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STĚNA JÁ. 

Vážený příteli, tato „zeď sebe sama“, kterou jste kolem sebe vybudovali, 
je jediná věc, která skrývá světlo Království a udržuje vás v temném 
smyslu hříchu a odloučení. 

Ta „zeď sebe sama“ je jen vaše víra v oddělení od Boha a Jeho Vědomí. 
Když se tato víra rozpustí, poznáte svou jednotu s Ním-protože Jeho 
Vědomí bude vaše a pak byste byl v Království. 

k
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POKLEKNUTÍ V MODLITBĚ.

 Zodpovězením vaší otázky o klečení v modlitbě, ano, pokleknutím na 
kolena ve skutečnosti dáváte najevo, že se před Bohem pokořujete, a 
pomáhá to osvobodit vaši mysl od všech vnějších věcí a obrátit ji zcela k 
Němu. 

Copak si to neuvědomujete? Když se tedy vaše mysl zcela obrátí k Němu 
v dokonalé lásce a důvěře, pak je dokořán, aby srze ni dobro proudilo do 
výrazu, který od začátku čekalo, až vám bude doručeno. 

k
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DUCHOVNÍ VEDENÍ.

V dnešní době je všude velká potřeba materiální pomoci. Ale skutečná 
potřeba je duchovní pomoc. 

Jakou hmotnou pomoc může člověk v tuto chvíli poskytnout, trvá jen 
několik dní a ti, kterým to pomohlo, se brzy vrátí zpět do stejné temnoty a 
chudoby ducha, v jaké byli nalezeni. Nevidíte, že to jsou duchovní 
pomocníci, kteří v dnešní době dělají největší a nejrozsáhlejší práci? 

Lidé však přehlížejí, že i ti, kdo hledají Pravdu, nasávají učení, které jim 
pomůže zlepšit materiální podmínky, přičemž si více myslí o tom, co 
získají materiálně, než o potřebě svých duší pro pravý Chléb Života. 

Proto přísluší všem studentům v těchto „posledních dnech“, kdy tolik lidí 
hledá „druhý příchod Krista“, a připravují se na to, že budou hodní 
setkání s ním, až přijde, což může být velmi brzy, postavit se tváří v tvář 
přímo a zjistit, zda skutečně hledají nejprve Boží Království a Jeho 
Spravedlnost; nebo pokud stále touží po hmotných požehnáních vnějšího 
světa, učinit je první. 

Existuje spousta učení, která zlepšují mysl, tělo a vnější záležitosti; ale jen 
velmi málo z nich živí duši, která ukazuje skutečnou cestu ke Kristu a Jeho
Království zde na Zemi. Co nejvíce potřebujete - více učení pro mysl, když
nejste schopni využít setinu mentálních znalostí, které již máte? Nebo 
potřebujete duchovní porozumění, které vám umožní uplatnit Pravdu a žít 
v Království právě zde? 

V Neosobních učeních je ukázán nejjistější a nejúčinnější způsob, jak Ho 
najít, aby byl nejen živou přítomností ve vašem životě, ale abyste k Němu 
mohli jít a získat jakékoli vedení a pomoc, kterou potřebujete. 
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V blízké budoucnosti se dozvíte, že dokud nebude tato duchovní potřeba 
naplněna, podmínky ve vašem vnějším životě budou stále temnější a 
temnější. Nesmírně doufám, drahý příteli, že se připojíš k řadám 
duchovních hledačů a pracovníků a uděláš všechno možné, abys se stal 
jedním z nich. Potřeba pracovníků je velmi velká a každý, kdo se cítí být 
veden Duchem, aby se jím stal, by neměl váhat. Bůh takové určitě povede 
a postará se o ně. 

Stojí ti to za něco? Mnoho stovek prostřednictvím těchto Učení Ho našlo a
opravdové duchovní porozumění a nyní sídlí v Jeho přítomnosti a dostává 
od Něho neustálé vedení. 

k
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NEČISTÁ KREV.

Je velmi evidentní, že příčinou špatného stavu vaší krve a vředů na vašem 
těle, spolu s kyselým stavem vašeho žaludku, je vaše krev plná jedu; a 
protože krev je fyzickým vyjádřením vědomí, které je skutečným životem 
vašeho těla, musí to být jedovaté myšlenky, které nosíte ve svém vědomí, 
což tedy ovlivňuje vaši fyzickou povahu. Musí to tak být, protože vše, co 
se ve vašem těle projevuje, je dáno tím, co je drženo ve vašem vědomí. To 
je Zákon. 

Proto, drahý příteli, pečlivě si prostudujte všechny myšlenky a pocity 
kohokoli nebo čehokoli, co nosíte ve svém vědomí a věříte, že tomu tak je.
Pokud jsou ničivé, škodlivé, odsuzující, kritické nebo se vůči komukoli 
cítíte hořce nebo nenávistně, pak to ve vašem systému nutně vytvoří 
kyselinu a otráví vaši krev, protože to otráví vaše vědomí. Vždy to tak 
funguje, a protože jste se zeptali, musíme vám říct pravdu. 

Pokud si přejete být osvobozeni od tohoto jedu ve vašem systému, existuje
pouze jeden způsob, jak jej vyléčit, a to je očistit své vědomí od veškeré 
takové povahy a otevřít své srdce a nechat lásku vylit ven a zaplavit vaši 
mysl pouze laskavými a užitečnými myšlenkami a pocity o každém a o 
všem. 
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SPŘÍZNĚNÉ DUŠE.

ODPOVĚĎ NA vaši otázku, nejprve vězte, že dokonalá duchovní 
manželství se na Zemi zřídka konají. To je povoleno pouze tam, kde se 
duše vyvinula do bodu, kdy je připravena na Božskou Unii. Do té doby 
člověk ztratil veškeré starosti o sebe a svého duchovního partnera a žije 
pouze proto, aby sloužil našemu Milujícímu Otci. 

Z toho vidíte, že váš současný zájem a starost o tuto záležitost je stále já a 
že by neexistovala možnost, že by váš „dvojitý paprsek“ byl ve fyzickém 
těle buď bílý, nebo v nějaké jiné rase. 

Když jsou spojeny dvě duše různých ras nebo barev, je to tak kvůli určitým
zkušenostem a výsledným lekcím, které si tyto duše potřebují osvojit, a 
cítíme, že teorie „dvojitých paprsků“, přestože existuje pravá láska, s tím 
nemá nic společného - z výše uvedeného důvodu. 

Ptáte se, když se dvě duše setkají s pravou neosobní láskou, jestli je Boží 
vůle, aby se spojily, bez ohledu na rasu, barvu pleti nebo vyznání. Ano, je 
to tak, ale pokud je to Boží vůle - spojí se a nic je nezastaví. Velmi zřídka 
však vidíme, že se v takovém případě projevuje skutečná neosobní láska, 
ale existují důkazy o tom, co je za takovou lásku zaměněno a co je něco, 
co se od skutečné neosobní lásky velmi liší. 

Důvodem, proč se bílá rasa cítí být nadřízeným všem ostatním rasám, je 
to, že bílá je nejvyšší barvou a je symbolem čistoty a dokonalosti. To 
všechny ostatní barvy duhy v kombinaci dělají bílou; cokoli méně než 
čistě bílá má v sobě barvu a čistě bílá je symbolem Boha, Světla, které 
osvěcuje každého člověka. 

Proto se dokonalým duším říká Bílé Bratrstvo. Všichni takoví nosí bílé 
róby, symbolizující jejich čistotu a dokonalost. Pomůže to vyjasnit? 
Nezáleží na barvě našich těl - je to barva našich duší. Nechte si záležet na 
tom, aby vaše duše byla čistě bílá díky vašemu zvládnutí sebe sama a 
svých tužeb, což dokazuje vaše láska k našemu Pánu Ježíši Kristu a vaše 
služba. 
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ODSTRANĚNÍ KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍ.

U vás nevidíme spravedlnost ani dobro, které lze získat odstraněním 
mandlí vašeho chlapce, protože v mnoha případech jsme se dozvěděli, že 
stejné potíže se znovu objevují i po vyříznutí mandlí. Příčina proto není 
odstraněna, ani dosažena, ani operací ovlivněna. 

Pokud byste svému chlapci pomohla, musíte to dokončit, vidět Boží život 
a dokonalost v něm; vždy vědět, že Bůh je všechno, čím je váš syn. To 
však znamená, že nesmíte věnovat pozornost tomu, co se objeví, ale 
musíte pro něj vidět a znát Pravdu, přičemž z mysli vytěsňujete jakékoli 
negativní myšlenky, zejména o tom, co říká lékař. Věci jsou jen takové, 
jaké si myslíte, že jsou. Pak za něj myslete jen Pravdu a Pravda se projeví. 

To je zákon, jak vám ukázala Cesta Ven. Zákon pro vás bude vždy 
fungovat, pokud s ním budete pracovat. Je to proto, že rodiče umožnili 
všem těmto negativním myšlenkovým obrazům naplněným strachem a 
obavami ovládnout jejich mysl, že děti zažívají tolik z těchto epidemií a 
dětských chorob, které postihují komunity. Rodiče jsou z velké části 
zodpovědní za tyto potíže tím, že své děti řádně nechrání tím, že o nich 
myslí správně a pozitivně. 

k
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DŮVĚROVAT TOMUTO OTCI. 

KDYŽ jsem se poprvé začala zajímat o Dílo, napsala jsem vám dopis, ve 
kterém jsem zmínila potíže, které jsem měla s manželem. Napsala jsem 
vám, jak byl tělesně smýšlející a že mu nic jiného nestálo, než tato příšerná
věc, bez ohledu na to, jaké utrpení a ponížení způsobil, aby získal svou 
touhu. 

Po obdržení vaší odpovědi jsem začala pracovat podle vašich rad. 
Mnohokrát jsem byla velmi, velmi odrazována, protože dobré výsledky, 
které jsem očekávala, se neprojevovaly. Když hle, a hle, byl proveden 
zázrak! Tato věc, která z mého života udělala hroznou noční můru, ustala 
a od té doby už nemá chuť žít v těle. 

Jsem velmi vděčná a od té doby se cítím jako jiná žena. Jsem svobodná - 
mohu žít svůj vlastní život podle svých nejvyšších ideálů! 

Děkuji vám, moji přátelé a pomocníci. Nyní mi můj manžel místo toho, aby
si po večeři sedl a četl noviny, pomůže s nádobím a provede další malé 
skutky laskavosti, které předtím nedělal. 

Pokaždé se snažím žít ve svém vyšším vědomí - „v Jeho přítomnosti - 
nezištně - v Jeho službě; a navzdory zdánlivým těžkostem a vnějším 
podmínkám žiji nyní v Nebi. 

PROTOŽE výše uvedený dopis je potvrzením velkých pravd uvedených v 
předchozím článku „Manželé a manželky“, a protože to přišlo poté, co 
jsme začali psát sérii článků na téma „Sex“, napsali jsme příteli, který je 
autor, který ji žádá, aby nám poslala kopii našeho původního dopisu, 
protože jsme jej nemohli dohledat v našich souborech, abychom mohli 
celý příběh postavit před naše čtenáře a oni mohli vidět, jak pravda vždy 
funguje, když se vytrvale aplikuje. 
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Následuje datum, které jsme jí napsali pod datem 6. ledna 1933, a všichni, 
kteří mají podobné rodinné problémy, mohou dosáhnout stejných 
výsledků, pokud se sami přinutí dělat jen to, co je ukázáno. 

"Pokud jde o problém, který zmiňujete, vložíte -li celé své srdce a bytí do 
toho, co vám je ukázáno v lekcích 7 a 8, zjistíte, že výsledky rozveselí 
vaše srdce." Mnozí to dokázali. Tak proč byste vy nemohla?“ 

"Tím myslíme, mluvte s duší svého manžela, v noci jeho mysl spí." 
Pokuste se mu vysvětlit, jako byste to říkala malému chlapci, to špatné, 
co dělá vám i sobě, jak to nemůže přinést štěstí ani skutečné uspokojení 
mezi vámi a čímkoli jiným, co jste vedeni Duchem, abyste mu řekli. Jeho
duše uslyší a odpoví, protože jeho Pravé Já chce, aby to špatné bylo 
napraveno stejně jako vy.“ 

"Poté, co jste to udělala, svěřte ho, sebe a celý problém láskyplně do 
Otcových rukou v dokonalé důvěře, že se o vše postará." Nemějte obavy 
z toho, co se stane - prostě vězte, že to zařídí Otec.“ 

"Zjistili jsme, že věrným provedením toho se překoná mnoho zdánlivě 
nemožných problémů, a tak snadno a šťastně, že je náš milující Otec 
velmi, velmi vděčný za to, že ukázal svůj skutečný zájem o své děti, které 
mu tak důvěřují." 

"Žádáme Ho, aby vám pomohl a přivedl vašeho manžela do Světla 
skutečného porozumění." 
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PENÍZE.

PENÍZE jsou samozřejmě prostředek, a ne cíl, a dokud člověk plně 
vědomě nevlastní vlastní kreativní mysl, je lepší, aby žil z toho, co 
vydělá. 

Psychický a morální boj o to je nezbytný pro růst člověka.

Když to překoná, použije peníze, jako by použil vzduch, který dýchá. 

k
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JAK SE PROJEVUJE UZDRAVENÍ.

Pokud jde o potíže vašeho manžela, nejprve vězte, že navzdory všemu, co 
lékaři říkají, není žádná nemoc nevyléčitelná, protože u Boha je možné 
všechno. Samozřejmě však bude nutné, aby manžel co nejplněji 
spolupracoval. Musí se ze všech sil ve své mysli pokusit uvědomit si, že 
život v něm je součástí jednoho života, stejně jako život v trávě, květinách 
a stromech; že takovým poznáním se spojí s tím Životem, a pokud to jen 
ví, tím, že si tím udrží pozornost a zájem své mysli o ten Jeden Život v 
sobě, otevře mu to dveře, aby jím volně proudil, čímž obnoví a zrychlí 
oběh, to je vždy důkazem v každém živém těle. 

Pokud to jeho mysl bude nadále vědět a poté se pokusí cítit, jak tento Život
proudí dovnitř a skrz něj, každou buňkou, orgánem a částí jeho těla - 
otevírá se mu doširoka a dokonce jej nasměruje na ty ucpané a přetížené 
části, mentálně protlačovat Život přímo skrz ně - zjistí, pokud bude trvat, 
že na to bude cítit skutečnou reakci - uvolnění a uvolnění částí, které byly 
po dlouhou dobu neaktivní. 

Říkáme vám skutečný fakt, že je možné, aby to udělal, pokud to zkusí a 
vydrží, dokud nedosáhne výsledků. Žádný lékař ani nikdo jiný to za něj 
nemůže udělat. Určitě, pokud to slibuje obnovení zdraví, může se přimět 
udělat cokoli, aby dosáhl tohoto výsledku. Proto naléhavě žádáme, abyste 
udělali vše, co je v jeho silách, abyste mu ukázali, co se myslí, 
povzbuzovali a inspirovali ho, aby do toho vložil maximální úsilí, když 
vám slíbíme, že se věci stanou a on se osvobodí od této zdánlivě těžké 
situace. 
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Musí odmítnout věnovat jakoukoli pozornost tomu, co říkají lékaři, musí z 
jeho mysli vymazat myšlenkový obraz o jeho stavu-o všech věcech, které 
jste vylíčili ve svém dopise, a vy musíte udělat totéž. Dokud budete mít 
tento obraz ve své mysli, Životní Síla nemůže fungovat a vytvářet 
dokonalé zdraví; protože tato Síla vždy pracuje na tom, aby se obraz, který
držíte ve své mysli, stal realitou. Na druhou stranu, pokud ho v obou svých
myslích uvidíte široce otevřeného volnému oběhu této Životní Síly, 
pokračuji v projevování tímto způsobem. To je Tajemství. Udělejte svou 
část tím, že budete pracovat s Životní Sílou a bude to určitě fungovat s 
vámi a pro vás. 

k
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MATEŘSKÁ LÁSKA.

VY nepotřebujete oddělovat svou „mateřskou lásku“ od „neosobní lásky“.

 Je to opravdu nejzevnější výraz Otcovy lásky, a když necháte Milujícího 
uvnitř vládnout a přemýšlet a mluvit skrze vás, pak se projeví úplně 
nejvyšší fáze mateřské lásky, láska spojená s moudrostí a pro milovaného 
bude mít jen dobro. 

To samozřejmě platí pro všechny, protože každý se pro vás stane tím, čím 
je nyní váš syn. Když to bude mít na starosti Milující uvnitř, budete  
otevřený kanál, přes který se Božská Láska rozlévá na každého, koho 
kontaktujete, a vaše lidské já se pak stane dokonalým nástrojem pro Jeho 
použití. 

k
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