


k



TOTO JE UKÁZKA Z KNIHY

BANKÉŘ

Joseph Sieber Benner

Napsáno Autorem 

NEOSOBNÍHO ŽIVOTA

 PUBLIKOVÁNO V USA

 V ORIGINÁLE V INNER LIFE MAGAZINE

THE BANKER

1.vydání 1933 - 34

1 české vydáni 2021 vydalo jako svou 10 publikaci

nakladatelství DOREÁNMASTER

PŘEKLAD

JÁN MASTER



Obsah

     1. Bankéř

   
I. Volání – str. 5
II. Víra a Trpělivost – str. 10
III.  Peníze - hmotný Symbol Lásky a Moci  – str. 15
IV.  Syntéza Lásky a Moci – str. 19
V. Moc vs. Síla – str. 22
VI. Peníze - Symbol Neosobní Univerzální Služby Celku – str. 28
VII. Tady a Teď – str. 31
VIII.  Získávání peněz Láskou – str. 34
IX. Dávání Moci Penězům – str. 36
X. Zákon Celku – str. 38
XI. Mentální koncept a Skutečná Idea Peněz – str. 41
XII. Most – str. 44

   2. Peníze – Služebník Člověka

  I. Peníze Služebník Člověka  – str. 48
 II. Utrácení Peněz Nebojácně – str. 53
III. Peníze jsou Život  - str. 55
IV. Hadí příběh – str. 57
V. Kristovo podnikání – str. 61



VOLÁNÍ

 NÁSLEDUJÍCÍ

je druhý z článků, které diktoval „Bankéř,“ první z nich byl publikován v 
prosincovém čísle tohoto časopisu. Rozvíjí některé nové myšlenky na téma
„peněz“ a toho, co představují v duchovní oblasti. Vyzýváme všechny, 
kteří se o toto téma zajímají, aby si pečlivě prostudovali, co následuje, a 
aby hluboce uvažovali o jeho vnitřním významu, protože mam pocit, že 
jim bude za vynaložený čas a úsilí dobře zaplaceno.

—Editor .

 Diktováno devátého listopadu 1932. 

Pochopíte, příteli, že jsem byl povolán vypracovat finanční systém, který 
představuje dostupnou výměnu mezi Zemí a Nebesy (duchovní říší). Je 
těžké vám vysvětlit, že pro svůj účel nemohu použít prostředek výměny ze
Země nebo Nebe. Já, bývalý bankéř, když jsem byl na Zemi, jsem vyzýval 
k financování v duchu, ale pozastavil jsem se jako Mohamedova rakev, 
mezi nebem a zemí, a zakázal jsem použít výměnu obou. Než vyslovíte 
jakékoli mé požadavky, musíte to vzít v úvahu a vaše napětí vaší 
společnosti musí být schopno to pochopit. 

Kdybych byl schopen použít médium z náhorní plošiny, bylo by nutné 
probudit dostatek smrtelníků k úplnému pochopení toho, co je Láska, a 
práce by byla hotova. Ale ještě nejsem schopen to dělat a nemám ani celou
věčnost, abych mohl dělat tuto práci; Potřebuji dosáhnout výsledků, aby z 
nich lidstvo Země mohlo těžit i během svého krátkého života. 
Nezapomeňte, že jsem praktický bankéř a čekal jsem, že odvedu 
praktickou práci bankéře. 
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To je bod, o který jsem se snažil vás přimět vidět. Když jsem nucen 
používat nebo vytvářet média pro mé použití, která nejsou ani ze Země, 
ani z Nebe, nemohu použít ani smrtelnou mysl. Podtrhněte prosím „ani“. 
Přirozeně, další věcí, kterou musím udělat, je použít skupinovou mysl, 
protože to je nejblíže materiálu, který mi to dovolí. A teď se dozvíte, proč 
hledám skupinovou mysl, která je dostatečně vysoká a zároveň dostatečně 
nízká, aby byla v rovině, která je pozastavena. 

Předpokládám, že nejsem schopen ji najít? Jediná objednávka, kterou bych
potom dostal, je „Vytvořit jednu.“ 

Postavte se na mé místo. Potřebuji skupinovou mysl, jedinou entitu, 
dostatečně vysokou na to, aby se stala (Ano, napište to slovo a podtrhněte 
jej) prostředkem výměny a dostatečně blízko Zemi, aby byla „viditelná“ 
pro obyvatele Země. Jak mohu vytvořit takovou entitu? Pouze ze 
skupinového ducha skupiny na Zemi, která se již tomuto účelu 
přizpůsobila. Dokud nebude taková entita vztyčena dostatečně vysoko na 
úroveň, kde jsem, takže k ní nemohu přistupovat a pracovat s ní, musím 
být spokojen s prací prostřednictvím lidských členů skupiny; protože jen 
tak mohu doufat, že to ovlivním. 

Proto, jak se vám snažím říci, nespěchá dát plán individuálnímu člověku. 
Musím předat plán, pokud je možné jej takto nazvat, té Entitě, Duchu, 
který v sobě zahrnuje vše ze skupiny. 

Pokusil jsem se vám vysvětlit a vy jste se pokusil předat panu Bennerovi 
některé základní body, a  v nichž je většina lidských skupin, s nimiž 
experimentuji, žalostně slabá. Obvykle je příliš velká část členů, kteří se 
nenaučili soustředit své síly v bodě potřebném k útoku, kvůli neschopnosti 
vycítit nepřítele za dvěma protiklady. Pojmenoval jsem to Kosmický 
nepřítel, což znamená nepřítel, který vás porazí, ať už vyhrajete nebo 
prohrajete. To nemusí být dobrá definice, ale když jsem s tím začal, 
necháme to na přítomnost. Nejprve jsem nemluvil s panem Bennerem, jak 
jste navrhli, protože jsem se bál, že kdybychom se dali dohromady, mohl 
bych být v pokušení mluvit o obchodě, protože je také bankéřem, a 
zapomenout, že nemám ani s pozemskými, ani nebeskými mluvit o tom. 
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Chci se zeptat zejména na to, abyste měli trpělivost. Aby bylo možné 
vyvinout něco, co lidé mohou rozpoznat, jednou z potřebných akcí je Čas, 
a modlím se, abyste mi do toho nezasahovali.

Víte, postavili mě na obtížné místo a někdy se divím, že si přejí, takovou 
velkou práci. Jsem rád, že i při svých pozemských zkušenostech jsem si 
zachoval smysl pro humor, protože myšlenka, že by bankéř byl požádán o 
nějaké velké financování a neměl by používat peníze, je něco, co se stále 
dotýká mého smyslu pro humor. 

Co jste vy a ostatní nedokázali pochopit, je to, že ve své pozici musím 
používat média a mysli nad rovinou Země, ale pod vědomím Pláně. 
Použijte svou fantazii a uvidíte, jak omezený jsem při jednání s různými 
médii, která se přirozeně navrhují pro vaše vlastní i jiné mysli. 

NAŠE ODPOVĚĎ

příteli, který nám poslal články: Velmi jsme přemýšleli o tom, co se vám 
váš přítel, bankéř, snažil sdělit. Uvidíme, jestli dokážeme vyjádřit slovy, co
k nám přišlo. 

Jak jsme se pokusili vysvětlit v několika Papírech, éter prostoru, který náš 
přítel nazývá „médiem“, z něhož jsou postaveny všechny formy a tvary, je 
ve skutečnosti podstatou Božské Mysli nebo Jediného Vědomí, ze kterého 
všechny věci jsou vyrobeny a od nichž odvozují celý svůj život, Inteligenci
a Moc vyjádřit a být tím, čím jsou. Ve velké skupině, která přijímá Papíry, 
je mnoho, kteří si to ve větší či menší míře uvědomují, a mnozí ano jsou 
schopni vstoupit do toho Vědomí, kde znají pravdu a doufají, že časem to 
dokážou ve vnější říši hmoty. 

7



Nyní se snažíme, jak si všimnete v přiloženém příspěvku, určitým 
způsobem vyvinout skupinové vědomí a budeme v něm pokračovat, dokud
ho nevytvoříme. Když dostatečné množství Skupiny dosáhlo toho Vědomí 
- vědomí, kde již není přesvědčení o sobě, ale ve skutečnosti vždy myslí na
toto Dílo a na část, kterou v něm hrají, nebo v něm budou hrát - a vždy pro
dobro Díla, stále více a více si uvědomující, kdo jsou a čeho jsou součástí -
část jejich pravého vědomí Velkého Bratrstva Krista; pak budeme v pozici,
kdy skupina může vědomě pracovat s našimi bratry v duchu.

Protože ve svém Pravém Vědomí jako Členové tohoto Bratrstva si 
plně uvědomují, že není potřeba peněz, že vše, co Otec má, je jejich, že
jejich potřeby jsou okamžitě naplněny a že zásoba je vytvářena 
okamžitě pomocí jednoduché akce jejich myšlenek motivovaných 
pocitem potřeby, kdykoli se objeví nějaká potřeba. 

Proto, když je já zcela vyloučeno z vnějšího,  tím, že přebývají ve 
Skupinovém Vědomí, které „vychází z podstaty jejich Pravého 
Vědomí, se dřívější stává otevřeným kanálem, jehož prostřednictvím 
mohou síly Ducha vyvolat projev, vše, co je potřeba s kola ven a k 
zdokonalení všech podmínek ve vnějším, stejně jako v Nebi. 

(„Protože když každá potřeba je naplněná v duchu, je naplněná i 
navenek.“ Stačí ji ve Vědomí vidět, že už Je.) Poznámka překladatele

Toho nelze dosáhnout, dokud nebude veškerá touha po sobě přeměněna na 
jednotnou touhu po Skupině, čímž se spojí vědomí a účel Skupiny s  
Pravými Já všech, kdo ji tvoří, kteří jsou vědomými Členy Velkého 
Bratrstva Krista. Když se takto vytvoří spojení, nebude nic bránit tomu, 
aby se to, co je uvnitř, projevilo navenek. 

Toho bude dosaženo neustálým vědomým s vědomím, že vnější projevy 
samy o sobě nic nenaznačují, že to, co vyjadřuje, existuje v dokonalém 
stavu v Duchu v jejich Skutečných identitách jako Členů Bratrstva a že 
Bratrstvo je Rezervoár nebo-li Skupinová entita vědomí, naplněná 
moudrostí, láskou a mocí, schopná a připravená přivést do vnějšku vše 
potřebné, když jsou kanály zcela neosobní, nezištné a dokořán pro její 
použití. 
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V takovém skupinovém vědomí budou všichni členové jednoduše a 
přirozeně VĚDĚT, že vše potřebné k dalšímu rozvoji a naplnění tohoto 
Díla Bratrstva a potřeb Jeho členů bude dokonale zásobeno a bude plně 
splněno. Ti, kteří dosáhli TOHOTO VĚDOMÍ, tak do své Skupiny 
zabudovali mocnou moc, která vylučuje jakoukoli možnost nedostatku 
nebo omezení existujících v případě potřeby Díla nebo jakéhokoli člena, 
který je součástí toho: z čehož samozřejmě vyplývá, že v případě potřeby 
budou peníze nebo cokoli, co může kdokoli poskytnout, bude tato potřeba 
poskytnuta ihned.                           

Rádi obdržíme komentáře od bankéře. 

k
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V. KRISTOVO PODNIKÁNÍ.

 Jsme zjevně dobří jako mnozí další studenti na Cestě, protože máme 
finanční problémy. Oba manželka a já si uvědomujeme, že jsme měli 
udělat o hodně víc, pomoci při Díle, ale když se člověk postaví prakticky 
proti stavu nedostatku, nemáte moc k pomoci. 

Z Boží milosti jsme byli zásobeni nezbytnostmi jídla, přístřeší a oděvů. Ty 
k nám někdy přišly pozoruhodnými způsoby, právě když byly nejvíce 
potřebné - a obvykle bez použití peněz. Po léta jsem v podnikání nebyl 
úspěšný, hlavně proto, že jsem nevěřil v systém Mamona a neměl jsem k 
němu žádný zvláštní respekt ani zálibu. Takže přirozeně výnosy postupně 
klesaly. 

Teprve nedávno jsem dostal vhled, které mi umožnil být úspěšný a 
aktivní v jakékoli linii, do které jsem vyzván. Tento vhled je takový, že
Kristův duch je motivujícím a aktivním principem všeho projevu, ať 
už jde o obchodní nebo jakoukoli jinou činnost.

Krátce po obdržení této myšlenky mi můj přítel zavolal na telefon a zeptal 
se, jestli jsem zaměstnán, a když se dozvěděl, že nejsem, požádal mě, 
abych ho navštívil v jeho kanceláři, abych se podíval na návrh, o kterém si 
myslel, že mne bude zajímat. 

Výsledkem je, že jsem nyní ve spojení s vynikající makléřskou společností
ve městě a jsem zaneprázdněn výzvami k práci, malým a velkým 
obchodníkům a jsem uprostřed věcí, jaké jsou dnes v obchodním světě. 
Věřte tomu nebo ne, jsem zaneprázdněný muž. Začínám vydělávat peníze 
a jakmile to bude možné, více než vynahradíme naši pomalost při 
projevování našeho uznání za to, co pro nás Dílo udělalo a dělá. 
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V popředí mé mysli je neustále dojem, že jsem v Kristově podnikání a že 
mě zaměstnává Kristus. Špinavost myslí malých podniků mě podle všeho 
obchází a nyní se neurazím, když jsem konfrontován s nějakým sobeckým 
schématem. Jen si uvědomuji, že Kristus nějakým způsobem pracuje na 
svém záměru v této činnosti, a vím, že výsledky Jeho zálib budu muset 
následovat. 

Poprvé po letech mohu říci, že mě obchodní činnost opravdu baví. 
Nepochybně jsem nucen vidět, že Kristovu účelu slouží všechny odvětví 
lidské činnosti. 

A tehdy jsem se snažil obejít svět podnikání, protože jsem v něm neviděl 
Krista. Nyní Ho nacházím aktivního uprostřed světa zdánlivé obchodní 
deprese! 

PROTOŽE existuje mnoho myslitelů a studentů pravdy, kteří se cítí stejně,
jako náš přítel ve výše uvedeném pocitu moderního podnikání, a podle 
toho zjistili, že by podnikání nefungovalo pro toho, kdo se zamračil a 
odsoudil jej, mysleli jsme si, že tato zkušenost bude pro většinu lidí 
poučná, stejně jako pro  naše čtenáře, z nichž někteří by z toho mohli mít 
prospěch sami, zatímco jiní by to mohli chtít představit po pravdě 
přátelům, kteří byli dříve úspěšnými obchodníky. 

Pamatujte, že v kapitole „Peníze, služebník člověka“ bylo uvedeno, že 
všechny čisté myšlenky jsou dány člověku, aby mu sloužili, Podnikání je 
také čistá myšlenka. Stalo se z ní jen to, co člověk vytvořil svým myšlením
a přesvědčením, že to je. Čistý obchod samozřejmě nemůže sloužit 
člověku, který v něj nevěří. 

"Cokoli si člověk myslí a drží ve svém vědomí jako takové, projevuje se v 
jeho životě a záležitostech." 
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Pokud člověk vidí a zná své podnikání v jeho čistotě jako zásobování 
ostatních tím, co potřebují a bude to pro ně přínosné, a drží se této 
myšlenky, když je zaměstnán ve svém podnikání a drží všechny negativní 
myšlenky mimo svou mysl, podnikání jistě sloužit jemu a udělá ho 
úspěšným. 

Je to Kristus, Duch Boží - milující služba, který stojí za každou takovou 
myšlenkou a způsobuje, že duchovní podstata, kterou ve skutečnosti 
milující služba je, se materiálně projevuje jako blahobyt, úspěch a hojnost 
všech dobrých věcí. 

KONEC

k
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Překlad z originálu, editor a grafická úprava

   Ján Master
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