snažit porozumět a poslouchat zde uvedené Mé pokyny, budete Mě velmi
brzy znát a Já vám dám porozumět celému Mému Slovu, ať je kdekoli
napsáno, - v knize nebo v učení, v přírodě nebo ve vašem bližním.
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Pokud je v tomto textu napsáno hodně toho, co se zdá být rozporuplné,
vyhledejte Můj skutečný význam, než jej zavrhnete.
Nenechávejte v něm ani jeden odstavec ani žádnou myšlenku, dokud
nebude vše, co je v něm navrženo, jasné.
Ale při veškerém vašem hledání a veškerém vašem snažení, buďte s vírou
a důvěrou ve Mně, ve své Pravé Já uvnitř a bez obav o výsledky; protože
všechny výsledky jsou v Mém dohledu a Já se o ně postarám. Vaše
pochybnosti a vaše úzkost se týkají osobnosti, a pokud jim dovolíte
přetrvávat, povede to jen k neúspěchu a zklamání.

k
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III. JÁ, ŽIVOT, BŮH

Pokud to, co jste četli, vzbudilo uvnitř odezvu a Duše ve vás touží po
dalším, - pak jste připraveni na to, co následuje.
Pokud stále pochybujete nebo se bouříte ve zdánlivém převzetí Božské
autority nad tím, co je zde napsáno, váš intelekt vám říká, že je to jen další
pokus o oklamání vaší mysli mazaným návrhem a rafinovanou sofistikou,
- pak z těchto slov nebudete mít žádný užitek; protože jejich význam je
dosud skrytý před vaším smrtelným vědomím a Mé Slovo k vám musí
přijít skrz jiné cesty vyjádření.
Je dobře, když vás vaše osobnost svým intelektem nutí k otázkám a bouří
se proti autoritě, o které ještě nevíte, že je Moje. Jsem to opravdu Já, kdo
způsobí, že se vaše osobnost vzbouří; protože vaše osobnost s hrdým
smyslem pro individualitu je pro Mě stále potřebná k tomu, aby vyvinula
dostatečně silnou mysl a tělo, aby Mě mohly dokonale vyjádřit.
Dokud jsi nebyl připraven Mě poznat, je pro tvou osobnost přirozené, že se
tak ptá a bouří. Jakmile poznáš Moji autoritu, ten okamžik započal
podkopávání autority osobnosti. Dny jejího panství jsou sečteny a ty se
budeš stále více obracet ke Mně o pomoc a vedení.
Nenechte se proto děsit. Čtěte dál a možná dojdete k uznání. Ale vězte, že
můžete číst nebo ne, jak si vyberete; ale pokud to uděláte, jsem to opravdu
Já, kdo si vybere, a ne vy.
Pro vás, kteří se zdánlivě rozhodli dále nečíst, mám plány a v pravý čas se
naučíte, že ať děláte, co chcete nebo si přejete, vedu vás všemi klamy a
iluzemi osobnosti, které vás mohou konečně probudit v jejich nereálnost a
pak se obrátit ke Mně jako k jediné realitě. Pak tato slova najdou odpověď
uvnitř: 16

"BUĎ TICHÝ! - a VĚZ - JÁ JSEM - BŮH. “
Ano, JÁ JSEM ta nejvnitřnější část vás, která sedí uvnitř a klidně
čeká a sleduje, nezná čas ani prostor; protože JÁ JSEM Věčný a
vyplňuji celý prostor.
Sleduji a čekám, až budete hotovi se svými malichernými lidskými
pošetilostmi a slabostmi, s vašimi marnými touhami, ambicemi a lítostí, s
vědomím, že to přijde časem;
a pak se ke Mně obrátíš unavený, sklíčený, prázdný a pokorný a požádáš
Mě, abych se ujal vedení, aniž bys si uvědomil, že tě vedu po celou dobu.
Ano, sedím tady uvnitř a tiše na to čekám; ale zatímco jsem čekal, byl
jsem to opravdu Já, kdo řídil všechny tvé cesty, kdo inspiroval všechny tvé
myšlenky a činy, každý jsem neosobně využíval a manipuloval tak, abych
nakonec přivedl tebe a Mé další lidské projevy ke konečnému vědomému
poznání Mne.
Ano, byl jsem uvnitř vždy, hluboko ve vašem srdci. Byl jsem s vámi skrze
všechno, - skrze vaše radosti a zármutky, vaše úspěchy a chyby, přes vaše
zlo, vaše hanby, vaše zločiny proti vašemu bratrovi a proti Bohu, jak jste si
mysleli.
Ano, ať už jste šli rovně, nebo jste bloudili stranou, nebo ustoupili dozadu,
byl jsem to Já, kdo vás vedl.
Byl jsem to Já, kdo na tebe naléhal letmým zábleskem Mě v matné
vzdálenosti.
Byl jsem to Já, kdo vás nalákal vizí Mne v nějakém uhrančivém obličeji
nebo krásném těle, opojném potěšení nebo nadměrně silných ambicích.
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Byl jsem to Já, kdo se před vámi objevil v oděvu hříchu nebo slabosti nebo
chamtivosti nebo manipulace a vrhl vás zpět do náruče svědomí a nechal
vás bojovat v jeho stinném sevření; dokud jste se neprobudili k jeho
impotenci, nevstali jste znechuceni a v inspiraci nového vidění strhli Mou
masku.
Ano, jsem to Já, kdo způsobí, že budete dělat všechno, a pokud to vidíte,
budu to Já, kdo dělá všechno, co děláte, a všechno, co dělá váš bratr; to ve
vás a v něm, které JE, jsem Já, Já Sám.
Neboť JÁ JSEM ŽIVOT.
JÁ JSEM to, co oživuje vaše tělo, což způsobuje, že vaše mysl myslí, vaše
srdce bije.
JÁ JSEM Nejvnitřnější, Duch, oživující Příčina vašeho bytí, všeho
života, všeho živého, viditelného i neviditelného. Není nic mrtvého,
protože JÁ, Neosobní JEDEN, JSEM vše, co JE. JÁ JSEM Nekonečný
a zcela neomezený; vesmír je Moje tělo, veškerá Inteligence, která
existuje, vyzařuje z Mé mysli, veškerá Láska, která existuje, proudí z
Mého srdce, veškerá Síla, která existuje, je jen Má vůle v akci.
Trojnásobná Síla, projevující se jako veškerá Moudrost, veškerá Láska,
veškerá Síla, nebo chcete-li, jako Světlo, Teplo a Energie - ta, která drží
pohromadě všechny formy a je před a ve všech projevech a fázích života, je projev Mého Já v aktu nebo stavu Bytí.
Nic nemůže být bez projevení a vyjádření určité fáze Mne, který JSEM
nejen Stavitelem všech forem, ale Obyvatelem v každé z nich. V srdci
každého přebývám; v srdci člověka, v srdci zvířete, v srdci květu, v srdci
kamene. V srdci každého žiji a pohybuji se a mám své Bytí a ze srdce
každého vysílám tu fázi svého Já, kterou chci vyjádřit a která se ve
vnějším světě projevuje jako kámen, květina, zvíře, člověk.
18

Není tedy nic, jenom toto skvělé Já? Není mi dovoleno, abych pro sebe
neměl žádnou individualitu? Slyšel jsem, že se ptáš.
Ne, není nic, absolutně nic, co není součástí Mne, ovládané a věčně
ustanovené Mnou, Jedinou Nekonečnou Realitou.
Pokud jde o vaši takzvanou individualitu, není to nic jiného než vaše
osobnost, která se stále snaží zachovat samostatnou existenci.
Brzy budete vědět, že kromě Mé individuality neexistuje žádná
individualita a veškerá osobnost se vytratí v Mou Božskou Neosobnost.
Ano, brzy dosáhnete stavu probuzení, ve kterém uvidíte letmý pohled na
Mou Neosobnost, a poté nebudete chtít žádnou individualitu, žádné
odloučení pro sebe; uvidíte, že to je jen jedna další iluze osobnosti.

k
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IV. VĚDOMÍ, INTELIGENCE, VŮLE

ANO, znám mnoho smíšených myšlenek, které se vám při čtení tlačily do
mysli - pochybnosti a dychtivé dotazy, vágní strach, který se nepozorovaně
změnil v rostoucí naději, že tento záblesk Mého smyslu, který začal
pronikat temnotou vašeho lidského intelektu, může zářit jasněji, takže
můžete jasně vidět Pravdu, kterou instinktivně cítíte, která je skrytá v
Mých slovech.
Znovu říkám, toto JÁ JSEM mluvící zde je Skutečné Já vás a při čtení
těchto slov je nutné si uvědomit, že jste to Vy, vaše vlastní Já, které je
mluví k vašemu lidskému vědomí, abyste plně porozuměli jejich významu.
Také opakuji, toto JÁ JSEM, to je Život a Duch animujíc vše živé ve
Vesmíru, od nejmenšího atomu po největší Slunce; že toto JÁ JSEM je
Inteligence ve vás a ve vašem bratru a sestře; a že je to také Inteligence,
která způsobí, že vše bude žít a růst a stane se tím, co bude jejich osudem.
Možná ještě nemůžete pochopit, jak toto JÁ JSEM může být současně JÁ
JSEM vás a JÁ JSEM vašeho bratra, a také Inteligence kamene, rostliny a
zvířete.
Uvidíte to však, pokud budete postupovat podle těchto Mých slov a budete
se řídit pokyny zde uvedenými; protože brzy přivedu do vašeho vědomí
Světlo, které osvětlí nejhlubší zákopy vaší mysli a zažene všechny mraky
lidských mylných představ, nápadů a názorů, které nyní zatemňují váš
intelekt, - pokud budete číst dál a usilovně se snažit pochopit Můj význam.
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Takže pozorně poslouchejte.
JÁ JSEM Ty, skutečné Já tebe, vše, čím ve skutečnosti jsi. To, co si
myslíš, že jsi, nejsi. To je jen iluze, stín Skutečného Ty, kterým jsem Já,
tvé Nesmrtelné, Božské Já.
JÁ JSEM bod vědomí soustředěný ve vaší lidské mysli, který si říká
„já“. JÁ JSEM to „já“, ale to, čemu říkáte své vědomí, je ve
skutečnosti Moje Vědomí, ztenčené, aby vyhovovalo kapacitě vaší
lidské mysli. Je to stále Mé Vědomí, a když dokážete vytáhnout ze své
mysli všechny její lidské mylné představy, myšlenky a názory a
můžete ji úplně očistit a vyprázdnit, aby Mé Vědomí mohlo mít
příležitost svobodně se vyjadřovat, poznáte Mě a vy bude vědět, že
nejste ničím - že jste jen ústředním centrem Mého Vědomí, cestou
nebo prostředkem, kterým mohu vyjádřit svůj význam - ve hmotě.
Možná to ještě nevidíte a samozřejmě tomu nemůžete uvěřit, dokud plně
nepřipravím vaši mysl přesvědčením vašeho intelektu o této pravdě.
Bylo vám řečeno, že každá buňka vašeho těla má vlastní vědomí a
inteligenci; kdyby nebylo tohoto vědomí, nemohlo by dělat práci, kterou
dělá tak inteligentně.
Každá buňka je obklopena miliony dalších buněk, z nichž každá
inteligentně vykonává svou vlastní práci a každá je evidentně řízena
jednotným vědomím všech těchto buněk, tvořící skupinovou inteligenci,
která tuto práci řídí a ovládá; tato skupinová inteligence je zjevně
inteligencí orgánu, který tvoří buňky, které ji tvoří. Podobně existují další
skupinové inteligence v jiných orgánech, z nichž každý obsahuje další
miliony buněk a všechny tyto orgány tvoří vaše fyzické tělo.
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Nyní víte, že jste Inteligence, která řídí práci orgánů vašeho těla, ať už je
toto řízení prováděno vědomě nebo nevědomě; a že každá buňka každého
orgánu je skutečně ústředním centrem této řídící inteligence; a že když je
tato Inteligence stažena, buňky se rozpadnou, vaše fyzické tělo zemře a už
neexistuje jako živý organismus.
Kdo jste Vy, kdo řídí a kontroluje činnost vašich orgánů a následně každé
buňky, s kterých se skládá?
Nemůžete říci, že to dělá vaše lidské nebo osobní já, protože vy sami
můžete vědomě ovládat činnost sotva jediného orgánu vašeho těla.
Musí to být tedy toto Neosobní JÁ JSEM ve vás,
kterým jste Vy, a přesto nejste vy.
Poslouchejte!
Ty, JÁ JSEM v tobě, jsi pro Mě tím, co je buněčné vědomí tvého těla, pro
tvé JÁ JSEM Vědomí.
Jste buňkou Mého těla a vaše vědomí (jako jedna z Mých buněk) je pro
Mě tím, čím je vědomí jedné z buněk vašeho těla pro vás.
Musí tedy být, že vědomí buňky vašeho těla je Mým vědomím, stejně jako
vaše vědomí je Mým vědomím; a proto musíme být Jeden ve vědomí buňka, Ty a Já.
Nyní nemůžete vědomě řídit nebo ovládat jedinou buňku svého těla; ale
když můžete vůlí vstoupit do Vědomí JÁ JSEM ve vás a znát jeho identitu
se Mnou, pak můžete ovládat nejen každou buňku svého těla, ale i
kterékoli jiné tělo, které byste chtěli ovládat.
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Co se stane, když vaše vědomí přestane ovládat buňky vašeho těla? Tělo se
rozpadá, buňky se oddělují a jejich práce prozatím skončila. Ale buňky
umírají nebo ztrácejí vědomí? Ne, prostě po určitou dobu spí nebo
odpočívají a po chvíli se spojí s jinými buňkami a vytvoří nové kombinace
a dříve či později se objeví v jiných projevech života - možná minerálních,
možná rostlinných, možná zvířecích; což ukazuje, že si stále zachovávají
své původní vědomí, ale čekají na akci Mé vůle, aby se spojily v novém
organismu, aby vykonaly práci nového vědomí, skrze které se chci
projevit.
Pak je zjevně toto buněčné vědomí, vědomím společným pro všechna těla
- minerální, rostlinné, zvířecí, lidské - je každá buňka vybavena
zkušenostmi pro určitý obecný druh práce?
Ano, toto buněčné vědomí je společné pro každou buňku každého těla, bez
ohledu na to, jaký je druh, protože je to neosobní vědomí, které nemá
žádný jiný účel než vykonávat práci, která mu byla přidělena. Žije jen
proto, aby pracovalo, kdekoli je potřeba. Po dokončení budování jedné
formy pokračuje práce na budování jiné, pod jakýmkoli vědomím si přeji,
aby sloužila.
Tak je to i s vámi.
Jako jedna z buněk Mého Těla máte vědomí, které je Mým Vědomím,
inteligenci, která je Mou Inteligencí, dokonce vůli, která je Mou vůlí. Nic z
toho nemáte pro sebe ani od sebe. Všechny jsou Mé a pouze pro Mé
použití.
Nyní je Moje vědomí, Moje Inteligence a Moje Vůle zcela Neosobní, a
proto jsou společné s vámi a se všemi buňkami Mého těla, tak jako jsou
společné se všemi buňkami vašeho těla.
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JÁ JSEM, a jelikož jsem zcela Neosobní, Moje Vědomí, Moje
Inteligence a Moje Vůle, pracuji ve vás a v ostatních buňkách Mého
těla, které tvoří JÁ JSEM ve vás a z nich, musí pracovat Neosobně,
stejně jako oni pracují Neosobně v buňkách vašeho těla. Proto JÁ a
JÁ JSEM tebe a tvého bratra a vědomí a inteligence všech buněk
všech těl jsme JEDNO.
JÁ JSEM řídící inteligencí všeho, oživujícím duchem, životem, vědomím
veškeré hmoty, veškeré podstaty.
Pokud to vidíte, Vy, Skutečné vy, Neosobní vy, jste ve všem a jste jedno
se všemi, jste ve Mně a jste jedno se Mnou; stejně jako JÁ JSEM ve
vás a ve všem, a tím vyjadřuji svou realitu skrze vás a skrze všechny.
Tato vůle, kterou nazýváte svou vůlí, není také o nic osobnější než vaše
vědomí a tato inteligence vaší mysli a buněk vašeho těla.
Je to jen ta malá část Mé Vůle, kterou vám dovoluji k osobnímu použíti.
Stejně rychle, jako se probudíte k uznání určité síly nebo schopnosti ve vás
a začnete ji vědomě používat, dovolím vám, a dám vám mnohem více ze
své Nekonečné síly.
Veškerá síla a její použití je o uznání a porozumění použití Mé vůle.
Vaše vůle a všechny vaše síly jsou pouze fázemi Mé vůle, kterou dodávám,
aby vyhovovala vaší schopnosti ji používat.
Kdybych ti měl svěřit plnou moc Mé Vůle, než bys věděl, jak ji vědomě
používat, zničilo by to úplně tvé tělo.
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Abych vyzkoušel vaši sílu a častěji, abych vám ukázal, co s vámi dělá
zneužití Mé moci, občas vám dovoluji spáchat takzvaný hřích, nebo udělat
chybu. Dokonce vám dovoluji, abyste se nafoukli smyslem Mé
Přítomnosti ve vás, když se projeví jako vědomí Mé Síly, Mé Inteligence,
Mé Lásky; a nechám vás je vzít a použít je pro vaše osobní účely. Ale ne
na dlouho; protože nejste dostatečně silní, aby jste je ovládli, brzy si z vás
vezmou kousek do zubů, utečou s vámi, hodí vás do bláta a zmizí z vašeho
vědomí.
Po pádu jsem vždy tam, abych vás pozvedl, i když to v té době nevíte;
nejprve vás narovnám a poté znovu začnu tím, že poukážu na důvod
vašeho pádu; a konečně, když jste dostatečně pokořeni, způsobím, že
uvidíte, že tyto síly, které se vám nashromáždily vědomým používáním Mé
Vůle, Mé Inteligence a Mé Lásky, vám jsou povoleny pouze pro použití v
Mé službě a už vůbec ne pro vaši vlastní osobní cíle.
Myslíte si, že buňky vašeho těla, svaly vaší paže jsou nastaveny tak, že
mají samostatnou vůli od vaší vůle nebo samostatnou inteligenci od vaší
inteligence?
Ne, neznají žádnou inteligenci kromě vaší, žádnou vůli kromě vaší.
Po chvíli si uvědomíte, že jste jen jednou z buněk Mého těla; a že tvá vůle
není tvá vůle, ale Moje; že jaké vědomí a jakou inteligenci máte, jsou
úplně Moje; a že neexistuje žádná taková osoba jako vy, vy osobně jste
pouze fyzická forma obsahující lidský mozek, kterou jsem vytvořil za
účelem vyjádření myšlenky ve hmotě, přičemž určitou fázi jsem mohl
nejlépe vyjádřit pouze v této konkrétní formě.
To vše může být pro vás nyní obtížné přijmout a můžete velmi namáhavě
protestovat, že to tak nemůže být, že se každý instinkt vaší povahy se
vzbouří proti takovému vzdání se a podřízení se neviditelné a neznámé
moci, ať už je Neosobní nebo Božská.
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Nebojte se, bouří se pouze vaše osobnost. Pokud budete i nadále sledovat a
studovat Má slova, vše bude brzy objasněno a Já jistě otevřu vašemu
vnitřnímu porozumění mnoho úžasných Pravd, které nyní nemůžete
pochopit. Vaše duše se bude radovat, zpívat radostné chvály a vy budete
žehnat těmto slovům za poselství, které přinášejí.

k
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V. KLÍČ

Teď možná ještě nevíš o JÁ JSEM, nebo věříš, že JÁ JSEM opravdu Ty,
nebo, že JÁ JSEM také tvůj bratr a tvá sestra a že jste všichni částmi Mne
a Jeden se Mnou.
Možná si neuvědomujete, že Duše vás a vašeho bratra a sestry, jediné
skutečné a nezničitelné části vašeho smrtelného vy, jsou jen Mými
odlišnými fázemi ve vyjádření toho, co se nazývá Vlastnost.
Stejně tak si možná neuvědomujete, že vy a vaši bratři a sestry jste fázemi
nebo atributy Mé Božské přirozenosti, stejně jako je vaše lidská osobnost
se svým smrtelným tělem, myslí a intelektem fází vaší lidské přirozenosti.
Ne, to si ještě neuvědomujete, ale teď o tom mluvím, abyste mohli poznat
znamení, když se začnou objevovat ve vašem vědomí, jak určitě budou.
Abyste tyto znaky rozpoznali, je třeba pečlivě zvážit vše, co nyní
následuje, a prostudovat to, a neměli by jste to prějít, dokud nebude
alespoň do určité míry pochopen Můj význam.
Jakmile plně pochopíte princip, který jsem zde stanovil, pak bude celá
Moje zpráva jasná a srozumitelná.
Nejprve vám dám Klíč, který odemkne každé tajemství, které před vámi
nyní skrývá tajemství Mého Bytí.

27

Tento Klíč, jakmile jednou budete vědět, jak jej použít, otevře dveře ke vší
Moudrosti a veškeré Síle v Nebi a na Zemi. Ano, otevře dveře do
Nebeského Království, a pak už musíte jen vstoupit, abyste se vědomě
sjednotili se Mnou.
Tento klíč je
„MYSLET znamená TVOŘIT,“ nebo
"Jak si MYSLÍTE ve svém SRDCI, tak je to i s vámi."
Zastavte se a meditujte nad tím, aby se to ve vaší mysli pevně zafixovalo.
Myslitel je Tvůrce.
Myslitel žije ve světě své vlastní vědomé tvorby.
Když jednou víte, jak „myslet“, můžete si libovolně vytvořit, cokoli si
přejete - ať už je to nová osobnost, nové prostředí nebo nový svět.
Uvidíme, jestli můžete uchopit některé Pravdy skryté a ovládané tímto
Klíčem.
Bylo vám ukázáno, jak je celé vědomí Jedno a jak je to celé Moje Vědomí,
a přesto je také vaše a stejně jak u zvířete, rostliny, kamene a neviditelné
buňky.
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Viděli jste, jak je toto vědomí ovládáno Mou Vůlí, která způsobuje, že se
neviditelné buňky spojují a formují v různé organismy pro vyjádření a
použití různých Center inteligence, kterými se chci vyjádřit.
Ale ještě nevidíte, jak můžete řídit a ovládat vědomí buněk svého vlastního
těla, nemluvě o buňkách jiných těl, i když vy a Já a všichni jsme Jedno ve
vědomí a inteligenci.
Tím, že budete věnovat zvláštní pozornost tomu, co následuje, vám nyní
může být umožněno to vidět.
Už jste někdy vynaložili úsilí a studovali, co je vědomí? Jak to vypadá, jde
o neosobní stav vědomí, který čeká na službu nebo-li na to, aby byl
nasměrován nebo použit nějakou mocí skrytou a důvěrně související se
sebou samým?
Jak člověk se zdá být pouze nejvyšší druh organismu, který obsahuje toto
vědomí, které řídí a používá tuto moc v sobě?
Že tato síla skrytá ve vědomí člověka a ve všem vědomí není nic jiného
než Vůle, Má Vůle? Neboť víte, že veškerá síla je jen projevem Mé Vůle.
Nyní vám bylo řečeno, že na začátku jsem stvořil člověka v „Můj obraz a
podobu“, poté jsem mu vdechl dech života a on se stal živou duší.
Vytvořením člověka v Mém Obrazu a Podobě jsem vytvořil
organismus schopný vyjádřit celé Mé Vědomí a celou Mou Vůli, což
znamená rovněž veškerou Mou Sílu, Mou Inteligenci a Mou Lásku. Na
začátku jsem to proto zdokonalil a vytvořil jsem to podle Mé vlastní
Dokonalosti.
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Když jsem vdechl do lidského organismu Můj dech, stal se Mnou;
protože tehdy to bylo, že jsem do něho vdechl svou vůli - ne zvenčí, ale
zevnitř - z Království Nebeského uvnitř, kde vždy JÁ JSEM. Později
jsem dýchal a žil a měl svou bytost v člověku, protože jsem ho stvořil
ve svém obrazu a podobě pouze za tímto účelem.
Důkazem toho je, že člověk nemůže dýchat sám od sebe. V jeho těle žije
něco mnohem většího než jeho vědomé, přirozené já a dýchá plícemi.
Mohutná síla v jeho těle tedy používá plíce, tak jako používá srdce k tomu,
aby přinutila krev obsahující život, který vtáhla plícemi, do každé buňky
těla; protože využívá žaludek a další orgány k trávení a vstřebávání
potravy k výrobě krve, tkání, vlasů a kostí; protože používá mozek, jazyk,
ruce a nohy k přemýšlení, mluvení a dělání všeho, co člověk dělá.
Tato síla je Moje vůle BÝT a ŽÍT v člověku. Proto jakýkoli člověk je, JÁ
JSEM a cokoli člověk dělá, nebo vy děláte, to Já dělám, a cokoli říkáte
nebo si myslíte, jsem to Já, kdo to říká nebo myslí prostřednictvím vašeho
organismu.
Bylo vám také řečeno, že když byl člověk takto posedlý Mým dechem,
dostal vládu nad všemi královstvími země. Což znamená, že se stal pánem
země, moře, vzduchu a éterů a všechny bytosti žijící ve všech těchto
královstvích mu vzdaly poctu a podléhaly jeho vůli.
Přirozeně to tak bylo, protože Já, ve vědomí člověka a ve všem vědomí,
JSEM vždy projevoval svou Vůli; a Já, Pán a Vládce lidského organismu,
JSEM také Pánem a Vládcem všech organismů, ve kterých přebývá
vědomí. Protože všechno vědomí je Mým Vědomím a přebývá všude tam,
kde je Život, a protože neexistuje žádná látka, ve které není život, musí být
Moje Vědomí ve všem - v zemi, vodě, vzduchu a ohni, a proto musí
naplňovat všechen prostor. Ve skutečnosti je to prostor nebo-li to, co
člověk nazývá prostorem.
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Pak Má Vůle, která je silou skrytou ve veškerém vědomí, musí dosáhnout
všude. Proto musí lidská vůle, která je pouze lokalizací Mé Vůle, stejně tak
zasahovat všude; proto vědomí všech organismů, včetně jeho vlastních,
podléhá řízení a kontrole člověka.
Vše, co potřebujete, je vědomě si to uvědomit, uvědomit si, že Já,
Neosobní Já v člověku, JSEM a neustále řídím, kontroluji a používám
vědomí všech organismů každý okamžik každého dne jeho života.
JÁ to dělám skrze jeho myšlení.
DĚLÁM to s lidským organismem a skrze něj. Člověk si myslí, že myslí;
ale jsem to Já, Skutečné Já, kdo přemýšlím o svém organismu.
Prostřednictvím tohoto myšlení a jeho mluveného slova dosahuji všeho, co
člověk dělá, a dělá člověka a jeho svět tím, čím jsou.
Nezáleží na tom, jestli člověk a jeho svět nejsou takové, jaké předpokládá.
Jsou přesně tím, čím jsem je vytvořil, aby byly pro můj účel.
Ale když udělám všechno myšlení, člověk neví a nemůže myslet, slyším tě
říkat.
Ano, zde je tajemství, ale bude vám odhaleno, pokud si pečlivě všimnete,
co následuje:
Protože JÁ tě naučím - člověče - JAK myslet.
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VI. MYŠLENÍ A TVORBA

Řekl jsem, že člověk nemyslí; že jsem to Já v něm, kdo myslí.
Také jsem řekl, že si člověk myslí, že myslí.
Protože se jedná o zjevný rozpor. Potřebuji vám ukázat, že člověk obvykle
nemyslí, o nic víc, než cokoli jiného, co předpokládá.
Protože Já v něm dělám všechno, co dělá; ale nutně to dělám přes jeho
organismus, přes jeho osobnost, jeho tělo, mysl a duši.
Poukážu na to, jak to může být.
Nejprve si pokuste uvědomit si, že jsem vás vytvořil ve svém obrazu a
podobnosti a že ve vás mám svou bytost. I když to teď nevíte a věříte, že
Já, Bůh, jsem někde venku, a že jsme od sebe odděleni, zkuste si prozatím
představit, že JÁ JSEM ve vás.
Dále si uvědomte, že to, co děláte, když si myslíte, že není skutečné
myšlení, protože to není vědomé myšlení; protože jste v nevědomí o Mně,
Inspirátora a Režiséra každé idei a myšlenky, která vám vstoupí do mysli.
Dále si uvědomte, protože JÁ JSEM ve vás, a vy jste Můj obraz a
podobnost, a proto vlastníte všechny Mé schopnosti, máte sílu myslet; ale
neuvědomujíc si, že myšlení vytváří a že je to jedna z mých božských sil,
které používáte, skutečně jste celý svůj život přemýšleli, ale všechno to
bylo chybné myšlení, nebo to, co byste nazvali omylem.
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A toto chybné myšlení, toto nevědění, že je to Moje síla, kterou jste takto
zneužívali, vás oddělovala ve vědomí dál a dál ode Mne; ale po celou dobu
naplňuji Můj záměr, který se ti později vyjeví.
Důkazem toho je, že si myslíte, že jste ode Mne odděleni, že žijete v
hmotném světě, že vaše tělo z Masa plodí a skrývá rozkoš a bolest a že se
ve světě projevuje zlý vliv zvaný Ďábel, který oponuje Mé vůli.
Ano, myslíte si, že všechny tyto věci takové jsou.
Jsou - pro vás, protože všechno je pro lidské smrtelné vědomí to, co si
myslí nebo věří, že je.
Také jsem způsobil, že se člověku zdají být tím, čím si myslí, že jsou. To
také má vyhovovat Mému účelu a plnit zákon stvoření.
Uvidíme, jestli to není pravda.
Pokud věříte, že to tak je, není to tak opravdu – pro vás?
Není pravda, že se vám nějaká věc jeví jako skutečná, jako nějaký
takzvaný hřích nebo zlo, nějaký zármutek, potíže nebo starosti, jen proto,
že to vaše myšlení nebo víra v to dělá. Jiní by tu věc mohli vidět úplně
jinak a mohli byste si myslet, že váš pohled na ni je hloupý. Možná, že ne?
Pokud je to pravda, pak vaše tělo, vaše osobnost, váš charakter, vaše
prostředí, váš svět jsou tím, čím se vám zdají být, protože jste si je mysleli
do svého současného stavu.
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Proto je můžete změnit stejným postupem, pokud vás netěší; můžete si je
vytvořit, jak chcete, tím, že si to budete myslet. Nemůžete?
Jak ale lze uskutečnit skutečné myšlení, vědomé myšlení, aby došlo k této
změně? ptáš se.
Nejprve vězte, že Já, vaše Skutečné Já, jsem záměrně upozornil na tyto
věci, které se vám nyní nelíbí a které způsobují, že si o nich myslíte, že
jsou tím, čím se vám nyní zdají být. Já a Já sám, JSEM, připravuji vaši
lidskou mysl, takže když se ke mně obracíte v dodržování víry a důvěry,
mohu vám umožnit vidět a uvést do vnějšího projevu realitu těchto věcí,
které se nyní zdají být tak neuspokojivé.
Přináším vám totiž vše, co svým vnějším zdáním může přilákat nebo
nalákat vaši lidskou mysl kupředu při jejím pozemském hledání, abych vás
naučil iluzornosti všeho vnějšího vzhledu hmotných věcí lidské mysli a
omylnosti všeho lidského porozumění; takže se konečně obrátíte ke Mně a
Mé Moudrosti, jako Jedinému Tlumočníku a Průvodci.
Když jsi se takto obrátil ke Mně, otevřu ti oči a způsobím, že uvidíš, že
jediný způsob, jak můžeš kdy dosáhnout této změny v myšlení, je nejprve
změnit svůj postoj ke všem těmto věcem, o kterých si nyní myslíš, že
nejsou tím, čím by měli být.
To znamená, že pokud jsou pro vás neuspokojivé nebo nepříjemné a
ovlivňují vás tak, že vám způsobují nepohodlí na těle nebo poruchy mysli,
- přestaňte si myslet, že vás mohou tak ovlivnit nebo vyrušit.
Kdo je pán? - Vaše tělo, vaše mysl nebo Vy, JÁ JSEM uvnitř?
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Tak proč neukážete, že jste pánem, když budete myslet na skutečné věci,
na které JÁ JSEM, si přeji, abyste mysleli?
Jakýkoli takový vliv na vás má pouze vaše myšlení o těchto dalších
věcech, umožnění těmto neharmonickým myšlenkám vstoupit do vaší
mysli a tím, že jim dáte sílu tak, aby vás ovlivnily nebo vyrušily. Když
přestanete na ně myslet touto sílou a obrátíte se ke Mně a dovolíte Mi,
abych řídil vaše myšlení, okamžitě zmizí z vašeho vědomí a rozpustí se v
nicotě, ze které jste je vytvořili svým myšlením.
Když jste ochotni to udělat, pak a pouze pak jste připraveni přijmout
Pravdu a řádným vědomým myšlením, řízeným Mnou, vytvořit pravé a
trvalé věci, které si přeji, abyste vytvořili.
Pak, když takto dokážete rozlišit pravdivé od falešného, skutečné od
zdánlivého, bude vaše vědomé myšlení stejně silné, aby vytvořilo vše, po
čem toužíte, stejně jako v minulosti vaše nevědomé myšlení při vytváření
věcí, po kterých jste kdysi toužili, ale nyní vám připadají nepříjemné.
Neboť díky vašemu nevědomému myšlení nebo-li nevědomému
přemýšlení nad kontrolou, kterou vaše touhy uplatňují nad vaší tvůrčí
silou, že váš svět a váš život jsou nyní tím, čím jste si je někdy v minulosti
přáli.
Už jste někdy studovali a analyzovali proces fungování své mysli, když se
objevila nová Idea s plodnýma možnostmi?
Všimli jste si vztahu, který Touha nese k takovéto myšlence, a jak se Idea
nakonec díky myšlence přivede ke skutečnému uskutečnění?
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Pojďme si prostudovat tento vztah a proces.
Idea je vždy na prvním místě, neberte v úvahu v tuto chvíli nutnost nebo
příležitost pro její vzhled. Nezáleží na tom, odkud Idea přichází, zevnitř
nebo zvenčí; vždycky jsem to Já, kdo ji inspiruje nebo způsobí, aby
zapůsobila na vaše vědomí v tom konkrétním okamžiku.
Pak, jen do té míry, do jaké ztichnete a soustředíte svou pozornost na tuto
Ideu, zastavením všech činností vaší mysli a odstraněním všech ostatních
idei a myšlenek z vašeho vědomí, aby Idea mohla plně vládnout, osvětlím
vaši mysl a způsobím, že se před vaším mentálním pohledem rozvinou
různé fáze a možnosti obsažené v této Idei.
Toto se však odehrává až do tohoto bodu, bez jakékoli vůle z vaší strany,
kromě soustředění nebo zaměření vaší pozornosti na Ideu.
Jakmile jsem vaší lidské mysli poskytl pohled na její možnosti a získal váš
zájem, pak se vaše lidská osobnost ujme svého úkolu; protože jak jsem
vytvořil a inspiroval Ideu ve vaší mysli, tak jsem způsobil, že Idea v ní
plodila a porodila touhu, - touha uvést do vnějšího projevu všechny
možnosti Idei, Touha se tak stala smrtelným agentem Mé vůle a dodává
hnací Sílu; stejně jako lidská osobnost je nástrojem smrtelnosti
používaným k upevnění a soustředění této Síly.
Ano, všechny Idei a všechny touhy pocházejí tedy ode Mě. Jsou to Mé Idei
a Mé touhy, které inspiruji ve vaší mysli a srdci, abych je skrze vás přivedl
do vnějšího projevu.
Nemáte žádné vlastní nápady a nemůžete mít touhu pocházející od nikoho
jiného než ode Mne, protože JÁ JSEM vše, co existuje. Proto jsou všechny
touhy Dobré, a pokud jsou takto chápány, bezchybně přicházejí do
rychlého a úplného naplnění.
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Můžete nesprávně interpretovat Mé touhy, Mé naléhání zevnitř a snažit se
je použít pro svůj vlastní sobecký účel, ale i když to dovolíte, stále plníte
Můj záměr.
Jenom tím, že tě nechám zneužít Mé Dary a utrpením, které takové
zneužití přináší, tě můžu udělat čistým a nezištným kanálem, který
potřebuji pro dokonalé vyjádření Mých Idei.
Nejprve tedy máme v mysli Ideu; pak touhu uvést myšlenku do vnějšího
projevu.
Tolik ke vztahu. Nyní k procesu realizace.
V souladu s definitivností , s jakou je obraz Idei držen v mysli, a do jaké
míry je Idea ovládaná osobnosti, postupuje ve své práci její tvůrčí Síla,
poháněná Touhou. To dělá tím, že nutí smrtelnou mysl přemýšlet nebo si
představovat (obraz v), nebo jinými slovy, budovat mentální formy, do
kterých můžu nalít, jako do vakua, neosobní, elementární, vitální substanci
Idei. Když se promluví Slovo, buď tiše, nebo slyšitelně, vědomě nebo
nevědomě, tato látka se najednou začne materializovat sama tím, že
nejprve řídí a ovládá vědomí a všechny činnosti mysli i těla a všech myslí
a všech těl spojených nebo souvisejících s Ideou, - nezapomeňte, že
veškeré vědomí a všechny mysli a všechna těla jsou Moje, a nejsou
oddělené, ale jsou Jedno a zcela Neosobní, - a pak přitahují, řídí, tvarují a
formují podmínky, věci a události, kde dřív nebo později Idea skutečně
vyústí v určitý, hmatatelný projev.
Je to tak, že každá věc, každá podmínka, každá událost, která se kdy
objevila, byla nejprve Ideou v mysli. Tyto Idee se viditelně projevily
touhou, myšlením a mluvením Slova.
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Promyslete si to a přesvědčte se sami.
To můžete udělat, pokud chcete, tím, že vezmete jakoukoli myšlenku,
která přijde, a následujete ji výše uvedeným procesem k realizaci; nebo
zpětným sledováním jakéhokoli úspěchu, který jste dokázali, jakýkoli
obraz, který jste namalovali, jakýkoli stroj, který jste vynalezli, nebo
jakoukoli konkrétní věc nebo podmínku, která nyní existuje, k Idei, ze
které vyšla.
Toto je plán a proces veškerého pravého myšlení, a tedy veškerého
Stvoření.
Poslouchejte! Díky této síle myšlení jste nyní a vždy měli vládu nad všemi
královstvími Země. Pokud to víte, máte nyní, tento okamžik, jen abyste
přemýšleli a Mluvili SLOVO, - uvědomili jste si svou moc a že Já, Bůh,
vaše Vševědoucí, Všudypřítomné, Všemocné Já, přinesu výsledky, - a
čekající vědomí neviditelných buněk veškeré hmoty, na které se soustředí
vaše vůle a pozornost, - toto čekající vědomí je Mým vědomím, pamatujte,
- začne okamžitě poslouchat a dělat přesně to podle obrazu nebo plánů,
které jste připravili svým myšlením.
Všechno je totiž stvořeno Slovem a bez Slova nebylo vytvořeno nic, co
bylo stvořeno.
Když si to jednou uvědomíte a budete vědět, že JÁ JSEM Vědomí ve vás
je jedno s vědomím veškeré živé a neživé hmoty a že Jeho vůle je jedno s
vaší vůlí, což je Moje vůle, a že všechny vaše touhy jsou Mými touhami,
pak Mě začnete poznávat a cítit ve svém nitru a uznáte Sílu a slávu Mé
Idee, která se skrze vás vyjadřuje věčně Neosobně.
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Nejdříve je však naprosto nezbytné, abyste se naučili JAK myslet, jak
poznat své myšlenky, ty, které řídím Já, od myšlenek ostatních; jak
vysledovat myšlenky zpět k jejich zdroji a vyloučit nežádoucí podle libosti
z vašeho vědomí; a konečně, jak ovládat a využívat své touhy, aby vám
vždy sloužily, místo aby jste jim byli otrokem.
Máte v sobě všechny možnosti. Protože JÁ JSEM ve vás. Moje Idea musí
vyjadřovat a musí se vyjadřovat skrze vás. Vyjádří se dokonale - pokud to
dovolíte; pouze pokud uklidníte svou lidskou mysl, odložíte všechny
osobní myšlenky, víry a názory a necháte ji plynout. Vše, co musíte udělat,
je obrátit se ke Mně a nechat Mě řídit vaše myšlení a vaše touhy, nechat
Mě vyjádřit, cokoli chci, vy osobně přijímáte a děláte to, co si přeji. Pak se
vaše touhy splní, váš život se stane jednou velkolepou harmonií, váš svět
Nebe a vaše já jedno s Mým Já.
Když si to začnete uvědomovat a zahlédnete trochu jeho vnitřního
významu, budete připraveni pochopit skutečný význam toho, co následuje.
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VII. SLOVO
Nyní si vezmeme Klíč a ukážeme si, jak je právě popsaný plán a proces,
kterým vznikl svět, jak je Země a vše, co je v ní a na ní, včetně vás a
vašich bratrů a sester, a vnější projevy do Idei, Mé Idei, která je nyní
promyšlena do výrazu života.
Já, Stvořitel, jsem Prvotní MYSLITEL, Jediný MYSLITEL.
Nejprve to ŘEKNU.
Jak již bylo řečeno, člověk si nemyslí. Jsem to Já, kdo myslím
prostřednictvím jeho organismu.
Člověk věří, že si myslí, ale než se probudí k uskutečnění Mne uvnitř,
vezme si do mysli pouze myšlenky, které přitahuji nebo které inspiruji, a
zaměňuje-li jejich skutečný význam a účel, staví na ně osobní konstrukci a
prostřednictvím sobecké takto vzbuzené touhy, vytváří pro sebe všechny
své potíže a přináší na sebe všechny své strasti.
Tyto zjevné chyby, nesprávné konstrukce a zásahy člověka jsou ve
skutečnosti pouze překážkami v jeho cestě k překonání, aby mohl
prostřednictvím překonání nakonec vyvinout tělo a mysl silné a čisté a
schopné dostatečně dokonale a vědomě vyjádřit tuto Mou Ideu, která
věčně pracuje v jeho Duši.
Člověk je tedy pouze organismus, KTERÝ JÁ JSEM připravil a jehož
prostřednictvím projevuji dokonalost Mé Idei. Poskytuje osobnost s jejím
tělem, myslí a intelektem, díky nimž mohu tuto Ideu dokonale vyjádřit,
fyzický mozek, kterým ji mohu myslet a mluvit do vnějšího projevu.
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Zasazuji do mozku člověka Nápad( Ideu) - jakýkoli nápad. Tato Idea by
rostla, zrála a rychle by dozrála do úplného vnějšího uskutečnění nebo
projevu - kdyby ji člověk jen nechal, dal by svou mysl a všechny její
myšlenky, své srdce a všechny své touhy zcela ke Mně a nechal Mě vyjít
jako dokonalé naplnění této Idei.
Nyní vložím do tvé mozkové mysli Ideu. Kéž roste, dospívá a dozrává ve
slavnou sklizeň moudrosti, která na tebe čeká, - pokud Mě necháš skrze
tebe řídit její růst a vyjádření.
V jednom z Mých dalších zjevení, zvaném Bible, vám bylo řečeno mnoho
o „Slově“, ale jen velmi málo, dokonce i ti nejučenější badatelé Bible,
chápou Můj význam.
Bylo vám řečeno, že:
"Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh."
"Totéž bylo na začátku s Bohem."
Všechny věci byli stvořeny jím, - Slovem, - a bez Něho - Slova - nebylo
nic, co bylo stvořeno. “
Dozvíte se zde, jak bylo na počátku Mé slovo, jak bylo se Mnou a jak jsem
to byl Já, Mé Já; jak všechny věci byly stvořeny Mnou a Mým Slovem, a
beze Mne a Mého Slova by nebylo nic, co nyní existuje.
Slovo pro lidské porozumění je nyní symbolem nápadu (Idei); to znamená,
že ztělesňuje a představuje Ideu.

41

Jste Slovo, symbol Idei, pokud ho vidíte. Stejně tak diamant, fialka, kůň.
Když dokážete rozeznat Ideu zpět k symbolu, pak znáte duši nebo realitu
projevu, který se jeví jako člověk, diamant, kůň, fialka.
Slovo tedy, jak je použito ve výše uvedeném citátu, znamená Ideu, Idea
spící a neprojevená, avšak čekající na vyjádření, promýšlení a mluvení v
nějaké formě.
Slovo, které bylo na počátku a které bylo se Mnou, tehdy nebylo jen Ideou,
ale byla to Moje Idea Mého JÁ VE VÝRAZU v novém stavu nebo stavu,
kterému říkáte pozemský život.
Touto Ideou jsem byl Já, Moje Já, protože to byla část Mne, která byla ve
Mně dosud spící a neprojevená; neboť to bylo z podstaty a esence Mého
Bytí, což je Samotná Idea, Jediná Původní Idea.
Všechny věci jsem vytvořil díky vitální činnosti tohoto, Mého Nápadu,
který byl promyšlen a promluven do výrazu; a nic nebylo nebo nikdy
nemůže být vyjádřeno v pozemském životě, aniž by Moje Idea byla
primární a základní příčinou a principem jejího bytí.
Tato, Moje Idea, je tedy nyní v procesu rozvinutí nebo promýšlení ve
vnějším výrazu - někteří tomu říkají evoluce - stejně jako květina, když
pupen vychází ze stonku a nakonec se otevírá do květu, poslouchá nutkání
vyjádřit Moji Ideu ukrytou v její duši.
Právě tak se budou vyvíjet a rozvinou všechny Mé vyjadřovací prostředky,
které konečně jednotně a úplně vynesou Mou Ideu z jejich duší, v celé
slávě Její dokonalosti.
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V současné době mají tato média takovou povahu, že k vyjádření Mé Idee
vyžadují mnoho jazyků mnoha typů, od nejjednodušších po nejsložitější,
složené z téměř nekonečného počtu slov.
Ale když budu mít úplně promyšlenou Svou Ideu, nebo zdokonalím Mých
mnoho vyjadřovacích prostředků, pak Moje Idea bude zářit v každém
Slově, každé bude ve skutečnosti dokonalou součástí nebo fází Mé Idee,
všechny tak vyvolené a uspořádané, že skutečně budou jako jedno Slovo,
vyzařující vznešený význam Mého významu.
Pak se všechny jazyky roztaví, spojí do jednoho jazyka a všechna
slova do jednoho slova; neboť všechna média se stanou tělem a
všechna těla se stanou jedním tělem, nyní zdokonaleným médiem pro
úplné vyjádření v Jednom Slově Mé Idei - MÉHO JÁ.
Pak Moje JÁ, nyní schopné vyjádřit se těmito zdokonalenými Slovy,
zazáří prostřednictvím svého vyjadřovacího prostředku prostřednictvím osobností, jejich těl, myslí a intelektů; a Slovo se stane
tělem, nebo-li BUDE tělem.
To znamená, že všechna Slova se prostřednictvím regenerační síly Mé Idei
uvnitř měla vyvinout skrze tělo, proměnit a produchovnit je a učinit je tak
transparentními a čistými, že v osobnosti nebude mít nic víc pozemské
přirozeností, aby v ní bránilo neosobnímu vyjádření umožňující Mému JÁ
tedy dokonale zazářit a plně se projevit; a tak znovu spojit všechna Slova a
celé tělo do Jednoho Slova, SLOVA, které bylo na počátku a které pak
bude skrz všechno stvořené těla svítit jako SLUNCE SLÁVY, KRISTUS BOŽÍ!
Toto je plán a účel Mého Stvoření a všech projevených věcí.
V následujícím bude uveden pohled na proces Mého Stvoření nebo na Mé
Myšlení Mé Idei Mého Já do výrazu Země.
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VIII. MÁ IDEA
Bylo vám řečeno, že Země a všechny věci, které k ní patří, jsou jen
vnějšími projevy Mé Idee, která je nyní v procesu promýšlení do
dokonalého vyjádření.
Ukázalo se, že Moje Idea je zodpovědná za všechny stvořené věci a že Je
to Příčina i Důvod všech projevů, včetně tebe a tvých bratrů a sester, z
nichž všechny byly promyšleny Mnou, Jediným Prvotním Myslitelem a
Tvůrcem.
Nyní budeme sledovat průběh této myšlenky od začátku, přes její různé
fáze vyjádření Země, stejně jako proces Mého Myšlení této Idei do jejího
současného stavu projevu.
Na začátku, na úsvitu nového Kosmického dne, kdy se vědomí Slova
právě probouzelo a dosud převládala nehybnost Kosmické noci, jsem JÁ
MYSLITEL počal svoji Ideu.
Tuto Mou představu o svém Já v projevu v novém stavu zvaném výraz
Země jsem viděl úplně vyobrazený v zrcadle Mé vševědoucí mysli. V
tomto zrcadle jsem viděl skutečnou Zemi zářivě zářící v Kosmu dokonalou sféru, kde všechny nekonečné fáze, atributy a síly Mé Božské
přirozenosti nacházely dokonalé vyjádření prostřednictvím Andělů Světla,
žijících Poslů Mé Vůle, Moje Slovo v Těle, stejně jako v Nebeském Světě
Věčnosti.
Viděl jsem své Já projevující se navenek jako příroda a Můj život jako
oživující a vyvíjející se princip do veškerého projevu. Viděl jsem Lásku,
Božskou tvůrčí sílu, jako oživující a vitalizující Sílu do veškerého Života a
Mou touhu dát této Lásce dokonalý výraz jako Potenciál a Skutečnou
Příčinu a Důvod zrození Mé Idei.
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To vše jsem viděl zrcadleně v Mé vševidoucí a vševědoucí Mysli, která
mohla vidět a odrážet pouze Duše věcí nebo jejich Realitu. Proto toto, co
jsem viděl zobrazené v Mé Mysli, byla Skutečná Země, ve skutečnosti její
počátek, její pojetí v Kosmickém bytí.
Nyní je Mé Vědomí vnitřní podstatou celého Vesmíru a celého Života. Je
to skutečná podstata Mé vše-chápající a vše-zahrnující Mysli, jejíž
informační a vitalizující centrum je všude a její hranice a obvod nikde.
Pouze v říši Mé Mysli žiji, pohybuji se a mám svoji Bytost. Obojí
obsahuje a vyplňuje všechny věci a Jeho každá vibrace a projev je pouze
výrazem určité fáze Mého Bytí.
Bytí je vyjadřování nebo potlačování. Nedokážete si představit bytí bez
výrazu.
Proto Já, vše, co Je, Jsem vyjádření, neustále a nepřetržitě vyjádření.
Vyjádření čeho?
Co jiného bych mohl vyjádřit, pokud JSEM vše, co Je, než Mé Já?
Ještě Mě nevidíš ani nechápeš Mé Já, ale můžeš pochopit, když tě inspiruji
Nápadem.
Pokud tedy JÁ JSEM VŠE, co existuje, že Idea, která je přímo ode Mně,
musí být součástí nebo fází Mého Já v Bytí nebo Vyjádření.
Jakákoli Idea, jakmile se jednou narodí v říši Mé Mysli, jak se ukázalo, se
okamžitě stává realitou, protože ve věčnosti Mého Bytí čas není. V tobě
však Idea nejprve vytvoří Touhu, touhu tuto Ideu vyjádřit; pak Touha nutí
myšlení, myšlení způsobuje akci a akce produkuje výsledky - Ideu ve
skutečném vnějším projevu.
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Ve skutečnosti nemám touhu, protože JÁ JSEM Všechny Věci a
Všechny Věci jsou ze Mě. K dosažení výsledků musím jen přemýšlet a
Promluvit Slovo.
Přesto touha, kterou v sobě cítíte, je ze Mne, protože se rodí z Mé Idei,
kterou jsem vám vložil do mysli jen proto, aby skrze vás mohla vyjít
najevo. Skutečně, po čemkoli toužíte, jsem Já, klepu na dveře vaší
mysli a oznamuji svůj záměr projevit své Já ve vás nebo skrze vás v
konkrétní formě naznačené touhou.
To, co se v lidských osobnostech nazývá Touha, je jen nutná Akce Mé
Vůle, která tlačí výraz Mé Idei do vnějšího projevu nebo-li Bytí.
Zdá se, že ve Mně je touha po vyjádření, je to pouze Nezbytnost Mé Idei o
Mém Já, Být, nebo Vyjádřit se.
Proto každá skutečná touha, kterou cítíte, každá touha vašeho srdce,
pochází ode Mne a musí být někdy, v nějakém tvaru nebo jinak, naplněna.
Jelikož však nemám touhu, protože JÁ JSEM všechny věci, jakmile se
zrodila tato Idea vyjádřit své Já v tomto novém stavu, musel jsem jen
myslet, tj. Soustředit nebo zaměřit svou pozornost na svou Ideu, aby se
projevila, nebo, jak je řečeno v Mém druhém zjevení, promluvit Tvůrčí
Slovo, a Kosmické Síly Mého Bytí, které začaly vibrovat soustředěním Mé
Vůle, přistoupily k přilákání potřebných prvků z věčného skladiště Mé
Mysli, a s Mou Ideou jako jádrem, kombinovat, formovat a utvářet kolem
ní tyto prvky do toho, čemu se říká myšlenková forma planety, naplňovat ji
Mou životní substancí - Mým vědomím - a obdařit ji veškerým
potenciálem Mého Bytí.
Tento akt myšlení vytvořil pouze oživenou myšlenkovou formu planety a
její projev byl stále v mlhavém stavu v myšlenkové říši.
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Z myšlenkové formy však zrychlující se síla Idei uvnitř, s Mojí vůlí
zaměřenou na to, přistoupila k formování, tvarování a postupnému tuhnutí
do hmotné podoby různých prvků Životní Podstaty; dokud Moje Idea
konečně nezazářila v podstatném projevu ve světě viditelných forem, jako
planeta Země, médium připravené k živému vyjádření, a nyní schopné Mě
obsahovat i vyjádřit.
Toto bylo hmotné tělo připravené Mým myšlením, ve kterém již přebývala
veškerá potenciální podstata Mého Bytí z důvodu informující síly Mé Idei
uvnitř.
Další fází byl vývoj a příprava prostředku nebo-li médií, kterými jsem
mohl vyjádřit rozmanité fáze, možnosti a pravomoci Mé Idee.
Vnějškovým důkazem toho bylo to, co je známé jako minerální, rostlinné a
zvířecí království, které se postupně, jak se projevilo, postupně odvíjelo v
vyšší a složitější stavy vědomí, které Mi umožňovaly stále jasněji vyjádřit
nekonečné fáze a rozmanitosti Mé Přirozenosti.
V této fázi jsem pohlédl na Mé Stvoření, jak je uvedeno v Mém druhém
zjevení, a viděl jsem, že bylo dobré;
Ale přesto zbývalo konečné a vrcholící médium výrazu.
Až do tohoto bodu, zatímco každý dokonale vyjadřoval nějakou fázi Mé
Přirozenosti, všechna existující média a cesty o Mně nevěděly a byly
prostředky vyjadřování pouze tak, jako je elektrický drát prostředkem pro
vedení tepla, světla a energie.
Podmínky však byly zralé pro vytvoření médií, pomocí nichž mohly Mé
Božské atributy najít vědomé vyjádření, vědomé nejen svého vztahu ke
Mně, ale také své schopnosti a moci vyjádřit Moji Ideu.
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Právě v tomto okamžiku v čase se vy a vaši bratři a sestry narodili do
existence jako lidské projevy, které se projevily stejně jako vy, podobně
jako u všech ostatních médií, v reakci na Mou soustředěnou Ideu, ve které
jsem viděl celou nekonečnou rozmanitost Mých atributů ve skutečném
vyjádření v oprávněných formách, z nichž každá se projevuje v převaze
určitou fází Mého Bytí a každá si je vědoma Mě, jejího Stvořitele a
Vyjadřovatele.
Viděl jsem Tě v dokonalém výrazu, tak jako Tě vidím nyní - Skutečný,
Atribut Mého Já - dokonalý.
Protože ve skutečnosti jsi Anděl Světla, jeden z Mých myšlenkových
paprsků, atribut Mého bytí, uchycený v podmínkách Země, s žádným
jiným účelem (což není vůbec žádný účel, ale nutností Mého Bytí), ale
konečným úplným vyjádřením Mé Idei.
Ve Věčnosti není čas, prostor nebo individualita a iluze času, prostoru a
individuality nastávají pouze z důvodu fenoménu myšlení, které se rodí z
lůna mysli do světa hmoty; myšlenka neboli Výtvor, získávající vědomí
oddělenosti od svého Myslitele nebo Stvořitele.
Tehdy se zrodila první tendence myslet si, že jsi oddělený ode Mě. Úplné
vědomí odloučení se ujalo až dlouho poté.
Na začátku, když jsi takto poprvé vstoupil do výrazu Země, poslouchal jsi
impuls, který jsem vyslal skrze Mé koncentrované myšlení, Ty, jeden z
Mých atributů, obklopil ses nebo-li oblékl své Já, Mou Ideou Mého Já jako
konkrétní atribut, který jsi představoval. Jsi oživující silou Této Idei.
Jinými slovy, Moje Idea o Mém Já, která vyjadřuje konkrétní atribut, se
poté stala Duší tvého konkrétního vyjádření. Ale ta Idea nebo-li Duše nejsi
Ty, pamatuj, protože jsi opravdu součástí Mne, protože jsi Mým Já ve
vyjádření prostřednictvím tohoto konkrétního Atributu.
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Poté, co si oblékl své Já Mou Ideou, začala tato Idea, skrze nutnost svého
bytí, okamžitě přitahovat k sobě nezbytnou myšlenkovou látku potřebnou
pro vyjádření tohoto konkrétního atributu a budovat a formovat ji do Mého
Obrazu a Podoby. Stal si se tak Svatým chrámem, naplněným Mou živou
Přítomností, přestože obývaný Tebou, jedním z Mých Božských atributů.
Tento chrám, který je Mým Obrazem a Podobnosti a je složen z Mé
Myšlenkové Podstaty, obklopující a oblékající Mou Ideu, je následně
vaším skutečným tělem. Je tedy nezničitelný, nesmrtelný, dokonalý. Je to
Moje úplná, představená (zobrazená) myšlenka, obsahující Mou Živou
Esenci, čekající na čas, kdy může přijít do vnějšího vyjádření a nabrat
hmotnou podobu.
Takže teď máme, Za prvé JÁ JSEM, vyjadřuji Tebe jako jednoho ze svých Božských
atributů;
Za druhé, Má Idea Tebe, jeden z Mých atributů, vyjádřený v podmínkách
Země – nebo-li Tvá Duše;
Za třetí, Moje zobrazená Myšlenka na Tebe, tvořící Chrám Tvé Duše nebo-li Tvé Duševní Tělo, ve kterém přebýváš.
Tito tři tvoří Božskou nebo-li Neosobní část Tebe, Nesmrtelné Tři v
jednom - Ty, Moje skrytá, ale úplně formulovaná myšlenka, vytvořená v
Mém Obrazu a Podobnosti, dosud nevyčerpaná, a proto nemá žádnou
souvislost s tvou lidskou osobností, která se zatím nezrodila.
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IX. ZAHRADA EDEN

Ať už jste jasně pochopili, co bylo právě řečeno, nebo ne, nezavrhujte to
jako nemožné pochopení. V každém řádku je skrytý význam, který se vám
více než vyplatí za studium nezbytné k objasnění.
Tato zpráva vás má probudit k realizaci toho, čím jste, k realizaci vašeho
skutečného Já. Je zamýšleno, aby jste si znovu uvědomili Mě, vaše božské
Já, tak vědomé, že už nikdy nebudete oklamáni tím druhým já, které jste si
představovali jako sebe a které vás tak dlouho lákalo tím, že vás krmí
svými neuspokojujícími smyslovými potěšeními, jeho duševním rozptylem
a emočními rozkošemi.
Než to bude možné, bude nutné, abyste důkladně poznali to domnělé jiné
já, to já, které jste vytvořili tím, že jste to považovali za skutečné a
oddělené ode Mne, a pak jste zůstali naživu tím, že mu dáte sílu, která vás
tak láká a podvádí; ano, to samo-stvořené já, se svou čistě sobeckou
pýchou a ambicemi a představenou mocí, svou láskou k životu, k majetku,
k tomu, aby jste si mysleli, že je moudré nebo dobré, - ale toto já je pouze
vaše lidská osobnost, která se narodila jen proto, aby zemřela jako
samostatná identita a jako taková již nemá realitu ani trvalost jako list, sníh
nebo mrak.
Ano, dostanete se tváří v tvář tomuto malichernému osobnímu já a uvidíte
dokonalým zrakem celé jeho špinavé sobectví a lidské marnosti; a pak se
naučíte - pokud se obrátíte ke Mně a budete žádat v prosté víře a důvěře že jsem to Já, Nekonečná, Neosobní část vás, zůstávající vždy uvnitř, která
vám takto ukazuje všechny tyto iluze osobnosti, které vás po tolik věků
oddělily ve vědomí ode Mne, Vašeho nádherného, Božského Já.
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Toto poznání jistě přijde, když poznáte, že toto Poselství je ode Mně, a
když jste určili, že to tak bude.
Tobě, kterého jsem s takovým odhodláním inspiroval, způsobím, aby
každá iluze zanikla včas a ty Mě ve skutečnosti poznáš.
Cvičení mysli podle těchto abstraktních linií vám neublíží. Místo toho je to
to, co vaše mysl potřebuje. Dokud však nebudete moci pochopit Můj
význam, když vám bude předložen v myšlenkách, jako jsou zde obsažené,
přicházející zvenčí, můžete vnímat a správně interpretovat Můj nápad,
když vás inspiruji zevnitř. Tvoji mysl, JÁ JSEM PŘIPRAVIL k POUŽITÍ,
abys nezískal více pozemského poznání, ale abys mohl přijímat a rozdávat
Mé Nebeské Poznání těm, které ti za tímto účelem pošlu.
S modlitbou ke Mně, vašemu vlastnímu skutečnému Já, vašemu Otci v
Nebi, aby mohlo dojít ke skutečné realizaci, si pozorně přečtěte, to co
následuje.
Dorazili jsme v průběhu naší úvahy o procesu rozvíjení Mé Idei tam, kde
JÁ JSEM ve vás, projevující se ve vašem Nesmrtelném těle duše nebo v
Myšlenkovém obrazu vytvořeném Mým myšlením, je nyní připraveno
převzít podstatnou formu, formu vhodnou pro pozemské vyjádření Mých
atributů.
Tato změna z mentální do smrtelné formy nastala po způsobu a procesu
veškerého myšlení a tvorby a je doslova popsána v Bibli, kde se píše, že
„jsem vytvořil člověka z prachu země a vdechl mu do nosní dírky dech
života; a člověk se stal živou duší. “

51

Vysvětlím to dále? - Že zrychlující se síla v Mé Idei (vaše Duše) k ní
postupně přitahovala různé prvky životní podstaty (prach), a atom po
atomu a buňku po buňce v pravý čas formovala a tvarovala do podstatné
reality, po vzoru Myšlenkového obrazu skládajícího se z vašeho
Duševního těla, a tak vytvářející pozemské vnější pokrytí, jakoby to bylo až se nakonec vaše smrtelná podoba skutečně projevila se v psychickém
smyslu, ještě ne v tom, co se nazývá fyzický smysl. Načež jste byli
všichni připraveni na tento cyklický okamžik, Můj atribut, vdechl do a pak
skrz nosní dírky (zevnitř) dech života a poté jste se poprvé objevili na
Zemi jako lidská bytost - živá duše ( Má Idea nyní se mohla vědomě
vyjadřovat prostřednictvím vhodného pozemského média), který obsahuje
ve vašem Já všechny Mé Atributy, všechny Mé Síly a všechny Mé
Možnosti.
Tak se nyní projevila všechna různá média pro pozemský výraz Mé Idei; a
Vy, jako jeden z Mých atributů, jste přirozeně měli vládu nad všemi těmito
médii, nebo-li jste měli moc využívat kterékoli nebo všechny z nich,
pokud je to nutné, k úplnému a dokonalému vyjádření sil a možností
vašeho - Mého atributu.
Tímto způsobem a pouze z tohoto důvodu jste vy a vaši bratři a sestry
vstoupili do lidského výrazu.
Zatímco jsi byl v lidské podobě, Tvůj výraz byl tak zcela neosobní, že i
když jsi byl při vědomí sebe sama, stále jsi ve mně hledal inspiraci a
vedení.
Toto tedy byla první podmínka, do které jste se probudili, když jste
vstoupili do výrazu Země, a je to to, čemu se říká Edenický stav nebo-li
pobyt v rajské zahradě.
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Tento Edenický stav představuje Nebeskou fázi Neosobního vědomí neboli stav, ve kterém jste byli stále vědomě jedno se Mnou, ačkoli nyní jste
uvězněni ve smrtelném vyjadřovacím médiu.
Nyní vám nebudu podrobně říkat, jak a proč pro Mě bylo nutné vás
„vyhnat“ (nyní projevujícího se jako člověk nebo lidstvo) ze zahrady
Eden, kromě toho, abych vám připomněl část, že Touha hraje na Zemi
vyjadřování a její vztah k Mé vůli; jak to soustředí váš zájem na vnější
věci a přiměje vás zapomenout na Mě uvnitř.
Když jste to vyřešili a poněkud pochopili Můj důvod, pak možná
pochopíte nutnost nejprve způsobit, že Vy (Lidstvo) upadnete do
hlubokého spánku (Přišli jste na konci dalšího Cyklu zvaného Kosmický
den) a nechat vás snít, že jste se probudili, - ale ve skutečnosti jste byli a
stále spíte a všechno od toho dne až do tohoto dne, včetně všech
zdánlivých pozemských událostí a podmínek, bylo jen snem, ze kterého se
plně probudíte, až když ( Lidstvo) si znovu plně uvědomí Mě ve svém
nitru - a najdi sebe (Lidstvo) již navenek ne jedno, ale dva; jedna aktivní,
uvažující a agresivní část, která se poté nazývá muž, a druhá pasivní, cítící
a vnímavá část - děloha nebo-li žena;
Také nutnost těchto zdánlivých pozemských vlivů, které se mají uplatnit,
aby čerpala vaše vědomí z čistě nebeských rozkoší a udržovala ho v tomto
novém stavu snů, aby se rozvinula smrtelná mysl, abyste se mohli
prostřednictvím svých přirozených sobeckých tendencí soustředit
výhradně na Vaše pozemské poslání smrtelného projevu;
A moudrost mít tento vliv prostřednictvím Hada sobectví (tvar, který jsem
ve vaši mysli způsobil), nejprve vygeneruje v pasivní, pocitové a vnímavé
části Tebe - Touhy, smrtelného agenta Mé Vůle, který dodává motivy a sílu
pro další a úplné vyjádření Mých atributů na Zemi;
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A konečně nutnost, aby Touha seslala celé kouzlo na vás (lidstvo), aby
vaše Nebeská nebo Neosobní povaha mohla být udržována hluboko ve
spánku; dokud ve svém Snu svobodným, ale nevědomým použitím Mé
Vůle jste mohli ochutnat a plně jíst ovoce takzvaného Stromu Poznání
Dobra a Zla a prostřednictvím jídla jste se mohli správně naučit rozlišovat
a znát jeho ovoce za to, co ve skutečnosti je; a získat tak sílu použít
získané znalosti moudře a dokonale pouze ve vyjádření Mé Idei.
Možná také nyní můžete pochopit, jak jste se ve svém snu stále více a více
pohlcovali a připojovali k tomuto falešnému pozemskému stavu tím, že
jste nejprve jedli toto ovoce a učili se poznávat dobro a zlo a poté, co jste
se dozvěděli o tomto otevřeném a lákavém světě, umírající po poznání
reality, zpět ze všeho; a jak a proč to bylo, že jste se dozvěděli, že jste nazí
- jak myslící, tak cítící část vás; a také proč jste se začali bát a snažit se
přede mnou skrýt, a tak jste ve svém vědomí vytvořili pocit oddělení se
ode Mne.

Nyní možná vidíte, proč to všechno muselo být, proč jste vy (Lidstvo)
museli opustit Edenický stav Neosobního vědomí a úplně ztratit své Já v
pozemských iluzích tohoto světa snů, abyste mohli vytvořit tělo a rozvíjet
v něm osobní nebo-li sebeuvědomění schopné plně vyjádřit Moji
dokonalost.
Tak se zrodila Vaše lidská osobnost a od jejího narození jsem vás nutil ji
živit, podporovat a posilovat tím, že vás naplňuji touhami, nadějemi,
ambicemi a aspiracemi se všemi různými projevy touhy; což jsou jen
lidské fáze Mé Vůle, fungující při přípravě a vývoji média schopného
dokonale vyjádřit Mé atributy na Zemi.
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A tak jsem Řekl Slovo a vyhnal jsem vás z rajské zahrady a oblékl jsem
vás „pláštěm z kůže“, nebo-li jinými slovy masem, stejně jako jiná zvířata.
Prozatím, abyste mohli vstoupit do srdce podmínek Země, do skutečné
Země, Země Mé Idei, - ne do vašeho Snu, - abyste v ní urychlili Mojí Ideu
na aktivní životní výraz, Vy, Mé atributy, museli jste mít organismus a obal
odpovídající podmínkám, ve kterých jste se měli ve svém snu projevit.
Podobně jsem vám tím, že jsem vám poskytl plášť, poskytl Tímto
způsobem Mou Ideu vhodnou formu pro pozemské vyjádření - - dal jsem
vám moc vyjádřit své Já prostřednictvím určitého organismu pomocí slov.
V Neosobním není použití ani nutnost slov. Samotné nápady existují a
vyjadřují se. Prostě jsou, protože jsou vyjádřením různých fází Mého Bytí.
Ale v tomto snovém stavu, kdy každý výraz v těchto raných fázích
vnějšího bytí musel mít formu a podstatu, kterou bylo možné slyšet, vidět,
cítit, vonět nebo ochutnat, aby bylo možné jasně pochopit jeho význam,
tam přirozeně musely být poskytnuty organismy, které lze použít pro dvojí
účel vyjádření a porozumění tomu, co bylo vyjádřeno.
Když se Má Idea rozvinula, po Tvém vyloučení z Edenu, Ty - jedna z
mých Božských atributů, bydlící v Mé Idei tohoto atributu ve vyjádření,
zase bydlící v Myšlenkovém obrazu Mého Já a nakonec se navenek
projevující v pozemské formě, když Slova nutila Mou vůli v masce touhy
vyjádřit Můj význam - začala rychle „přibývat a množit se“.
Při hledání nejpříznivějších podmínek pro projevení svých konkrétních
atributů jste se postupně rozšířili po tváři Země a zrychlili a vzbudili spící
inteligenci ve všech formách života kontaktovaného do plnějšího a
aktivnějšího vyjádření jejich jednotlivých fází Mé Idei.
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Tak byly vytvořeny různé jazyky Země, z nichž každý obsahuje mnoho
slov, a všechny zrozené z touhy v lidské mysli, aby vyjádřily v
pozemských termínech nekonečné fáze Mé Idei, které se dmuli uvnitř.
Čím více se lidská mysl snažila vyjádřit - slovy - Mou Ideu, tím větší a
neúnosnější bylo selhání.
Časem přijde Velké probuzení - že všechna Slova jsou jen Symboly jedné
Idei a všechny Idei jakékoli povahy jsou jen fázemi jedné Idei, Mé Idei,
Mého Já ve výrazu - a že všichni touží vyjádřit slovy tuto Ideu, ale bez
vědomí Mé Vůle, který je jeden a jediný zdroj inspirace, je marné. Stejně
tak všichni přejí si vyjádřit tuto Ideu v živých činech, aniž by ztratily
veškeré vědomí své lidské osobnosti - vaší osobní části v akci, a soustředili
sami sebe zcela ve Mně - je marné a zbytečné a skončí selháním,
zklamáním a ponížením.

k
56

X. DOBRO A ZLO

V zahradě Eden, kde jste pobývali před vstupem do své pozemské mise,
vyrostl tento strom, jehož ovoce se nazývá Poznání dobra a zla.
Při pobytu v zahradě jste byli stále zcela neosobní, protože jste toto ovoce
ještě neochutnali. Poté, co jste se jednou poddali Touze, pozemskému
agentovi Mé vůle, jehož hlavním dílem bylo přinutit vás jíst toto ovoce, v
okamžiku, kdy jste jedli, ve chvíli, kdy jste sestoupili nebo-li spadli, nebo
jste byli vytlačeni ze svého edenického panství (jako kuřátko ze skořápky
nebo růže z pupenu) a ocitli jste se v podmínkách zcela nových a
zvláštních. Prozatím jste místo toho, abyste měli vládu nad nižšími
královstvími a ty zásobovali všechny vaše potřeby, museli jste obdělávat
půdu, aby přinesla ovoce, a potem tváře jste si vydělávali svůj chléb.
Když jste si vzali na sebe tuto pozemskou misi, nyní bylo nutné, abyste
plně vstoupili do všech podmínek pozemského života, abyste si vytvořili
mysl a zdokonalili tělo schopné dokonale vyjádřit Mou Ideu na Zemi skutečnou příčinu a důvod vstupu do tohoto Snového stavu.
Takže když jste spadli nebo-li vystoupili ze svého neosobního nebo-li
edenického stavu, zcela jste se poddali lákadlu tohoto světa snů a nyní jste
nechali Touhu vás zcela vést, už jste nebyli schopni vidět realitu nebo-li
duši věcí; protože jste si oblékli fyzické tělo, pozemské krytí s lidským
mozkem, které fungovalo jako závoj pro vaše Vědomí duše, a tak jste
omezili svůj zrak a zatemnili mysl, že světlo Pravdy neproniklo skrz a
všechno bylo falešně zbarvené a zkreslené vaším lidským chápáním.
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V tomto snovém stavu jste viděli všechny věci temně, jako skrz mlhu, a s
touto mlhou obklopující všechno jste nemohli vidět věci v jejich realitě,
ale jen jejich mlhavý vzhled, který se vám nyní však zdál skutečný s věcmi
samotnými.
Bylo to tak se vším, co jste viděli očima svých snů, s věcmi jak živými, tak
neživými, se vším, co jste si představili ve své lidské mysli, dokonce se
svým vlastním Já a vašimi ostatními kolem vás.
Když už jste tedy neviděli Duše věcí, ale jen jejich mlhavé stíny, začali jste
si myslet, že tyto stíny jsou skutečnou podstatou a že svět kolem vás byl
složen a naplněn takovou podstatou.
Tato mlha byla pouze důsledkem toho, že Světlo Pravdy bylo neviditelné
pro vaši lidskou mysl, jejíž intelekt, jako nedokonalá čočka, vše zamlžoval
a překrucoval a nechával vše vypadat jako Skutečné, udržující vaše
vědomí neustále zaneprázdněné těmito nesčetnými iluzemi vašeho
Snového Světa.
Intelekt je nyní výtvorem, který je zcela ovládán Touhou, a není, jak mnozí
předpokládají, schopností Duše. Jinými slovy, tato mlha pak byla
zakalenou čočkou vašeho lidského intelektu, který, protože byl ovládán
Touhou, falešně vykreslil a interpretoval vašemu vědomí každý obraz,
myšlenku a impuls, který jsem inspiroval zevnitř nebo přitahoval zvenčí,
během procesu Mého probuzení vašeho vědomí k uznání Mé Idei a stále
naléhající na vnější vyjádření.
To vše jsem však udělal záměrně prostřednictvím agenta Touhy, abych vás
vedl vědomě do srdce podmínek Země.
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Zatímco toto falešné vidění, inspirované Touhou, způsobilo mnoho
chybných kroků a mnoho potíží a utrpení a vy jste postupně ztráceli
důvěru ve své Já - ve Mně, Neosobní uvnitř, - ve skutečnosti jste na Mě
zapomněli, takže jste nevěděli, kam se obrátit ve své bezmocnosti; ale jen
díky tomu, že jste ztratili vzpomínku na svůj Božský stav a soustředili celé
své vědomí do těchto pozemských podmínek, jsem mohl rozvinout vaši
lidskou mysl a vůli a všechny vaše schopnosti a poskytnout vašemu
lidskému tělu sílu a moc, to aby mi umožnilo dát dokonalý výraz Mé
Božské Idei na Zemi, která nakonec musí BÝT.
Takže skrze vaše chyby a potíže a utrpení, Touha po úlevě způsobila, že se
ve vaší mysli objevila Myšlenka zla, a podobně, když tyto potíže nebyly,
inspirovalo to Myšlenku dobra.
Všemu vzhledu věcí a podmínek jste připisovali tyto vlastnosti Dobra nebo
Zla - podle toho, zda ve vaší lidské osobnosti uspokojily Touhu mého
agenta, ve skutečnosti Mé lidské Já nebo Vás ve své lidské osobnosti.
Všechny tyto životní podmínky a zkušenosti, do kterých jste vstoupili, a
které, když se vám líbili, vypadaly dobře, a nelibosti se zdály jako zlo,
byly pouhými událostmi vytvořenými Touhou, aby se ve vás zrychlily
určité schopnosti duše, které vám umožnili rozpoznat pravdy, které jsem
Já, v té době si přál zapůsobit na vaše vědomí. Zdánlivé zlo bylo
negativním aspektem Ovoce stromu, které vás vždy lákalo svým poctivým
vzhledem a sladkostí první chuti k jídlu a požitku z nasycení, nebo-li
dokud se neprojevily jeho škodlivé účinky a nestali se kletbou, která
vyústila v konečnou deziluzi; a která sloužila k tomu, aby vás v ponížení
obrátila nebo-li donutila zpět ke Mně, vašemu Pravému Já, kterému bylo
prostřednictvím takto probuzeného nového vědomí umožněno extrahovat
Esenci ovoce a začlenit ji do Duševní podstaty a tkáně.
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Také zdánlivé Dobro bylo pozitivním aspektem Ovoce, které poté, co se
prosadilo do vyjádření, díky vašemu uznání a poslušnosti jeho naléhání,
vám nyní umožnilo užívat si jeho šťastných a přirozených účinků a
přijímat vnější výhody Mé láskyplné inspirace a vedení.
Tento „vy“, který byl veden touhou skrz všechny tyto zkušenosti, byla
pouze vaše lidská osobnost, kterou jste Vy opravdový trénovali a rozvíjeli
a připravovali, aby se mohla stát dokonalým nástrojem pro vaše použití ve
vyjádření Mé Idei, kdy se snažíte projevovat Svou dokonalost v těle.
To vše Jste udělali, nejen že jste přiměli svou lidskou osobnost k jídlu, ale
aby žila z ovoce takzvaného Stromu poznání Dobra a Zla, dokud jste
neviděli a nepoznali všechno takzvané zlo ze života, a dále když se v něm
objevil zárodek takzvaného Dobra, vytrhli jste ho, zvedli a otočili z pravé
strany; takže jste od té doby věděli, že dobro a zlo nemají skutečnou
existenci a že to jsou jen relativními výrazy popisujícími vnější podmínky,
na které se díváte z různých úhlů pohledu, nebo-li že jde pouze o různé
vnější aspekty centrální vnitřní pravdy, jejíž realitou bylo to, co jste se
snažili vědět, být a vyjádřit.
Během posledních věků jste jakoby postupně odhodili vrstvu po vrstvě
lidského vědomí a rozptýlili mlhu nebo-li kouzlo, které vám intelekt vrhal
kolem mysli; podmanit si, ovládat, produchovnit, a tím objasnit samotný
intelekt; až do teď, kdy jste se začali probouzet a vidět skrz stále se
ztenčující zbývající vrstvy občasné záblesky Mne, jediné Velké Reality, ve
všech věcech.
Celou tu dobu jste Vy, Vševědoucí, Neosobní JÁ JSEM, vše toto vědomě a
úmyslně dělali; ne za účelem získání pouhé znalosti o pozemských
podmínkách a věcech, jak váš intelekt tak hlasitě a autoritativně prohlásil,
ale abyste mohli sklízet to, co jste zaseli v minulosti temných věků, a
mohli byste projevit Mou dokonalou Ideu na Zemi, tak jako to nyní
projevujete v Neosobním stavu, ve svém Nebeském Domově.
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TY, pamatuj, jsi Velké Neosobní JÁ, KTERÝ JSEM toto všechno dělám,
KTERÝ JSEM neustále měnící se ve vnějším vzhledu, ale KTERÝ JSEM
uvnitř věčně stejný.
Nekonečný tok ročních období - jaro s rušným setím; léto s jeho teplým,
klidným zráním; podzim s bohatou sklizní; zima se svým chladným a
mírumilovným množstvím, rok co rok, život za životem, století za
stoletím, věk za věkem - jsou pouze výplody Mé Idei, když ji inspiruji dále
skrze Zemi a skrze vás, Můj atribut a skrze všechny Mé další atributy,
během procesu rozvíjení ve vnějším projevu, dokonalosti Mé přirozenosti.
Ano, dělám to skrze Tebe, protože jsi vyjádřením Mě, protože jedině skrze
Tebe, Můj atribut, mohu vyjádřit své Já, mohu BÝT. JÁ JSEM, protože Ty
Jsi. Jsi, protože JÁ JSEM, vyjadřující Mé JÁ.
JÁ JSEM v Tobě, tak jako dub je v žaludu. Jsi Já, tak jako sluneční
paprsek je Slunce. Jsi výrazovou fází Mne. Ty, jeden z Mých Božských
atributů, se věčně snažíš vyjádřit Moji dokonalost prostřednictvím své
smrtelné osobnosti.
Stejně jako umělec vidí ve své mysli dokonalý obraz, který chce
namalovat, ale jeho ruka nedokáže zcela vykreslit surová média štětce a
vybarvit skutečnou kvalitu a efekt, který vidí, stejně tak Mě vidíš ve svém
Já a víš, že jsme Jeden, ale vždy Mi brání nedokonalost pozemského
materiálu tvé lidské osobnosti s jeho zvířecím tělem, jeho smrtelnou myslí
a sobeckým intelektem, aby Mě dokonale vyjádřili.
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Přesto jsem vytvořil vaše tělo, mysl a intelekt, abych skrze vás mohl
vyjádřit své Já. Tělo, které jsem vytvořil na Obraz Mé dokonalosti; mysl,
kterou jsem vám dal, abych vás informoval o Mně a Mých skutcích;
intelekt, který jsem dal k interpretaci Mé Idei, když jsem ho inspiroval k
myšlení. Ale byli jste tak rozptýlení lidskými fázemi tohoto těla, mysli a
intelektu a jejich vnějšími použitími, že jste zapomněli na Mne, Jedinou a
Skutečnou realitu uvnitř, Božskou přirozenost, kterou se JÁ vždy snažím
vyjádřit skrze vás.
Brzy přijde čas, kdy vnější použití již nebude odvádět tvou pozornost a
Moje realita ti bude zjevena v celé slávě její dokonalosti v tobě.
Když takto odhalím své Já, nebudeš požehnanější než dříve, ledaže to, co
jsem ti odhalil, se ti stane chlebem života, a ty budeš žít a projevovat život,
který se ti zjeví.

k
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XI. POUŽITÍ.
Nyní jsem záměrně neuvedl jasně tyto věci, jak a proč; protože jsem si je
pro tebe vyhradil, když Mě k tomu vyzveš a jsi schopen přijmout inspiraci
zevnitř s mnohem komplexnější vizí rozvinutí a vývoje Mé Božské Idei a
jejího konečného dokonalého vyjádření, než je zde zobrazeno.
Kdybych měl tu říci skutečný význam mých mnoha projevů, než bys byl
vědomě schopen zažít jejích Pravdu, nevěřil bys Mým slovům ani
nepochopil jejich vnitřní použití a využití.
Proto, když ve vás začnu probouzet poznání, ve kterém JÁ JSEM, a stále
více a více způsobím, že se vaše lidské vědomí stane Neosobním kanálem,
kterým se mohu vyjádřit, vám postupně odhalím Realitu Mé Idei,
rozptýlím jeden po druhém iluze věků, které Mě před tebou skryly, a to Mi
umožni pak skrze tebe projevit své Nebeské atributy na Zemi v celé jejich
lidsky Božské dokonalosti.
Zde jsem vám dal jen záblesk Mé Reality, ale jen do té míry, že to, co bylo
zjeveno, bude jasné, bude vám více otevřeno zevnitř a mnohem úžasnější,
než je toto, co se vám nyní zdá.
Protože Má Idea uvnitř vás, když konečně a úplně prosvítá svým pláštěm
těla, přiměje vás, abyste Mě uctívali a oslavovali vysoko nade vše, co si
vaše lidská mysl a intelekt nyní představují jako Boha.
Předtím, než si toho všeho uvědomíte a budete to moci skutečně pochopit,
musíte vy a vaše lidská osobnost umožnit Mně to odhalit tím, že se obrátíte
ke Mně jako Jednomu a Jedinému Zdroji a přinesete Mně svou míru
absolutně prázdnou od sebe, a s myslí a srdcem tak jednoduchým a
důvěryhodným jako u dítěte.
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Tehdy a jen tehdy, když už nic z osobního vědomí nezůstane, aby
zabránilo tomu, naplním vás plným k prasknutí Vědomím Mě, a poukážu
na slávu Mého Skutečného Významu, pro kterou je celé toto Poselství jen
vnější přípravou.
Nyní však nastal čas, abyste tomu trochu porozuměli. Bylo odhaleno dost
na to, aby vás připravilo na rozpoznání Mého hlasu mluvícího uvnitř.
Proto nyní budu postupovat, jako kdybyste si uvědomili, že JÁ JSEM
uvnitř, a že tyto Pravdy, které prostřednictvím těchto stránek vyslovuji,
jsou pouze proto, aby silněji vtlačily vašemu vědomí ty fáze Mé Idei, které
byste jasně nemohli přímo přijmout.
To, co vás zde oslovuje jako Pravda, je tedy jen potvrzením toho, co se
Moje Idea dosud snažila vyjádřit zevnitř.
Projděte to, co neapeluje na vás a co neuznáváte jako své vlastní, protože
to znamená, že si nepřeji, abyste to ještě dostali.
Ale každá pravda, kterou zde vyslovím, bude vibrovat dál, dokud
nedosáhne myslí, které jsem urychlil, aby ji přijali; protože každé slovo je
naplněno mocnou mocí Mé Idei a pro mysli, které vnímají Pravdu skrytou
v ní, se tato Pravda stává živou Realitou, která je fází Mé Idei, které jsou
nyní hodné a schopné se vyjádřit.
Jelikož všechny mysli jsou jen fázemi Mé nekonečné Mysli nebo-li jejích
částí projevujícími se v různých formách smrtelné přirozenosti, když
mluvím prostředkem těchto stránek k vaší mysli a k jiným myslím, JÁ
JSEM, mluvím ke svému smrtelnému Já, přemýšlím s Mou Nekonečnou
Myslí, prosazující Mou Ideu do pozemského výrazu.
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Přesně tak budete brzy myslet na Mou Ideu a budete si vědomi toho, že JÁ
mluvím uvnitř přímo k vašemu lidskému vědomí, a pak již nebudete muset
přijít k tomuto nebo k jakémukoli Mému vnějšímu zjevení, ať už
mluvenému nebo psanému, abyste mohli vnímat Můj význam.
Neboť JÁ nejsem ve Vás a JÁ nejsem Vy a nejste Jeden se Mnou, Který
žije a vyjadřuje se skrze vědomí všech myslí a zná všechny věci?
Zbývá Ti jen vstoupit do Vševědoucí Mé Mysli a zůstat tam se Mnou,
stejně jako JÁ zůstávám ve Své Idei ve Tvé Mysli. Pak budou všechny
věci Tvé, protože nyní jsou Moje, jsou pouze vnějším vyjádřením Mé Idei
a existují pouze na základě vědomí, které jsem jim dal, když jsem je
přemýšlel.
Je to všechno otázka vědomí - vašeho vědomého myšlení. Jste ode mne
odděleni jen proto, že si to o sobě myslíte. Vaše mysl je jen ústředním
bodem Mé mysli. Pokud jste to věděli, to, čemu říkáte své vědomí, je
Moje Vědomí. Nemůžeš ani myslet, natož dýchat nebo existovat, aniž
by v tobě bylo Mé vědomí, - Nevidíš to?
Pak si pomyslete, věřte, že jste Já, že Nejsme odděleni, že jsme
nemohli být odděleni; protože JSME JEDEN, - Já ve Vás a Vy ve Mně,
myslete, že je to tak; rozhodně si to představte; a opravdu ten
okamžik, kdy si toto uvědomujete, ten okamžik jste se Mnou v Nebi.
Jste tím, čemu věříte. Ani jedna věc ve vašem životě není skutečná nebo-li
pro vás nemá žádnou hodnotu, pokud to vaše myšlení a víra neučinily.
Proto už si nemysli, že jsi ode Mě oddělen a zůstaň se Mnou v
Neosobní říši, kde veškerá Moc, veškerá Moudrost a veškerá Láska,
trojitá podstata Mé Idei, čeká na projev skrze Tebe.
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Nyní Jsem o tom hodně mluvil a zjevně Jsem řekl totéž vícekrát, ale
jinými slovy. Učinil jsem to záměrně a představil Můj Význam v různých
světlech, aby jste konečně mohli pochopit Mojí Božskou Neosobnost,
která je ve skutečnosti Vaše Neosobnost.
Ano, opakoval Jsem a budu opakovat mnoho Pravd a možná si myslíte, že
je to zdlouhavé a zbytečné; ale pokud budete pečlivě číst, zjistíte, že
pokaždé, když opakuji Pravdu, vždy přidám něco k tomu, co již bylo
řečeno, a že pokaždé na vaši mysl působí silnějším a trvalejším dojmem.
To se stalo, můj záměr byl splněn a brzy přijde do realizace Duše této
Pravdy.
Pokud nedostanete takový dojem a stále si myslíte, že takové opakování je
zbytečné plýtvání slovy a časem, vězte, že váš intelekt pouze čte a že Můj
skutečný význam vám úplně unikl.
Vy, kteří to chápete, však budete milovat každé slovo a budete mnohokrát
číst a znovu číst a následně získáte všechny úžasné Perly moudrosti, které
jsem pro vás držel v záloze.
Tato kniha a její poselství bude pro vás dále jen zdrojem inspirace nebo-li
dveřmi, kterými vám bude umožněno vstoupit do Neosobního stavu a
udržovat sladké společenství se Mnou, vaším Otcem v Nebi, když vás
budu učit věci, které chcete vědět.
Představuji vám Neosobní stav z mnoha hledisek, aby se stal tak známým,
že ho můžete neomylně odlišit od všech podřadných stavů a naučit se v
něm vědomě přebývat podle libosti.
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Když v něm můžete vědomě přebývat, aby Moje slova, kdykoli a kdekoli
mluvená, mohla vždy najít poddajnost a porozumění ve vaší mysli,
dovolím vám použít určité schopnosti, které jsem ve vás probudil. Tyto
schopnosti vám umožní jasněji a více vidět realitu věcí, nejen krásné a
milé vlastnosti v osobnostech těch, kteří jsou u vás, ale také jejich slabosti,
chyby a nedostatky.
Ale důvod, proč jste oprávněni vidět tyto chyby a nedostatky, není ten, že
byste mohli kritizovat nebo soudit svého bratra, ale že ve vás mohu
vzbudit definitivní odhodlání překonat tyto chyby a nedostatky ve vaší
vlastní osobnosti. Pro, označení ve vás! - V ostatních bys si jich nevšiml,
kdyby ještě nebyli ve tvém já; protože bych Já uvnitř, nemusel na ně
upozorňovat vaši pozornost.
Protože všechny věci jsou k použití a pouze k použití, prostudujte si, jaké
využití jste dosud využili z jiných schopností, darů a pravomocí, které
jsem vám dal.
Musíte si uvědomit, že do této doby jsem vám dovolil všechny věci.
Všechno, co máte, nebo jste, co je dobré nebo zlé, požehnání nebo utrpení,
úspěch nebo neúspěch, bohatství nebo nedostatek, dovolil jsem vám neboli vás vábil. - Proč? PRO POUŽITÍ - pro probuzení k uznání a potvrzení
Mě jako Dárce všeho, co je Dobré.
Ano, všechny věci, které obdržíte, mají své použití. Pokud si nejste
vědomi takového užívání, je to jen proto, že Mě ještě nemůžete uznat jako
Dárce.
Nemohli jste Mě upřímně uznat jako takového, dokud jste nevěděli, že JÁ
JSEM, Dárce. Vaše osobnost se ve skutečnosti tak pohltila ve snaze zbavit
se jích nebo-li vyměnit mnoho věcí, které jsem vám dal, za jiné, o kterých
jste si mysleli, že jsou lepší, že jste samozřejmě nemohli o tom ani snít,
natož uznat, Vaše Vlastní Já, jako Dárce.
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Možná Mě teď uznáváš jako Dárce, jako Vnitřní Esenci a Stvořitele všech
věcí ve tvém světě a ve tvém životě, dokonce i tvého současného postoje k
těmto věcem.
Oba jsou Mým konáním, protože jsou to jen vnější fáze procesu, které JÁ
JSEM použil ve vyjádření Mé Idei o vaší vnitřní Dokonalosti, té
Dokonalosti, která je Mou Dokonalostí, a postupně se rozvíjí uvnitř vás.
Jak si to budete čím dál více uvědomovat, bude vám odhalen pravý
význam a použití věcí, podmínek a zkušeností, které vám posílám. Protože
pak zahlédnete ve svém nitru Mou Ideu, a když zahlédnete tuto Ideu,
začnete poznávat Mně - své Vlastní Skutečné Já.
Předtím, než Mě skutečně poznáš, musíš se naučit, že všechny věci, které
ti dávám, jsou Dobré - a že jsou pro použití, Mé použití, - a že ty osobně
na nich nemáš žádný podíl ani skutečné právo a nemají žádný skutečný
přínos pro tebe, pouze pokud je použiješ k takovému použití.
Možná prostřednictvím vás vyjadřuji krásné symfonie zvuku, barvy nebo
jazyka, které se podle lidské terminologie projevují jako hudba, umění
nebo poezie a které tak ovlivňují ostatní, že vás přimějí k tomu, aby vás
oslavovali jako jednoho z velikánu dneška.
Možná mluvím vašimi ústy nebo vás inspiruji k napsání mnoha krásných
pravd, které k vám mohou přilákat mnoho následovníků, kteří vás vítají
jako nejúžasnějšího kazatele nebo učitele.
Mohu dokonce skrze vás léčit různé nemoci, vyhánět ďábly, slepí mohou
vidět a chromí chodit a vykonávat další úžasné skutky, které svět nazývá
zázraky.
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Ano, to všechno skrze vás mohu dělat, ale pro vás osobně to nemá vůbec
žádný užitek, pokud tyto harmonie zvuku nevyužijete a nepoužijete v
každém svém mluveném slově, aby se všem posluchačům zdály jako
sladká hudba nebes; a pokud se váš smysl pro barvy a proporce ve vašem
životě tak neprojeví, že z vás plynou jen milé, povznášející a užitečné
myšlenky, které dokazují, že jediným pravým uměním je umění jasně vidět
Moji dokonalost ve všech Mých lidských výrazech a umožnit zrychlující
sílu Mé Lásky, aby se skrze vás přelila do jejich srdcí, zobrazující jejich
vnitřní vidění Mého Obrazu v nich skrytých.
Stejně tak ti není přisuzována žádná zásluha, bez ohledu na to, jaké úžasné
Pravdy mluvím nebo jaká díla prostřednictvím tebe provádím, pokud tyto
Pravdy nežiješ sám, denně, každou hodinu; a aby tato díla sloužila jako
neustálá připomínka Mne a Mé Moci, kterou kdykoli volně vylévám pro
tebe, Můj Milovaný, a pro všechny, které používám v Mé Službě.
Ty, kterému jsem zjevně žádný z těchto darů nedal a který se považuješ za
nedůstojného a ještě jsi nepostoupil natolik, abys Mi mohl sloužit takovým
způsobem, - k tobě bych řekl:
Jen do té míry, v jaké Mě ve svém nitru skutečně znáš a ve skutečné
upřímnosti Mi chceš sloužit, tak v tomto rozsahu tě budu používat bez ohledu na to, jaká je tvá osobnost, bez ohledu na její chyby,
tendence a slabosti.
Ano, způsobím, že i vy, kteří se Mi takto snažíte sloužit, uděláte mnoho
podivuhodných věcí na zrychlení a probuzení vašich bratrů k
podobnému uznání Mne. Způsobím, že i vy ovlivníte životy mnoha z
těch, které kontaktujete, inspiruji je a povznesu k vyšším ideálům,
změním jejich způsob myšlení a jejich přístup ke svým bližním, a tedy
ke Mně.
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Ano, všichni, kteří se snažíte Mi sloužit, bez ohledu na to, jaké jsou vaše
dary, učiním, že budete zásadní silou pro dobro v komunitě, změníte
způsob života mnoha lidí, budete inspirovat a tvarovat jejích ambice a
touhy, a vůbec se stávat kvasícím vlivem uprostřed světských činností, do
kterých vás umístím.
V té době o tom pravděpodobně nebudete nic vědět. Možná dokonce stále
toužíte Mi sloužit a toužíte po důvěrnějším vědomí Mne, myslíte si, že nic
neděláte, stále děláte mnoho chyb a nedokážete splnit své nejvyšší ideály o
Mně; neuvědomujíc si, že tato touha a hlad je cestou, kterou vylévám svou
duchovní sílu, která je zcela neosobní, používáte ji vy, bez vědomí svého
bytí, ve kterém ji používám, k uskutečnění Mého účelu ve vašem srdci a
životě a v srdcích a životech Mých a Vašich ostatních.
Takže, jak konečně vyrosteš v realizaci toho všeho, jak určitě budeš, a
prokážeš to praktickým využitím všeho, co máš v Mých službách,
postupně ti dám sílu a schopnost vědomě používat Neosobně Mou Moc,
Mou Moudrost a Mou Lásku ve vyjádření Mé Božské Idei, která se věčně
snaží skrze tebe projevit svou dokonalost.
Proto brzy uvidíte, že vaše lidská osobnost se všemi jejími schopnostmi,
pravomoci a majetkem, které jsou ve skutečnosti Moje, funguje a
projevuje se skrze vás, je také zcela pro Mé použití, a že skutečný úspěch a
uspokojení nelze nikdy najít, kromě takového použití.
Pro takové použití se vyvíjíte, jak zasazené semeno rozvíjí sklizeň,
schopnost vědomě využívat všechny Mé Duchovní schopnosti v konečném
dokonalém vyjádření Mé Idei, kterou lze vyjádřit pouze prostřednictvím
vaší lidské osobnosti.
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XII. SPŘÍZNĚNÉ DUŠE
Pojďme se nyní zabývat některými věcmi, které jsem vám dal, zejména
těmi, pro které Mě ještě nemůžete uznat jako Dárce.
Možná, že konkrétní životní pozice, kterou nyní zaujímáte, si nemyslíte, že
je nejvhodnější pro vyjádření Mé Idei, která ve vás stoupá.
Pokud ano, tak proč nevystoupíte z této pozice do pozice podle vašeho
výběru?
Pouhá skutečnost, že to nemůžete nebo neuděláte, dokazuje, že v tuto
chvíli je právě takováto pozice nejvhodnější k tomu, aby ve vás probudila
určité vlastnosti nezbytné pro Mé dokonalé vyjádření, a že Já, vaše vlastní
Já, JSEM vám dovolil zůstat v ní, dokud nepoznáte Můj Účel a význam
ukrytý v moci, musí takové postavení narušovat váš duševní klid a udržet
vás tak nespokojeného.
Když poznáš Můj význam a rozhodneš se, že se Můj záměr stane tvým
záměrem, pak a jen pak ti dám sílu vykročit z této pozice na vyšší, kterou
jsem ti poskytl.
Možná si myslíte, že manžel nebo manželka, které máte, není ani zdaleka
vhodný pro vás, nebo schopný pomoci při vašem „duchovním“ probuzení,
a místo toho je pouze překážkou a škodou. Možná dokonce tajně uvažujete
o odchodu nebo si přejete, abyste toho jednoho mohli opustit pro druhého,
který s vámi sympatizuje a spojuje se ve vašich aspiracích a hledání, a
proto se zdá téměř vaším ideálem.
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Pokud chcete, můžete utéct, ale vězte, že nemůžete uprchnout před svou
vlastní osobností; že v sobecké touze po „duchovním“ partnerovi můžete
přilákat pouze jednoho, který vás donutí desetinásobně delší a tvrdší
hledání mezi iluzemi mysli, než se znovu probudíte k vědomí Mého Hlasu,
který mluví uvnitř.
Soucitný a vděčný partner by ve vás jen živil osobní pýchu a sobeckou
touhu po „duchovní“ moci a dále rozvíjel egoistickou stránku vaší
přirozenosti. Podobně by milující, důvěřivý a poddajný partner mohl
povzbudit pouze sobectví a domýšlivost, když ještě nedržíte vědomí Mé
Neosobní Lásky; zatímco tyranský, podezřelý a otravný partner může
poskytnout duševní disciplínu, kterou stále potřebujete.
Věděli jste, že ten, kdo je vaší pravou spřízněnou duší, je ve skutečnosti
anděl z Nebe, stejně jako vy, jeden z atributů Mého Božského Já, přijde k
vám, aby vás naučil, že pouze když jste očistili svou vlastní Osobnost, aby
se mohla moje Svatá Láska vyjádřit, můžete být osvobozeni od jakýchkoli
podmínek, které vám nyní mohou způsobovat tolik narušení mysli a
neštěstí Duše.
Neboť, až tato Duše, tento Anděl z Nebe, tato další část Mého a Tvého Já,
která k tobě přišla a touží a snaží se skrze tebe vyvolat Neosobní Lásku,
něžnou a promyšlenou péči o ostatní, vyrovnanost mysli a klidu srdce,
tiché, pevné zvládnutí sebe sama, které jediné může otevřít dveře, takže
můžeš vykročit do svobody svého vlastního slavného Bytí a být vlastním
pravým Já - dokud neuvidíš tuto duši v celé její božské kráse, zbavené
tohoto pozemského otroctví, nebude pro tebe vždy možné najít a rozpoznat
to ideální, které hledáš.
Protože tento Ideál existuje, ne v nějaké jiné osobnosti, ale pouze uvnitř,
ve tvém Božském protějšku, kterým jsem Já, tvé Vyšší, Nesmrtelné Já. Je
to jen Moje představa o tomto, tvém dokonalém Já, usilující o vyjádření a
projevení se skrze svou osobnost, která způsobí, že uvidíš zdánlivé
nedokonalosti v partnerovi, kterého jsem ti dal.
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Přijde však čas, kdy přestaneš bez lásky a soucitu, uznání a duchovní
pomoci hledat a zcela se obrátíš ke Mně uvnitř, že tyto zdánlivé
nedokonalosti zmizí; a v tomto partnerovi uvidíš pouze odraz vlastností
nesobecké lásky, jemnosti, důvěry, neustálé snahy udělat druhého
šťastným, které pak budou jasně a nepřetržitě zářit z tvého vlastního srdce.
Možná tomu všemu ještě nemůžete úplně uvěřit a stále pochybujete o tom,
že Já, vaše vlastní Já, jsem zodpovědný za vaše současné postavení v
životě, nebo že jsem pro vás vybral vašeho současného partnera?
Pokud ano, je dobré, abyste se ptali, dokud nebude vše jasné.
Ale pamatujte, že budu mluvit mnohem jasněji přímo zevnitř, pokud se na
Mě s důvěrou obrátíte se žádostí o pomoc. Vždycky totiž uchovávám svá
nejsvětější tajemství pro ty, kteří se ke Mně obracejí v hluboké víře, a které
mohu a budu zásobovat každou jejich potřebou.
Pro vás, kdo to však ještě nemůže udělat, říkám, pokud vás sem vaše
vlastní Já neumístilo nebo neposkytlo tohoto partnera, Proč tedy jste tady?
a proč chcete tohoto partnera?
Myslete!
Já, VŠE, Dokonalý, nedělám chybu.
Ano, ale osobnost ano, říkáte. A osobnost si vybrala tohoto partnera a
možná nezískala lepší pozici.

73

Co, kdo, způsobil, že si osobnost vybrala tohoto konkrétního partnera a
získala tuto konkrétní životní pozici? Kdo vybral a umístil to, že jste si tak
mohli vybrat, a kdo způsobil, že jste se právě v této zemi narodili v této
zemi všech zemí a v tomto městě všech měst na světě? Proč ne jiné město
a o sto let později? Dělala vaše osobnost všechny tyto věci?
Odpovězte si na tyto otázky skutečně a uspokojivě a dozvíte se, že Já, Bůh,
ve vás, vaše vlastním Já, dělám všechno, co děláte, a Já to dělám dobře.
Dělám to, když vyjadřuji Svou Ideu, která stále hledá projev ve vnější
podobě jako Dokonalost skrze tebe, Můj živý Atribut, tak jako ve
Věčnosti, uvnitř.
Pokud jde o vaše skutečné „spřízněné duše“, ke kterým vás ostatní vedli v
přesvědčení, že na vás někde musí čekat, přestaňte hledat; protože
neexistují v nějakém jiném těle, ale ve vaší vlastní duši.
Protože to, co ve vás volá po dokončení, je pouze váš smysl pro Mě uvnitř,
toužící po uznání a vyjádření; Já, váš vlastní Božský protějšek, vaše
duchovní část, vaše druhá polovina, se kterou samotně musíte být
sjednoceni, než dokončíte to, co jste přišli na Zemi vyjádřit.
To je skutečně záhadou pro vás, kteří ještě nejste ve vědomí svého
neosobního Já; ale nepochybujte, že když ke Mně můžete přijít s úplnou
odevzdaností a nebudete se starat o nic jiného než o sjednocení se Mnou,
pak vám sdělím sladkosti Nebeské extáze, které jsem si pro vás dlouho
uchovával.
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XIII. AUTORITA.
Vám, kteří stále cítíte touhu číst knihy a přemýšlet v nich, abyste našli
vysvětlení záhad, která před vámi nyní skrývají význam pozemských
výrazů Mé Idei, říkám:
Je dobře, že takto navenek hledáte, po impulsech, které vysílám, výklad
druhých o smyslu, který skrze ně vyjadřuje Má Idea; protože toto hledání
učiním pro vás přínosem, i když ne tak, jak si představujete.
Je dokonce dobré, když hledáte ve starověkých učeních, filozofiích a
náboženstvích nebo v učení jiných ras a jiných národů pravdu, kterou vám
chci vyjádřit; protože ani to hledání nebude nerentabilní.
Ale přijde čas, kdy si uvědomíš, že myšlenky jiných myslí a učení jiných
náboženství, bez ohledu na to, jak jsou pravdivé a krásné, nejsou to, co pro
tebe zamýšlím; neboť jsem ti vyhradil myšlenky a učení, které jsou tvé a
pouze tvé a které ti dám tajně - až budeš připraven je přijmout.
Až přijde čas, jak to nevyhnutelně bude, že budete nespokojeni při hledání
učení různých náboženství, filozofií a kultů, které vás nyní zajímají, a
budete sklíčeni tím, že se nebudete blížit dosažení sil a duchovního růstů
tak autoritativně popsaných a údajně ovládaných pisateli knih, učiteli
filosofií a vyhlašovateli náboženství, - pak vám ukážu, že i když všechny
tyto knihy, učení a náboženství byly původně inspirovány Mnou a byly
provedeny a stále se podílejí na oživování srdcí mnoha lidí, ale pro vás to
nyní znamená, že přestanete hledat jakoukoli vnější autoritu a místo toho
omezíte své studium na Mou Knihu Života, vedenou a poučenou Mnou
uvnitř, Mnou samotným. Pokud to uděláte vážně a skutečně, zjistíte, že
jsem si vás vybral za velekněze náboženství, jehož sláva a vznešenost bude
všem ostatním, kteří byli zobrazeni vašemu dřívějšímu porozumění, jako
světlo Slunce, oproti zářením daleko vzdálené hvězdy.
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Rovněž si uvědomíte, že starověká náboženství byla dána Mým lidem z
dávných dob minulých a že náboženství jiných ras jsou pro Mé národy
těchto ras a že žádná z nich není pro vás; i když jsem vám je přinesl a
poukázal na mnoho úžasných věcí, které vás inspirovaly k rozhodnějšímu
hledání Mne v rámci jejich učení.
Říkám vám, to jsou věci minulosti a neměly by s vámi mít nic společného.
Nadešel čas, pokud to vidíte, kdy musíte odhodit veškeré nahromaděné
znalosti, všechna učení, všechna náboženství, veškerou autoritu, dokonce i
Mou autoritu vyjádřenou v tomto a v Mých dalších vnějších zjeveních;
neboť jsem vás povzbudil k vědomí Mé Přítomnosti uvnitř, ke skutečnosti,
že veškerá autorita, učení a náboženství pocházející z jakéhokoli vnějšího
zdroje, ať je jakkoli vznešený nebo posvátný, na vás již nemohou mít
žádný vliv, kromě toho, jak se stanou prostředkem, jak vás obrátit uvnitř ke
Mně, pro Mou konečnou autoritu nad všemi otázkami jakékoli povahy.
Proč tedy hledat ve věcech minulosti - v náboženství, lidských znalostech
nebo v zkušenostech ostatních - pomoc a vedení, které mohu poskytnout Já
sám?
Zapomeňte na všechno, co už dříve bylo. To, co je minulost, je mrtvé. Proč
zatěžovat svou duši mrtvými věcmi?
Jen do té míry, do jaké se držíte věcí, které jsou minulé, stále žijete v
minulosti a nemůžete mít nic společného se Mnou, který přebývám ve
všudypřítomném TEĎ, Věčné.
Do té míry, do jaké se připoutáváte k minulým činům nebo zkušenostem,
náboženstvím nebo učením, zakrývají vaši vizi duše a skrývají Mě před
vámi. Budou kdykoli bránit vašemu nalezení Mne, dokud se nezbavíte
jejich temného vlivu a nevkročíte do Světla Mého Neosobního Vědomí,
který nezná omezení a proniká nekonečnou realitou všech věcí.
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Podobně se vás budoucnost netýká. Ten, kdo hledá svou konečnou
dokonalost v budoucnosti, je připoután k minulosti a nikdy se nemůže
osvobodit, dokud jeho mysl již nebude tak pohlcena následky svých činů,
a nepozná Mě jako svého jediného Průvodce a vrhne na Mě veškerou
odpovědnost.
Vy, kteří jste se Mnou, jste nyní dokonalí a vždy jste byli dokonalí,
protože neznáte mládí ani stáří, narození ani smrt.
Vy, Dokonalý, nemáte nic společného s tím, co bylo nebo co má být.
Nestaráte se o nic jiného než o věčné TEĎ. To se týká pouze vás, to co vás
okamžitě konfrontuje, - jak dokonale vyjádřit Mou Ideu tady a teď ve
stavu, do kterého jsem vás záměrně umístil pro takové vyjádření.
Když to bude hotové, proč to nenechat za sebou, místo toho, aby jste to
táhli s sebou, a zatěžovali svou mysl a duši následky, které jsou jen
prázdnými skořápkami, ze kterých jste vytáhli jádro ?
To vše platí i pro reinkarnaci, ke které se víra mnoha myslí rychle
připoutává.
Co máte Vy, Dokonalý, Věčný, společného s minulými nebo budoucími
inkarnacemi? Může Dokonalý doplnit svou Dokonalost? Nebo Věčný vyjít
nebo se vrátit do věčnosti?
JÁ JSEM a Ty jsi, - JEDEN se Mnou, - a vždy Jsem byl a vždy budu. JÁ
JSEM ve vás přebývá a reinkarnuje se do VŠECH těl, a to za jediným
účelem vyjádření Mé Idei.
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Lidstvo je Moje tělo. V něm žiji, pohybuji se a mám Svou bytost,
vyjadřující slavné světlo Mé Idei prostřednictvím svých atributů, jejichž
Nebeské vyzařování lidského vidění je omezeno a zkresleno myriádami
zatemněných a nedokonalých aspektů lidského intelektu.
Já a Ty, kteří jsme Jedno se Mnou, se reinkarnujeme do lidstva, jak se dub
reinkarnuje do svých listů a žaludů, sezónu za sezónou, a znovu do tisíců
dubů zrozených z jejich tisíců žaludů a jejich dubů, generaci za generací.
Říkáte, že si pamatujete své minulé životy.
Ano? Jste si jistí?
Velmi dobře, co uděláte? Jen proto, že jsem vám umožnil letmý pohled na
realitu jednoho z Mých minulých výrazů, abyste mohli lépe porozumět
Mému významu, který vám nyní ukazuji, nemáte ode Mě záruku, že vy
osobně jste byli Mým průlivem tohoto výrazu.
Neboť nevyjadřuji se všemi směry, a Ty se Mnou, a nejsme Život a
Inteligence všeho vyjádření, bez ohledu na to, jaký je charakter, věk nebo
rasa?
Pokud vás potěší, že věříte, že jste skutečně byli tímto výrazem, je to dobré
a Já způsobím, že vám tato víra bude přínosem; ale pouze do té míry, že
vás připraví na velkou realizaci, která poté přijde.
Mezitím jste rychle připoutáni. Vaše osobnost, se svými sobeckými
touhami a sobeckým hledáním, je stále svázána na rukou a nohou k
minulosti a po svém vysvobození ze všech důsledků svých činů hledá své
vysvobození pouze do budoucnosti.
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A tím ovládá vaši mysl a intelekt touto falešnou vírou v narození a smrt, a
to je pro ni jediný způsob, jak dosáhnout konečné emancipace a sjednocení
se Mnou; a tím bránící realizaci vaší Věčné a věčně stálé Jednoty a že
můžete osvobodit své Já kdykoli budete chtít.
Je to jen osobnost, která se rodí a umírá a která hledá a snaží se prodloužit
svůj pobyt v těle a v pozemském životě a poté se vrátit do jiných těl poté,
co již nebudu mít pro její tělo žádný užitek.
Pouze s touto osobností jste svázáni výhodami a názory, které na vás
našla v průběhu věků, během nichž udržovala vaši lidskou mysl
zaneprázdněnou takovými klamy. Teprve když můžete povstat v
realizaci své Božské nesmrtelnosti, Všemocnosti a Inteligence a můžete
odhodit všechny osobní víry a názory, můžete osvobodit své Já z
tohoto zvráceného vztahu a můžete zaujmout svou skutečnou pozici
Mistra a Krále, Jeden se Mnou, sedět na Trůnu JÁ a přinutil osobnost,
aby zaujala své správné a přirozené místo jako služebník a poddaný,
připravená a ochotná poslouchat Můj nejmenší rozkaz, čímž se stala
nástrojem hodným Mého Použití.
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XIV. MEDIA A PROSTŘEDNÍCI.
Vy, kteří jste se ve své touze sloužit Mně, spojili s církví, náboženskou
organizací, okultní společností nebo duchovním řádem jakékoli povahy a
myšlení, tím, že jste napomáhali a podporovali její práci, aby Mě to
potěšilo a že v důsledku toho ode Mě můžete obdržet zvláštní laskavosti, poslechni si tato Má slova a přemýšlej nad nimi.
Nejprve vězte, že JSEM již s vámi spokojen, protože neděláte nic, co vám
nedovolím, a děláte to proto, abyste naplnili Můj záměr, - i když se vám
občas může zdát, že jednáte v rozporu s Mým přáním a jen abyste
uspokojili své vlastní touhy.
Vězte také, že poskytuji všem myslím všechny jejich životní zkušenosti,
které využívám výhradně k přípravě těla, zrychlení srdce a rozvíjení
vědomí, aby Mě mohly pochopit a abych mohl skrze ně vyjádřit Svou
Ideu.
Inspiruji mysli záblesky Mne a Mé Idei skrze tyto zážitky, a mluvil jsem
tak skrze inspiraci k mnoha, kteří vzali Má slova a napsali je do knih a
naučili je jiným myslím. Tato Slova, která jsem způsobil, zrychlují srdce a
vědomí těch, kteří jsou připraveni je přijmout, i když samotní autoři a
učitelé nerozuměli Mému významu.
Mnoho z těch, jejichž mysli tak inspiruji záblesky Mne a Mé Idei,
způsobím, že se stanu učiteli a vůdci, organizuji církve, společnosti a kulty,
přitahuji k nim hledače a následovníky, které Já, skrze slova, která skrze ně
mluvím, mohu zrychlit srdce a vědomí těch, kteří jsou připraveni Mě
poznat.
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Já, Neosobní uvnitř, to všechno dělám a učitelé a vůdci osobně nedělají
nic, pouze slouží jako kanály, kterými může Moje Idea vyjádřit vědomí
těch, které k nim za tímto účelem přitahuji.
Mysl je pouze kanál a intelekt nástroj, který používám neosobně kdekoli a
kdykoli je to nutné k vyjádření Mé Idei. Dokud se srdce nezrychlí a
neotevře se doširoka, aby Mě obsahovalo, nemůže člověk se svou
smrtelnou myslí a intelektem vědomě pochopit Můj význam, když skrze
něj vyjádřím Svou Ideu.
Vy, ve své touze Mi sloužit, jste možná našli u nějakého učitele nebo vůdce
osobnost, o které si myslíte, že z mnoha zdánlivě úžasných slov, která
skrze něj mluvím, Mě nyní obsahuje ve svém srdci.
Ve svých pochybnostech a úzkosti, abys Mě potěšil, a ve svém strachu z
Mé nelibosti, když jsi neposlouchal Mé příkazy, jsi možná šel za takovým
učitelem nebo vůdcem, který možná tvrdil, že je knězem nebo kněžkou
Nejvyššího, a myslel si na to, aby si dostal skrz takové Mojí zprávu pro
tebe nebo slova rady nebo pomoci od nějakého „Mistra“ nebo
„Průvodce“, kterého se můžeš držet. Až nakonec, v zármutku a ponížení z
deziluze, k níž nakonec nevyhnutelně dochází, jsi ještě jednou vržen zpět k
sobě, k Učiteli uvnitř, ke Mně, ke svému vlastnímu Pravému Já.
Ano, veškerý podvod, veškerá kázeň, veškerá snaha o vášnivost a
oddanost - nemluvě o vašich penězích a službách - k tomu, co považujete
za Mé dílo, a jejich sobecké odhalování a využívání k budování a
posilování jejich vlastní osobní moci a prestiže mezi svými následovníky;
krmení každého z vás jen dostatečným jemným lichocením a přísliby
duchovního pokroku, spolu s chytrým sofistikováním pod rouškou
vysokého a krásně znějícího duchovního učení, aby vás udrželi ve vazbě
na ně, takže je budete i nadále podporovat a ctít a oslavovat, kdykoli nad
vámi použijí bič Mé nelibosti, pokud nedostanou nepochybnou důvěru a
poslušnost, - ano, to vše dovoluji být, protože to je to, po čem toužíte a
hledáte, a Touha je skutečně agentem Mé vůle.
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Možná dokonce dáváte nějakému jinému učiteli - ať už viděnému, nebo
neviditelnému a bez ohledu na to, jak pravdivý, dobře míněný a duchovně
moudrý - koho si myslíte, že nelze zařadit do právě zmíněného druhu, vaší
bezpochyby lásku, oddanost a poslušnost a možná dostáváte to, co
považujete za učení a vedení v neocenitelné hodnotě.
To vše je v pořádku, pokud dostáváte to, co hledáte a myslíte si, že
potřebujete; neboť dodávám všechny věci, abych uspokojil takové touhy.
Ale vězte, že všechno takové je marné a neproduktivní ke skutečným
hledaným výsledkům; neboť všechno hledání a veškerá touha po
duchovním dosažení je osobnosti, a proto sobecká, a vede pouze ke
konečnému zklamání, deziluzi a ponížení.
Pokud to ale vidíte, je možné dosáhnout skutečných výsledků v deziluzi a
ponížení, protože to je to, co jsem vám otevřel a vedl k vám, když jsem
představil možnost získat pomoc od nějakého lidského učitele; a to,
deziluze a ponížení, k čemu jsem vás úmyslně přivedl, aby jste poté, co
jste se jako malé dítě stali ještě pokornějšími a poslušnějšími, a byli
připraveni naslouchat a poslouchat Mé Slovo, které bylo vysloveno uvnitř,
a když budete poslouchat, můžete vstoupit do Mého Království.
Ano, všechno hledání navenek tím skončí a přivede vás zpět ke Mně,
unavené, nahé, hladové, ochotné naslouchat Mému učení a udělat cokoli i
pro kůrku Mého chleba, kterou jste ve své tvrdohlavosti a domýšlivosti
dříve pohrdali a nepovažovali za dost dobré pro vašeho hrdého Ducha.
Nyní, pokud máte dost učení a učitelů a jste si jisti, že ve vás leží Zdroj
veškeré moudrosti, tato slova přinesou do vašeho srdce nevýslovnou
radost. Nepotvrzují totiž, že to, co jste již cítili, je pravda?
Pro vás, kteří to ještě nevidíte a stále potřebujete prostředníka, poskytl
jsem příběh o Kristu ukřižovaném pro vaše vykoupení, představující, jak si
přeji, abyste žili, abyste skrze ukřižování své osobnosti mohli povstat ve
vědomí k Jednotě se Mnou.
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Ale vám, kteří jste dost silní, abyste to snesli, říkám, že mezi vámi a
Mnou nepotřebujete žádného prostředníka, protože už jsme Jedno.
Pokud můžete, a víte to, můžete přijít přímo ke Mně ve Vědomí. Já,
Bůh ve vás, vás přijmu a vy budete se Mnou setrvávat na věky věků;
stejně jako Můj Syn Ježíš, muž z Nazareta, skrze kterého JÁ JSEM i
nyní se vyjadřuji, jak jsem se vyjadřoval před dva tisíce lety, a jak
jednoho dne se budu vyjadřovat skrze vás.
Vám, kteří se divíte, jak a proč říkám takové krásné a takové duchovní
věci skrze osobnosti, které nedokážou dostát tomu, co zjevně samy
vydávají, říkám:
Neosobně používám všechny cesty k vyjádření Mého Významu.
Některé jsem připravil na to, že budou lepším vyjadřovacím prostředkem
než jiní, ale osobně o Mně nic neví.
V některých jsem srdce zrychlil, tím lépe Mě obsáhli, a tím se vědomě stali
více v Jednotě se Mnou.
Někteří se staly natolik jednotnými ve Mně, že již nejsou odděleni ve
vědomí od Mne, a v Nich žiji, pohybuji se a vyjadřuji svoji duchovní
přirozenost.
Od prvních dnů vyjádření na Zemi jsem připravil své kněze a své proroky
a své Mesiáše, k ukázání světu Moji Ideu - Mé slovo, které se nakonec
stane tělem.
Ale ať už mluvím skrze Kněze, Proroka nebo Mesiáše, nebo skrze malé
dítě, nebo skrze tvého nejhoršího nepřítele, všechna slova, která tě
bytostně oslovují, jsou slova, která JÁ JSEM k Tobě mluví, skrz
organismus takového média k tvému vědomí Duše.
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Pokud by se shromáždilo několik lidí, kteří by slyšeli Mé slovo vyslovené
prostřednictvím jednoho z Mých kněží, není to kněz sám, ale Já, v srdci
každého posluchače, který čerpám z kněze životně důležitá slova, která
zapadají hluboko do vědomí každého. Kněz neví, co říká, že se vás to tak
dotýká, a možná ani nerozumí Mému významu slov, která k vám mluví.
Já v něm čerpám z kombinované oddanosti a víry ve Mně, vědomě i
nevědomě vyjádřené všemi těmi, kteří se kolem něj shromáždili,
Duchovní sílu, která slouží jako kanál nebo spojovací čára, skrz nebo
přes kterou dosáhnu vědomí těchto myslí, které se připravili pochopit
Můj význam. Protože i když mluvím stejnými slovy na všechny, přesto
tato slova obsahují pro každého zřetelnou a samostatnou zprávu a
nikdo nezná jinou než zprávu, kterou s ním mluvím; neboť Já v tobě
volím ze slov význam, který pro tebe zamýšlím, a Já v tvém bratru a
tvé sestře také volím význam, který zamýšlím pro každého z nich.
Když se dva nebo tři shromáždí v Mém jménu, vždy tam jsem; pro
Ideu, která je spojuje, inspiruji Já v každém z nich - protože je to Má
Idea. Ze spojení jejich aspirací ke Mně vytvářím médium nebo-li
kanál, kterým umožňuji vědomí Duše získat Mé záblesky, které každý
dokáže pochopit.
Každého kněze, každého učitele, každé médium, instinktivně je způsobuji,
aby to věděli, protože jsou to Moji vyvolení kněží; a také v nich
vyvolávám touhu obklopit se následovníky, abych se mohl zrychlit v
srdcích těch, kteří jsou připraveni na vědomí Mé Přítomnosti uvnitř. Sám
Kněz, Učitel nebo Prostředník, Mě možná nikdy uvnitř nepoznali a mohou
Mě považovat za oprávněného nebo-li osobního v nějakém mistru,
průvodci nebo zachránci; ale přesto jsou ti, které k nim vedu, Moji kněží, u
nichž, prostřednictvím určitých slov, které způsobuji, aby Moji kněží
mluvili, spolu s Duchovní silou poskytnutou různými uchazeči, jsem
oprávněn probudit jejich vědomí Duše do skutečného porozumění Mně,
Neosobnímu, sedícímu uvnitř - uprostřed všeho, v srdci každého.

84

Pro JÁ JSEM svého služebníka a JÁ JSEM každého následovníka, jsou
Jedno, Jedno ve vědomí, Jedno v porozumění, Jedno v lásce a Jedno v
záměru, což je účelem naplnění Mé vůle.
Toto JÁ JSEM, které je zcela Neosobní a nezná ani čas, prostor ani jinou
identitu, využívá pouze osobnosti kněží i následovníků a okolnost
osobního kontaktu jako prostředek k vyjádření Mé Idei, stále usilující
uvnitř o vnější výraz.
Kněží, kteří si berou důvěru mých následovníků a využívají ji k
prosazování svých soukromých účelů, probouzím k uznání Mé vůle a Mé
Idei ve správnou dobu. Toto probuzení však není pro jejich osobnosti
příjemné a téměř vždy způsobí mnoho utrpení a ponížení; ale jejich duše
se radují a zpívají Mně vděčné chvály, když to uskutečním.
Proto se nedivte někdy úžasným slovům Pravdy, která vycházejí z úst,
která zjevně nejsou způsobilá je vyslovit a nerozumí jejich významu; ani
na skutečnost, že se prostí následovníci často probouzí rychleji a rostou
nad rámec svých učitelů. Já, kteří přebývám jak v učiteli, tak v
následovníkovi, volím různé podmínky a poskytuji různé způsoby
vyjádření Mých atributů v každé odlišné Duši, přičemž každý zapadá do
času a místa, kde se mohou nejlépe doplňovat a pomáhat si; a spojit tak
všechny do nejharmoničtějšího vyjádření Mé Idei, jaké je za daných
okolností možné.
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XV. MISTŘI.
Vy, kteří se stále držíte myšlenky, učené různými učeními, že poskytnu
„Mistra“ nebo Božského učitele pro každého uchazeče o sjednocení se
Mnou, slyšíte Má slova.
Je pravda, že jsem vám v minulosti dovolil ponořit se do všech druhů
mystických a okultních knih a učení, povzbuzoval vaši tajnou touhu po
získání pravomocí nezbytných k dosažení tohoto vztahu vychvalovaného v
takovém učení, i do té míry, že se ve vás zrychlí nějaké mírné vědomí
vlastnictví takových sil.
Dokonce jsem povolil víru, že cvičením určitých cvičení, určitým
dýcháním a vyslovováním určitých manter byste k sobě mohli přilákat
„Mistra“ z neviditelného, který by se stal vaším učitelem a pomohl vám
připravit se na určitá zasvěcení, která by vás přijala na vyšší stupeň, v
nějakém tajném Řádu ve vnitřních rovinách existence, kde by se vám
otevřela velká část Mé Božské Moudrosti.
Povolil jsem nejen tyto věci, ale pokud to vidíte, byl jsem to Já, kdo vás
vedl k těmto knihám, inspiroval ve vás takovou touhu a způsobil, aby
taková víra našla místo ve vaší mysli; - ale ne za účelem, který si
představujete.
Ano, přenesl jsem vás skrz všechna tato učení, touhy a víry a pokusil jsem
se ukázat vaší lidské mysli Síly, které používám k vyjádření Mé Božské
Idei.
Vylíčil jsem tyto Síly jako Nebeské Hierarchie a že váš lidský intelekt by
mohl lépe porozumět, představil jsem je jako Anděly nebo Božské Bytosti,
Neosobní agenty nebo-li vykonavatelé Mé Vůle, zapojeni do procesu
uvádění Mé Idei, která byla na počátku.
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Ale nerozuměl jsi.
Váš lidský intelekt, zamilovaný do možnosti setkat se a komunikovat s
jednou z těchto bytostí, jak tvrdí některé z učení, je okamžitě přizpůsobil a
začal toužit po jejich vzhledu ve vašem životě, představoval si, že se
zajímají o vaše lidské záležitosti a že tím, že budete žít v souladu s
určitými pravidly stanovenými v určitých naukách, můžete je přimět, aby
vám pomohli získat Nirvánu nebo Nesmrtelnost.
Nyní jsem vám záměrně dovolil dopřát si takové iluze, nechat vás toužit a
modlit se a usilovně usilovat o dodržování všech daných pokynů; dokonce
jsem vás někdy vedl tím, že vám ve vidění a snech vyvolaných
sebevědomými pohledy předvedl ideální bytosti, o kterých jsem vám
dovolil věřit, že jsou takoví „mistři“.
Možná jsem ve vás dokonce způsobil otevření některých schopností, které
vám umožňují cítit přítomnost osobností, které přešly do duchovní stránky
života a které vaše touhy přitahovaly a snaží se naplnit část Mistra a
průvodce pro vás.
Nyní nastal čas, abyste věděli, že takové bytosti nejsou Mistři, ale také to,
že se Božské bytosti nenazývají Mistři; že Já a Já sám, vaše vlastní
Skutečné Já, JSEM pro vás teď jediným MISTREM, a dokud Mě nebudete
moci poznat i ve svém bratru; - že jakákoli bytost, ať už v lidské nebo
duchovní podobě, která se prezentuje vašemu vědomí a prohlašuje, že je
Mistrem, nebo která vám dovoluje nazývat ho Mistrem, není nic víc méně
než osobnost, stejná jako vaše, a proto není božská, jak vaše lidská mysl
chápe tento výraz, navzdory mnoha úžasným „pravdám“, které může
vyslovit, a „úžasným“ věcem, které může dělat.
Dokud vaše lidská mysl hledá nebo uctívá myšlenku Mistra v jakékoli jiné
bytosti, bez ohledu na to, jak vznešená nebo posvátná se vám může zdát,
tak dlouho budete takovými myšlenkami nasyceni; dokud vám, možná,
nedovolím setkat se a komunikovat s takovým „mistrem“.
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Pokud je vám tato „výsada“ zaručena, bude to jen proto, aby se urychlilo
vaše probuzení a vaše následné deziluze, až se dozvíte, že „mistr“ je ve
skutečnosti jen osobností, i když je v probuzení mnohem pokročilejší než
vy, ale přesto osobnost - a ne Božská, a vaše nejvnitřnější duše touží po
tom, abyste to věděli.
Nakrmím vás každou myšlenkou, která vám pomůže naučit se realitu
zdánlivých jevů, a pokud vás dovedu ke zjevnému podvodu a ztrátě víry
ve všechna lidská učení a ve veškerou lidskou a dokonce božskou
dokonalost, je to jen abych vám umožnil jasněji rozlišovat mezi podstatou
a stínem a připravit vás na ten mnohem vyšší Ideál, který na vás čeká.
Ve své lidské osobnosti se můžete povznést pouze do ideálu, který si vaše
lidská mysl dokáže představit. Prostřednictvím Touhy způsobuji, aby se ve
vás projevila Moje Vůle, a prostřednictvím Touhy provádím mnoho
úžasných děl.
Pokud o tom pochybujete, stačí použít Klíč;
Myslet na Mistra znamená vytvořit si ho.
Tato myšlenka na Mistra se podle vašeho myšlení stává tím, co si přejete a
představujete si, že je Mistrem.
Jinými slovy, svým myšlením stavíte na této myšlence, všechny vlastnosti,
které si představuje, že je mistr má. Vaše lidská mysl, prostřednictvím
touhy, prostřednictvím aspirace, prostřednictvím uctívání, musí vytvořit
tyto vlastnosti v nějaké imaginární bytosti, která je stále osobností, protože
si ještě nemůžete představit Neosobní bytost.
Musí se tedy tato myšlenka podle intenzity vaší touhy a myšlení dříve či
později skutečně projevit, buď tím, že k vám přiláká takovou osobnost v
těle, nebo oprávněnou v říši vizí a snů.
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Jakmile je tvá lidská mysl ustanovena, v určitém okamžiku si myslí, že
potřebuje Mistra, na kterého se může obrátit se svými lidskými zkouškami
a problémy s vysvětlením a radou, a že tak vyřeší životní problémy.
Jakmile k tobě přitáhnu toho, kdo tě zklame nebo tě podvede, vrhne tě
konečně zpět ke Mně, tvému vlastnímu Já, odrazeného, rozčarovaného a
poníženého, je to jen proto, že možná pak budeš připraven obrátit se ke
Mně uvnitř a budeš poslouchat Můj hlas, který k tobě po celá ta léta
promlouvá, ale kterého tvá hrdá a egoistická mysl neposlouchala.
Vy, kteří jste ještě neměli tuto zkušenost, kteří jste ještě nepotkali Mistra
svých aspirací, ať už v lidské nebo duchovní podobě; vy, jenž v Mých
slovech se vám nepodařilo probudit zrychlující odpověď na jejich pravdu,
- pro vás mám na skladě určité zkušenosti, které vás jistě později přivedou
ke Mně, a pak vám bude dáno vědět, že JÁ JSEM Mistr, inspirativní Idea
vně a uvnitř každé myšlenky a každé aspirace na Mistra, který vstoupí do
vaší mysli, ať už přichází zevnitř nebo zvenčí.
Učí se: „Když je žák připraven, objeví se Mistr.“ A to je v jistém smyslu
pravda; ale ne tak, jak jste to interpretovali.
Vaše tajná touha po Mistrovi ho přivede k vám, ale pouze když jsem vás
připravil na takový vzhled. Ale takový vzhled bude jen zdáním Mistra.
Pravého Mistra nebo Učitele, když se objeví, možná nikdy nepoznáte;
Neboť může být ukrytý v zajímavém příteli, obchodním partnerovi, ve
vašem sousedovi nebo ve vaší vlastní manželce nebo manželovi či dítěti.
Vy, kteří jste povstali nad Touhu, vy, kteří již nehledáte Mistra ani Učitele,
ani Mě, ale zůstáváte sami ve víře Mé Věčné Přítomnosti a zaslíbení, - pro
vás mám připraveno shromáždění a společenství, které přinese vaší duši
takovou radost a požehnání, jaké vaše lidská mysl nedokáže pojmout.
Nyní je to záhada a dokud to nepochopíte, můžete oprávněně tvrdit, že
výše uvedené není v souladu s určitými zde uvedenými prohlášeními a že
je v rozporu s učením v Mých dalších Zjeveních.
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Nebojte se; toto tajemství vám bude odhaleno - pokud si opravdu přejete
znát Můj Význam.
Do té doby, proč se při svém hledání uspokojit s čímkoli menším než
Nejvyšším?
Proč hledat v lidském nebo duchovním učiteli, průvodci, mistrovi nebo
andělovi nutně omezený projev Mé Dokonalosti, když můžete přijít přímo
ke Mně, Bohu ve vás, vševědoucímu, všemocnému, všudypřítomnému,
Inspirativní Idei vně a uvnitř všeho projevu?
Tak jako JÁ JSEM v Tobě, stejně tak JÁ JSEM v každém kdo hledá, a tak
veškerá Moudrost, veškerá Moc a veškerá Láska, kterou mají, pocházejí
pouze ode Mně, proč teď ke Mně nepřijít a nechat Mě připravit tě také,
abych mohl skrze Tebe vyjádřit své Vše?
Jste lidská osobnost, přesto jste Božští, a proto Dokonalí.
První z těchto pravd věříte, druhé nevěříte.
Přesto jsou obě pravdivé. - To je tajemství.
Jste přesně to, co si myslíte, že jste.
Jedno nebo druhé, kdo jste? - Nebo oboje?
Jsi se Mnou. JÁ JSEM v Tobě, ve Tvé lidské osobnosti, ve Tvém těle,
mysli a intelektu. JÁ JSEM v každé buňce Tvého těla, v každé
vlastnosti Tvé mysli, v každé schopnosti Tvého intelektu. JÁ JSEM
Duše, aktivní princip každého z nich. Jsi ve Mně. Jsi buňka Mého těla;
Jsi atributem Mé mysli; Jsi schopností Mého intelektu. Jsi část Mne,
přesto jsi Já, Moje Já. Jsme Jeden a vždy jsme byli.
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Tato myšlenka na Mistra, na kterou jsem upozornil vaši mysl, byla pouze
proto, aby vás vedla a připravila na tuto Ideu Mě, vašeho Neosobního Já,
Anděla Světla, záře Mé Bytosti, vašeho vlastního Božského Pána a Mistra
uvnitř.
Ano, Já, tvé Božské Já, JSEM Mistrem, a tvá duše způsobila, že jsi hledal,
a až Mě najdeš a budeš vědět, že JÁ jsem tvé Já, pak se ve svém lidském
vědomí rád staneš Mým učedníkem, s láskou na Mě budeš čekat , a budeš
se zajímat pouze o to, že Mi budeš věrně sloužit, a to jak v sobě, tak ve
svých bližních. A pak pochopíš, proč pouze „Jeden je tvůj Mistr, dokonce
Kristus.“
Protože Já jako Kristus přebývám ve všech lidech a JSEM jejich
jedním a jediným Já. Skrze všechny lidí, které JÁ JSEM k tobě kdy
volal, snažím se dosáhnout a zapůsobit na tvé lidské vědomí. Jelikož tě
neustále učím, nejen skrze všechny lidi, ale prostřednictvím všech cest,
které jsou v té době potřebné, mám mnoho způsobů, jak dosáhnout
tvého vědomí a využít vše k tomu, abych tě dovedl k realizaci Mého
Významu.
Mluvím mnoha hlasy - hlasem všech lidských emocí, vášní a tužeb.
Mluvím hlasem přírody, hlasem Zkušenosti, dokonce i hlasem lidského
poznání.
Ano, to je všechno Můj hlas, který neosobně používám, abych pro vás
vyjádřil jedinou skutečnost, že JÁ JSEM ve Všem a že JÁ jsem Všichni.
To, co tento Hlas říká svými tisíci způsoby, je to, že i vy jste součástí
tohoto všeho a že Já Jsem ve vás a čekám na vaše uznání Mne a vaši
vědomou spolupráci ve vyjádření Mé Idei o Neosobní Dokonalosti na
Zemi, tak jako se to vyjadřuje v Nebi.
Až toto uznání přijde, až teprve poté, jste připraveni setkat se a poznat
skutečného Mistra. Až potom si uvědomíte, proč Já, vaše vlastní Neosobní
Já, mohu být a JSEM jediným možným Mistrem vaší lidské osobnosti.
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Pak také pochopíte, proč byste ve svém osobním, odděleném vědomí
nikdy nemohli poznat nebo rozpoznat skutečného Mistra, kdybyste se s
ním setkali ve fyzickém těle, - dokud nebudete schopni vstoupit do svého
Kristova Vědomí, Mého Vědomí ve vás a uvnitř On by pro vás neexistoval
jinak, než jako laskavý a ochotný přítel nebo učitel.
Když dosáhnete tohoto Vědomí, pak budete jedině hodni a kvalifikovaní,
abyste věděli a komunikovali se svými druhy ve Velkém Bratrství Ducha,
Těmi, kteří zvládli sebe a kteří žijí jen proto, aby svým mladším bratrům
také pomohli najít Božské Jedno uvnitř.
Pokud by měla do vašeho života vstoupit bytost, která by se vám zdála
Božská a která by vás nechala myslet si nebo mu říkat Mistr, ještě není
zcela Neosobní. Takový člověk by mohl být mistrem, ale nebyl by to
Božský, po kterém vaše duše touží mu sloužit.
Možná byste byli spokojeni, kdybyste takového Mistra měli, i kdyby
nebyl zcela Neosobní. Pokud ano, pak bych vás dále přivedl k poznání
jeho osobních nedokonalostí neustálým srovnáváním s Mou Neosobní
Dokonalostí; dokud se konečně neobrátíte a nepřijdete ke Mně v úplném
opuštění, uznáte Mě a Mou Neosobnost jako jediný Model a Ideál a jako
pravou Příčinu, která inspirovala vaše dlouhé hledání Mé Dokonalosti,
kterou by bylo možné najít jen uvnitř, skrytou hluboko uvnitř vaší vlastní
Duše.
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XVI. KRISTUS A LÁSKA.
Vám, kteří se bojíte, že Moje slova mohou zničit vaši víru a lásku k Pánu
Ježíši Kristu, říkám:
Téměř před dvěma tisíci lety, kdy proces vyjádření Mé Idei dospěl do
stádia, kdy jsem mohl ukázat část své Božské reality, abych to mohl udělat
a připomenout svým lidským atributům jejich poslání na Zemi, bylo nutné
se vyjádřit prostřednictvím lidské osobnosti a projevit se v lidské podobě
Mými Božskými vlastnostmi, aby jejich lidské mysli a intelekt mohly
vidět a pamatovat si Mě a inspirovat se v nich, aby se Moje Idea mohla
podobně vyjádřit skrz ně a projevit se ve jejích lidských osobnostech.
To jsem udělal skrze osobnost Ježíše, muže z Galileje, zobrazující
lidskému chápaní, prostřednictvím Mých učení daných skrze Něho a
prostřednictvím Mého života projeveného Ním, co bylo nezbytné k
úplnému vyjádření Mé Božské Idei.
Ukázal jsem, ze zkušeností symbolické povahy, skrze kterou jsem
způsobil, že ní prošla Jeho lidská osobnost, kterou jsem pro tento účel
vytvořil, tak jako všechny osobnosti musí projít, Moje lidské atributy,
které tyto osobnosti stvořily, se mohou znovu stát natolik Neosobními,
vědomé vyjadřující se Mnou, Mou Božskou Ideu.
Všichni z vás, Mé lidské atributy, dříve než JÁ JSEM uvnitř probudí vaši
lidskou mysl k uskutečnění Mne, vaše Božské Já se musí narodit z
Panenské Lásky v pokorných jeslích - v místě, kde se dobytek přichází
krmit (pokorné a zkroušené srdce naplněné vírou a důvěrou v Boha, ke
kterému lidská nebo-li zvířecí přirozenost musí přijít). Poté musíte být
vzati do Egypta, země temnoty (nebo-li intelektuální činnosti), kde budete
růst a prospívat tělem a porozuměním, dokud nebudete silní s pocitem
Mne uvnitř. Pak, když si dostatečně uvědomujete Mou Moc a Moji Lásku,
začnu skrze vás mluvit slova moudrosti a pravdy, která budou mást učené
světa, dokonce i Mocné zákona.
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Poté bude následovat dlouhé období studia a meditace, ve které dozrává
mysl a rozvíjí duši, dokud nedospějete k úplné zralosti JÁ JSEM vědomí
uvnitř a které vás připraví na křest v Jordánu, kdy budete zcela otevřeni ke
Mně, k plnému vědomí, že Vy a Já jsme Jedno, že neexistuje žádné
oddělení, že JÁ JSEM vaše skutečné Já; a Já Jsem od nynějška zcela
povolen řídit vaše životy.
Potom vás zavedu do světa, zvaného v Mém dalším zjevení, poušť, abych
vás vyzkoušel a posílil a aby jste si zvykli na Neosobní používání Mých
Božských atributů. Přinesu vám tři velká pokušení moci, sebe
spravedlnosti a Peněz, dokud neprokážete, že nic z intelektu, nic ze sebe,
nic z vnějšku vás nemůže pokoušet zapomenout na Mě uvnitř a na Můj
Hlas a Mě samotného, ať už mluvím ve vašem srdci nebo v srdcích vašeho
bratra, je to jediný Hlas, který jste nyní schopni slyšet.
Je prokázáno, že začne období konání zázraků a učení zástupu,
doprovázené nadšením a pronásledováním nevěřícího a posměšného světa;
následované soudem před Pilátem Pontským, představitelem světského
zákona; odsouzení; výstup na Kalvárii nesoucí kříž; přibití na kříži;
utrpení; tři dny v hrobce; a pak konečné vzkříšení, když vstoupíte do
úplného sjednocení se Mnou.
Všechno to má svůj vnitřní význam neboli Duši a které byste měli snadno
pochopit, pokud jste Mi otevřeli své srdce.
Taková byla v minulosti Cesta pro vás a pro všechny, kteří studovali a
následovali Mé učení, uvedené v Mých dřívějších Zjeveních. Nyní nastal
čas, kdy jsem vás i mnohé připravil na novou Výjimku, ve které můžete
vstoupit do Mého vědomí přímo a Neosobní cestou. Ti, kteří jsou
dostatečně velcí a dostatečně silní, aby odhodili všechna tvrzení lidské
osobnosti, a kteří mohou říci JÁ JSEM a vědět, že JÁ JSEM JEDEN
uvnitř, který jim dává tuto sílu a umožňuje jim povznést se nad přitažlivost
a vlivy vnějšího světa, - to jsou ti, které jsem si vybral, skrze něž mohu
vyjádřit veškerou podivuhodnou slávu Mé Božské Idei.
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Kristus, nebo JÁ JSEM Vědomí, se musí narodit ve vašem srdci a v
srdci každé lidské osobnosti, musí růst a vzkvétat a nějakým
způsobem projít každou zkušeností symbolizovanou v životě Ježíše,
než přijdete k tomuto bodu a stanete se vědomým vyjadřovatelem Mé
Božské Idee se Mnou. Příklad Kristovy Lásky a Soucitu, který jsem
vyjádřil v tomto životě, musíte do jisté míry vyjádřit také ve svém
životě, než budete moci ochutnat plody této Lásky, kterou ve
skutečnosti není Láska, ale Svatá Trojjedinost, - Láska-MoudrostMoc, to je skutečné vyjádření Mého Neosobního Života.
Dosud jste neznali význam Neosobního Života, proto jste nemohli znát
význam Neosobní Lásky. Láska pro vás, pokud budete pečlivě analyzovat
ten pocit, byla vždy lidskou emocí nebo-li výrazem; a nedokázali jste si
představit lásku zbavenou nebo nepřipojenou k nějakému lidskému nebo
osobnímu zájmu.
Nyní, když Mě začneš cítit ve svém srdci a otevíráš ho dokořán, aby Mě
obsahovalo, naplním tě úžasným zvláštním novým pocitem, který
kreativním instinktem zrychlí každé vlákno tvého bytí a bude pro tebe
opravdovým Elixírem Života. Neboť ve vnějším vyjádření tohoto pocitu,
když jej tedy skrze tebe vylévám do světa, ochutnáš nevýslovnou sladkost
Mé Svaté Neosobní Lásky s doprovodným osvětlením mysli a vědomí
neomezené Moci; a udělá z tebe úplně obětavý, a proto dokonalý kanál pro
Neosobní vyjádření Mé Božské Idei.
Potom si uvědomíte, že jste součástí Mně a součástí každé jiné bytosti a že
vše, co máte nebo jste, není vaše, ale Moje, pro Mé použití kdekoli a
jakkoli.
Váš život již nebude soustředěn ve vašem já, ale toto já bude ztraceno,
sloučeno ve vašich ostatních Já, bude dávat volně váš život, vaše
porozumění, vaši sílu, vaši podstatu, což jsou jen fáze Mého Neosobního
Života nebo-li Mé Neosobní Lásky, kterou jsem vám rozdělil pouze pro
takové použití.
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V osobnosti Ježíše, Krista, jsem projevil hodně Neosobní Lásky, dost na
to, abych vás inspiroval a vedl k tomu, abyste se snažili napodobit Jeho
život a Jeho Osobnost, a skrze takové hledání a snahu ve vás probudit
Kristovo Vědomí ve vás. Prostřednictvím tohoto probuzení a poznání, že
Kristus je pouze kanálem nebo-li dveřmi, které se Mi otevírají, jsem vás
konečně přivedl do bodu, kdy můžete vstoupit dovnitř a vědomě se stát
součástí Mého Neosobního Života.
Zde vám říkám jasně, že Moje Neosobní Láska nemá nic společného s
osobním životem a osobními láskami. Všechna taková jsou jen vnější
média, které používám, abych vylil ze srdce lidstva do světa mou
Skutečnou Lásku, která vždy vyjadřuje svou všezahrnující, vitalizující,
kreativní a povznášející Moc.
Má Láska neuvažuje o jednotlivci nebo osobnosti; jsou to jen pěšáci na
šachovnici života, kterou pohybuji, jak považuji za nejlepší k dosažení
svého účelu - úplného a kompletního vyjádření Mé Božské Idei v lidstvu.
Pouze v lidstvu mohu vyjádřit Svoji Ideu, tak jako svou představu o sobě
můžete vyjádřit pouze ve své lidské osobnosti a skrze ni.
V lidstvu žiji, pohybuji se a mám Svoji Bytost. Je to smrtelná osobnost a
tělo Mého nesmrtelného Já, tak jako svou osobnost a její tělo používáte k
vyjádření své bytosti.
Všechny jednotlivé lidské osobnosti se svými těly jsou pouze buňkami
Mého těla lidstva. Stejně jako JÁ JSEM ve vás, nyní buduje své tělo, takže
skrze něj můžete dokonale vyjádřit Mou Ideu ve vás, nebo-li vaše
Skutečné Já, tak postupně buduji lidstvo, takže skrze něj mohu dokonale
vyjádřit Svou Ideu o Mém Já.
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Když se jednotlivé buňky Mého těla lidstva, stejně jako buňky vašeho
lidského těla, účastní na Mém životě stávají se Neosobními a
Harmonickými částmi orgánů, které tvoří, žijí zdravě a šťastně. Ale
nechme jednu buňku postavit se proti obecnému zákonu jejího orgánu
nebo jednat v rozporu s ním a harmonické fungování tohoto orgánu se
stává nemožným, což přirozeně ovlivňuje celé tělo a vede k nemoci.
Každá buňka orgánu je nedílnou součástí tohoto orgánu a její práce je
nezbytná pro dokonalé fungování tohoto orgánu a pro dokonalé zdraví
Mého těla. Takže pokud se každá buňka nevzdá veškeré své moci a
veškeré své inteligence, které jsou pouze atributy života, který jí dávám,
směrem k dokonalému fungování celého Mého těla, jediným výsledkem
pro Mé tělo může být neharmonie s následnými účinky, - nemoc, utrpení,
hřích, otroctví, chudoba, nedostatek porozumění, rozpad nebo smrt.
Stejně tak, pokud se každý orgán nevzdá veškeré inteligence a všech sil,
kterými jsem ji obdaroval, za jediným účelem vyjádření a udržení života
Mého těla v dokonalém zdraví, jediným výsledkem může být
dezorganizace, narušení, vzpoura a nakonec VÁLKA, - válka mezi
různými orgány a mezi jejich příslušnými buňkami a větší či menší
následný chaotický stav v celém Mém těle.
V Mém těle Lidstva by to znamenalo válku mezi národy, které jsou orgány
Mého těla. Jelikož je celá válka pouze akutní chorobou nebo disharmonií,
a tak Můj Život, který se v lidstvu projevuje jako Neosobní Láska, se může
vyjádřit pouze v harmonii - tak jako ve fyzickém těle, vždy využívá,
vyrovnává a připravuje podmínky, aby se tak mohl vyjádřit.
To se děje buď postupné vyhlazením všech chorob, oslabených a
nevhodných buněk z různých orgánů těla, nebo rozvinutím nemoci do
zhoubné formy - jako je horečka, vodnatost, infekce, otrava krve nebo
degenerace, ve fyzickém stavu těla. Rychle odhodí miliardy takových
buňek, dokud není určitý orgán buď vyčištěn, nebo jeho funkční schopnost
zcela zničena.
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Jinými slovy, skutečný život a dílo každé buňky a každého orgánu spočívá
v tom, že se vzdá svého individuálního života, kterým může být nebo být
vyjádřeno celé Mé tělo v dokonalé harmonii. Když každá buňka a každý
orgán nemá jinou myšlenku, než je tato, a vytváří ze sebe čistý a nezištný
kanál, kterým může proudit Můj Neosobní Život, stalo se Mé tělo
harmonickým a dokonalým Celkem; a pak může Moje Idea vyjádřit na
Zemi své Božské síly a možnosti, stejně jako to dělá v Nebeské říši
věčného.
Když se zcela vzdáš Mne, Já skrze tebe budu moci nalít Svou Svatou,
Neosobní Lásku, která nebude mít jinou myšlenku než dokonalé vyjádření
té Lásky, která je Mým skutečným životem, bude Mi skrze tebe umožněno
zrychlit a probudit ty, kolem tebe postupně k poznání Mne, Krista v nich,
aby i oni se Mě zcela vzdali. Nakonec orgán nebo-li ta konkrétní část
Mého Těla Lidstva, které ty a oni tvoří, dosáhne dokonalého zdraví a
harmonie a přidá svůj podíl k dosažení a udržení dokonalého zdraví v
Mém celém těle.
Až přijde takový čas, Moje Božská Životní Síla neboli Moje Neosobní
Láska bude proudit a projevovat se v celém lidstvu a Moje Idea se bude
plně projevovat na Zemi, tak jako je to v Nebi. Země a všechna pozemská
těla již nebudou z hrubého fyzického materiálu, jak se dříve zdály, ale
stanou se zcela očištěnými a čistými od sobectví a budou znovu
pozvednuty, odkud sestoupily.
Za účelem jejich vytvoření bude dosaženo vývoje nových organismů pro
vnější projev a lidské vyjádření Mé Božské Idei; a bez dalšího použití
fyzického nebo-li vnějšího média takového vyjádření, budu dále vytvářet a
vyjadřovat pouze pomocí Podstaty Mysli, což je jediné médium potřebné v
Nebeském světě Neosobního Života.
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XVII. NAJDI MNĚ.

Vy, kteří jste si pečlivě prostudovali vše, co zde bylo řečeno, a kteří si
myslíte, že jste Mně zahlédli, ale přesto si nejste jisti, přibližte se a
poslouchejte svou Duší, co teď musím říci.
BUĎ TICHÝ! - A VĚZ, - JÁ JSEM, - BŮH.
Pokud jste se naučili „být tichý“, pokud jste studovali a meditovali o
tomto „Já“ jako o Bohu ve vás, pokud jste schopni jej odlišit od
osobního já a jste si vědomi toho, že jste schopni vyjít ven, jakoby to
bylo s vaší osobností a pohlížíte na své lidské já takové, jaké je, díváte
se na všechny jeho drobné chyby a slabosti, jeho základní sobectví,
jeho zvířecí chutě a vášně, jeho dětské touhy a pošetilou pýchu a
marnosti;
Pokud toto všechno dokážete a viděli jste tyto věci s jasným viděním,
vězte, že v těchto okamžicích jste byli Jedni se Mnou ve vědomí, že to
bylo vaše Skutečné Já, Já ve vás, což vám dovoluje vidět Mýma očima
Skutečnost věcí.
V těchto okamžicích jste byli osvobozeni od své osobnosti a přebývali v
Mém Vědomí, říkejte mu Kosmické, Univerzální, Duchovní nebo
Neosobní Vědomí, jak chcete; protože jste tyto věci nemohli vidět ve
svém já, jedině skrze Neosobní oči, Moje oči.
Opět, pokud se podíváte zpět, mnohokrát si vybavíte, kdy jste se cítili
silně pobízeni dělat určité věci, z nichž některé jste dělali, s
dokonalými výsledky; proti jiným, proti nimž jste argumentovali, váš
intelekt vás přiměl k různým činům, a často následkem byl neúspěch,
zklamání nebo utrpení.
99

Toto hnací vědomí bylo jen vaše skutečné Já, Já ve vás, v takových
okamžicích, kterých jsem vás vedl a zřetelně vám říkal, co máte dělat. V
těch okamžicích, které jste slyšeli svými Duchovními ušima, Mýma ušima,
a když jste Neosobně poslouchali, následoval úspěch a uspokojení, ale
když jste si osobně mysleli, že to víte lépe, došlo k nepohodlí, lítosti a
neštěstí.
Když došlo k okamžikům, kdy jste při kontaktu s ostatními pocítili blížící
se události nebo blízkost neviditelných osob nebo neharmonické vibrace.
Toto je pouze Vaše skutečné cítění ve vašem Duchovním nebo-li
Neosobním těle, jehož vědomí, které ví, je stále ve střehu, aby vás
ochránilo, varovalo a radilo vám ohledně všech vnějších věcí, podmínek a
událostí.
Nejlepší a nejjistější způsob, jak Mě možná poznáš, je, když tvé srdce
naplní Nesobecká Láska a existuje silné a přesvědčivé nutkání někomu
pomoci, uzdravit jeho neduhy, zmírnit jeho utrpení, přinést mu štěstí,
poukázat na Cestu Pravdy, - to je skutečný pocit Mně ve tvém nitru,
odsunutí osobnosti stranou, pomoci tvé mysli a těla za účelem, jak jsem je
vytvořil, jako cestu pro vyjádření Mé Skutečné Přirozenosti, kterou je
Dokonalá Láska, Kristus Boží, ten, který oživuje, zrychluje, dává život,
posiluje, uzdravuje, dodává vše a dodává informace ve vesmíru.
Na to vše bylo poukázáno, aby to na vás zapůsobilo, že jsem to Já, ve
vašem duchovním těle, dokonalém těle uvnitř, kde přebývám, kdo s vámi
tak vždy mluví, radí vám, učí vás, varuje a pomáhá vám, ve všech
záležitostech života, ano, v každém malém detailu.
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Pokud se jen obrátíš ke Mně a budeš pečlivě sledovat a studovat tyto
dojmy, které dostáváš každou chvíli, a naučíš se jim důvěřovat, a tak čekat
a odpočívat ve Mně, vložením veškeré své víry ve Mě, vpravdě tě povedu
všemi způsoby; Vyřeším za tebe všechny tvé problémy, ulehčím ti
veškerou práci a budeš veden zelenými pastvinami, vedle stojatých vod
života.
Ach, Mé dítě, pokud utratíš jen desetinu času a energie, kterou jsi
promarnil hledáním mezi slupkami lidského poznání a lidských učení, v
upřímném a odhodlaném úsilí zaměřeném na to, abys Mě našel;
Pokud tedy budeš věnovat jen jednu hodinu každý den samotnému Mně,
představujíc si a praktikujíc Přítomnost Mě v tobě;
Zde ti slibuji, že Mě nejen brzy, velmi brzy najdeš, ale budu pro tebe
nevyčerpatelným zdrojem takové Moudrosti, Síly a Pomoci, jak si tvá
lidská mysl nyní nedokáže představit.
Ano, pokud Mě budete tedy hledat, abych byl PRVNÍ ve vašem životě,
nikdy neodpočívali, dokud Mě nenajdete, nebude to dlouho předtím,
než si uvědomíte Mou Přítomnost, Můj Milující Hlas, který bude
neustále mluvit z hlubiny vašeho srdce.
Naučíte se ke Mně přijít ve sladkém přijímání a zjistíte, že zůstáváte v
Mém vědomí a že ve vás zůstává Moje Slovo a že vše, po čem toužíte,
se vám bude zdánlivě zázračným způsobem dít.
Toto nepřetržité setrvávání ve Mně může být zpočátku obtížné,
protože Svět, Tělo a Ďábel stále předkládají důkazy vašemu vědomí.
Ale zvyknete si na používání Mých Neosobních očí a brzy uvidíte do
reality věcí, dokonce i do reality těchto zdánlivých pánů Země.
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Pak zjistíte, že bydlíte v úžasném novém světě, obývaném andělskými
bytostmi, využívajícími těla svých lidských osobností pouze jako
vozidla, nástroje nebo oblečení, ve kterých mohou kontaktovat
pozemské podmínky a zkušenosti, které vytvořili, a aby rozvinuli
vlastnosti Duše nezbytné pro dokonalé vyjádření Mé Idei na Zemi.
Pro vaše oči pak nebudou žádné stíny, žádné zlo a následně žádný
ďábel; protože vše je Světlo a Láska, Svoboda, Štěstí a Mír, a uvidíte
Mě ve všech, v každé Bytosti, nějaký atribut Mě, v každé živé věci
nějakou fázi Mně; a budete potřebovat jen to, aby moje Láska zářila z
vašeho srdce a osvítí pro vás skutečný význam všeho, co vidíte.
Pak přijde velké Uvědomění, že jste našli Boží Království, že v něm
chodíte, že je to právě tady na této Zemi, že se to projevuje všude
kolem vás, že v něm žijete pořád, ale nevěděli jste to;
Že místo toho, aby jste byli na nějakém vzdáleném místě, je to ve
vašem vlastním bytí, ve všech ostatních bytostech, nejvnitřnější
vnitřek všech projevených věcí.
Jinými slovy, bude zjištěno, že je to SKUTEČNOST VŠECH věcí, a že
vše navenek se zdá být jen stínem této reality, vytvořené mylnými
představami člověka a jeho vírou v jeho oddělenost od Mě.
Když najdete Království, také si v něm najdete své místo, protože si
nyní uvědomíte, že jste ve skutečnosti jednou z Mých božských
atributů, že vaše práce byla pro vás od začátku stanovena a že vše, co
předcházelo, bylo jen přípravou a přizpůsobením vaší lidské osobnosti
pro tuto práci.
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Celá vaše duše tančí s radostným očekáváním, že jste se po všech těch
mnoha letech putování konečně vrátili do Mého Domova a nyní můžete
vstoupit do Mého Skutečného Života, Jedno ve Vědomí se Mnou a se
svými ostatními Já, všichni pracující přinést na Zemi konečné dokonalé
vyjádření Mé Božské Idei.
Vy, kterému toto čtení přineslo vzpomínky na předchozí radosti a jehož
Duše se v reakci zrychlila, nenechávejte tato slova, dokud od nich
nedostanete vše, co vám musím říct. Buďte tiší! a poslouchejte Můj vnitřní
hlas a učte se o slávě, která na vás čeká - pokud jste schopni vidět
Neosobními očima a slyšet Neosobním porozuměním.
Pokud vám však toto čtení přináší vaše první vidění Mé reality ve vás,
uvedení do pohybu touto částečnou realizací Mne a Mého Království,
vysokých vibrací, které vás zvednou do dočasné Duchovní extáze, a vy se
rozhodnete snažit se vždy dodržovat v tomto Vědomí Mě a vždy Mě
poslouchat, - nedejte se odradit, pokud selžete, když ihned poté nastane
příležitost vyzkoušet si upřímnost a sílu vašeho odhodlání.
Pouze ve vašem pokusu a neúspěchu a horlivém uvědomění si vašeho
nedostatku síly a schopnosti odpočívat a důvěřovat Mně, ve vás mohu
zrychlit vědomí Mých Božských Mocí, které se kdy skrze vás projeví.
Tyto vysoké vibrace jsou pouze probuzením určitých vlastností Duše a
jejich odpovídajících schopností, které je třeba probudit, než mohu takové
Moci projevit.
A přirozeně, když jsou takové vlastnosti Duše probuzeny, setkávají se s
aktivním odporem některých dalších kvalit, které doposud ve vaší
přirozenosti držely nesporný vliv, a které je třeba překonat a podmanit a
poté pozdvihnout do jejich skutečné služby, než budou moci vlastnosti
duše svobodně vyjádřit.
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A tato opozice by měla a bude posilovat a testovat a zdokonalovat
vyjádření těchto vlastností Duše, protože musíte být schopni odolat
každému útoku zvenčí, než budete moci plně projevit všechny Mé Božské
Moci tlačící se zevnitř.
Vězte, že ve vás projevuji tyto Moci tak rychle, jak to dokážete snést a být
silní.
Chybou, kterou děláte, je snaha o růst.
JÁ JSEM Strom života ve vás. Můj Život bude a musí se prosazovat, ale
bude to dělat postupným a stabilním růstem. Nemůžete přijít do svého
ovoce, dokud na něj nedorostete. Pamatujte si, že Můj Život vás neustále
buduje v dokonalost zdraví, síly a krásy, která se musí projevovat navenek
tak, jak to vyjadřuje i nyní uvnitř.
Vy, kteří jste si začali uvědomovat JÁ JSEM uvnitř, ale ještě jste se
nenaučili komunikovat se Mnou, poslouchejte a učte se nyní.
Naučili jste se „Buď tichý“ a možná jste uvnitř cítili Moji Přítomnost.
Pokud ano, uvědomte si, že jsem tam, a položte mi otázku. Potom s
tichou, upřímnou modlitbou se ke Mně otočte pro odpověď, ale bez
úzkosti, péče nebo osobního zájmu a s otevřenou myslí s jistotou
čekejte na dojmy, které přijdou.
Pokud přijde odpověď, kterou poznáte jako to, co jste někde slyšeli
nebo četli, okamžitě ji vyhoďte a řekněte: „Ne. Otče, co Ty říkáš? “
Jiné myšlenky mohou pocházet z jiných lidských zdrojů, ale pokud
jste ve střehu, poznáte je jako takové a odmítnete je přijmout. Pak,
pokud se Mě budete neustále ptát, konečně dostanete odpověď, o
které budete mít pocit, že je opravdu ode Mne.
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Tak to bude zpočátku. Když jste se naučili rozlišovat Můj hlas od
všech ostatních hlasů, a můžete udržet svůj osobní zájem zcela
stranou, pak se budete moci držet tichého společenství se Mnou podle
libosti, bez rušení od myšlenek druhých, přesvědčení a názorů; a
můžete se zeptat na jakoukoli otázku, kterou si přejete, nebo se vás
může někdo zeptat na jakoukoli otázku týkající se jakéhokoli
problému, s nímž potřebuje pomoc, a Já vám v tu chvíli vložím do
mysli slova, která chcete promluvit, buď tiše pro sebe, nebo slyšitelně
svým jazykem, pro ostatní.
Ty, Můj milovaný, který jsi Mně zasvětil své já a ohýbáš veškeré úsilí,
abys našel se Mnou sjednocení, ale místo toho jsi zjevně zjistil, že každá
podpora světa byla uzavřena nebo je zrušena a že jsi bez peněz a bez přátel
a nevíš, kam se obrátit o lidskou pomoc;
Nauč se, Můj požehnaný, že jsi nyní velmi, velmi blízko a že pokud budeš
nadále jen ve Mně přebývat, nechat v sobě zůstat Mé Slovo a vést tě,
odpočívat a důvěřovat absolutně v Mé zaslíbení, velmi brzy přijde radost,
naplnění, mír, který si lidská slova a lidské mysli nemohou představit.
Neboť jsi poslouchal Mé přikázání a důvěřoval jsi Mně, hledal jsi
nejprve Mé Království a Mou Spravedlnost, a proto k tobě přidám
všechny ostatní věci, dokonce i ty, které ti svět odepřel.
Ty, Můj drahý, který ses Mi také zasvětil, ale stále se držíš některých
světových měřítek, nedokážeš se pustit a plně Mi důvěřovat;
Tobě, kterému jsem proto dopustil neúspěch, zklamání, dokonce i
chudobu, abych ti umožnil naučit se falešné hodnotě všech světských
věcí, jejich nestálosti, jejich nedostatečné moci poskytovat štěstí,
nemají nic společného s Mým Skutečným Životem ;
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Ty, drahé dítě, které to ještě nevidíš a jehož srdce je plné úzkosti a
strachu, protože nevidíš, odkud pochází zítřejší chléb, ani peníze na
nájem na příští týden nebo na hypotéku po splatnosti;
Poslouchejte ještě jednou Má slova, která vám byla dlouho dána v
Kázání na hoře.
"Proto vám říkám: Nemyslete na svůj život, co budete jíst nebo co budete
pít; a ještě pro své tělo, co si obléknete“.
"Není život víc než jídlo a tělo než roucho?"
"Hle, ptáci ve vzduchu; neboť nesejí, ani nežnou, ani neshromažďují
do stodol; ale váš nebeský Otec je živí. Nejste o moc lepší než oni?“
"Který z vás tím, že přemýšlí, může přidat jeden loket k jeho postavě?"
"A proč jsi myslel na roucho?" Zvažte polní lilie, jak rostou; nepracují
ani neotáčejí; a přesto vám říkám, že ani Šalomoun v celé své slávě
nebyl oblečen jako jedna z nich“.
"Proč tedy Bůh tak obléká polní trávu, která je dnes a zítra uvržena do
pece, neměl by vás už mnohem více oblékat, ó vy malověrní?"
"Proto tedy neříkej:" Co budeme jíst? " nebo co budeme pít? nebo čím
budeme oblečeni?“
„(Neboť tyto všechny věci pohané hledají.) Neboť váš nebeský Otec ví,
že tyto věci potřebujete“.
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"Ale nejprve hledejte Království Boží ( Jeho Vědomí) a Jeho
Spravedlnost; a všechny tyto věci vám budou přidány“.
„Proto si nedělejte starosti s zítřkem, protože zítřek bude mít dost starosti
sám se sebou. Každý den má dost vlastních starostí“.
Potřebujete ještě jednoznačné Důkazy nebo nějaký jednoznačnější Slib než
tyto? - Vy, kteří jste se Mi zasvětili, a říkáte si Můj učedník.
Poslouchejte!
Ne vždy jsem vám poskytl všechno? Už jste někdy byli v nouzi, a že jsem
se vždy s pomocí objevil ve správný okamžik? Už někdy došlo k tomu, že
věci vypadaly temně, že jsem nepřinesl Světlo?
Dokážete se s tím, co nyní víte, ohlédnout za svým životem a zjistit, kde
jste si ho mohli objednat lépe? Vyměnili byste své duchovní porozumění
za pozemský majetek někoho, koho znáte? Neudělal jsem to všechno,
navzdory tomu, že jste se celý život bouřili a odmítali Mě poslouchat?
Ach, Mé děti, nevidíte, že peníze, dům, oblečení, jídlo a jejich získávání
jsou jen události a že nemají nic společného s vaším skutečným životem, s
výjimkou toho, že je děláte skutečnými tím, že do nich vkládáte myšlením
tolik důležitosti a necháte Mně ať zůstanu jen vedlejším tématem?
Pokud bude nutné, abyste byli zbaveni věcí světa, abyste se mohli naučit
Pravdu, - že JÁ jsem jediná důležitá věc v životě, že musím být PRVNÍ,
pokud Mě opravdu milujete, - umožním to, že skutečné a trvalé štěstí a
prosperita mohou být vaše.
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To platí i pro tebe, Mé dítě, ty, kteří jsi ztratil zdraví, ztratil odvahu, ztratil
veškerou kontrolu nad svým Já a po únavných letech hledání pozemských
lékařů a léků následoval věrně všechny pokyny a návrhy, abys znovu
získal Život, který jsi ztratil - ty, který jsi se ke Mně konečně obrátil, se
slabou nadějí, že ti budu moci pomoci.
Věz, maličký, že i ty musíš přijít v úplném odevzdání ke Mně,
jedinému lékaři, který tě může uzdravit. Protože JÁ JSEM Život
Všemohoucí v TOBĚ. JÁ JSEM tvé zdraví, tvá síla, tvá vitalita. Dokud
Mě nebudeš cítit uvnitř a nebudeš vědět, že Jsem Vše pro tebe,
skutečné a trvalé zdraví, které můžeš zažít.
A teď, Mé dítě, přibliž se. Protože JÁ JSEM ti nyní řeknu prostředky
k získání všech těchto věcí - zdraví, prosperitu, štěstí, sjednocení, mír.
V následujících slovech se skrývá Velké tajemství. Požehnaný buď ty, kdo
to najde.
„BUĎ TICHÝ! - A VĚZ, - JÁ JSEM, - BŮH“.
VĚZ, ŽE JÁ JSEM V TOBĚ.
VĚZ, ŽE JÁ JSEM TY.
VĚZ, ŽE JÁ JSEM TVŮJ ŽIVOT.
VĚZ, ŽE JSEM VEŠKERÁ MOUDROST, VEŠKERÁ LÁSKA,
VEŠKERÁ MOC přebývající v tomto životě, který TEĎ volně proudí
celou tvou bytostí.
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JÁ JSEM ŽIVOT, JÁ JSEM INTELIGENCE, JÁ JSEM MOC ve
veškeré Podstatě , - ve všech buňkách vašeho těla; v buňkách veškeré
minerální, rostlinné a živočišné říše; v ohni, vodě a vzduchu; v Slunci,
Měsíci a hvězdách. JÁ JSEM to ve vás a v nich, které JE. Jejich
vědomí je Jedno s vaším vědomím a Vše je Moje Vědomí. Skrze Mé
Vědomí v nich, Vše, co mají nebo jsou, je vaše - pro poskytnutí.
Promluvte s nimi potom V MÉM JMÉNU.
Mluvte ve Vědomí své Jednoty se Mnou.
Mluvte ve Vědomí Mé Moci ve vás a Mé Inteligence v nich.
Mluvte - PŘIKAŽTE v tomto Vědomí co JE VAŠE VŮLE, - a Vesmír
bude spěchat to zařídit.
POVSTAŇ! Ó uchazeči o spojení se Mnou. Přijmi nyní své Božské
dědictví! Otevři svou duši, svou mysl, své tělo a vdechni Můj Dech
Života!
VĚZTE, že vás naplňuji až do přetékání Mojí Božskou Moci, že každé
vlákno, každý nerv, každá buňka, každý atom vašeho bytí je nyní
vědomě ŽIVÝ se Mnou, živý s Mým zdravím, s Mou silou, s Mou
inteligencí, s Mým BYTÍM!
Neboť JÁ JSEM ve vás. Nejsme odděleni. Nemohli jsme být odděleni.
JÁ JSEM VY. JÁ JSEM vaše SKUTEČNÉ Já, váš SKUTEČNÝ život,
JSEM nyní ve vás a projevuji své JÁ a VŠECHNY MÉ PRÁVOMOCI
VE VÁS TEĎ.
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PROBUĎTE SE ! Vstaňte a prosazujte svou svrchovanost!
POZNÁVEJTE své JÁ a své PRAVOMOCI! VĚZTE, že vše, co mám,
je vaše, že Můj Všemocný ŽIVOT proudí skrze vás, že si TO můžete
vzít a vytvořit si TO, co JE VAŠÍ VŮLI, a TO se pro vás projeví jako
zdraví, síla, prosperita, sjednocení, štěstí, mír, - cokoli ode Mě budete
žádat.
Představte si to. MYSLÍTE na to. Vězte to! Potom se vší pozitivní sílou
vaší přirozeností promluvte Tvůrčí SLOVO! Nevrátí se vám do prázdna.
Ale věz, Milovaný, že to nemůže být, dokud ke Mně nepřijdeš v plném a
úplném odevzdání, dokud nedáš sebe, svou podstatu, své záležitosti, svůj
Život do Mé péče, nevložíš na Mě veškerou péči a odpovědnost, nebudeš
spočívat a důvěřovat ve Mně absolutně.
Když to uděláte, pak se výše uvedená Slova zrychlí do aktivního života,
Moje Božské Moci skryté ve vaší Duší, a budete si vědomi Mocné SÍLY
ve vás, která, jen do té míry, ve které zůstáváte ve Mně, a necháte Má
Slova ve vás zůstávat, zcela vás osvobodí od vašeho vysněného světa, plně
vás zrychlí v Duchu, vyjasní vám celou cestu, dodají vám vše, po čem
toužíte, a navždy vás zbaví problémů a utrpení. Pak už nebudou žádné
pochybnosti a dotazy, protože VÍTE, že Já, Bůh, vaše vlastní Já, vždy
poskytnu, vždy ukážu cestu; neboť zjistíte, že Vy a Já jsme Jedno.
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XVIII. SJEDNOCENI.
Vy, kteří si opravdu přejete zasvětit se Mně, a jste ochotni odevzdat Mně
celý svůj život, odložit stranou všechny osobní myšlenky, naděje a cíle,
abych mohl skrze vás svobodně a plně vyjádřit Svou Neosobní Ideu,
pozorně poslouchejte táto slova.
Vedl jsem vás všemi vašimi životními zkušenostmi až do tohoto bodu.
Pokud jste nyní opravdu připraveni a ochotni Mi sloužit a zjistili jste, že vy
sami o sobě nemůžete nic vědět a nemůžete nic dělat a že JÁ JSEM, a to,
čemu říkáte vaše inteligence a vaše síla a vaše podstata, jsou ve
skutečnosti Moje a že jsem to Já, kdo řídí všechny vaše myšlenky a
způsobuje a umožňuje vám dělat vše, co děláte, - pak můžete pochopit
význam Mých slov a jste docela připraveni je dodržovat.
Dosud jsem vám přinesl zkušenosti, které vás naučí právě těmto věcem.
Ale nyní, pokud jste připraveni a hodni, budete se Mnou vědomě pracovat,
radostně, ale klidně očekávejte každou novou zkušenost, s vědomím, že v
každé jsou obsaženy podivuhodné výrazy Mého významu, které vám zcela
objasním a které více a dál vás přivedou do láskyplného, důvěrného
spojení se Mnou.
Všechny zkušenosti tedy budou požehnáním namísto zkoušek a testů nebo
karmickými účinky předchozích činů; neboť v každém vám prozradím
slavné vize Mé reality - vašeho vlastního Pravého, Úžasného Já; dokud už
nebudete mít dispozice následovat kteroukoli ze starých tužeb, ale budete
se snažit znát pouze Mé přání a potěšit Mě.
To se projeví mnoha novými způsoby. Při svých činnostech, ať už je to
cokoli, vám bude záležet nejen na tom, o jaký úkol jde, ale budete dělat jen
to, co vás čeká, protože víte, že to je to, co požaduji; a snažit se Mě vždy
potěšit svou Neosobní účastí na tom, což Mi umožňuje tak rychle
dosáhnout Mé Vůle.
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Ve svém podnikání tam dokonce najdete JÁ JSEM. Ve skutečnosti jsem to
Já, kdo vám poskytuje takové podnikání, ať je to cokoli; ne že v něm
můžete být úspěšný nebo neúspěšný nebo průměrný, kterým jste, ani tím,
že můžete nashromáždit bohatství pro své potomky, nebo ztratit vše, co
máte, nebo nikdy žádné neshromažďovat. Ne, ale že díky úspěchu nebo
neúspěchu, nebo nedostatku ambicí nebo zvláštních schopností mohu vaše
srdce urychlit k realizaci Mě, Neosobního, sedícího uvnitř; inspirovat a
řídit všechny tyto věci, které děláte, a čekat, až se budete vědomě podílet
na skutečném úspěchu a přijímat skutečné bohatství, které pro vás mám
připravené.
Poté se dozvíte, že vaše podnikání nebo práce nebo životní podmínky jsou
jen události nebo vnější prostředky, které si vyberu a používám k tomu,
aby vás provedly určitými zkušenostmi, které považuji za nejlépe
přizpůsobené k tomu, aby vás k této realizaci přivedli; a zároveň ve vás
zrychlili určité vlastnosti duše, které nyní, ale nedokonale, vyjadřujete.
Pokud Mě můžeš takto znát, přebývat tak ve svém srdci a budu tě
doprovázet do tvé kanceláře, do obchodu, do práce, ať už je jakákoli, a
dovolit Mi řídit tvé podnikání a všechny tvé cesty; vpravdě ti říkám, že
když to dokážeš, najednou si uvědomíš novou sílu v sobě, sílu, která z tebe
bude proudit jako něžný, laskavý soucit, opravdové bratrství, láskyplná
pomoc všem s nimiž přicházíš do styku, inspiruješ je k vyšším principům
podnikání a života a vytváříš v nich touhu zbavit se podobného vlivu v
jejich vlastním kruhu; Síla, která k tobě přiláká obchod, peníze, přátele a
spoustu všeho, co potřebuješ; Síla, která tě spojí s nejvyššími říšemi
myšlenek, a umožní ti tak jasně vidět, tak vědomě projevovat všechny Mé
Neosobní Moci a Atributy každý okamžik tvého života.
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Už nebudete cítit potřebu chodit do kostela nebo na náboženská setkání
všeho druhu, nebo dokonce číst učení Mých zjevení, abyste Mě našli a
uctívali.
Místo toho se obrátíš dovnitř a vždy Mě tam najdeš, a budeš tak naplněn
radostí z komunikace se Mnou a ze služby Mně a z toho, že Mě budeš
uctívat, že se nebudeš starat o nic jiného, než jen poslouchat a řídit se
Mým Hlasem, a cítit teplo a vzrušení z Mé něžné Lásky, jak tě naplňuje a
obklopuje a připravuje cestu a změkčuje podmínky, ať jsi kdekoli a ať je
tvá práce jakákoli.
Tobě způsobím, že budeš mít povznášející a kvasící vliv v komunitě,
kamkoli tě pošlu, přitáhnu ke Mně všechny lidi, aby skrze tebe přijali Mé
požehnání, že nyní můžeš tak učinit svou osobnost podřízenou Mé Svaté
Neosobnosti, aby na tebe zapomněli a viděli pouze Mě a cítili zrychlení
Mé Přítomnosti v jejich vlastních srdcích; aby vyšli s novým světlem v
očích a smyslem pro nový účel v jejich životech.
Obzvláště ve tvém domově budu bydlet. Prostřednictvím těch nejbližších
tě naučím mnoho úžasných věcí, kterým nyní můžeš porozumět, když jsi
se předtím vášnivě vzbouřil proti jejich pravdě. Skrze manžela, manželku,
dítě, bratra, sestru, rodiče nyní budu moci v tobě rozvíjet tyto skvělé
vlastnosti - trpělivost, jemnost, shovívavost, ovládání mluvy, milující
laskavost, opravdová nesobeckost a chápavé srdce; protože způsobím,
abys viděl, že JÁ JSEM Hluboko v jejich srdcích, jako JÁ JSEM ve tvém.
Nyní to budete moci ocenit a profitovat z toho. Když skutečně pochopíte
tuto velkou pravdu, budete Mě moci vidět ve svém bratrovi, manželce
nebo rodiči či dítěti, jak vás osloví milujícími, radostnými očima, když
mluví. Místo toho, abyste je obviňovali ze svých zdánlivých chyb, obrátíte
se dovnitř ke Mně, Neosobnímu, který skrze vás promluví jemná slova
milující laskavosti, která okamžitě obměkčí srdce toho druhého a přivede
vás ještě jednou k sobě a blíže než kdy předtím. Protože Já, skutečné Já, v
srdci každého, jsem Jedno a vždy reaguji, když jsem takto povolán.
113

Ano, pokud můžete, a víte to, vaše největší škola a váš největší učitel jsou
ve vašem domě, u vašeho vlastního krbu. Hodně je vyhrazeno těm, kteří to
vědomě vědí a dovolují Mně, Neosobnímu uvnitř, učit. Neboť vás nebudu
učit jen mnoho věcí ústy těch, kteří jsou vám nejblíže, ale budu vás učit
podobně i skrze vás, - ale s tímto rozdílem: pokud jste si Mě vědomi a
Neosobně spočíváte ve Mně a v Mé Moudrosti, pak Mi dovolíte, abych
inspiroval vaše slova a zmocnil vaše činy, a nebudete se zajímat o jejich
dopady na ostatní nebo na vás, přičemž veškerou odpovědnost předáte Mě.
Když to dokážete, budete žasnout nad změnami, které vidíte, jak se
odehrávají, a to jak ve vaší osobnosti, tak v osobnostech vašich drahých dokud nebudete schopni vidět ze svých lidských osobností Já, vaše vlastní
Neosobní Já, zářící z jejich očí.
Když Mne takto uvidíte, pak se vám otevřou nebesa a už neuvidíte chyby
svého bratra, ani nebudete kolem sebe slyšet neharmonii, ani nebudete cítit
nelaskavost přicházející od jakékoli jiné bytosti. Neboť budete vědět, že
Já, Neosobní Já, v tom druhém jsem zdrojem veškeré dokonalosti, veškeré
harmonie, veškeré milující laskavosti, a počkám, až lidská osobnost udělá
uznání, ustoupí poslušně stranou a nechá Moje Světlo zářit, zářit v celé
slávě Mé Božské Idei.
Pak uvidíte, že všechny podmínky, do kterých jsem vás vložil, jsou místa,
která jsem si vybral, kde Mi můžete nejlépe sloužit; že na všech místech a
za všech podmínek je toho hodně, hodně co dělat. Čím jsou pro osobnost
nevhodnější, tím větší je potřeba Mé Živé Přítomnosti.
Ať jste kdekoli, když probuzení přijde, ať už byl váš trénink jakýkoli, - v
podnikání, povolání, manuální práci, v kostele nebo v podsvětí - leží
možná vaše nejlepší příležitost sloužit; protože tam znáte nejlépe způsob a
využití. Jak se může Moje a Vaše další Já probudit k poznání Mé
Přítomnosti uvnitř, bez zrychlujícího vlivu, který musí nejprve pocházet
zvenčí. Vy, kteří jste obdrželi, musíte dávat.
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Vy, kteří jste byli živeni, musíte se stát obživou. Musíte vzít do tohoto
podnikání, do této profese, do této práce, do tohoto podsvětí, Mojí Živou
Přítomnost, musíte otevřít dveře zarmouceného a znechuceného srdce a
nechat nalít Mé Světlo a Moji Uzdravující Lásku. Musíte dodávat kvas,
který vykyne v hrudku.
Pokud mají být tyto podmínky pozvednuty, Ty, Můj probuzený, musíš vést
tyto Mé nevědomé a zrazené, Mou Inspiraci, Mým Požehnáním, Mou
Sílou, aby mohly povstat a odhodit vliv světových podmínek a mohli
naslouchat Mému hlasu uvnitř a poté mohli být pánem okolních podmínek
a už ne otrokem. Žádný životní stav nelze zvednout nebo podmanit
útěkem. Božský dotek je nutný a musí být dodán. Může být dodán pouze
Tím, kdo zní hloubkou a dosáhl výšek lidské zkušenosti, se Mnou jako
průvodcem a tlumočníkem.
Vy, kteří čtete a jejichž duše rozumí, jste požehnáni a vaše práce leží před
vámi.
Ale vy, kteří stále váháte, zatímco se vaše osobnost třese strachem, když
Světlo proráží skrz váš zahalený intelekt, - i vy brzy přijmete Mé
požehnání; rychle vás připravuji na radost, která na vás čeká.
Vy, kteří chápete, i vy, kteří se bojíte, víte, že JÁ JSEM i nyní skrze vás
projevuji Svou Vůli; a jistě přijde čas, kdy nebudete znát žádnou jinou
Vůli kromě Mé Vůle, a až se splní vše, co se bude dít, a probudíte se plně
ze svého Snu o odloučení a poznáte Mě jako své Skutečné a Jediné Já.
Nebude to, dokud Mi nedáte sebe a vše ve svém životě zcela Mně a ve vaší
lidské osobnosti nezůstane nic, co by vám svým jednáním nebo slovem
přilákalo od ostatních sebemenší neharmonické myšlenky nebo pocity.
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Vaše cesta pak bude jedno nepřetržité kolo požehnání. Kamkoli půjdete,
budete zářit Mé Světlo a Mou Lásku vyzařovat kolem vás, čímž vytvoříte
Mír, Harmonii, Jednotu. Skvělá věc bude, i když ne skvělá, ale přirozená,
jakmile pochopíte, že každý bude lepší a šťastnější z důvodu vašeho
výskytu v jejich životech.
Neboť JÁ JSEM v nich, když jsem ještě v těle, našel nebo cítil ve vás
skutečně Neosobní cestu vyjádření, a proto cítím, i když to není vědomá
osobnost, Slávu a Svatost Mého Neosobního Života.
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