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               PŘEDMLUVA            

V naší knize „CESTA VEN“ byla uvedena cesta k osvobození od 
nedostatku, omezení, ne harmonie, nemocí a neštěstí. Neexistuje žádná 
omluva pro každého, kdo věrně následuje dané návrhy, aby již byl v 
takovém stavu. 

Kniha zasáhla desítky tisíc čtenářů a mnoho z nich bylo touto pravdou 
pozvednuto do nového vědomí, a tím do nového světa, kde se mění 
všechno a všichni, protože vidí novýma očima a novým porozuměním.

To, co se objevuje, již není to, co se zdálo, ale dobro a to skutečné jsou 
nyní viditelné a jsou vidět, jak svítí skrze všechny podmínky a lidi - 
protože jsou nyní hlídány bývalé negativní tendence a jsou tabuizovány a 
nesmí vstoupit do vědomí.

To samozřejmě neplatí úplně, protože velké množství z vás nebylo 
schopno podmanit si ty tendence, kterým bylo tak dlouho dovoleno 
vládnout. Tlak okolností a negativních podmínek všude, jak se jeví zjevně,
pro ně bylo příliš mnoho a stali se naprosto bezradní, nevěděli, že ve 
skutečnosti mají v sobě sílu odejít z těchto podmínek a že pomoc čeká na 
okamžik, kdy se probudí z jejich sklíčenosti a rozhodně se rozhodnou 
udělat maximum, aby dokázali pravdu o tom, co bylo uvedeno v knize.

Je to tak, že toto nové poselství je psáno s upřímnou touhou, aby všichni, 
kteří čtou, byli tak inspirováni jeho pravdami, že vynaloží nezbytné úsilí, a
tak dostanou dobro, které na ně čeká od začátku.
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Nejprve naléháme na to, aby si každý, kdo čte, pořídil kopii „Cesty Ven“, 
pokud ji ještě nevlastni a aby byla pečlivě studována. Bude to k ničemu, 
když si to přečtete, dokonce ani studovat nestačí, ledaže to, co vám bylo 
svěřeno, je věrně VYZKOUŠENO, dokud se neprokáže - to je zkoušeno 
každý den ve vašem myšlení, mluvení a jednání po dobu alespoň jednoho 
měsíce. 

Pokud to budete dělat tak dlouho, slibujeme, že se taková změna projeví ve
vašem vědomí a podobně ve vašich záležitostech, že to bude zlom ve 
vašem životě a už se nikdy nevrátíte ke starému způsobu myšlení a 
jednání. Nestojí to za tu námahu? Pak nedovolte, aby vám cokoli bránilo 
ve vynaložení nejvyššího úsilí a proste Boha, aby vám dal sílu a schopnost 
dosáhnout toho, co jsme ukázali. 
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BŮH V TOBĚ
                                

   

Nyní se pokusíme objasnit vám tvrzení v „CESTĚ VEN “, že Bůh je ve 
vás; ujasněte si, že už nikdy o něm nebudete myslet jako, že je někde na 
obloze, ani si nebudete nejisti, kdo nebo co je.

Nejprve se pokuste uvědomit si, že Život, který vás oživuje a roste, není 
vaším životem, že nad ním nemáte žádnou kontrolu, že vám dává věci, 
způsobuje, že děláte věci, dává vám všechny zkušenosti, které prožíváte, 
bez vašeho souhlasu, a To zdánlivě ví, co dělá a musí mít velmi moudrý a 
milující účel.

Stejně tak vědomí, které nazýváte svým, zdánlivě přijímá všechny své 
idee,  myšlenky a dojmy zcela nezávisle na vaší vůli nebo touze. Přicházejí
do vaší mysli, ovlivňují vaše pocity a činy nepřetržitě a vy máte malou sílu
tomu zabránit.

Také připustíte, že nemáte žádnou vlastní sílu, že můžete myslet, mluvit a 
dělat jen proto, že vám moc dělat tyto věci je dána zevnitř, a že Něco, co 
tohle všechno dělá, je nepochybně větší, mnohem moudřejší a velmi 
milující Něco, co vždy ví, co dělat, zná konec před začátkem a zjevně se 
snaží učit svou lidskou mysl o Sobě, naučit ji lekce obsažené v každé 
zkušenosti a zákony zpětného života a fyzického projevu. Protože něco je 
tak odlišné od toho a přesto je tak intimní součástí toho, musí se podobat 
tomu, čemu se říká Bůh.

Říkali jsme tomu Vyšší Já a ve skutečnosti je to opravdu Bůh ve vás. Je to 
jako paprsek nebo odraz Boží mysli svítící někde hluboko ve vašem 
vědomí, „světlo, které svítí ve tmě, ale temnota (vnější lidské mysli) to 
neví“.
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Určitě, když to může upoutat pozornost vaší mysli a ona bude poslouchat, 
ukazuje moudrost, která je tak blízká Božské Mysli, jakou si dokáže lidská
mysl představit. A těm, kteří dbají a poslouchají, je uveden záblesk něčeho 
úžasného, což je sice nevyslovitelné, ale Božské a nejuspokojivější.
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              BŮH JE VŠE VE VŠEM.               

Slyšeli jste prohlášení, že Bůh je Vše ve všem, a „světlo, které osvětluje 
každého člověka, který přichází na svět“. Pak musí být toto světlo 
paprskem Boží Mysli, který svítí ve tmě lidské mysli, a snaží se ji neustále 
uvědomovat o svém Božském Zdroji v sobě - Mysli Boží, ze které 
odvozuje vše, čím je, vše, co má a má veškerou moc být, vědět nebo konat 
cokoli.

Pak si pomyslete, že pokud je Bůh Vše ve všem, je ve všem a ve všech - 
nezáleží na tom, co to je nebo kdo to je. Musí to tak být! Ale kdo z nás v 
tom vždy vidí a uznává Ho?

A protože Ho ve svých projevech neuznáváme, odmítáme Ho vidět a 
nazýváme jej všechno, čím není, místo toho vidíme všechny chyby, zlo a 
lži, které naše potemnělé mysli přijaly jako skutečné, a ztratíme se v 
bludišti našich „samostatných“ mylných představ; a v důsledku toho 
žijeme ne-harmonie, nemoci a utrpení myslí, která si mysli odděleně od 
vědomí, které zahrnuje vše, co Je.

Bůh je Vše ve všem, pak jsou všechny věci a všichni lidé dobří a dokonalí.
Nemohli být jinak, když Bůh a jeho dobrota a dokonalost jsou všude.

Ale nedělejte chybu, když říkáme, že všechny věci a všichni lidé jsou 
dobří a dokonalí, nemluvíme o tom, co vy s vaší „oddělenou“ myslí a 
současným porozuměním vidíte a věříte; nemluvíme o „zdáních“ - o 
výtvorech vaší oddělené mysli.

Nyní vidíte jen ty obrázky, které jste si vytvořili ve své mysli o tom, co jste
si mysleli, že je pravda - dříve, než jste skutečně věděli o tom, že Bůh je 
Vše ve všem a kdy projevujete Jeho dobrotu, krásu a dokonalost ve všem -
těm, kteří mají oči vidět.
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Proto je nutné nejprve přesvědčit vaši mysl o pravdě, aby se mohla 
osvobodit od všech těchto nepravdivých přesvědčení - těchto falešných 
obrazů Boha a Jeho projevů sebe sama, které si vybudovala a přenáší se ve
svém vědomí.

Pak poslouchejte! Bůh, který je Vše ve všem a kdo je dobrý a dokonalý, 
musí být také moudrý, milující a mocný. Všechno méně než toto není z 
Boha, ale musí to být špatné, nevědomé a zkreslené představy o Bohu a 
jeho projevech sebe sama.

Myslete na to, dokud neuvidíte, že je to pravda.

Pak jsou všechny věci neharmonické nebo nešťastné povahy, které vidíte, 
ať už jsou cokoli, co jsou méně než dobré nebo dokonalé, pouze to, co si 
myslíte, že je to tak, kvůli nevědomosti nebo nesprávnému učení, a dokud 
budete stále věřit, že tyto věci jsou skutečné, budou pro vás i nadále 
skutečné, bez ohledu na to, jaké jsou, ať už se týkají okolních podmínek, 
vašeho těla, vašeho já, vašich záležitostí nebo těch neviditelných věcí, 
které se vztahují k vašemu životu a ovlivňují zdraví a štěstí.
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