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NADVLÁDA ČLOVĚKA NAD JEHO SVĚTEM. 

V článku o Vitálním Myšlení prozrazujeme velké tajemství, které bude 
znamenat nevyčíslitelnou hodnotu pro ty, kteří jsou schopni využít znalosti
obsažené v něm. 

Abychom dále pomohli těm, kteří to chtějí a jsou připraveni to udělat, 
půjdeme podrobněji po elementárních silách nebo-li bytostech, které jsou 
služebníky člověka a které byly od počátku pro člověka tiché, věrné, 
nezištné a bez uznání všechno, co si myslí, že udělal. Když se tomu 
postaví tváří v tvář, neudělal nic bez zastoupení těchto sil, které jsou 
skutečnými vykonavateli jeho vůle a tužeb. 

Naznačili jsme vám, jak jsou elementy vzduchu tím, co vstupuje do vašich 
myšlenkových forem, které je přenášejí k ostatním a vtlačují jejich význam
do myslí druhých; jak jsou elementy ohně tím, co se snaží dosáhnout a 
prokázat, co považují za vaše pocity a touhy; jak jsou elementy vody tím, 
co přenáší krev a životodárné tekutiny těla do každého orgánu, svalu a 
nervu, a také cirkulují tekutiny v celém živočišném a rostlinném životě; a 
jak mají živly země náboj, budování, opravy a obnovy pevné hmoty v těle,
včetně kostí, tkání a svalů, podobně ve všech rostlinných a zvířecích tělech
- nemluvě o budování forem minerální hmoty. 

Jinými slovy, všechny síly v člověku, použité člověkem nebo spojené s 
člověkem jakýmkoli způsobem - což znamená veškerý pohyb v člověku, 
člověkem nebo to, že člověk vidí nebo cítí ve svém světě - jsou pouze 
působení těchto elementálů; oni jsou tím, co tvoří sílu toho, co se zdá být 
pohybem ve vzduchu, ohni, vodě a zemi - jsou to bytosti, a pohyb činnosti 
těchto elementárních bytostí. 
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Rádi bychom na vás zapůsobili zejména na jejich vztah a vztah s 
člověkem; že byli posláni a zastoupeni Božstvím, aby čekali na člověka, 
poslouchali ho, plnili jeho vůli a plnili jeho touhy, kdykoli je to možné, 
podle zákona jejich světa. Každý svět nebo království v neviditelném má 
svůj zákon, stejně jako svět fyzický. 

Tyto bytosti, které nejsou lidské, nemají svobodnou vůli a mají jen to, co 
lze nazvat elementární inteligencí. Protože nemohou uvažovat a mít, 
nemají vlastní vůli; musí být vedeni, pokud jde o všechny věci, které 
nesouvisejí s jejich vlastními životy, a vstoupit do a uskutečnit jakoukoli 
inteligenci, která je poskytována v myšlenkách na toho, kdo je řídí. Přes 
definitivní zákony spřízněnosti se připoutávají k lidem tak, jak se psi 
připoutávají k lidem a čekají na ně, a poté žijí jen proto, aby potěšili a 
poslouchali vůli svého pána. Jen stejně jako u psů málokdo najde 
skutečného mistra, ten, kdo uznává, chápe a oceňuje jejich věrné a 
neúnavné služby a který jim prokazuje lásku, která jim jako základní 
zákon života ve všech královstvích pomáhá nejúčinněji v jejich 
konkrétním vývoji. 

Nyní vězte, že všechna království vědomí mimo království čistého Ducha 
jsou jen výtvory nebo víry lidské smrtelné mysli, ožívají ve stavech 
vědomí mimo stupně inteligence, skrze které se člověk vyvinul. 

V předchozích článcích jsme si ukázali, jak Duchovní člověk jako Syn 
Boží ve svém původu ze svého Duchovního zdroje nejprve koncipoval 
jako vně tohoto Zdroje nebo mimo něj, a tak se viděl jako samostatná 
bytost a postupně budoval hmatatelný koncept nebo-li myšlenkovou formu
sebe jako takové bytosti, která má samostatnou mysl a která mysl se časem
stala jeho mentálním tělem a které tělo se nyní nazývá jeho smrtelná mysl. 
A všechny ostatní bytosti a věci, které viděl v tomto novém vědomí, 
vymyslel, aby měli těla podobné mentální povahy jako jeho vlastní. Tak si 
vybudoval ve své mysli časem jeho mentální svět nebo vědomím a 
neustále ho ovládal svými myšlenkami a koncepty všech věcí, které se 
dostaly do rozsahu jeho mentálního vidění. 
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Později ve svém zájmu a zvážení všech věcí, které si vyžádaly jeho 
pozornost v tomto novém stavu vědomí, si vytvořil ve své mysli touhy 
studovat, zkoumat, chápat a užívat si tyto obyvatele tohoto zajímavého 
nového světa a oddávat se těmto touhám, postupně budoval své 
emocionální nebo-li astrální tělo, jak bylo ukázáno; později tyto pomalu 
krystalizují nejprve do vitálního nebo éterického těla a poté do podstatného
nebo fyzického těla. 

Musíme si však pamatovat, že to vše se odehrálo pouze ve vědomí, že tato 
těla a světy jsou jen stvoření člověka nebo jeho mentální koncepty, které 
vyplývají z toho, že sestoupil nebo šel dál a dál ven ve vědomí ze svého 
Duchovního zdroje, Království Božího vědomí uvnitř, on ze svého pokusu 
o rozepření se spojil a interpretoval nové a podivné pocity těchto nižších 
vibrací, díky nimž se všechno zdálo tak neuvěřitelně odlišné. 

Proto každý pocit vibrace, který člověk cítí v těchto nižších vnějších 
stavech vědomí, považuje za skutečné, a interpretuje je, jak nejlépe umí, 
přičemž je nyní zcela oddělen od světla svého Duchovního zdroje a stále 
putuje v temnotě takového oddělení. Takže na začátku svých krásných dnů
si v mysli budoval koncepty nebo mentální obrazy toho, co si myslel, že 
každý dojem představuje, a postupem času se přesvědčil, že tyto mentální 
obrazy byly všechny mimo něj a byly skutečné, hmotné věci, místo 
obrázků existujících pouze v jeho mysli. A samozřejmě kvůli tomu, že byl 
nyní téměř v naprosté temnotě a už si nevzpomínal na svůj duchovní 
domov, byly jeho obrazy jen směšným zkreslením věcí, které vibrovali, 
jejichž vibrace cítil a stále pociťuje a které v celé jejich duchovní 
dokonalosti v Království, hluboko existují v jeho smrtelném vědomí. 

Přemýšlejte, co to znamená - že v každé rovině vědomí mimo jeho 
duchovní domov, v každé myšlenkové tvorbě, v každé rovině existují tyto 
elementární síly, tito služebníci, kteří čekají na člověka a projevují jeho 
myšlenky a touhy v každé rovině. 
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K čemu? Můžete se zeptat. Aby se mohl dozvědět, že lidské touhy nejsou 
Božími touhami po něm - naučí se to ve všech těchto fázích poté, co 
člověk začne jako marnotratný syn hledat domov svého Otce. Člověk, 
který má svobodnou volbu a vládu nad královstvími svého světa, se musí 
naučit rozumně a nezištně používat svou vůli a svou kontrolu nad silami 
své přirozenosti. 

A tak je člověku dovoleno sobecky myslet a toužit po čemkoli, co si zvolí, 
a přijímat a oddávat se naplnění svých tužeb, dokud nakonec Jediné 
vědomí v něm nerozvine jeho milostnou povahu a tím porozumění, které 
mu umožní pochopit zákon myšlení a vytváří a úzce souvisí s tímto darem 
svobodné volby, že jak si myslí, buduje pro sebe podmínky, které ovlivňují
a ovládají jeho fyzické bytí a všechny jeho vnější záležitosti. 

Z toho můžete pochopit, proč je současná situace člověka a všechny 
podmínky, které se nyní v jeho světě projevují, to, co vidí všude, kam se 
podívá. Jsou to jen výsledky jeho minulého sobeckého myšlení - jeho 
zneužití moci svobodné volby, kterou mu dal jeho Otec-v Nebi. 

Nyní však nastal čas, kdy se dost lidí poučilo a které je opravňuje k 
širšímu poznání a moci - těm, kteří se obrátili tváří v tvář, a nyní jasně vidí
své vlastní nesprávné výtvory a to, co je nutné je vykoupit a vyhrát jejich 
cestu zpět do domu jejich Otce. 

Pomysli na různé síly, které tvoří Jedno Vědomí, na síly Moudrosti, Lásky 
a Moci, které slouží, vykonávají a předjímají Boží Vůli. Přemýšlejte o 
nadvládách, knížectvích a mocnostech, které jsou těmito silami, od 
Serafínů a Cherubínů dolů přes archanděly, anděly, Mistry, adepty, lidí, 
zvířata, skupinové duše, až po elementály, které jsou duší veškeré vegetace
a minerálů, vzduchu, ohně, vody a země. 

Přemýšlejte o tom, že na vás všichni čekají a slouží vám - kdykoli 
vstoupíte do konkrétní říše vědomí, kde každý přebývá. Protože to je vše, 
pro co existují - jsou to projevy a vykonavatelé Boží Moudrosti, Lásky a 
Moci, kterou jste Vy, sil, které tvoří Jeho Vědomí, kterým je vaše vědomí; 
protože je jen Jeho Vědomí, které je Vše ve všem, zahrnuje vše a je vše, co
existuje. 
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Proto jsou tyto síly vždy pod vaším velením v každé říši bytí. A všichni 
pracují a pracují na tom, aby přivedli to, co se jeví jako oddělené vědomí 
člověka, zpět do vědomé jednoty s Božím Vědomím. Pamatujte na veškerý
pocit odloučení - vše, co se objevuje ve světě lidského pojetí, existuje 
pouze v jeho smrtelné mysli. Vědomí této mysli musí být dříve či později 
zvednuto zpět do jejího skutečného Vědomí. A právě za tímto účelem vám 
jsou tyto pravdy dány. 

Tyto síly, které jsou o člověku, které čekají, aby mu sloužili, mohou být 
pro něj teď neviditelní, ale přijde čas, kdy budou snadno vidět. Když se 
člověk přiblíží ke svému Božskému Vědomí, otevře a vyjasní jeho 
schopnosti Boha a umožní mu vstoupit do těchto vnitřních stavů bytí, kde 
je celý život Jedno. A podobně v tomto vědomí se tito jeho služebníci k 
němu přiblíží, až budou moci převzít více lidské přirozenosti, skrze Lásku,
kterou člověk dá pracovníkům, kteří mu pomáhají ve všech odděleních 
života. 

k
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MILUJE VÁS BŮH A STARÁ SE O VÁS?

Následující zkušenost je velmi velká pravda, kterou si přejeme, aby každý 
Kristův učedník ji měl vědět. Je to téměř dokonalá ilustrace toho, co dělat, 
když hrozí velké nebezpečí nebo potíže. Je to jediný způsob úniku bez 
ohledu na to, co přijde. Dobře si to prostudujte a přemýšlejte o tom dlouho,
dokud nezískáte jeho skutečný smysl a význam - EDITOR

MUSÍM vám říci mnoho věcí o zkušenostech, které mám. Čas a prostor mi
však nedovolí o nich v tuto chvíli psát. Ale musím vám vyprávět o 
nejúžasnější ukázce Boží lásky, kterou jsem tento týden zažila. 

Není pochyb o tom, že jste četli v novinách o strašlivé bouři a cyklónu, 
která ve čtvrtek odpoledne zaplavila náš stát (Michigan). 

Můj manžel a já jsme seděli na dvorku a hráli si s naším mazlíčkem, když 
se shromáždily temné mraky a v dálce jsme viděli žlutý mrak přicházející 
ze Západu. Věděli jsme, že je to cyklón, a spěchali jsme do domu a zavírali
jsme za sebou dveře a okna. 

Jakmile vypukla bouře, sotva jsme dorazili do obývacího pokoje, bouřka 
byla v celé své zuřivosti. Vítr foukal úžasnou rychlostí a nesl střechy, 
komíny, stromy a všechno před ním. Jelikož byl náš dům hned za dalšími 
domy, věděla jsem, že nás nemůže zachránit nic jiného než Boží ruka. 

Když jsem vstoupila do obývacího pokoje, rozsvítilo se mé oko na knihu 
Neosobní Život ležící na stole knihovny. Nevěděla jsem, proč jsem to 
udělala, zvedla jsem se a postavila se tváří v tvář bouři. Okamžitě jsem 
cítila, jak mě obklopuje velký Klid a Mír, který prochází porozuměním. 
Zavřela jsem oči a nahlas promluvila a řekla: 
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"Stop! Mír! Buď Tichá! a věz, že v tomto domě žije Bůh. Kde je Bůh, 
nemůže dojít ke škodě. Ve jménu Pána Ježíše Krista jdi v míru! “ 

Navzdory bouři jsem byla v hlubokém vědomí, když jsem najednou viděla 
plnou podobu Ježíše Krista stojícího na kraji silnice před domem, čelem k 
bouři, s oběma rukama nataženýma. Když k němu vichřice dorazila, zdálo 
se, že se rozdělila a obešla každou stranu domu. 

Když to píšu, vytrysknou mi slzy, kdy by se to stalo, kdybychom nebyli 
tak božsky chráněni Láskou k Bohu. 

Nemusím vám říkat, že jsme neutrpěli žádnou ztrátu. Zahrady sousedů 
byly úplnou troskou, zatímco v naší zahradě se nedotkla žádné rostliny. 
Náš plácek rajčat stojí nechráněný na otevřeném prostranství na kopci a 
nebyla zlomena ani větvička. 

Chvála Bohu za jeho Lásku a Milosrdenství. 

VÝŠE uvedená pozoruhodná zkušenost je právě tak přesvědčivým 
důkazem toho, co pro nás dokonalá důvěra v Boha přinese, že spěcháme 
sdílet její úžasnou pravdu s našimi čtenáři. Dokážete si plně uvědomit, co 
to znamená pro vás a pro všechny, kteří mohou přijít k takové dokonalé 
důvěře v našeho milujícího Otce? 

Znamená to, že bez ohledu na to, jaké nebezpečí hrozí, ani jak hrozné je 
nebo jak blízké je, když mu můžete čelit jako náš přítel a říkat tato slova 
nebo podobná slova, když znáte jejich pravdu, pravda je tak silná, že se 
projeví, podle toho, jak jasně to vidíte a zobrazujete ve vědomí. 

Tato zkušenost je natolik významná, že přichází v této době, že slouží jako 
jednoznačné ukazování cesty a jako jistý příslib toho, co se udělá pro 
každého pravého milujícího Boha, který se při výzvě zcela umístí do Jeho 
rukou, čelit zkouškám a soužením, které dnes ohrožují svět a které mohou 
v blízké budoucnosti hrozit mnohem horším způsobem. 
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Nerozumějte prosím; všichni žijící v „odděleném“ vědomí, které dnes řídí 
naprostou většinu lidí, podléhají zákonům tohoto vědomí - a proto 
nemohou uniknout výsledkům své neposlušnosti vůči těmto zákonům, své 
nevědomosti o nich nebo svých chyb. Jediným způsobem, jak se mohou 
naučit, co pro ně není Božím způsobem, je snášet důsledky svých činů a 
sklízet tak plody své nevědomosti nebo neposlušnosti. 

Existuje však způsob úniku, jak jsme si ukázali v předchozích článcích - 
tím, že se obrátíte k Bohu a své problémy, své chyby, ano i své hříchy, 
umístíte do Jeho péče; důvěřovat ve všem Jeho Láskyplnému 
milosrdenství, skutečně a pokorně Mu se odevzdat, vše, čím jsme a co 
máte, a starat se jen o to, abyste Mu mohli i nadále důvěřovat, a On vás 
bude vždy vést. 

To je první krok. Ti, kteří jsou na to připraveni a kteří stejně jako mnozí 
potřebují pomoc, najdou pro ně cestu jasně určenou v Kurzu Cesty Ven. Je 
zde ukázáno, jak „myslet jen na Boží myšlenky a dělat jen to, co si Bůh 
přeje, abychom si mysleli“ a dokázat mysli jejich uspokojení, že „Bůh mě
miluje, stará se o mě a dává mi všechno dobré“ - když jsou tedy 
připraveni se otevřít Jeho vedení, aby mohli slyšet Jeho milující Hlas. 

To vše je připravit vás a vaši mysl na to, abyste věděli, jaké jsou Boží 
myšlenky a Jeho cesta pro vás - abyste věděli, co je pravda, takže když se 
objeví potíže nebo nebezpečí, okamžitě se k Němu obrátíte a můžete Mu 
dát dokonalou a skutečnou důvěru. Pak budete moci poznat Pravdu těchto 
slov, které naše přítelkyně řekla výše, a mluvit je nebojácně a klidně: 

"Stop! Mír! Buď Tichý! a věz, že v tomto domě žije Bůh. Tam, kde Je, 
nemůže dojít ke škodě. Ve jménu Ježíše Krista jdi v míru! “ 

A budete vědět, jak věděl náš bratr, že vás Bůh vyslyší a ochrání před 
jakýmkoli poškozením - dokonce i tím, že pošle svého Syna, Ježíše Krista,
aby vám ukázal moc Jeho jména. 
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