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VOLÁN DO VYŠŠÍ SLUŽBY.

Redaktor časopisu INNER LIFE MAGAZINE a Spisovatel 
NEOSOBNÍHO ŽIVOTA a dalších Neosobních děl přešel 24. září z této 
roviny činnosti do širšího pole působnosti. Následující text tak dokonale 
vyjadřuje, co cítí jeho blízcí a drazí, že jej otiskujeme bez dalšího 
komentáře.

NEZEMŘEL. Takové slovo jako smrt se nehodí k Duši, jako je ta jeho. 
Viděl z dálky pracovní pole, tak mocné a tak rozsáhlé, že život nerušený 
tělem, zavolal k němu a dal mu sílu povznést se nad hranice Země, do 
toho, co je pro nás nesmírným neznámém, kde, skryté před našima 
smrtelnýma očima, Boží mocný sklad se hemží pokladníky, kteří volají po 
výrazu. Tento život, který považujeme za skutečný, vybledl jako mlha, 
před východem slunce.

Viděl rozlehlost neprozkoumaného; viděl země mocných vyhlídek, kde 
duše, které opustil, když ho jeho touha po službě povolala do této roviny, 
čekaly na znovu sjednocení. Prožil zde svůj život ve službě, přesto, 
ochoten sloužit více, setrvával dál, protože věděl, že potřeba naší temné 
planety je obrovská. Čekal, tak jako milovaná osoba čeká vedle 
strádajícího přítele a zeptala se: „Co pro tebe ještě mohu udělat, neexistuje
žádné jiné břemeno, které bych mohl zvednout, abych ulehčil tvému?

Čekal ve své velké touze pomoci, ale Boží Hlas volal z daleké říše dálky, 
neměřitelné ani tím nejsilnějším dalekohledem, jaký Země nabízí. Jako 
poutník šplhající po horách těžce kamenných a skrytých vrcholcích, v 
odpověď na toto volání, opustil vyšlapanou cestu, aby se s lehkostí 
vyšplhal na to, co našim zarytým očím připadá jako nebe poseté hvězdami,
jehož hloubky neznáme.
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Tam na něj čekaly všechny poklady, které si vydělal, Kniha života, dosud 
neznámá, otevřela své stránky před jeho fascinovanýma očima; vše, čemu 
věřil a ještě tisíckrát, stálo před ním. Smítko země, které zanechal, z něj 
spadlo jako nechtěný oděv nebo jako drobek, který nepozorovaně spadne 
ze stolu na podlahu. 

"Hle, žiji!" poselství přichází triumfálně, stejně jako s rychlostí elektrické 
energie si velká nehynoucí Duše prorazí cestu rozlehlostí nekonečného 
Božího pokladu.

k
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VZKŘÍŠENÍ.

"Já, pokud budu vyzdvižen, přitáhnu ke mně všechny lidi." 

NAŠE SKUPINA byla v tichu; ticho, které z nás udělalo Jedno. Všichni 
jsme dospěli ke stejnému poznání. Po meditaci se náš vůdce každého 
zeptal, co obdržela. Na jednoho udělala dojem slova, 

"Já, budu-li vyvýšen, přitáhnu všechny k sobě."

Jiný viděl barevné proudy procházející zemí sem a tam, proplétaly se 
dovnitř a ven, měnily, transmutovaly a regenerovaly všechny osobnosti a 
podmínky.

Jiný viděl uzdravujícího anděla, který pracuje s množstvím, s krásnou 
hudbou, která to doprovází. 

Následující byla moje vlastní zkušenost, a protože to byla reprezentace 
univerzální pravdy, zdálo se, že se vztahuje na celé lidstvo, proto vám ji 
posílám, protože vím, jak velké povzbuzení to bude pro ostatní.

Okamžitě jsem utišila svou mysl, nádherný kříž světla obrovských rozměrů
zcela pokryl velkou poušť. Zapadající slunce vrhlo své barvy na kříž jako 
na požehnání, ale při západu kříž vyzařoval bílé světlo s nádechem fialové. 

Ze všech stran přicházelo mnoho lidí, mezi nimi i naše skupina, oděných 
do krásných, průsvitných šatů z látky, která není pozemská. Všichni jsme 
nosili na hlavě burnusy ze stejné látky. Poklonili jsme se, oči upřené na 
kříž, paže roztažené v naprosté odevzdanosti, otevřené kanály, kterými 
mohla proudit Kristova Moc. Ten akt byl obětí i kapitulací, obětí osobnosti.
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Pak se kříž vzpřímil, stoupal do vzduchu, dokud jeho noha nebyla nad 
vrcholem země nebo nad severním pólem. Potom na sebe vzalo podobu 
Krista, nikoli obraz Ježíše jako vousatého muže, ale Velké bytosti, o které 
mi bylo řečeno, že se nazývá Nebeský Člověk. 

Intenzivní záře, díky měkkému, životodárnému světlu, ze kterého byla 
Bytost složena, vše obalila, pohltila nebo-li pohltila do sebe.

Po pohlcení všech učedníků do Velkého, Ona, Kristova Bytost splynula se 
zemí přes vrchol nebo sever, a pak se zdálo, že ji zvedne a drží, její 
natažené paže a ruce fungují jako její podpěry. 

Pekelné ohně stoupaly kolem Jeho nohou ve vířících spirálách plamenů, 
aby se okamžitě proměnily v duchovní sílu, když plamen dosáhl srdce 
Krista nebo Lásky.

Ti u Kristových nohou nebyli plameny zraněni, ale byli očištěni a jejich 
porozumění se stalo dokonalým. Učedníci skládající Srdce Kristovo si byli
vědomi plamenů obklopujících ty u nohou jen proto, aby jimi vyzařovala 
lásku, sílu a porozumění. Učedníci tvořící velké paže se natáhli do všech 
středů země a poskytli jim podporu, sílu a ochranu. 

Ti, kteří byli pohlceni, mluvili „Velkým hlasem“, slovy moudrosti vždy 
pracující s Láskou ze srdce. Ze srdce do hrdla šel rozhodný proud Lásky a 
proud z hrdla do srdce, tvořící úplný okruh v Bytosti, dávajíc Jeho Slovům
obrovskou moc k dobru.

Tato slova, vždy živé, vibrující Světlo, jsou věčná. Jsou to probuzené duše 
sloužící Kristu v celém vesmíru, ať už se projevují v tělech nebo bez těl. 
Vrcholem hlavy Nebeského člověka proudil nepřetržitý proud Duchovního
Světla, vládnoucího principu vesmíru, Božské Hlavy nebo-li Božské Vůle.

Země, země a vody se proměnila v kouli jiskřivého Světla, která byla 
Velkou Bytostí, složenou ze všech nižších Bytostí, které do ní vstoupily.
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Po dokonalosti Země jsem si byla vědoma „Města“ s krásnými bílými 
stavbami, školami, vysokými školami, laboratořemi atd., všechny 
vytvořené tak, aby sloužily lidstvu. 

Ocitla jsem se v laboratoři, kde jsem pracovala po boku svého manžela, on
přispěl všemi svými vědomostmi, které získal prostřednictvím své vědomé
mysli, a nechala jsem své vnitřní dojmy, aby nás oba vedly, což nám 
umožnilo dokonale porozumět tomu, co jsme zkoumali. Mnoho dalších 
manželů a manželek spolupracovalo stejným způsobem. Velké vynálezy 
byly dovedeny k dokonalosti. Ve školách fungoval zcela nový systém 
výuky. Děti se učily, jak čerpat znalosti a konstruktivní nápady z Vnitřního
Já.

Všichni jsme se rozdávali, bez pomyšlení na zisk, bezpečně ubytováni v 
této Světelné kouli, bez zuřivých bitev, chamtivosti a smrti. Věděli jsme, 
že vítězství bude jisté. Byli jsme si vědomi toho, že jsme součástí Velkého 
Bílého Bratrstva Krista. 

Cítím, že tato zkušenost je přesným popisem toho, co se v současné době 
děje po celé Zemi.

k
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OTEC.

JAKÝ JE OTEC, takovými se můžou a musí stát JEHO Synové! Jak 
daleko jste od tohoto Ideálu, váš vlastní Duch vám může říci, protože váš 
Duch ve vás drží Jiskru toho Velkého OTCE-ŽIVOTNÍHO ŽIVOTA, který
vám dává SÁM SEBE, stále ve vás přebývá, aby byl skutečným dynamem 
vašeho vlastního věčného života!

Svobodná vůle patří BOHU a On dává tuto SVOU Přirozenost také 
člověku. Svým vlastním používáním svobodné vůle se můžete naučit žít 
správně, následovat zákony, které dává pro vedení, nebo se můžete 
rozhodnout utlumit Oheň BOŽÍ a obrátit sluch k vedení, které ze sebe 
udělá boha! Ó, kdybyste vy, Mé děti, ke kterým volám, použili svobodnou 
vůli, abyste uznali JEHO ŽIVOT ve vás, jako větší než vaše vlastní „já“, a 
otevřeli byste brány a nechali Krále Slávy, aby používal silnice JEHO 
velkého stvoření ČLOVĚKA! Pak by nebylo konce zázraku a velikosti, 
kterou by Ten OHEŇ Energie mohl skrze vás vylévat! Pokud byste uznali 
tohoto Pána silného a mocného, velkého ve vší lásce, moudrosti a síle, k 
níž vás vaše prvorozenství inspiruje, abyste pro Něho pracovali a 
projevovali Ho!

Mé Děti, jak můžete prodat své prvorozenství za změť kaše a uspokojit své
nejnižší touhy a promarnit své dny hraním na té úrovni života, která patří 
pouze nástroji, který jste dostali k použití na Zemi. Rovina tělesného 
života je pouze odrazovým můstkem k ochraně, zatímco zasvěcuje vašeho 
Ducha do Jeho vyššího povolání! Je to jen škola, skrze kterou pracujete, 
abyste se dozvěděli o svém vyšším duchovním životě a kde používáte 
lešení fyzického prostředí k budování své věčné struktury - nezneužíváte 
jejích privilegií, ale využíváte je k dosažení vrcholů dokonalosti, budova, 
která není vyrobena rukama, ale je schopna zaujmout své místo ve věčném
vesmíru, do kterého patříte.

10



Tvůj Duch je touto budovou a může růst v nebeské výšce na lešení tvého 
tělesného života – a je to tento Duch, ve kterém tvůj Otec dává do tvých 
rukou, abys je budoval podle toho, jak budeš používat Jeho přebývající 
oheň. "Život, který jsi "Ty."

Od Něho jsi přišel. Jdeš k Němu. On je JEDEN. Já v Tobě a Ty ve 
MNĚ. JEDEN DUCH.

A Já, který k vám mluvím, kterého jste znali jako Ježíše Nazaretského
– Já, který jsem Jeho Syn – jsem z Něho vyšel v Duchu – i když vám 
říkám, vy také děláte – jste Jeho Synové a Dcery a Jeho milované Děti.
Vyšel jsem od BOHA, a protože jsem činil Jeho Vůli a ne Svoji vlastní, 
mohl jsem se proto vrátit v Duchu ke SVÉMU OTCI. Vyzývám vás 
tedy, abyste činili Jeho Vůli a ne svou vlastní, abyste se také mohli 
vrátit ke svému OTCI a k MÉMU OTCI – svému BOHU a MÉMU 
BOHU. 

Nebudete se snažit plněji porozumět tomu, jak to můžete udělat?

Není osamělý, pryč ve sféře, nedotknutelný, neznámý!

ON je ve vás! 
ON je kolem vás. 
ON je ŽIVOT všeho, co je.
ON je LÁSKA nade vše vypovídající.
ON JE VŠECHNO. 
ON je vše, po čem toužíte, a ON je vším, co naplňuje vaši potřebu. 
ON je prázdný pohár a ON je naplněním veškeré naděje. 
ON je slabost a ON je síla, která vás dělá silnými. 
ON je touha vidět, slyšet, cítit a On je vize, porozumění a něha, která 
vás pozvedá, abyste dosáhli těchto radostí života, mysli a srdce. 

JEHO Přebývání vás pobízí vpřed a nahoru krok za krokem na 
žebříčku pokroku, jak si váš Duch stále více uvědomuje slávu, kterou 
pro vás Jeho přebývání znamená.
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ON je Zákon, který Jeho Děti nutí hledat Jeho moc, Jeho použití, a 
ON je moudrost a porozumění, které je vede k tomu, aby projevovaly 
přísun Jeho lásky, Jeho rodině.

Když ho to nejlepší v člověku pozvedá, aby dal svůj současný lidský život 
za své přátele, je to sláva Božské přebývající Lásky, která ho pozvedá do 
výšin dokonalého Synovství.

Ó děti MÉHO OTCE, více přemýšlejte, abyste uctívali Toho, z něhož 
plynou všechna vaše požehnání, naučte se HO milovat nejen pro Jeho 
Velikost, ale pro veškerou něžnou blízkost Jeho Přebývající lásky, 
moudrosti a moci. Sám jsem přišel na zem, vzal jsem na sebe tělo podobné
vašim tělům, abych vám ukázal a učil vás o SVÉM OTCI, abyste se mohli 
stát Jeho Syny a abyste se naučili otevírat „brány“ svého „já“, sebe a 
uznat Jeho přebývání.

Kdo je tento Pán slávy? On je Hospodin silný a mocný, aby zachránil a 
pozdvihl. Pak zvedněte své hlavy a zvedněte své věčné dveře a On vstoupí 
do vašeho vědomí a oslaví vaše životy! 

— Můj posel.
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