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SPOLEČENSTVÍ DUŠE.

I.

"Drahý Otče, jak mohu vždy vědět, co je Pravda, když čtu nebo slyším 
mluvit druhé, abych nebyl oklamán nebo nebyl nesprávně poučován nebo 
veden?" 

„Drahý, potřebuješ udržet mysl v klidu se svými obavami a obrácenou ke 
Mně, pozorně naslouchat Mému tichému Hlasu a tomu, co vždy řeknu o
tom, co se čte nebo slyší. Tím, že se trénuješ, abys si zachoval pravou 
stranu své mysli (pokud jde o muže, nebo levou stranu, pokud jde o 
ženu), naslouchající a co si všímá toho, co přichází zvenčí, a levou (nebo 
jinou) stranu obrácenou k naslouchaní Mě uvnitř a Já ti vždy zevnitř 
budu poukazovat na to, co chci, abys přijal nebo odmítl. A pokud budeš 
pozorně naslouchat, pak dále vysvětlím nebo rozšířím to, co bylo 
přečteno nebo řečeno, abys věděl, co všechno zamýšlím, když tě přinutím 
věnovat pozornost jakémukoli konkrétnímu prohlášení, které vzbuzuje 
zájem nebo obavy.“ 

„Snaž se uvědomit si, že Já Jsem vždy ve střehu a řízení všeho, co děláš, 
inspiruji v tobě touhu slyšet určitého mluvčího, přijímat určitá učení 
nebo číst určitou knihu nebo přimět tě, abys vstoupil do určité 
zkušenosti, bez ohledu na to, co to je, pro Mé vlastní účely – ale vždy pro 
tvé vedení a poučení. A ať už si toho uvědomuješ nebo ne, Já tě vždy 
učím během takové zkušenosti, která způsobí, že budeš reagovat tak, jak 
jednáš; protože to, co tě nutí nebo nabádá, abys něco udělal nebo řekl, je
Můj Hlas, ale mluvím tak tiše, že to neznáš jako hlas, ale jako 
nejběžnější věc ve tvém životě.“

„Neboť od samého počátku, v nejútlejším dětství, jsem tě takto vedl 
zkušeností za zkušeností a učil jsem tě všemu, co jsi se naučil; a Já Jsem
používal rodiče, bratry a sestry, kamarády, přátele, zaměstnavatele, 
učitele a kazatele navenek jako prostředky, prostřednictvím toho, co 
říkali nebo dělali, k tomu, abych do vědomí tvé mysli vtiskl to, co jsem 
chtěl, abys se učil a dělal.“
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„Musíš přiznat, že tě od dětství vedlo něco uvnitř, abys udělal všechno, co
jsi udělal; že o sobě jsi často nechtěl dělat to, co jsi cítil být nucen udělat,
a bouřil jsi se – ale bez výsledku, musel jsi to udělat; a buď litoval, nebo 
byl rád, podle toho, zda jsi se z tehdejší zkušenosti poučil nebo ne. To 
‚něco‘ jsem tě nutil a snažil jsem se tě naučit to, co jsem chtěl, abys se 
naučil; a ze zkušenosti, ať už to, co jsi udělal, bylo ‚dobré‘ nebo ‚špatné‘,
jak to svět soudí, vyplynulo více či méně dobře, takže jsem byl schopen 
více či méně zapůsobit na pravdu, kterou tě měla zkušenost naučit.“

„Vím, že možná nepřijímáš, že jsem za to zodpovědný, a že přiměji tě, 
abys dělal vše, co děláš – zvláště pokud je to ‚zlé‘, ale pokud v tobě stále 
přetrvávají zlé sklony a stále na ně reaguješ pouze tím, že působí, že 
můžeš odpovědět, mohu tě takto násilně upozornit na výsledky takových 
činů s trestem za neharmonii a neštěstí; a teprve potom tě mohu přimět, 
abys naslouchal Mému tichému Hlasu, který mluví uvnitř, když poukážu
na lekci takové zkušenosti.“

„Ano, jsem vždy uvnitř a vždy nejlépe vím, jakou zkušenost potřebuješ, 
protože Já Jediný znám tvé slabosti a nedostatky a to, co je nezbytné k 
dotvoření tvého charakteru a zdokonalení pro Můj nejvyšší výraz v tomto
životě. Takže možná víš, že každá zkušenost, každý učitel, učení nebo 
kniha, kterou k tobě přitahuji, ti přináší nějakou lekci, kterou se 
potřebuješ naučit – ale tyto lekce můžou být přesným opakem toho, co se
kniha, učitel nebo učení snaží naučit .“

„Požaduješ, drahý Otče, abych přijal vše, co říká Vnitřní hlas, v prosté 
víře? A jak mohu vědět, že mluví VÁŠ Hlas a ne hlas já? Požaduji, abys 
nic nepřijímal, zvláště když si nejsi jisti, zda mluvím Já. Neboť samotná 
skutečnost tvé nejistoty dokazuje, že neslyšíš jasně, když mluvím. Když 
mluvím s autoritou, bez váhání poslechneš – i když si poté můžeš myslet, 
že jsi udělal chybu. Přesto jsem tě vedl přes tuto zdánlivou chybu 
záměrně, abych tě naučil, co nebylo správné; neboť bez této zkušenosti 
bys nemohl slyšet a chápat Mé slovo, když ti ukazuje správnou cestu. 
Když mluvím tiše a bez autority a ty jasně neslyšíš, pak nechápeš Můj 
význam, což v tobě vyvolává pochybnosti, váhání a poslouchání.“
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Pokud jde o to, abyste vždy věděli, kdy mluvím a kdy je to hlas vlastního 
já, který mluví, toto se musíte nejprve naučit – znát vše o sobě a jeho 
cestách. To je důvod, proč máte mysl a tělo, které jsou zdánlivě daleko 
k dokonalosti – jsou tím, o čem vaše mysl věří, že tomu tak je. To, co 
vaše mysl věří, že jste vy a vaše tělo, je to, co se nyní projevuje. Proto je 
nutné, abych zdokonalil vaši mysl v porozumění, aby Mě mohla poznat 
takového, jaký jsem, a nechat Mě ji vědomě učit pravdu o všech věcech; a 
to dělám tím, že ji dávám výcvik a disciplínu ve všech druzích životních 
zkušeností a dovoluji ji páchat hříchy a dělat chyby, které dělá; dokud se 
nenaučila s jistotou vědět, kdy mluvím, a když ji ukážu, co není správná 
cesta za všech podmínek života, a pak to prostě přirozeně udělá a půjde jen
správnou cestou.

Pouze tímto způsobem lze dosáhnout rozlišování, a to zdokonalením mysli 
a všech jejích schopností tak, aby byla obětavým a poslušným služebníkem
pro Mou potřebu. Jen tak se dokonale naučí znát Můj Hlas a nenechat se 
oklamat hlasem sebe sama. Neboť rozlišování je schopnost znát a 
neomylně poslouchat Můj Hlas, když mluví; a nikdo, kdo nemá dokonale 
vyvinutou mysl a trénovaný intelekt, toho nikdy nedosáhne.

„Drahý Otče, mohu se zeptat, kdo jsi? Vím, že jsi moje skutečné Já – ale co
je to Já? Je to moje Duše, moje Kristovo Já nebo můj Otec v Nebi?"

„Poslouchej, Můj synu, a poznej pravdu. Já, který nyní mluvím a který 
jsem mluvil, učil a vedl tě od nejútlejšího dětství, Jsem tvé skutečné a 
jediné Já. Jsem tvou duší, Otcem tvé lidské mysli, v tom, že jsem rozšířil 
Své Vědomí a Život v tobě v tomto životě, stejně jako jsem je rozšířil v 
mnoha tělech v mnoha životech v minulých dobách; a ty v tomto životě 
jsi tolik z Božího nebo Jediného Vědomí, jaké jsem rozvinul, a tolik 
duchovního porozumění, jaké jsem získal ze všech minulých zkušeností a
které jsem schopen předat tvé mozkové mysli, a které jí dávám tak rychle,
jak ji mohu vyvinout a připravit na jeho přijetí.“
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