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HLAS

VY, kteří jste dosáhli stádia svého stoupání do výšin, kde již nehledáte nic 
pro sebe, ochutnali jste vše, co může nabídnout vnější svět a jeho lidské 
učitele, a něco uvnitř silně trvá na tom, abyste začali prokazovat a 
demonstrovat to, co jste se naučili tím, že jste to žili, a aby jste používali to
k pomoci ostatním, kteří stále hledají;

Vy, kteří jste v srdci pocítili definitivní volání do služby a toužíte 
následovat a poslouchat, ale kteří jste v minulosti uposlechli mnoho 
naléhání, jen abyste byli pokaždé zklamáni a rozčarováni neúspěchem 
vůdců, když vůdci nejsou hodni příčin, které zastupují, a proto si nejste 
jisti touto výzvou a bojíte se, že nevíte, co byste měli a co můžete udělat. 

Vy, kteří jste tuto zkušenost ještě nezažili, ale které dojímá silná láskyplná 
touha pomoci zvednout břemeno od těch, kteří se nacházejí v neštěstí, a 
kteří nevědí, co je to něco naléhavé uvnitř, jehož hlas, který tak volá;

Vše, co cítíte, je Moje Láska, která se zrychluje do vědomého aktivního 
života ve vašem srdci, a to, co slyšíte, je Můj hlas, který vás volá připravit 
se na Dílo, na které jsem vás připravoval - Dílo, které je vaším dílem, 
dlouho čekalo až to uděláte, - když jste prokázali, že já už je pod 
kontrolou, a že jste ochotni nechat Mě vést zbytek cesty. 

Vy, kteří si myslíte, že jste nyní připraveni, a upřímně si přejete následovat,
a slyšet toto Mé Slovo a modlitbou usilujte o poznání Jeho plného 
významu. Nejprve si pamatujte, kdo Já Jsem, kdo Jsem ve všech lidech, 
kdo Jsem tím, který mluví skrze všechny lidi, kdo Jsem Já, kdo čte a bydlí 
hluboko v Srdci – vaším nejvnitřnějším a kdo se snaží vyjít jako Kristus a 
ukázat Sebe - své Nejvyšší Já - všem lidem.

 Pamatujte, že vždy mluvím ze Srdce, a ne z hlavy, z intelektu, ale ze 
svého služebníka, svého tlumočníka. Ale když sluha neuznává svého Pána,
když se stal pyšným, a považuje se za svého pracovníka a snaží se 
zapůsobit na ostatní svými znalostmi a důležitostí, pak možná víte, proč je 
tak těžké slyšet Můj hlas a vědět, kdy jsem to Já a proč jste tak často 
zmatení a nejistí, co dělat. 
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Proto je nejdůležitější, abyste určili, odkud přichází hlas nebo hlasy, které 
vás tak mátou a vyrušují. 

 Ale řekněme, předpokládejme, že jste ještě nedosáhli stádia, kdy jste 
skutečně schopni slyšet hlas, který mluví uvnitř, a znát jej jako ten, který 
předkládá, že vás bude učit nebo vás vést. Vězte, že to není skutečný hlas, 
jako je ten, jaký slyší vaše fyzické uši; neboť nejsou každá touha, každé 
nutkání, každá naděje, strach, sklíčenost, úzkost, lítost, hlasy, které slyšíte 
stejně jistě a efektivně jako slyšitelné hlasy? 

A i když jsou  to všechny takové hlasy, používám je, abych vás učil 
správným i špatným způsobem, přesto Můj hlas, který toužíte slyšet a mít 
vždy jistotu, že je Můj, nikdy nebudete opravdu slyšet a vědět, dokud 
nedovolíte, aby Láska zůstala ve vašem srdci. Pouze Láska dokáže ve 
tvém srdci a vědomí odstranit to, co způsobuje, že nasloucháš hlasu 
sobectví, a to ti zabraňuje slyšet Mě, když mluvím.

 Ale věz, Mé dítě, existují jisté způsoby, jak poznat, kdy hlas já mluví, a 
kdy mluvím Já - tomu, který upřímně chce vědět, a který je připraven čelit 
sobě a vidět a znát to přesně takové, jaké to je a přesně takové, za co se 
vydává a čím není. Já je vždy v postoji, že bojuje za své a chrání své 
vlastní, vždy se bojí ztratit něco, co má; a tak jeho hlasy kritiky, odsouzení,
úzkosti, strachu, starostí, sobectví, chamtivosti, závisti, žárlivosti jsou vždy
slyšet v jejich snaze udržet si vaši pozornost; zatímco Můj hlas Lásky a 
Víry, Naděje a Důvěry, Porozumění a Rozlišování se vždy snaží získat váš 
zájem o Pravdu, kterou bych vám rozvinul. 

 Hlas sebe sama se vždy ptá, vyžaduje něco pro sebe, vždy se týká pouze 
sebe sama. Můj hlas vám vždy ukazuje a týká se ostatních, na které chci, 
abyste mysleli a pomohli jim. Hlas sebe sama zní zvenčí, vždy souvisí s 
něčím ve vnějším světě nebo s podmínkami z něj pramenícími. Můj hlas 
vždy zní zevnitř a souvisí s věcmi stavu duše, vaší duše nebo bratra. Hlas 
sebe sama se kdykoli snaží pomocí mnoha úvah a argumentů postavit proti
čemukoli, co by připravilo já o nějakou moc nebo výsadu, kterou dlouho 
drží nebo uplatňuje! 
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Můj hlas mluví z hloubi Srdce a deklaruje Pravdu tak jednoznačně, že 
pokud nemá já úplnou kontrolu, mysl ji nemůže přijmout a rozpoznat jako 
Pravdu. Hlas sobectví se vždy snaží získat od ostatních to, co bude 
prospěšné pro sebe, skrývá takové výhody za sofistikovanými prostředky, 
které mají oklamat mysl, aby věřila, že jsou pro dobro ostatních. 

Můj hlas rozhodně vyžaduje, abyste odsuzovali způsoby sebe sama, abyste
si nyní a vždy uvědomili, že Moje cesta je pravý opak toho já; vždy je to 
způsob láskyplné služby druhým, místo toho, aby jste se dostali k sobě. 

Zvláště bych chtěl, abyste věděli, že jakýkoli hlas, který vám dává jakýkoli
způsob, jak získat poznání nebo moc za jinou cenu než skrze upřímné 
hledání nejprve Mého Království a žití života Mého Syna, je hlasem sebe 
sama, bez ohledu na to, jestli je vysloven těmi, kteří prohlašuji, že jsou 
velkými učiteli, svámí, jogíni, zasvěcenci nebo mistři, a bez ohledu na to, 
kolik si za své učení účtují.

 Cestu ke Mně nelze najít, jen tak jak ji učil a žil Můj Syn Ježíš - cesta 
láskyplné služby druhým a ukřižování sebe sama. Mnozí si mysleli, že 
slyšeli Můj hlas, jak mluvili tito učitelé, jen aby zjistili, na co Můj 
skutečný Hlas, který se konečně nechal slyšet v jejích srdcích, jasně 
poukázal - toto já uvnitř učitelů i v sobě se o Mně nestaralo, jen o to, co by
mohlo získat pro sebe, a že to byla jen hlava poznání, které se vyučovalo, a
že neobsahovalo žádný duchovní život, a tudíž s ním nepřicházela žádná 
skutečná moc.

Nakonec můžete vždy zjistit, kdy to není Můj hlas, který mluví; vždy, když
je řečeno cokoli, co není zcela dobré, co není vysloveno v Lásce, to co 
není takové, jaké víte, že by to neřekl Bůh a inspiroval to, pak možná víte, 
že je to vaše vlastní sobectví, snažící se udržet vaší mysl „oddělenou“, 
takže  nemůže slyšet Můj hlas,  abych ji vedl zpět do Mého Vědomí! 
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