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„HLEDEJTE NEJPRV KRÁLOVSTVÍ“.

Papír č.1
Prosinec 1928

TÁTO slova jsou určena těm, kteří hledají cestu do Království Božího - do
Království, ve kterém je přirozenou cestou každého, kdo v něm přebývá, 
velká Láska a Moudrost, služba a inspirace druhých a naprosté zapomnění 
na sebe. 

Pokud jste vy, kteří čtete, dosáhli stádia na vaší cestě životem, kde vám 
svět nemůže nabídnout nic, co by vás zastavilo ve vašem úsilí najít toto 
Království, a vítáte jakékoli pokyny, které vás tam jasně nasměrují, pak 
jste připraveni na tato slova, a budou pro vás urychlující silou, která vás 
popožene na vaší cestě a možná vám umožní rychle dosáhnout cíle. 

Ten, kdo cestuje v nové zemi, se vždy lépe orientuje, pokud dostane mapy 
a informace o podmínkách, které je třeba splnit, a požadavcích, které je 
třeba na trase dodržovat. Proto se nejprve pokusíme pro vás zmapovat 
různé fáze cesty do Království a povíme vám o některých podmínkách, 
kterými projdete, a co bude zapotřebí, pokud očekáváte, že dosáhnete 
konce své cesty bez nehody nebo nepřiměřeného zpoždění. 

Proto vám přirozeně nenabízíme žádné nové znalosti, ale to, co jsme se 
naučili a sestavili ze zkušeností mnoha lidí, kteří prošli touto cestou - tou, 
po které bychom vás nasměrovali, a která je úzkou a jedinou cestou, která 
vede rovně do Království. 

Všichni mohou referovat o cestě do vzdálené země. Mnoho z nich 
skutečně začalo víceméně vědomě, ale nyní se na cestě potloukají, lákaní 
nesčetnými lákadly smyslů, emocí nebo intelektu, a poddávají se výzvám 
já, aby se zastavili a užívali si. Pouze pár, zatím velmi málo, seriózní a 
odhodlaní a pro něž jsou tato slova určena, jsou definitivně zasvěceni 
vítězství cíle. Naším cílem je pomoci to rychle dosáhnout a inspirovat je k 
tomu, aby to pomohlo připomenout loudalům jejich cíl a urychlit je na 
jejich cestě; protože v této době je životně důležité, aby každá duše 
hledající světlo, jejíž lidské já bloudí temnotou, byla vedena zpět na cestu. 
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Pokud patříte k těm vážným, mnoho z toho, co následuje, poznáte jako 
součást své vlastní minulé zkušenosti. Jiným pomůže pochopit význam 
toho, čím procházejí. Tato cesta do Království, někdy nazývaná „Cesta“, 
je symbolizována v alegorii Marnotratného syna, který zbytečně promrhal 
svoji podstatu bujarým životem, a když utratil vše a nemohl se nikde 
najíst, zapamatoval si, že najatí služebníci v domě jeho otce měli spoustu 
chleba a přebytků; probudil se, kdo a co byl, a vstal a řekl: „Půjdu ke 
svému otci a řeknu mu: „Otče, zhřešil jsem proti nebi a před tvými očima; 
udělej mě jako jednoho ze svých najatých služebníků ".

Cesta marnotratného syna zpět do domu jeho otce nebyla tak rychlá, jak je 
v alegorii líčena. Ježíš nezmínil žádnou z peripetií této cesty; Chtěl jen 
ukázat, že Otec vždy čeká a může nás vidět zdaleka jít, a s láskou nás 
přivítá a zasype na nás všechno dobré v životě, když se vědomě vrátíme do
Jeho Domova a Lásky. 

Tato cesta je ve skutečnosti dlouhá, pokrývající větší či menší období let, 
často několik životů, v závislosti na povaze a duševním stavu jednotlivce. 
O počátečním stadiu cesty svědčí duchovní probuzení podobné 
marnotratnému synovi, po němž následuje intenzivní a dychtivá touha po 
poznání realit života; odvrácení se od dřívějších smyslových lákadel a 
uposlechnutí naléhavého nutkání zevnitř hledat Pravdu, kdekoli ji najde. 
V této fázi je touha do velké míry v nevědomí hledajícího, zejména pokud 
jde o jeho smysl a účel; pouze naléhavá touha vědět, je cítěná, a tato touha 
musí být uspokojena. 

Postupně se prostřednictvím hlubšího poznání smyslu života získaného v 
důsledku kumulativní síly tohoto nutkání ve vědomí něco odvíjí. Lze to 
přirovnat k životu ve stopce, soustředěním se jakoby na budování a 
formování pupenu, vytlačování, rozšiřování, bobtnání, zvětšování s tím, co
se odvíjí a vyvíjí samo od sebe. Lze to také přirovnat k početí a růstu dítěte
v lůně matky a blížící se době porodu. 
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Protože to, co pociťuje hledající, je skutečně porod - je to zrození Krista-
dítěte uvnitř, život, který se soustředil ve vaší části lidské stonky, nyní 
dospěl do stadia, kdy může rozvinout svou pravou podstatu - svou 
přirozenost lásky a může vyjít a rozkvétat ve vašem životě jako 
přesvědčivá touha pomáhat druhým a zvláště jim dávat pravdy, které jste 
našli. 

Takový je jistý výsledek takového hledání - pro ty, kteří nehledají jen pro 
sebe, ale aby využili získané znalosti pro dobro, které s nimi lze udělat. 
Kristovo dítě se narodilo v srdci, pupen se otevírá do květu a vůně a krása 
života uvnitř se ukazuje a svědčí všem, kteří jsou blízko. 

Toto je první fáze cesty zpět do domu Otce. Říká se tomu fáze aspiranta 
nebo-li nováčka. Je to nutně dlouhá a velmi postupná fáze, počínaje 
určitou definitivní zkušeností - možná fyzickým uzdravením metafyzikem,
smrtí jednoho velmi drahého nebo extrémním duševním utrpením - což 
jsou rodící se bolesti předcházející probuzení duchovní přirozenosti. S 
takovým se rodí nutkání poznávat sám sebe a po mnoha letech následování
tohoto nutkání se z toho vyvine konečný tlak, který vede k rozšíření 
vědomí a otevírá nový svět, z něhož dříve byl hledající zcela nevědomý, 
ačkoli vždy byl přítomen a čekal na jeho uznání. 

Do tohoto bodu vedlo mnoho duševních zážitků, mnoho kroků po Cestě, 
mnoho peripetií a zkoušek a mnoho duševního utrpení nad zanecháním 
opotřebovaných radostí a zbytečných návyků a majetku získaných ve 
starém stavu vědomí. To mohlo mít za následek rozhodné změny vnějších 
podmínek a věcí; bohatství získané sobeckými, bezohlednými metodami; 
zdraví vždy dříve přirozené a neuvážené, - ty jsou nyní odebrány a jejich 
nedostatek je neustálým zdrojem obav. Všechny nebo mnoho starých stavů
mysli dalo místo novým, a tak připravilo cestu pro nové zrození. 

Z tohoto všeho hledání si většina studentů myslí, že to, co bylo získáno, 
byla jen nějaká znalost životních realit. Získání jakékoli Pravdy je však 
málo užitečné, ledaže by se život této Pravdy a její zabudování do vědomí 
duše stalo nejvyšší touhou Aspiranta. Když byla taková touha probuzena, 
duše se věnuje životu v Pravdě, nebo se zasvěcuje Bohu nebo Kristu ve 
vroucí modlitbě a prosbě, po které dříve nebo později dojde k narození. 
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V té době si uchazeč pravděpodobně nebude vědom toho, co se děje, ale 
brzy si uvědomí nárůst inspirace; kontakt s ostatními, kteří otevřou nové a 
vyšší studijní obory; jasnější pochopení základních pravd a odhození 
nedůležitých; a uvědomí si Boha a Krista nějakým nehmotným způsobem 
jako mnohem bližší, skutečnější, přístupnější a milující. Neboť v pravdě 
vyslyšel jeho prosbu, přijal jeho zasvěcení a bere ho za slovo. Nyní se 
záměrně zasvětil Vyššímu životu a definitivně se postavil na Cestu. 
Nalezení Království se stalo cílem, i když si toho ve své mozkové mysli 
nemusí být plně vědom. 

Po tomto novém narození, tomto odhodlání vstoupí Aspirant do druhé fáze
cesty - nyní se stává žákem ve zkušební době. Jinými slovy, dostává 
příležitost prokázat, zda je hoden a způsobilý vstoupit do Království. 

k
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„MODLITBA.“

MILOVANÝ Otče; Ty, ó požehnaný Ježíši Kriste; a Vy, drazí Bratři 
Království, vyslyšte tuto mou upřímnou modlitbu. 

Přitáhněte mě do Vědomí hluboko uvnitř, kde jste Vy, kde neexistuje já a 
kde mohu být jedno a zůstat s Vámi v Kristu. 

Pomozte mi doširoka otevřít mé srdce a vypustit Velkou Lásku, aby mě 
mohla zcela ovládnout, mohla vládnout, motivovat a inspirovat každou 
moji myšlenku, slovo a čin, úplně mě sloučit do Lásky, a tím mi umožnit 
milovat tak, jak milujete, vidět, jak vidíte, slyšet, jak slyšíte; pozvedněte 
vědomí mé lidské mysli do úplné jednoty s mým vědomím Krista - Vaším 
vědomím; takže od nynějška budu moci vědomě s Vámi pracovat,  
komunikovat s Vámi, tváří v tvář, po celou dobu a ve všech rovinách, kdy 
je potřeba ve službě Otci; a s Vaším porozuměním vědět vše, co hledám a 
potřebuji vědět. 

Očistěte mě od veškerého vědomí sebe sama a odloučení od Vás, aby můj 
Pán Kristus od nynějška mohl ve mně žít svůj život, činit ve mně Jeho 
vůli, být Jeho Já ve mně, a to bez jakékoli vůle nebo jakékoli překážky 
navždy. 

MILOVANÝ Otče, učiň, abych vždy zůstával ve Tvém Vědomí, a Tvé 
Slovo, aby zůstávalo ve mně, dávej mi kdykoli z Tvé Moudrosti která mě 
vede ke světlu a přímé cestě; Tvá vůle ať mě posiluje a udržuje; a Tvá 
Láska ať mě obklopuje, chrání a naplňuje; Abych tě mohl vidět, drahý 
Kriste, cítit Tě, poznat Tě, být skutečně Jeden s Tebou, všude, ve všem a v 
každém mém bratru. 

Děkuji a oslavuji Tě, Milovaný Otče, za Tvých mnoho požehnání. Vezmi 
mě úplně k sobě, abych mohl být Tvým obětavým a dokonalým nástrojem 
pro Tvé použití. 
Ve jménu Ježíše Krista o to žádám. 
AMEN. 
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„PRO ROZVOJ DUŠEVNÍ MOCI VE VÁS.“

Meditace č. 2

Následující cvičení jsou věnována rozvoji duševní moci ve vašem nitru. 

Posaďte se na židli, pokud možno ve svém pokoji, nebo do křesla, kde 
nebudete rušeni. Zaujměte pozitivní pozici, sedněte vzpřímeně, ale 
pohodlně, abyste si nebyli vědomí svého těla, jak je to jen možné. 

Nyní zavřete oči a pokuste se vizualizovat místnost jako mentální pokoj 
nebo jako prostor ve vaší mysli, ve kterém budete naplňovat a neomezovat
mentální vlastnosti Rozlišování, Síly, Moci se soustředit a Pravdy pro vaši 
budoucí a nepřetržité používání. 

Pak se pokuste si uvědomit, že jste ve skutečnosti centrem Božího vědomí,
protože v Jeho Vědomí všichni žijeme, pohybujeme se a máme své bytí; a 
že tato mysl, kterou nazýváte svou myslí, je středem nebo-li ústředním 
bodem Jeho Mysli - stejně jako vědomí každé buňky vašeho těla je 
středem nebo-li ústředním bodem vaší mysli - a že proto hluboko ve vaší 
mysli musí vždy existovat přítomná a vždy dostupná Boží Láska, 
Inteligence a Moc; ve skutečnosti vše, co Bůh je v Jeho Vědomí. 

Nyní zkuste „vidět“ toto Vědomí - Svatou Lásku nebo-li Ducha Božího - 
vylévajícího z hloubky nitra a proudícího skrze vás a vyzařující z vás do 
všech ostatních středů Jeho Vědomí jako zářivé bílé světlo; to Světlo je ve 
skutečnosti Duchovní Já pro toho, kdo má vnitřní zrak, protože Je to 
Světlo, které osvětluje každého člověka, který přichází na svět. Uvědomte 
si tedy, že jste to Světlo a že vaše mysl je součástí Boží Mysli, můžete 
vědomě a skutečně vyvolat z nitra této Mysli - pokud je motivována a 
doprovázena pouze nesobeckou láskou - jakoukoli potřebnou kvalitu, 
protože v ní samozřejmě existují všechny vlastnosti Boha. 
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Proto „viďte“, jak vaše Světlo svítí a jde tak před vámi, plně osvětluje vaši
cestu a činí vše tak jasným, že žádný možný stín nemůže vniknout, aby 
oklamal nebo bránil vašemu dokonalému duchovnímu zraku, a tím i 
vašemu úplnému porozumění. To dává skutečné rozlišovaní. 

Stejně tak po vaší pravici uvidíte toto Světlo vyzařující a vylévající z vás 
do mentální atmosféry té části vašeho pokoje jako Síla Božské Mysli, vždy
připravená vás podporovat a pomáhat v jakékoli potřebě a umožnit vám 
dělat cokoli si přejete. 

Zatímco na levé straně vidíte velké Světlo Pravdy, které také proudí, aby 
naplnilo tu část vaší mentality, takže kdykoli potřebujete něco vědět, ať už 
se děje cokoli, je vždy připraveno zaplavit vaše vědomí a vše vám objasnit.

A pak za sebou, vidíte toto velké Světlo zevnitř vylévat a naplňovat tu část 
vaši mentality Moci, abyste ji zaměřili a soustředili, kdykoli chcete 
nasměrovat svou mysl na jakoukoli danou myšlenku nebo na jakýkoli 
požadovaný výsledek. 

Stačí vidět toto Světlo jako mocnou Moc, která se vám kdykoli vrátila, a 
čeká, až se vylije ve vašem vědomí (jako v trychtýři), ve kterém je držena 
myšlenka, kterou si přejete jasně pochopit, nebo obraz, který chcete 
předvést - kdykoli na to obrátíte Moc nasměrovat na ni Světlo Božské 
Mysli. Podívejte se, jak váš intelekt nebo schopnost vidění (umístěné v 
přední části vaší mysli vzadu uprostřed čela) slouží jako čočka k zaostření 
Světla a odrážení dokonalého obrazu ve vnějších sférách vědomí nebo 
fyzických projevů. 

Stejně jako světlo proudí malou čočkou promítačky, když zapnete 
elektrickou energii, a vrhá obraz na plátno, tak i tato Moc, když ji takto 
vědomě nasměrujete s intenzivním účelem, způsobí, že Světlo, Život a 
Podstata Božské Mysli, které se vlévají do a skrz myšlenku nebo obraz, 
který držíte ve své mysli, a projeví se to buď jako dokonalé poznání, nebo 
jako naplnění vaší touhy. 
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Toto poslední si pozorně prostudujte a prokažte to, protože to může být 
použito k získání jakékoli potřebné moudrosti, moci nebo schopnosti nebo 
k vytvoření a zjevení jakékoli spravedlivé věci nebo stavu. Ale buďte si 
velmi jistí, že máte souhlas svého Vyššího Já s tím, co chcete projevit; 
nikdy by jste se o to neměli pokoušet, ledaže by jste byli inspirování 
láskyplnou touhou někomu pomoci nebo být pro Otcovo použití. 

To završuje vaši mentalitu a naplňuje ji všemi těmi vlastnostmi, které 
chcete mít kdy k dispozici. Podobně lze získat a zpřístupnit jakékoli další 
vlastnosti. Praxe skutečného vyvolávání těchto kvalit z vašeho nitra a 
„vidění“, jak vás obklopují a vyplňují váš mentální pokoj, vytváří tak 
auru, která vás bude vždy obklopovat a chránit. Protože to budou tak 
vysoké vibrace, díky brilantnosti jejího Světla a Moci Lásky, která z ní 
vyzařuje, že žádná ze sil temnoty nemůže proniknout nebo se k ní ani 
přiblížit. Moci Rozlišování a Pravdy zabudované do vaší aury okamžitě 
detekují jakékoli nepřátelské nebo neharmonické vibrace a umožní vám 
vědět, jak s nimi zacházet. 

Tato praxe také postupně, pokud to děláte věrně den za dnem, vás upozorní
na mocnou Moc, kterou jste, a na úžasný nástroj, který máte v této své 
mysli, když ji naučíte, jak se má řídit vaším nejmenším příkazem. To je 
míněno výše, kde bylo řečeno, že tato cvičení slouží k rozvoji duševní 
Moci v sobě; jsou v tom, že můžete nejen rozvíjet Moc, ale že se můžete 
stát Moci, naučit se vědět, kdo jste a čeho jste součástí. Vždy si ale 
pamatujte, že Moc a Vědění nelze využít, ledaže by Láska inspirovala a 
nařídila jejich použití. 
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„MLUVIT SLOVO.“

Pro zrychlení duše těch, kterým byste pomohli. 

(................... Opakujte jméno), drahý, ve svém pravém bytí jsi jedno s 
Otcem a se Synem a v Jednotě Vědomí Ducha Svatého, tvém věčném 
sídle, chodíš s nimi a komunikuješ s nimi a víš s nimi - věz, že jsi Duch,
svatý, harmonický, čistý, mocný, dokonalý; že vše, co Otec má, je tvé a
že na tebe čeká hojné bohatství, které se projeví. 

[Nebo k uzdravení nahraďte výše uvedený oranžový text textem - že 
vše, čím Otec je, vy jste a že vaše dokonalé zdraví, síla a štěstí je na 
vás, abyste vyjádřili.] 

Pak ať existuje dokonalý mír a porozumění a opravdová láska a 
důvěra mezi tebou a Nim vždy a ve všech rovinách; abys mohl 
pozitivně a neustále projevovat a být, abys věděl a viděl, mohl myslet, 
mluvit a dělat, jen to, co si pro tebe Otec přeje. 

(................... Opakujte křestní jméno), nejsi vázán žádnými nároky 
těla, světa ani Mamona ani samostatných nároků sobecké mysli; 
protože tito nemají žádnou existenci v Duchu. 

Pak nech dokonalost svého Pravého Já a všech tvých božských sil a 
porozumění, veškerého bohatství tvé duše (nebo tvého skutečného 
zdraví nebo štěstí, které byste za ně prohlásili) a tvého vlastního 
Dobra, které Otec má pro tebe, vyjdi nyní a plně se projev - aby byl 
Otec oslaven v Synu, kterým jsi. 

Řekněte to pomalu a energicky a snažte se dát veškerý význam a lásku
do slov, kterou můžete. Pak se pokuste si uvědomit, že tato slova 
vycházejí - stejně jako paprsek mocného Světla do temnoty - přímo k 
vědomí duše osloveného; že duše je jistě přijme, bude jimi probuzena 
a bude jimi připomenuta jeho Božská podstata a dědictví. 
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Pak vězte, že jakmile mozková mysl ztichne, Pravda se bude prosazovat z 
duše do vědomí mozku jako osvětlená myšlenka z Vyššího Já a oslovený 
se probudí ze svého snu o nedostatku, nemoci nebo omezení jakékoli 
povahy, a pozná Pravdu, když se všechna taková falešná tvrzení rozpustí v 
jeho vědomí k nicotě a jejich vnější projev zmizí. 

Až si to plně uvědomíte, zpívejte ze srdce: 

„Děkujeme Tobě, milovaný Otče, a chválíme Tvé Svaté Slovo, kterým je 
Duch, který je Pravda, což je Život, který je Moc dosáhnout toho, kam je 
posláno; neboť je posíláme ve jménu Ježíše Krista, našeho Spasitele a 
Vykupitele. AMEN. “ 

KONEC
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