


k



Toto je ukázka z knihy

NOVÝ VĚK

Joseph Sieber Benner

Napsáno Autorem 

NEOSOBNÍHO ŽIVOTA

 PUBLIKOVÁNO V USA

V ORIGINÁLE V INNER LIFE MAGAZINE

 THE  NEW AGE

1.vydání 1936-37 

1 české vydáni 2021 vydalo jako svou 16 publikaci

nakladatelství DOREÁNMASTER

PŘEKLAD

JÁN MASTER



OBSAH

I. POSLEDNÍ DNY – str.5
II. DALŠÍ DVA ROKY I.- str.8
III. DALŠÍ DVA MĚSÍCE – str.11
IV. NADCHÁZEJÍCÍ ZMĚNA – str.14
V. OTOČENÍ NA PRAVOU STRANU – str.18
VI. VELKÁ PYRAMIDA – str. 22
VII. KOZMICKÉ VOLÁNÍ PYRAMIDY – str. 30
VIII. KRÁLOVA KOMNATA  I.– str. 34
IX. DALŠÍ DVA ROKY II. -  str. 39 
X. KRÁLOVA KOMNATA II. - str. 44
XI. VNITŘNÍ PRÁCE  I.– str. 52
XII. UKŘIŽOVÁNI  - str. 56
XIII. COKOLI SE MŮŽE STÁT – str. 63
XIV. VAŠE TĚLO DUŠE – str. 69
XV. PRACOVNÍCI DUŠE I. – str. 72
XVI. PRACOVNÍCI DUŠE II. - str. 77
XVII. JÁ, PÁN JÁ -  str. 81
XVIII. VNITŘNÍ PRÁCE  II.– str. 83
XIX. VNITŘNÍ PRÁCE III. -  str. 87
XX. VNITŘNÍ PRÁCE IV. - str. 90
XXI. VNITŘNÍ PRÁCE V. - str. 94
XXII. PRAKTICKÁ VNITŘNÍ PRÁCE VI. - str. 99
XXIII. ÚČEL MYSLI NA ZEMI – str. 103
XXIV. VNITŘNÍ PRACOVNÍCI I. – str. 108
XXV. VNITŘNÍ PRACOVNÍCI II. - str. 110
XXVI. VNITŘNÍ PRACOVNÍCI III. - str. 112
XXVII. ROZCESTNÍKY PODÉL CESTY - str. 114
XXVIII. SLEDUJTE A MODLETE SE – str. 116
XXIX. NEOSOBNÍ PRÁCE - str. 119
XXX. NEOSOBNÍ ŽIVOT – str. 121



POSLEDNÍ DNY.

TOTO jsou poslední dny Starého řádu. Toto je tedy čas, kdy všichni 
Vnitřní pracovníci musí pracovat jako jeden, aby předešli a zmařili úsilí 
nepřítele. 

Co je nepřítel? Sobectví a chamtivost v srdcích lidí. Jak lze zabránit tomu, 
aby se to projevilo? Pouze jedním způsobem - poznáním velké pravdy, že 
bez ohledu na to, co se objeví, je Bůh Jedinou Realitou; že je Skutečnost 
každého člověka, který vyjadřuje pouze Jeho Život, Inteligenci a 
Přirozenost, a pokud je to dostatečně silně viděno a uznáno, musí se 
projevit. 

Pokud dost vnitřních pracovníků, kteří to vědí, svolá své přátele do Pravdy
a vtiskne jim nutnost společného jednání při pohledu a držení této Pravdy, 
není nic nemožného dosáhnout - bez ohledu na to, jak hrozné jsou vnější 
podmínky nebo jak silně zakořeněně vypadá nepřítel. 

S jistotou a pozitivním ujištěním musí vědět, že Boží Život a Moc jsou 
svrchované a že nic, co by lidé mohli udělat, nemůže zabránit Jeho 
Projevu. Musí to vědět a vidět s tak silnou intenzitou a že mohou 
nasměrovat Světlo takového vědění na všechny lidi, kteří se setkávají pro 
sobecké nebo zlé účely, že tito lidé se ocitnou naprosto neschopní 
soustředit se a dosáhnout toho, o čem uvažují, budou se muset vzdát  
svých plánů a odejdou odtržení a osvobození od temných vlivů, které je 
spojovaly. 

Pamatujte, že myšlenky mocných myslí se vysílají do všech myslí 
uvažujících o podobných tématech. S vědomím této skutečnosti mohou 
mysli vědomé si Moci, kterou jim dal Kristus prostřednictvím své touhy 
sloužit Mu a prostřednictvím svých znalostí Pravdy vyjádřené výše, ji 
mohou vysílat do temných myslí, přesně tak, jak člověk zaměří mocné  
světlo majáku na temnou část města a vše, co tam lze jasně vidět, takto 
nasměrované Světlo Pravdy zrychlí duše lidí, kteří to cítí, aby se probudili 
ze svého snu o sobě a uvědomili si křivdy, které plánovali a styděli se za 
ně. 
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Nejedná se o pouhá slova, ale o skutečná fakta, která může dokázat každý 
vnitřní pracovník, který má zkušenost s viděním účinku „Znát Pravdu“ a 
„Mluvit Slovo“ pro ty, kterým pomohli. Tento článek ukazuje následné 
incidenty. Jde jen o to, přesvědčit svou mysl o těchto Pravdách tím, že je 
jasně uvedete, stejně jako přítelkyně v článku na straně 46 v prosincovém 
čísle '35, když způsobila, že dva černoši přestali bojovat mezi sebou.

Další dokonalou ilustraci toho, co dokáže silná a trénovaná mysl, lze najít 
ve známém triku falešných fakíru zmíněném v dřívějším čísle, který před 
velkým publikem vyhodí lano do vzduchu, kde visí zavěšené na ničem, po 
kterém malý pomocník vyleze po laně a zmizí z dohledu. 

Vysvětlení spočívá v tom, že tito fakíři společně trénovali svou mysl 
dlouhým cvičením, že by mohli celou tuto zkušenost projít dokonale ve 
svém vědomí - vidět to tak živě v jejich myslích, že intenzita a síla jejich 
vidění se přenášela na každou další mysl, která byla svědkem tohoto triku. 

To dokazují fotografické filmy pořízené z incidentu, na nichž byl promítán
pouze fakír stojící ve stavu intenzivního soustředění, přičemž malý chlapec
seděl vedle něj. Na filmu nebylo vidět žádné lano ani žádné jiné pohyby 
fakíra nebo chlapce. 

Pamatujte, že existuje pouze Jedna Mysl a všechny zdánlivě oddělené 
mysli jsou pouze kanály vyjádření toho, co je vysíláno v mysli. Vědomé 
vysílání vždy najde přijímající mysl. Mysl lidí v publiku byla upřena na 
fakíra, čímž více či méně spojovala jejich vědomí s jeho. Fakír to věděl a 
pouze vysílal do jejich myslí scénu, kterou chtěl, aby viděli. 

Už jsme vám ukázali, jak tyto znalosti uplatnit, a všichni Vnitřní 
pracovníci se naučili vysílat Pravdu. Upřímně doufáme, že každá skupina 
vnitřních pracovníků, neosobních studentů a dokonce i studentů Cesty Ven 
a každý jednotlivý student, který si přeje sloužit tímto způsobem, udělá vše
pro to, aby POZNAL PRAVDU výše uvedeného a vědomě pošle své 
očištěné Světlo do jakéhokoli temného stavu nebo do jakékoli skupiny lidí 
shromážděných pro sobecké nebo zlé účely. 
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Všichni jste si přečetli nedávnou stávku gumáren v Akronu. Přestože asi 
15 000 bylo ve stávce, nedošlo k žádnému krveprolití, násilí a stávka byla 
oběma stranami smírně urovnána, čímž se vzdaly původně oznámených 
požadavků. Naše modlitby a poznání pravdy, že převládá pouze 
spravedlnost, protože Bůh v každém člověku je jedinou realitou, a proto 
musí takové vyjádření vyjádřit, bezpochyby přispělo a ovlivnilo urovnání. 

Podobným způsobem mohou všichni vnitřní pracovníci spolupracovat, 
pokud a kdy v jejich komunitách nastanou podobné problémy. Jen vězte, 
že když budete mít vážnou touhu sloužit, budete vedeni Duchem přesně 
tím, co máte říkat a dělat. 

k
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DALŠÍ DVA ROKY.

V KVĚTNOVÉM čísle bylo obsaženo prohlášení, které silně zapůsobilo 
na mnoho myslí, zejména na ty, kteří mají sklon přijímat pyramidová 
proroctví jako přesné indikace, které se zdánlivě hodí k hlavním událostem
minulých dějin. 

Odkazujeme na tvrzení a na to, co se zdá být přesvědčivým doprovodným 
důkazem, že v královské komoře se jednotka měření času mění z palce na 
měsíc na palec na týden, i když na začátku horizontální dolní pasáže 
změněn z palce - za rok,  na palec - za měsíc. 

Tím se mění výpočty téměř všech pyramidových úřadů a studentů a 
urychluje se čas splnění z roku 1945, jak se dříve předpokládalo, když 
dorazili do středu Otevřené hrobky, do října 1938(duben 2022)*; nebo do 
dvou let a jednoho měsíce od 16. září (16. března 2020)**tohoto roku, 
„když celý svět vstoupí do Komnaty krále. 

Je-li 16. září(16.březen) časem „Velké exploze“, „a po další dva roky bude 
ničení zla zlem pokračovat, dokud nebude dokončeno do druhé poloviny 
roku 1938“(duben 2022)* a „po příštím září, peníze, majetek a bohatství 
všech lidí bude rychle přivedeno do stavu hodnot a světové nepokoje 
budou vyžadovat naši práci za zcela odlišných podmínek, než jaké jsou 
možné, v příštích několika měsících, “- to se všichni vážně myslící lidé 
musí začít okamžitě připravovat a připraví se na nadcházející změny. 

I když neuvádíme, že tato proroctví jsou pravdivá, a zvláště žádáme 
všechny čtenáře, aby se zdrželi a pečlivě sledovali, že nedělají mentální 
obrazy destruktivní povahy v očekávání změny v té době, zdůrazňujeme 
nutnost pečlivé přípravy za cokoli, co může přijít - a kdykoli. 

* poznámka překladatele – pro naší dobu je to tento datum
** poznámka překladatele – pro naší dobu, soužení začala v tento den
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Máme na mysli právě to, protože Ježíš jasně uvedl, že „žádný nezná den 
ani hodinu; ani andělé z Nebe, ale pouze můj Otec! “ 

Také řekl: „Bděte tedy a buďte připraveni; neboť v hodinu, o které si 
myslíte, že Syn člověka nepřijde. 

Jak můžete být připraveni a jak byste se měli připravit na Jeho příchod? 

Existuje jediná jednoduchá příprava, kterou mohou všichni následovat, 
pokud řeknou ano. To znamená, že od této chvíle, dokud nepřijde změna, 
čekat na Pána, Milujícího uvnitř, každý okamžik dne, snažit se Ho jen 
potěšit, neznepokojovat ničím jiným, než činit Jeho Vůli, v plném 
VĚDOMÍ, že tím se o vše postará. 

To je vše, co je nutné. Protože tím, že propojíte svou mysl a vůli s Jeho, je 
kanál vašeho vědomí široce otevřený, aby vám řekl a ukázal vám, co máte 
dělat, když je to nutné. 

Budete s ním tedy neustále v kontaktu a budete připraveni na to, co se 
stane, protože se nemusíte bát kvůli vaší dokonalé důvěře v Něho, může 
vás snadno ochránit před veškerým ublížením. To z toho prostého důvodu, 
že vaše mysl je upřena na Něj jako na jedinou Realitu a jako vaše jistá 
ochrana, když se bude zdát  dít zlé, odmítnete to vidět a uvidíte pouze 
Jeho. A není On váš život, vaše vědomí, vaše přirozenost, vaše síla, vaše 
podpora, vaše zásoba, váš dostatek ve všech věcech? 

VŠICHNI vnitřní pracovníci to prokázali různými způsoby. Ve skutečnosti 
všechny tyto zkušenosti, které vám byly dány, kde vám bylo umožněno 
osvobodit sebe i ostatní od újmy, nemocí a potíží, když jste poznali výše 
uvedenou Pravdu, bylo pouze zdokonalit toto poznání, aby vás připravilo, 
až přijdou větší soužení. 

Pamatujte, že soužení nejsou pouhou prací na Zákoně - předstíráním 
nesprávných přesvědčení člověka. Musí se projevit, aby naučili člověka 
tomu, co není dobrá cesta - Boží cesta pro ně. 
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Tím, že tyto soužení snášíme a vidíme je přesně pro to, čím jsou - a čím 
nejsou, jsou lidské mysli pokárány a mohou pochopit více Boží Vůle a 
chtít ji poslouchat. 

Všichni Vnitřní pracovníci se to docela dobře naučili z utrpení, kterými již 
prošli. Proto jsou takto vybráni a povoláni, aby pomáhali našim bratrům v 
duchu učit a připravovat co nejvíce dalších na to, co čeká v příštích 
měsících. 

Kéž si všichni, kdo čtou, uvědomují naléhavou nutnost nepřetržitého  
Otcovského Podnikání. Čas se velmi krátí a Pracovníků je příliš málo na 
to, aby oslovili a pomohli těm, kteří jsou připraveni pomoci. 

Nechť nikdo není nalezen nepřipravený, když je povolán do Jeho Služby. 

k
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VELKÁ PYRAMIDA. 

KLÍČ K MAPĚ .

Autor: Uranda  

POZNÁMKA: Čísla na druhé straně označují různé části pyramidy, jejichž
tajemství je zde vysvětleno. Poskytujeme tato vysvětlení a necháváme 
každého čtenáře, aby jim porozuměl, ale nijak  nezaručujeme proroctví ani
jejich data. - EDITOR. 

1.
SEDM kamenných desek nad Královskou komnatou, přičemž dva vrchní 
kameny tvoří symbol DOKONČENÍ nad pěti vodorovnými deskami, 
představují MISTROVSTVÍ PĚT smyslů vnímání, protože se týkají Sedmi
rovin BYTÍ. V tom je poslední tajemství Nanebevstoupení a jeho cesta; 
neboť ten, kdo se zcela harmonizuje s Otcem uvnitř, zná spojení vnitřního 
a vnějšího v plnosti DOKONČENÍ prostřednictvím činnosti pěti.

2.
KRÁLOVA KOMNATA, někdy nazývaná KOMNATA OTEVŘENÉHO 
HROBU, Tajné místo Nejvyššího, Trůn Všemohoucího, říše 
ZÁVĚREČNÉHO ZÁZNAMU, odpovídající epifýze. To je to, o čem jsem
mluvila jako o „nebi“, dokonce i vědomí Otce uvnitř, ve kterém můžeme 
přebývat zde na zemi. Ten, kdo sem vstoupí, je osvobozen od veškeré 
připoutanosti k hmotným věcem a jsou z něj odstraněny veškeré fyzické 
věci, které nereagují, aby mohl zůstat v Pravdě svého vlastního Boha. 
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3.
OTEVŘENÁ HROBKA neboli Sarkofág v Královské komnatě. Otevřený 
sarkofág symbolizuje proces spiritualizace, který probíhá během 
VZESTUPU. Tady je tajemství Cesty, ve které je smrt překonána, protože 
ten, kdo VSTUPUJE, už nikdy nebude podléhat zrození nebo smrti. Celý 
svět dorazí do středu OTEVŘENÉHO HROBU přímo pod Symbolem 
DOKONČENÍ v říjnu 1938 ( duben 2022). 

4.
Poslední NÍZKÁ CHODBA, kterou symbolizuje VELKA PRÁZDNOTA. 
Ten, kdo ve svém vlastním životě PROŠEL PROPASTI NICOTY, se nemá
čeho bát ze světa, ani ze světa, který touto propastí projde. Hle, celý svět 
nyní prochází VELKOU PRÁZDNOTOU a z toho se vynoří 16. září 1936.
Po tomto datu se základna měření času v pyramidě na palec – za měsíc 
změní na palec-za týden a z tohoto důvodu explodují člověkem vytvořené 
nápady a věcí, které započnou tímto příchodem. Od Září až do října 1938 
to bude dokončeno. Během tohoto období až let a jednoho měsíce se 
projeví plnost ničení zla zlem. Během tohoto období budou zničený 
všechna těla, které se neobrací k Pánu, a každý, kdo se plně obrátí k Otci, 
bude znát a prožívat tajemství Otevřené Hrobky. 

5.
ANTI-KOMNATA, představující MEDULLU OBLONGATU na spodní 
části mozku, v které KRISTOVÝ PRINCIP připravuje ANOMONA 
(zasvěcence) na průchod PROPASTI NICOTY poté, co došlo ke 
UKŘIŽOVÁNÍ. Toto je v životě Ježíše symbolizováno časovým obdobím, 
ve kterém zůstal na kříži, než byl umístěn do hrobky, která se ukázala být 
OTEVŘENÁ. 

6.
První NÍZKÁ CHODBA, která symbolizuje UKŘIŽOVÁNÍ, tj. 
PŘECHOD, jímž je dosaženo úplného splynutí neboli UNIE vnějšího a 
VNITŘNÍHO. 

23



7.
VELKÝ KROK. Tento krok je vysoký TŘI stopy, představuje TŘI FÁZE 
lidského života, a přijetí VELKÉHO KROKU znamená ZVÝŠENÍ 
CELÉHO ŽIVOTNÍHO VYJÁDŘENÍ DO ČTVRTÉHO PLÁNU BYTÍ. 
To Ježíš udělal v Getsemanské zahradě. Udělal VELKÝ KROK, když řekl:
„TVÁ VŮLE AŤ SE DĚJE, NE MÁ.“ 

8.
a 8a. Dva VZDUCHOVÉ PRŮDUCHY vedoucí do KRÁLOVSKÉ 
KOMNATY. VZDUCH symbolizuje DUCHA, proto je ZASVĚCENEC 
poprvé „koupán“ v množství DUCHA po svém vstupu do CHRÁMU 
ZAHÁJENÍ. Tyto dva průduchy představují dokonalou harmonii spojení 
mezi pozitivní a negativní fází ducha, kterou ZASVĚCENEC zažívá při 
VSTUPU DO KRÁLOVSKÉ KOMNATY. Jinými slovy, fyzická látka, 
která vstupuje do těla (Chrámu) z vnějšího světa (jako jídlo) a reaguje na 
Krista při Nanebevzetí, nedosahuje bodu úplné svobody od vlivu 
fyzických věcí a nevidí s dokonalým viděním Otce, dokud nevstoupí do 
Komnaty Krále, kde se dostane pod plný, neomezený vliv Ducha. 

9.
VELKÁ GALERIE, KOMNATA VNITŘNÍHO SVĚTA nebo-li 
KOMNATA VZESTUPU. Primární proces VZESTUPU zde musí 
proběhnout, než bude možné dosáhnout posledního kroku VZESTUPU. 
Posledním krokem je vše, co si průměrný člověk představí jako 
VZESTUP. SEDŮM KROKU tvořících stěnu VELKÉ GALERIE 
symbolizují SEDŮM PLÁNŮ a ukazují, do jaké míry může 
ZASVĚCENEC vnímat přítomnost SEDMI PLÁNŮ. Vzhledem k tomu, že
ZASVĚCENEC VZESTUPUJE VE VELKÉ GALERII, je strop v galerii 
dále na ÚROVNI JEHO OKA, a on to dokáže, to je SEDMÝ PLÁN, do té 
míry, že funguje VE VNITŘNÍM SVĚTLE, které může proniknout samo 
O SOBĚ temnotou VELKÉ GALERIE. 

10.
ROZDĚLENÍ CESTY a STUDNA. STUDNA je velká, zubatá díra, která 
brání VZESTUPU do VELKÉ GALERIE. STUDNA symbolizuje strach, 
nenávist a všechny ostatní destruktivní emoce, které mohou způsobit, že 
ZASVĚCENEC sestoupí do KOMORY CHAOSU a BEZEDNÉ JÁMY. 
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Překlad z originálu, editor a grafická úprava

   Ján Master
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