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Vy, kteří jste slyšeli Kristovo volání, a zasvětili jste sebe a svůj život 
službě lidstvu; 

Vy, kteří jste pocítili božské nutkání dávat ostatním duchovní požehnání, 
která jste dostali;

Vy, kteří jste zaujali pozici učitele a vůdce hladových duší, které k vám 
přišly, aby vás nakrmily.

Slyšte toto, je Má zvláštní zpráva, vám. Vy, milovaní, jste Mí vyvolení. 
Vybral jsem si vás jako cestu, kterou vyliji do světa mnoho požehnání. 
Ano, povolal jsem vás od sebe a upozornil jsem vás na obrovskou práci, 
kterou musíte udělat, na miliony spících duší čekajících na dotek, který je 
probudí k vědomí skutečného účelu jejich bytí zde, v tomto životě. Ukázal 
jsem vám, kde můžete v této práci pomoci, a prokázal jsem vám, že 
skutečně pomáháte, díky uznání a vděčnosti těch, které jsem vám přinesl a 
umožnil vám pomoci.

 Ano, máte pocit, že nepracujete nadarmo, a přestože se cesta může zdát 
temná a nejistá a prostředky a schopnost pokračovat nemusí být v důkazu, 
přesto vás něco uvnitř nutí pokračovat, říkat vám, že o všechno bude 
postaráno v pravý čas, - pokud prokážete věrnost věci, kterou jste si 
vytvořili. 

Vzpomínáte si na to všechno, i když se to před vaším smrtelným vědomím 
tak zjevně dříve nezdálo. Poukazuji na to, abych vás připravil na to, co teď
musím říct. Protože teď si přeji, abyste věděli, že mám v tom všem určitý 
Plán a Účel, a že je tu čas, kdy se můžete se Mnou při jeho plnění stát 
vědomým spolupracovníkem; bodu ve vašem duchovním životě bylo 
dosaženo, když vám bude odhaleno vaše skutečné místo v Mém plánu a 
porozumění Mému účelu, - pokud se tato slova setkají se skutečnou 
odezvou ve vašem srdci a vy se budete nadále upřímně řídit pokyny, které 
zde uvedu. 
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I
Kdo Jsem? 

Já, který mluvím s tak velkou autoritou, a dělám taková vše zahrnující 
tvrzení? 

Kdo Jsem, že vás mohu poučit a mohu slíbit odměny, které může dát pouze
Bůh?

Poslouchejte! 

JÁ JSEM VY, - Vaše vlastní skutečné JA! JÁ JSEM vaše pravé Já, Duch 
Kristův, o jehož volání jste slyšeli;

 JÁ JSEM vaše Vyšší Já, Zrychlovač, jehož naléhání jste cítili; JÁ JSEM 
vaše Božské Já, dárce všech požehnání, která jste dostali;

 JÁ JSEM, Bůh, - ve Vás. Ne, není to samostatný Duch, který bydlel někde
ve vašem těle. JÁ JSEM VY, Vaše pravé JÁ!

 Ano, Já, Bůh, JÁ JSEM, tvé SKUTEČNÉ Já, všechno, - tělo, mysl, duše, 
vědomí, vůle. 

Já, Bůh, vaše skutečné Já, zde mluvím tato slova živé Pravdy. A jak to 
možná víte, Jsem Já, kdo mluvím, - Pokud tato slova ve vás najdou 
nějakou odpověď, pak proto, že Já, vaše skutečné Já, tedy reaguji a nutím 
vaši pozornost, aby se snažila porozumět všem Mým významům zde 
skrytým. 
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Pokud však uvnitř neexistuje žádná odezva a váš lidský intelekt vám říká, 
že se jedná pouze o další pokus o získání vašeho zájmu o myšlenky jiných 
učitelů a že máte vlastní filozofii a nepotřebujete žádné pokyny od 
ostatních, - je to v pořádku.

 Ale vězte, že si to tedy nevybíráte vy, ale Já, vaše vše-moudré a vše 
milující Já, kdo si pro vás vybírá. Neboť mám pro vás další nápady a 
přivedu vás k porozumění Mému účelu a vaší účasti v Mém plánu, a to vše
v pravý čas, - když jsem plně připravil vaši lidskou mysl a vaše vědomí 
Duše, abyste je mohli přijmout. 

Pokud však uvnitř uslyšíte Hlas, slabý, sotva srozumitelný, který vám říká,
abyste četli dál, že možná zde může být něco hodnotného; i když si 
myslíte, že už znáte svoji roli v Mém plánu a nyní plníte Můj záměr, - 
neodmítněte. Je to Můj hlas, který se snaží být slyšen nad bouří vašeho 
lidského vědomí, jemně vás vyzývá, abyste měli svou mysl otevřenou, 
abyste pozorně naslouchali Slovům Pravdy, kterou vám zde slibuji, že se 
objeví hojně, nad míru, pokud skutečně hodláte znát Slovo Boží.

 Abyste však získali plný význam toho, co následuje, zkuste si představit, 
že zde mluvící „Já“ je vaše skutečné Já, vaše Vyšší Já; a i když tomu dosud
nevěříte, předpokládejte prozatím, že je to vaše Vyšší Já, a usilujte tak o 
dosažení vědomí toho, že jste to Vy. 

Mluvte se svou smrtelnou myslí, jakoby s jinou osobností. Pokud při čtení 
vytrváte v udržování tohoto vědomí, bude vám mnoho, velmi mnoho 
přidáno na cestě duchovních požehnání a budete Bohu zpívat radostné 
chvály, že tato zpráva přišla do vašeho života. 
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II

Ty, Mé milované dítě, které Mě hledáš, ale které jsi Mě dosud nenašlo, s 
výjimkou něčeho nehmotného, co tě povzneslo a inspirovalo a vedlo tě 
stále dokola k užším a přesto jasnějším cestám a nutilo tě podat pomocnou 
ruku každému potřebnému, kterého si potkalo; 

Ty, kdo si Mě uvědomuješ jako Kristovu Lásku ve svém srdci, a který se 
snažíš šířit poselství o jeho Lásce do ciziny a zasévat ho do každého srdce,
které se jeví připravené je přijmout; 

Ty, ke kterému jsem přišel v zářivých záblescích Světla, nebo ve vizích, 
buď ve spánku nebo v bdění, jako Pravda, osvětlující tvou mysl, takže 
prozatím jasně vidíš Realitu Mého duchovního Života a iluzornost všech 
věcí, které se odvolávají k vnějším smyslům; a ty se nyní snažíš učit 
ostatní této Pravdě; 

Ty, který jsi si Mě uvědomil, že v tobě přebývá Život, který se ti projevuje 
jako Síla, a umožňuje ti nejen ukázat Můj život ve tvém těle jako živé 
Zdraví, ale umožňuje ti předat tento Život ostatním, oživovat je, posilovat 
a léčit, a tím je přivést k vědomí Mého Života v jejich tělech;

 Ty, kterého jsem vedl o kousek dál, kterého jsem učil používání některých
zákonů Mého Bytí, když jsem v tobě zrychlil určité vnitřní schopnosti a 
síly, které tě zdánlivě odlišují od ostatních, takže se nyní nazýváš okultista,
a usiluješ o dosažení úplného zvládnutí těchto pravomocí sebe sama:

 Ano, a dokonce i ty, Můj požehnaný, který si Mě uvědomuješ jako své 
Božské Já, jako Boha ve svém nitru a který ze Mě svobodně čerpáš Mou 
Lásku, Mou Moudrost a Mojí Sílu a kteří učíš této Velké Pravdě a 
přitahuješ k sobě mnoho následovníků, kteří tě vítají jako Osvíceného; 

Všem vám přináším toto, Moje poselství Neosobního Života. 
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