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ÚVOD.

PŘI NABÍZENÍ nového časopisu myslící veřejnosti tak činíme přirozeně, 
cítíme potřebu toho, co bude prezentováno na jeho stránkách. 

Nastal čas, kdy studenti a myslitelé obecně, bez ohledu na jejich víru, 
filozofii nebo myšlenkový směr, jsou připraveni přijmout čistou pravdu – 
alespoň intelektuálně, když jim je nabídnuta; neboť v každé lidské duši 
hledající Světlo je něco, co odpovídá Pravdě když je řečena jednoduše a 
neosobně.

To znamená, že zde bude nabídnuta čistá pravda, a to zjevně tak 
přesvědčivým způsobem, že ji jako takovou mohou přijmout skuteční 
myslitelé. Připouštíme, že to je to, co se plánuje a že je to velký podnik, 
ale věříme, že všichni skuteční studenti a myslitelé by chtěli mít časopis, 
který nejen uspokojí jejich intelektuální touhu po užitečných znalostech, 
ale také nasytí hlad jejich duše, za duchovní poznání, zvláště za Pravdy o 
Vnitřním životě, které je tak těžké získat.

Cílem je proto poskytnout čtenáři nejlepší druhy článků, které nabízejí jiné
časopisy, a navíc takové rysy všeobecného zájmu o tématech, kterým se 
nevěnují, takže každé číslo bude dychtivě vyhledávané a čtené. Vysoký 
ideál, řeknete si, ale my si ho stanovíme sami a bude na čtenáři, aby 
rozhodl, jak blízko se nám ho podaří uskutečnit.

To, co bude prezentováno, tedy nebude v žádném případě zasahovat do 
jakékoli myšlenky: o psychologii, spiritualismu, křesťansky přijímané 
teosofii, církvích, nových pravdách o myšlenkách, rosekruciánství nebo 
jakékoli církvi, různých křesťanských školách nebo v jakékoli záležitosti 
vědy, protože doufáme, že vrhneme nové světlo na mnohé z pravd jejich 
učení a necháme je vyniknout v jasnější pravdě, takže duše každého 
čtenáře na ně bude reagovat – a jeho intelekt také.
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Obecná témata budou pokryta, ale jak název časopisu napovídá, Vnitřní 
život zařadí naše hlavní studium, ale pouze za účelem spojit jeho pravdy s 
vnějším životem, aby mohly být prakticky využity ve všech životních 
situacích, odděleních a činnosti.

Protože jsme již dlouho cítili, že žádná pravda nepřináší žádný skutečný 
užitek, je-li přijímána pouze intelektuálně, vynaložíme velké úsilí, 
abychom čtenáři vtiskli určité životně důležité pravdy o Vnitřním životě, 
zvláště ty, které jsou v dnešní době potřeba k tomu, aby se člověk dostal z 
těžkých a zbytečných podmínek, které se projevují v jeho vnějším životě a 
které, když je skutečně pochopíme, ho od nich navždy osvobodí.

Nedělejte si dojem, že je zde zamýšleno nějaké skutečné vyučování nebo 
kázání. Spíše chceme do každého čísla zařadit takové užitečné a zajímavé 
články, které všichni uvítají a přečtou se ziskem.

Budou zahrnuty dobré příběhy a básně o Vnitřním životě. Stejně tak 
zajímavé vize a sny s našimi výklady. Oddělení dotazů na témata obecného
zájmu může přijít později a oddělení pro komentáře k dříve publikovaným 
článkům; naším cílem je otevřít naše stránky důležitým tématům dne a 
diskutovat o nich. 

Původní články, příběhy a básně týkající se Vnitřního života jsou proto 
vítány, stejně jako výstřižky takových článků a příběhů z jiných časopisů a 
novin.

Jak se Vnitřní život bude postupně odvíjet a stává se vnějším životem, je 
tento časopis zvěstovatelem rychle se blížícího Nového povolení, o kterém
mnozí říkají, že s sebou takové rozvinutí přináší, a bude se zabývat 
zejména tématy týkajícími se této éry a faktorů působících na obě strany 
ve vnitřním a vnějším světě, aby se to uskutečnilo.
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Vydavatel, jak mnozí z vás ví, je zodpovědný za ty knihy, které osvětlují a 
pomáhají. Knihy NEOSOBNÍ ŽIVOT, UČITEL, BOHATSTVÍ, o 
Vnitřním životě – BRATRSTVO, CESTA VEN a CESTA ZA – a mnoho 
dalších knih od jiných autorů, které oslovily statisíce čtenářů; Samotný 
NEOSOBNÍ ŽIVOT, poprvé vydaný v roce 1914, prošel devíti vydáními v
celkovém nákladu téměř 80 000 výtisků, zatímco CESTA VEN a  CESTA 
ZA, které vyšly před dvěma lety, již dohromady bylo vydáno přes 60 000 
výtisků.

Zmiňujeme se o tom, že možná víte, kdo a co stojí za časopisem a vysoký 
charakter toho, co v něm bude prezentováno.

Zvláštní pozornost věnujeme oddělením „Výklad snů a vizí“ a „Vnitřní 
komnata“ a vyzýváme každého, aby si přečetl vše, co je v nich obsaženo, 
protože vždy poskytnou některé velmi poučné informace týkající se 
Vnitřního života, přičemž kladené otázky budou vybrány výhradně za 
vstřícnost poskytnutých odpovědí.

Budeme rádi, když nám pošlete jména přátel, o kterých si myslíte, že by je 
VNITŘNÍ ŽIVOT mohl zajímat, kterým budou zaslány letáky obsahující 
první tři články a úplné informace o jeho dalším obsahu.

Samozřejmě chceme vaši podporu, a pokud v tomto prvním čísle najdete 
to, co považujete za skutečně užitečné a inspirativní, a chtěli byste nás 
doprovázet v našem studiu Vnitřního života, abyste se naučili, jak 
vyjadřovat Jeho Pravdy ve vašem vnějším životě, můžete výrazně pomoci 
tím, že nám zašlete co nejvíce celoročních předplatných.

A konečně, když představujeme tuto novou sezónu poselství, činíme tak ve
víře, že Ten, Který je při tomto vánočním narození takto připomínán, bude 
inspirovat a požehnávat toto a každé následující poselství, aby skutečně 
pomohly přinést Jeho Království dolů na Zemi mezi lidi.
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VNITŘNÍ ŽIVOT.

PŘI DÁVÁNÍ výše uvedeného názvu časopisu je vhodné v tomto prvním 
článku jasně uvést, co je míněno „Vnitřním životem“ a proč mu věnujeme 
časopis.

To je důležité, protože pokud není hned na začátku jasná představa o jeho 
cíli a poslání a nejsou-li předmětem obecného a zásadního zájmu, čtenář se
může dobře divit, proč další časopis, a nebude mít motivaci jej číst nebo 
doprovázet celou cestu, jak se doufá.

Vnitřní život je přirozeně životem duše. Průměrný člověk si myslí, že 
to, co chodí ve fyzickém těle a zabývá se problémy jídla, práce, 
oblečení, zdraví, peněz, vzdělání a náboženství, je skutečný člověk. 
Jemu se tyto problémy zdají tak skutečné, že je pro něj těžké pochopit,
že jsou pouze důsledkem jeho nepochopení Zákonů života, zejména 
zákonů jeho vlastního myšlení; a že to, co se nyní projevuje, je to, co 
považoval za bytí, když věřil, že je to skutečné, nezbytné a 
nevyhnutelné, protože kolem sebe vidí ostatní chycené ve stejných 
podmínkách.

Člověk je v podstatě duchovní bytost. Věříme, že to přijímají všichni 
myslitelé. Pro ty, kteří nepoužívají slovo „duchovní“, řekneme, že člověk 
je v podstatě myslící bytostí. Když je to tak, co si to myslí a kde to je, nebo
kde je on?)

Někdo řekne, že žije v mozku – žádný skutečný myslitel totiž jistě nevěří, 
že je to mozek, kdo myslí. Myslitel myslí svou myslí v mozku, že? Není 
tedy mysl nástrojem myslitele, zatímco mozek je nástrojem mysli?

Pak musí být myslitel v nějaké sféře vědomí vyšší než mentální, pokud je 
schopen použít mysl v mozku k vyjádření a uskutečnění svého záměru. 
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Ale jak víme, že Duch je uvnitř nebo je nejniternější částí člověka, myslitel
musí žít ve vnitřní sféře vědomí (často nazývané „vyšší mentální sférou“, 
protože lidské mysli se zdá „nad“ fyzickou) hluboko uvnitř mysli a mít 
tam skutečnou existenci, a předpokládá se mnohem reálnější, šťastnější a 
harmoničtější existenci, než by mohla být v přechodném stavu fyzického 
nebo-li smrtelného vědomí v mozku, se všemi jeho nedostatky, omezeními
a neharmoniemi.

Naší touhou je seznámit naše čtenáře s tímto Vnitřním životem hluboko 
uvnitř a dokázat jim, že to není jen velmi skutečný život, ale že je to místo,
kde jsou jejich Skutečná Já – Velcí Synové Boží, což je JÁ JSEM každého 
z nich – žijí nyní a vždy žili od samého počátku. To pak znamená, že tento 
vnější život není skutečný a není takový, jaký by měl být, a že jej lze 
změnit – a dokonce, že skutečný život nitra může být zrozen a projeven 
přímo zde ve fyzičnu.

Přemýšlejte, co to znamená a jak důležité – ne, životně důležité – je pak  
to, aby člověk porozuměl této Neosobní Pravdě, aby se seznámil s tímto 
skutečným životem a naučil se jej poznávat, jaký je; a pak vědět, jak to 
přinést, aby jako své Skutečné Já mohlo žít onu šťastnou, harmonickou a 
dokonalou existenci, o které mu Něco v něm říká, že je jeho právoplatným 
dědictvím.

Doufáme, že na těchto stránkách přineseme tak přesvědčivé důkazy z 
mnoha zdrojů a úhlů, že žádný čtenář nezůstane na pochybách, že je duší –
skutečným člověkem, žijícím ve vnitřním světě vědomého bytí, ale 
vyjadřujícím se navenek ve fyzickém světě v oděvu z masa nazývaný 
lidská osobnost. Také, že toto lidské vyjádření duše je vyučováno, cvičeno 
a připravováno životními zkušenostmi k hledání a získávání správného 
porozumění jak vnitřním, tak vnějším zákonům bytí, nemluvě o existenci 
ještě Vyšších zákonů; takže konečně v jejím vědomí již nic nebude bránit 
Vyššímu Já duše – Velkému JÁ JSEM – v tom, aby žilo Jeho Dokonalý 
Život, konalo Jeho Moudrou a Milující Vůli a bylo Jeho Skutečným Já ve 
vnějším stejně jako ve vnitřním světě, jinými slovy, aby se vnitřní a jediný 
skutečný člověk a svět mohl plně projevit ve vnějším.
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To znamená, že se pustíme do oblasti vědění, kterém se většina spisovatelů
a časopisů vyhýbá – do oblasti duše – protože tak málokdo o ní dokáže 
pojednat chápavě a přesvědčivě; a to z důvodu neexistence úplných 
znalostí. Jelikož je duše skutečným člověkem, je na čase, aby se lidská 
mysl plně seznámila se svým skutečným já a skutečným životem toho já a 
aby začala očišťovat své vědomí od všech nesprávných učení a 
přesvědčení o tomto já a jeho životě, že skutečné já může vystoupit a 
použít mysl tak, jak by měla být použita – jako vnější nástroj duše – k 
vyjádření znalostí a síly duše, a tak být skutečným člověkem.

Tento časopis, jak zjistíte, k tomu velmi pomůže. I když si někteří mohou 
myslet, že se nenabízí nic, co nebylo uvedeno jinde, přesto to bude 
prezentováno takovým způsobem, že to vrhne zcela nové světlo a lepší 
porozumění na dříve přijímané pravdy – světlo, které tyto pravdy učiní 
skutečnými a schopnými praktického použití.

Za tímto účelem je k dispozici více přesvědčivých důkazů, než je obecně 
známo, a abychom vám dali ochutnat takové důkazy, nabídneme našim 
čtenářům pojednání o duši, které později vyjde v knižní podobě, v sérii 
článků, z nichž první následuje v příštím článku a který se objeví jako 
Úvod do vlastní knihy.

OTÁZKY LEKCE 

1. Co je vnitřní život?
2. Proč víte, že to, co se pohybuje ve fyzickém těle, není skutečný člověk? 
3. Co způsobuje stavy, které se nyní projevují v životě člověka?
4. Porovnejte tvrzení – „Člověk je duchovní bytost“ a „Člověk je myslící 
bytost“. Jaký je rozdíl?
5.Co vás přesvědčuje, že myslitel není mysl? 
6. Jaký je rozdíl mezi myslitelem a myslí? Mysli a mozkem?
7. Pokud jste tedy myslitel a nejste svou myslí nebo tělem, kde ve 
skutečnosti přebýváte a odkud směřujete svou mysl?
8. Co si ze své minulé zkušenosti myslíte, že vám brání žít dokonalý život,
který si vaše Vyšší Já přeje? - Jaký postup by podle vás měl být dodržován,
abyste se seznámili se svým životem duše, aby se mohl projevit ve 
vnějším, jak se nyní projevuje ve vnitřních sférách bytí?
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DUŠE. 

DUŠE: ÚVOD!

V současné době SNAD NEEXISTUJE téma, které by člověka zajímalo a 
bylo důležitější a o kterém by se vědělo tak málo než o lidské duši. 

Toto pojednání má objasnit toto nepochopené téma; vysvětlit všechny 
různé fáze Duše; ukázat její zdroj, její zrození, její život, její povahu, její 
vývoj a její osud; aby byl její vztah k vnější mysli a fyzickému tělu, jakož i
k Božskému Duchu uvnitř – JÁ JSEM – který ji oživuje, tak jasný, že 
každý, kdo čte, může plně porozumět a už nikdy ji nebude muset 
považovat za něco mlhavého a mystického, a neschopný plného 
pochopení.

Podobně se navrhuje vyprávět vše o domově Duše, ukázat a dokázat, že 
Duše žije ve světě, který je skutečnější a důležitější pro vyvíjející se 
inteligenci Duše, kterou nazýváme lidská duše, než je svět vnější, fyzický 
svět, o kterém si mnozí myslí, že je skutečným a jediným světem.

Nastal čas, kdy statisíce lidí, kteří zahlédli svět Duší, ale kteří ho neznají a 
nechápou význam svých vizí, často je považují za halucinace vnější mysli, 
která je může vyvádět z rovnováhy, měli by dostat racionální a 
srozumitelné vysvětlení toho, co vidí a slyší, a musí jim být ukázán jejich 
skutečný vztah k tomu, co se jim v dané době děje ve fyzickém světě.

To se stalo životně nezbytným, protože tisíce lidí se v dnešní době obracejí
na spiritualismus, psychologii, mystiku, okultismus, metafyziku a podobná
učení, aby jim to bylo vysvětleno, a evidentně z nich nejsou schopni dostat
to, co uspokojuje jejich rozum a zároveň hlubokou touhu po jejich 
samotných duších, které se zdánlivě snaží dát pocítit jejích přítomnost a 
dát jim poznání, které chtějí, aby jejich vnější mysl měla.
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 Je to nutné také proto, že existuje mnoho tisíců těch, kteří se instinktivně 
bouří proti některým závěrům těchto různých učení a pro něž není žádná 
autorita ani místo, kam by se mohli obrátit pro uspokojivé vysvětlení 
prožitků vnitřní povahy, které k nim přicházejí s přibývajícími důkazy, že 
pro ně obsahují určité a životně důležité významy.

Pak je tu mnoho tisíců v těchto různých duchovních a okultních hnutích, 
kteří cítí, že to, co zažívají, má vyšší a pravdivější významy, než je dáno v 
jejich učení, a kteří uvítají pravdy tak plně a jasně dané poprvé, v tomto 
pojednání.

To, co je zde uvedeno, se vyvinulo ze skutečné zkušenosti, ale čtenář je 
požádán, aby to nepřijímal jako pravdivé, pokud to neuspokojuje rozum a 
ono vnitřní vědění, které je dědictvím každé probuzené duše. Vyzýváme 
však, aby nikdo neodhazoval nic z toho, co je uvedeno, aniž by to 
důkladně zvážil a aniž by si vyslechl vše, co je na toto téma řečeno.

Vše, co je řečeno, se přirozeně týká vnitřního světa, čtvrté dimenze, kterou
nelze prokázat použitím pěti smyslů. Samotná čistá logika a analogie 
mohou být použity k ověření toho, co je pokročilé; ale lepší než toto je, že 
mnozí najdou důkazy o zkušenostech podobných jejich vlastním s daným 
vysvětlením, které něco v nich okamžitě přijme za pravdivé. Čtenář 
pochopí důvod, když se dozví, co je to duše a jaký je účel těchto 
zkušeností, což vše bude objasněno v průběhu práce.

A konečně, na těchto stránkách bude uvedeno mnoho věcí, které 
poskytnou vědecká vysvětlení určitých faktů přírody, které nebyly nikdy 
předtím odhaleny a poskytnuty vnějšímu světu, a autor a vydavatel doufají,
že kniha osloví mnoho vědeckých myslí, které se nyní obracejí k říši 
vědomí jako k uznávanému úrodnému poli výzkumu.
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DUŠE: ÚVODNÍ OTÁZKY

 odstavec 1 

1. Co víte o své vlastní duši?
2. Proč je nyní více potřeba znát povahu své duše?
3. Jaký je rozdíl mezi člověkem a Duší?

odstavec 2 

4. Proč je důležité studovat Duši?
5. Proč je důležité, aby vnější mysl jasně pochopila vztah Duše k vnější 
mysli a fyzickému tělu, stejně jako k Božskému Duchu, který ji oživuje?
6. Jaká je povaha Božského Ducha uvnitř – JÁ JSEM – který oživuje 
Duši?

odstavec 3 

7. Napadlo vás někdy, že svět duše je skutečnější a důležitější než fyzický 
svět? Jak může být svět duší důležitější?
8. Jak skutečný je fyzický svět?
9. Kde je podle vás domov Duše?
10. Co je to „vyvíjející se inteligence Duše“?
11. Proč si mnozí myslí, že vnější fyzický svět je skutečný a jediný svět?

odstavec 4 

12. Kde si myslíte, že je svět duší, do kterého mnozí nahlédnou?
13. Jak je možné, že člověk ve fyzickém světě může nahlédnout do světa 
duše?
14. Čím to je, že nyní existují statisíce (a ještě více), kterým se dostává 
pohledů na svět duše?
15. Proč ti, kteří dostávají vize světa duší, nerozumí tomu, co vidí nebo 
zažívají?
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odstavec 5 

16. Proč jsou v dnešní době čím dál tím běžnější zážitky duše nebo zážitky
vnitřní povahy, zvláště v tzv. New Age? 
17. Proč si myslíte, že se duše zdánlivě snaží:
A. dát pocítit její přítomnost? 
B. dát vnější mysli poznání, které duše chce, aby ji měla? 

odstavec 6 

18. Co může být příčinou těchto zkušeností?

odstavec 7 

19. Odkud pochází vnitřní poznání probuzené duše a jejího života?

odstavec 8 

20. Co je vnitřní svět nebo-li čtvrtá dimenze? Kdy a jak si to uvědomíme? 
21. Existují kromě čisté logiky a analogie jiné prostředky k ověření těchto 
pokročilých zkušeností? Co jsou?

odstavec 9 

22. Kde je oblast vědomí, ke které se obrací vědecké mysli? Odkud 
pochází vaše vědomí?
23. Nejste součástí této sféry vědomí? Kdo a co potom jste?
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