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„NAUČÍ VÁS VŠECHNO“ 

Papír č. 21
Srpen 1930

TYTO dny, kdy nám předkládáte východní učení mnoha zástupců 
východních národů a náboženství, jakož i západních studentů, kteří buď 
žili v Orientu, nebo hluboce vstřebali jeho ducha, stává se naší povinností 
věc prozkoumat a dát našemu publiku určitá fakta k jejich zvážení. 

To je v tuto chvíli důležité kvůli skutečnosti, že mnozí jsou ovlivňováni 
tímto učením, a jen málo z nich přišlo na místo, kde věří, že zatímco 
Kristovo učení je dobré a užitečné pro mladé duše, pro pokročilé studenty 
okultní učení Východu jsou jediné, které poskytují příležitosti pro 
skutečný duchovní růst, a to díky jednoznačným a praktickým pokynům, 
které poskytují pro vlastní rozvoj a dosažení sebeovládání. 

Slova v tomto posledním prohlášení jsme vybrali pečlivě, abychom 
vyjádřili, co považujeme za přístup mnoha studentů. Mluvíme v něm 
zejména o náboženstvích Indie a přilehlých zemích a máme plně na paměti
hodnotu těchto náboženství pro jejich národy. 

Existují však určité věci, které by měli všichni vědět, aby byli plně 
informováni o těchto náboženstvích, a zejména zda můžete správně 
odhadnout jejich důležitost pro vás v této konkrétní fázi vašeho 
duchovního vývoje. 

Za prvé si musíte uvědomit, že tato náboženství byla dána jejich 
příslušným národům v počátcích rasy, kdy nepochybně vyhovovala 
zvláštním potřebám jejich doby, jinak by každá neměla tak odlišná 
náboženství. Stejně tak si musíte uvědomit, že každý byl pokusem vyjádřit
lidskému chápání těchto národů význam Boha, vztah člověka k Němu a 
Boží vůli pro člověka, kterou mohli přijmout a aplikovat ve svém 
každodenním jednání a ve svém úsilí potěšit Ho. 
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Další věc, kterou si musíme uvědomit, je, že od samého začátku se zdálo, 
že existuje základní Učení, univerzální ve své Pravdě, známé jen velmi 
málo lidem v každé rase, které sloužilo jako základní vzor, abych tak řekl, 
od kterého jisté velké duše, nejdokonalejší ovoce každé rasy, rozdávalo 
učení a které později shromáždili ostatní a formulovali do definitivních 
dogmat náboženské víry. 

Z toho je snadné vidět, že v zásadě jsou všechna náboženství jedna, 
protože všechny tyto pravdy byly odvozeny ze stejného zdroje - původního
starověkého učení. Faktem je, že vždy existovaly určité velké duše, bez 
ohledu na čas nebo rasu, které se dokázaly ponořit pod dogmata a formy 
existujících náboženství a odhalit a dát světu pravdy starověkého učení ve 
vyšší a jasnější podobě než bylo dosud známo. A tyto duše byly svými 
národy někdy uznány a přijímány jako proroci a učitelé. 

Ale to, co si málokdo uvědomuje a na které si nyní přejeme zapůsobit na 
naše čtenáře, je to, že to, co se dnes nazývá civilizované rasy, se skládá z 
duší, které tvořily rasy tisíc, dva tisíce, pět, deset, dvacet pět, sto tisíci a 
více lety. A zvláště bychom chtěli, abyste věděli, že duše nyní v tělech 
západních národů, těch v anglosaské rase, jsou dnes nejstaršími dušemi na 
světě, a proto jsou nejpokročilejší. 

Pouze příležitostné studium historie ukáže, že jak „na západ se bude říše 
ubírat cestou“, migrovaly nejpokročilejší duše každého věku na západ, 
začaly zřejmě v Babylonu, Indii a Egyptě, poté do Řecka, Itálie, Francie 
Španělska, Německa, Anglie a poté na západ přes Atlantik do Ameriky, 
přičemž v každém národě nebo lidu okupují těla, která by jim umožnila 
dělat větší věci, než se kdy dělaly. To může znamenat pouze to, že se v 
různých národech zmíněných různých zemí postupně znovuzrodilo velké 
množství duší, a to pouze za účelem zkušenosti, získání hlubších znalostí o
smyslu života a získání větších příležitostí k pokroku duše. Samozřejmě 
každému novému lidu přinesli znalosti získané ze zkušeností minulých 
životů; a přirozeně ty duše, které nyní okupují západní těla, přinesly s 
sebou všechny znalosti získané ze zkušeností všech jejich fyzických životů
z minulosti v jiných zemích a národech, včetně těch na východě, ze 
kterých původně „migrovaly“ tisíce let předtím. 

6



To pak také znamená, že většina z nás na Západě byla před dávnými 
dobami hinduisty nebo orientálci, a pokud je dnes některá ta stará 
náboženství stále přitahují, je to jen proto, aby jejich duše mohly v této 
době odhalit mozkové mysli jisté znalosti v nich získané, že je mohou v 
současných podmínkách definitivně využít. Ale s nejstaršími dušemi bylo 
toto vědomí zakořeněno ve vědomí a nyní je nevědomě aplikováno a 
využíváno ve vyšších metodách sebevyjádření praktikovaných západní 
civilizací. 

Je třeba vzít v úvahu ještě jednu věc, aby se všichni mohli přesvědčit na 
vlastní oči. Když se tyto starší duše po opuštění rasy nebo lidí přesunuly na
západ a znovu se narodily v nových rasách, znamená to, že přirozeně jejich
místa zaujali mladší duše; a že po mnoha migracích starších a pak 
mladších a mladších duší ze země nebo lidí v průběhu věků musí nyní v 
tělech všech východních národů zůstat jen ty nejmladší a nejzaostalejší 
duše. 

Musíme se jen podívat na národy, které nyní žijí v Indii, Tibetu, Číně, 
Egyptě atd., Abychom zjistili, že tomu tak musí být; neboť nejen všechny 
životní podmínky se zhoršily v téměř neuvěřitelné stavy, ale ani jejich 
dřívější náboženství nejsou zdaleka tím, čím původně byla, když byla 
poprvé předána svým předkům. Mluvíme o masách - nikoli o vládnoucích 
třídách -, ale o mnoha milionech lidí na východě, kteří žijí v ne mnohem 
lepších podmínkách než jejich dobytek a prakticky nemají vzdělání ani 
příležitosti k jejich získání. 

To vše vám ukazuje, aby vás připravilo na poznání, že učení Ježíše Krista, 
z něhož se utvořilo křesťanské náboženství, poslední z velkých světových 
náboženství, musí bezesporu obsahovat nejvyšší učení, které bylo dosud 
lidstvu dáno, a to, které je určeno a nejvhodnější pro mysli západních 
národů. Navzdory tomu, co lze říci proti výsledkům takzvané západní 
civilizace, existuje spousta důkazů, že dnes je v inkarnacích západních 
národů více velkých duší, než kdykoli předtím v projevech kdykoli v 
kterémkoli lidu v historii světa. A velkými dušemi máme na mysli ty, kteří 
udělali nebo dělají velké věci, odhadované podle jejich schopnosti 
dosáhnout velkých věcí i v očích světa.
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Musíte se na sebe jen podívat ve všech odděleních života, abyste zjistili, co
máme na mysli. Ne, že by všichni věnovali své schopnosti  nejvyšším 
typům lidského snažení, ale žasneme nad tím, čeho by tyto duše dosáhly, 
kdyby obrátily všechny své talenty ke službě a zdokonalování rasy, místo 
aby přemýšlely a pracovaly hlavně pro sebe a hromadění majetku výlučně 
pro sebe a své děti. 

Z výše uvedeného není těžké vidět, že pokud nejstarší a nejvzdálenější 
vyspělé duše žijí v západních tělech, že velké duše, které dělají věci dnes, 
musely být také těmi, které v různých rasách dělaly vynikající věci 
minulosti a do národů, do kterých se poté inkarnovali, bezpochyby za 
účelem pomoci a urychlení vývoje a pokroku těchto národů. 

Je však třeba mít na paměti, že lidská mysl těchto duší o tom ví velmi 
málo, pokud vůbec něco; vědí jen to, že mají v sobě síly větší než síly 
svých kolegů, a že byli nuceni dělat to, co dělali, touhami spíše po 
uspokojení sebe samého než po prospěchu rasy. Přesto jejich Vyšší Já 
věděli od začátku a jejich duše se jednoho dne probudí a pak přiměji jejich 
mysl vidět, že vše, co dělali, byla jen příprava, rozvoj a výcvik jejich 
lidských osobností jako nástrojů pro pozdější použití jejich Krista. 

Pokud by se některé duše dostaly příliš pod nadvládu svých nižších já a 
odmítly by se poddat svým lepším povahám, když se zvedne závoj duše, 
jak to brzy bude, pak budou nuceny rozhodně se vyrovnat moci temnoty, a 
oni budou muset čelit následkům a sestoupit s hostiteli zla do temnoty - 
když síly Světla přijdou se svými dobyvatelskými hostiteli a přinesou s 
sebou Království Nebeské na Zemi. 

Přirozeně v posledně zmíněném mluvíme o velkých podnikatelích dneška, 
o mnoha průmyslnících, bankéřích, finančnících, inženýrech, vědcích, 
právnících, lékařích, kteří dělají velké věci v očích světa, ale kteří jsou v 
současné době víceméně pod kontrolou nepřítele, prostřednictvím kouzla, 
které na ně vrhá peněžní moc, a kteří si neuvědomují, komu slouží. Den 
probuzení je však brzy tady a doufejme, že pak budou všichni připomenuti
ke své pravé povaze, že odhodí jho nepřítele a rozhodně se připojí k silám 
Světla. 
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Tyto síly světla samozřejmě zahrnují všechny ty probuzené duše, které 
způsobily, že jejich lidské nástroje zasvětily sebe a všechny své síly službě 
a povznášení rasy. Jsou to proroci a učitelé starých časů, kteří přicházejí 
znovu do inkarnace, aby dělali to, co vždy dělali - aby urychlili, probudili, 
inspirovali a učili mladší duše poznání jejich duchovní podstaty - tak 
rychle, jak jsou schopni takové poznání přijmout. Jejich život je tak či 
onak věnován takové práci, i když jen velmi málo z nich v jejich 
mozkových myslích ví něco o minulosti - vědí jen to, že tak slouží, protože
musí, kvůli lásce v jejich srdcích, která vytváří, že chtějí požehnat a 
pomoci všem svým bližním. 

Je to pár lidí, kteří vědí, kdo jsou a proč jsou zde, kdo jsou velcí proroci, 
učitelé a vůdci minulosti a kdo, až přijde úplné probuzení ke všem lidem, 
vstoupí na jejich skutečná místa - až  Království Nebe se projeví na Zemi. 

Dostali jste, jakoby, víceméně komplexní pohled na minulost z ptačí 
perspektivy, který ukazuje, jak po celou historii lidské rasy existovaly tři 
typy duší projevujících se ve fyzických tělech, které tuto rasu skládají, - 

(1) Velmi staré a moudré duše, které jsou zdánlivě odpovědné za vývoj a 
pokrok rasy, a u nichž nyní poznáváte Boží Syny, zmíněné v předchozích 
článcích o duši. 

(2) Duše obyčejného lidstva, které se postupně rozvíjejí ve vědomí k 
uvědomění si lásky svého Otce - Boha v jejich srdcích a s pomocí těchto 
Učitelů, Božích synů, se znovu rodí zrozením jejich Krista ve svém 
vědomí a kteří tak dosáhnou vědomé nesmrtelnosti a stanou se určitými 
spolupracovníky se silami světla. 

(3) Duše těch, kteří jsou tak svázaní sobectvím, že si myslí, mluví a pracují
jen pro sebe, a kteří se tak stávají nástroji sil temnoty, kteří od počátku 
bojují s dětmi Světla, vždy ve snaze strhnout všechny duše, které mohou, 
na svůj majetek, učinit z nich své nástroje a vydávat rozkazy. 
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Z výše uvedeného vidíte, že existuje zpětný plán všech projevů. Pokusili 
jsme se to objasnit v několika článcích o duši a nyní uvedeme krátké 
pokračování tohoto plánu ve světle toho, co bylo právě ukázáno. 

Jehova-Bůh prostřednictvím svých Synů Světla zvedá vědomí lidstva zpět 
do svého vědomí. Aby toho dosáhl, použil v různých dobách během věků 
jednoho ze svých vyvolených Synů jako projev v lidské podobě svého 
Ducha, který se tak stal Kristem, stejně jako Ježíš byl Kristus, a skrze 
tohoto Syna ukázal cestu, kterou chtěl lidem a rase té doby ukázat, a která 
má jít, a učit je pravdám, které pak byli schopni přijmout a použít. 

Každý Syn jako Kristus, Božský projev Otce, neomylně pomohl rase, 
ke které se projevil, rozvinout se do vyššího stavu vědomí a z různých 
učení  daných těmito různými Syny Světla vyrostla různá náboženství 
světa. 

Ježíš Kristus byl posledním velkým Božím Synem, skrze kterého se 
projevil Jehova-Bůh, a Ježíše nazývá svým „jednorozeným synem“, a to
z toho důvodu, že prostřednictvím něho mohl konečně projevit plnost 
sebe jako Christos nebo Logos, jak jsme ukázali v 18. článku. 

Světu byl proto dán prostřednictvím Ježíšova učení a viděl se projevit 
v Jeho životě, v samotném Bohu, a zatímco v křesťanském 
náboženství byla jeho učení zkreslena a komercializována a přinesla 
diskreditaci Ježíši i samotnému Bohu (stejně jako to bylo učiněno u 
všech původně čistých učení v jejich příslušných náboženstvích), 
přesto u těch, jejichž duchovní schopnosti jsou probuzeny, je v 
křesťanském náboženství, respektive v křesťanské Bibli, tolik úžasné 
pravdy, že ji nepochybně zakládá jako největší, nejkomplexnější a 
nejucelenější výuku, jakou kdy člověk dostal. 
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Z toho je třeba vidět, že pokud lze takovou Pravdu nalézt v biblickém 
učení, a zejména v Ježíšových vlastních slovech, pak tvrzení okultních 
studentů o východním učení není potvrzeno fakty. Pro ty, kteří mají oči, 
aby viděli a potřebné duchovní porozumění, aby to ocenili, učení Krista 
Ježíše zahrnuje nejen všechny základní pravdy dříve dané světu, ale co je 
ještě nekonečnější, pomáhají studentovi vstoupit přímo do Kristovo 
vědomí sama - protože, jak sám náš Pán uvádí, nalezením Království, které
je Kristovým vědomím, bude přidáno vše ostatní. 

Co je jasnější než toto a co víc potřebuje vážný student? 

Ať se tedy nikdo z těch, kdo s námi cestovali, nenechal oklamat tvrzeními 
okultních studentů východních učení, ale ať se drží blízko Ježíšova učení a
snaží se jej nepřetržitě žít; protože kladně tvrdíme, že v nich je vše, co je 
potřeba k nalezení Království a k získání všech výsledků a mnohem 
úžasnějších sil, než jaké poskytuje okultismus. 

Součástí naší práce je poskytovat pomoc a instruktáž pro auto tréning a 
disciplínu při plnění Ježíšova učení a jako jeho podpora. Všechno Jeho 
úsilí a velká touha Jeho duše spočívala v tom, že všichni by měli mít na 
mysli Krista, Utěšitele, ve svých vlastních srdcích, aby je Utěšitel v nich 
mohl vést do Království, kde je mohl všemu naučit a vest je ke všem 
Pravdám, jak jsme ukázali v Jeho nádherných slovech v předchozím 
článku. 
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„ŽIVÉ MYSLENÍ“ 

Papír č. 26
Leden 1931

V kapitolách o mysli jste se naučili, že myšlenky jsou ve skutečnosti věci, 
když se na ně díváte v mysli; a nyní bychom chtěli zvážit, jaké „věci“ jsou
myšlenky. 

Předpokládejme, že jsme na nejvyšší mentální úrovni bytí, kde jsou 
myšlenky ve skutečnosti věcmi, protože přirozeně v říši mysli jsou jediné 
skutečné a hmatatelné věci, myšlenky, které ji obývají a tvoří život a oblast
činnosti. Tam bychom viděli myšlenky v jejich přirozené čistotě, jaké jsou 
předtím, než se projeví jako věc ve vnějším světě. 

Samozřejmě, že lidé budou přitahovat lidské myšlenky nebo-li 
myšlenkové formy; neboť ve skutečném stavu bytí jsou všechny věci, 
zahrnující lidi, myšlenkami v Univerzální Mysli. Ale musíte si pamatovat, 
že tam, pokud se ve své rodné čistotě všichni zjevují jako Bůh (ve 
skutečnosti Bohové - „Udělejme člověka na náš obraz podle naší 
podoby“), původně si je mysleli a stále je vidí; což znamená, že jsou 
všechny dobré a všechny perfektní. 

Mluvíme samozřejmě o říši nejčistší myšlenky - ne o těch v nižších říších, 
kde jsou myšlenky zabarveny a zkresleny lidskými myšlenkami. V 
takových nižších říších nyní žije většina lidí, ale my se vás snažíme 
pozvednout do vyšší a mnohem vzácnější mentální atmosféry, kde 
brilantní světlo Ducha vyhání veškerou temnotu, takže můžeme vidět 
všechny věci tak, jak jsou v jejich původním a dokonalém stavu. 

Myšlenka na sebe nyní není nic jiného než forma, stejně jako vaše tělo 
nebo jakákoli jiná věc, a pokud není obývána, animována a pohnuta mysli 
a inteligencí, která ji zrodila, nebyla by víc než jako kámen na kameni ve 
fyzické rovině. 
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Vidíte tedy, že myšlenka by nemohla být, kdyby nebylo inteligence toho, 
kdo ji vytvořil a která ji nyní motivuje, a která se tím stává součástí mysli 
svého stvořitele a je k ní vždy připojena, tak jako světelné paprsky jsou 
neoddělitelné od světla, které je produkuje. Proto jsou všechny vaše 
myšlenky neoddělitelnou součástí a ve skutečnosti tvoří a vytváří vaši 
mentální atmosféru nebo-li vaši mysl nebo-li mentální tělo, které nazýváte 
svým světem. Proto svět, jak ho vidíte, je opravdu jen souhrn myšlenek, 
které plní a naplňují vaši mysl nebo-li duševní atmosféru, a je pro vás 
nemožné vidět cokoli, o čem jste si ve své mysli nevytvořili obraz nebo 
koncept. A právě tyto obrázky vidíte. To vám bylo velmi jasně ukázáno v 
předchozí kapitole. 

Uvažování o těchto věcech nevyžaduje žádné malé cvičení vůle a 
představivosti, a pokud jste si mysleli, že je nutné plně pochopit náš 
význam, připravilo to vaši mysl na studium ještě abstraktnějšího tématu. 

Žádáme vás, abyste se nyní pokusili uvědomit si, když si myslíte, nebo-li 
porodíte myšlenku, a vy ji oživujete a motivujete svou inteligencí, zejména
když ji vysíláte, ať už vědomě nebo nevědomě, k dosažení účelu, sama o 
sobě nemůže nikam jít ani nic dělat, ale že nějaká neviditelná a velmi 
skutečná síla nebo-li moc musí plnit vaši vůli a splnit účel, který jste 
vložili do své myšlenky. 

Jinými slovy, můžete si myslet myšlenku, můžete ji oživit životem a 
naplnit ji touhou; ale to je tak daleko, jak můžete jít. Má-li být 
uskutečněna, musí něco dosáhnout toho, po čem toužíte nebo chcete. Co to
dělá? 

Dokážete si představit, že veškerá síla jakéhokoli druhu - cokoli, co se 
hýbe, ať už ve vzduchu, ohni, ve vodě nebo na Zemi, je činem nějaké 
bytosti nějakého druhu patřící do subhumánního království? Tyto bytosti 
se běžně nazývají elementály, aby bylo možné určit a klasifikovat jejich 
funkci a místo v měřítku života; a jejich název naznačuje jejich podstatu, 
protože ve skutečnosti tvoří živly a které poznáváme ve větru bouří, v 
plamenech ohně, ve vlnách oceánu a v zemských pohybech a 
zemětřeseních země. 
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Ale existuje mnoho druhů elementálů. Mají mnoho řádů a stupňů, patří a 
pracují stejně jako ve čtyřech královstvích přírody - minerálních, 
rostlinných, zvířecích a lidských. Všichni, kteří jsou subhumánní, 
přirozeně žijí a pracují v blízkosti člověka, aby mohli cítit a být 
ovlivňováni jeho vibracemi, a tím mohli být zrychleni, pokud to jejich 
povaha dovoluje, a tak je připravovat a nakonec je vyvinout do lidského 
království. 

Jinými slovy, tyto elementární bytosti jsou opravdu neviditelný služebníci 
člověka, agenti a vykonavatelé jeho vůle, zastoupení Božstvím, když byl 
člověk poprvé umístěn do Zahrady své vlastní duchovní přirozenosti a 
dostal vládu nad všemi nižšími královstvími, aby mu sloužili všemi 
způsoby. 

Můžete vidět, jak tyto bytosti fungují a můžete se učit jejich přirozenosti, a
tím jak vědomě ovládat a řídit své síly - protože pamatujte, že ve 
skutečnosti jsou silami vaší přirozenosti, protože jsou silami celé přírody a 
které splňují všechny věci pro vás, ať už jste si toho vědomi nebo ne, nebo 
zda jste v minulosti řídili jejich činnosti nevědomky, hloupě nebo 
destruktivně - ukážeme, jak jsou připoutáni k člověku a jak jsou agenty, 
které používá Vyšší Já k rozvoji a rozvíjení lidské duchovní přirozenosti. 

PRVNÍ, pamatujte, že člověk je fundamentálně bytostí spirituální, ale když
„spadl“ nebo-li sestoupil ze svého Božského stavu, a tím se oddělil ve 
vědomí od svého spirituálního Zdroje, nyní přivádí zpět nebo-li vykoupí a 
pozvedne své chybné výtvory minulosti do Nebeského domova. Protože 
však byl člověk duchovní bytostí, jeho stvoření byla vždy mentální. To 
znamená, že se poprvé narodil v říši mysli jako myšlenková forma a že 
později se táto forma obklopila formami touhy nebo-li cítění; která pro ně 
později stimulovala těla éterického života oživená a uložená do své emoční
vitality: a která nakonec vykrystalizovala do toho, čemu se dnes říká 
fyzické tělo. 
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