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JEŽÍŠ STÁLE PŘÍTOMNÝ.

KAŽDÁ myslící mysl se nejvíce diví, jak je Ježíš, náš drahý Pán a Mistr, 
vždy k dispozici a vždy připraven a schopen slyšet a pomáhat každé 
upřímné duši, která k němu volá v upřímné lásce a důvěře. 

Určitě musí být mnoho ze všech částí světa a možná i z vnitřních říší, kteří 
k Němu volají současně. Jak tedy může všechno slyšet a odpovědět na 
všechny? 

Nejprve se musíme pokusit uvědomit si, že Jeho mysl je díky svému 
vědomému Synovství vševědoucí; to znamená, že je vševidoucí, a to pro 
něj není prostor a čas. Máme o tom nějaké důkazy v nejvyšším druhu 
jasnozřivosti a intuice. Většina vševědoucích schopností intuice měla 
přesvědčivý důkaz. Jistě pak je pravda, že v Něm musí být obě tyto 
schopnosti rozvinuty do svého konečného stupně - ve světle mnoha 
úžasných prací, které provedl. 

Nyní si připomeňme, že On je projevenou láskou Boha, je vyjádřením 
lásky, kterou poslal lidstvu Otec, aby sloužil jako prostředník mezi 
lidstvem a Otcem. Ve skutečnosti je On jako Láska jedinou cestou k Otci. 
Chceme tím naznačit, že jako Kristus Ježíš je v nás přítomností této lásky a
je cestou a ukazovatelem a učitelem toho, kdo nás vede k Otci. Proto je 
cestou i dveřmi, kterými musíme projít, abychom vstoupili do Otcova 
vědomí. 

Přemýšlejte o této velké pravdě, dokud neuvidíte alespoň část jejího 
hlubokého významu. 

Kvůli tomu, že byl takovým prostředníkem a cestou, musí být úzce v 
kontaktu se všemi vnitřními oblastmi vědomí mezi nejvzdálenějšími 
částmi lidstva a Otcovým Vědomím uvnitř. Byl mnohokrát viděn na 
pozemské rovině ve vnitřních říších, podle zpráv těch, kteří Ho viděli na 
bojištích v nedávné válce. 
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A mnozí další denně reportují jeho vidění ve vizích v různých jiných 
rovinách až po nejvyšší, které představují lidské porozumění. A dokonce i 
v nejvyšší rovině je viděn sestupovat skrz jasný sluneční paprsek světla 
obklopený anděly. Ale ve všech rovinách přichází pomáhat, uzdravovat, 
poučovat, žehnat; všude tam, kde jsou ti, kteří potřebují láskyplnou službu,
tam se zjevuje a prokazuje důkaz  Lásky Otce k Jeho dětem. 

Jak ale ví, kdy je to potřeba? Ptáte se. 

Víte něco o vibracích? Většina z vás ano, ti, kteří rozumějí „naladění“ 
rádia na určitou vlnovou délku, aby získali to, co je „ve vzduchu“ a je 
vysíláno určitou stanicí. 

Víte, že každý lidský mozek je dokonalým přijímacím a dokonalým 
vysílacím místem a je jako rádio postavené pro oba účely? Pouze lidský 
mozek existoval jako první a existovaly určité lidské inteligence, které 
studovaly mechanismus fungování mysli v takovém smyslu, že můžou 
vyrábět mechanické nástroje, pomocí nichž můžou vytvářet vibrace, které 
by dále „ve vzduchu“ vycházely jako zvuky a obrázky a byly by přijímány
vzájemnými nástroji vytvořenými pro jejich záznam, tak jako je lidská 
mysl neustále vysílá a přijímá. 

Ze své mysli neustále vysíláte myšlenkové i obrazové vibrace, které jsou 
přijímány snad mnoha dalšími mozkovými stanicemi naladěnými na jejich 
příjem. A právě z jiných stanic vysílajících mysli neustále dostáváte 
mnoho obrázků a návrhů, které vstupují do vaší mozkové stanice, pokud ji 
nemáte vypnutou. Problémem je velmi málo otočení jejich mentálních 
spínačů, ale ať přijde jakákoli věc jakéhokoli druhu, která se stane „ve 
vzduchu“, a mohou slyšet jazzovou hudbu, jazzové rozhovory a vidět 
jazzové obrázky po celý den někteří nechali svá rádia běžet celý den a 
většinu noci také. 
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Nesobecká Láska je nyní nejvyšší vibrací, jakou člověk zná, a je vibrací 
nad všemi vibracemi, na které je naladěn Kristus Ježíš. Proto když kdokoli 
v čisté a nezištné lásce směřuje své myšlenky k Němu, přijímá je, tak jako 
vaše Rádio usměrňuje to, co přichází ze stanice, na kterou je naladěno. 
Odesílatel doprovázející jeho myšlenkové vibrace; tak jako nové televizní 
přístroje přinášejí obrázky těch, kdo mluví nebo zpívají uprostřed scén, 
které je obklopují. 

Všichni víte, že se to děje okamžitě s Ježíšovou Myslí, protože je to tak 
vysoký typ, není nijak omezen, stejně jako mechanické nástroje, může 
přijímat a oceňovat zprávy přicházející současně od mnoha odesílatelů, a 
může na všechny odpovědět okamžitými láskyplnými myšlenkami a 
požehnáním zaslaným na oplátku. 

A pokud budete přemýšlet o tom, jak funguje televize, můžete zahlédnout, 
jak se zdá, že v psychických vizích se Mistr objevuje před různými 
vidoucími a mluví s nimi nebo jim žehná, nebo cokoli, co má v úmyslu 
sdělit. Skutečnost ve většině případů pravděpodobně spočívá v tom, že jen 
duševně vysílá své láskyplné zprávy a lidská mysl je přirozeně mnohem 
méně dokonalá než Jeho Mysl, přijímá a předstihuje je podle povahy svého
náboženského a mentálního tréninku a věří, že je osobně přítomen tak jako
se někteří domnívají, že televizní obraz byl skutečným zážitkem v jejich 
přítomnosti. 

Ti, kteří studovali proces lidské mysli, vědí, že její podstata je taková, že 
automaticky vytváří mentální obrazy každé myšlenkové vibrace, která 
vstupuje do vědomí. Myšlenka se tak stává obrazem a na všech vnějších a 
vnitřních úrovních lidského vědomí to, co člověk skutečně vidí, jsou 
obrazové interpretace myšlenek nebo-li vibrací vycházející z myslí 
druhých mysli. Tyto obrazy nebo-li myšlenkové výtvory naplňují astrální a
mentální říše smrtelného vědomí, a protože všechny musí být vykoupeny a
pozvednuty do Kristova Vědomí, můžete vidět, jaké dílo musíme udělat. 
Ale s pomocí Mistra se my, kteří víme, jedná o podnikání našeho Otce, 
kterým je nesení Světla Lásky - o kterém věděl Kristus - dolů do temnoty 
lidských myslí a Osvětlení je v současné době co nejrychleji a nejvíc. 
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Výše uvedené neznamená, že Ježíš svou osobní přítomností ve spodních 
úrovních vnitřních říší ve skutečnosti nenavštěvuje a neuzdravuje a 
nepožehná. Je-li to nutné, vždy přijde, ale jak si možná uvědomíte, pouze v
extrémních případech dosahuje toho, co chce, mentálně prostřednictvím 
úžasné moci své Božské Moudrosti a Lásky nebo prostřednictvím svých 
učedníků a mnoha dělníků pod nimi, prostřednictvím kterých zásadně 
pracuje. 

Studujte rádio v souvislosti s vaším vlastním myšlenkovým procesem ve 
světle výše uvedeného k vám přijde mnoho poučných vysvětlení 
mentálních jevů a vy budete možná vědomě moci odesílat a přijímat 
zprávy a vidět jejich odesílatele a ty, kteří je přijímají -
z devatenáctého Papíru. 

k
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DĚLÁ BŮH VŠECHNY VĚCI? 

„Ano, jsem to Já, kdo způsobí, že budete dělat všechno, a pokud to vidíte,
budu to Já, kdo dělá všechno, co děláte, a všechno, co dělá váš bratr; to 
ve vás a v něm, které JE, jsem Já,  Já Sám“. - Neosobní Život. 

V NEOSOBNÍM ŽIVOTĚ existuje několik výroků vyjadřujících stejný 
význam jako výše, které způsobily, že více než několik vážných studentů 
váhalo s přijetím jejich pravdy, a to navzdory všem dalším velkým 
pravdám v knize, které přijímají a které velmi zapůsobili na ně. 

Nemohou uvěřit, že je to Bůh, kdo dělá vše, co dělá člověk - kdo 
způsobuje, že páchá hříchy a zločiny a dělá všechno zlé, co se ve světě 
děje. Existují lidé, kteří říkají, že díky těmto vlastnostem dokazuje, že 
neosobní život není inspirovaným poselstvím, že nepochází z vysokého 
zdroje, který by jeho slova naznačovala, a že ten, skrze kterého přišel, byl 
uveden v omyl a byl určitě omylem. 

Tento článek je napsán, aby dokázal pravdivost slov těchto výroků v knize 
a aby jejich pravda byla tak jasná, že všichni, kdo čtou, mohou znát Boha 
tak, jako by Ho nikdy předtím neznali. 

Je pro nás těžké pochopit, jak někdo, kdo pečlivě a s porozuměním 
studoval knihu, nemohl pochopit skutečný význam těchto slov; za celou 
kapitolu a zvláště za to, co předchází výše uvedenému výroku, na straně 21
a co následuje, nezanechává člověku žádný jiný závěr než to, že Bůh musí 
dělat nebo způsobit, aby se staly všechny věci, které se dějí. Zopakujme si 
něco z toho: 

Ano, JÁ JSEM ta nejvnitřnější část vás, která sedí uvnitř a klidně 
čeká a sleduje, nezná čas ani prostor; protože JÁ JSEM Věčný a 
vyplňuji celý prostor. 
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Sleduji a čekám, až budete hotovi se svými malichernými lidskými 
pošetilostmi a slabostmi, s vašimi marnými touhami, ambicemi a lítostí, s 
vědomím, že to přijde časem; 

a pak se ke Mně obrátíš unavený, sklíčený, prázdný a pokorný a požádáš 
Mě, abych se ujal vedení, aniž bys si uvědomil, že tě vedu po celou dobu. 

Ano, sedím tady uvnitř a tiše na to čekám; ale zatímco jsem čekal, byl 
jsem to opravdu Já, kdo řídil všechny tvé cesty, kdo inspiroval všechny tvé
myšlenky a činy, každý jsem neosobně využíval a manipuloval tak, abych 
nakonec přivedl tebe a Mé další lidské projevy ke konečnému vědomému 
poznání Mne. 

Ano, byl jsem uvnitř vždy, hluboko ve vašem srdci. Byl jsem s vámi skrze 
všechno, - skrze vaše radosti a zármutky, vaše úspěchy a chyby, přes vaše 
zlo, vaše hanby, vaše zločiny proti vašemu bratrovi a proti Bohu, jak jste si
mysleli. 

Ano, ať už jste šli rovně, nebo jste bloudili stranou, nebo ustoupili dozadu, 
byl jsem to Já, kdo vás vedl. 

Byl jsem to Já, kdo na tebe naléhal letmým zábleskem Mě v matné 
vzdálenosti. 

Byl jsem to Já, kdo vás nalákal vizí Mne v nějakém uhrančivém obličeji 
nebo krásném těle, opojném potěšení nebo nadměrně silných ambicích. 

Byl jsem to Já, kdo se před vámi objevil v oděvu hříchu nebo slabosti nebo
chamtivosti nebo manipulace a vrhl vás zpět do náruče svědomí a nechal 
vás bojovat v jeho stinném sevření; dokud jste se neprobudili k jeho 
impotenci, nevstali jste znechuceni a v inspiraci nového vidění strhli Mou 
masku. 
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Ano, jsem to Já, kdo způsobí, že budete dělat všechno, a pokud to vidíte, 
budu to Já, kdo dělá všechno, co děláte, a všechno, co dělá váš bratr; to ve 
vás a v něm, které JE, jsem Já,  Já Sám.

Neboť JÁ JSEM ŽIVOT. 

JÁ JSEM to, co oživuje vaše tělo, což způsobuje, že vaše mysl myslí, vaše 
srdce bije. 

JÁ JSEM Nejvnitřnější, Duch, oživující Příčina vašeho bytí, všeho 
života, všeho živého, viditelného i neviditelného. Není nic mrtvého, 
protože JÁ, Neosobní JEDEN, JSEM vše, co JE. JÁ JSEM Nekonečný
a zcela neomezený; vesmír je Moje tělo, veškerá Inteligence, která 
existuje, vyzařuje z Mé mysli, veškerá Láska, která existuje, proudí z 
Mého srdce, veškerá Síla, která existuje, je jen Má vůle v akci. 

Trojnásobná Síla, projevující se jako veškerá Moudrost, veškerá Láska, 
veškerá Síla, nebo chcete-li, jako Světlo, Teplo a Energie - ta, která drží 
pohromadě všechny formy a je před a ve všech projevech a fázích života, -
je projev Mého Já v aktu nebo stavu Bytí. 

Nic nemůže být bez projevení a vyjádření určité fáze Mne, který JSEM 
nejen Stavitelem všech forem, ale Obyvatelem v každé z nich. V srdci 
každého přebývám; v srdci člověka, v srdci zvířete, v srdci květu, v srdci 
kamene. V srdci každého žiji a pohybuji se a mám své Bytí a ze srdce 
každého vysílám tu fázi svého Já, kterou chci vyjádřit a která se ve 
vnějším světě projevuje jako kámen, květina, zvíře, člověk. 

Není tedy nic, jenom toto skvělé Já? Není mi dovoleno, abych pro sebe 
neměl žádnou individualitu? Slyšel jsem, že se ptáš. 
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Ne, není nic, absolutně nic, co není součástí Mne, ovládané a věčně 
ustanovené Mnou, Jedinou Nekonečnou Realitou. 

Může někdo, kdo skutečně medituje a plně si uvědomuje skutečný význam
těchto nádherných slov, neuznat Boha jako odpovědného za vše, co se děje
v Jeho vesmíru? 

Pokud tedy JÁ JSEM takto mluví, je Bůh a On je Vše, co existuje, jak 
může tedy člověk být nebo cokoli ze sebe dělat? Pokud je Bůh Vše ve 
všem, pak musí být člověkem, musí být celým člověkem, musí být celým 
lidstvem; a člověk není oddělený ani oddělen od toho ani od Něho. 
Všechno, čím je člověk, je vše, čím lidstvo je, musí být Bohem ve 
vyjádření - pokud je člověk nebo lidstvo vůbec něčím. 

Musíte si však pamatovat, že člověk není tím, čím si myslí, že je, a tím, 
čím si myslí, že je, není tím, čím ho Bůh stvořil, a přesto o něm ví. Jinými 
slovy, čím si člověk myslí, že je, tím není; protože si myslí, a proto vidí 
špatně - vidí pouze myšlenkové obrazy ve své vlastní mysli. 

Lidská mysl, kterou známe, je plná chyb způsobených nesprávným 
učením od začátku, naplňující mysl nesprávnými vírami nebo-li 
myšlenkovými obrazy, které jediné člověk vidí. Kvůli své nesprávné 
víře člověk nemůže vidět, jak to vidí Bůh, ani znát pravdu o tom, co se 
objevuje v Jeho mysli. To, co se v jeho mysli jeví jako zlo, nemusí být v
Boží mysli vůbec zlé; neboť v Bohu není zlo - vše je a musí být Dobré; 
Neboť není Vše ve všem? Pak musí být jasné, že jediné zlo, které 
existuje, je iluze, která existuje pouze v lidské mysli. Ale to, co si myslí,
že je zlé, nemůže být zlé, protože lidská mysl je Boží Mysl. Člověk ve 
svém zkresleném vidění a špatném porozumění si myslí, že je to jen 
zlo; proto je to zlé nebo se mu zdá zlé - ale Bohu ne. 
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DUŠE.

 JE MNOHO ŽIVOTŮ.
 

Chci vám vyprávět o zážitku, který se stal 12. května v 1:45 v noci. Ležela 
jsem a byla vzhůru. Neměla jsem pocit ze svého těla a poprvé jsem z něj 
vstala bez jakýchkoli tělesných pocitů, jako je těžké dýchání nebo ztuhnutí
končetin. Právě jsem vstala. Bylo to nádherné. Vrátila jsem se a znovu 
vstala. Udělala jsem to dvakrát nebo třikrát. Byla jsem úplně vzhůru, ale 
oči jsem měl zavřené. 

Pak jsem se zvedla nad svým tělem, narovnala se a klouzala skrz můj 
obývací pokoj, skrz zeď a vyklouzla ven ve vzduchu. Srdce mě naplnilo 
velkou radostí a řekla jsem: „Otče, dovol mi jít do Jeruzaléma a 
pokleknout na místě, kde stál Kristův kříž.“ Ale já jsem se ani nepohnula, a
pak jsem řekla: „Otče, buď vůle tvá.“ 

Najednou jsem se ocitla na venkově se zvláštním světlem duševní roviny 
kolem mě. Přede mnou se objevilo široké schodiště s desítkami 
odpočívadel, které šly přímo nahoru a byly velmi strmé, konec se ztratil v 
oblacích. Když jsem stála na úpatí tohoto schodiště, přidala se ke mně 
dívka. Byla jako já, vysoká a blonďatá, ale nádherně krásná. Milovala jsem
jí. Položila si paži kolem mě a usmála se a vypadala tak šťastná, že je se 
mnou. 

Kráčeli jsme a zastavili jsme se na odpočívadle. Jakmile se zastavila na 
odpočívadle  řekla: „Každé odpočívadlo představuje jeden z tvých životů. 
Toto je 55 život a připojila jsem se k tobě zde. “ Překročili jsme to a znovu 
nastartovali, uvědomila jsem si, že toto schodiště symbolizuje celou moji 
existenci v pozemské rovině. Když jsme dosáhli druhého výše, dívka 
řekla: „Je to 57 život, nebyla jsem s tebou v životě před tímto, protože jsem
nebyla s tebou v tomto příštím životě.“ 
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Když jsme přišli k dalšímu odpočívadlu, nezačali jsme znovu, ale zaměřili 
se na boční cestu. Nebyly provedeny žádné kroky. Podívala jsem se na ni a
ona řekla: „V tomto životě jsi odbočila z rovné cesty a následovala svou 
nižší povahu. Předčasná smrt, kterou jsi utrpěla s mnoha dalšími, 
zastavila tvé pozemské zkušenosti a zachránila tě. “ 

Když řekla tato slova, viděla jsem kolem nás mnoho lidí - mužů, žen a 
dětí. Byli oblečeni v černých šatech svých hmotných myšlenek. Spěchali 
touto cestou a my jsme je následovali. Najednou jsem před sebou viděla 
dvě černé těžké železné brány, jednu na každé straně cesty; pomalu se 
pohybovali společně a nehlučně se zavírali, právě když k nim dorazili 
první z lidí. Na cestě bylo tlumené světlo, ale skončilo to u bran a za nimi 
byla hustá temnota. Lidé bušili na bránu, ale bezvýsledně. Všechno 
pohltilo tajemné ticho. 

Pak jsem viděla lidi, kteří stáli před zavřenou bránou, jak se otáčejí a 
vcházejí do budovy skládající se z jedné velké dlouhé místnosti. Neměli 
jinou možnost a museli projít tou místností. Vstoupili jeden po druhém. 
Uvnitř byl velký stůl a seděl tam muž. Jméno každé osoby napsal do velké 
knihy. Byl oblečený v černém, neviděla jsem jeho tvář. Když jsem stála 
před jeho stolem, nenapsal mé jméno, ale natáhl ruku a dal mi malý kulatý 
košík, který nebyl větší než moje dvě pěsti. Víko bylo na jedné straně 
připevněno dolů. 

Opustili jsme budovu a následovali cestu. Řekla jsem dívce po mém boku: 
"Kdo je to?" Odpověděla: "Podívej se do košíku." Otevřela jsem víko. Koš 
obsahoval jehly, náprstek, bílou silnou nit a pár lesklých nůžek. Víko 
uvnitř bylo zakončeno lesklým kovem, jako je stříbro. Napříč to bylo 
napsáno bílými písmeny: „VÝZVA.“ 

Zeptala jsem se své společnice, co to znamená, ale ona neodpověděla. 
Dlouho jsme kráčeli potichu po stezce. Přemýšlela jsem nad dárcem a 
dárkem. Pak mi došlo, že muž, jehož tvář jsem neviděla, je smrt. 
Neuspořádal můj osud tím, že do knihy zapsal mé jméno, ale dar mě 
vyzval, abych si naplánovala svůj vlastní život, šila ho, steh za stehem; a 
nůžky, které to mají konečně stříhat, byly dány do mého vlastního vedení. 
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Dívka tiše vedla cestu. Znovu jsem se na ni podívala a řekla: „Kdo jsi?“ 
Sevřela paži kolem mě a usmála se, ale neodpověděla. Pak ke mně přišlo 
velké porozumění, pomyslela jsem si: „Proč, tato dívka je další mojí 
součástí - musí být mou duší.“ 

Řekla jsem: „Který z mých životů to byl! "Odpověděla:" Tvůj poslední, 
končící v roce 1848; byla jsi ještě velmi mladá. " „Ano, já vím," řekla 
jsem. „Bylo mi dvaadvacet let a zemřela jsem, protože jsem nenáviděla 
muže." Přikývla. (Týká se to zážitku, když jsem před čtyřmi nebo pěti lety 
opustila vědomí svého těla a prošla incidentem v mém předchozím životě.)

Řekla: „Vzhledem k tomu, že tvoje práce byla v té době ponechána bez 
konce, vrátila ses v tomto životě to dokončit . Nyní ve svém současném těle
zůstaneš déle, ale tvůj život bude krátký. “ 

"Jak to skončí?" Zeptala jsem se. "Nehodou." "Musím trpět?" "Ne, budu 
tam, abych se o tebe postarala." "Jsou při této nehodě zabiti další?" "Ne, 
jen ty." „Jaká nehoda?" „V autě Lincoln ." V tu chvíli mě napadlo, že  
nemusím jezdit v autě Lincoln. 

Řekla jsem dívce: „Je to podruhé, co jsem byla varována před nehodou, a 
podruhé budu dbát varování.“ 

Do této doby jsme dorazili na okraj města. Čekalo tam pouliční auto. Pak 
mě dívka něžně a láskyplně objala a řekla: „Teď tě pošlu bezpečně zpět a 
už mě nějakou dobu neuvidíš; ale uvidíš mě, až přijedeš .— - Pak jsem se 
probudila. 

VÝŠE uvedená zkušenost má v sobě velmi neobvyklé a poučné rysy, které 
se nám vyplatí. 

Nejprve si povšimněme, že krásná dívka byla její vlastní Duše nebo její 
Duše, na rozdíl od jejího lidského já, které prošlo touto zkušeností; a že 
její Duše se k ní přidala až v jejím 55. životě na Zemi. To může znamenat 
jen to, že její Duše nebyla probuzena ani znovuzrozena a nedala o sobě 
vědět svému lidskému já až do 55. života. 
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Jinými slovy, její milostná podstata v tomto životě byla poprvé probuzena, 
což umožnilo jejímu duchovnímu Já sestoupit do její Duše a odtud ovlivnit
její život od nynějška. 

Skutečnost, že Duše s ní nebyla v následujícím životě ani ve druhém po ní,
byla pravděpodobně proto, aby poskytla vnějšímu výrazu Duše, lidské 
mysli, příležitost naučit se poslouchat dříve přijaté pokyny. Duše však 
zůstává ve svém neznámém pro vnější já, které musí jít samo vpřed a 
naučit se využívat znalosti získané bez vědomí vědomým vnitřním 
vedením. Skutečnost, že se vnější já odchýlilo z cesty a nešlo přímo po 
schodech nahoru, dokazuje, že taková zkušenost byla nutná, aby 
zapůsobila na pravdy učené na vědomí. 

Nyní se podívejme, jestli vám můžeme ukázat vnitřní význam toho. 
Jediným účelem života na Zemi, po znovuzrození Duše, je osvobodit Duši 
od všech věcí, všech přesvědčení, sklonů, zvyků, chutí a tužeb fyzické, 
zvířecí povahy, dědictví dřívějších životů a nižších království, skrz která se
rozvinulo její vědomí. S přítomností Duchovního Já, které je nyní v Duši, 
se toto Já vždy snaží naučit ho prostřednictvím vnějšího zážitku tomu, co 
není Jeho cestou - ne Jeho životem, také aby se nejprve přizpůsobila a 
připravila Duši a poté její vnější rozšíření, lidskou mysl, být čistými a 
dokonalými kanály, kterými se Duch může vyjádřit. 

Probuzená Duše se proto prostřednictvím vlivu Ducha uvnitř stále snaží 
učit, řídit a vést lidské já takovým způsobem, jak se nejlépe naučit 
potřebné lekce a odhalit a rozvíjet vlastnosti charakteru, které umožní 
duchovní přirozenosti prosvítat. 

Další vynikající pravdou této zkušenosti je, že když vědomí opouští lidský 
mozek a tělo, jak je realisticky popsáno, nemusí vstoupit najednou do 
duše, ale uchová si svou vlastní identitu a zůstane na éterické rovině Země 
- v tomto případě v rovině odrážejícího éteru, rovině paměti uvedené v 
kapitole této knihy „Duše“. V této rovině může Duše a nepochybně také 
další učitelé učit pravdy, které potřebuje znát, jak to ukazuje. 
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Skutečnost, že se naše přítelkyně setkala se smrtí v přítomnosti její Duše a 
že ji nepřijala, ale vyzvala ji a poté jí dala do rukou koš s nůžkami, které jí 
dávaly sílu a volbu, kdy dokončit svůj život, dokazuje, že nemusí zemřít 
při nehodě, pokud si to nepřeje. 

Má to skrytý význam, a to, že pokud to ví jen ona, je větší než její vlastní 
Duše. Protože ve své pravé identitě je tím, že Duchovní Já, které přebývá 
hluboko v její duši, je Božská Bytost, a nic, co dokonce sama smrt stanoví,
nemůže její život zkrátit, ovládat nebo ovlivnit - pokud tak neučiní. Ten, 
kdo to skutečně ví, je vždy pánem smrti. 
 
Její zkušenost naznačuje, že smrt uznává ve své osobě, která má nad ní 
moc - ale tj. je výzvou to dokázat. Její vlastní duše byla použita jako 
prostředek k tomu, aby jí přinesla zkoušku svého duchovního porozumění 
a síly tím, že v mysli uvedla návrhy na krátký život a smrt nehodou. 

Před časem měla další varování, které přišlo podobným způsobem. Napsali
jsme jí, že to, jak přichází, z astrální nebo éterické roviny, nemělo žádnou 
realitu; že by to měla vědět a pozitivně říci: „To se mě netýká, protože 
jsem duchovní bytost. Takže to nepřijmu ve svém vědomí ani ve svém 
životě. “ Tento návrh následovala, a tak se samozřejmě nic nestalo. 

V tomto případě je to úplně stejné. Pokud by to však přijala tak, že k ní 
patří, a věřila by, že bude mít krátký život, bude muset jít nehodou, 
přitáhne k ní to „Lincolnovo auto“. 

Na druhou stranu, pokud bude pozitivně vědět, že je Duchem a tím vysoko
nad říší nehod, nic z toho k ní nemůže přijít, a bude v tom přesvědčení 
sebevědomě spočívat, všechny nehody každého popisu a dokonce i smrti ji
projdou — Dokud nebude ochotna nůžkami odstřihnout nit svého života. 
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