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DUŠE JAKO SEMENO.

TI, kteří mají potíže s jasným rozlišením duše od Ducha člověka, jsou 
žádáni, aby pečlivě zvážili, co následuje. 

Myslete na semeno – jakékoli semeno – a zkuste si představit, jak obsažené
v jeho ochranném obalu je něco velmi úžasného, něco, co žádná lidská 
mysl nemůže plně pochopit. Neboť v tom je uvězněna všemohoucí moc, 
život a inteligence toho, čemu se říká Bůh, který, když je toto semeno 
zaseto do úrodné půdy, za příznivých podmínek z něj vyroste keř, strom; a 
ať už je předmět a účel skrytý v jeho stonku, po dosažení zralosti vykvete 
ona fáze životního projevu určená pro toto konkrétní semeno.

Pojďme studovat, co se děje v tomto semenu a jeho stonku, větvích a 
květech. Víme, že pokud je semínko živé, že v jeho skořápce je tajemná 
síla, kterou nazýváme život a která má úžasnou inteligenci a sílu, když je 
semínko zaseto, shromáždit v sobě z půdy a vzduchu to, co z toho semene 
vyroste. ke svému konečnému osudu. 

Sezónu po sezóně roste, buduje si silný, pevný stonek, vysazuje stále větší 
větve se stále větším počtem listů, dokud nedosáhne zralosti, kdy se na 
větvích objeví poupata, která teplé sluneční paprsky konečně rozevřou do 
květů.

Tehdy je život ve stonku poprvé schopen vyjádřit svou zvláštní povahu a 
ukázat účel veškerého svého úsilí.

 Neboť v srdci květu se objevuje jádro jednoho nebo více semen, duplikáty
toho mateřského, které se skrývají v plodu, který postupně roste kolem 
tohoto jádra během jara a léta, dokud nedozraje; když je dokonáno 
vrcholné dílo a účel života v původním semeni a stonku – nesení jeho 
ovoce.
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 Chceme, abyste viděli, že život uvnitř semene a stonku tohle všechno dělá;
že v semínku je ukryta myšlenka a obraz toho, co má být osudem života a 
vědomí tvořícího jeho přirozenost, spolu s inteligencí a vůlí vytvořit a 
dovést tuto myšlenku k uskutečnění. A chceme, abyste také viděli, že toto 
individualizované vědomí a život v tomto semínku tvoří duši keře, stromu 
nebo čehokoli, čím se má stát; zatímco stonek, větve a listy tvoří jeho tělo; 
zatímco zastiňující a řídící Inteligence, s níž je spojeno její vědomí a život, 
tvoří ducha semene.

 Když je výše uvedené jasně vidět v mysli, nemělo by být obtížné vnímat, 
že přesně jako s duší semene keře nebo stromu by tomu bylo i s duší 
člověka; neboť když je semeno člověka uloženo v půdě matčina lůna, je v 
něm skryt modrotisk – tak říkajíc – toho, co má být údělem té duše, a s 
ním je omezena inteligence a vůle přinést svůj plán a uskutečnit účel. 

Jinými slovy, vědomí a život semene, mající v sobě úplný plán a osud 
tohoto konkrétního vyjádření života, spolu s inteligencí a silou jej přivést k 
uskutečnění, tvoří duši člověka. 

Přemýšlejte o tom, dokud nepochopíte celý význam. Až bude vše jasné, 
uvidíte, že duše není tělo člověka a jeho mozková mysl, a že to jsou pouze 
stonky osobnosti, z nichž duše roste sezónu za sezónou (nebo přesněji s 
duší celý život za sebou) a rozvinout jej do stavu, kdy lidská duše může 
rozkvést a ukázat světu svou skutečnou přirozenost a pak může konečně 
uskutečnit to, na co se celou minulost připravovala – nést ovoce, vyjádřit 
Kristův život, stejný život, který Ježíš vyjádřil na Zemi.

Jinými slovy, zdálo by se, že Ježíš Kristus je dokonalým ovocem veškerého
vyjádření života. Je nepochybně dokonalým plodem lidstva, stejně jako 
lidstvo je plodem stébla života rostoucího v minerální, rostlinné a živočišné
říši. Prostřednictvím těchto království Jediný Život, který budeme nazývat 
Duch nebo Bůh, rozvíjí vědomí tam, kde může být individualizováno v 
duši – ovoci nižších království; stejně jako Jediný Život rozvinul 
individualizované vědomí duše ke svému ovoci – Kristu; až se znovu vrátí 
do Jediného Vědomí a Jediného Života – Domova svého Otce.
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Z toho lze jasně pochopit, že duše musela mít počátek a byla stvořena, jak 
je ukázáno v Genesis v šestém dni – nebo v obrovském časovém období, 
které je tam označeno jako den, a nemohla se zrodit ani vykvést, rozkvétat,
dokud stonka vědomí nevyrostla přes nižší království v pěti předchozích 
obdobích až k lidskému království.

Od té doby se v individualizovaných centrech vědomí během posledního 
miliónu nebo více let rozvíjelo vědomí lidstva až k narození Ježíše Krista, 
který byl projevem jeho prvního ovoce. Ale po Něm se muselo stát, že se 
na větvích stonku lidstva objevilo mnoho dalších květů a dozrály v jeho 
stejný druh ovoce.

Když je duše takto viděna jako individualizované centrum Jediného 
Vědomí a Života zasazené do půdy Země a skryté v jejích mezích, jako je 
semeno, když je zasazeno, a tam odkrývá své latentní potenciály, jak roste 
a rozvíjí svůj stonek vyjádření v těle za tělem, to nemusí být zaměňováno s
Duchem nebo Bohem, protože duše je rostoucí a rozvíjející se vědomí; 
zatímco Bůh, Duch, Jediný Život je nyní všezahrnující, úplný a dokonalý. 

I když Bůh nebo Duch samozřejmě vyjadřuje skrze duši a je vším, čím je, 
ale nutně jen částečně nebo omezeně, řídí se schopností duše přijímat a 
vydávat, může vyjadřovat a představovat Boha. Jinými slovy, duše musí 
růst, rozvíjet se a rozvinout všechny své možnosti, stejně jako završit a 
zdokonalit své vyjadřovací prostředky, než dokáže předvést to, co bylo 
původně zamýšleno v plánu ve svém semenu.

Musíme pouze studovat duši člověka, abychom určili její věk nebo fázi 
vývoje. Duší nemyslíme jeho osobnost nebo jeho intelektuální schopnosti; 
ale máme na mysli jeho přirozený charakter a povahu.

Pokud je člověk sobecký, slabý, zbabělý, malicherný a nezodpovědný, je to 
nepochybně mladá duše. Zatímco barbar, křovák nebo divoch je bezesporu 
dětská duše. Ale když vidíme moudrého, mírného, milujícího, 
vyrovnaného obětavého a hluboce chápajícího muže nebo ženu, okamžitě 
rozpoznáme, že takový je stará duše. 
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Pouze ten, kdo není studentem života, by věřil, že jakákoli duše může 
dosáhnout takových inherentních kvalit, jako je ta posledně zmíněná za 
jeden život; stačí se rozhlédnout kolem sebe a vidět sobectví, slabost, 
zbabělost, malichernost a nezodpovědnost, které se všude projevují u 
našich bližních, a povšimnout si, jak výjimečné je najít například laskavou,
obětavou, hluboce chápající duši.

A když si pak uvědomíme, jak těžké je – kolik životů to musí trvat – 
překonat jednu význačnou slabost v naší přirozenosti, můžeme se divit, že 
za milion let tak málo lidí dosáhlo porozumění jako duše, které by se 
rovnalo inteligenci průměrného desetiletého chlapce, jak tvrdí 
psychologové?

Pamatujte, že je to duše, která roste a rozvíjí se v porozumění získaném ze 
zkušeností procházejících život za životem v mnoha různých tělech v 
mnoha různých prostředích, podmínkách, zemích a věcích. Podstata lekcí, 
které se mysl v každém těle naučila z různých zážitků, je zabudována do 
vědomí duše, což jí umožňuje v každé nové inkarnaci vybudovat lepší a 
rafinovanější tělo se schopnější a chápající myslí, které nakonec budou 
schopni přijímat vědomé pokyny od duše. Neboť nezapomínejte, že je to 
duše, která dělá růst a budování každé po sobě jdoucí osobnosti nebo 
stonku, a že nezbytně je zodpovědná za vše, co vnější člověk dělá, a tak se 
postupně učí, co je správné a nejlepší dělat a co nedělat.

V průběhu mnoha životů duše dospívá ke své zralosti – poté, co prošla 
všemi životními zkušenostmi, naučila se vše, co může ve vnějším světě, co 
je a není a co nemůže poskytnout; a že jedině uvnitř, v Království, kde já a 
jeho touhy neexistují, může najít štěstí, mír a dovršení – když se zcela 
odevzdá tomu, kdo je jeho pravým a jediným Já, jeho Otcem v Nebi.
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V TAKOVÉM studiu růstu a uzavření života v semeni, všímajícím si toho, 
jak staví a vyvíjí svou stonku nebo tělo sezónu po sezóně až do zralosti, a 
pak každý následující rok vykvétá a nese ovoce ve stále větším množství a 
být viděn, jak lidská duše rozvíjí své možnosti život za životem, od svého 
prvního projevu jako duše nemluvněte v „jeskynním člověku“ před 
milionem nebo více lety, přes všechny jeho následné projevy až po 
průměrného moderního člověka – nyní, srovnatelně řečeno, pouhých deset 
let v duchovním rozvoji.

Pamatujte si, že je to Bůh, Jediný Život nebo Duch, který se rozvíjí v 
člověku a že to, jako JÁ JSEM neboli Božské Já, je vnitřní přirozeností 
jeho duše, která neustále pracuje na završení a zdokonalení svého kanálu 
vyjádření. ; i když duše člověka, neboli Já Jsem, jeho Vnitřní Já, v 
miminku, dítěti a chlapci, vždy pracuje na růstu a rozvíjení svého kanálu 
vyjádření.

A pamatujte, tento Duch člověka, toto JÁ JSEM nebo-li Božské Já, je 
Světlo skryté v jeho semeni nebo duši, které ho osvítilo a rostlo a rozvíjelo 
ho od počátku, a to Světlo je idea nebo obraz Ježíše Krista, nebo jeho 
Duchovní přirozenost, která si od počátku zamýšlela projevit se jako 
dokonalé ovoce člověka.

Z této studie semene můžete nyní také vidět, jak semeno člověka, když 
bylo poprvé umístěno jako duše do rajské zahrady k obrazu a podobě Boha 
jako budoucího Ježíše Krista, které má všechny možnosti Boží, nemohlo 
růst a rozvíjet své možnosti tam – to bylo jen stvoření a dokončení člověka 
jako myšlenky ve vědomí.

Než toto semínko nebo-li myšlenka mohla mít nějakou hodnotu nebo 
dosáhnout svého zamýšleného osudu, musela být zasazena do úrodné půdy,
a ta půda byla samozřejmě půdou lidstva nebo-li vnějšího lidského vědomí 
– která obsahovala veškerou potravu zkušenosti, která by vyvolala, 
rozvinula a rozvíjela obrovské možnosti a síly duše nebo-li Ježíše Krista, 
skryté hluboko v temnotě lidského nebo-li vnějšího vědomí a neznáma.
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Jinými slovy, protože jediným účelem zasazení jakéhokoli semene je 
přinést všechny potenciály a možnosti v něm skryté, tak zasazením lidské 
duše jako semene do vědomí lidstva bylo vyrůst člověka a všech lidských 
duší do jejich ovoce jako Ježíš Kristus. Proto, když byl člověk „vyhnán“ z 
rajské zahrady, bylo to tehdy, když byl poprvé zasazen jako semínko do 
půdy lidstva a po všechny ty miliony let jen pěstoval svůj stonek, větve a 
listy a nyní je jako průměrný člověk, ale je mu deset let, je daleko od své 
dospělosti jako Ježíš Kristus. 

Samozřejmě však existovala některá semena, která byla zasazena do půdy 
lidstva, která díky speciální kultivaci, péči a výživě rostla mnohem rychleji
než jiná, což odpovídá mnoha různým fázím vývoje v různých stoncích; 
zatímco jen velmi málo z nich dosáhlo fáze rozkvětu a nese ovoce, což 
naznačuje, že Ježíš Nazaretský je nazýván „Prvním ovocem těch, kteří 
spali“. Jak již bylo řečeno, musí být značný počet těch, kteří Ho 
následovali do stádia ovoce.

Ale jak může člověk vědět, kdy je dosaženo ovocného stádia duše? Teprve 
když ve vnějším životě vykvete nesobecká, neosobní Láska, nebo když se v
duši narodí Kristus a od té doby začne Láska ovlivňovat vnějšího člověka 
ve všem, co dělá.

Zkuste si uvědomit, že duše většiny lidí „spí“, a proto, když se ještě 
neprobudily, nejsou ještě připravené nebo schopné vyjádřit svou pravou 
povahu, protože nedosáhly doby rozkvětu života. Tento čas přichází pouze 
tehdy, když byla vnější mysl poučena, vycvičena a ukázněna mnoha 
utrpením a zkušenostmi, aby plně pochopila význam lásky a nesobecké 
služby. Pak se jako u květiny otevře poupě duše a začne se projevovat čisté 
vědomí něčeho mnohem většího, než co se dříve jevilo světu, a krása, vůně
a dokonalost Života uvnitř – života Lásky Ježíše Krista, se nyní rodí do 
vnějšího světa.

Potom, stejně jako u květiny, v srdci květu nesobecké služby roste do zrání 
ovoce Života Lásky – Moudrost, Moc a Láskyplnost Ježíše Krista. To musí 
vyústit, jakmile se mysl člověka otevře, aby se Světlo a Život skryté v ní od
počátku mohly svobodně vyjadřovat.
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Z toho všeho nyní můžete pochopit, co tvoří duchovní rozvinutí; že ve 
skutečnosti začíná až ve zralosti duše nebo v době rozkvětu lidského 
života, kdy se začne projevovat nezištná láska. Vysvětluje to také, proč tak 
poměrně málo lidstva vyrostlo a naprostá většina jsou duchovně stále jako 
desetileté děti.

Je to proto, že všechny jejich síly jsou využívány k růstu a budování 
silných, pevných zásob sebe sama, kde se jejich duše natahují a snaží se 
získat každou možnou věc – jídlo, látku, světlo, vzduch, sílu – která 
uspokojí touhy a potřeby osobnosti. V tomto se zajímají pouze o sebe, 
nikoli o potřeby druhých. Starost o potřeby druhých nepřichází, dokud duše
nezíská duchovní porozumění, nedosáhne zralosti a nepřeroste sobectví.

Pokusili jsme se vám lépe porozumět tomu, co je tato naše tajemná duše, 
která není ničím jiným než neviditelným a skutečným já člověka. Duše je 
skutečným a jediným člověkem, je to, co žije v jeho těle a co se ho zbavuje
při takzvané smrti a mizí ve vnitřním světě, aby znovu vystoupila v jiném 
těle, když veškerá podstata zkušeností předchozího života byla strávena a 
asimilována a tím byla zabudována do jejího vědomí.

V době, kdy se duše naučila vše, co se může naučit o smyslu a účelu 
lidského života, takže z fyzické zkušenosti již nelze nic získat, dosáhne 
zralosti a výsledky duchovního poznání a síly získané z takové zkušenosti, 
rozkvétá v životě v učení o jejích pravdách druhým a tím napomáhá jejich 
duchovnímu růstu.

Toto rozvíjí a dozrává duši k jejímu dokonalému ovoci – období podobné 
tomu, které světu ukázal Ježíš po svém křtu v Jordánu, kdy ve svém 
Kristově vědomí vykonal všechna podivuhodná díla svého Otce v Nebi.

Poté, co dosáhl úplného vykoupení své nižší přirozenosti, tělo už Ho 
nemohlo udržet, jak dokázalo Jeho ukřižování sebe sama a Jeho vzkříšení z
toho. Tak to bude nakonec se všemi dušemi, když nejprve pochopí plný 
smysl Jeho života a pak prokážou, že jsou ochotné a schopné Ho 
následovat až do sjednocení s Ním.
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