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PRAVDA MUSÍ BÝT DOKÁZANÁ, NEŽ JI POZNÁME.

BEREME NA VĚDOMÍ váš problém. Takové věci nám přicházejí — 
zvláště těm z nás, kteří studujeme pravdu a snažíme se ji uplatňovat v 
každodenním životě — jako příležitosti prokázat svou schopnost a 
porozumění takové pravdě. Když tedy přijdou podmínky a zaplaví nás, 
musí to být proto, že neuplatňujeme a nepoužíváme pravdu.

Pamatujte, že věci jsou jen takové, jaké si myslíme, že jsou – že v Božím 
vědomí neexistuje nic, co je méně než dobré a dokonalé. Proto všechny 
věci neharmonické nebo znepokojivé povahy, které se nyní projevují, jsou 
způsobeny naším přesvědčením, že jsou skutečné, a protože tato 
přesvědčení držíme ve své mysli jako neměnná fakta. Pokud bychom 
odmítli přijmout takové věci jako takové a vypustili je z naší mysli, vyřadili
bychom je z projevu. To je Zákon. 

Ale tolik studentů pravdy čte a studuje tento Zákon, rozumějí mu 
rozumově, ale když přijdou zkoušky, nějak nevědí, jak ho aplikovat, nebo 
na to všechno zapomenou. Dokud budeme vidět špatné věci, ty, které jsou 
méně než dobré a dokonalé v komkoli, v čemkoli nebo v jakémkoli stavu, 
je to proto, že zapomínáme na pravdu – že Bůh je VŠECHNO ve všem, a 
proto dobro je ve všem. 

Vidíme nebo hledáme to dobro? Ne, vidíme jen to, co vidí naše mysl a 
čemu věříme, protože tomu chceme věřit. Tohle to říká docela jasně.
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KDYŽ HROZÍ NEBEZPEČÍ.

Co se týče vašeho pocitu, že jižní Floridu postihlo jakési kataklyzma, 
zjistíte, že pokud tomu tak je, a máte silné naléhavé nutkání jít jinam, 
budete-li se dívat a čekat v jednoduché, dětské, dokonalé lásce a důvěře v 
Boha, že vám ukáže, kam máte jít a kdy, zjistíte, že vás toto nutkání 
povede, co dělat.

Pokud byste to mohli jen vědět, vaše Vyšší a Skutečné Já, Boží Svatý Duch
ve vás, vás vždy odvede pryč od nebezpečí, pokud budete udržovat svou 
mysl čistou od všech strašných, nesprávných a negativních myšlenek a 
budete mít skutečnou důvěru v Boha. Dělá to naléhavým nutkáním, jak je 
popsáno výše, a které byste měli vždy poslouchat.

k
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ČEKÁNÍ NA PÁNA.

Zkušenost, kterou popisujete, kdy se vaše mysl zapojila do vaší práce a 
zapomněla na slávu vyššího vědomí, není nic, od čeho byste se měli nechat
odradit, protože pokud to jen víte, je účelem vašeho Vyššího Já nakonec 
umožnit vám být ve světě, ale ne v něm.

Jinými slovy, díky této touze být vědomým vedoucím práce svých rukou se
časem budete moci stáhnout z vnějšího vědomí a jakoby zůstat nad ním a 
přimět mysl přemýšlet a dělat jen to, co chcete udělat, takže se časem bude 
snažit jen vás potěšit a následně neudělat žádné chyby a místo toho najde 
skutečnou radost z toho, že vám může sloužit.

Přemýšlejte o tom, dokud nezískáte jeho plný význam, a pak se to snažte 
dokázat v souladu s tím, co je uvedeno na přiložené kartě. Tím, že si 
uvědomíte, že nejste dva, že existuje pouze vaše mysl a vy, a že je to vaše 
mysl, která se tímto problémem tolik zabývá, a ne vy, vám pomůže se toho 
chopit a zvládnout to tak, jak jsme navrhli výše. 

Pamatujte, že vy jste Pán uvnitř a je to jen vaše mysl, která je venku, ale 
když dokážete přimět svou mysl, aby na vás neustále čekala a starala se jen 
o to, co se vám líbí, jak je uvedeno na kartě – velké dílo bude dokonáno a 
váš život bude plný radosti.
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JEŽÍŠOVA SMRT.

V ODPOVĚDI na vaši otázku o tom, že Ježíš nebyl nikdy přibit na kříž, ale
byl ukamenován a narodil se v srpnu, a ne v prosinci, můžeme říci, že vaše 
autorita nemůže poskytnout žádný jednoznačný důkaz, který by doložil 
jeho tvrzení. Tyto věci jsou však zcela nedůležité, protože Ježíšův život, jak
je vylíčen v Písmu, je pouze symbolem života, který musí žít každý, kdo 
Ho bude následovat do Království, jak učil.

Pozdější Lekce neosobního kurzu vám to nade vší pochybnost potvrdí. 
Stejně tak vysvětlí vše o Adamovi a Evě a tajemství zahrady a hada.

k
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ZACHOVÁNÍ ENERGIE A SÍLY PŘI LÉČENÍ DRUHÝCH.

O ztrátě energie a síly při léčení druhých by to tak být nemělo a je to proto,
že do toho, co pro ně říkáte nebo děláte, necháváte vstoupit příliš mnoho 
sympatií nebo osobních zájmů. To pomůže; těsně předtím, než se o něco 
pokusíte, řekněte:

 "Drahý Otče, ty se ujímáš vedení a pomáháš a žehnáš tomuto 
drahému." 

Pak ustupte stranou a nestarejte se o to, mluvte, k čemu jste vedeni, a 
dělejte to, k čemu jste vedeni zevnitř, bez pomyšlení na výsledky, s 
vědomím, že Otec to má na starosti a o všechno se stará.

S tímto pozitivním poznáním stále ve své mysli zjistíte, že místo toho, aby 
vaše energie a síla byly vyčerpány, budete po každém zážitku silnější.

k
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MYSL – NÁSTROJ.

Jsme rádi, že vidíte nutnost ovládnout všechny tyto síly nižší přirozenosti, 
které se před vámi chlubí, a to pouze proto, aby vám jasně ukázali, co jsou 
zač, abyste je mohli snáze zvládnout. Můžete pokračovat, chcete-li, ale 
uvědomte si, že moc, jak to udělat, a ovládnout tyto síly, není osobně vaše, 
ale můžete ji libovolně využít tím, že se obrátíte dovnitř a s prosbou o 
pomoc v láskyplné víře a důvěře, že vám bude poskytnuta.

Copak si neuvědomujete, že váš život, vaše vědomí, vaše přirozenost 
nejsou vaše, ale Boží? On jediný žije a vyjadřuje se skrze vás. Vaše mysl je
pouze Jeho vnějším nástrojem, který můžete použít pro své osobní cíle, 
nebo Mu můžete dovolit, aby ji používal, tím, že v ní bude inspirovat 
touhu dělat vše, co děláte. Když takto čekáte a snažíte se Mu sloužit a 
děláte to nejlepší, co víte, co je před vámi, nějak se uvolní síla, která vám 
to umožní. Spojení s Ním vytvoříte tak, že se k Němu obrátíte s 
jednoduchou, dětskou láskou a důvěrou, s vědomím, že On může a bude 
řídit a postará se o všechno. 

Žádáte o definitivní práci. Nejlepší a nejúčinnější práce, kterou můžete 
udělat, je vzít svou mysl do rukou a vyžadovat od ní, aby čekala na Pána 
každý okamžik dne, jak je znázorněno na malé bílé kartičce, ve snaze Ho 
potěšit nebo to Něco uvnitř tím, že uděláte nejmenší úkol, jak nejlépe 
umíte, v uvědomění si, že na vás dohlíží a miluje vás a jistě vám umožní 
udělat to, co pro Něho je přijatelně.

Copak nevidíte, že to musí přinést úspěch? Nikdy nepochybujte o tom, v 
čem rostete na síle a porozumění. Co když se vyskytnou nějaké neúspěchy 
a zklamání? Ty jsou pouze proto, aby vás pobídly k většímu a 
vytrvalejšímu úsilí.
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ODVÁDĚJÍCÍ VNĚJŠÍ VĚCI.

Všichni jsme příliš náchylní na to, že si dovolujeme zapojit se do vnějších 
věcí, které udržují naši mysl rozptýlenou, když jediné důležité věci jsou 
vnitřní věci Ducha. Pokud se budeme trénovat, abychom se otočili dovnitř 
a naslouchali tomu tichému hlasu, který se nás snaží vést cestou míru a 
harmonie, požehnání, která nám náš milující Otec posílá, se jistě projeví.

Časem se tak učíme dělat první věci jako první a doufáme, drahý příteli, že
to nebude dlouho trvat, než se naučíte slyšet a následovat ten Hlas a učiníte
z Jeho vedení jedinou důležitou věc ve svém životě.

k
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VY JSTE PÁN.

PAMATUJTE, že vy jste Pán – samozřejmě máme na mysli skutečné Já – 
a pokud si dokážete uvědomit, že jedním z hlavních účelů těchto Učení je 
umožnit vám vrátit se z vědomí mozkové mysli zpět do vaší duše nebo-li 
pravého vědomí a odtamtud pracovat, uvidíte, čím se na vás snažíme od 
začátku zapůsobit.

Existuje pouze jedno Vy, ale u většiny lidí je toto „Vy“ drženo ve vědomí 
oddělenosti a je zapojeno do věcí světa, těla a ďábla a zapomíná na svůj 
skutečný stav bytí a svůj vztah k našemu milujícímu Otci, Bohu. Ale jako 
marnotratný syn v čase se probouzíte a vzpomínáte na to, kdo jste a čeho 
jste součástí. Pak začnete přebírat mysl a její síly a vyžadujete, aby dělala 
věci, které chcete, aby dělala. 

Časem poznáte, že Vy a Kristus jste Jedno, tak jako jste se naučili, že Vy a 
Váš Otec jste Jedno, a pak už nemluvíte z nižšího vědomí, ale vždy 
zůstáváte ve svém Pravém Vědomí a pracujete z Něho.

k
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VIĎTE PRO VAŠE DRAHÉ POUZE TO NEJVYŠŠÍ.

JSME rádi, že se dozvídáme o úžasné změně, která se u vašeho manžela 
udála. A kdybychom vám řekli, že pokud také začnete vidět svého syna 
takového, jakého byste si ho přáli mít – skvěle se vypořádat s každým 
problémem a bez jakýchkoli potíží je zvládnout a odmítnout si ve své 
mysli přinášet další obavy staré matky, i on vás překvapí a potěší.

Nevidíte, že jsou to jen špatné obrázky, které nosíte ve své mysli o svých 
drahých a krmíte je těmi negativními a destruktivními strachy, starostmi a 
obavami, které jim tak ztěžují vyrovnat se s problémy života, kterým musí 
čelit. Zatímco na druhou stranu, pokud uděláte to, co jsme navrhli, a 
uvidíte pro ně jen to nejvyšší a nejlepší, pomůžete jim tím nejlepším 
možným způsobem.

Přemýšlejte o tom, dokud to nezjistíte v plném rozsahu, a pak udělejte svůj
díl.

k

14



DĚTSKÉ NEMOCI.

O rýmě vašeho dítěte, pokud to jen víte, toto a všechny ostatní dětské 
neduhy jsou způsobeny spíše negativními a neharmonickými myšlenkami 
a pocity ve vašem vědomí než jakoukoli jinou příčinou. Pokud se budete 
bát, dělat si starosti a děsit se těchto věcí – její nálady, její zlobivosti a 
možných nemocí a nehod, místo abyste ji jen s láskou a důvěrou vložil do 
Otcových rukou s vědomím, že On v ní se postará o svůj vlastní životní 
výraz, no, pak se budete muset vyrovnat s tím, co k ní přitahujete.

Pokud jde o numerologii, pamatujte na zákon: 

„Projevuje se pouze to, co si myslíte a čemu věříte.“ 

To platí pro numerologii, astrologii a všechny ostatní věci. Když jste 
myslitel a tedy stvořitel, můžete ve svém životě projevit, co chcete. 
Přemýšlejte o tom, dokud nezískáte jeho plný význam.

k
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TAJNÁ LÁSKA.

Pokud jde o váš problém – ten, který vám uniká, studoval jste někdy sám 
sebe, abyste zjistil, co je to taková tajná láska a z čeho pramení? 
Nepochybně to vstoupilo do vašeho života a je povoleno vaším milujícím 
Otcem pro moudrý a užitečný účel. A pokud se k Němu obrátíte a budete 
na Něho čekat se skutečnou touhou potěšit pouze Jeho a nebudete se vůbec
starat o sebe, ale pouze o to, že děláte to, co po vás chce, brzy vám bude 
ukázán účel této lásky.

Pečlivě si prostudujte vše, co je uvedeno v Papírech 7 a 8, stejně jako další
pravdy, které jsme vám poslali, a postupně se rozvine porozumění a 
nebudete se starat o nic jiného, než o to, že v sobě najdete zdroj lásky, 
čekáte na Něj a pouze Mu sloužíte.

Vězte, že dokud budete hledat lásku – pravou lásku – v jiné osobnosti, 
budete vždy zklamáni; neboť jen já chce lásku a být milováno. Jediná 
skutečná láska musí pocházet zevnitř a jediný skutečný Milující je uvnitř –
Kristus – vaše vlastní Božské Já. Dokud Ho a Jeho Lásku nenajdete a 
nepoznáte, nikdy nebudete spokojeni a budete si stále myslet, že můžete 
dosáhnout toho uspokojení v lidské lásce.

k
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Překlad z originálu, editor a grafická úprava
   Ján Master
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