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ČIŠTĚNÍ VĚDOMÍ.

NACHÁZEL jsem se ve starém prašném, špinavém mlýně - ten, který byl 
postaven vysoko nad zemí. Stál jsem v úžasu nad prachem, který se tam 
shromáždil, ale když vešli jiní, řekl jsem: „Není to tu špinavé, ale jen se 
podívej, co se stane?“ Okamžitě jsem stál a hleděl na podlahu, byl jsem si 
vědom koberce na podlaze, ale také špinavého; ale když jsem nehybně stál 
a díval se na něj, uprostřed se objevila cesta čistého koberce, jako by po 
něm přeběhl elektrický vysavač; a tak dále, dokud nebylo celé místo čisté a
dobře zařízené. Ostatní se divili, ale já jsem řekl: „Totéž byste mohli 
dosáhnout, kdybyste se naučili, jak. Toto je obrázek, který jsem si pro 
toto místo držel v mysli, a nyní vidíte, jak se projevuje. “ 

Pak jsem si byl vědom vznášení se ve vzduchu, cestování nahoru a nahoru,
dokud jsem si nepomyslel, co dělám. To mě přivedlo zpět na Zemi, dokud 
se moje noha nedotkla země, a cestoval jsem s velkým úsilím. Najednou se 
mi v ruce objevilo veslo a já jsem byl schopen pomocí tohoto vesla plavat 
dál, dokud jsem konečně nedorazil na jiné místo, kde jsem potkal více lidí. 
Jeden muž, kterého jsem poznal, a řekl mu o úžasném objevu, který jsem 
udělal při čištění mlýna, kterému se kdysi říkalo zlodějské doupě. 

Poslouchal, usmíval se a následoval mě na místo. Velmi náhle jsme si byli 
vědomi vstupu do chrámu. Lidé se scházeli k uctívání. Zaujal jsem místo v 
přeplněných lavicích a zjistil jsem, že se můj přítel zastavil za mnou a 
nepřipojil se ke mně. Když jsem seděl, otočil jsem se a zeptal se ho, jestli 
se mnou nebude sedět. Usmál se a řekl: „Nemůžeš mě ztratit. Může to být,
že jsi zapomněl, my, kteří jsme byli oddáni už dávno? Zapomněl jsi někdy
na takovou unii? 
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Váš sen je velmi významný a byl evidentně zážitkem duše ve vnitřních 
říších, ve kterých vás učili, jak je možné očistit vaši mysl nebo vědomí od 
jakékoli nežádoucí věci nebo stavu nebo se nad ně povznést podle libosti 
tím, že uděláte to, co jste udělali ve snu. 

Přítel, který byl s vámi a poté za vámi seděl je vaše vlastní Vyšší Já, které 
vás inspirovalo, učilo a umožňovalo vám dělat všechno dobré, co jste 
udělali. 

Pečlivě si to promyslete, vraťte se zpět do vědomí, ve kterém jste v té době
byli, a zkuste použít zákony a principy, které vám byly ukázány jako 
použitelné zde vně, v případě potřeby. 

k
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VÝZNAM KŘÍŽE.

VÍCE než rok jsem musel projít tolika negativními podmínkami a 
zkušenostmi, které jsem si téměř přál předat dál. V zoufalství jsem se 
obrátil dovnitř a požádal Boha, aby mi ukázal cestu ven. A to byla 
odpověď. 

Hledal jsem slovo v úplném slovníku. Slovo, které jsem hledal, v něm 
nebylo. Najednou byl přede mnou přiveden obrovský kříž. Klidně jsem ho 
hladil levou rukou, protože jsem věděl, že to je kříž jednoho z Kristových 
učedníků. Potom jsem vzrušeně řekl: „Ano kříž; ale hledám slovo - kde je 
to slovo? Zdálo se mi, že kříž byl zvednut, abych viděl, že slovo, které 
hledám, bylo napsáno na kříži. Tam na vrcholu kříže to bylo napsáno. 

Vaším snem, který vám odpověděl na to, že žádáte Boha, aby vám ukázal 
cestu z negativních podmínek, které vás obklopovaly, bylo ukázat vám, že 
to byl váš „kříž“, který se před vámi objevil tak náhle. Skutečnost, že jste 
ho pohladil, dokazuje, že vaše duše věděla, čeho bylo dosaženo v těchto 
zdánlivě tvrdých podmínkách. Ukřižovat sobectví, které těmi podmínkami 
samotné trpělo. Ale po celou dobu se vaše duše! radovala. 

Hledali jste „Slovo“ a pak vám bylo ukázáno, že pravé Slovo bylo vždy 
napsáno na kříži, protože kdyby nebyl kříž, nemohlo by dojít k ukřižování:
a kdyby neexistovalo žádné ukřižování, já by pokračovalo ve vládnutí a 
duše by hladověla a byla by smutná: nebyl by nikdo, kdo by ji nakrmil 
pravým Chlebem Života. Nebylo to Slovo, které jste viděl na kříži - 
Kristus? 
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TI HODNÍ A PŘIJATÍ.

POSLEDNÍ noc jsem měl nádherný sen. Byl jsem se dvěma mladými 
dušemi. Došlo k dokonalému záření Lásky. Dychtivě jsme toužili po 
Mistrovi, jako bychom očekávali blízkého a velmi milovaného přítele. Bylo
to v přední části našeho domu. Potom jsme k naší radosti viděli známou 
postavu přicházející k nám; Pozdravil nás jako milí milující přátelé, objal 
nás kolem, mluvil tak tiše, sladce a kultivovaně, jeho hlas byl měkký a 
hluboký a jeho tvář - nikdy jsem neviděl tak slavnou tvář! 

Radost, štěstí - pili jsme to; Právě na nás vylil svou lásku a tak laskavě s 
námi mluvil. Vedl nás cestou po straně našeho domu do hezké zahrady 
vzadu, pak se s námi rozloučil - a probudil jsem se. Bylo to 
nejharmoničtější a nejkrásnější, co jsem kdy zažil. 

Radujeme se s vámi z nádherného vidění nebo snu, který vám dovolil, 
protože víme, že to znamená, že si vás vybral a přijal za své vlastní. 
Opravdu jste teď Jeho přítel. Štěstí, které jste cítili, muselo být mimo 
lidské porozumění a my víme, že vzpomínka na něj zůstane a bude na vás 
vždy působit. 
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SKUTEČNÉ JÁ.

Měla jsem vizi velké skály jako základny hory. Když jsem stála a dívala se 
na to, otevřelo se to na jednom místě a skrz tento otvor jsem viděla tu 
nejkrásnější bytost, dívku kolem dvaceti let, v bílém rouchu jako stříbro 
nebo rtuť - všechno to bylo živé světlo. Kolem hlavy měla bledé kadeřavé 
žluté kudrlinky jako korunu. Zdá se, že jsem dokázala kousky skály, které 
zapadly do díry, zatlačit a zatlouct zpět na místo. Pak jsem uviděla svou 
starou tvrdou tvář, která se opřela ve velké skále, kde byl otvor. Přítel mi 
řekl, že jsem viděla své druhé já. 

Vaše vize krásné dívky, která zářila z otvoru ve skále, byla skutečně vizí 
vašeho Božského Já a byla vám nepochybně povolena, abyste si mohli 
uvědomit, že toto vnější já nejste vy, a pokud se vám nelíbí vaše staré já, to
úžasné, které jste mohla na chvíli vidět, bylo vaše Skutečné Já, a čekalo, až
ho pustíte z tvrdé, skalnaté povahy, ve které jste ho držela uzavřené. 
Skutečnost, že jste vy sama zatloukala skálu zpět na místo a zavřela tu 
vizi, je toho důkazem a že jednoho dne budete muset toto Já osvobodit; 
protože už to nemůže být skryto a bude trvat na tom, že přijde, kvůli 
Pravdě, kterou se učíte. Pokud si přejete, aby vyšla, a budete meditovat 
nad touto slavnou vizí a vyzvat ji, aby vyšla a zaplavila vaše vědomí, jako 
tomu bylo v tom vidění, zjistíte, že se vám bude odvíjet mnohem více 
úžasných pravd a stará tvrdá tvář se změní, stejně jako celý váš život a 
povaha. 
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KDYŽ MYSL REBELUJE PROTI STUDIU. 

Je mi líto, že mohu napsat, že věřím, že lekce jsou příliš hluboké na to, 
abych je pochopila. Nemám čas je studovat tak, jak bych měla; přesto 
hodně sklízím, když je čtu znovu a znovu. Takže nemusím být, nejsem na ně
připravena, a proto je nebudu přijímat. 

Před několika týdny jsem měla sen. Prosím o vaši pomoc. Viděla jsem ženu
na dně vodní plochy, ležící obličejem dolů, s pravou paží pokrčenou tak, 
aby její loket ostře směřoval, ruku pod hlavu. Neviděla jsem její obličej, 
přední část těla ani ruce. Zdálo se, že byla zvednuta ze dna vody (nikoho 
jsem neviděla), přivedl tělo na hladinu a položil ho na okraj vody, stále ve 
stejné poloze, jako na dně vody. Vypadala jsem naprosto klidná, ani trochu
nadšená z toho, že jsem viděla toto tělo nebo stav, ve kterém byla. 

Pokud máte pocit, že učení v Lekcích jsou příliš hluboká na to, abyste je 
pochopila, a že proto nemůžete svému Vyššímu Já uspokojivě odpovědět 
na otázky, možná by pro vás bylo lepší chvíli počkat, než budete v tuto 
dobu pokračovat dál. 

Pokud však jde jen o to, že nemůžete přimět svou mysl, aby se snažila 
studovat a hledat odpovědi na otázky, nepodléhejte tedy své mysli, ale 
udělejte to, abyste provedla potřebné studium a zůstala u učení, dokud se 
nevyvine smysl. To je účelem kurzu Cesta Ven a to je jediný způsob, jak 
budete růst, drahá přítelkyně. 

Pokud jde o váš sen, ukazuje to, co jsme právě řekli. Žena ležící na dně 
vody, tváří dolů, je to vaše já, které se odmítá otočit a vzhlížet ke světlu; 
ale později je toto já vyneseno na povrch a položeno na zem, ale stále se 
neotočí. Tyto lekce vynesly vaše zdánlivě já bez života z hlubin vod života 
na povrch, ale nyní je na vás, abyste toto já obrátila, aby se postavilo 
světlu těchto pravd; probudit se a poslouchat vás, abyste to mohla naučit 
všemu, co se sem do tohoto života přišlo naučit. Nevidíte to?
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ČISTÉ VĚDOMÍ DUŠE.

BĚHEM mé dnešní polední meditace se zdálo, že celá moje mysl a bytost 
se všeho zbavila a já jsem nevěděl o žádném fyzickém vjemu nebo těle. 
Zdálo se, že moje duše je jedinou mojí částí a kolem mě se shromáždil 
zástup duší, takové láskyplné, krásné duše, tak čisté, že se s nimi nemohlo 
srovnávat nic pozemského ani fyzického. Nemohl jsem rozeznat žádné 
fyzické rysy, ale byly tak bílé, krásná bělost, jakou jsem nikdy předtím 
neviděl. Stále více se jich kolem mě shromažďovalo a já jsem si byl vědom 
jejich souhlasu a přijetí. Pak se do jejich středu dostala slavná Jasná záře;
bylo to nějaké Bytí tak brilantní a mírumilovné, že to nedokážu popsat. 
Cítil jsem, že jsem zahlédl skutečné Kristovo Vědomí. 

Tato zkušenost mě velmi potěšila, ale od té doby se nevrátila. Trvalo to jen 
několik minut, ale bylo to velmi skutečné, nic vágního. Nevím, co takové 
bílé shromáždění znamená. 

Vaše zkušenost během meditace byla velmi nádherná a požehnaná, protože
jste byli na čas pozvednuti do vědomí své duše, kde jste si byli vědomi 
dalších požehnaných duší se stejným vědomím a Krista uprostřed vás. 
Jsme rádi, že vám bylo zaručeno toto požehnání, a to znamená, že jste 
součástí Velké společnosti, svatého shromáždění těch, kteří uctívají a 
slouží Kristu.
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SLUŽBA V NOCI. 

Jednou v noci jsem šla spát kolem jedenácté hodiny a najednou jsem 
upadla do tvrdého spánku. Najednou jsem cítila, jak se vznáším ve 
vzduchu poblíž stropu svého pokoje. Podívala jsem se dolů a viděla jsem 
své tělo na posteli. Pak jsem vyplula z domu obklopená koulí čistě bílého 
světla, jako by tam zdi nebyly. Zdálo se, že vím, kam jít, a zamířila jsem k 
velkému černému mraku. Šla jsem přímo do něho a tam jsem vzala 
někoho, koho jsem podle všeho znala - muže, a pustila ho zpět do koule 
světla, kterou jsem nechala za sebou, a vplula do ní. Ten muž nevypadal 
těžce, ale najednou jsem řekla tomu, kdo to byl. „Teď tě musím opustit a 
vrátit se. Když jsem šla, zakřičel mé jméno tak hlasitě, že jsem se 
probudila. 

Když jsem se podívala na hodiny, bylo právě dvanáct třicet, a ta myšlenka 
mě napadla. „Dnes v noci jsi pomohla duši za hranicí.“ Dalšího dne mi 
telefonovala moje drahá přítelkyně a řekla, že její otec minulou noc ve 
dvanáct třicet odešel. Takže jsem pomohla jejímu otci, nebo co si o tom 
myslíte?

Vaše zkušenost byla nejzajímavější. Vypadá to, jako byste byli té noci 
povoláni pomoci otci své přítelkyně přes hranice do dalšího světa a vaše 
další zkušenosti ukazují, že jste vycvičeni, abyste v noci sloužili ve 
vnitřních rovinách. 
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MUSÍTE VYDĚLAT VŠE, CO DOSTANETE.

Copak nevidíte, drahý příteli, že jsou to pravdy v těchto lekcích, které 
potřebujete víc než cokoli jiného - jejich použití v samotných problémech, 
kterým čelíte? 

Jedna věc, kterou se musíte naučit, je, že nemůžete získat něco za nic. 
Musíte si vydělat vše, co v tomto životě získáte. A jediný způsob, jak si na 
něčem vydělat, je myšlení, poznávání a jednání s pravdou - pravda, že 
pouze Bůh je vaší zásobou, a hledáním všeho jen u Něho. Snažíme se vás 
to naučit v těchto lekcích, ale pokud vytrváte v tom, že se budete obracet 
jinam a budete se snažit osvobodit od nedostatku a omezení nákupem 
loterijních lístků a šancí v podobných hazardních hrách, budete muset 
bloudit ve tmě, dokud nebude světlo PRAVDY k vám přicházet zevnitř. 

KONEC

k
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   Ján Master
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