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VY, kterým jsem dal hojnost toho, co svět nazývá bohatstvím, poslouchejte
toto Mé zvláštní poselství pro vás. 

Vy!

Kdo jste, že byste měli být požehnáni nad svými bratry? 

Kdo jste, že byste měli dostat takové privilegium, když miliony vašich 
bratrů zjevně nemají nic? 

Položili jste si někdy tuto otázku? Už jste na ni uspokojivě odpověděli?

Nebo si možná myslíte, že VY jste udělali všechno; že za tato takzvaná 
požehnání nemáte komu poděkovat, ale jenom sami sobě?

Myslíte si, že je to tak?

Podívejme se. 

Přemýšleli jste někdy, PROČ jste se narodili tak, jak jste byli, do 
konkrétních podmínek, které obklopovaly váš vstup do tohoto života?

Přemýšleli jste někdy, proč jste se museli potýkat s konkrétními 
podmínkami, které vás obklopovaly a konfrontovaly po celou dobu vaší 
cesty životem?

 Přemýšleli jste někdy, proč jste VY přišli vybaveni určitými tendencemi, 
vlastnostmi a schopnostmi mysli a duše, které jste měli, zatímco vaši bratři
a sestry a dokonce i vaši rodiče byli tak úplně odlišní nebo přišli mnohem 
méně šťastně vybavení?
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 Došli jste k nějakému uspokojivému závěru? Ne? 

Pak poslouchejte! 

Jsem za toto všechno zodpovědný. Všechno jsem udělal. Vybral jsem ty 
podmínky, do kterých jste se narodili. Vytvořil jsem každou podmínku, se 
kterou jste se v životě setkali, a přinutil jsem vás skrze ně a skrze každou 
zkušenost jakékoli povahy projít. 

Byl jsem to Já, kdo vás přivedl tam, kde jste dnes. Vy sami jste neudělali 
nic. Tato osobnost, kterou se nazýváte, je pouze automatizace, kterou 
přesunuji tak, aby vyhovovala Mému účelu. 

 k 
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Kdo jsem Já?

Já, kdo mluvím s takovou jistotou a autoritou?

Buďte tichý a vězte.

Já Jsem VY, vaše SKUTEČNÉ Já; 

Ta vyšší, čistší, nadpozemská část vás, která vás při čtení probouzí, která 
sedí a poslouchá, hodnotí a poukazuje na pravdivost těchto slov do vašeho 
vědomí a která vás od začátku vedla a učila vás všechno o Pravdě, kterou  
víte dnes. 

Ne ta osobnost, kterou ukazujete světu a o níž si myslíte, že jste vy sami; 
ne ta pyšná, sobecká maska sebe sama, která vás celé ty roky živí omylem.

 Protože JÁ JSEM vaše SKUTEČNÉ Já, že Něco ve vás, které VÍ, z 
vás udělalo vše, čím SKUTEČNĚ jste, co vás inspirovalo a varovalo, 
plísnilo a naléhalo a vedlo vás dál a dál, navzdory těžkostem, 
překážkám, utrpení, neúspěchu, dokud nebudete nejasně, napůl 
vědomým způsobem dospělí, abyste se na to mohli spolehnout, aniž 
byste definitivně věděli proč. 

Ano, JÁ JSEM, Něco. JÁ JSEM to Božské JÁ ve vás, setrvávající 
hluboko ve své lidské osobnosti, téměř potlačené jeho světskými 
myšlenkami, jeho sobeckými touhami, jeho bláznivou pýchou a 
ambicemi, přesto stále žádající a toužící vás uvědomit o Mé existenci, 
o Mé SKUTEČNÉ Identitě.
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Ano, Mé dítě, že to Něco JSEM JÁ, JÁ, kdo od začátku tady sedí 
uvnitř a tiše čeká na tento okamžik. 

Přesto při čekání jsem to byl opravdu Já, kdo vás celou dobu vedl, kdo 
vložil každou myšlenku do vaší mysli, přinutil vás udělat vše, co jste 
udělali, a kdo využil předem známý výsledek každé myšlenky a jednal tak,
aby vás a ostatní nakonec přivedl ke konečnému vědomému poznání Mě. 

A pokud jsem vám dovolil živit se těmito světskými myšlenkami, 
následovat tyto sobecké touhy, ztloustnout pýchou a dokonce získat vrchol 
všech svých ambicí, bylo to jen proto, aby jste se mohli naučit prázdnotě 
toho všeho a že byste se mohli probudit k poznání, že existuje něco jiného,
něco, co DUŠE z vás touží přivést. 

Ano, „požehnal jsem vám“ tím, že jsem vám dal všechny tyto věci, po 
nichž jste někdy v minulosti toužili, tak silně jste si je přáli, že jste Mě 
NUTILI, abych vám je dal. Neboť touha je agentem Mé vůle a dodává 
vám vše, co chcete, chcete-li to s dostatečnou silou, abyste ji přiměli, aby 
vám sloužila. 

Ale prokázaly vám tyto věci požehnání, která jste si mysleli a očekávali? 
Dostali jste z nich skutečný požitek a nyní je vaše srdce v klidu? 

Pokud ne, proč? 

Je to jen proto, že jsi nepoznal Mně, své Pravé Já, jako Dárce, a vůbec jsi 
je nevyužil v Mých službách, ale jen k uspokojení svého vlastního 
sobeckého potěšení.
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Ale dovolil jsem vám, abyste se oddali svému srdci se všemi takovými 
prázdnými radostmi, dokonce vás vedli od jednoho k druhému a nabízeli 
vám možnost najít v nějaké nové cetce, senzaci, úspěchu nebo moci, že 
něco, po čem toužíte, ale které, bohužel! nikdy jste nenalezli a nikdy ani 
neuviděli, - snad kromě toho, když jste se v hodinách hlubších výčitek 
svědomí a pokání obrátili z tohoto světa já, který jste kolem sebe vytvořili,
do ideálu uvnitř a matně cítili TAM Moji Přítomnost. 

Ach, drahý synu, skutečně jsem ti dal tato požehnání a jsou to 
SKUTEČNÁ požehnání; neboť jsou Mým zvláštním znamením pro Tebe. 

Ale požehnání nejsou taková, jaká si myslíte, že jsou. Skutečná požehnání 
jsou ve vlastnostech, které jsem ve vás vyvinul při získávání těchto 
bohatství, při dosahování těchto tužeb, - vlastnosti odhodlání zvítězit, 
vytrvalosti účelu, moci dělat, schopnosti zvládnout každou přirozenou 
chybu a slabost, která stojí v cestě; to všechno jsou jen různé fáze Mé 
Vůle, O POUŽITÍ, které jsem vás učil, že se později s vámi a skrze vás 
může s vaším souhlasem projevit Moje Vůle duchovními způsoby, jak jste 
je projevovali ve světských způsobech. 

Jinými slovy, vše dosažení, ať už jde o peníze, moc nebo slávu - v umění, 
literatuře nebo hudbě, vědě, filozofii nebo náboženství, je jen tolik 
tréninku v POUŽÍVÁNÍ Mé Vůle; a proto práce, obchod, věda, 
náboženství, umění nebo profese jsou pouhými událostmi nebo vnějšími 
prostředky, které ve vás používám, abych ve vás rozvinul VĚDOMÉ 
použití Mé Vůle. 

Možná si myslíte, že je to VAŠE vůle, která je tak akční, ale pokud se 
považujete za odděleného ode Mne a používáte tuto vůli pouze k potěšení 
sebe sama, je to přirozeně vůle sebe sama, a proto vám nepřináší trvalé 
nebo hmatatelné dobro, jen potíže, neštěstí a zármutek, když novinka 
vlastnictví pomine. A tak Mě samozřejmě nemůžete poznat, a proto 
nemůžete uznat, že VŠE, co děláte, máte nebo čím trpíte, je pouze 
výsledkem akce MOJÍ Vůle, která takto ve vás a skrze vás uskutečňuje 
Můj záměr.                                  
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Ale přichází čas, kdy tomu trochu porozumíte. Proto tato zpráva. Proto pro
vás tato zvláštní přízeň. 

Můžete se zeptat, proč Já, Bůh, Všemocný, vše dobrý, vše moudrý, jsem 
udělal takové nerovné rozdělení Mých Požehnání, Mé Podstaty, Mé 
Inteligence, použití Mé Vůle, dávání několika obrovský přebytek a pro 
mnoho lidí takový žalostný nedostatek. 

Možná se zeptáte, protože právě to je problém, který jsem vám dal, a všem
ostatním k vyřešení. 

Ale protože jsem vám částečně umožnil vyřešit tento problém, i když o 
něm nevíte, prozradím vám nyní některá jeho zjevná tajemství. 
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