Škola duchovních zákonů

“JÁ JSEM“
Saint Germain

Saint Germain

Škola duchovních zákonů

I. PROSLOV
Život, tak jak se projevuje, všude ve své činnosti, je vlastně tvořivé Božství. Jenom z
nedostatku porozumění při použití myšlení a cítění, lidé přerušují čisté proudy dokonalé
esence života, která chce zrodit dokonalost, když není rušena (můžeme rušit našimi myšlenkami
a představami).
Našimi myšlenkami, našimi představami můžeme zrodit život. Přirozený směr života jde
směrem k lásce, míru, kráse, harmonii a hojnosti. Život se nestará o to, co používá, k nám
přichází neustále, aby svou dokonalost nechal proudit do forem.
“JÁ JSEM - JÁ JSEM“ je činnost tohoto života.
Je vzácné, že opravdoví hledači pravdy, kteří vážně hledají její smysl, nemohou pochopit
smysl těchto dvou slov.
Řekneš-li a pocítíš “JÁ JSEM“, tak uvolníš prameny na věky trvajícího života, aby mohl
proudit svojí cestou bez překážek. Otevřeš daleko bránu tomuto přirozenému proudění.
Jestliže neřekneš “JÁ JSEM“, zavíráš bránu před touto mocnou silou. “JÁ JSEM“ je plná
činnost Božství (tvoření).
Ukazoval jsem Vám už často pravdu tvořícího Božství, chtěl bych nyní abyste pochopili její
první výraz při vznikání toho JÁ (individualizace).
Prvním výrazem každého jednotlivce někde ve vesmíru zní, jako vědomé slovo, nebo jako
tichá myšlenka, nebo jako tajný pocit “JÁ JSEM“.
V tom poznáš svoji sílu, své vlastní vítězné Božství.
Žák, který se potom snaží porozumnět a použít tyto mocné a přesto jednoduché zákony, musí
dávat ostrý pozor na své myšlenky a výrazy, vyjádřené ve slovech nebo jinak, protože pokaždé,
když řekneš “JÁ NEJSEM, JÁ NEMOHU, JA NEMÁM“, dusíš onu Božskou přítomnost, tu
velkou přítomnost v nás, víš-li to anebo ne.
Jestliže ale řekneš “JÁ NEJSEM“, pak uvedeš do pohybu neohraničené síly, které už
nepřestávají působit, až když je zavoláš zpět a až ta produkovaná nedokonalost “JA NEJSEM“ se
sama stráví a bude přeměněna.
Toto také ukazuje mohutnou moc, kterou vlastníte, tuto mocnou sílu Boží vybavenou hodnotou.
A já Vám říkám, milovaní žáci, dynamit je méně nebezpečný, protože jeho výbuch by vás
zbavil těla, ale tyto myšlenky (“JÁ NEJSEM“), které jsou vyslány bez uvědomnění a bez vedení,
vás připoutají na kolo reinkarmace na nedohlednou dobu.
Vidíte, jak důležité je pro Vás, abyste věděli, co činíte nebo děláte, když používáte
bezmyšlenkovitě nesprávných výrazů, protože použijete a zneužijete tím Božský princip
tvoření, vesmíru t.j. “JÁ JSEM“.
Zkus porozumnět mi správně, nejedná se tu o nicotný, cizí nebo orientální výraz, ale
o nejvyšší princip života, který byl používán a tvořen ve všech kulturách, které kdy kvetly
(vznikly).
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Teprve později, v dotyku vnějších činností, která je zatížena zdánlivými hodnotami, začíná se
životní forma spokojovat s něčím, co je méně než je “JÁ JSEM“.
Dávej pozor, milý žáku, když někdo řekne “JÁ JSEM NEMOCEN“, pak obrací princip života,
dělá z toho opak. Svéhlavou nevědomostí zatěžujete životní princip něčím, co není jeho
obsahem, co mu není vlastní.
Dlouhými staletími svéhlavého nerozumnění zatížili lidé celou atmosféru lží a
neskutečnostmi, protože řekne-li někdo “JÁ JSEM NEMOCEN“, pak je to přemýšlení o jeho
božství, které nemůže být nikdy nemocné, je to nehorázná, sprostá lež. Rozmyslete si to a když
toto nebudete tvrdit, brzy poznáte, jaké příjemné věcí Vás čekají, jaké osvobození Vám to
přinese.
Říkám Vám, přestaňte, ve JMÉNU BOŽÍM, používat těchto zmatených výrazů, které se
týkají Vašeho Božství - nepoužívejte to, jinak nedosáhnete nikdy osvobození. Pokud v sobě
akceptuje tuto mohutnou přítomnost Boží, nebudou pak existovat žádné překážky. Přestaňte
dodávat sílu vnějším poměrům, osobám, místům nebo věcem a jestli-že se chystáte ve jménu
Božím říci “JÁ JSEM NEMOCEN (ZLOMEN, TRPÍCÍ), změňte okamžitě toto v jejich
pozitivní opak a řekněte v tichosti, ve Vás, plnou silou vašeho bytí “JÁ JSEM - JÁ JSEM“
(např.“JÁ JSEM ZDRAVÍ SVÉHO TĚLA“) a to neznamená nic jiného než: “ZDRAVÍ,
PLNOST NEBO HOJNOST, DOKONALOST, ŠTESTÍ, MÍR A SÍLU“ v nás a všude tam,
kde můžeme poznat dokonalost.
Když myslíte výraz “JÁ JSEM“, tak to znamená, že uznáváte tvořící Božství, které působí
ve Vašem životě.
Nedopusťte, aby Vás i nadále opanovaly výrazy zmatené a aby Vás sužovaly. Mějte neustále
na paměti skutečnost “JÁ ŽIJI, JÁ SE POHYBUJI A UDRŽUJI V MÉM BYTÍ“ a všechen
svůj vnější výraz v plnosti Boží, která je každým okamžikem přijímána, i když se Vám to zdá
někdy jednoduché.
Jestliže si budete stále vědomi své nepřekonatelnosti a vítězné přítomnosti, tak otevíráte bránu
pro její čirou a nepřekonatelnou esenci a inteligenci, která může přivodit svoji nádhernou
dokonalost do Vaší vnější zkušenosti.
Chci Vám všude poskytnout pomoc, mí milovaní, abyste neříkali tato zmatená slova (JÁ
NEJSEM).
Nenamlouvejte si, že můžete uniknout následkům takového chybného jednání nějakým
kouzelným způsobem:“TO SE NEMUŽE NIKDY STÁT“!!!
Doufám s nadějí, že všichni, kteří tato slova slyší a čtou, tak cítí jejich sílu a mocnou
přesvědčivost. Síla těchto slov jde s Vámi životem a vrhá se do všech činů a tam, kde se může
zvýraznit nebo projevit.
Kdyby se někdy chtělo něco vloudit nebo vejít do Vašich zkušeností, co je méně než
dokonalost, pak řekněte s hlubokým přesvědčením, že to není pravda, že:

“JÁ UZNÁVÁM JEN BOHA, KTERÝ SE VE VŠEM, V MÉM
ŽIVOTĚ PROJEVUJE JAKO DOKONALOST.“
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Když povolujete a akceptujete zmatené zdání jako hodnotu, tak vstupuje toto do Vašeho
života a najde ve Vaší zkušenosti možnost se projevit.
Milí žáci, není to věcí Vaší víry, jest-li tuto pravdu přijmete, nebo odmítnete. Spíše je to
zákon. Dokázaný nebo prokázaný skrze dlouhá staletí zkušeností a pro Vaší svobodu Vám
předložený.
Uvědomte si tu skutečnost, že Vaše myšlení a cítění v minulosti způsobilo disharmonii
v dnešní světě (jedná se i o naše předky).
Pozdvihněte se !!!
Říkám Vám : “Pozdvihněte se !“
Jděte s Otcem. s tím “JÁ JSEM“, abyste se od tohoto omezení osvobodili. Existuje jen jedna
věc ve vesmíru, která Vás může stísnit do hranic: Když vnější klam a zdání uznáte za pravdu
namísto toho, abyste uznali jen mohotnou tvořící přítomnost BOHA ve Vás.
Ale ten nejhorší způsob kouzelnictví se dnes vyskytuje v oblasti politiky, kde se používá
zmatení rozumových sil. Kdyby se ale stejně mocné rozumové síly použily v opačném smyslu,
aby se poznalo, že ve skutečnosti existuje jen jedno tvořící BOŽSTVÍ, tak by každý jen tuto
pravdu vysílal a tím by osvobodil néjen sám sebe, ale i svět tvořícího BOŽSTVÍ, které je všude
přítomné.
Dnes je to jako dříve v Egyptě. Všichni, kteří zneužívají svých rozumových sil se připoutávají
na mučednický kůl disharmonie od jedné inkarmace ke druhé = zhoršují si karmu. Zaujměte
tento postoj:

“NENECHÁM SI KLÁST PODMÍNKY OD NIKOHO A OD NIČEHO,
KROMĚ OD BOHA. JÁ JSEM, JAKO VŠECHNO DOBRÉ, JEN
VEDEN BOHEM.“
Musíte si navyknout uklidnit sama sebe. Sedněte si 3x nebo 4x za den, aby jste uklidnili své
vnější já (vnější vědomí). Tak se může síla zase sama nabít.
Naučte se ovládat a řídit sílu ve Vašem těle. Chcete-li, aby síla byla v klidu, tak bud‘te sami
klidni. Chcete-li, aby byla síla činná, buďte sami činní.
Pozdvihněte se, postavte se nějaké věci (problému) a vyřešte to. Neexistuje jiné cesty.
V každém případě by měl žák pozorovat své zvyky a rozpustit je, nebo odstranit. Neměl by
očekávat, až ho někdo na to upozorní, ale měl by sám v sobě hledat a vše co je nedokonalé
vytrhnout.
To přináší svobodu, jakou nedosáhnete žádným jiným způsobem. Vyžaduje to silnou vůli a
poznávat se, sebekontrolovat = naučit se ovládat.
Kdo se drží svých starých zvyklostí, ten se podobá tomu, kdo nosí obnošené šaty. Jenom on to
musí učinit, nikdo jiný, jen on sám.
Při této práci a pod tímto zářením bude vše, co v člověku temně spočívá, pozdviženo do světla
a stráveno (rozpuštěno).
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Buďte ostražití, aby se Vaše pozornost nedala upoutat věcí, kterou si nepřejete!
Je naprosto směšné se stále vracet k věcem, které nepřinesly úspěch (naopak dlouho se má
vzpomínat na dobré, pěkné věci - ne na špatné).
Vybudovali jsme meze během několika staletí, ale můžete se nyní skrz Vaši pozornost a
vlastním nasazením sil v několika letech z těchto hranic osvobodit! Nestojí to za námahu?
Není to nádherné?
S trochou humoru se nechá často nejrychleji a nejsilněji (nejdůrazněji) zbavit se nějaké věci,
protože veselé, radostné pocity uvolňují energie, které mohou nepředvídaně přinést zázračné
účinky.
Kdo v nejúplnější důvěře se odvolává na zákon odpuštění, může skrze stravující plamen všeho
stvoření rozpouštět vše, co jsme v minulosti stvořili a osvobodit se.
To je “ZÁKON ODPUŠTĚNÍ“.
Bud‘te si vědomi, že tímto ohněm je tvořící přítomnost BOHA. Svoboda Boží je tu činná.
Budete-li chtít stvořit nějaký pozitivní čin, tak se dejte do díla a udělejte to s vytrvalostí
a i když se už bude ukazovat ovoce našeho činu, tak by se Vaše vědomí o to nemělo starat
(nezdůrazňovat své dobré skutky = pravá nezištnost).
I když žáci pochopí nějakou věc rozumem, neměli by rozumu dovolit hledět zpět na chyby,
to omezuje úspěch.
Je neuvěřitelné, že lidé tohoto nepřítele ve svém vědomí (hledět zpátky na naše omyly)
nepřekonávají.
Zádný žák nemůže dosáhnout vítězství, aniž by se odvrátil od omylů minulosti!
Celá práce učitele spočívá v tom, aby žákovi učinil pochopitelné dění přijímání (akceptace).
Jestliže rozum přijme to, s čím jednotlivá bytost skrze svoji pozornost souhlasí, tak se oboje
(rozum x pozornost) stane jedním.
Jestliže rozum s nějakou věcí nebo podmínkou souhlasí, pak naše JA volá tutu věc. Tuto věc
nebo podmínku nechává v našem světě vznikat (musíte dávat pozor, čemu věnujete pozornost
- věnujete-li ji něčemu, co jste nechtěli, začne se to uskutečňovat).
Jestliže uvidíte chřestýše, který leží svinutý a je připraven k útoku, nabídnete se ke kousnutí?
Jistěže ne, ale přesně to dělá žák, který obrací svoji pozornost ke starým věcem a starostem!
Takovéto zvyky nejsou nic jiného než pudové síly z minulosti, které jsou zatíženy mimořádnými
zvláštnostmi.
V životě existují jen dvě oblasti činnosti: Vnitřního a vnějšího světa!
Jestliže se nenecháte vést vnitřními silami podle jejich plánu dokonalosti, pak Vás budou
muset ovládnout vnější síly (to není dobře).
Jestliže našemu rozumu pošleme pozitivní obraz, pak je toto skutečnost!
Jestliže tento obraz oživíme vnitřní přestavou a udržujeme toto v nás (tu přestavu), pak to
přenese (tuto skutečnost) do života.
Můžeme si uvědomit naší Boží přitomnost takovým způsobem, že ji můžeme kdykoliv vidět
a můžeme i cítit záření, které k nám proudí (k nám posílá).
Vnější rozum projevuje vnějšímu světu v nepodstatných a nechtěných věcech všechnu důvěru.
Je teď na žákovi, aby donutil svůj rozum projevovat stejnou důvěru, jakou projevuje v
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nedokonalosti také v dokonalosti Boží.
Vždy má žák spoléhat se sám na sebe a myslet: “Co mohu udělat, abych poslechl pokyny
a zesílil vnitřní tvoření? “
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II. PROSLOV
Když Ježíš řekl: “JÁ JSEM TO ZDRAVÍ TVÉHO TĚLA“. Když Ježíš řekl: “JÁ JSEM
VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“, tu použil jedno z nejmocnějších slov, které se dá lehce vyjádřit. Slovy
“JÁ JSEM“ nemínil Ježíš svoji vnější podobu, ale tu mocnou - mistrovskou - přítomnost boží v
nitru. Proto častěji opakoval: “Sám ze sebe nemohu vykonat nic. Je to Otec ve mně“ (to “JÁ
JSEM“) - to koná dílo, zázraky“.
A zase řekl Ježíš: “JÁ JSEM TO SVĚTLO SVĚTA, KTERÉ SVÍTÍ KAŽDÉMU
ČLOVĚKU, KTERÝ PŘICHÁZÍ Z TOHOTO SVĚTA“.
V každé životně důležité větě předeslal slova “JÁ JSEM“.
Jestli-že se díváme na “JÁ JSEM“ jako na vše “čím si přejete býti“, pak je to jeden z
nejmocnějších prostředků jak uvolnit pro Vás vnitřní Boží sílu, lásku, moudrost a pravdu
a uvést je do činnosti ve vnější zkušenosti.
Mysleme na jeho mocný výrok, který je snad tím největším a který byl vyjádřen slovy:
“JÁ JSEM TY OTEVŘENÉ DVEŘE, KTERÉ NEMŮŽE UZAVŘÍT ŽÁDNÝ ČLOVĚK“.
Vidíte, jak rozhodně důležité jsou tyto věty, jakmile pochopíte jejich podstatu.
Jestliže akceptujete ve vší plnosti “JÁ JSEM“ jako tu mocnou přítomnost ve Vás, v činnosti,
tak jste učinili nevětší krok ke svému osvobození.
Podívejte se nyní na pravdivost slov “JÁ JSEM TY OTEVŘENÉ DVEŘE, KTERÉ
NEMŮŽE UZAVŘÍT ŽÁDNÝ ČLOVĚK“.
Tato věta nám nabízí klíč, jenž nám umožní prostoupit rouchem Vašeho pozemského života
a všechna vědomí (celé vědomí), které jste vytvořili a nasbírali a které je nedokonalé, abyste je
vzali s sebou a přetvořili. Jinými slovy - je třeba pozvednout onu dokonalost, do které jste tím
vkročili (míněno vše pozdvihnout do dokonalosti, vše přeměnit).
Proto neexistuje nic důležitějšího, než rozjímat stále znovu nad tím “JÁ JSEM“, jako té
mocné, tvořící přítomnosti Boží, té Boží síle ve Vás, ve Vašem domově, ve Vašem světě, ve
Vašem obchodním jednání. Každé vdechnutí je tvořící Božství ve Vás. Vaše schopnosti,
myšlenky a pocity, které můžete vyjádřit a vyslat, to je Bůh, který ve Vás jedná.
Protože máte svobodnou vůli, je jenom na Vás, té síle, kterou vysíláte ve Vašem myšlení
a cítění, vtisknout libovolnou hodnotu a sami určit co pro Vás má učinit.
Nikdo nemůže tvrdit: “Jakpak mám vědět, jak této Boží síle mohu vtisknout hodnotu ?“ Jeden
každý z nás zná rozdíl mezi destruktivním myšlením a pozitivním jednáním a cítěním.
Žák, který se účastní vyučování, by měl zkoumat své pohnutky, jež ho nutí, nebo ženou k
otázkám pochyb.
Je to otázka intelektuálního vychloubání, arogance nebo domýšlivosti, nebo tvrdošíjnosti
v oblasti vnějšího světa ? Působí v tom snad potřeba se hádat a dokazovat nesprávnost
předloženého ponaučení, namísto toho, abychom se pravdě a jejímu žehnajícímu vlivu otevřeli?
Tak zavírá pochybnost, aniž se to zpozoruje, na dlouhý čas bránu schopnosti přijmout podávané
dobro nebo hodnoty.
Vaše osobní mínění o této pravdě může být jakékoliv, ale správnost shromážděných poučení,
které nyní předkládám jsem dokázal po mnohá staletí.
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Tato ponaučení přinášejí s bezpodmínečnou jistotou plnou svobodu a pochopení. Kdo chce
mít z toho největší užitek, ať poslouchá se zcela otevřenými smysly ve svém vědomí, že to
“JÁ JSEM TA TVOŘÍCÍ PŘÍTOMNOST BOŽÍ VE VÁS “- Vás bezpochyby uschopní
přijímat toto učení, pochopit je, a bez omezení ho použít.
Ono “JÁ JSEM“ nese v sobě záření, které v jistých žácích dnes budí porozumnění těchto
jednoduchých, ale přesto mocných slov pravdy, k jejich velkému požehnání a jejich
osvobození (karmické).
Už mnoho staletí znají lidé varování - “nemůžete sloužit dvěma pánům“. Nelze to především
proto, že existuje jen jedna inteligence, přítomnost, jenom jedna síla, která může jednat a je to
ta tvořivá přítomnost Boží v nás! Jestliže se obracíte k vnějším formám a rozplýtváte své síly
na všelijaké zdánlivé falešné hodnoty, pak zkoušíte sloužit nesprávnému, falešnému pánovi.
Protože vnější jevy světa (vnější svět) může nalést formu jenom skrze použití mocné Boží síly.
Tvořící Božství v našem těle je schopnost proudění energie, pohybu.
Milí žáci, nechte si připomenout skrz tuto jednoduchou myšlenku, že Bůh je ve Vás činný. Je
to jeho inteligence a jeho síla, jejíž pomocí jdu a je to jeho inteligence s jejíž pomocí vím, že já
jsem a kam jdu. Každá myšlenka Vašeho rozumu je Boží síla, která Vás uschopňuje myslet.
A nedá se o tom pochybovat. Proč potom neuctíváte tuto mocnou přítomnost Boží ve Vás?
Každá duše má sama sebe ospravedlnit a zkoumat se, jestli tyto duchovní zákony dodržuje.
Dejte Boží přítomnosti ve Vás plnou důvěru a vnímejte ji. Škodí pochybnosti a nedůvěra i v
normálním životě. Proč hledíte potom upřeně stále dále do vnějšího světa, který je oděn těmi
lidskými (vnějšími) představami a je zabarven zdánlivými hodnotami, kterými je také
zatěžován, aniž se staráme o to, že jen “Božská skutečnost“ se dokáže formovat? Každá
vnější forma představuje jen zkušenost ze života, skrze kterou každý jednotlivý člověk musí
poznat své bytí vlastním zažitím a svůj pravý pramen svého bytí. Může a smí. Aby se skrze
vědomé poznání navrátil zase zpět do plnosti a dokonalosti.
Tak se pozornost obrací stále na venek a tam je přidržována, kde se ale může nacházet jen
nedokonalost a děti Boží zapomněli své vlastní Božství a musí k svému Božství najít zase
cestu zpět. Bůh je dárcem, příjemcem a darem zároveň. On samojediný je majitelem vší
inteligence, hmoty, síly a hojnosti, která je ve vesmíru.
Jestliže se děti Boží naučili z čisté radosti darování dávat, ať už je to láska, peníze, ochota
nebo cokoliv jiného, tak to jim otevírá bránu k takovému vnitřnímu bohatsví, že jim už
nebude možné si přát jedinou věc vnějšího světa forem. Ta nemilá věc, která v člověku
vzbudila tolik bezuzného egoismu a odsuzování sestává v myšlence, že má právo vlastnictví
na tyto nádherné Boží dary. Ale existuje jen jedna působící láska, jedna inteligence, jedna
hmota, jedna síla Boží je v každém z nás. Každého žáka a každého člověka varujme důsledně,
aby se vyvarovali před žádostí vnějšího JÁ podle vlastního dispozičního práva nad touto silou
(do těchto přání a do našich formulací nemáme promítat jen hmotné a egoistické zájmy, ale
“JÁ JSEM - tvé štěstí, zdraví ... v tvém těle“).
Každý žák a každý člověk budiž důsledně varován, aby se střežili touhy vnějšího JÁ po
vlastním právu použití této síly (myslí se Boží síla). Kdybychom uctili každý čin té osobnosti
Bůh, pak by musely nastat neuvěřitelné přeměny v každém, který uzná Božský pramen této
síly. Doposud bylo správně porozumněno jenom ve vzácných případech.
Podstata zákona o nabídce a poptávce - jistě je hmota všudepřítomná a je nabízena v přemíře
(nadbytku). Ale je nutno se ptát, než zákon vesmíru jí dovolí (té hmotě) dát se k dispozici pro
utváření a používání jednotlivou bytostí.
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Člověk má svobodnou vůli a musí vědomně a pln rozhodností žádat tu pohonnou hmotu, pak
se bude, pokud jednotlivec udržuje jasně určující vědomí. (s tím se dokáže materializace), každá
věc, kterou si přejeme formovat a uskutečňovat, ať je to cokoliv. Vše‚co jednotlivá bytost nějak
může potřebovat, obdrží jednoduchým, ale rozhodným zjištěním:“JÁ JSEM TA
BOHATÁ HOJNOST BOŽÍ, KTERÁ PRÁVĚ TEĎ SE STÁVÁ VIDITELNOU K
VAŠEMU POUŽITÍ“.
Tato představa se má. říkat lehce, s láskou v srdci a úctou k Bohu. Představa provází všechny
věty:“JÁ JSEM …“. To je ta nejúčinnější prosba.
Připomeňte Vašemu rozumu, Vašemu nejúčinnějšímu vědomí vždy: Jestliže řeknu “JÁ“, pak
jsem v použití té neomezené Boží síly.
Řeknu-li:“JÁ JSEM“, pak jsem tuto sílu (Boží sílu) uvedl do pohybu, aby úspěšně uskutečnila
každou ideu (myšlenku), kterou pevně udržujeme ve vědomí, nebo na kterou jsme nasměrovali
svoji pozornost.
Na základě tohoto: “JÁ JSEM ZDRAVÍ SVÉHO TĚLA“.

“JÁ JSEM MOCNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST.“
Materializace (precipitace) znamená náhlé stvoření věci, kterou si přejeme, ze všude přítomné
prahmoty zhutněním pomocí duchovních sil. Prahmota je všudepřítomná.
“JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“ = výstup do vyšších sfér.
Je samozřejmou skutečností, že mnoho žáků zažije svá uskutečnění jako omezení. Kde je
příčina? Začínají tím, aby pravdu správně vyhlašovali, jako v hořejším výroku (“JÁ JSEM TA
BOHATÁ HOJNOST … “), ale sotva prošlo několik hodin, pak mohou při svědomitém
sebepozorování poznat, že v jejich pocitech číhají pochybnosti a strach (obojí jsou pocity -strach
x pochybnost!) a tyto samozřejmně tím z větší části ochromují tvořivé síly Boží, které by jinak
přinesly velmi rychle splnění toho přání nebo té žádosti.
Jestliže je jednoho dne žákovi pravda jasná, že každé správné přání představuje BŮH V
ČINNOSTI, který svou nevyčerpatelnou sílu žene vpřed k plnému úspěchu, tak pozná také svou
neohraničenou lásku, sílu a inteligenci, která je mu k dispozici, aby splnil každý mu daný úkol!
Kdo tuto jednoduchou pravdu pochopí, tomu by zmizel zcela z jeho vědomí pojem
“neúspěch“, protože by poznal, že může použít neomylnou inteligenci a sílu podle potřeby.
Nikdy by nechtěl ten velký, vševědoucí, všemilující OTEC, aby některé z jeho dětí muselo
postrádat i tu nejjednodušší věc. Ale protože lidé dovolili své pozornosti vázat se na vnější
klamný svět, který je nestálý, jako tekutý písek v poušti. Tak se oddělují, vědomě či nevědomě,
z větší části od oné “VELKÉ HOJNOSTI A INTELIGENCE !!!“.
Tato velká hojnost je přirozeným právem člověka od narození. A každý ji může používat. Kdo
se zase navrátí k tomu “JÁ JSEM“, tomuto principu tvořícího Božství, které je v něm navěky
jako jediný pramen, činného života, inteligence a té hojnosti.
Během všech věků podléhal žák, který chtěl vyrůst nad omezené cíle, jistým nutným
směrnicím způsobu života. Je to udržení a opanování té životní síly pomocí sexuality!!!
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Jestliže člověk používá tuto sílu, aniž na to myslí, aby ji řídil a řekne náhle: “Chci s tím
přestat“, chce náhle přerušit, aniž získá správný postoj svého vědomí, pak potlačuje jednoduše
ten proud této síly, kterému dal obrácený směr.
Jestliže žák chce ovládnout svou sexuální sílu, pak mu může pomoci víc než cokoli jiného
jednoduché zjištění, když je použito s plným porozumněním.
Toto zjištění obrátí přirozeným způsobem tento proud životní energie a přivede jej do
přirozeného kanálu zpět.
A toto zjištění, tento mocný výrok JEŽÍŠE zní: “JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“. Tím
pádem nejsou energie sexu potlačeny, ale je to naopak cílené použití těchto energií.

“JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT.“
Tato věta nečistí jen náš myšlenkový svět, nýbrž představuje tu nejmocnější, povznášející,
opravující sílu, která dokáže překonat největší překážky na naší cestě k nejvyššímu
duchovnímu cíli. Kdo v sobě pociťuje popud tyto překážky překonat, ten by měl používat
vážně a vytrvale tohoto zjištění JEŽÍŠE. A tím povznese tento proud síly k nejvyššímu
středovému bodu mozku, tak jako by to odpovídalo původnímu plánu.
Komu se toto podaří, ten zjistí, jak jeho rozum je prozařován nádhernými ideemi,
obohacenými silou a schopnostmi nabýt formy k blahu všech lidí.
Vyzývám každého žáka, aby toto zkusili a výsledek pozorovali ve své mysli a ve svém těle.
Pocit‘te co nejhlouběji tato slova moci “JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“. Opakujte to
3 x v myšlenkách, či hlasitě a pozorujte, jaké povznesení vědomí pak nastane.
Někteří to cítí při prvním pokusu, jiní teprve po mnohých opakováních. Ale budete tušit, co
může být při trvalém použití dosaženo.
Jestliže víte, z čeho se chcete povznést, potom existuje pouze jedna cesta k tomu, aby se to
podařilo. Odvrat‘te Vaši pozornost zcela od této věci a nasměrujte ji pevně na “JÁ JSEM
VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“ a nechte ji na tom lpět.
Každá příležitost vnější zkušenosti (vnější zkušenost = vnější svět, který jsme si utvořili
naším myšlením - vše je klam. My jsme tam, kde je naše vědomí.), každý proud špatně vedené
síly mohou být tímto mocným slovem ovládnuty a nasměrovány na pravý cíl.
“JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“ - kdo tento pravdivý výrok hluboce procítí a promyslí,
nasměruje všechny síly svého bytí na střed svého mozku, který představuje pramen svého života
(bytí). Sílu, která tkví v tomto zjištění nemůžeme nikdy přecenit. Tímto výrokem (pomocí této
síly), může být dosaženo všeho - nejsou dány žádné hranice. Tuto pravdu použil Ježíš nejčastěji
ve svých nejtěžších zkouškách.
Myslete na toto. Jestliže chcete vykonat pozitivní čin, pak je to Božství ve Vás.
Zdá se neuvěřitelné, že jen tak málo lidí bylo sto pochopit nádherná, moudrá slova, která jsou
připisována Ježíši.
V žádném údobí dějin lidstva nebylo vysloveno tolik mocných slov, jak je vyslovil Ježíš ve
své hojnosti, ale jen část toho bylo uvedeno v Evangeliích. Každé z těchto zjištění, jestliže to
svědomitě použijeme, v sobě nese odpovídající záření a sílu vykonání!!!
Vy vlastníte nejen tu sílu toho “JÁ JSEM“, ale také osobně jeho pomoc, když použijete tato
slova “Ježíše“. Měli bychom nad nejvlastnějším smyslem těchto slov vroucně rozjímat.
Jestliže někdy porozumíte, že Vaše myšlení. cítění a vyzařování toho “JÁ JSEM“ uvede
v činnost mocnou Boží sílu, neohraničeně pak dostanete vše, na co nasměrujete pevně Vaše
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přání (co si budete pevně přát).
Nemělo by připadat žáku těžké uznat a pochopit, že vnější jev světa představuje jen vlastní
zkreslený výtvor člověka vyvolaný klamným míněním, že to vnější je ta síla, zatím co existuje
jen jedna láska, inteligence a síla, která jedná: BŮH.
Lidské a vnější nedostatky (protiklady) nemají nic společného s všudypřítomnou nejvyšší
dokonalostí Boží, protože vše nedokonalé je výtvorem vnějších představ člověka. Jestliže se
člověk přkloní (obrátí) k mocnému “JÁ JSEM“ dobře vědouc, že Bůh tvoři jen nejvyšší
dokonalost, naproti tomu každé vnější zdání není nic jiného než lidský výtvor, následkem
zneužití Boží síly, pak pozná ihned, že může uskutečnit ve svém životě stejnou mocnou
dokonalost ve svých zkušenostech, jakmile se ponoří vroucně do dokonalosti Boží a pojme ji
do sebe.
Existuje jen jedna možnost - přivést (přenést) tuto dokonalost do Vaší mysli, do Vašeho těla a
do Vaší zkušenosti. Znalost a uznání této mocné tvořící přítomnosti Boží a nechat ji proudit do
naší zkušenosti.
Řekněte žákům “JÁ JSEM posel této pravdy a říkám jako takový slova pravdy, která mě
přinesou jisté výsledky, když je udržujeme a použijeme bez váhání“.
(pozn.: Žáci si někdy namlouvají, že to neučinkuje - jeden den udělají pokus a pak vše
zapomenou. Ze začátku se nemusí dařit.)
Touha po světle a pravdě je: Přítomnost Boží v touze, která sama sebe vhání do uskutečnění.
Použijte k vnitřnímu osvícení následujícího zjištění:

“JÁ JSEM TO PLNÉ POCHOPENÍ A OSVÍCENÍ TÉTO VĚCI,
KTEROU ZNÁM A KTERÉ BYCH CHTĚL POROZUMĚT.“
V ten den, až Vaše oči se otevřou, aby uviděli některé z těchto nádherných postoupivších
bytostí, vzkvete Vaše radost až na věky.

“JÁ MÁM SCHOPNOST TOTO VYKONAT“
Kdo nezaujme tento postoj (“JÁ MÁM SCHOPNOST TOTO VYKONAT“), nebude nikdy
v tomto světě moci vykonávat cokoliv, co by si přál.
Nejhloupější otázka, kterou si lze představit - dokázal jsi to svými vlastními zkušenostmi? Pro
každého dostává věc pravý smysl, když ji prakticky použije.
Cit v sobě nese jistou současnou představu a někdy cítíme nějakou věc v takové jasnosti, že ji
můžeme vnitřně vidět (může být vnitřně spatřena).
Povzneste se do stavu vzestoupení (osvícení) a pak nabudou myšlenky, city, formy a barvy
skoro ve stejném okamžiku tvaru.
Harmonický zvuk je klidný. Proto uklidňuje hudba, která nás uchvacuje, zatímco nabubřelá
hudba rozrývá.

III. PROSLOV
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Svůj dnešní projev Vám posílám z říše záření (paprsků) velkého elektronového pásma.
Ze srdce Zlatého města pocházejí paprsky dvojčat: Nnosiče slova, světla a zvuku.
Zlaté město je ve vyšší sféře nad Saharou (v Sahaře bývala v minulosti vysoká kultura).
Čas nás nepředvídaně objal, protože teď musíme zřetelně pozorovat (pozorují duchovní
bytosti) velká elektronová pásma, která obklopují všechno stvoření od Božství až k jednotlivé
bytosti. Eterické pásmo okolo Zlatého města je neproniknutelné mnohem víc než zeď z 1 m
silné oceli.
A tak se může v menší míře každý jednotlivec obklopit skrze dostačující porozumění
činného principu toho Božského “JÁ“ (Bůh sám) obklopit elektronovým pásmem nebo kruhem,
kterému můžete vtisknout svobodnou volbou libovolnou hodnotu.
Ale běda tomu jednotlivci, když nasměřuje síly svého elektronového pásma na ničení. V tomto
případě se proderou do jeho vlastní vnější formy a zničí ji. Kdo však toto ochrané
pásmo staví z moudrosti a naplní je mocnou Boží láskou a tvořivostí, ten se tím bude
pohybovat ve světě, do kterého nemůže proniknout žádná lidská nevědomost. Nyní nastal
kosmický věk ve kterém všichni, kteří dosáhli jistého porozumění, vytvoří tento nádherný
elektronový kruh, použijí a využijí.
Každý sebevědomý čin má tento kruh čisté elektronové síly od přírody kolem sebe. Ale
největším dílem tato síla se neovládne a roztřepetá.
Kdo tento mocný kruh čisté elektonové síly vědomě vytvoří, tomu se již neztratí nic z té
neohraničené esence při výrobě, ale udržuje ji při vědomém užívání a při promyšleném řízení
je mu k dispozici.
Když jsme několik měsíců prováděli uvnitř tohoto elektronového kruhu tuto tvořivou činnost,
pak musíme velmi dbát nato, abychom této síle dávali její cíle už jenom skrze Boží lásku.

“JÁ JSEM OCHRANÉ ELEKTRONOVÉ PÁSMO OKOLO (jméno osoby).“
“JÁ JSEM OCHRANNÉ A LÉČIVÉ PÁSMO OKOLO (jméno osoby) A
“JÁ
JSEM BOŽÍ
KTERÁ
OKOLO
MNĚ
TVOŘÍ
NABÍJÍM
TOTOPŘÍTOMNOST,
PÁSMO VELKOU
SILOU,
TAKŽE
KAŽDÝ,
ELEKTRONOVÉ
OCHRANNÉ
A LÉČIVÉ
PÁSMO
(OBAL).“
KDO SE HO DOTKNE,
BUDE
OKAMŽITĚ
VYLÉČEN“
Když se člověk začal stávat individiuem, byl přirozeně tímto magickým kruhem, tímto
obalem, obklopen, ale když se začalo vědomí zastírat (kalit), dostával tento obal trhliny, kterými
unikala síla až zmizela skoro (téměř) zcela.
Tento původní obal představoval přírodní obal, nebylo to žádná vědomá tvorba, nebo dílo
jednotlivé bytosti (individiua).
Žáci se musí chopit díla, aniž se nechají zmást a musí znovu tento elektronový obal (pásmo)
vybudovat. Mají si ho představit úplný, bez trhlin a mezer (ochrana proti černé magii).
Jestliže se jim to dílo podaří, tak jim bude umožněno dosáhnout vědomě Elektronové pásmo
Božství a přijímat tam neohraničenou moudrost, lásku, světlo a zároveň přijmout a pochopit
použití jednotlivých, jednoduchých zákonů a podřídit tvořivou sílu (Boží sílu) našim službám!
Žák budiž varován. aby nikdy nezapomněl hledět na své vlastní Božství !!! Je to stvořitel jeho
JÁ (naší osobnosti).
Ještě nikdy nemohlo být dosaženo té nejmenší dovednosti, kdyby byly bytosti, které jsou dál
ve svém vývoji, jim nedali svou podporu.
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Je jen jediný BŮH, ta jediná přítomnost a její všemocné tvoření.

Kdo ve svém vývoji pokročil dál, je prostě větším dílem toho Božství v činnosti, nebo při
tvoření. Kdo toto pochopí (pozná), porozumí proč může cítit : “JÁ JSEM ZDE A JÁ JSEM
TAM“, protože existuje jen jediné Božství, jediný BŮH, všude.
Jestliže někdy žák pochopí, že postoupivší, realizovaní mistři nejsou ničím jiným než jejich
vlastní vědomí na vyšším stupni vývoje, pak začne pociťovat jaké nepopíratelné možnosti mu
jsou dány. Jestliže mluví žák k Božství (Bohu samotnému) nebo k postoupivšímu,
realizovanému mistru světla, anebo ke svému vlastnímu Božství, není to ve skutečnosti žádný
rozdíl, protože všichni jsou to jediné.
Přece však existuje rozdíl, pokud tento stupeň vědomí není dosažen. Jednotlivá bytost
(individium) je si pak skoro jistá, že vidí a pociťuje odděleně to odloučení od Boha, ačkoliv toto
oddělení není možno, s výjimkou nevědomosti vnější činnosti rozumu.
Jestliže žák myslí na vnější stvoření, pak by si měl vždy uvědomovat, že to představuje jen
vnější tvoření té jedné inteligence. Toto by ho mělo navždy ochránit před tím, aby zkusil
pociťovat od sebe odděleně, ve svém vlastním vědomí, tu jedinou mocnou Boží sílu, která
působí v jeho středu.
Zase Vám musím připomenout, že tato neohraničená mocná Boží síla nemůže Vám vnucovat
své nádherné energie k vnější potřebě, když ji nepozvete. A existuje jen jeden způsob pozvání,
které jí může dosáhnout a uvolnit tímto způsobem uvolnění - “VÁŠ POCIT JE DOSLOVA
POCIT HLUBOKÉ ZBOŽNOSTI A LÁSKY“.
Jestliže někdo vybudoval kolem sebe Elektronový obal, pak žádná síla jím nemůže
proniknout, výjma BOŽÍ LÁSKY.
Jenom tvé vědomí BOŽÍ LÁSKY může vniknout do tohoto velkého vnitřního plamenného
obalu (pásma) BOŽSTVÍ, jímž zase tobě posilá své veliké (mohutné) silové proudy, jejími posly,
jejími nejvyššími bytostmi, které tak velmi přesahují co si dnes můžeš představit, že není možno
zprostředkovat pomocí slov její vznešenosti, lásky, moudrosti a síly.
Zase Vám připomenu, že ten žák, který se odváží jednat a mlčet se ocitne pozdvižen
v nejvyšším záření toho vnitřního kruhu. Tam pochopí, z vlastní zkušenosti a vize, o čem jsem
zde mluvil.
Ta duše, která je dost silná, odí se do svého “Brnění Boží lásky“ a kráčí vpřed. Nenajde
překážku, protože neexistuje nic mezi Vaším současným vědomím a tou mocnou nejvyšší vnitřní
sférou, co by mohlo brzdit proudění BOŽÍ LÁSKY.
Jestliže se dotknete toho vnitřního kruhu a podíváte se do něj, pak budete rozumět, jak
nedokonalý je dnešní výraz BOŽÍ LÁSKY.
Kdo jednou vědomě zpozoruje tyto vysoké sféry, ke kterým je schopen se vznést, ten bude
beze strachu pronikat stále hlouběji do paprsků (záření) tohoto mocného inteligentního středu
vesmíru, ze kterého vzešly všechny světy a celé stvoření.
Je mezi Vámi mnoho silných, neohrožených duší, které tomuto rozumí a které jsou schopny
použít prakticky tohoto vědění k velkému požehnání (blahu) pro Vás a pro sebe. Ony (ty
duše) poznají, že PŘÍTOMNOST BOŽÍ, která vede ke každému srdci, síla, která pohybuje
Vaší krev, esence, ktetá oživuje všechny vnější formy, to vše je TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ.
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Vzbud‘te se nyní, milovaní žáci, k této pravdě.
Nevidíte, jak je klamné propadnout nevědomosti toho vnějšího JÁ, pociťovat bolest, nouzi
a neklid, které jsou všechny stvořeny jenom nevědomostí a podnikavostí toho vnějšího JÁ!
Kdyby aspoň několik okamžiků vážného rozjímání Vás nechalo poznat, že může existovat jen
jedna přítomnost, jedna inteligence, jediná síla, která je činná ve Vaší mysli a těle: BŮH!
Vidíte, jak jednoduché a přece plné síly je ve Vás vědomí způsobit plné znovupoznání
velikého, čistého Božího tvoření ve Vaši mysli a těle, aby jeho nádherná nejvyšší esence
vyplnila zcela každou buňku!
Zdá se mi, milí žáci, že byste měli tu jednoduchou skutečnost Vašeho pravého Božství, které
ve Vás působí, nyní lehce pochopit. Obrat‘te se vždy k němu, chvalte je (to Božství), milujte
je, proste je a žádejte je, aby proudilo do každé buňky Vašeho těla, aby splnilo každou touhu
Vaší vnější činnosti ve Vašem domovu, jakož i ve Vašem obchodě!
Pošlete Vaše přání do světa oděné do té BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, síly a inteligence BOHA,
pak nemůže jinak (ta touha, to přání) než se splnit!
Musí Vám přinést co žádáte!
Přát si něco je jenom slabší formou žádosti (příkazu) nebo nařizování. Příkaz budiž splněným
přáním.
Milovaní žáci, odstraňte veškerý strach (zbavte se navždy strachu) při použití této velké síly.
Vy víte, že jestliže ji zneužijete, pak sklidíte disharnonii, jestliže ji však použijete k pozitivní
výstavbě, pak Vám přinese tolik blaha, že budete moci jen děkovat a velebit, jakmile se
probudíte k té skutečnosti, že tato neohraničená sila je všudepřítomná a neustále očekává
Vaše vědomé řízení, protože všichni jsme malí BOZI.
Člověk, který tvrdí, že nemůžete přispět ničím, Vašemi myšlenkami k Vašemu povznesení,
ten přiškrtil (udusil) činnost a pokrok v jednotlivci, protože myšlenky a city jsou tvořivou
silou BOHA V ČINNOSTI!
Neovládané použití myšlenek a citů bez stanovení jasných cílů způsobilo všechny druhy
nesouladu, nemocí a nouze.
“JÁ JSEM TA BOŽÍ ČINNOST“ - ovládá naše sebeovládání.
Někteří lidé tomu také věří, pokračují však bezstarostně svými vlastními neovládanými
myšlenkami a přáními nechat vznikat ve světě chaos.
Kdyby mohli obrátit své myšlení k pozitivnímu budování tak lehce, jako když dýchají z BOŽÍ
LÁSKY, jako pohybující síly, pak by stvořili ve dvou letech dokonalý ráj.
Dokonce přírodní věda dokázala, že se tělo a vnější forma během několika málo měsíců zcela
obnoví. Proto byste měli rozumět, jak je lehké, vědomým porozuměním a použitím pravých
zákonů Vašeho bytí, pohnout dokonalost dopředu, aby se ve Vašem těle uskutečnila, takže každý
orgán započne se svojí dokonalou tvůrčí činností.
Po krátké době by nebylo možné, aby nesoulad vnikal do Vašeho myšlení a do Vašeho těla.
13

Saint Germain

Škola duchovních zákonů

Ó, vy děti, kteří usilujete o světlo. Tato velká výsada je velikou branou Boží ve Vás, kterou
nikdo, kromě Vás, nemůže přivřít. Používejte beze strachu Bohem Vám propůjčené právo na
vládu a Vaší sílu a buďte volní. Tuto dokonalou volnost (svobodu) můžete dosáhnout a udržet
vědomě pouze použitím vědomí.
Nyní Vám chci zjevit tajemství, kdyby to mohl hněvivý anebo špatně naladěný člověk
pochopit, pak by ho to odtrhlo od jeho destruktivního postoje či činnosti - už jen čistě z
egoistických důvodů.
Osoba, která je hněvivá, vznětlivá, anebo cokoliv odsoudí, vysílá proti jiným destruktivní
myšlenky, pocity a slova. Jestliže napadený spočívá ve své vlastní Boží síle (je s ní spojený), pak
udeří ta vržená síla zpět na útočníka a to zatížená stejnými vlastnostmi, které jí útočník
dal, zatímco klidná osoba - na kterou útočil - tuto sílu do sebe pojme a tato mu slouží a kterou
samozřejmně vtiskne do své vlastní hodnoty. Tak zničí původce nesouladu vniklého hněvem
a odsuzováním vědomě sám sebe, svůj svět a své záležitosti.
Zde následuje důležitý bod, kterému by měl žák porozumnět. Kdo vědomě vstoupí do
Elektronového kruhu Božího, udělá ze svého vnějšího tvoření a činnosti kanál pro nepřerušovaný
proud čiré esence Božství. To samo o sobě, i když se to tak navenek nejeví, je jedna z největších
služeb člověka, jejíž význam pochopí jen velmi málo lidí. Kdo ční do nitra Elektronového kruhu,
posílá stále to záření celému lidstvu. Tímto způsobem působí ve všech dobách oni nezištní
poslové Boží, kterými se toto žehnání (blaho), tato povznášející přítomnost Boží této proudící
síly, dostává také těm, kteří tomu nerozumějí.
Jestliže se vyskytuje zase někdy někdo, který může sloužit této veliké vyvěrající skutečnosti
jako vyústění, pak se to dá srovnat s prvními kapkami v trhlině hráze. Jestliže vědomí
neotřesitelně na toto nasměrujeme a udržujeme, pak se tato trhlina v hrázi rozšíří a stále více
vody z ní proudí, až nakonec jsou odstraněny veškeré překážky a celá síla letí k nám, aby nám
sloužila.
Ale musíte tady rozeznávat (dbát na rozdíl) - zadržená voda, která si najde Boží cestu, proudí
a rozděluje se, protože žádná síla jí nedává určitý směr. Uvolněná Boží síla naproti tomu se
obrací bezprostředně k tomu kanálu (kanál - lidská bytost) toho nejpřístupnějšího vědomí,
připraví se tam a čeká na příležitost dostat se ještě dál dopředu. Tak se stane žák světla,
včetně své činnosti při rozšiřování pravdy, jakousi Boží Artézskou studní, z jejíž hloubky
proudí mocná esence Boží.
-

-

Proto by měli žáci vždy myslet na to, že Bůh, přes všechna jejich nedorozumnění a nesoulady,
je nikdy nebude kárat nebo odsuzovat, nýbrž při každém jejich chybném kroku řekne svým
láskyplným dobrotivým hlasem: “Povstaň, mé dítě, a zkus to znovu a nepovoluj, až
naposledy dobydeš vítězství a svobodu tvého, tobě od Boha propůjčeného, práva na vládu!“

Kdo si uvědomí, že učinil chybu, ten by měl vždy vzývat Zákon odpuštění a prosit o
moudrost a sílu, aby podruhé stejnou chybu neopakoval.
Bůh není ničím jiným než LÁSKA.
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Bohu je vlastní nekonečná trpělivost, je jedno kolik chybných kroků učiníte. Vždy zazní jeho
slova plná porozumění: “POZDVIHNI SE A JDI K OTCI!“
Takového druhu je láska a svoboda, v jejichž dosahu mají děti Boží výsadu, že mohou žít
a jednat.
Existuje jen jeden mocný nepřekonatelný děj vývoje (tvoření) a ten se uskuteční
skrze síly vědomě tvořené LÁSKY.
Láska je středem všeho života. O co vroucněji do ní vejdeme a vědomně jí žijeme, o to lehčeji
a rychleji uvolníme tuto mocnou Boží sílu, která neustále čeká, jako nashromážděná energie na
to, najít v našem vlastním vědomí otvor, kterým může pro nás proudit.
Teprve po dlouhých stoletích jsou nyní nasměrovány paprsky Zlatého města nad poušti Sahara
na svět a Zemi! Někteří lidé mohou toto záření vidět, aniž by věděli o co se jedná.
Lidé by si neměli namlouvat, že jednotlivé osobnosti mohou neustále vysílat své destruktivní
síly a přesto zůstat dlouho na živu.
Kdo by byl schopen použít toto vědění o Elektronovém kruhu, neměl by být už vyloučený
z jeho žehnání.
Podávejte toto vědění jiným! Ale k tomu také varování před jeho zneužitím! O to větší je trest,
když se to zneužije!
Používejte zjištění (kouzelnou větu):

„JÁ JSEM TA NAPLNĚNÁ ČINNOST A PODPORUJÍCÍ SÍLA
KAŽDÉ POZITIVNÍ VĚCI, KTEROU SI PŘEJI“
na celý den v původním znění, při určitém přání vhodně doplnit tu věc.
Použij to jako všeobecné zjištění, protože tato podporující, sama sebe udržující síla je ve všem,
co tu je!
“JÁ JSEM ZDE A JÁ JSEM TAM“ ve všem, čeho bych chtěl dosáhnout. Tato myšlenka
vede znamenitým způsobem k cílům, když používáte tu jedinou činnost. Tak se povznesete nad
vědomím, která by Vám chtělo namlouvat (které by Vás chtělo klamat), že jste od BOHA
odděleni.

JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ V TOBĚ TVOŘÍ ZDRAVÍ
ŽEHNÁNÍ:
Ó, Vy mocní Zlatého města! Jsme osvíceni a oslavováni v Tvém nádherném tvoření. Jsme
použitím Tvého mocného záření zvýhodněni. Jsme požehnáni vědomým poznáním Tvé mocné
přítomnosti. Obestři nás navěky Tvým nejvyšším světlem.

IV. PROSLOV
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Ten tvořivý (tvůrčí) oheň, to “JÁ JSEM“ je plamenem Božím. Jeho mistrovská přítomnost je
zakotvená v srdci každého dítěte Božího. V některých je to jen jiskra, ale správným větrem se
tato může rozhořet v tvořivý oheň, ve stravující plamen. Tato mocná přítomnost, Bůh, je ve
svých nesčetných činnostech, nebo konáních, tím všudypřítomným tvořením, kterého mohou
použít všichni bez omezení, jakmile vyloučí ze svého poznání vnější klam, nebo zdání, jakmile
budou chtít odvrátit svou pozornost od tohoto přeludu, který je upoutával nekonečně dlouhá léta.
V dnešní době se nachází žezlo síly a výsosti (výsost = Boží síla) v zorném poli, v atmosféře
každého pokročilého žáka. Záci mohou nejprve povznést svůj rozum k žezlu výsosti a uchopit je
a použít je. Až si je lépe uvědomí (mimo rozum), načež jim bude k dispozici hmatatelně
a viditelně. Toto není žádným zbytečným příslibem. Kdo světlo hledá, přijme opět toto žezlo
moci. (Žezlo moci = “JÁ JSEM“, předáváme Božství v nás - “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST ...“ musíme cítit mír, klid, lásku a radost).

“JÁ JSEM KLID, MÍR A LÁSKA V MÉM TĚLE“
Jestliže jdeme po pěšině do lesa, tak víme, že se stejnou cestou můžeme vrátit, když si to
přejeme, ale musíme se sami rozhodnout. Tak jsme po staletí hledali ve vnějším světě sílu a
výsost (sílu a výsost máme v sobě = “JÁ JSEM“) a zjišťujeme, že vše je jen klam, jen tekutý
písek, který už zítra může být odvát. Když nastoupíte radostně svoji Boží vládu, tak se můžete
pevně postavit na viditelný základ skály pravdy, na Boha. Tam Vámi nemůže otřást nijaké vnější
rušení, jakmile Vaše vědomí vyplývá z praktických zkušeností s touto Boží silou.
Hledači pravdy se diví, proč nezůstávají pevně zakotveni ve svém přesevzeti, nebo rozhodnutí,
držet se pevně a neotřesitelně Boží přítomnosti, která je jejich prostorem (obvodem) moci.
Nenamáhají se příliš, aby analyzovali svůj vnější svět a aby se z toho naučili poznávat, co v něm
je ukryto a způsobuje rušení, otázky a pochyby. Kdo však tu moc, jež je mu vlastní (nebo - na
níž má nárok) použije a hluboce vnikne do příčin, bude moci lehce vytrhnout plevel ze zlatého
obilného pole. A bude se moci brzo osvobodit od oněch rušení, které způsobují pochyby
a dokonce pochybují o Boží přítomnosti, která tepe v jejich srdcích. Jsou-li žáci upřímní vůči
sobě a svému Božství (plamínek, jiskra v nás část Boha), k té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ a
vše vytrhnou, co jim způsobuje rušení, aby byli uschopněni to mocné světlo a to záření velkého
Božství pocítit, tak jim bude připadat velmi lehké tu velkou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“
realizovat v lásce a inteligenci.
LÁSKA, MÍR, RADOST, POKORA, ZBOŽNOST - to je postoj, který musí být vždy na mysli
a BOŽÍ INTELIGENCE Vám vždy daruje z nevysýchatelných pramenů síly a sebedůvěry vše,
co potřebujete, aby Vaše nohy pevně spočívaly na té skále pravdy, která představuje jeden z
velkých klenotů v říši Boží. Jakmile si jí vyprosíte, byť i tichým pokynutím, pak zachytíte i
JEHO oslňující záření.
Ó, Vy žáci dneška! Držte se houževnatě tě mocné přítomnosti, která tluče ve Vašem srdci,
jejíž život proudí Vašimi žilami, jejíž síla proudí Vaší myslí. Máte svobodnou vůli a můžete
Vaše hodnoty a cíle volit: Požehnání dokonalosti a zatěžující nedokonalost (a vše co nás zatěžuje
a co není láska, tak nás rozkládá = onemocníme).

“JÁ JSEM SVĚTLO A LÁSKA V KADÉ BUŇCE“
Nezapomeňte nikdy, je to Vaše chyba, když se nepřikloníte k této mocné přítomnosti. A tím
způsobujete disharmonii a nepořádek. Dejte si na čas (věnujte hodně času), abyste poznali
16
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tuto mocnou sílu a nechte jí se projevit ve Vašem životě. Nebuďte netrpěliví, když se úspěch
neukáže tak rychle, jak by jste chtěli. Závisí to od toho, jak jste rychle schopni tuto pravdu
pochopit. A jak Vaše city spolu ladí. Mocná energie, která proudí Vaší myslí a Vaším tělem,
je čistá elektronová síla Boží, ta mocná “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“.
Myslete stále radostně a pevně na Božství (BOHA), na původ Vašeho bytí a Vašeho života.
Pak může čirá elektronová síla nadále ve Vás plně působit, aniž se jí lidská disharmonická
zatížení mohou dotknout. Jestliže však naproti tomu vědomě, či nevědomě necháte působit
na Vaše myšlenky nesoulad, který Vás tak často obklopuje, pak změníte barvu a vlastnost
těchto čirých zářivých energií.
Udělejte si elektronový obal a nenechte se ovlivnit negativismem ani vynuceným soucitem.
Někteří lidé si ho nezaslouží - přílišné soucitční s negativitou zabarvuje čirou energii na černo.
Tato síla (BOŽÍ SÍLA) musí působit a jste to Vy, kteří musíte rozhodnout, jakým způsobem
se to má stát. Nenamlouvejte si nikdy, že můžete této prosté skutečnosti uniknout. Vše co
řeknete a naplánujete si, přijde zpět a my pak musíme nést důsledky našeho konání a plánování.
Prostá skutečnost představuje nezaměnitelný Boží zákon a žádná lidská bytost ji nemůže v žádné
době vyřadit.
Jestliže žák chce stále kráčet kupředu, pak tomu musí rozumět a řídit se podle toho. Říkám
Vám, milovaní žáci, sebenáprava je otevřenou branou k Vašemu mocnému osvícení a
osvobození ode všech omezení ve vnějším světě konání a nic nemůže zvrátit tuto pravdu, i
kdybyste sebevíce o ní pochybovali, se jí báli nebo chtěli proti ní bojovat.
Mnoho žáků dojde až k jistému bodu porozumnění, kdy se jim zjeví všechny výsledky jejich
konání a pak hledí zpět na své chyby a vědí přesně, že musí být napraveny.
A nyní se stanou malomyslnými a začnou kritizovat a odsuzovat sebe i Boha. A to je zase
velký omyl. Vše, co se jim zjeví, nebo-li vyjde jim najevo, co jim odkryje chyby minulosti, to
by je mělo naplnit velkou radostí. Protože konečně se jim ukazují věci, které vyžadují
naléhavě upravit. Kdo ví, jest-li budou mít také sílu změnit své myšlení a pak by se měli dát
radostně do práce, do přetvoření (přeformování).
Ta síla Božího života, která tepe v jejich srdcích, je bezpodmínečným důkazem, že mají v
sobě inteligenci a sílu Boží, kterou mohou rozpustit a strávit (spálit), jako oheň všechny omyly
a disharmonické výtvory, které si vědomě či nevědomě k sobě přitáhli (míněno do našeho
vědomí). Můžeme říci k těmto nežádoucím výtvorům:

“JÁ JSEM TEN MOCNÝ, STRAVUJÍCÍ PLAMEN, KTERÝ NYNÍ
POHLTÍ VŠECHNY MINULÉ A DNEŠNÍ OMYLY, JEJICH
PŘÍČINY, JEJICH ÚČINEK A VŠECHNO NECHTĚNĚ
STVOŘENÉ, ZA COŽ JE ODPOVĚDNÉ MÉ VNĚJŠÍ JÁ“
Zdá se být tak zvláštní, že může připadat žákům tak těžké udržovat ve svém vědomí to
zakotvení a poznání té neomezené síly (t.j-Boží síly), kterou uvádíme do pohybu
(mobilizujeme), když řekneme “JÁ JSEM“.
Jestliže rozum, který představuje vnější činnost, toto ví, pak by to měli žáci zesílit se vší jejich
silou, vroucím procítěním jeho pravdy (Ta pravda toho “JÁ JSEM“). Pak by udělali mnohem
rychlejší a důraznější pokroky při praktickém použití.
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(“JÁ, TA PŘÍTOMNOST V KAŽDÉM JEDNOM JSEM“ “JÁ, TA PŘÍTOMNOST
A HARMONIE V KAŽDÉM JEDNOM JSEM“ přítomnost ve všech osobách v místnosti)
Říkám vám, milí žáci, dospěli jste teď tak daleko, že můžete používat tuto Boží sílu s velkou
plností a mocí, abyste se odpoutali (osvobodili) od pout omezení, která Vás tak dlouho
svazovala. Začnete nyní s radostnou rozhodností dělat pořádek ve svém domě (míněno v sobě),
pak tedy je o to důležitější připravit se na tohoto vysokého prince lásky a míru, na prince
stravujícího plamene, aby ve Vás byl a mohl mít dozor nad elementem očistného ohně.
Když někdo myslí na OROMAZISE, na prince elementu ohně, tak je to plamen tvořivého ohně
v nitru, který ho volá o podporu, o pomoc, aby ta tvořivá síla byla vznícena, která pak přináší
nepředstavitelně veliké výsledky. Nemohu si nevzpomenout na nějakou dobu, kdy bylo
poskytováno hledačům světla tolik přirozené pomoci k použití, jako dnes. To by měli žáci s
radostnou horlivostí využít. Mluvíte-li ve jménu, v síle a v plné moci toho mocného “JÁ
JSEM“, tak zmobilizujete neomezené energie, které se vašemu příkazu podřídily, aby splnily
Vaše přání. Proč dovolíte pochybám a strachu ještě, aby Vás tísnily, když přece víte:

“JÁ JSEM OTEVŘENÉ DVEŘE, KTERÉ NIKDO NEMŮŽE
ZAVŘÍT. TA BRÁNA K VELIKÉ HOJNOSTI BOŽÍ, TEN, KTERÝ
NA TO ČEKÁ, ABY SE VŠÍ MOCÍ DO VÁS VSTOUPIL, ABY
VÁS LÉČIL, ŽEHNAL A BOHATĚ OBDAROVAL !“
Zmenšuje pochybnosti, až je zcela odstraní.
Mějte odvahu cítit a použít tuto mocnou autoritu: Býti Bohem ve Vás, nebo v sobě.
Milí žáci, cožpak nepoznáte, že můžete vyjádřit nejvyšší dokonalost, když rozhodně
a důkladně se postavíte za Vaše poznání:

“JÁ JSEM TA MOCNÁ ELEKTRONOVÁ ENERGIE, KTERÁ
PROUDÍ, NAPLNÍ A OBNOVÍ KAŽDOU BUŇKU MÉ MYSLI
A MÉHO TĚLA V TOMTO OKAMŽIKU.“
Tato zlatá věta vyjadřuje dokonalost a jestliže toto pociťujete s vroucností ve Vašem srdci, pak
můžete během několika málo minut, nebo hodin, rozpustit (odstranit) rušivá zatížení v mysli
a v těle a umožníte tím této mocné čiré síle dovršit své dílo, aniž ji kalí, či se jí dotýká jakýkoliv
nesoulad ve Vašich vlastních myšlenkách. Touto větou zabráníme tomu, aby tato čirá energie
byla zakalena negativitou.
Jste sto každý nerv, každý orgán obnovit a uvést skoro okamžitě do dokonalého stavu, každý
úd Vašeho těla. Ó, proč toto necítíte, proč to nepoužijete?
Jakmile zažijete ty úžasné výsledky, Vaše důvěra rázem stoupne a Váš rozum se naučí opírat se
s plného přesvědčení o tuto mocnou přítomnost.
Jestliže se Vám zdá, že k řešení nějakého úkolu chybí potřebná síla, pak se pozvedněte radostně
a rozhodně k vědění:

“JÁ JSEM TA MOCNÁ PŘÍTOMNOST TÉTO ČILÉ ZÁŘÍCÍ
ENERGIE, KTERÁ PROUDÍ MOU MYSLÍ A MÝM TĚLEM,
A KTERÁ ODMÍTÁ VŠE, CO JÍ NENÍ ROVNO. NAVŽDY SE
STAVÍM DO TÉTO ČILÉ ZÁŘÍCÍ ENERGIE A RADOSTI. “
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Můžete touto čilou silou pohybovat Vaším rozumem a tělem, tak jako pohybuji svojí rukou
před Vámi. Zprvu míníte, že necítíte Vámi proudit žádnou velkou magnetickou, nebo
elektronovou sílu. To ale nedokazuje, že jí nepřijímáte, ačkoliv jste jí plnou mocí přivolávali,
aby Vámi proudila. Někdo by mohl říci totéž, kdo nedosáhne ve svých záležitostech dokonalého
řešení. Žák může vybídnout tu “mocnou přítomnost toho JÁ JSEM“, může jí vyslat do svých
obchodů a do svého světa, může jí poručit, aby strávila vše, co jí není rovno a nahradit to tou
mocnou dokonalostí Boží, tím “JÁ JSEM“. Přikažte jí, aby se sama udržovala a přijměte onu
dokonalost, aby nepřetržitě zjevovala moc a sílu, a aby Váš svět očisťovala od každé
disharmonie, protože:

“JÁ JSEM TA NEJVYŠŠÍ MOC - TO TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ !“
Není zapotřebí, aby jste se u toho namáhali, anebo činností Vašeho těla způsobovali napětí,
můžeme se však pozvednout a vše očistit, co je třeba v nadmoci a úctě k plné moci Boží. Abyste
toho dosáhli, nemusíte mluvit hlasitě, ale spíše ve zcela tichém a nařizujícím tónu.
Postavte se všichni v místnosti a prohlašte:

“JÁ JSEM MISTREM MÉHO SVĚTA! JÁ JSEM TA VÍTĚZNÁ
INTELIGENCE, KTERÁ HO OVLÁDÁ. JÁ POSÍLÁM DO MÉHO
SVĚTA TYTO MOCNÉ, ZÁŘÍCÍ, INTELIGENTNÍ ENERGIE - BOHA!
JÁ POŽADUJI, ABY STVOŘILA VŠE DOKONALE, ABY MI
PŘINESLA HOJNOST BOŽÍ A UČINILA JI VIDITELNOU V MÝCH
RUKOU. JÁ JSEM MISTROVSKÁ PŘÍTOMNOST DOROSTLÁ DO
PLNÉ VÝŠE A PRAVÍM I VYŽADUJI V PLNÉ MOCI!“
Tímto způsobem mohou býti omyly a nedokonalosti, které někdo stvořil stráveny a ta velká
moc toho “JÁ JSEM“ může bez prodlení nově tvořit v dokonalosti, co si přejete. “JÁ JSEM“
navěky proudící síla, pokud jí nepostavíte do cesty disharmonickou činnost Vašeho myšlení
a cítění.
S.G. Chtěl bych tak rád, abyste cítili, že jste jedinou autoritou každý ve svém světě. Nemějte
nikdy obav, že by zdokonalení Vašeho světa mohlo nějakým způsobem škodit světu jiné bytosti
(nejde to na úkor nikoho), pokud ale máte čisté úmysly, že nechcete nikomu ublížit. Nehraje
žádnou roli, co o Vás říká okolí, ale jak se pokouší své pochybnosti, omezení a obavy Vám
vnucovat. Vy jste nejvyššími vládci ve Vašem světě a vše, co musíte udělat k Vaší ochraně je
obsaženo v těchto slovech:
-

“JÁ JSEM TEN MOCNÝ MAGICKÝ OCHRANNÝ KRUH OKOLO
MNE, KTERÝ JE NEPŘEKONATELNÝ A KTERÝ ODVRÁTÍ
KAŽDOU RUŠIVOU MYŠLENKU, KAŽDOU DISHARMONII, KTERÉ
CHTĚJÍ KE MNĚ PRONIKNOUT. JÁ JSEM TA DOKONALOST
MÉHO SVĚTA A TATO STOJÍ VE VLASTNÍ SÍLE !!!“
Ó, Vy milovaní, už není třeba déle se divit a váhat a ta slova: “JÁ JSEM“ - o této autoritě
pochybovat! KUPŘEDU! Buďte odvážní býti autoritou Boží a používat ji!
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Ona se vyjadřuje v “JÁ JSEM“ každé věci. Vzdejte se konečně veškerých obav. Toužíte
přece po přítomnosti velkých realizovaných postoupivších mistrů ! Pak tedy:

“JÁ JSEM TA VIDITELNÁ PŘÍTOMNOST ONĚCH VELKÝCH,
MILOVANÝCH, POSTOUPIVŠÍCH MISTRŮ, OD KTERÝCH SI
PŘEJI, ABY SE PŘEDE MNOU ZJEVILI, A O JEJICHŽ POMOC
PROSÍM !“
(za postoupivšího mistra si zvolím konkrétní osobu - např. Ježíše, S.G. ap., k přivolání mistrů
musí být vážný důvod).
S.G. - “Boží přítomnosti! Vlévej Tvé záření do naší mysli a do našeho těla a PŘIKAŽ, že Tvá
moudrost bude vždy řídit každou vnější činnost.“
Dosáhli jste nyní stupně, kdy můžete vykázat z Vaší mysli veškerou disharmonii. Naplňte
Vaše srdce touto čirou elektronovou esencí a nijaký nesoulad nebude moci proniknout do této
PŘÍTOMNOSTI.
Zase Vám pravím: Vy jste nejvyšší mocí ve Vašem světě a když naplníte Vaše myšlení touto
esencí, pak se Vás nemůže dotknout nic zmateného. Chceme použít tuto moc, abychom
rozpustili všechen nesoulad a prohlásili s plnou jistotou: “BOŽSTVÍ“

“JÁ JSEM TO NEJVYŠŠÍ V ČLOVĚKU, KAMKOLIV JDU
- JÁ JSEM TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ !“
ŽEHNÁNÍ:
Mocný tvořivý Ohni, chválíme Tě a děkujeme za Tvoji mocnou všudepřítomnost, která všude
uzdravuje, žehná a všemu prospívá! Vstup do srdcí lidí svojí tvořivou přítomností a svým
ochraňujícím duchem a nech tu plnost Boží spravedlnosti vládnout na všech vedoucích místech
celé Země a celého světa. Dej, aby veškerá moc byla dána do rukou Tvých osvědčených
školených poslů, aby řídili všechny vyšší úřady s pomocí Boží, aby celý svět byl léčen a žehnán
a vždy vzkvétal, aby všechny temné vlivy byly stráveny a odmítnuty.
Pozn.: Zástupy Andělů se radují nad návratem poutníka, který konečně našel cestu zpět, který
tak dlouho hledal autoritu ve vnějším světě a našel tam jen prázné mísy. Vrací se domů poté, co
promarnil své síly. A tu nachází pramen, který ho zase posílí postaví znovu na nohy přes
odporující známky staroby. Tak můžete být obrozeni a zas tu stát v plnosti mládí a síly, neboť
takového druhu je cesta života, Božího života! On udržuje (Boží život) udivující činnost vibrací
a obrací se ke každému dobrotivým a mírným hlasem. Je naprosto nádherné, kdybyste mohli
vidět toto vnitřní pohnutí.
Nechte vstoupit každého jednotlivce do tohoto štěstí a do té lásky dokonalé poslušnosti
a uvolnit nebo mobilizovat tu velkou Boží sílu. Kdo se odvrátí od vnějšího a ponoří se do nitra,
od toho odpadne hned veškerý nesoulad (veškerá disharmonie).
Lidé by měli vědět a měli by být vedeni k poznání, že se objevují stále znovu obyvatelé měst,
kteří odloučením skrze takzvanou smrt znovu inkarmují na stejném místě. Příčinou je, že se
vytvořily vztahy, které je táhnou zpět do stejného okolí.
Žák, který se má znovu ztělesnit (inkarnovat) by měl požadovat:

“PŘÍŠTĚ SE NARODÍM V RODINĚ VELKÉHO SVĚTLA !“
To by otevřelo dveře k velkému urychlení vnitřního růstu.
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V. P R O S L O V
VZÝVÁNÍ:
Ty mocná nekonečná přítomnosti, Ty vše pronikající léčivá přítomnosti, sestup a dovrš své
dílo. Ty mocná nekonečná inteligence, daruj nám Tvou důvěru a sílu a naplň rozum a tělo
každého z nás Tvojí zářivou přítomností. Naplň každou buňku Tvojí zářivou přítomností,
prokaž Tvoji přítomnost Tvým vítězným mistrovstvím a silou. Mocná přítomnosti Mistra
každé bytosti, vystup! Zhasni to vnější lidské JÁ a ujmi se vlády, ted‘ a navždy! Existuje jen
jedna inteligence, přítomnost, esence a láska a tou jseš TY. Vlévej své záření tímto vnějším
obalem masa a žádej Tvou dokonalost, aby se stvořila a udržovala.
S.G. Zdravím Vás, přináším Vám pozdravy od velikého zástupu Mistrů, které neustále vyzařují
paprsky a inteligenci. Nařiďte:
-

-

“JÁ JSEM TA ČIRÁ ELEKTRONOVÁ ESENCE, KTERÁ NAPLNÍ
MOJI MYSL A TĚLO A JÁ NESTRPÍM NIC JINÉHO !“
“BŮH VE MĚ JE NAVŽDY MISTREM VŠECH POMĚRŮ !“
Říkejte často:

JÁ JSEM VŽDY TA VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST TOHO MOCNÉHO
JÁ JSEM“
Pociťte, jak mocný proud elektronové esence naplňuje Vaši mysl a tělo a vzápětí zruší
všechno rušivé dění a propůjčí Vám vědomí mistrovství a vítězství.
Uvědomte si léčivé záření, které naplňuje tento domov. Velkou potřebou dneška je léčení
národa a jednotlivých lidí. Jednotlivci bude pomoženo přílivem elektronové energie do jeho
mysli a do jeho těla, aby tím byla naplněna každá buňka a stejným, ale rozšířeným způsobem,
pomůže také celým národům! Národ je skupinou jednotlivých bytostí a přírodních stvoření.
Máme stejnou sílu (disponujeme stejnou silou) vizualisovanou přítomností Boží. Proto víme:

“JÁ JSEM VŠUDEPŘÍTOMNÝ A KDYŽ SE MÉ VĚDOMÍ ROZŠÍŘÍ,
PAK VÍM, ŽE SE JEHO SÍLA VŠUDE VRHÁ DO ČINŮ, DO
BUNĚK SKUPIN, VE SVĚTĚ, JAKOŽ I DO TĚL JEDNOTLIVCE !“
Musíme poznat, že činná přítomnost Boha je všemocná a všudepřítomná, že není koutku,
který by byl bez té tvořící přítomnosti Boha a že tato činná přítomnost se chápe všech
lidských výtvorů a váže je a okamžitě vše spálí (stráví), co je disharmonické a nežádoucí. Když
jednotlivec užije (užívá) elektronové pásmo, které ho obklopuje, pak musí vědět, že z něho
může udělat bezpodmíněčně ochranný nepřekonatelný val. Touto jeho ochranou se vyjádří Boží
přítomnost a vrhá vše zpět skrze naše vědomé konání (činění), co nemá být přijato.
Tato všudepřítomná moudrost a inteligence nás nechá pociťovat, co máme odmítat, ať už je to
pocit, myšlenka nebo potravina, které by nám mohli způsobovat poruchy. Ta přirozená činnost
životních proudů ohmatává vše podobně jako světlomet, to vnější konání by vždy mělo být
poznáním pro schopnost přijímání životních proudů, které představují čiré kosmické energie
a neustále k nám proudí atmosférou Země. Může to být také tak, že tyto energie mohou narazit
na stavy, které jsou přílíš hutné, než aby mohly jimi proniknout. Pak jdou nad nebo pod nimi
a najdou přes tuto překážku cestu.
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Od počátku tohoto roku by měl každý člověk mít snahu porozumnět nebo by měl vědět, že se
pohybuje v rozsahu mocných léčivých proudů.
Skrze sílu KYPLOPEIS, této tajné hvězdy lásky, a skrze sílu ze ZLATÉHO MĚSTA jsou
posílány neustále mohutné léčivé proudy atmosférou Země. Tyto jsou charakterizovány svou
podstatou jako činnost BOŽÍ a nemohou tudíž nikdy vyschnout. Jestliže si jejich přítomnost
uvědomí jednotlivec, pak ho to činí schopným se kdykoliv dostat do styku s tímto zářením!
Žáci, kteří milují svou vlast a chtěli by svému národu pomoci, by měli vědět, že tyto léčící
proudy dosáhnou nejen jednotlivce, ale mohou být neseny jako inteligentní plamen také do
poměrů na místo, anebo do úředních míst. Jejich působení (paprsků) chce dětem Země přinést
ochranu a zvýšení (zvýšení fkekvence na vyšší způsob vědomí) a to se ještě nikdy nestalo tak
mocným způsobem, od stvoření této planety. O co více lidí si uvědomí skutečně a vážně
a vědomě tento děj, o to více pomocníků doroste tomuto zcela neobvyklému dílu. Neblahý vliv,
který potkáváme při tomto, vyvěrá z vědomé manifestace rozumových sil, za kterými stojí
komunisté.
Ti kteří by se chtěli stát pravými posly, by měli o tom přemýšlet až pochopí jejich plný
význam! Budou se muset snažit dobře vědouc, že nic tyto proudy stravující elektronové síly,
které budou vědomě posílány zemskou atmosférou, nemůže rušit a že do každé vědomé
a upřímné snahy jednotlivce, jenž by jí chtěl pomoci, bude proudit vědomí této síly, jako se
doposud ještě nezažilo. Existují stále lidé velké ochoty a dobroty, kteří se přesto leknou, když si
náhle uvědomí, že by se měli vzdát jistých potravin (maso) a zvyklostí.
S.G. - Jim bych chtěl říci, že Boží inteligence v každém z nich je přivede k tomu, aby
přirozeným způsobem upustili od těchto věcí, které na jistém stupni se již nenachází v harmonii
s touto velkou přítomností. Jetliže se chce zbavit někdo vědomě nějaké věci či zlozvyku, pak
musí být něco, co mu nabízí jistou náhradu. Když si hledači toto uvědomí, pak v nich také
poroste důvěra a síla učinit tento krok.
Jak už jsem řekl, abych vědomě několikrát nabil svůj domov touto čirou elektronovou energií,
aby přítomnost Boží neustále zabraňovala, co není příjemné našemu přání: Nezdravá strava,
myšlenky zatěžují frekvence.
Jak to udělat?
Jestliže zjistíte, že se někdo blíží, pak řekněte:

“JÁ JSEM TO ČIRÉ ZÁŘENÍ LÁSKY, KTERÉ TOHOTO
ČLOVĚKA OBKLOPÍ (TYTO LIDI), A TÍMTO ROUCHEM HO
OBEJME, KDYŽ PŘICHÁZÍ A KDYŽ ODCHÁZÍ.“
S.G. Když jste si toho vědomi, pak je opravdu odíváte (ošacujete) a oni budou nést toto roucho
tak dlouho, pokud budou u Vás a bude jim dávat sílu.
-

Kdo vstoupí do Vašeho domu, je Vaší pomoci hoden a to je učiní schopnými přijmout plnou
pomoc, kterou si přejí a Vás to obšťastní, že jim tuto pomoc můžete poskytnout. Můžeme
jakkoliv dosáhnout vědění, přesto nemáme nikdy právo, abyste někomu nutili poznání, neboť
jenom když žáci použijí, co slyší a přijímají to, mohou se naučit poznat skutečnost! Jestliže
řeknete “JÁ JSEM“, pak uznáte tu sílu, která strhává všechny překážky a podmínky, které jsou
proti této síle.
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To lidské “JÁ“ je rovno hladovému lvu v džungli. Roztrhá vše, aby se dostal k potravě. V
tomto stavu roztrhá lidské vědomí nejlepšího přítele, aby prosadilo svou vůli. V každé astrální
sféře se vyskytuje tento element lidské žádostivosti a kdo svou mysl zcela neuzavírá a neuzavře
před astrálním světem, bude neustále zjišťovat, že jeho dobrá - správná rozhodnutí budou
mařena, protože nechává pro jednu sílu dveře otevřené, která je chytřejší - mazanější než vše, co
vykazuje vnější svět.
Mnozí míní, že v astrálním světě, jsou také dobré moci. Já Vám říkám - nikdy nebude
přicházet dobrá síla z astrálního světa. Každá dobrá síla, která se zdá, že odtamtud přichází,
tak přichází odjinud a jde - prochází astrálním světem, udělá tam vlastní tunel ze světla, aby
mohla bez překážek proklouznout.
Co tvoří astrální svět? Existuje jen jedno místo, kde mohou nechtěné výtvory nebo stvoření najít
domov a tím je astrální říše, jako nejnižší stupeň lidské činnosti.
Tato říše astrální činnosti v sobě nese všechny nepřívětivé, nevlídné, škaredé výtvory, které se
nashromáždily přes všechna století! Proto je beze všeho viditelné, že z dotyku s ní nemůže
vyvstat nic dobrého! (ASTRÁL nevykazuje stop Ježíše Krista!)
Existuje tak velký rozdíl mezi říší a astrální činností a tím, co někteří nazývají astrální hvězda,
jako mezi světlem a tmou a takzvaná astrální hvězda se ve skutečnosti jmenuje hvězda
“ASTREA“. Není to žádná říše, nýbrž je to činnost té čtvrté sféry. Hvězda ASTERA je
kosmickou bytostí, jejíž účelem je strávit či spálit vše možné v ASTRÁLNÍ ŘÍŠI a napojit se
na jednotlivé bytosti (lidi), jejiž pozornost je astrálem poutána (přitahována). Tyto velké
bytosti probudí dříve nebo později porozumnění těchto lidí a zruší jejich žádost o spojení
s touto říši neštěstí.
Žádné dítě nezůstane v astrální říši! Děti, které opouští naši Zemi, nalézají svůj domov
v éterické říši a lidé, kteří dlí ve svém těle se nacházejí ve spánku ve stejné sféře jako ti, co
opustili své tělo.
Existuje nebo je podporující stav vědomí toho “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“, jehož pomocí
můžeme dosáhnout neuvěřitelných výšin, až toto vědomí uchováme při usnutí. Máte-li
odpovídající vědomí skrze ten vnější výraz toho “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“a vezmete-li
ho s sebou do jiných sfér (říší), pak je to velmi vysoká podporující přítomnost. Existuje
činnost životních zkušeností, která vyžaduje vědomé uznání a použití té “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOST TOHO TVOŘÍCÍHO BOŽSTVÍ“. Jestliže toto vědomí vezmeme sebou
skrze závoj spánku, pak se duše uschopní býti činná mimo tělo se skoro neohraničenou silou.
Představte si, že musí být nutně provedeno v tělesné činnosti. Před usnutím si můžeme říkat
mocnou silou a inteligencí, tou “JÁ JSEM“:

“JÁ JDU (VYDÁVÁM SE) VPŘED, ZATÍMCO MÉ TĚLO SPÍ
A VSTUPUJI DO SPOJENÍ S TOUTO POTŘEBOU, AŤ JE TO
COKOLIV, ABYCH TO PLNĚ SPLNIL.“
Vysvětlení: S vědomím, že tato činnost je vedena svou vlastní silou, nebude existovat neúspěch !
Toto je mocný prostředek uvést do pohybu (mobilizovat) tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“. Ať
už velí nebo nařizuje to “JÁ JSEM“ cokoliv, zatím co tělo spí, musí se tomu podřídit
(uposlechnout)!
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S.G. - Vzpomínám si na skutečnost svého druhu, kdy mělo být dosaženo ochrany, ta osoba měla
jakési vědomí (úmysl) této přítomnosti, ta osoba se chystala padat ze skály a to “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOST“ stvořila okamžitě formu, zachytila tělo a vyzdvihla jej zpět do bezpečí.
Jestliže kráčíme tou vědomou cestou a jdeme k místu, které v sobě skrývá nebezpečí, pak
bychom měli rychle a rozhodně udělat něco k jeho ochraně (toho těla), protože než bude tělo
povýšeno (zvýšená frekvence těla), bude vždy muset pracovat - více nebo méně - v oblastech,
kde se bude dostávat do styku s vnějším, lidským myšlenkovým světem.
Jestliže žák dosáhne vrcholu pak se musí vědomě chránit. Musí to udělat vědomě! Když žák
udržuje svou vědomou ochranu ve své mysli, pak může zabránit zničení jiných rodin.
Ochranná myšlenka na moři (vodě):

BŮH JE VŠEMOCNOU SILOU VELKÝCH, KTERÁ ŘIDÍ
A OCHRAŇUJE TUTO LOĎ, PROTO SE POHYBUJE
V OBLASTI BEZPODMÍNEČNÉHO BEZPEČÍ !“
(možnost úpravy této věty je možná)
Jestliže kráčíte vědomou stezkou, pak musíte být kdykoliv pozorní a činní.
Ochrana v autě:

“BŮH JE VŠEVIDOUCÍ A VŠEVĚDOUCÍ. ON PŘEDVÍDÁ
A PŘIROZENĚ ZABRÁNÍ KAŽDÉ NEVÍTANÉ SRÁŽCE !“
Řeknete-li - “Bůh řídí tento vůz“, pak pospíchá znak Boží kupředu celé kilometry a úseky
silnic i dálnic a ta pohánějící vůle vyjasňuje cestu.
Řeknete-li - “Protože Bůh řídí toto auto, tak nás nemůže rušit žádná překážka.“ (představovat
si “JÁ JSEM!“)
Ze dvou důvodů mohou žáci utrpět nehodu: Když dostanou vztek a otevřou dveře, anebo když
jsou nepozorní!
Jestliže konáme nějakou věc v kladném, dynamickém postoji, pak to dá našemu vnějšímu já
jistotu a věc se podaří.
Jestliže by jste chtěli vytvořit okolo jiných lidí obal - pásmo, pak řeknete:

JÁ JSEM TO OCHRAŇUJÍCÍ ELEKTRONOVÉ PÁSMO
OKOLO TÉTO OSOBY!“
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S.G. - Jakmile řeknete tato slova, ihned se začne tvořit nepřekonatelné elektronové pásmo.
Pozorujte dobře, jakmile řeknete “JÁ JSEM“, pak každé nařízení (přání, idea) bude splněno
všemocným způsobem!
Vysvětlení: Nemůžete použít toho “JÁ JSEM BOŽI PŘÍTOMNOST“, aniž byste okamžitě
nevyvolali činnost (v každém případě se začne něčo dít).
Opakujte často:

“JÁ JSEM TA VŠUDYPŘÍTOMNÁ, VŠEMOCNÁ A OCHRAŇUJÍCÍ
INTELIGENCE, KTERÁ VLÁDNE TÉTO MYSLI A TĚLU.“
Okamžitě je všudepřítomnost tam v činnosti, když řeknete “JÁ JSEM“ ! To “JÁ JSEM“ je
všude a vykoná práci ve stejném okamžiku. Tak přiveďte tím způsobem to “JÁ JSEM“,
které je vším ve Vesmíru k všemocnému činu.
Připomínejte neustále Vašemu vnějšímu vědomí, že uvádíte do pohybu všechny vlastnosti
Božství, jakmile řeknete “JÁ JSEM“.
S.G. - Dosáhli jste nyní stupně, kdy můžete docílit okamžitých účinků. Řeknete-li “JÁ
JSEM“ v nějaké situaci, pak to znamená, že ve stejném okamžiku začne jednat nebo konat
největší síla Vesmíru. Jakmile si uvědomíte, že to “JÁ JSEM“ znamená plná činnost BOHA se
všemi vlastnostmi toho BOŽSTVÍ, pak máte tuto mocnou sílu k dispozici.
Říkejte často:

JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ TVOŘÍ MISTROVSKÝ
DOMOV.“
Pocit‘te hluboce to vědomí té mocné přítomnosti, kterou používáte, když řeknete “JÁ JSEM“.
S.G. - Bylo mi vždy potřebou představit si se vší podrobností, co chci udělat. Jestliže se přeji
zdraví, ve svém těle, pak řeknu:

JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ NABÍJÍ
TOTO TĚLO ČISTOU ELEKTRONOVOU SILOU !“
(možno použít i pro tělo jiného člověka atd.)
Jestliže řeknete:

“JÁ JSEM TO VZKŘÍŠENÍ TOHOTO POZEMSKÉHO TĚLA
ZROVNA TEĎ.“
Pak jste tento děj (proces) uznali a vyvolali. Jestliže usilujete o neomezený čin, o světlo, pak se snažíte dosáhnout toho největšího, co ve světě existuje. Naplňte Váš svět tou přítomností
toho “JÁ JSEM“ a pociťte přitom vědomě, že tak činíte. Jestliže někdo ve svém vědomí pevně udržuje větu:

JÁ JSEM TA DOKONALÁ ČINNOST KAŽDÉHO
ORGÁNU A KAŽDÉ BUŇKY MÉHO TĚLA.“
pak se to musí uskutečnit.
S.G. - Musíte si toho být jen vědomi a ono se to stane.
Používejte často:

“JÁ JSEM DOKONALOST A ZDRAVÍ, KTERÉ SE
PROJEVUJÍ V KAŽDÉM ORGÁNU MÉHO TĚLA.“
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Vložte svou důvěru ve Vaše “JÁ JSEM“ namísto do něčeho jiného!!!
Jestliže chcete nebo žádáte vysokou inteligentní Činnost, pak řekněte:

“JÁ JSEM TA DOKONALÁ INTELIGENTVÍ ČINNOST V TOMTO
TĚLE.“
Toto nemůžete udělat a zároveň se dívat na něco jiného mimo Vás. Abyste vyjasnili rozum, oči
a uši, musíte pocítit a myslet:

“JÁ JSEM TA DOKONALÁ INTELIGENCE ČINNÁ V TOMTO
MOZKU !“
“JÁ JSEM TEN DOKONALÝ ZRAK (TA DOKONALÁ SÍLA
VIDĚNÍ) DÍVAJICÍ SE TĚMITO OČIMA !“
“JÁ JSEM TO DOKONALÉ SLYŠENÍ SKRZE TYTO UŠI !
Proveďte toto ošetření rozhodným způsobem a ono neselže. Vy máte otěže ve svých rukou,
tak je také použijte. Vyhněte se veškerému použití slov, které se Vám zdají připomínat omezené
podmínky. Jestliže jste si vědomi toho “JÁ JSEM“, pak se nestarejte o to, co kdokoliv na světě
činí, koná. Nezajímejte se o nic jiného než o Váš svět.
To není egoismus, ale naopak. Jestliže chcete kvadraturu kruhu, nechte konat to “JÁ JSEM“.
Nedbejte toho, co říkají jiní. Řekněte jednoduše, co chcete stvořit.
Říkejte často:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ V TÉTO VĚCI
JEDNÁ.“
A můžete také říci:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ PŮSOBÍ V MÉM
SVĚTĚ.“
Když chceme něco najít:

JÁ JSEM TA INTELIGENCE, TO VŠEVIDOUCÍ OKO, KTERÉ
TOTO NAJDE!“

Budete se divit, jaký pocit ve Vás počne vzrůstat, když už si nemusíte všímat ničeho, než toho
“JÁ JSEM“.
Vymažte z Vašeho rozumu vše a podržte v něm vědomý děj (proces) toho “JÁ JSEM“, je to
ta nejmocnější ze všech možných sil. Začněte vnímat lehkost, se kterou mohou býti všechny
tyto zdánlivé zázraky konány. Jestliže chcete osvětlit místnost, tak řekněte:
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“JÁ JSEM TO SVĚTLO TÉTO MÍSTNOSTI !“
Tím působíte na elektrony této místnosti. Osvětlení atmosféry místnosti je tak lehké, jako
pozvednutí Vaší ruky. Vaše schopnost osvětlit pokoj není těžší než fjzikální osvětlení
elektrickou lampou. Vy můžete zrovna tak lehce něco odsát z univerzálního proudu elektřiny,
jako to jde u drátů. Jestliže chcete Vaše tělo vnitřně osvítit a udělat ho viditelné, pak řekněte:

“JÁ JSEM TO VIDITELNÉ OSVÍCENÍ MÉHO TĚLA PRÁVĚ TEĎ.“
K dokonalému konání brání naše vnitřní pochyby, nejistota, nedůvěra…..
Teď Vám dám větu na odstranění tohoto, ve Vás samotných je ohnisko této věty, to:

“JÁ JSEM VE VÁS STVOŘILO VŠE VE VESMÍRU.“
V našem vědomí jsou všechny tyto schopnosti uloženy, ale zablokovány a rozšiřováním
vědomí se všechny tyto mimosmyslové schopnosti objeví opět na povrchu k použití.
Jestliže vstoupíte do důvěry toho “JÁ JSEM“, pak ono odstraní všechny překážky.
Říkejte často:

“JÁ JSEM TA STRAVUJÍCÍ SÍLA A PŘÍTOMNOST KAŽDÉHO
KUSU OVOCE, POCHYB A NEDŮVĚRY MÉHO VNĚJŠÍHO
MYŠLENÍ, POKUD SMĚŘUJE PROTI NEPŘEKONATELNÉ
ČINNOSTI TOHO JÁ JSEM.“
Podržte toto vědění pevně ve svém vědomí (pamatujte si to) a pak budete vždy hned vědět,
co musíte udělat. Používejte tuto větu na odstraňování pochybností a ukliďte tím této “JÁ
JSEM ČINNOSTI“ každou překážku z cesty. Jestliže budete postupovat vědomě, pak také
víte jistě, že se to stane!
Vědomí každého jednotlivce šatí formu podle svých vlastních představ. Jestliže jsou tyto
představy přitahovány jednotlivcem, který vyvíjí jistou sílu, pak netvoří nic jiného, než věci
v jeho vlastním světě. Jestliže v sobě pocítíte náhlé radostné hnutí, pak je uchopte a použijte je
a určete, co chcete.

ŽEHNÁNÍ:
Ty mocná nekonečná inteligence. Chvála a dík Tobě za Tvé mocné porozumnění a Tvé
mocné tvoření ve vědomí všech přítomných. Chvála a dík, že já jsem to dokonalé činné
porozumění. Já jsem všude přítomen, konám vše, co se žádá. Já jsem ta zářivá inteligentní
činnost v myslích lidí. Já jsem Mistr, který působí v mozku každého člověka, který uskutečňuje
lásku, spravedlnost, mír, soulad a dokonalost v naší milované vlasti.
Když říkáte “JÁ JSEM“, tak Boží přítomnost expandujete do širokého okolí.

VI. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty mocná nekonečná přítomnosti! Tvořiteli všeho toho, co stále spočívá vznešeně v té vítězné
přítomnosti, jen Tobě dáváme sílu. Navždy odebíráme sílu všem vnějším věcem, jimž jsme ji
poskytli a radostně spočíváme v Tvé vznešené přítomnosti, lásce, moudrosti a síle. Víme, že JÁ
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JSEM ZDE, JÁ JSEM TU A JÁ JSEM VŠUDE. Já jsem klidný v Tvé vznešené přítomnosti,
která zjevuje Tvoji lásku, moudrost, sílu a rozsudek. Já mám všechna Tvá jasná vidění a vidím
mnohem dále, než jaká je možnost lidská. Chvála a dík, že já poznávám a přijímám teď a vždy
jen Tvoji mocnou vítěznou přítomnost ve všech věcech, ve svém životě, ve svém světě, v mé
mysli a v mém těle. Chválím Tě, že jsem obepnul Tvým magickým kruhem všechny formy
(tvary) nepřekonatelné, neproniknutelné pro vše, co Tobě není rovno. Bdím nad svým životem,
nad svým rozumem, nad svým světem a nad svými záležitostmi, aby se tam nemohlo zjevit nic,
než jen Ty. Děkujeme Ti.
Připomínejte vždy Vašemu rozumu, Vašemu vnějšímu vědomí neustále: Řeknuli “JÁ“, pak
jsem k použití neomezené Boží síly. Řeknuli “JÁ JSEM“, pak jsem tuto sílu uvedl do pohybu,
aby každá myšlenka, kterou jsme podrželi v našem vědomí a nebo jíž byla poutána naše
pozornost, byla úspěšně uskutečněna, provedena.
Opravdu zaujatí žáci by to nikdy neměli zapomenout. Až tato pravda zapustí kořeny v jejich
vnější činnosti, tak že samočinně působí. Vidíte proto, jak je to dokonale směšné, když někdo
řekne “JÁ JSEM NEMOCEN, JÁ JSEM V PENĚŽNÍ TÍSNI“‚ anebo se Vám zdá, že Vám něco
chybí. Ríkám Vám, nic se Vás nemůže dotknout, když budete udržovat toto vědění ve Vašem
vědomí. Pak je též použijte!!!
Jestliže se Vám zdá, že jste se nachladli, pak není třeba, aby Vám někdo říkal, že máte
používat kapesníku. Proč by se Vám proto mělo připomínat, že všechno vnější konání může být
neseno jenom jednou silou, tím “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ - od BOHA ve Vás.
Je to taková Škoda, že vážně zaujatí žáci se nezamýšlí nad touto pravdou dost často, aby se její
nádherná přítomnost mohla projevovat (učinkovat).
Vězte toto : (dobré pro nepříjemné úřední jednání)

“JÁ JSEM TA VZNEŠENÁ VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST BOŽÍ, KTERÁ
PLNÍ VŠECHNA ÚŘEDNÍ MÍSTA.“
A uvědomte si toto s plnou jistotou Vašeho rozumu. Kdo takto koná, bude žehnán.
Bděte neustále nad Vašimi vnějšími vjemy, abyste nedoplatili z neznalostí na vnější klam věcí
a abyste se nedali ovlivnit lidmi tzv. mamonáři.
Bůh vládne nad Vaším světem, Vaším domem, Vaším konáním a nad vším, co se Vás týká.
Nestrachujte se nikdy. Nestrachujte se nikdy, že by Vás mohla Vaše fantazie nebo
obrazotvornost oklamat, pokud se nacházíte v blízkosti plného vyjevení oné mocné
individualizované přítomnosti, kterou pociťujete.
Pokud pociťujete blízkost plného vyjevení oné mocné individualizované přítomnosti. (“JÁ
JSEM PŘÍTOMNOST“), těšte se!!!
Věřte na tu mocnou přítomnost, která v sobě skrývá každou věc tohoto světa, kterou byste
si přáli, nebo ji chtěli použít!
Nejste závislí od vnějších věcí. Jestliže vstoupíte radostně do této mocné síly a přítomnosti,
která vše obsahuje, pak budete plně zaopatřeni.
Chtěl bych, abyste cítili, radostně akceptovali a svou celou bytostí si uvědomovali, že
síla precipitace není žádným mýtem.. Ona je skutečná!
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PRECIPITACE - znamená náhlé stvoření věci, kterou si přejeme, ze všudy přítomné
prahmoty zhutněním, prostřednictvím duchovních sil. Kdo vnikne dost hluboko do tohoto cítění,
ten může bezprostředně stvořit vše, co si přeje.
Trestají se děti, protože vidí andělské bytosti a protože vyjevily své vnitřní vize. Jsou to však
rodiče, kteří by měli být potrestáni, protože se odvažují zasahovat rušivě do Bohem dané
svobody takového dítěte. Kdyby dospělí žili ve vědomích vizích a uznání této mocné a velké
přítomnosti, o jejíž existenci většina lidí pochybuje, pak by ji pociťovali i její povznášející a
podporující inteligenci.
Mí milovaní: Kdybyste náhle měli odvahu a sílu, pak řekněte: (1. precipitační věta)

“JÁ JSEM TU A VALÍM SE JAKO PŘÍBOJ A PŘINÁŠÍM
VÁM TO CHTĚNÉ !“
Jestliže potřebujete harmonii a soulad v mysli a těle:

“JÁ JSEM TU A TVOŘÍM JI HNED !“
Přitom myslím na harmonii.
S.G. - Nebudete muset na ni čekat.
Nevěnujte světu a lidem, kteří těmto věcem nerozumí žádnou myšlenku. Kráčejte vpřed a těšte
se z té viditelné tvořící přítomnosti, která tu je ve Vašem životě a k Vašemu použití.
Náš tzv. zdravý lidský rozum nám musí říci: Jestliže neočekáváme přítomnost “nějaké chtěné
věci“, ale jí předpokládáme a těšíme se z ní, jak ve jménu Božím smíme potom očekávat, že ji
dostaneme?
Je toto chudobné, bezvýznamné vnější JÁ, které samo sebe vynáší slovy:
“JÁ JSEM PŘÍLÍŠ DŮLEŽITÁ OSOBNOST, NEŽ ABYCH VĚNOVAL SVOU POZORNOST
TAKOVÝM DĚTINSKÝM POHÁDKÁM !“
Tedy, říkám Vám. Jednoho dne budou lidé, kteří takto hovoří rádi, že takovým “pohádkám“
budou moci naslouchat a naplňovat tím svou mysl, aby pokročili směrem k postoupivšímu
mistru = vývoj.
Precipitovat lze věci abstrakní (např. harmonie) i konkrétní (např. zlato).
Jestliže se ve vnějším vztahu k obchodnímu světu ukáže nepříznivá situace, která se zdá, že se
dotýká Vašeho světa, pak řekněte ihned se vší pevností:

“JÁ JSEM TVOŘENÍ A VIDITELNÁ PŘÍTOMNOST TOHO,
CO SI PŘEJI A NIKDO TOMU NEMŮŽE ZABRÁNIT!“
(představovat si to, co si přeji) = TOTO JE MOCNÁ PRAVDA!
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Jestliže mluvím tímto způsobem o precipitaci, pak se to může stát skrze každý kanál, nejenom
skrze ten neviditelný, protože toto vše je PRECIPITACE, jenom v trochu různém druhu činnosti
(kanál = cesta, kterou se to stane).
Poznám-li kdo jsem, pak jsem vstoupil do “velkého ticha“, ve kterém se uskutečňuje nejmocnější
činnost BOŽÍ. Jestliže se jednotlivec drží toho poznání v radostném uznání, pak by se to jemu
mělo státi velkým zjevením - zviditelnit.
Ve Vaší vnější zkušenosti rozvíjí každá praktická činnost Vaši výkonnost stále více, to víte.
Jestliže toto souhlasí pro vnější konání, pak to musí být ještě o mnoho důležitější pro tu vnitřní
činnost (představování cítění lásky, zbožnosti ...). O co častěji ji použijete, o to větší bude síla,
jíž ona potom působí (myslí se vnitřní činnost).
Vězte, že pomocí těch vnitřních duševních věcí můžete všechno dokázat, nebo vytvořit
mnohem rychleji, než těmi vnějšími věcmi, protože duchem se uvádí do pohybu tato síla
bezprostředněji.
Jedná-li to “JÁ JSEM“, pak neexistuje čekání. Skutečnost, že věříme, že bychom mohli svaly
použitím vyvíjet, by Vás měla přimět k poznání, že stejné úsilí, je-li vynaložené ke cvičení
a poznání vnitřních sil, přináší přirozeně mnohem větších výsledků. Někteří lidé předpokládají,
že musí provádět jisté tělesné cviky, aby mohli své svaly posílit. Velmi často jsem své žáky
uschopnil tvořit silné svaly, v dobře stavěném a krásném těle, bez jediného vnějšího cviku.
Obdobné je to s cvičením Vaší vnitřní schopnosti k vytváření vnitřní síly. Při veškerém vývoji
toho vnitřního, jakož i vnějšího je prvým dílem cvičení v myšlení. Musíme tu vědět, že je jen
jedna síla k dispozici, ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST VE VÁS“. Proto je cvičení Vašich
vnitřních schopností nutně v myšlení, v takzvané mentální oblasti, ale pravím Vám, je to Bůh při
tvoření (v činnosti), protože nemáte nějakou myšlenku, aniž by to konala ta inteligence a energie
Boží. Proto je ta Vaše myšlenková práce ta tvořící síla Boží.
Vidíte nyní, jak je lehké a docela možné tvořit silné tělo, aniž byste zvedli ruku k tělesnému
cvičení. Většina vědců, lékařů to budou popírat, ale já Vás ujišťuji - takto se to děje jen proto,
že nechápou, nemohou dost hluboce pochopit podstatu učinkujících sil.
Přece se nemůže nějaká činnost někde dovršit, jedině skrze použití, nebo-li použitím této
vnitřní energie. Jestliže se jedná o poznání této velké schopnosti, která je k dispozici každému
jednotlivci kdykoliv k volnému použití, pak dovolují působit na ty pochyby a obavy a přemoci
je.

Ale povšimněte si dobře: Tyto vnitřní schopnosti jsou vnějšími schopnostmi jen zakryty, jako
korek ve vodě, do které je zatlačován. Jakmile tento povolí nepatrným pohybem, vyskočí zase
vzhůru k hladině a je nám tam k dispozici.
Je velmi zarmucující, když snaživý žák vyvíjí úsilí, čas od času tak dlouhá léta, přivlastnit si
užívání těchto schopností, aby pak, protože nedocílí bezprostředně úspěchu, upadl zas do
nečinnosti, až zase znova dostane nový popud a brzy nato zmalátní.
Vytrvalé rozhodné uznání této “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ Vás povede k jistému
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úspěchu přes veškeré těžkosti, jestliže neupadnete do malomyslnosti a nenecháte zas odvahu
poklesnout.
I vidím - a obzvláště v dnešní době - značný počet lidí, kteří potřebují jen trochu povzbuzení
a trochu popisu toho jednoduchého užití těchto schopností, aby rychle dosáhli osvobození
(míněno karmické osvícení - trvalé), obzvláště ti, kteří přijímají ústně poučení spolu se zářením,
které je doprovází.
Není to děsivé, že synové a dcery Boží se nechají podmanit dusivými výroky omezení. Kdyby
přece vytrvalým snažením a rozhodností mohli dveře otevřít a vejít do té velké vnitřní komory,
která je naplněna tak oslňujícím světlem zlata a drahokamů, prahmoty, ze kterých může být
bezprostředně precipitována každá potrava ve Vesmíru.
Hmatatelně jasně stojí tato pravda před nimi (před žáky) a přesto tito lidé váhají vinou nevíry
projít dveřmi, chopit se žezla a být volným.
Vy milovaní! Zas Vám pravím, nebo říkám: Zpívejte (pěte) vnešenou melodii toho “JÁ
JSEM VÍTĚZNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST!“ Zpívejte ji bez přestání ve Vašich srdcích.
Pocit’te ji ze všech svých sil a rozhodněte se ji použít!!!
Pamatujte si toto rozhodnutí a toto vědění pevně. A stezka k onomu mistrovství, která
znamená Vaši svobodu, Vaši věčnou volnost, se před Vámi bude neustále otevírat.
Zůstaňte jednoduše radostně v poznání, že jste prostoupili závojem bez ohledu na to, jaké
mistrovské úrovně jednotlivec získal nad sebou, nad svým konáním a svým světem - tak by
mu přesto měla být svěcenou komorou, vnitřní svátostí a nikomu bychom neměli dovolit
vstoupit do ní jeho otázkami (míněno dosažené mistrovství)!
Nikdo nedosáhne nikdy mistrovství skrze přání vnějšího JÁ, mistrovství se nachází v jiném
bytí. Bezpečnou stezkou mistrovství je hledat, najít a použít zákon vlastní bytosti a teprve,
když jednotlivá bytost poznala sama sebe, skutečně porozumí, co pravé mistrovství je. Je jen
jedno mistrovství, které bychom měli hledat, dosáhnout ho. A to vláda nad vnějším JÁ. Nebo-li
sebeovládání.
Někdo může žít dlouhá léta vedle Mistra a přesto to nepozná, až jeho vlastní vnitřní
schopnosti mu tuto skutečnost zjeví. Může se dlouhá léta dělit s Mistrem o byt a nebude vědět
nic, až vyvstane krize, která musí být ovládnuta a která náhle viditelně zjeví skutečnou sílu.
Vysvětlení: Kdyby Mistr odhalil dosažení vlastního mistrovství jiným, nebo s nimi o tom mluvil,
pak by rozptyloval vlastní sílu. To se nesmí nikdy stát!!!

Má-li žák to štěstí prožít krásnou zkušenost a mluví-li o tom s jinými (mimo nás stojícími),
pak se vylévá mnoho pochybností do něj a brzy začne sám pochybovat. Je to opravdu zvláštní,
jak přesvědčivě může působit tvrzení jiného. Jestliže žák tomu podlehne a uvěří, proč potom
není alespoň tak spravedlivý vůči vlastnímu Božství a nevěří také na jeho sílu, na to dobro, které
našlo výraz skrze vnitřní zkušenost?
Jakmile je tu jedna pochybnost, pakji následuje celý houf. Tak je to také s tím “JÁ JSEM“!
Jestliže mu věnujete pozornost, pak stále silněji proráží. Energie proudí tam, kde spočívá Vaše
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vědomá pozornost.
Vy milovaní, když byste chtěli, aby se Vám něco zjevilo, aby Vás něco nadchlo, cožpak
nevidíte to “JÁ JSEM“? V okamžiku, kdy řeknete “JÁ JSEM“, uvedete tuto sílu do pohybu,
která všechny tyto schopnosti má, nebo v které se všechny tyto schopnosti nachází. Ona
disponuje vší hmotou a musí utvářet formu, na kterou se naše pozornost rozumu pevně
nasměruje. To “JÁ JSEM“ je ten nevyzpytatelný duch Boží.
Snaží-li se průměrný žák o porozumnění, pak se dotkne pouze vracející se vzpomínky na to,
co bývalo, namísto toho by měl vstoupit do srdce Božího a vytvořit to, co ještě nikdy nebylo.
Mnoho lidí a žáků nejsou s to, aby poznali, že existovalo mnoho kultur vysokého konání
(civilizací), které jsou vnějšímu světu naprosto neznámé. Atlantis, Lemuria nebo Země MŮ,
jejichž dřívější existence je dnes několika málo lidmi uznávána - jsou jen zlomky dřívějších
velkých civilizací.
(Bližší údaje jsou v knize BROWNA LENDENS “Mystičtí Mistři“.)

Jestliže chce žák vykonat něco neobyčejného, pak ať pronese rozhodujícím způsobem:

“JÁ JSEM TO SRDCE BOŽÍ A NYNÍ VYTVÁŘÍM IDEE A DÍLA,
KTERÁ JEŠTĚ NIKDY NEBYLA STVOŘENA !“
Uvažte jednoduše toto:

“JÁ JSEM TO, CO SI PŘEJI STVOŘIT.“
To “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ je srdcem BOHA. Vy jste okamžitě ve velkém “tichu“,
jakmile řeknete “JÁ JSEM“ a pak teprve můžete tvořit. Poznáte-li, že Vy jste to “JÁ JSEM“,
pak se bude okamžitě všechno utvářet, cokoliv vyžadujete!!!
Věřit znamená mít důvěru, že je to pravda. Víra a důvěra se prolínají. Na počátku je nějaká
věc vírou. Jestliže ji udržujeme, pak se stane přesvědčením. Jestliže nevěříte, že nějaká věc je
pravdivá, pak ji nemůžete uskutečnit, realizovat, utvořit ji. Jestliže nevěříte “JÁ JSEM
NĚJAKÁ VĚC“, jak může potom za Vás jednat?
Starý výrok: “Nic není samo o sobě dobré, nebo zlé - naše myšlení to tak činí, dělá“ je
bezpodmínečnou pravdou.
-

Víte-li, že síla Boží proudí do každé jednotlivé bytosti bezpodmínečně čirá a dokonalá, pak si
musíte uvědomit, že je to jednotlivý člověk, který vtiskne této síle hodnotu a svou vlastní
nedokonalost.
Čirá Boží síla je dána do pohybu vědomým úsilím jednotlivce, který jí musí dát nějakou
vlastnost, neboť toto je jeho výsadou jakožto stvořitele (z toho vyplývá, že jsme všichni Bozi).
Každý dává této síle, která stále vyvěrá, své hodnoty. Každý ji vštěpuje neustále své zabarvení
skrze vlastní vědomí (silou vlastního vědomí).
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Každá činnost směřující ven, hodnotící, nese v sobě schopnost zvuku a barvy. Není žádné
činnosti bez zvuku a barvy. Boží dokonalost nemá přirozeně žádného zabarvení. Takovou
dostane teprve utvářením směřujícím ven (do vnějška), která dává každé věci směřující ven
vlastnost. Každý žák je zodpovědný za své konání, které vštěpuje vyslané síle vlastnost.
Rozum nemůže ovlivnit nic, co v sobě nemá vrozenou inteligenci. Nedovolte sami sobě
uvažovat o uplynutí nějaké doby v lidském smyslu pro Vaše konání (můžeme říci HNED, TEĎ,
CO NEJDŘIV, CO NEJRYCHLEJI, ale ne za 5 minut ap.), nýbrž chopte se jedné věci a tvořte,
až se utvoří. Buďte jako vzplanutí OHNĚ!
Stůjte neotřesitelně na straně “BŮH – PŘÍTOMNOST“, jako vykonavatelé té věci. Pak
vstoupíte do hojnosti a dokonalosti každé věci, která je vždy pro Vás připravena. Veškeré trvající
stálé tvoření vyrůstá jen ze sebevědomého úsilí jednotlivce.
Otázka žáků: Co je sympatie?
Odpověď S.G.: Je jenom shodou (souhlasem s nedokonalostí).
Cokoliv děláte, buďte neúprosně na stráži před lidskými sympatiemi. Dávejte pozor, abyste se
nenechali vtáhnout tekutým pískem dolů, když Vám přece jsou k dispozici frekvence, které Vás
mohou povznést nad tuto destrukci.
Nesud‘te, nýbrž vstupujte neustále, radostně do té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ a vše se
bude utvářet dokonale. Proti každému stavu nedokonalosti, zvláště vysokého stáří používejte
slov:

“JÁ JSEM TA DOKONALOST ČLOVĚKA !“
(myslet jméno toho člověka)
Cokoliv Vám vnější svět chce říci, nedejte se tím přivést z rovnováhy, protože Vaše je ta
dokonalost a Vy sami ji musíte dobýt. Nejste-li pozorní, pak můžete v nestřeženém okamžiku dát
prostor výrazu, který Vás bude dlouhá léta pronásledovat a zatěžovat, jestliže ho nezrušíte.
Použijete-li vědomě velký zákon, pak vězte, že činná síla té myšlenky Boží zná svůj směr.
Prorazí vpřed a způsobí dokonalost. Nařiďte vědomě té “JÁ JSEM INTELIGENCI“ použít
vše, co je třeba.
Řekněte:

“JÁ JSEM INTELIGENCE A TVOŘÍM POTŘEBNÁ SLOVA !“
S.G. - Co se týče léčení. Měl jsem žáka, který nabíjel elektronový obal okolo sebe takovou
léčivou silou, že byl nazýván “léčící stín“. Ale v okamžiku, kdy někdo se tohoto elektronového
kruhu dotknul, byl okamžitě vyléčen.
Otázka žáků: Chápeme-li, že Bůh je láska, proč se potom individualizoval?
Odpověď S.G.: Aby mohl něco milovat.
Otázka žáků: Proč byly paprsky Boží děleny na sedmero druhů?
Odpověď S.G.: Aby se mohla vyjádřit láska.
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LÁSKA JE ČINNÝ PRINCIP BOŽÍ.
Jestliže milujete, pak obejmete to, co milujete rouchem Božím, tou zářící přítomností
a činností.
Neodsuzujte nikdy - zkuste vždy porozumět, když se Vám zdá, že je tu nějaká nesprávná
sexuální činnost. Pak pozvedněte vědomí onoho člověka tím, že usměrníte jeho pozornost k
nějakému vyššímu cíli, aby bylo myšlení ovládnuto, a aby bylo sexuální dění podřízeno
vědomému vedení jednotlivce, nasazením jeho vlastní vůle.
Vlastní čistý (čirý) účel sexuality leží v rozšíření a ve výrazu lásky. Skrze plození formy, která
dává vstupující duši k dispozici harmonickou a láskyplnou mysl. Myšlenky a city rodičů
představují ovlivňující a formující činnost.
Podstata životního principu člověka je - milovat!

ŽEHNÁNÍ:
Nekonečné Božství lásky, děkujeme Ti za Tvůj dnešní proud žehnání, za Tvé mocné záření,
které naplní všude všechny věci. Chvála a dík Tobě, že jsem mohl vstoupit do Tvého světa,
kde vše je tak světlé, kde Tvé záření tvořivé v každé myšlence, kterou myslíme, činí všechny I
věci dokonalé.
Pozn.: Ke zvýšení frekvence těla, NÁDA zvýšila své tělo před 2000 lety. Tři zvýšili své tělo
ve stejnou dobu, tak může toto stoupání ve stejném okamžiku během několika týdnů
(měsíců)
proběhnout.
Opanování zvířete - používejte slova:

“JÁ JSEM ZDE A JÁ JSEM TAM A JÁ NAŘIZUJI BÝT TIŠE!“
Dívejte se přitom zvířeti do očí a vězte, že Boží láska je ovládá.
Rozdíl mezi Božím soucitem a lidskou sympatií je veliký, jako mezi světlem a tmou.
Vysvětlení: Boží soucit udržuje pozornost žáka v té zakotvené mocné “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ a vyzývá ji tvořit dokonalost. Lidská sympatie je prorážení síly, která je
zatížena pocitem nedokonalosti a tudíž stávající nedokonalost ještě zesiluje.
Z toho vyplývá - Boží soucit je absolutní, náš soucit, podle toho, ke komu sympatie vyplave.

VI. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty mocný mlčenlivý strážce! Máš před sebou ten kosmický křišťál, který vysílá Tvé paprsky
a které Ty zakotvuješ v srdcích dětí Božích. Uč je, aby se řídily podle velkého kosmického
zákona! Uč je, aby poslechly světlo! Naplň jejich srdce a mysl Tvým mírem, Tvým klidem,
Tvojí vyrovnaností. Naplň radostí Tvého srdce všechny srdce, naplň je Tvou hmotou a Tvojí
čirou elektronovou silou, které s sebou přináší Tvá nezměřitelná, nekonečná žehnání. Nech
každého cítit Tvoji všudepřítomnou péči, Tvoji pomáhající lásku, moudrost a sílu.
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Přináším Vám pozdravy od vznešeného zástupu světla, který pozorně střeží vyvěrání Božích
paprsků, jejichž VELKÁ LÁSKA, MÍR, SVĚTLO Vás vždy objímá, kteří jako poslové
velkého světla jemu vždy slouží. Poslušnost všemu zjeveni je prvním požadavkem vznešeného
zástupu.
Když bylo přikázáno: “BUDIŽ SVĚTLO!“, pak bylo prvou činnosti tomu poslechnout.
Výsledek byl: “NEOHRANIČENÉ SVĚTLO!!!“
Tak je tomu pří vší vnější činnosti toho jediného činného principu: “BŮH“.
Prvým činem toho vnějšího by mohlo být poslechnout onu vnitřní přítomnost. Tím ji
uschopníme přijímat harmonicky nesfalšovanou čirou esenci.
Tak by to mělo být při zacházení s přáteli, s příbuznými, s účastníky při veškerém vnějším
spojení s člověkem. Tato nádherná milost lásky, světla a poslušnosti by nás měla neustále
obklopovat. Stáří jednotlivce je bez významu.
Uklidňujte často Vaší vnější činnost (konání, myšlení ...) protože ona se především musí
naučit poslechnout to velké vnitřní světlo.
Jestliže nabude převahy popud k hádkám, ke kritizování, nebo k cítění nějakého odporu, pak je
to varovným znamením pro Vás, že to vnější se dere dopředu a vyžaduje pro sebe Vaší
pozornost. Pak je čas, že nařídíte tomu vnějšímu - skrze sílu Vaší svobodné vůle - býti ticho
a poslechnout tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“.
Výklady nejsou nic platné. Umlč to vnější a pak uděluj Tvá poučení v milující poslušnosti.
Tímto způsobem se může to vnitřní bez překážek projevovat.

“JÁ JSEM VĚDOMÍ . JÁ JSEM ITELIGENTNÍ ČINNOST.“
Po těchto větách naše kritika bude podána tak, aby byla kritizovaným přijata (vciťovat se do
toho druhého).
Jestliže žáci vykročili po vědomé stezce, pak by mělo při sebemenčí známce nějakého rušení,
nebo odporu nastat ihned uklidnění veškeré vnější činnosti pomocí prohlášení:

“JÁ JSEM POSLUŠNÁ ITELIGENTNÍ ČINNOST V MÉ MYSLI
A
TĚLE, JÁ JSEM VEDOUCÍ SILOU A TVOŘÍM HARMONII !“
Když uklidníme sebe, tak uklidníme i okolí. Touto větou uklidníme veškerou vnější činnost.
Nezáleží na tom, na které rovině a ve které sféře činnosti je syn nebo dcera Boží činná. Pro
neustálý vzestupný vývoj vždy platí, že se musí poslechnout Boží zákon jeho sféry (pro každou
duchovní sféru platí jiné zákony - výše sféry výše zákonů), neznalost tohoto neomlouvá.
Jednoho dne - doufám, že dost brzo - budeme uvažovat o účinku elementů vnější činnosti na
tělo (elementy - myšlení, konání - každá myšlenka mění buď v pozitivitě nebo negativitě
atomovou strukturu našich buněk, negativita oslabuje imunitu).
Chci to však teprve učinit, když žáci budou dost upevněni, aby mohli slyšet pravdu o této
činnosti, aniž by při tom pociťovali sebemenší odpor, nebo sebeodsuzování. Jestliže bych
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taková hnutí způsobil, pak by to byla má chyba.
Před nedávnem jsem prohlásil, aby žák dával pozor, aby v nestřeženém okamžiku nedal
vzniknout nevědomky pocit odporu, kritiky nebo jiné činnosti.
Každý žák by měl několikrát denně - neboť to vyžaduje jen jednu minutu času - tiše prohlásit:

“JÁ JSEM TA NEPŘEKONATELNÁ STRÁŽ NAD MÝM
ROZUMEM, MÝM TĚLEM, MÝM SVĚTEM A NAD MÝMI
ZÁLEŽITOSTMI“ !
Toto Vám ulehčí Vaše sebeovládání. Buďte si vědomi, že touto stráží je ta “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“ a tato v sobě nese nekonečnou inteligenci.
Tato Vám dá k dispozici inteligentní ochranu a činnost, která nemusí být neustále
obnovována.
Zase docházíme ke zjištění: Pokaždé, když použijeme výrazu “JÁ“ nebo “JÁ JSEM“, pak
Víme, že plná síla lásky, moudrosti a inteligence je činná.
Říkejte Často:

“JÁ JSEM TO PLNÉ OSVOBOZENÍ TVOŘÍCÍ BOŽÍ LÁSKY !!!“
Touto větou se uvolní cesta lásce a odstraní se pochybnosti. Je otevřená cesta pro “JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOST“.
Nyní navrhuji - říká S.G. - žáci by měli poté, co se ráno osvěžili (umyjí), aby k přípravě na den
tiše prohlásili s velkou radostí a pevností, ve vědomí síly, která působí v takovýchto
prohlášeních:

“JÁ JSEM TA VEDOUCÍ LÁSKA, MOUDROST A SÍLA S JEJÍ
PŘÍSLUŠNOU INTELIGENTNÍ ČINNOSTÍ, KTERÁ SE DNES
PROJEVÍ V KAŽDÉ SEBEMENŠÍ VĚCI, KTEROU MYSLÍM NEBO
ČINÍM. JÁ PŘIKAZUJI TÉTO NEKONEČNÉ ČINNOSTI, ABY
BYLA KAŽDÝ OKAMŽIK PŘÍTOMNA A NEUSTÁLE NADE
MNOU BDĚLA, ABYCH SE POHYBOVAL, MLUVIL A JEDNAL
JEN PODLE BOŽÍHO POŘÁDKU !“
Uvědomte si pevně během dne, kdykoliv si na to vzpomenete:

JÁ JSEM PŘIKAZUJÍCÍ, ŘÍDÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ
DNES VŠE PŘEDE MNOU UVÁDÍ DO POHYBU A JÁ POROUČÍM
PRO VEŠKERÉ MÉ CHOVÁNÍ, PRO DOKONALÝ MÍR A
HARMONII.“
Pozn: Nejsiln ěji proti pochybám působí:
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“JÁ UZNÁVÁM TU PLNOU ČINNOST MÉ
MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“
Tímto způsobem otevřete dveře a neustálé proudění této vnitřní inteligentní přítomnosti Boží
změní Váš svět, zbaví Vás veškeré disharmonie a uschopní Vás vlévat onen nepřestávající tok
vnitřního míru do všech Vašich vztahů. Ať už se utvoření děje uvnitř, nebo vně těla, vždy musí
žák jasně vědět, že jeho tělo je “chrámem nejvyššího živoucího BOHA“!
Toto je nepopíratelnou pravdou a jestliže ji vědomně udržujeme v paměti, pak bude tělo
vedeno rychleji do dokonalé činnosti, která mu je od počátku dána do vínku.
Říkám žákům se vší upřímností: “Není možnost získat nějakou vlastnost, když o ní
nepožádáte. To vnější bylo vháněno do omezeného vědomí, protože tvrdilo, že ta schopnost,
kterou si přeje, mu pak schází. Za těchto podmmnek je přirozeně nemůže provádět“. Často myslí
žák, který už tak dlouho se drží této myšlenky a stále nevidí výsledků! To jednoznačně
potvrzuje, že kdesi ve vědomí ještě číhají nějaké pochyby, které si jednotlivec snad ani
neuvědomuje.
Říkám Vám, na povrchu se může ukázat co chce, hlavně že požadujete věc, kterou si přejete,
neustále s pevnou rozhodností (tu vlastnost nebo taky podmínku), aniž se necháte zastavit, tak
najdou výraz a dají se Vám k dispozici, to je jisté.
Nemohu však dost důrazně na to upozorňovat. Buďte neustále na stráži, protože zkusili-li jste
nějakou věc několik hodin, dní nebo měsíců a zdá se, že se to ještě nechce uskutečnit, tak začíná
vnější JÁ ihned prohlašovat: “Nic to není platné, mohlo-li by to působit, tak se tak už dávno
stalo“. Je tomu ale tak, že neúspěch je zcela nemožný, jestliže uvedete do činnosti k určitému
účelu tu sílu toho “JÁ JSEM“ - to Božství ve Vás a udržujete to s neotřesitelnou rozhodností ve
vědomí.
Často jsem viděl žáky, jak se blížili k tomu nádhernému konání, k tomu vítězství a svobodě,
ale tento vnější postoj toho “stále ještě nedosaženého!!“ se vplížil do nich a zaujal jejich
pozornost takovým způsobem, že jejich pokrok byl mocně rušen a ty dveře spirituálního pokroku
byly na dlouhou dobu zavřeny.
Žák by měl donutit svůj rozum, aby nikdy nezapomněl tuto pravdu: JESTLIŽE POUŽIJEME
TU “JÁ JSEM SÍLU V PŘÍTOMNOSTI“, PAK SE TO VYKONANÍ NEBO ÚSPĚCH
NEMŮŽE NEDOSTAVIT TAK JISTĚ, JAKO ŽE BY SE VESMÍR MOHL ZASTAVIT .
Protože, kdyby měla selhat tato mocná “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, pak by se ve
stejném okamžiku vřítil celý Vesmír do chaosu.
Taková je jistota a síla toho “JÁ JSEM TVOŘENÍ“. Prostě se mu nic nemůže nezdařit,
pokud to vnější JÁ nezabrání v cestě a síle toho “JÁ JSEM TVOŘENÍ“. Každý žák by se měl
přísně střežit a nikdy nepoužívat toho “JÁ JSEM“ v negativním slova smyslu a říci například:
“JÁ JSEM NEMOCEN“
“JÁ JSEM SELHAL“
“Á JSEM NEMOHL VYKONAT TO, CO JSEM MĚL“
Boží síla za Vás provede vše - pozitivní i negativní - ale na Vaše konto, jinak uvrhnete tuto
mocnou sílu do činnosti a ona zničí tu věc, kterou byste chtěli vykonat. Pokaždé, když řeknete
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“JÁ“ - vrhnete do pohybu vesmírné energie.
Vy víte, že to “JÁ JSEM“ jste Vy sami. Jestliže nyní řeknete: “má hlava bolí nebo mě bolí
hlava, můj žaludek stávkuje, moje střeva jsou rušena“ (jakákoliv forma slovesa v 1. osobě má
sílu - “JÁ JSEM“ a síla koná), pak vrhnete tu energii do těchto částí těla odpovídajíc věci,
kterou vyžadujete.
Protože, když řeknete “MŮJ“, pak působí ta stejná síla, protože existuje jen jedna osoba, která
může říci “JÁ“ nebo “MŮJ“ a tou jste pro Váš svět Vy sami. Vy musíte určovat. Každý výraz,
který si přiznáte, který můžete potřebovat jenom Vy sami, obsahuje sílu a činnost “JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“.
Jestliže se zdá, že nějaký orgán vzdoruje, pak je jedině správné okamžitě prohlásit:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ A DOKONALÁ SÍLA, KTERÁ TU JEDNÁ!
PROTO MUSÍ JAKÉKOLIV ZDÁNÍ RUŠENÍ IHNED ZMIZET.“
Toto je důležitá pravda. kterou by žák vždy měl mít na paměti.
Jestliže se domníváte z dosavadních zkušeností, že Vám pomohli jisté léčivé prostředky, pak
je používejte úsporně do té doby, než dosáhnete dostačujícího mistrovství, abyste se opírali už
jen o Vaší “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“.
Ujištuji Vás, jestliže myslíte, že tyto léčebné prostředky Vám pomohly, pak je to přece ta
stejná “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, která dodala léčebnému prostředku sílu, jež Vám
pomohla.
Já jsem například pozoroval, během několika staletí, co se dělo ve světě medicíny a vždy,
když jednotlivec – tzv. autorita - prohlásí: “Určitý léčebný prostředek již není nic platný“, tak
tento prostředek zmizí po krátké době.
Mnoho lidí si myslí, že určité byliny nebo léčebné prostředky vyvolají jakýsi přirozený
chemický účinek, který odpovídá jednomu elementu uvnitř těla.
Ptám se Vás, co dává nebo tvoří toto chemické příbuzenství?
Ta síla toho Vašeho “JÁ JSEM“, která Vás uschopňuje myslet!

Jestliže tímto způsobem obhlížíte oblast Vašeho konání, pak shledáte, že existuje jen jedna
inteligence a Boží přítomnost, která jedná:

“JÁ JSEM BŮH VE VÁS.“ (“JÁ JSEM BŮH VE MNĚ.“)
Tedy, proč této pravdě nehledět do očí. Postavte se bez váhání na stranu té “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“, na stranu tvořícího Božství ve Vás a vězte, ona (BOŽÍ PŘÍTOMNOST) je
tím jediným životem ve Vás, ve všech věcech a léčivých prostředcích, kterým vy sami dáváte
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(propůjčujete) sílu.
Není mnohem lepší kráčet k této “VELKÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ a přijímat její
všemocnou neohraničenou pomoc, která nikdy neselže, než dát sílu nějaké věci, která Vás
povede kolem Robin Hudovy stodoly, abyste zvenčí obdrželi pomoc, které jste propůjčili sami
sílu?
(Vysvětlení: Je to zbytečná oklika, nošení dříví do lesa.)
Vím, že pro žáky není lehké zbavit se starých zvyklostí nebo závislostí na jistých léčebných
prostředcích, kdo však o této skutečnosti trochu přemýšlí, ten jednoduše donutí tyto vnější
důvody a závislosti vyklidit zcela pole, před tou velkou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“.
Je jen jediná cesta - přesvědčit žáka o této životně důležité skutečnosti: On musí prakticky
použít tu moudrost a poznání s neotřesitelnou rozhodností, až se sám přesvědčí o působící pravdě
této jednoduché věci.
Nikdo nemůže říci, jak dalece se takovéto použití může podařit žákovi. Jen on sám to může
zjistit svým činem.
Východní (asijský, orientální) výraz pro “JÁ JSEM“ zní “ÓM“ - má stejný smysl jako “JÁ
JSEM“ začíná mít pro západní svět.
S.G.: Já sám používám mnohem raději “JÁ JSEM“, protože se to už samo vyjádří “BŮH
v činnosti v jednotlivé bytosti“.
“ÓM“ - ve smyslu orientálců je universální přítomnost a nedává žákovi zdaleka do vědomí té
“JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ tak, jak působí vjednotlivci to slovo “JÁ JSEM“.
Toto vysvětluje z větší části poměry v dnešní Indii. Statisíce Indů propadly omylu skrze
spletitosti těch mnohých kast, že vyslovení toho “ÓM“ je vše, co je v životě třeba.
Sice to přináší v mnohých případech jistou činnost, ale nedává to jednotlivému člověku sílu
k vlastnímu činu, a přináší mu to málo užitku.
Od nepaměti učili postoupivší mistři vědomé použití té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, to
poznání a plnou akceptaci BOHA v činnosti v jednotlivém člověku (toto učení je staré 14 tisíc
let), která lidem přinášela více a více plnou inteligentní činnost té přítomnosti toho Božství v nás.
Ti lidé z východu, kteří dosáhli vysokého stupně vnitřního vývoje, dosáhli vědění o této pravdě
pravého konání skrze nejhlubší meditaci (při meditaci může dojít k osvícení).

Snad tou nejjednodušší a nejpůsobivější skutečností, které by si měl jednotlivec být vždy
vědom, je v poznání : řekne-li “JÁ JSEM“, tak uvede - jestli to ví nebo ne - do činnosti plnou
nefalšovanou energii Boží.
Energie se stane vědomím užitím silou: skutečnost, že individua se nalézají v lidském
ztělesnění, nebo lidské inkarnaci, je přikázáním, že svět jednotlivce se má pozvednout do
dokonalé činnosti. Je-li vědomí jednotlivce zvýšeno, tak se vše ve světě tohoto člověka pozvedne
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k vnitřní činnosti.
Čili tato mantra “ÓM MANY PADME HUM“ znamená ve skutečnosti “BŮH V ČINNOSTI
V JEDNOTLIVÉM ČLOVĚKU“.
Používejte namísto “ÓM“ vždy to “JÁ JSEM“, protože někteří z Vás byli dříve inkarmováni
v Indii. Tenkrát jste používali “ÓM“, které Vám dnes již zcela nevyhovuje. Používejte nyní “JÁ
JSEM“, aby Vás neslo do plných výšin!
Kdykoliv řeknete “JÁ JSEM“, tak uvedete tu čirou BOŽÍ ENERGII do pohybu nezakalenou
lidskými představami. To je jediná cesta - oprošťovat tuto Boží čirou sílu od lidského
ohodnocení.
V krátké době mohou být dosaženy obrovské výsledky rozhodným použitím takových
zdůraznění jako:
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“JÁ JSEM TO ČIRÉ VNUKNUTÍ !“
“JÁ JSEM TO ČIRÉ SVĚTLO, KTERÉ ZDE VIDÍM V ČINNOSTI !“
(ve stejném okamžiku vnitřní vizí v této viditelné)

“JÁ JSEM TO ČIRÉ ZJEVENÍ VŠEHO, CO SI PŘEJI VĚDĚT.“
(např.: jaký je můj spirituální plán)
Ochrana proti černé magii, proti zlu, proti negativitě, proti všemu, co
je nedokonalé:

“JÁ JSEM NEPŘEKONATELNĚ CHRÁNĚN PROTI
KAŽDÉMU NEDOKONALÉMU VLIVU NA MNĚ.“
Kdybychom dokázali sebe ochránit a izolovat se ode všeho, co je disharmonické, tak bychom
mohli dát našemu tělu výraz věčného mládí - trn.: Starosti si držet od těla.
Držte pevně otěže té síly navždy ve svých rukou. Jsou lidé, kteří se bojí jednoduše se této velké
Boží síly chopit a nechat ji působit. Čeho bychom se měli v Bohu bát?
(Naše Božství je v nás, naše Božská síla nás vede a ochraňuje a dělá pro nás vše, co chceme).
Jeho (Božské) činy jsou čiré a dokonalé a nechcete-li se této velké Boží síly chopit, jak jí
potom chcete použít a přijímat její dokonalost? Musíte se jí domoci, jako svého vlastnictví (toto
právo použít Boží sílu nám bylo dáno již do vínku - jsme Boží děti).
Řeknete-li,

JÁ JSEM TA STOUPAJÍCÍ BYTOST, KTEROU SI TEĎ PŘEJI BÝT“
tak toto bezprostředně obepne to vnější s onou zvyšující přítomností.

“JÁ JSEM PRÁVĚ TEĎ MÝM VĚČNÝM VYSVOBOZENÍM ODE
VŠÍ LIDSKÉ NEDOKONALOSTI !“
Až kjistému bodu musíte používat vysvětlující výrazy.
Vězte:

“TOTO TĚLO JE CHRÁMEM ŽIVOUCÍHO BOHA
A NYNÍ JE ZVÝŠENO“
Ta lidská schránka je takovým pochybujícím nevěřícím TOMÁŠEM. Všechna poučení slouží
jen k tomu účelu, dát jednotlivému žáku příležitost dokázat si správnost vysvětleného zákona
vlastním činem.
Ríkejte často:

“JÁ JSEM ŘÍDÍCÍ SÍLA TÉTO ČINNOSTI A PROTO
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Není ve Vesmíru lidské bytosti, která by nemohla použít tu “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“. Je jedno kým jste, každý krok znamená neustálé konání. Zvraty nemohou
nastat.

ŽEHNÁNÍ:
Ty nekonečná vše prolínající Přítomnosti, Tvá činnost a inteligence vládne vším, co k tobě
vzhlíží. Naplň každého hledače světla Tvým mocným vnitřním světlem. Udržuj každého stále
vroucněji v té velké “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, aby naplnila svět každého Tvojí vznešenou
dokonalostí a aby s vědomím každého člověka přálo již jen onu velkou přítomnost a dokonalost.
Pozn.: Všechny drahokamy jsou hmotou Boží ve vysoké činné formě. Oč mocnější je lesk, o to
větší je jeho očisťující síla.
Zlato netouží po ničem jiném a nechce lpět na žádné jiné věci. Naproti tomu se všechny
ostatní kovy a slitiny drží pevně zlata. Zlato má tuto podstatu, protože představuje čirý element.
Při každém spalování vzniká v jistém bodu zlatý plamen. Jakýmkoliv spalováním vnější hmoty
vzniká na jistém stupni rudá zář, protože čirá barva ukazuje, že jsou vypuzovány nedokonalost
a nečistota.
Vysvětlení: Kdyby nebylo nečistoty, pak by přecházela hmota z vnější formy přímo ve zlatý
plamen.

VIII. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty nekonečná. vše prolínající Přítomnosti, Ty vše prolínající “JÁ JSEM“, chvála a dík za to
štěstí, které každého prolíná, kdo stojí v Tvém záření! Velebíme a děkujeme za to, že ten
jednoduchý klíč k dokonalému štěstí může být rozdán, aby tyto děti Boží byly žehnány
a zakotveny v jejich vlastní pevné říši. Velebíme Tě za tu harmonii, která spočívá v každém
žáku. Necht‘ cítí každý nutnost, aby si ji udržel. Velebíme Tě, že to “JÁ JSEM“ je všude
přítomno a ovládá veškeré vnější konání a dovede je k dokonalosti.
Přináším Vám pozdravyjako vždy.
Co každý hledá, je štěstí, občas také blaženost zváno, ale mnozí, kteří to horlivě hledali,
neustále znovu, aniž to zjistili, prošli kolem tohoto klíče ke štěstí. Tím nejjednodušším klíčem
k úplnému štěstí a v něm se nacházející síle, jsou sebeovládání a sebenáprava.
Toto sebeovládání a sebenáprava - tyto vlastnosti jsou velmi lehce dosažitelné, jakmile se
někdo naučil, že on je tou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ“ a tou “INTELIGENCÍ“,
která ovládá všechny věci a jim nařizuje nebo jim velí.
Každý člověk je obklopen myšlenkovým světem, který si sám stvořil. V něm je semeno, ta
“BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, to “JÁ JSEM“, které jsou jedinou “ČINNOU BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTÍ“ ve Vesmíru a které řídí VŠECHNY ENERGIE.
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Tato energie se může vědomou činností jednotlivce zesílit neomezeně.
Ta “BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ v nitru se podobá, nebo se rovná, jádru broskve a myšlenkový
svět je tou broskví okolo toho jádra. Toto nepředstavuje myšlenkový svět, který jednotlivec
stvořil, ale také universální elektronovou energii, neboli hmotu, která neustále čeká na to, býti
zprácována skrze vědomé rozhodnutí individua, aby se vrhnula do formy, kterou si přejeme
a přijme viditelnou formu.
Dále to jde jistou cestou - naučit se porozumět a používat tuto vědomou sílu, se nazývá:
sebeovládáním.
Co tim rozumime?
1) Uznání té “JÁ JSEM INTELIGENCE“ jako jediné tvořící přítomnosti!
2) Poznáme-li toto, pak také víme, že této síle a jejímu používáni nejsou kladeny žádné meze.
3) Jednotlivým bytostem, kterým je dána svobodná vůle a svobodné rozhodnutí, vytvořit ve
svém okolí, co jeho myšlenku s pomocí pozornosti upoutalo.
Nyní přišel čas, kdy všichni musí porozumět, že myšlení a cítění představují tu jedinou
a nejmocnější tvořivou, kreativní sílu v životě nebo ve Vesmíru. Proto je jedinou cestou k
určenému použití plné myšlenkové a citové síly, která představuje BOHA v činnosti:
Sebeovládání a sebenáprava.
Tím se dosáhne rychle cíle, to porozumění, které dovolí neomezeně řídit a používat tuto
kreativní řídící sílu. Kdo se dostatečně ovládá, dokáže nehnutě myšlenku udržovat plně
upjatou na to, co si přeje, jako plamen napájecí lampy.
Činí-li to ve vědomí, že je tou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ A INTELIGENCÍ“, tím
“TVOŘÍCÍM BOŽSTVÍM“, které myslí, pak porozumí, že přivede vše bezprostředně do
viditelné formy, ať si přeje cokoliv.
Je tisícekrát dokázáno, že působení nějaké věci nemůže přinést štěstí! Jenom poznáním
působící příčiny se může jednotlivec stát Mistrem svého světa. Každý, kdo ví, že je
stvořitelem svého vlastního světa a všeho toho, co by v něm chtěl mít, porozumí, že nikdy
nebude mít právo ve světě jiného tvořit disharmonii.
Proto má každý jednotlivec svobodnou vůli zažít účinek své vlastní kreativní síly (nebo také
méně kreativní neovládané síly).
Mimořádně mně těší - říká S.G. - vidět úspěch v každém žákovi, který stojí pod tímto
zářením, jak se blíží stále více k ovládání toho vnějšího “JÁ“ a mistrovství.
Milovaní žáci, kéž byste mohli vidět a správně rozumět té vysoké nádheře cíle, který je
před Vámi (který před Vámi leží) a kterého můžete dosáhnout pevným ovládáním Vaší vnější
činnosti (to je Vaše sebeovládání), vidět to, pak byste napjali Vaše síly na nejvyšší míru, abyste
se stali v každém okamžiku mistry nad Vaším vnějším tvořením.
Toto Vás uschopní udržovat potřebnou harmonii skrze tu vnitřní mocnou sílu. Toto Vás
uschopní udržovat potřebnou harmonii skrze vnitřní sílu té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“,
která se uvolní pro Vaše vědomé a viditelné použití.
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Poučme lépe rozum těchto milovaných žáků o významu času, vzdálenosti a protoru! Klíč,
který je přístupem k vyšším sférám, které leží nad Vámi a který je otvírá, je v jednoduchosti
a stálosti tohoto sebeovládání.
Všichni žáci by měli se vší vážnosti setrvat u velké pravdy (věta na cestování do vyšších
sfér):

“TY JSI TAM, KDE JE TVÉ VĚDOMÍ, NEBOŤ JÁ JSEM VŠUDE.“
(mé vědomí může být kdekoliv - říkáme sobě)
Před cestování Astrálem si dáme duševní ochranu pro fyzické a astrální tělo:

“VŠE, CO TAM POTKÁM, JSOU VÝTVORY MÉ FANTAZIE
A MYŠLENEK NĚKOHO JINÉHO A NEBUDU SE TOHO BÁT.“
(Nejlépe je se zeptat sám sebe na nějaké problémy.)
Představa, že existuje prostor, velké vzdálenosti a čas, jsou jen vnějším výtvorem člověka.
Je to tedy jen stav myšlení a cítění! Projdeme-li závojem těchto pavučin Babího léta, pak již
nejsme odděleni v našem vnějším vědomí od plné vnitřní síly a činnosti.
Kdo touží po světle a vroucně si přeje, aby v něm žil a být “DÍTĚTEM SVĚTLA‘, ten dlí
neustále v těchto vyšších sférách. Jejich krása překonává nejsmělejší představy vnějšího
vědomí. Vstoupíte-li do nich vědomě a podle libosti, pak shledáte, že všechny tamnější
stvoření jsou právě tak hmatatelná, jako Vaše pevné stavby.
Setrváte-li pevně v poznání:

“JÁ JSEM TA SÍLA MÉHO SEBEOVLÁDÁNÍ NEUSTÁLE.“
pak Vám bude připadat lehčeji dosáhnout tohoto mistrovství!

“JÁ TA STRAVUJÍCÍ SÍLA A BOŽÍ PŘÍTOMNOST VŠEHO, CO JE
NAMÍŘENO PROTI NEPŘEKONATELNÉ ČINNOSTI NAŠEHO
“JÁ JSEM“ V NAŠEM VNĚJŠÍM MYŠLENÍ A PODVĚDOMÍ “
Žáci si musí stále uvědomovat: Poznají-li tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ v činnosti,
pak není možné ji přerušit nebo jí zrušit.
Víte-li, že neexistuje ani čas, ani prostor, pak se stane vesmírnost a věčnost Vaší oblastí,
vstoupit při plném vědomí do nejvyšších sfér, než je Váš fýzický svět. Vyžaduje to jen
přizpůsobení, nebo změnění Vašeho vědomí. Jak toho můžeme docílit? Tím, že víme, že tam
vědomě jsme.
Zdůrazněte často:
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“SKRZE SÍLU ELEKTRONOVÉHO KRUHU, JENŽ JSEM STVOŘIL,
SE MNĚ JIŽ NEMOHOU DÉLE DOTKNOUT POCHYBY A OBAVY!
RADOSTNĚ SE CHÁPU ŽEZLA, TOHO “JÁ JSEM“ A VSTUPUJI
ODVÁŽNĚ DO TĚCHTO VYŠŠÍCH SFÉR A PŘEJI SI, UDRŽET SI
JASNÉ A VĚDOMÉ VZPOMÍNKY Z MÉ TAMNĚJŠÍ DOKONALÉ
ČINNOSTI.“
Dodatek od S.G. : Tím se budeme moci radovat rychleji z té neohraničené svobody a z toho
dokonalého štěstí, můžeme být činní v některé svobodně volené sféře!
Kdo se osvobodil (nebo kdo se zbavil) z pomatenosti, že bohatství, nebo vnější účinky věcí by
nás mohli učinit štastnými, ten pozná, ke svému velkému požehnání, že dokonalé štěstí,
dokonalá svoboda a dokonalé mistrovství se nachází uvnitř jeho vlastního tvořivého myšlení,
jednání a cítění.
Jakmile žák porozumí, že je částí všeho, s čím se spojí skrze svojí pozornost, že je dílem toho,
v poměru síly s kterou svoji pozornost spojil, na to nasměroval, tak pozná, jak je důležité
odvracet nebo nedat upoutat jeho pozornost klamnými destruktivními oblastmi veškerých
lidských zkušeností. Kdo mluví o zdánlivých chybách, nedostatcích, nebo neschopnostech
svých přátel, nebo spolupracujících, zesílí ve svém vlastním vědomí tyto chyby, o kterých se
zmiňuje, ale rovněž i v člověku, ve kterém se domnívá tyto chyby vidět!
Existujíčerní mágové ve světě, určité děti Boží, kteří špatně řídí tu čirou elektronovou sílu té
“JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ a znečisťují ji. To ale není důvod nechat naši pozornost
spočívat na této skutečnosti jenom proto, že to zpozorujeme.
Naším úkolem je udržovat naši pozornost ničím neupoutanou, aby zůstala uvnitř našeho
vlastního sebeovládání (jen to co chceme) a aby byla donucena vědomým činem tam zůstávat,
kde nyní sama rozhoduje.
Jenom málo lidí si všimne, jak často a silně nechávají upoutat svoji pozornost stále znovu na
destruktivní věci, nebo vzbudil-li někdo nelibost, pak se vrací vzpomínka stále k tomuto bodu.
Při plném ovládání jejich pozornosti by tuto donutili k poslušnosti. Mezi horlivými žáky se najde
malý počet z nich, kteří pochopili k jaké mocné síle se vyvine jejich nadání pozornosti, když její
použití je ovládáno. Chtěl bych své žáky naléhavě přesvědčit o tom, jak je pošetilé - vinou
domnělé čilosti té nevědomosti, toho vnějšího “JÁ“ - se nechat dojmout, zranit a rušit.
Víte vy (proti rušení zvenčí):

“JÁ JSEM TA JEDINÁ, VŠEMOCNÁ, ČINNÁ BOŽÍ
PŘÍTOMNOST V MÉM TĚLE A V MÉM SVĚTĚ.“
Když toto řeknete, pak nemůžete být vyvedeni z rovnováhy žádným dotykem s vnějším
světem. Jste potom zcela chráněni před každou ranou, před každým rušením skrze vnější
rozum, nebo skrze jiné lidi, ať podniknou cokoliv. Kdo toto chápe a kdo této velké pravdě
ochotně věnuje svoji pozornost, najde brzy mír a štěstí a bude sám sebe ovládat tak, že žádné
vnější podmínky, žádné potutelné poznámky, žádná rušení od spolupracovníků nezasáhnou
jeho, ani jeho svět.
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Jakmile jednotlivec zjistí, že je opravdu pánem svých vlastních kreativních myšlenek, sil
a pocitů, ten také jistě ví, že může jakoukoliv věc, na kterou pevně nasměruje své kreativní
myšleni a cítění, dostat k své dispozici, ať je to precipitací z neviditelného nebo ať to přijde
k Vám z viditelného vnějšího světa.
V okamžiku, kdy někdo opravdu pochopí, pozná nebo ví, že je nyní na věčné časy osvobozen
od potřeb vlastnit majetek nebo jiné dary vnějšiho světa, dosáhnul mistrovství a ovládnutí svého
světa, jediného světa, který pro něj existuje a který představuje Bohem dané právo od narození!
Ujišťuji Vás, říká S.G., neexistuje nic takového, jako je nadpřirozený svět. Postupujeme-li z
této sféry činností do vyšší umělé sféry, pak se tato stane právě tak skutečnou, jako je ta
nynější. Je to jen rozdílný stav vědomí, do kterého se dostáváme.
K velké radosti a oslavě i k požehnání matek, sester, žen a dcer chci říci, že za sto let budou
existovat stovky z nich, které budou schopny používat kosmických paprsků, aby udržovaly
čistotu svého domova. Aby si šily bezešvá roucha a již neměly touhy řídit se podle nálad
a rozmarů módy, jak ji tvoří obchodní zdatnost.
Často se setkávám s žáky, kteří se diví, proč vzkříšené bytosti (Ježíš, S.G. ...) nebo mistři se
rozhodnou přes všechny své tvořivé síly žít ve skromných bytech. Vysvětlení je velmi
jednoduché. Ten zdaleka největší díl svého života a tvoření pobývají ve vyšších sférách, ve
kterých řídí mocné světelné paprsky k blahu lidí tak vynikajícím způsobem, že představivost
vnějšího vědomí to nikdy nedokáže obsáhnout. Tyto domy a chrámy jsou věčné a budou čím
dále krásnější. Proto stráví jen málo hodin v tom Vašem viditelném světě, ve kterém musí
jemné hmotné formy zhutnit, naladit nížeji, aby se stali, pro ty, kteří ještě používají fyzického
těla, viditelnými.
Jestliže žáci toto pochopí nebo tomu porozumí, pak jim to ušetří mnoho otázek a zmatků ve
vnějším konání a tento čas mohou pak věnovat tvoření té mocné “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“.

Toto je pozvedne do oněch vyšších bytostních forem a stráví to jakoukoliv touhu po bohatství
vnějsího světa, které je přece jen směšné haraburdí ve srovnání s nejvyšší kreativní silou, která
dlí v každém člověku. Tak se docílí vlastním sebeovládáním a mistrovstvím, že se nám tyto
nejvyšší síly dávají k dispozici.
Říkám Vám, milovaní žáci, děti toho jednoho Boha, není to hodno Vašeho nejhorlivějšího
úsilí, když přece víte, že se to nemůže nezdařit? Chopte se Vašeho žezla, té mocné tvořící síly
a osvoboďte se navždy od pout a omezení minulosti, které přes tolik staletí lidi sužovaly.
Ujišťuji Vás, že každý, kdo usiluje přijmout žezlo a mistrovství, dostane každou potřebnou
pomoc, jestliže tomuto pokusu bude věnovat všechny své síly a schopnosti.
Kdo pochopil podstatu svých tvořivých vloh, musí vědět, že může stvořit každou věc, podle
své vůle v každém stupni vibrace. Věc, kterou si přeje, ať už je to světlo, či nějaké jiné zhutnění,
které si zvolí.
Vy víte, že máte schopnost přepnout Vaše myšlenky ve stejném okamžiku ze Sydny do New
Yorku, zrovna tak z jednoho stavu světla k mnohem hutnější formě, například k železu. Pak
byste měli poznat, že to, co dokážete každým okamžikem vědomě a ze svobodné vůle vykonat,
že skrze vědomé udržení Vaší pozornosti na tom, co uzříte, to můžete přivést k mocnému
účinku.
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Pozornost je kanálem skrze mocnou sílu Boží, skrze myšlení a cítění proudí bezprostředně do
uskutečnění nebo stvoření.
Protože přece nezhutňujete (nematerializujete) nic z neviditelného do viditelného. Tak číhá ve
Vás pochybnost, až se takovéto jednoduché formování uskuteční. Jakmile se to jednou stane, pak
vyskočí důvěra i odvaha do výše a Vy budete i nadále sto, tvořit vše, co si přejete, bez obtíží –
zhutnění zlata nebo klenotů z neviditelného do viditelného je tak jednoduché, jako dýchání.
Poznámka: Toto se uskuteční, jakmile ona pochybnost plná otázek, která se nahromadila skrze
to vnější konání, je strávena nebo odsunuta.
Tyto zdi omezení vybudovali lidé během několika staletí. Nyní musí být strženy, rozdrceny,
rozpuštěny každým možným způsobem.

Nejdříve je třeba toto rozhodnutí učinit!!!
Ale víte-li, že ta “JÁ JSEM SÍLA“ ve Vás působí (a to “JÁ JSEM“ se musí opakovat častěji,
až cítíte tu sílu a Božství ve Vás), pak nemůže být neúspěchu.
Rozum musí jen udržovat pozornost nasměrovanou na předmět, který se má stát viditelným nebo
který se má zjevit. Zůstaňte u této skutečnosti a náhle zjistíte, že jste uprostřed plného tvoření
a budete žasnout, že jste to tak dlouho nepoužívali.
Délka paprsku, který vychází od precipitované látky nebo zhutnění „světla“ je určována
vědomím nositele. Jestliže je jeho vědomí silně zvýšené, pak je jiskření velmi velké. “Ten klenot
světla“ je ve svém nejvyšším stavu dokonalosti drahokamem ve zhutněné hmotě, jako diamant,
smaragd nebo rubín, na sebe bere přirozeně stav jeho nositele. Jestliže je myšlenková vibrace
osoby, která je ozdobena tím kamenem, naladěná hluboko, pak ztrácí klenot svůj lesk, zatímco u
vznešených myslitelů se mocně rozsvítí.
Kdo se stal opravdovým žákem usilujícím o světlo (jdoucí ke světlu), ten musí vše ve svém
okolí - at‘ se to jeví jakkoliv- obdarovat vlastností té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“
Jak vidíte, ve Vašem okolí nemohou existovat vlastnosti nebo jevy nebo zjevující se formy,
u kterých byste sami neurčili jejich hodnotu.
Když Vám strach způsobí uvěřit nějaké zneklidňující přítomnosti, pak jste sami za to
zodpovědni, neboť jestliže by nějaká zneklidňující přítomnost existovala a vy byste ji
přehodnotili skrze tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, pak by bylo nemožném že by Vás
mohla ještě rušit.
Existuje jedna působící síla a v okamžiku, kdy uznáte tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“,
v tom okamžiku jste přehodnotili onu činnost k dokonalosti.
Očekávání je velmi silné hodnotu tvořící vědomí, které bychom měli v sobě udržovat.
Vroucí očekávání je nádhernou věcí. Působí vždy!
Během staletí vytvořil člověk závoj, prostřednictvím kterého se vyloučil z nejvyšších sfér.
Vytvořil ho tedy a má ho, ale pak ho také může zase rozpustit. Porozumění a zdravý lidský
rozum mu to napoví.
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Dosáhlo Vás nyní mocné záření, Vy žáci, s velmi silným přesvědčením (přesvědčovacím
účinkem), které u Vás zůstane, až splníte to, co Vám je dáno.

VŽDY BY MĚLI ŽÁCI PRODLÉVAT PLNÍ LÁSKY U PRAVDY, JAK
JE JEDNODUCHÉ, LEHKÉ A JISTÉ, ŽE IDEA (MYŠLENKA) SKRZE
KREATIVNÍ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ MŮŽE BÝT USKUTEČNĚNA AŽ
DO VIDITELNOSTI.
TOTO ROZPUSTÍ POCIT TOHO “JÁ TO NEMOHU“, “JÁ TO NEUMÍM“
A NAHRADÍ TO TÍM “JÁ MOHU“, “JÁ VÍM“.
Jestliže se žáci drží čas od času v plné harmonii, pak budou mít záblesky světla (uvidí jej), a to
jim dá potřebnou důvěru pro jejich další cestu.
Všem příkazům, že chcete vystoupit z Vašeho těla (astrální cestováni) přidáte, že chcete na
vše si vzpomenout, co jste tam zažili. Co započnete, to pevně držte ve svém vědomí a vězte, že
všechny potřebné další znalosti Vám budou následně zjeveny. Dovolíte-li Vaší pozornosti
udržovat ji pevně nasměrovanou na jednu věc, pak ji dáváte ve stejném okamžiku sílu býti
činnou ve Vašem světě.

ŽEHNÁNÍ:
Ty velké štěstí, Ty mocná Boží přítomnosti a sílo, Ty “JÁ JSEM“! Pověřuji Tě, abys proudila
do srdcí lidí, zakotvi se tam a naplň jejich mysl, těla a domovy Tvým velkým štěstím. Otevři
bránu jejich vědomí, aby ta mocná síla, ta “JÁ JSEM“ mohla dorůst do celé dokonalosti.
Ó mocná přítomnosti Boží! Podepři děti Světla, ty individuality Boží, drž je vroucně ve své
náruči a nech Tvé vlastnosti vtéci do jejich přikázání, naplňujíc je Tvým velkým mírem.
Ó mocná Boží přítomnosti, spravedlnosti, vejdi do všech úřadů a vládni tam, vyjev destruktivní
úmysly lidí, aby mohly být vyloučeny a stráveny. Nechť plnost a síla Tvého zářícího světla vše
obejme a naplní všechna místa Tvým nádherným nejvyšším světlem.

IX. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty mocná všudepřítomná tvořící Boží přítomnosti! Naše velebení, chvála a vděčnost pro Tebe
je neustále vroucnější pro Tvůj život, Tvé světlo a Tvou inteligentní sílu, která se všude ve
Vesmíru zjevuje! Vždyť se přece Tvá tvořící přítomnost projevuje v mysli, v těle, v domově, ve
světě a v úkolech každého z nás!
Uschopni nás, abychom pochopili a cítili Tvoji zářící sílu, která je neustále činná v našich
věcech a konáních v přesvědčení, že ani tím nejmenším činem nemůžeme chybit, neboť Ty ve
své lásce a spravedlnosti jsi pánem všeho konámí, Ty vedeš a rovnáš.
Ty mocný nejvyšší panovníku Vesmíru, Tvůj zákon je spravedlivý, Tvá síla nepřekonatelná.
Ochraňuj nás všechny v Tvé plamenné milující přítomnosti. Odhal úřadům Spojeným státům
americkým a celého světa všechnu činnost, jež se štítí světla!
Ty “JÁ JSEM“, ten mocný kanál spravedlnosti, který nyní a vždy se domáhá, že všichni budou
sloužit jen blahu a celému světu světla Božího. Žádná lidská myšlenka se nemá rušivě
vměšovat, žádná lidská ruka se nemá pozvednout proti tomu, neboť toto je navěky určeno pro
lásku těch velkých, vzkříšených armád světla.
Mocné Božství Vesmíru! Tvá láska, Tvé světlo, Tvá moudrost, inteligence a spravedlnost
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nechť naplní každý úřad ve všech zemích. Všechny politické pletichy mají být navždy
vyhlazeny, jen Ty máš panovat skrze Tvoje tvoření, Tvé děti, v dokonalé spravedlnosti pro
všechny!
Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu, který při plné pozornosti neustále pomáhá skrze
své Boží záření, léčí, žehná, osvítí a obšťastní všechny, kdož jsou připraveni.
Jednou z velkých potřeb lidí je, a samotných, opravdových žáku dneška též, cítit nutnost ráno
a večer meditovat a věnovat tomu trochu času, abychom uklidnili tu vnější čilost, aby ta vniřní
přítomnost se mohla co nejvíce projevit.
Meditace znamená ve skutečnosti cítit tvořící přítomnost Boží. Kdo se tedy pokusí meditovat,
nesmí nikdy s sebou vláčet neklid, který na něj během dne doléhá. Vědomně musí ze svých
pocitů a ze své pozornosti odstranit každou rušivou věc - nesmí se neustále zabývat svými
starostmi, ale má při vstupu do meditace cítit přítomnost Boží.
Když byla hlásána věta: “POZNEJ PRAVDU A ONA VÁS VYSVOBODÍ!“, pak to
znamená poznání, akceptace a činnost (konání) té mocné “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“.

“JÁ JSEM MOCNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST“
1. Poznejte, že to “JÁ JSEM“ je princip a bezpodmínečná jistota, okamžitá svoboda.
2. Poznejte, že to “JÁ JSEM“ ovládá jako činná přítomnost dokonale veškerá tvoření ve Vašem
životě a ve Vašem světě. Pak jste vstoupili do pravdy, která přináší veškerou svobodu.
Musím Vám vyprávět - říká S.G. - o jedné věci, která se zdá být velmi směšná, ale skrývá
v sobě velmi vážný smysl.

Kdyby Váš psíček Vám stále znovu přinášel kosti ze dvora do obýváku, značně byste se proti
tomu vzepřeli a peskovali ho. Shledali byste, že to není vůbec vhodné a není to na místě. Vězte
nyní, milovaní hledači pravdy, dovolíte-li Vašemu rozumu, aby dlel u neutěšujících věcí, pak
přinášíte mnohem horší věci do Vašeho obývacího pokoje, než jsou staré kosti.
Bohužel připadá mnohým velmi těžké porozumět, že nemají za žádných okolností zkoušet
zadržet vodu, která již přešla přes mlýnské kolo. Jinými slovy: Nepříjemné zážitky, ztráty nebo
jakékoliv nedokonalosti, které až do dneška přešly přes kolo Vašich zkušeností, byste neměli
nikdy držet těsně u sebe, přešly přes kolo, odpust‘te jim a zapomeňte! (Nedržet v mysli u sebe
a nezabývat se těmito negativními věcmi).
-

Dávat a odpouštět je vskutku Božské. Podívejme se na jeden příklad. Jestliže jednotlivec nebo
skupina založili nějaký podnik a tento jde do konkurzu (zkrachuje) z nedostatku porozumění,
pak je vždy příčina, že harmonie myšlení a cítění chyběla. Kdyby každý ze společníků v sobě
udržoval přesvědčení, že jen Bůh v činnosti je, existuje, pak by z toho mohl vyvstat jen dokonalý
úspěch, protože jednotlivec má svobodnou vůli. Pak způsobí, jestliže neovládá vlastní myšlenky
a pocity, že ta věc pro něho i pro jiné ztroskotá.
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Takovým způsobem působí velký Zákon, jestliže jednotlivec své myšlení a cítění neočistí
(nenapraví). Každý, kdo se dnes nachází ve fyzickém těle, udělal někdy někde mnoho chyb.
Proto ať si nikdo nenamlouvá: “JÁ JSEM SVATÉJŠÍ NEŽ TY!“
Každý by měl především vzývat Zákon odpuštění a jestliže cítí, posílá a vysílá kritiku,
odsouzení nebo nenávist proti jinému z Božích dětí, bratru nebo sestře, tak nikdy nedosáhne
osvícení nebo úspěchu do té doby, než zavolá Zákon odpuštění.
Kromně toho musí oné osobě, kterou se cítí znepokojen, se vší tichosti říci:

“JÁ TI POSÍLÁM HOJNOST BOŽÍ LÁSKY MÉ
BYTOSTI, ABYCH TĚ ŽEHNAL A OBŠŤASTNIL TĚ!“
Jenom tento postoj nás může osvobodit od zdánlivých chyb vnějšího konání.
S.G. - Jestliže lidé ve svém myšlení, ve svých rozhovorech a výrocích neustále sledují dále
nějaké konání nebo plán, který se nezdařil, pak se - jestliže se od něj neodvrátí - nakonec jistě
sami zničí.
Jenom dovoláváním se Zákona odpuštění se mohou při plném vědomí z toho vnějšího stavu
osvobodit. Kdo v sobě udržuje proti jakémukoliv zdánlivému neprávu, či nespravedlnosti,
křivdě, či bezpráví (ať je skutečné nebo ne) pocit pomsty, ten uvrhne jen sám sebe v mysli
a s tělem do neschopnosti.
Ze starých časů nám bylo zachováno nádherné zjištění: “Nejste-li připraveni sami odpustit,
jak může být odpuštěno Vám?“
Tento Zákon je jeden z nejmocnějších Zákonů, které mohou být v lidské zkušenosti použity.
Ó, kdyby přece lidé a mnoho žáků poznalo, jak věci, které nechtějí mít, k sobě přitahuji tím, že
dovolí rozumu lopotit se s disharmoniemi minulosti, které přece vnějšími smysly nemohou být
překonány.
Největší věcí, kterou hledají všichni lidé, je ve skutečnosti MÍR a SVOBODA. Ony jsou
vždy branou ke štěstí, k ní vede jen jedna cesta: BŮH, ta mocná JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST‘. Uznat a poznat to - tuto jedinou možnou cestu - jako jedinou činnou
inteligenci v našem životě a v našem světě navěky.
Udržujte pevně toto vědomí a žijte ho.
S.G. - Jednou z nejvíce udivujících věcí, kterou jsem mohl pozorovat od mého vzestupu do
povýšeného stavu (do toho povýšení), je zkreslená idea (myšlenka) svobody - ať už je to
v peněžních otázkách nebo jiných.
Existujejen jedna neotřesitelně pevná (jistá) půda (nebo skála), na kterou můžte postavit Vaši
věčnou peněžní svobodu a ta se sestává z vědění a cítění každým vláknem našeho bytí:
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“JÁ JSEM TO BOHATSTVÍ, TA HOJNOST, TA HMOTA JIŽ
ZDOKONALENÁ V MÉM SVĚTĚ KAŽDÉ POZITIVNÍ VĚCI,
KTEROU BYCH SI DOVEDL PŘEDSTAVIT NEBO SI PŘÁT.“
(pak dám pomlčku a můžu si přidat věc, kterou si přeji)
S.G. - Je to opravdu účelová a praktická věta, toto je ta pravá peněžní svoboda a jistě Vám
bude dána, udržována a nikdy Vás už neopustí. O tom Vás ujišťuji.
Na druhé straně může člověk, jestli to ví nebo ne, používat dostatečně té “BŮH - JÁ JSEM
PŘÍTOMNOST nebo BOŽÍ ENERGIE“, aby svým vnějším konáním nahromadil milióny.
Ale co mu dává jistotu, že si je také udrží?
Ujišťuji Vás, že je nemožné, aby někdo ve fyzickém světě si udržoval obrovské jmění, když si
není vědom:
“BŮH JE TOU SILOU, KTERÁ TVOŘÍ A UDRŽUJE.“
Neustále jste svědky případů, jak se velké bohatství přes noc rozplyne. Tisíce prodělali
v posledních čtyřech létech tuto zkušenost.
Kdyby si po těchto zdánlivě obrovských ztrátách uvědomili a pevně řekli:

“JÁ JSEM TO BOHATSTVÍ - BŮH V ČINNOSTI - KTERÉ SE
TEĎ V MÉM ŽIVOTĚ, V MÉM SVĚTĚ ZJEVUJE.“
Ta cesta, ta brána by se byla neprodleně zase otevřela k novému nadbytku.
S.G. - Proč říkám: “Zase otevřela k novému nadbytku?“
Odpověď: “Protože dříve stvořili nutnou hybnou sílu a dosáhli tím veliké důvěry. Proto dostávali
všechny potřeby hravě do rukou, až když ve většině případů byla vzata odvaha, často také
dovolili nenávisti a odsouzení vniknout do nich a zavřít tak bránu k dalším úspěchům.
Nechte mě Vás ujistit, milované děti Boží, ještě nikdy neexistoval v tomto světě stav, který by
byl tak špatný, tak neblahý, aby ho bylo nedokázalo přetvořit to “JÁ JSEM TA TVOŘÍCÍ
PŘÍTOMNOST BOŽÍ“, s tou věčnou energií a s tou odvahou k Vesmíru, ke svobodě a peněžní
nezávislosti každým způsobem. Zvláště bych chtěl, aby žáci, kteří stojí pod tímto zázemím, tomu
rozuměli.
V těchto dnech padajících vlád a trůnů a privátního jmění, musí jasně pochopit: Mohlo-li se
jejich jmění, jejich vlastnictví vlivem nedostatečného porozumění rozplynout, pak je ta “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ v nich, Bůh v činnosti, ten stavitel, který znovu stvoří skrze
vědomě směrovanou pozornost, k získání jejich důvěry a jejich víry, která znovu stvoří jejich
bohatství a cokoliv by si přáli.
Oni pak dovolí této mocné vnitřní energii proudit do jejich přání a ona je jedinou silou, která
kdy něco vykonala.
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Každý jednotlivec, který zdánlivě utrpěl větší peněžní ztrátu, by měl neprodleně použít
nádherné zjištění Ježiše:

“JÁ JSEM TO VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT MÝCH ZÁLEŽITOSTÍ (MÉHO
OBCHODU, MÉ PRÁCE, MÉHO KONÁNÍ….. ), MÉHO POROZUMĚNÍ
NEBO VŠEHO TOHO, NA CO SI PŘEJI NASMĚROVAT SVOJI
POZORNOST.“
S.G. - Říkám Vám, milovaní žáci, neexistuje pro Vás ani v Nebi, ani na Zemi té nejmenší
naděje, pokud budete trvat na tom, abyste trpěli nebo připouštěli ve Vašem vědomí myšlenky
a pocity kritiky, odsouzení nebo jakékoliv nenávisti a to včetně mírného odporu a odsouzení.
To nás vede k důležitému bodu, že jen Vaše vlastní činění a Váš vlastní svět se Vás dotýká.
Nemáte právo chtít psuzovat jiné, neboť nevíte, které síly a poměry v nich právě působí.
Vy znáte jenom úhel, ze kterého se na věci díváte a já Vám pravím, je-li člověk zcela
bezelstný, bez jakýchkoliv zlých úmyslů proti jiným a posílá-li někdo někomu svoji kritiku,
odsouzení nebo nenávist, pak spáchá něco horšího než je tělesná vražda.
Otázka: Proč? .
Odpověď: Protože myšlenky, i když se svého cíle nedotknou, nebo ho nepoškodí, pak se ale
stejně musí vracet k vysílači a přinést mu i vlastnosti, které jim dal (těm myšlenkám) a vždy s
nashromážděnými dalšími silami. Pak nakonec zničí sám sebe ten, kdo posílá zavrženíhodné
myšlenky jiným. Zničí sám sebe, své záležitosti a svůj svět. Není jiné cesty toto odvrátit, než aby
jednotlivec došel k poznání a vědomě tyto proudy odvrátil.
Nechte nás udělat další krok. Vždy ve všech dobách existovalo obchodní spojení, ve kterých
jeden nebo dva lidé úmyslně chtěli provést něco zlého. Tím byli jiní přivedeni do vězení - ti,
kteří neměli zlý úmysl.
Nyní Vám říkám - říká S.G. - je to neomylný Zákon, který nemůže být změněn. Kdo způsobí,
aby nevinný přišel do vězení a oloupí ho o jeho osobní svobodu jednání, kterou Bůh každému
dal do vínku, ten bude muset udělat stejnou zkušenost, kterou přál jinému, dokonce až do třetí až
čtvrté inkarnace.
Co se mne týče, říká S.G., - nechal bych se dát tisíckrát raději z plného přesvedčení zastřelit,
než bych se stal nástrojem toho, abych některé z dětí Božích oloupil o svobodu a volnost.
Není většího zločinu, který dnes zatěžuje lidskou zkušenost, než převládající použití důkazů
a indicií, které se z devadesátidevíti těchto případů ze sta, ukážou později jako zcela nesprávné.
Občas se ale pravda vnějším smyslům vyjeví.
Proto, milovaní žáci, nedopusťte nikdy, aby někdo, kdo hledá světlo, odsuzoval jiné z Božích
dětí - stále myslíme kritiku jiných, jejich způsobu života ...).
Další příklad: Předpokládejme, že někdo, koho velmi milujeme, jde obráceným směrem (proti
Boží síle). Co by udělal vnější svět jako za prvé? Zpravidla by zasedl ke kritickému soudu.
Tu nejmocnější pomoc, kterou můžete dát nebo poslat takovému člověku, u kterého neznáte
bližší okolnosti, je v tom, že mu pošlete všechnu Vaši lásku (a ne kritiku) a ve vší tichosti
budeme vědět:
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“JÁ JSEM - BŮH V ČINNOSTI - JE TA JEDINÁ ŘÍDÍCÍ
INTELIGENCE A ČIN V TOMTO BRATRU (V TÉTO SESTŘE)!“
(bratra nebo sestru můžeme pojmenovat)
Slovní nebo písemné námitky proti jinému člověku vytvoří často poměr protivenství a
namísto, aby tu činnost zrušili (výše uvedenou větou), tak ji naopak zesílí.
Nikdo nemůže ve svém vnějším vědomí nikdy vědět, co ta JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“ si přeje konat v jiném člověku.
Veškeré kritiky na jiné nejsou naším úkolem!
Toto jsou životně důležité pravdy (myšlenkou můžete také zabíjet nebo někoho učinit
nešťastným). Kdybychom se podle nich řídili, pak by přinesly velký mír do života lidí.
Mnozí ztroskotají se všemi svými obchodními snahami, protože v jejich vědomí číhají jakési
pocity chytračení, odsouzení a nenávisti.
Žák nebo člověk, který by se chtěl Světlu přiblížit velkými kroky, by neměl usnout ve své
pozornosti, pokud nepošle všem lidem, u kterých má pocit, že mu kdy učinili bezpráví,
vědomě svou lásku!
Tato myšlenka lásky poletí rovně jako šíp do vědomí těch druhých. Nemůže být zadržena
a v tom druhém zapůsobí svojí vlastní silou a vrátí se k nám tak jistě, jak jste ji vyslali.
(Podstatně těžší je toto posílat lidem, které nemáme rádi, ale i tato myšlenka se vrátí, působí
a dotyčného člověka změní).
Snad žádný jiný element není zodpovědný za tolik onemocnění těla a duše, jako je pocit
nenávisti, který je vyslán proti jiným. Nemůže se ani dost důrazně poukázat na to, jak toto zpětně
působí na mysl a tělo vysílače.
V jednom jedinci to bude vytvářet to, v jiném ono. Nechte si však jasně říci: “Zášť nebo hněv
je jenom zmírňující forma nenávisti“.
Nádhernou myšlenkou, ve které můžete neustále žít:

“JÁ JSEM TO DOKONALÉ TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ
PŘÍTOMNÉ VŠUDE V MYSLÍCH A SRDCÍCH LIDÍ “
(tato věta zavede Vaši pozornost od případných myšlenek zášti a nenávisti)
Tato myšlenka působí zázraky, přináší Vám nejen klid a mír, ale uvolňuje také neohraničené
dary přítomnosti Boží!
Jiná myšlenka:

“JÁ JSEM TEN MOCNÝ ZÁKON BOŽÍ
SPRAVEDLNOSTI A OCHRANY, KTERÝ JE VŠUDE
V HLAVÁCH A SRDCÍCH LIDÍ ČINNÝ!“
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Tuto myšlenku, tuto větu můžete s mohutnou silou použít a nasadit, právě tak jako větu:

“JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA, KTERÁ
NAPLŇUJE VŠUDE HLAVY A SRDCE LIDÍ.“
Myslíte-li na tyto pravdy, pak porozumíte, co se stalo, když tento domov zde se stal zářícím
středem té “ČINNÉ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ“. Náhle pochopíte plnou velikost této realizace
(tohoto uskutečnění).
V životní zkušenosti člověka může být vše řízeno tou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ“.
Používání té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ je tou nejvyšší činností, která existuje.
Řeknete-li “JÁ JSEM“, tak uvedete Boha do pohybu (Vaše Božství), ale co to všechno
znamená, pochopíte teprve když poznáte nezměřitelnost v používání tohoto výrazu
(míněno to “JÁ JSEM“), když to cítíte a poznáte.
Pociťte tu obrovskou sílu toho “JÁ JSEM“, jak působí ve věcech tohoto druhu zde:

“JÁ JSEM TA VŠEMOCNÁ BOŽÍ SÍLA!“
S.G. - Neexistuje žádné jiné síly, která by mohla jednat!
Když toto řeknete a cítíte, pak uvolníte PLNOU ČINNOST BOŽÍ!
Dále:

“JÁ JSEM TA VĚDOMÁ PAMĚŤ TĚCHTO VĚCÍ! JÁ JSEM TA
VĚDOMÁ PAMĚŤ A VĚDĚNÍ V POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO VĚCÍ!“
(k lepšímu zapamatování a pochopení tohoto učení)

“TA PŘÍTOMNOST TOHO “JÁ JSEM“ SE ODÍVÁ DO MÉHO
VĚČNÉHO NEJVYŠŠÍHO ROUCHA SVĚTLA!“
Když toto řeknete, pak se to stane ve stejném okamžiku skutečností.
Tajným místem Nejvyššího (Boha) je ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“. Svaté Věci,
které budou Vám zjevovány by neměly být odhazovány, neboť jsou rovny perlám.
Věřte vždy (navždy):

“JÁ JSEM TA DOKONALÁ VYROVNANOST V ŘEČI
I ČINU NAVĚKY!“
Pak je ochrana vždy kolem (okolo) Vás, neboť:
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“JÁ JSEM TA OCHRAŇUJÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST.“
Boží energie vždy čeká na to, aby byla řízena.
Uvnitř toho výrazu “JÁ JSEM“ je skryta činnost vlastní síly. Pak víte, že tu není faktor času.
Toto Vám přinese okamžitý čin a brzo budete ovládat precipitaci. Před každým stvořením,
zformováním, precipitací budete cítit bezpodmínečný klid.

ŽEHNÁNÍ:
Děkujeme Ti, ó mocná “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSIT‘, že jsme směli vstoupit do Tvého
tajného místa. Nechť Tvá moudrost řídí vždy rozdělení Tvého Světla, nechť Tvá moudrost
ochraňuje a řídí vždy naši mysl a naše těla, aby vždy jednala v dokonalém souladu s Tebou!
Protože Ty jsi volána k činu, ó mocná “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ - víme, že vykoná vše
dokonale, ať je poslána kamkoliv.
Pozn.: Praktické rady pro případy soudu.
Potvrzení pro soudní případy - kdo nestojí právě uprostřed případu, ten nechť řekne toto:

“JÁ JSEM TEN ZÁKON.“
“JÁ JSEM TA SPRAVEDLNOST.“
“JÁ JSEM TEN SOUDCE“
“JÁ JSEM TEN SOUD.“
/pak soudce rozhodne ve jménu Boží spravedlnosti/
S.G. - Kdoví, že

“JÁ JSEM VŠEMOCNÝ.“
ten také ví, že jen Boží spravedlnost zde může být vykonána.

X. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Mocná zářící přítomnosti Boží! “JÁ JSEM“ ten zářící lesk, který naplňuje každé tvoření. “JÁ
JSEM“ ten život, který proudí všemi zjeveními. “JÁ JSEM“ ta inteligence, která řídí všechnu
vnější a vnitřní činnost a která ji spojuje k dokonalému konání.
Z tvého světla MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ TA “JÁ JSEM“, jsou všechny věci
zhutněny do své formy. “JÁ JSEM“ ta nevyčerpatelná energie, která je řízena Tvojí
nádhernou nekonečnou inteligencí.
Zapal zářící střed těchto těl, které se dostanou pod tyto paprsky! Rozšiř ono Světlo, aby se
tělo a mysl prozářily plamenem a aby byly povýšeny do tvého činného, dokonalého, věčného
roucha.
Mocné Světlo! Posílej své paprsky do srdcí lidí ve všech úřadech, nastol spravedlnost,
osvícení a dokonalost Tvého JÁ, aby přinesly lidem pomoc, svobodu a světlo. Nařiď
prostřednictvím svého řídícího principu všem věcem vnější lidské činnosti POSLUSNOST!

55

Saint Germain

Škola duchovních zákonů

Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu těch Milovaných, kteří vždy bdí a slouží těm,
jejichž uctívání vnímají.
Po staletích konání jsme dosáhli ohniska, kdy zkušenosti mnoha časů ústí bezprostředně do
činu, kdy čas a prostor se stanou “JEDINOU PŘITOMNOSTÍ“ - TVOŘÍCÍM BOŽSTVÍM
nyní.
Poznáte-li, že je to “PŘÍTOMNOST BOŽÍ JÁ JSEM“, která‘ tepe v jejich srdcích, pak víte,
že Vaším srdcem promlouvá hlas BOŽÍ, a jestliže přemýšlíte o té velké pravdě:

“JÁ JSEM TA NEJVYŠŠÍ INTELIGENTNÍ
ČINNOST SKRZE MOU MYSL A SRDCE.“
(tuto větu lze poslat neomezeně, anebo s udáním adresy)
pak je (vaše mysl a srdce) ten pravý spolehlivý Boží cit naplní.
Doposud milovali lidé jen vně kruhu. Jestliže si však žáci uvědomí: “BŮH JE TA LÁSKA“ a ta pravá činnost lásky jde srdcem - pak porozumí: “NASMĚRUJÍ-LI SVOJI
POZORNOST K TOUZE VYSÍLAT LÁSKU k nějakému účelu, pak je to nejvyšší
výsadou vnější činnosti VĚDOMÍ, které může vytvářet lásku v neomezené hojnosti.
Doposud lidé nepochopili, že BOŽÍ LÁSKA je silou, je přítomností, je inteligencí, je
světlem, které mohou být rozdmýchány do neohraničeného ohnivého plamene, a je to
záležitost vědomé inteligence každého jednotlivce, zvláště žáku Světla, aby tu
“PŘÍTOMNOST LÁSKY“ tvořili tak mohutně, že se tato stane nepřekonatelnou,
nevyčerpatelnou, mír nařizující “PŘÍTOMNOSTÍ“, kamkoli si ji jednotlivec přeje
nasměrovat.
Bylo řečeno, lásce se nedá poroučet. Říkám Vám: “Láska je prvním principem života a může
být tvořena v jakékoliv síle a k nekonečnému použití, aniž je čímkoliv ohraničena!“
Takového druhu je ta vznešená výsada vědomého použití a řízení lásky.
Když říkám: “tvořit“, pak myslím to otevření brány vědomou zbožností, aby tento
nevyčerpatelný pramen lásky, který je srdcem Vašeho bytí, srdcem Vesmíru, mohl vytrysknout.
Žáci, rozmýšlejte a uvažujte, a tím učiňte tuto neohraničenou sílu lásky takovým proudícím
pramenem, že moje vědomé řízení Vám bude vždy k dispozici!
Přejí-li si, moji milovaní žáci, urychlit své osvobození od jistých událostí nebo od vnější
činnosti, pak jim k tomu slouží věta:

“JÁ JSEM TA NAŘIZUJÍCÍ PŘÍTOMNOST, TA NEVYČERPATELNÁ
ENERGIE, TA BOŽÍ MOUDROST, KTERÁ MOJE PŘÁNÍ SPLNÍ!“
(přeji si aby mne tato myš!enka již netrápila, doplním
určité přání nebo problém, kterého se chci zbavit)
Toto přinese nejrychlejší úspěch, který zákon Vašeho bytí může dovolit. Vězte kromě toho:
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“JÁ ZŮSTÁVÁM (JÁ VÍM, JÁ BUDU) NYNÍ TOU PŘÍTOMNOSTÍ,
TOU JÁ JSEM, NETKNUT PROUDY ZVENČÍ. VESELE SKLÁDÁM
SVÉ PERUTĚ A BYDLÍM V TÉ DOKONALÉ ČINNOSTI BOŽÍHO
ZÁKONA A VE SPRAVEDLNOSTI MÉHO BYTÍ A NAŘIZUJI
VŠEM VĚCEM UVNITŘ MÉHO KRUHU, ABY SE ZJEVILY
V DOKONALÉM BOŽÍM POŘÁDKU!“
To je NEJVYŠŠÍ VÝSADOU ŽÁKA A MĚLO BY TOHO BÝT VŽDY POUŽITO!
Dodám nyní něco, o čem jsem přesvědčen, že Vás to velmi povzbudí: “Každý žák, který
horlivě usiluje o cestu Světla, bude zakalen v nejtvrdší ocel, která vydrží nejdéle a unese nejtěžší
břemena. Toto může přinést jednotlivci život plný zkušeností. Touha po osvobození (zbavit se
zátěže karmy) a to uklidnění objevujících se těžkých zážitků, to zoceluje charakter a posiluje
člověka a přináší mu nakonec dokonalé a věčné mistrovství nad všemi věcmi.“
S tím správným pochopením je to lehké potěšit se z každé zkušenosti, která nás uschopňuje
obrátit se k nádherné “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ a hřát se v ní. Proto byste neměli,
milovaní žáci, nikdy být unaveni činit to pravé (správné) nebo nevyhýbat se zážitkům, které na
Vás někdy těžce doléhají. Spíše se těšte na to, že každý krok Vás povede blíž k věčnému cíli a již
nemusí být opakován.
Domnívám se, že žák zapomíná často na používání věty:

“JÁ JSEM TA SÍLA, TA ODVAHA POHYBOVAT SE STÁLE
VPŘED VŠEMI ZKUŠENOSTMI, AŤ MI COKOLIV PŘINESOU
A ZŮSTÁVÁM VESELÝ A NADCHNUTÝ (POZDVIŽEN
V NÁLADĚ), NAPLNĚN VŽDY MÍREM A HARMONIÍ SKRZE
NÁDHERNOU PŘÍTOMNOST, TO JÁ JSEM.“
(To nám dodá odvahu postavit se těmto problémům)
Běžec má na začátku závodu nádhernou předtuchu, ale když se blíží k cíli a soupeř je mu těsně
v patách, nasadí poslední síly, chytá dech a posledním skokem přetrhne cílovou pásku k
vítězství.
Stejné je to i u žáků na jejich cestě. Vědí, že použitím té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ mají
vítězství jisté. Potřebujete jen jedno - utáhněte těsněji opasky, vzchopte se a zamávejte soupeři
s lehkým srdcem Buď zdráv!
Žák je na tom lépe než závodník. Ví od začátku, že pro něj neexistuje neúspěch, protože:

JÁ JSEM TA PODPORUJÍCÍ NEVYČERPATELNÁ SÍLA
A INTELIGENCE!“
(věta na úspěch)
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Žák by neměl nikdy zapomenout, že síla formováním z neviditelného, leží uvnitř té “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOSTI“ zde, ten životní princip a ta inteligence v tomto těle. “JÁ JSEM“
všude jako SRDCE BOŽÍ té řídící inteligence Vesmíru.
Přejí-li si proto nějakou věc zformovat (precipitovat), pak vím:

“JÁ JSEM TA ČINNÁ SÍLA (TVOŘÍCÍ SÍLA), JÁ JSEM TA
ŘÍDÍCÍ INTELIGENCE, JÁ JSEM TA HMOTA, NA KTEROU SE
PŮSOBÍ, A JÁ JI PŘIVÁDÍM DO VIDITELNÉ FORMY
A DÁVÁM SI JI K DISPOZICI!“
Přemýšlení o této větě uschopní žáka k tomu, aby vstoupil do tohoto tvořivého konání bez
napětí nebo obav. Otázkou, kterou se žák při procesu precipitace častěji zabývá, je tvoření zlata.
Prvá otázka zní:“Jak může být zlato zhutněno z prahmoty, aniž se vmísíme do rozdělování
vládou?“
Od doby stvoření zlata jako směnného prostředku bylo zlato jeho mírou, tak říkajíc jeho
srdcem a dávalo jistotu při všech peněžitých vydáních. Připomeňme si, že se stalo téměř
nespočetně různých případů, ve kterých bylo zlato a množství peněz zničeno pro vnější smysly
(svět).
Miliardy dolarů takto zmizely. Protože to je většinou zlato, které je podkladem peněz, tak neni
nebezpečí, že by se překročila hranice stanovená vládou kjejich použití.
Také se ztratilo za miliardy španělského zlata a peněz jiných zemí, potopily se v moři, byly
spáleny, takže by precipitací musela nabýt obrovských rozměrů, aby byla zákonitost peněz
(jejich hodnota) ohrožena. Také se zlato zhutňuje v přirozeném stavu a proto může být jeho
použití zákonem kontrolováno.
Svět nabídl nedávno za zvyšování výroby zlata prémie. V roce 1932 panovala ještě velká
deflační krize (zmenšení oběhu peněz), jako následek nedostatku peněžních prostředků
a nedostatku zlata. Dramatické líčení této “války zlata“ najdete v Londonově knize “Mystičtí
mistři“.
Proč se zlato tedy nezhutňuje k blahu světa? Necítím se zodpovědným za tyto otázky, které
pokládáte, když začnete tvořit zlato, aniž byste vlastnili důl, z kterého byste to zlato zdánlivě
těžili. Protože nemáte zdání, jak velká je zvědavost rozumu, když nasměrujete jeho pozornost
na zlato. To by vnější svět uvedlo do zlaté horečky.
Ale přece:

JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ STOJÍ NAD VŠÍM!“
Předpokládaná otázka po původu zlata je jen vynalézavý pokus objevit jeho samotný pramen.
Těm, kteří se ptají, bychom mohli odpovědět, že je to obchodní tajemství.
Řekněte jednoduše: “Zde je to zlato. Jestliže není plnohodnotné, pak ho odmítněte. Je-Ii
plnohodnotné, pak je Vaší povinností na základě zákonů Vaší vlády ho přijmout.“
Pochopte, milovaní žáci, že jen ve vnější činnosti fyzického světa můžete potřebovat směnný
prostředek. Kdo dosáhne schopnosti a síly ovládání precipitace, má malou potřebu zlata nebo
peněz, či nějakého směnnéhó prostředku, leda v příležitostných případech.
Jestliže vstoupíte jeden po druhém do stavu povznesení (spirituálního, t.j. osvícení), pak se
budete srdečně smát zdánlivé důležitosti, kterou jste dávali vnějším otázkám fyzického
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vnějšího světa. Tyto všechny otázky jsou “maja“, to znamená neustálé změny.
Nezapomínejte na to, že je jen jedna věc ve Vesmíru, která je stálá, skutečná a věčná - ta “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOST“, Bůh ve Vás, vlastník, stvořitel, inteligence, která ovládá všechny
vytvořené formy.
Pak víte, že jste onou “PŘÍTOMNOSTÍ“, onou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“, milovaní
žáci, která Vás postaví na místo a učiní Vás nezávislými na veškerém vnějším tvoření.
Nechápejte mě špatně, já vím, že musíte dostatečným způsobem dospět do tohoto
porozumění, ale jste-li upřímní a plní nebojácné rozhodnosti, tou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“,
tím TVOŘÍCÍM BOŽSTVÍM ve Vás a snažíte se poznávat, pak vystoupíte poměrně rychle,
měřeno Vašimi vnějšími smysly, k ovládání a nezávislosti, kdy budete moci říci všem vnějším
věcem: “Je možné, že jste mě kdysi zneklidňovaly?“
Někteří z Vás mají nejasné tušení, jak hrubě a matně se jeví vnější formy, když se jednou od
nich osvobodíte. Těm jemným, vyšším smyslům se zdá být nepochopitelné, že jste kdy mohli
používat tak nedokonalou formu a obdivovat ji a že to činíte ještě teď.
Kdybyste byli poznali již dříve tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“, používali ji a těšili se jí, tak
jako to činíte dnes, tak by se byly staly tyto vnější formy mnohem jemnějšími a vy byste se k
nim mohli vrátit s velkým půvabem. Z každého kroku, který nás přiblíží blíže k cíli, bychom se
přece měli těšit a doufat v další kroky, NEBOŤ: NADĚJE S DŮVĚROU A DŮVĚRA SE
SKUTEČNOSTÍ.
Tedy, milovaní žáci, nedovolte za žádných podmínek, aby zkušenost vnějšího světa pro Vás
ztratila kouzlo! Navíc se těšte z této zkušenosti každý den, každou hodinu, každou minutu, která
Vás přiblíží k cíly svobody, vysvobodí od všech omezení této svobody, po které jste tak dlouho
toužili a přáli si ji.

V některých z Vás září Světlo již velmi jasně.
Stoupejte dále k výšinám s klidnou, nebojácnou rozhodností, protože:

“JÁ JSEM ONA VELKÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTFRÁ TĚ (VÁS)
PODPORUJE A NIKDY NESELŽE.“
(nejen mě, ale i lidi v širokém okolí)
Znáte staré rčení, které chtělo povzbudit zvláště vojáky, kteří toužili po svobodě. Nuže,
milovaní žáci, říkám Vám: “Vy nejste žádní zbabělci! S Vámi je to zlaté Světlo pravdy, moci
a mistrovství nad všemi vnějšími věcmi, které Vás omezovaly (svazovaly)!
S mocnou vlnou té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ“ zpřetrháte všechny řetězy,
rozmetáte každé zdání omezení a postavíte se dovnitř Vaší svobody, ta nádherná, zářící,
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vznešená bytost, kterou ve skutečnosti jste!“
Používám velmi rád toto zjištění:

“JÁ JSEM ZDE A JÁ JSEM TAM!“
Přemýšlíte-li o něm (o tom zjištění), pak nebudete moci jinak, než překonat pocit oddělení
(osamocení).
Žáci nejsou dostatečně jisti, z toho vznikají vždy obavy a obavy tvoří napětí. Jestliže se
povznesete k vyšši činnosti, pak budete nacházet čím dál víc uvolnění.
Jestliže se má něco stvořit (precipitovat), pak zůstaňte vždy důstojně klidní. Buďte vždy
šťastni a těšte se z PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ! Ale volte vždy rovnováhu - střední cestu.
Držte se v tomto vznášejícím se středu! Můžeme se těšit z klidného vznášení zrovna tak
hluboce, jako z divoké přemrštěnosti!
Zprostředkujete jiným cosi, co potřebují, protože každá lidská bytost potřebuje rovnováhu,
vědomou realizaci nutného klidu a netečnosti. Jestliže tyto vlastnosti máme, pak jsme vždy
chráněni. Netečnost v sobě nese jistou sílu sebeovládání a bdělosti, které jsou velmi podstatné.
Budete tou dobou nejen nadšeni, ale také udiveni těmi nádhernými věcmi, které Vám
může netečnost přinést.
Používejte:

“JÁ JSEM TA DOKONALÁ NETEČNOST, KTERÁ VŠE OVLÁDÁ.“
(pomůže k vnitřního klidu)
Když použijete tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“, pak to činíte s pocitem jistoty, že ji (tu
“PŘÍTOMNOST“) máte stále kolem sebe.

Necht‘ každý zkusí následující větu! A necítíte-li okamžité výsledky, pracujte trpělivě dál!
Jistě se dostaví, když sejí budete držet:

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ NAPLNÍ TUTO
VODU ŽIVOTADÁRNOU ESENCÍ, KTEROU DO SEBE POJMU A
KTERÁ MÉ TĚLO OBNOVÍ K DOKONALÉMU ZDRAVÍ
A
VĚČNÉMU MLÁDÍ!“
(možno dát místo vody každé jídlo)
Zdůrazněte často:

“JÁ JSEM ZDE A JÁ JSEM TAM!
“JÁ JSEM VŠUDE VĚDOMÝ ČIN!“
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K disharmonickým čilým činnostem poznamenejte:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ TOMU ZABRÁNÍ!
JÁ JSEM TO PŘITAKÁVAJÍCÍ MÍRUPLNÉ OVLÁDÁNÍ VŠECH
TĚCHTO POMĚRŮ!“
Ve větě

“JÁ JSEM VĚDOMÍ“
je moudrost, která vše zná, co je třeba.
Vězte vždy:

“JÁ JSEM TA ŘÍDÍCÍ, OVLÁDAJÍCÍ, BOŽÍ PŘÍTOMNOST
TOHOTO SETKÁNÍ NEBO TÉTO SITUACE.“
Nic se nemůže dostat do fyzické formy, co nebylo nejdříve dokončeno na neviditelné nebo
vyšší rovině.
Žáci by se neměli zmiňovat o tomto poučení, ale těšit se z něho a žít podle něho. Budou-li
takto činit, pak budou z něho stále více přijímat, neboť se nebudou moci směšovat žádné rušivé
frekvence.

ŽEHNÁNÍ:
Nádherná přítomnosti “BOŽÍ, JÁ JSEM“! Chválíme a děkujeme za tento pocit jistoty Tvé
přítomnosti, který pod tímto zářením vzkvétá ve vědomí těchto žáků! Těšíme se z toho velkého
Světla Tvé přítomnosti, které každého objímá, které jde ke každému člověku a které přemění
každou disharmonii v lásku a mír.
Děkujeme Ti.

XI. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:.
Z velkého ticha, ó Ty zářící bratře, jseš nám vítán, Ty a tvoje tvoření pro celý svět! Pohnul jsi
svým rozevírajícím klínem ďopředu v těchto dnech, aby ti, kteří stojí pod těmito paprsky, si
všimli Tvé přítomnosti. Ó Ty velké světlo, které osvěcuje všechny pozemské mysli a ukazuje
jim Věčnou přítomnost, tu inteligenci, která osvěcuje všechnu činnost toho “JÁ JSEM“, která se
všude individualizovala!
Chválíme a děkujeme, že jen jedna inteligence vše řídí a že je povinnosti žáka vždy uznávat
tuto skutečnost, ať je zdání jakékoliv. Tak se stane žák zářícím kanálem, kterým teče pravda
jako mohutný proud, jenž se vléva do velkého moře života. Chvála a dík, že z ticha přišla jiná
přítomnost, která bude lidi žehnat, osvítí je a pozdvihne. Prostřednictvím síly té “JÁ JSEM“ a tou staletími nahromaděnou moudrostí a energií - dávám do myslí lidí onu inteligentní činnost,
která je bude správně řídit a bdít nad jejich odpovídajícími činy.
Pomocí toho “JÁ JSEM“, toho “UNIVERZÁLNÍHO JÁ JSEM“, toho velkého Jedinečného,
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nařizuji této síle, aby byla ve všem činná!
Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu Vznešených a od velkého Mistra Himalaje.
Mistr Himalaja
Je to poprvé, co je vnějšímu světu představena přítomnost tohoto zářícího bratra. Je to ten, po
němž byly pojmenovány Himalajské vrchy. Od té doby, co byly pozdviženy ke své velikosti,
tvoří s nezměněnou stálostí onen svatý životní proud. Od té doby byly ony duše, které vstupují
do jejich okruhu působení, zachyceny a pozdviženy v ony svítící, záříčí postavy, které už dávno
vysílají své paprsky tvoření, aby lidi léčily a žehnaly.
Osudy Indie a Ameriky jsou spolu spleteny jako dvě révy, které obepínají “Strom života“.
V těchto dnech zase přichází zářící pomoc, aby se pokusila uvést do harmonie mysli Ameriky,
aby vzestup této země se mohl uskutečnit bez překážek a bez přerušení. Dnes žijí v Americe
tisíce, kteří se zde po dřívějších životech v Indii narodili, zatímco se tisíce dřívějších Američanů
narodilo v Indii. Oni slouží duchovní výměně a vyrovnání, které potřebují oba světadíly.
To velké bytí, které bylo u Vás zavedeno, nyní zase vystoupilo po mnoha staletích “velkého
ticha“, aby uskutečnilo ono vědomé smísení v duchu a tvoření, aby nabídlo kalich, naplnilo jej
tekutým ohněm ducha a vlilo do srdcí lidí, aby to v těchto lidech vytvořilo nejvyšší touhu po
stále větším světle, aby hleděli na velký pramen světla a jen jemu důvěřovali: Tomu “JÁ JSEM“
tomu BOHU, který je všude činný!!!
Jestliže tato Velká přítomnost zase vstoupí do činnosti lidí, pak prolne jako světelné vlákno
všechno tvoření v Americe a na celém světě a rozprostře své zářící bytí, jako plášť z měkce
padajícího zlatého sněhu! Mysli lidí jí budou prolnuty, aniž si toho většina bude vědoma, ale
někteří budou cítit tuto vnitřní, prolínající přítomnost!
Kdo toto záření bude přijímat a kdo zároveň zůstaně na cestě svého krásného vzestupu, ten
bude brzy vnímat jisté činnosti nervů, což urychlí jeho mistrovství nad vnějšími formami. Toto
přinese mistrovství nad všemi podmínkami a poměry, které zdánlivě dokážou svazovat
a ohraničovat.

Bylo by udivující, kdyby Vaši žáci nepociťovali tu sílu a přítomnost tohoto VELKÉHO
BYTÍ. Zatímco teď hovořím, jdou jeho paprsky k nim a dotýkají se jejich srdcí. Cítím tuto
převelikou radost, jejíž původ však oni neznají!
Buďte bdělí, Vy všichni a Vaši žáci, a přeměňte vše, co Vaše smysly pocit‘ují jako překážku!
To se dá cvičit v každodenních úkolech. Jestliže Vám Vaše smysly říkají, že je zima, pak
změňte toto vědomí a tvrďte, že je teplo! Sdělují-li Vám smysly příliš horko, pak změňte tento
stav tak, že budete mít pocit dokonalého, blaženého chladu. Naplní-li přílišná radost z některých
osvícení Vaše smysly, pak řekněte: “Bud‘ klidný v míru!“ A obnovte zase ten klidný a chladný
klid.
U všech pocitů smyslů je ideální: Pohybovat se ve střední linii, udržovat rovnováhu, neustále
používat klidnou nadládu toho “JÁ JSEM“
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Podaří-li se to, pak bude proudit neustálý proud tvořivých myšlenek a sil ze srdce toho
velkého CENTRÁLNÍHO SLUNCE, z domova této velké bytosti, mistra Himalaja. To Vás
uschopní přijímat a používat nezměřitelně více této ZAŘÍCÍ ENERGIE, kterou on vysílá. Děje
se to z určitých důvodů takové povahy, že Vaše pozornost bude nyní obrácena k němu.
Pochopíte-li co se děje, pak se Vám budě dostávat - přes Vaše vlastní úsilí - oné ENERGIE
v neomezené hojnosti.
Žáci si musí vždy uvědomovat, že mistr k nim nepřichází proto, že by to žáci tak chtěli, nýbrž
proto, že byli vyvoleni, aby přijímali toto záření. To je takové dávání přednosti, že pravý dosah
toho se nedá vyjádřit slovy, což se dá ve skutečnosti jen vnímat nebo vidět pouze v našem nitru.
Také by mělo být jasné, že není úkolem mistrů řešit problémy žáků za ně a osobovat si právo
moci za ně nést i odpovědnost. Mistři mají spíše jen zprostředkovat to rozumové pochopení,
jehož praktické použití v životě žáka mu umožní řešit sám své otázky a úkoly. Tím dosáhnou
žáci potřebnou sílu, odvahu a důvěru, aby kráčeli vpřed, krok za krokem a dobyli svého
vlastního vědomého mistrovství nad svým vnějším “JÁ“ a svým vnějším světem.
Dosáhne-li růst, toto rozšíření, určitých stupňů, pak je stále, znovu slyšet, jak žáci s velkou
upřímností zvolají: “VELCÍ MISTŘI, pomozte nám řešit náš úkol!“ Chtěl bych Vám říci k
Vašemu povzbuzení a posílení, že ta zářící přítomnost Mistra vyzařuje mnohem více síly,
odvahy, důvěry a světla, než žáci mohou vnímat svými vňějšími smysly. Je jen jedna cesta, jak
jeden moudrý člověk může druhému přinášet trvalou pomoc: Musí svého bratra nebo sestru
zavést vědomě do znalosti jednoduchých zákonů, s jejichž pomocí se může ten druhý uchopit
žezla, dobýt vítězství, plnou vládu nad svým vnějším JÁ.
Jestliže učiníme za žáka to, co je třeba k řešení jeho úkolu, pak to zpomalí nejen jeho pokrok,
ale nesmírně ho to oslabí!
Žák může vstoupit do plnosti své vlastní síly, jen když uplatní svou vědomou sílu, když
dobyde četná vítězství, jimiž dosáhne své důvěry. Žák kráčí vpřed tím, že uplatňuje plnou silou
a mistrovsky vědomí té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, aniž by jeho vědění o cíli, jeho vitězství
mohlo být v nejmenším otřeseno.
Máme své důvody, proč neříkáme dříve něco žákům o naší pomoci, kterou jim dáváme!
Tímto způsobem chceme zabránit tomu, že se přílíš spolehne na nějakou vnější podporu.
Kdybychom něco řekli nebo činili, co by žáka přimělo chtít se na nás spolehnout, protože se
dozvěděl o naší přítomnosti, pak by to bylo největší chybou, kterou bychom mohli učinit.
Přesto by se žák neměl nikdy bát a měl by vždy vědět, že každá možná pomoc je vždy
poskytována, trvale a odpovídá stupni konání, kterého již dosáhl - ta “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOST“, zástup postoupivších mistrů, vzkříšený JEŽÍŠ KRISTUS - ti všichni
slouží té stejné věci. Uznáním a používáním té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI můžete jistě
vytvořit každou hodnotu, kterou byste chtěli proměnit ve vnější, vědomou formu. Musíte to
jen učinit.
Pro každého je nutné připomenout vnějšímu vědomí vždy následující skutečnosti: Řekne-li
někdo “JÁ JSEM to nebo JÁ JSEM ono“, pak uvede Boha do činnosti, to znamená: Jeho
individualizovaný život, život Vesmíru, co vším vládne. Je nutné, je životně důležité nikdy
toto nezapomenout!
63

Saint Germain

Škola duchovních zákonů

V tomto vědomí budou neustále narůstat radostné frekvence žáka. Toto je jistá cesta k plnému
mistrovství. Proto, by nikdy neměla být přerušena radost z této cesty. Žáci a žákyně musí dojít k
jistému poznání, že ona (ta JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST) je tou vědomou, řídící silou
v jejich životě, v jejich vědomí, a že ji dokáží naplnit hodnotami, které potřebují nebo si je přejí!
Žáci, v jejichž tělech se někdy ukazují zdravotní rušení, by si častěji měli uvědomit toto:

“JÁ JSEM TEN DOKONALÝ, OVLÁDNUTÝ DECH MÉHO TĚLA!“
Zároveň byste měli tak často, jak jen je možné cítit, jak sami tímto rytmickým dechem
dýcháte. To uvede Váš dech do určité rovnováhy, což nesmírně ulehčí ovládání myšlenek!
Opravdoví žáci by se měli pokud možno vyvarovat naslouchání zneklidňujících věcí, protože
by jinak dovolili nevítaným (nežádoucím) věcem, aby vešli do jejich vědomí. Jestliže jim není
možné držet se taktně stranou takových hovorů, pak by měli říci sami sobě:

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ ZDE BDÍ
A OKAMŽITĚ STRÁVÍM VŠE, CO SE POKOUŠÍ MNE RUŠIT!“
(nebo NÁS - i pro jiné osoby, je dobré si to říci před spaním)
Tak ochráníte nejen sami sebe, nýbrž pomůžete i jiným osobám. I když žák nemá mít nikdy
před čímkoli obavy, pak je přesto jistě nutné, že zůstává vědomě bdělým, až dosáhne
dostačujícího mistrovství k ovládnutí svého myšlení, cítění a chtění!
Ze Zlatého města přichází tento neomezený silový proud pro blaho žáků, kteří stojí pod tímto
zářením, ale právě tak pro všechny lidi, kteří hledají Světlo. Zkoušejte co možná nejčastěji
zůstávat v radostné frekvenci té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“. Dávejte veškerou svou sílu jí.
(BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI) a nestrpte aby Váš rozum pochyboval!
Odhoďte vše, co je negativní a věnujte vše té nádherné “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“
a přijímejte její magická zjevení! To je ta mocná, zázraky působící přítomnost, která řeší
všechny věci, nejen problémy, nýbrž všechny otázky, jejichž zodpovězení je třeba.
Jedno důležité zjištění by mohlo žákovi velmi pomoci:

“JÁ JSEM TY ZÁZRAKY PŮSOBÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST
VE VŠEM, CO BYCH CHTĚL MÍT USKUTEČNĚNO!“
(na konci udělám pomlku a doplním např. dokonalé zdraví pro XY, adresa
a vše ostatní nechám Boží energii)
-

.

.

Úvahy a přemýšlení o významu tóho “JÁ“ nebo “JÁ JSEM“ přinášejí žákovi zážitky, zjevení
a žehnání neocenitelných hodnot. Já jsem si jist, že Vaši žáci brzy ukáží a pocítí udivujíví účinky
takového použití. Cítím, že porozumění a používání těchto sil je dnes větší, než kdy předtím.
Ve vyšších rovinách (sférách) a během spánku je to neustálé se setkávání a vzájemná pomoc
mnohem mocnější, než by to vnější vědomí mohlo vnímat.
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“JÁ JSEM TA VLASTNOST VŠEHO, CO BYCH CHTĚL
POUŽÍVAT!“
(materializační věta)
Tím víte, že vše, co je ve Vašem vědomí, můžete stvořit do viditelné, hmatatelné formy.
V tomto okamžiku, kdy dokážete uklidnit a ovládnout otázky vnějšího rozumu, budete mít
největší zjevení jedno za druhým!
Mistr Himalaja se rozhodl k novému působení, protože poznal jeho nutnost. Spojuje
výměnou zejména Ameriku a Indii, toto je jeho velký úkol. Stane-li se vnitřní přítomnost
účinnou, pak padá všechna čilost ve vnějším světě. Tak to musí být, protože ona musí
poslechnout tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“.
Velká Boží přítomnost rozsévá zlatý sníh přes Ameriku, aby ho lidé a každá částečka
atmosféry do sebe pojímali. To uschopní zvláště žáky, přijímat mnoho pomoci a blaha,
protože se stali ohniskem tohoto vyzařování. Je to dobré, když se žáci naučí porozumět, že
v národech i v lidech musí působit určité vlastnosti, pokud má být dosaženo v určitých dobách
určitých cílů.
To je důvod, proč se objevují zvlášť VYSOKO STOJÍCÍ BYTOSTI. Ony ztělesňují ve
vysoké míře tu vlastnost, kterou ten který národ potřebuje. Ti žáci, kteří toto poznání přijmou
celým srdcem, pociťují, že do jejich života vstupuje, k jejich blahu, nový bytostní rys.
Činnost očekávání je tím předpokladem, který teprve umožňuje příjem vnitřní přítomnosti Boží.
Ona je schopností, která může být s velkým úspěchem použita žákem, který jí věnuje svůj čas.
Plánujeme-li například něco, z čeho očekáváme velkou radost, tak se cítíme mocně
povzneseni. Můžeme použít stejnou sílu očekávání u všech věcí, které bychom chtěli získat nebo
používat, protože jim to mimořádně usnadňuje CESTU K TVOŘENÍ! Sjedná-li přítel
telefonicky, že se setkáte ve městě, pak očekáváte, že jej brzy uvidíte. Přejete-li si setkat se
s mistry, pak je nejprve třeba tuto událost očekávat s jistotou. Bude to velkou pomocí. Proč
neočekáváte tedy, že se s nimi teď hned setkáte?
Lidé se stali ve svých zvycích tak abnormálními, že se rušivě vměšují do svého dýchání a do
mnoha jiných procesů.
Použijete-li tuto větu:

JÁ JSEM TEN VYROVNÁVAJICÍ DECH!“
pak Vám to přinese mnohem více užitku, než mnoho dýchacích cvičení a bez pomoci
postoupivších mistrů. To budoucí udivující působení vzroste použitím té “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“, protože s její pomocí může být vykonáno vše. Uvědomte si často tuto větu:
“JÁ JSEM TEN VYROVNÁVAJÍCÍ DECH!“ To uvede tu vnitřní činnost, která v sobě
obsahuje všechnu vnější dokonalost, do pohybu. Ať chcete konat cokoliv, pozvedněte se vždy do
vědomí toho “JÁ JSEM“, pak dokážete okamžitě působit. Mějte ve sve mysli stále klidnou
jistotu, kráčejte neúnavně svou cestou.
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ŽEHNÁNÍ:
Ty mocná Přítomnosti, kterou jsme uvítali s velkou radostí, děkujeme Ti za Tvé velké,
nádherné záření, Tvé světlo a Tvou vítěznou sílu a očekáváme s naprostou důvěrou, že budeš
vyžadovat od lidí spravedlivé konání.
Pozn.: S.G: “Musím teď cestovat dál!“
Otázka: “Kam?“
Odpověď: “Domů.“
Otázka: “Do kterého domova?“
Odpověď: “Do Zlatého města!“
Zlaté město je oděno v elektronové hmotě (látce) a je zrovna tak hmatatelné, jako Váš fyzický
svět pro Vás. Uvnitř záření Zlatého města jsou světla, která jsou o mnoho jasnější, než záření
vycházející z města, jako světla v této místnosti, která jsou zářivější než atmosféra. Uvnitř
každého je v určitých ohniscích vědomí. Tam je světlo k osvícení! Jednotlivé bytosti, které se
tam pohybují, jsou obklopeny vlastním zářením, stejně jako lampy této místnosti.

XII. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:.
Ty mocná, nekonečná přítomnosti, Ty vše prolínající Inteligence, Tvá láska, moudrost a síla
vládnou nade všemi věcmi! Tvá Boží spravedlnost neustále působí v životech, ve světech těch,
kteří na Tebe hledí s neotřesitelnou rozhodností.
Chválíme Tě a děkujeme Ti za to, že jsi řídící mocí a určující inteligencí, která stojí nade
všemi věcmi. Bůh najde vždy cestu pomoci těm, jejichž srdce se obrací k němu!
Život přináší události a zkušenosti, které se zdají být plné tajemství. Jestliže jim správně
porozumíte, pak se ukážou být přestrojenými žehnáními. Neboť každý zážitek, který nás
přiměje k tomu, obrátit se rozhodně k té JEDINÉ TVOŘÍICÍ PŘÍTOMNOSTI “JÁ JSEM
BŮH“ v činnosti, slouží tím nádhernému účelu a stane se velkým požehnáním!
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Nešt‘astné poměry, ve kterých se nachází mnoho lidí, vznikají ze dvou důvodů:
1) Lidé hledají vždy prameny podpory a řídící inteligence, které leží mimo ně.
2) Láska je Nejvyšší Přítomností a silou ve Vesmíru! Všechny podmínky, které jsou proti nám,
nemají pro nás význam, jestliže se nikdy nedáme zmást, a nenecháme-li se odvrátit od té
velké pravdy: (bez lásky není nic!)

“LÁSKA JE STŘEDEM VESMÍRU, OKOLO
KTERÉHO SE VŠECHNO TOČÍ!“
To neznamená, že bychom měli milovat nesoulad nebo něco, co neodpovídá Kristovi! Ale
místo toho můžeme milovat BOHA v činnosti, tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“, která je
všudypřítomná, neboť opakem nenávisti je láska a nikdo nemůže nenávidět, jestliže hluboce
miloval. Napomenuti Ježíše má v podstatě tento smysl.
Každá lidská bytost je mocí, která je určena k tomu, aby sama vládla nad svým životem a nad
svým světem. Kdo pozná, že v každém člověku je stále znovu ta “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“ účinná, ten ví, že má ve svých vnějších rukách žezlo Vrchní Výsosti a že by
měl svou vědomou odhodlanost podpořit přesvědčením, že nepřekonatelná přítomnost BOHA je
každý okamžik inteligentní činnosti v jeho světě a v jeho úkolu!
Naše pozornost nás uchrání před tím, abychom lpěli na vnějších jevech, které nikdy
nepředstavují pravdu, není-li případně ten jev, o který právě jde, osvícen tou “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTÍ!“ Nezáleží na tom, jaký úkol v životě jednotlivce se má řešit. Vždy je jen
jedna síla, přítomnost a inteligence, která je sto vše řešit.
Uznání té všemocné přítomnosti Boží jednotlivé bytosti, do čehož nemůže rušivě zasáhnout
žádná vnější činnost, pokud se nenechá pozornost člověka, vědomě, či nevědomě odvrátit od
jejího centrálního poznání a souhlasu s tou nejvyšší Boží silou.
Životní principy neustále působí a snaží se neustále proudit do tvoření a tím vytvářet svou
přirozenou dokonalost. Ale lidské bytosti mají svobodnou vůli a způsobují vědomě i nevědomě
všechna možná zkreslení. (Jev, kdy se barví naše myšlenka na zlato či na černo). Jednotlivec,
který obrací svou pozornost neustále a pevně k té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, na
Boha a koná v souladu s Bohem, se stane nepřekonatelnou mocí, která se nedokáže dotknout
žádného lidského jevu, či vyrušit ho.
Uznáním toho “JÁ JSEM TU a JÁ JSEM TAM“ povstanou přátelé a podpoří nás, kdykoliv
to je pro nás nutné, protože:

“JÁ JSEM TI PŘÁTELÉ, KTEŘÍ SE OBJEVÍ, KDEKOLIV
A KDYKOLIV JE TO NUTNÉ!“
Osvobození od všeho vnějšího vlivu nebo vměšování může být dosaženo jen uznáním té “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, BOHA v činnosti, v životě a ve světě jednotlivce. Často to
vyžaduje silnou odhodlanost neotřesitelně setrvat v této přítomnosti, protože všechny příznaky
svědčí proti člověku. Ve skutečnosti se nemohou tyto příznaky nikdy zformovat.
Tato stará věta naprosto platí: “Člověk je poražen teprve tehdy, když se vzdá!“
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Činnost vnitřních vizí a vědomí té vysoké přítomnosti způsobují, že z jednotlivého člověka
vyzařuje mocný silový proud, zahalí jej a je nepřekonatelný více než stěna z oceli!
V průběhu mnohých tisíciletí obracela většina lidí svou pozornost ke světu vnějších jevů a tím
si způsobili mnoho disharmonií a nesnází. Ale dnes tisíce lidí začínjí chápat tu “ BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ v sobě, jako nepřekonatelnou moc a tím se pozvedají nad nespravedlnost,
nesoulad a bídu vnějšího světa.
Pokud lidé, jednotlivě nebo celkově, nebudou mít dostatečně dlouho svoji pozornost
obrácenou k té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI, k BOHU ve svém nitru, budou se vidět obklopeni
světem toho nežádoucího. Ale každý jednotlivec má moc pozdvihnout se nad tento svět (neřád)
skrze svou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“! Nejprve je třeba udržet vysokou rozhodnost, když
zdánlivé vnější poměry činí dojem nepřekonatelnosti. Jestliže však dynamický, vědomý postoj
a pozornost zůstávají pevně nasměrované na přítomnost BOHA V NITRU, pak zazáří
přítomnost jako blesk v bouřkových mracích a pronikne a rozpustí vše, co se hrozivě
nashromáždilo!
Kdo kráčí odvážně vpřed, cítí, jak stále méně může být překonán tím neblahým vnější světem.
Výrok Ježíše:

“POZNEJTE PRAVDU A ONA VÁS OSVOBODÍ!“
v sobě tak skrývá jednu z nejjednodušších a největších pravd všech dob, protože prvním
předpokladem poznání pravdy bylo vědění, že v sobě nesete tuto nepřekonatelnou přítomnost
BOHA. Víte-li to a jste-li si toho ve Vašem vědomí zcela jisti, chci tím říci: Jestliže vystoupíte
proti všemu, co se Vás zdá sužovat, s tou neotřesitelnou jistotou, dokazujete, že tato přítomnost
ve Vás samotných je!
Nyní následuje Váš další krok a bude Vám jasné:

“JÁ JSEM TA OSVĚCUJÍCÍ, ZJEVUJÍCÍ PŘÍTOMNOST, DÍKY NÍŽ
ŽÁDNÁ VNĚJŠÍ ČINNOST, KTERÁ MĚ CHCE NĚCO NAUČIT,
MĚ NEMŮŽE BÝT UPŘENA, NEBOŤ JÁ JSEM TA MOUDROST,
JÁ JSEM TO VNÍMÁNÍ, JÁ JSEM TA ZJEVUJÍCÍ SÍLA,
KTERÁ NECHŤ PŘIVEDE VŠE KE MNĚ, ABYCH VIDĚL
A ROZUMĚL A MOHL JEDNAT S POCHOPENÍM!“

“JÁ JSEM TA JEDINÁ INTELIGENCE A PŘÍTOMNOST,
KTERÁ MŮŽE BÝT ČINNÁ!“
Jakmile toto skutečně pochopíte, je lehké uvidět, že máte žezlo ve svých rukách a že můžete
pomocí té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ donutit vše, co byste měli znát, aby se Vám to zjevilo.
Zároveň Vás ujišt‘uji, že se toto stane, aniž byste se v nejmenším dotkli svobodné vůle nějaké
jiné bytosti.
Je na čase, aby děti Boží, které hledí ke světlu, dorostli k tomuto poznání (zacházení s Boží
přítomností). Říkám Vám, není žádným neprávem a žádnou chybou, domáháte-li se toho
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a chcete-li to, co Vám náleží. Nevměšujete se tím žádným způsobem do konání žádné jiné
bytosti.
Pokouší-li se jiní svojí vnější činností vzít Vám to, co nám náleží, pak je kdykoliv Vaším
právem nařídit tou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ BOŽÍ“, že to vše bude uvedeno na správnou
míru a to, co je naším vlastnictvím nám bude navráceno. Přitom se musíme velmi vyvarovat
lítosti.
Jestliže jsme BOŽÍ SÍLU uvedli do pohybu a začne-li BOŽÍ SPRAVEDLNOST působit,
pak nesmíme chtít přerušit slabošským soucitem zákonný děj v našem nitru.
Jestliže jsou lidské bytosti zcela ovládány svým vnějším JÁ a nevěnují-li žádnou pozornost
Boží síle, která jim dává život, pak lehce upadnou do chyb, že se dopustí nějaké nespravedlnosti.
Znamená to snad, že jim máme dovolit, aby se toho dopustili v našem světě? Nikoliv! Víme, že
v sobě neseme tu mocnou sílu BOHA, která může všude vyžadovat a nařizovat právo
a spravedlnost!
Chtěl bych Vám dát příklad: Jedna z mých žákyň musela projít tísnivou zkušeností. Byla na
vysoké duchovní úrovni a já jsem jí řekl, že by měla vyžadovat právo a spravedlnost. Řídila se
podle této pravdy a bez prodlení se vracely rány těm, kteří jí chtěli způsobit bezpráví (křivdu).
Této žákyně se poté z velké dobroty srdce zmocnila lítost, že žádala spravedlnost. Přišla ke mně
a zeptala se mě: Co mám dělat?“ Bez váhání jsem jí odpověděl: “Drž se pevně příkazu, který jsi
vyslovila! Nejseš zodpovědná za to učení, kterým tito lidé, kteří Ti křivdili, ještě musí projít.
Ponech tomuto nutnému dění volný běh a nenech se jím znepokojit.
Začínají-li se lidé dopuštět bezpráví, pak uvedou ve stejném okamžiku do pohybu velký
vesmírný nebo karmický zákon odplaty (akce a reakce) a nemohou pak klást odpor ani uniknout
jeho ranám (hodí je zpět) tak, jako by nemohli zadržet oběh planet! Nevinné oběti se často zdá,
že oplata přichází až za velmi dlouhou dobu (Boží mlýny melou ...). Avšak, oč déle se odveta
oddálí, o to mocněji se pak projeví. Neexistuje lidská bytost, která by mohla uniknout tomuto
zákonu.
Často si představují žáci a jiní lidé, že by bylo možné přát někomu něco zlého (třeba kletba),
což by se mohlo stát i účinným. Ujišťuji Vás, že to není možné.
Je jen ta jediná možnost (cesta), že se někdo otevře účinkům nežádoucích myšlenek, když
strpí sám v sobě pocity odsouzení nebo nenávisti. Učiní-li tak, pak vytvoří to, nač věří. Zák,
který ví o síle Boha v sobě, se nemusí nikdy ničeho bát z žádné strany. Jednotlivec může, jestliže
chce, zažít ve svém životě a ve svém světě plné konání BOHA. Je to prostě otázka vlastního
rozhodnutí.
Přejete-li si mír a harmonii, pak vězte:

“JÁ JSEM TA SÍLA, KTERÁ JI TVOŘÍ!“
Přejete-li si korigovat Vaše záležitosti a Váš svět, pak vězte:

“JÁ JSEM TA MOCNÁ INTELIGENCE A SÍLA, KTERÁ
VŠE NAPRAVÍ A ŽÁDNÁ VNĚJŠÍ ČINNOST TOMU
NEMŮŽE ZABRÁNIT!“
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Nepřetržitá činnost života se zdá skrývat mnoho tajemství. Ale ta “Osvěcují přítomnost toho
MOCNÉHO “JÁ JSEM“ v NITRU“ nebude od ní dotčena a (činnost) je stále připravena žehnat
Vás v nepředstavitelné hojnosti, když to jen dovolíte!
Jak to udělat? Radostným uznáním té MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ a tím uvědoměním si
té MOCNÉ SÍLY ve Vás! Neváhejte ani při sebenepatrnější činnosti volat tuto sílu do činnosti,
neboť neexistuje síla ve Vesmíru kromě BOHA, která se projevuje ve Vašem vědomí a Vaší
mysli, ve Vašem těle a ve Vašem světě!
Říkejte často:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST VE VŠEM, CO BYCH CHTĚL
(CO BYS CHTĚL) MÍT USKUTEČNĚNO!“
To otevře síle BOHA cestu ke konání (činu) a přinese Vám to spravedlnost. Projevte vnějšímu
světu, který ve své nevědomosti koná bezpráví přízeň, ať činí bezpráví Vám samotným nebo
jiným.
Buďte klidní a veselí a vězte: BŮH je ta jediná inteligence a síla, která se projevuje ve Vašem
světě a ve Vašich úkolech. “JÁ JSEM“ ve Vás je ta sama sebe se udržující a léčící síla, která se
zjevuje ve Vaší mysli a ve Vašem těle! Tato znalost Vás.udržuje ve větším souladu s ní.
Hleďte na BOHA a JEHO ENERGIE bude neustále proudit a stane se mistrem každé situace.
Kdo porozumí tomuto zákonu, nezpůsobí ani nespravedlnost, ani se nepoddá podmínkám, které
se mu pokoušejí jiné bytosti klást! Uvědomte si často tuto skutečnost. Zachovejte v sobě neustále
to jisté vědomí, že jen přítomnost a síla Boha je činná ve Vás a Vašich úkolech.
Říkejte vždy:

“NENÍ NIC SKRYTÉHO, CO BY SE MI NEVYJEVILO!“
Je vždycky nutné toto činit. At‘ podnikají jiní lidé proti Vám cokoliv, Vaše ochrana je vždy v
tom, že jim pošlete lásku Boží! Jestliže lidé mají potěšení z nějaké nespravedlnosti, pak jistě toto
potěšení nezažijí, protože tu schopnost z potěšení ztratí. Jiní lidé mají tu stejnou výsadu jako Vy,
žít s Bohem a když se k tomuto jednání nerozhodnou, pak je to jejich věc.
Bůh je ta VŠEVĚDOUCÍ PŘÍTOMNOST a SÍLA! ON ví a objeví vše. Používejte tuto větu:

“MOCNÉ MISTROVSKÉ JÁ, TA JÁ JSEM PŘÍTOMNOST V NITRU
TÉTO (KAŽDÉ) JEDNOTLIVÉ BYTOSTI, VYSTUP V TVÉ VĚDOMÉ
SÍLE, S TVÝM MOCNÝM POROZUMĚNÍM A PŘEDVÍDAVOSTÍ, S
TVOU MOUDROSTÍ A ŘÍDÍCÍ INTELIGENCÍ, VYSTUP A NAŘIĎ,
ŽE PRO TUTO BYTOST BUDE VŠE VPOŘÁDKU A ŽE PŘIJME
ZASLOUŽENÝ MÍR A KLID!“
Ihned připojit:
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“JÁ JSEM TA NAŘIZUJÍCÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ TOTO
STANOVÍ A ZAŘÍDÍ, IHNED SE TO MUSÍ STÁT! POZVEDNI
TO VĚDOMÍ DO PLNÉHO, OSLEPUJÍCÍHO SVĚTLA, KDE TATO
BYTOST BUDE SCHOPNA POZNAT KLID A KRÁSU, KTERÁ MU
JEHO VLASTNÍM TVOŘENÍM A SLOUŽENÍM NÁLEŽÍ!“
Je chybou, když v sobě necháme vzniknout soucit tím, že necháme naši pozornost, aby byla
upoutána poměry, které jsou velmi rušivé.
Řekněte s jistotou:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ TAM (ZDE) JEDNÁ!“
Chcete-li pomoci těm, kteří přešli tzv. práh smrti, tak řekněte:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ TUTO BYTOST ODNESE
DO SFÉR, DO KTERÝCH PATŘÍ, POUČÍ JI A OSVÍTÍ!“
Dojde-li žák ke správné představě, jak nechat proudit svou lásku ke svému vlastnímu BOŽÍMU
JÁ, tak bude zcela osvobozen od každého nesouladu. Aby se podmínky dokonale uspořádaly,
použijte větu:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ TAM (ZDE)
OVLÁDÁ SITUACI A PŘINÁŠÍ OZDRAVĚNÍ!“
Lidé všeobecně, zvláště pak lékaři, žalostně Věci překroutili. Jednotlivá bytost, jenž se snaží
pozvednout a žít v té “BŮH - PŘÍTOMNOSTI“, potřebuje sílu, kterou plýtvá. Je to tatáž
energie, která ji (bytost) uschopňuje být věrný té “BŮH - PŘÍTOMNOSTI“. Tato síla je život,
který ji má umožnit obracet se k “BŮH - PŘÍTOMNOSTI“ a přijmout ji! Jestliže to vnější JÁ
používalo tuto energii, aby utvářela nesprávné podmínky, tak nechá pokračující plýtvání silou
stále více vysychat vědomí člověka.
Lékaři jsou v mnohém za tento hrozný stav zodpovědní, neboť se přimlouvají za uspokojování
pohlavního pudu. Ten přináší největší zpustošení sil, proti němuž se lidé musí hledět ubránit!
Toto zpustošení sil znemožňuje udržet tu “BŮH - PŘÍTOMNOST“ dost dlouho ve vědomí
a dosáhnout tak mistrovství.
To je též z 95 % příčinou sešlosti, ztráty síly zraku a sluchu a paměti, protože tyto schopnosti
polevují a mizí teprve tehdy, když tato životní energie již neproudí. Většině lidí to nemůžete říci
dříve, než když utrpěli tak těžké rány, že je to dožene k zoufalství nad bídou vlastního tvoření,
pak teprve naslouchají těmto pravdám. Bez této životní energie je vůle naprosto bezmocná.
Je jen jedna cesta, aby se změnilo něco, co bylo stvořeno chybně a vedeno do nesprávných
kanálů. Je to ta pozornost, která to při zneužití a chybách pevně udrží a vede jinam. Obraťte bez
prodlení myšlenku k Vašemu vyššímu “JÁ“! Mnozí lidé míní, že jsou schopni ovládnout tyto
energie pouhou silou vůle, násilím.
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To není možné, protože ty energie tím jen nashromáždí a pak prorazí na jiných místech. Jediná
cesta, jak překonat trvalé zneužití zní: Odvrať pozornost od omylu a pozvedni se nad něj!
Používejte větu:

“JÁ JSEM TA OVLÁDAJÍCÍ PŘÍTOMNOST TÉTO SÍLY A JEDINÁ
MOC, KTERÁ JI MŮŽE POZVEDNOUT. JÁ JSEM TA
PŘÍTOMNOST, JEŽ TOTO VYKONÁ, A PROTO SE TO STANE
IHNED, NEBOŤ BOŽÍ ČINNOST PŮSOBÍ VŽDY OKAMŽITĚ!“
V každé nesprávné situaci žádá prvé přikázání zavolat Zákon odpuštění! Připomeňte si, že jeli nějaká věc uvedena do pohybu, anebo je-li vybavena silou, pak se pohybuje bez přispění dále.
Fyzické tělo je nástrojem, který umožňuje dotyk se světem smyslů. Blížíte-li se k bodu
precipitace (zhutněni z prahmoty), tak používejte i nadále tělo pro obyčejné tělesné výkony.
Existuje vnitřní, mentální (rozumový) a fyzický (tělesný) svět. Pozemské tělo bylo stvořeno, aby
rnohlo konat v nízké frrekvenci pozemského světa. Ono je přirozeným pomocným prostředkem
pro tento účel.
Mají-li samotné síly mysli pohybovat a řídit fyzické předměty, pak je třeba nashromáždit k
tomu elektronovou energii v elektronovém kruhu jednotlivé bytosti! Použije-li se tato energie
dříve, než je dosaženo stupně postoupení (do vyššího stavu vědomí), pak je tato vědomě
utvořená síla přidržována v elektronovém kruhu, který obklopuje silněji či slaběji každou
jednotlivou bytost.
To je příčinou, proč se někteří lidé zdají mít k dispozici neomezené množství sil. Vždyt‘ přece
to, co během jednoho života bylo uloženo, může být vzato s sebou do následujícího. Snad tou
jednou z nejnešťastnějších událostí v životě lidí je skutečnost, že jeden člověk může druhého
zavázat k sexuální činnosti přes oddací úřad, i kdyby se ten, který je donucován, nad to chtěl
pozvednout.
Dokonce bez vědomí vnějšího rozumu dosahují jednotliví lidé rozvinutí plných sil své
sexuální činnosti. Čistá láska Boží nejde do oblastí, které leží pod srdcem. Pravá láska
nevyžaduje nikdy pohlavní spojení jakéhokoliv způsobu. Velký zástup těch, kteří postoupili do
světla, je vždy, na straně těch, kteří chtějí konat dobro (to pravé)! Posílejte jim (mistrům) své
myšlenky a budete vždy přijímat jejich pomoc.
Vlastníte nezranitelnou, nepřekonatelnou sílu, víte-li, že znáte tu “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOST“. Zákon odpuštění je široko otevřená brána k srdci Božímu.

ŽEHNÁNÍ:
Ty mocná, nekonečná přítomnosti Boží, chválíme Tě a děkujeme Ti za Tvou nepřestávající
pomoc. Voláme po Tvém žehnání Tvé moudrosti, Tvé inteligenci, aby mohly působit v každé
bytosti, aby mohly přinést mysli a tělu mír a srdci radost, že může nést vítěznou přítomnost do
všech věcí.
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XIII. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty vznešená přítomnosti, nekonečný Stvořiteli, vše, co je tu, to “VELKÉ JÁ JSEM“,
viditelné nebo neviditelné, zformované, či nezformované. Radujeme se z Tvé velké a MOCNÉ
přítomnosti, že nás necháváš poznat Tvoji neomezenou sílu, Tvoji nekonečnou inteligenci, Tvoje
věčné mládí a krásu.
Chválíme a děkujeme, že se nám ukazuje Tvé Velké bohatství, Tvá Velká hojnost, že cítíme,
jak nám to dáváš do rukou, jako mocný proud k našemu používání, Ty Mocný, nevysýchající
prameni! Ty nepřestávající proude! Nechal jsi nás vnímat, že:

“JÁ JSEM TOU MOCNOU SILOU TOHO VYTVÁŘENÍ SE!“
(PRECIPITACE)

Klaníme se před Tebou s plnou úctou a s plným uznáním Tvé mocné přítomnosti a síly.
Přinášíme Vám pozdravy od velkého zástupu a vysoké světlo osvícených se stává rychle
silnějším.

“JÁ JSEM TO VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT!“
“JÁ JSEM TA SÍLA V KAŽDÉM VAŠEM ČINU!“
“JÁ JSEM TO SVĚTLO, KTERÉ OSVÍTÍ KAŽDOU BUŇKU VAŠÍ BYTOSTI!“
“JÁ JSEM TA INTELIGENCE, TA MOUDROST, KTERÁ VEDE KAŽDOU
VAŠI NÁMAHU!“
“JÁ JSEM TA VŠUDYPŘÍTOMNÁ HMOTA BEZ HRANIC, KTEROU MŮŽETE
POUŽÍT A PŘIVÉST JI DO FORMY BEZ OMEZENÍ!“
“JÁ JSEM TVÁ SÍLA, TVÉ DOKONALÉ POROZUMĚNÍ!“
“JÁ JSEM TVÁ SCHOPNOST TO NEUSTÁLE POUŽÍVAT!“
“JÁ JSEM TA PRAVDA, KTERÁ VÁM NYNÍ DÁ DOKONALOU SVOBODU!“
“JÁ JSEM TA OTEVŘENÁ BRÁNA DO SVĚTLA BOHA, KTERÉ NIKDY
NESELŽE!“
“JÁ CHVÁLÍM, JÁ JSEM PLNĚ VSTOUPIL DO TOHOTO SVĚTLA
A POUŽÍVÁM ONO DOKONALÉ POROZUMĚNÍ!“
“JÁ JSEM TVÁ SÍLA ZRAKU, KTERÁ ZŘÍ VŠECHNY VIDITELNÉ
A NEVIDITELNÉ VĚCI!“
“JÁ JSEM TVÁ SÍLA SLUCHU, KTERÁ NASLOUCHÁ ZVONŮM SVOBODY,
KTERÉ MNĚ NYNÍ NÁLEŽÍ!“
“JÁ JSEM TVÁ SCHOPNOST POCIŤOVAT TU NEJROZKOŠNĚJŠÍ VŮNI
PODLE LIBOSTI!“
“JÁ JSEM TA ÚPLNOST VŠÍ DOKONALOSTI, KTEROU BYS CHTĚL KDY
UTVOŘIT!“
“JÁ JSEM TO PLNÉ POROZUMĚNÍ, TA SÍLA A TO POUŽITÍ VŠÍ TÉ
DOKONALOSTI!“
“JÁ JSEM TA LÁSKA, TA MOCNÁ POHYBUJÍCÍ SE SÍLA, KTERÁ SE
PROJEVUJE V KAŽDÉM ČINU!“
Chtěl bych záhy ty, kteří stojí pod tímto zářením co nejpřátelštějším způsobem požádat, aby
bděli nade všemi svými city, aby si nikdy nedovolili žárlivé hnutí kvůli pokroku jiných žáků.
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Vždy by měl každý myslet na to, že se nemá starat o konání svých kamarádů, že by pro něho
mělo existovat jen jedno vědění: “JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, která je tam činnná.
Jestliže je nějaký žák udiven pokroky jiného a zkoumá příčiny toho, pak to jemu samotnému
přinese těžký zvrat. Neměl by to dopustit.
Každý žák musí vědět, že všechno jeho úsilí by mělo platit cíli, uvést svůj vlastní svět a mysl
do harmonie, oživit a rozšířit je. Oč rychleji pochopí, že velký zákon jeho bytosti zná jen jedno
přikázání: Uvést myšlení a cítění v soulad, o to rychleji se uskuteční dokonalost. Dokud někdo
tento požadavek nesplní, nemůže dosáhnout, popřípadě překročit, jistý stupeň pokroku.
Když žáci toto zpozorují a započnou používat tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ a započnou jí
vládnout, uvádět vnější konání do vnějšího klidu, tak budou tuto dokonalost, již si tak přejí mít,
také vidět, cítit a být jí.
Když se žáci a přátelé vroucně milují, pak je netlačí žádná zvědavost, neboť láska je tou
největší žehnající a pozdvihující silou. Tento důsledek je znamením, s jehož pomocí může žák
kdykoliv posoudit, jaká síla je v něm činná.
Jestliže se v někom pozdvihne pocit kritiky, zvědavosti nebo nesouladu vůči nějaké osobě,
stavu, místu nebo věci, tak mu to dokáže, že jeho vnější “JÁ“ je činné a jeho úkolem je tento
omyl ihned napravit. Každý, a zvláště každý žák, musí pochopit, že se musí splnit jen jedna věc:
Cítit dokonalost ve vlastním světě, vidět ji a býti jí. Je krajně důležité to neustále zdůrazňovat!
Jestliže se žákům na základě jejich úsilí, začnou zjevovat neobyčejné věci, pak to v nich
vzbudí nejprve myšlenku: “JÁ JSEM schopen použít zákon lépe než jiné osoby!“ Vy víte, že je
to chyba. Nemůže se dlouho používat zjištění, i když rozumově: “JÁ JSEM“, aniž bychom v nás
necítili probouzet se hlubší přesvědčení:

“JÁ JSEM VŠECHNY VĚCI!“
Přemýšlejte o tom často, co tyto dva výrazy znamenají. Spojte s jejich užitím vždy poznání.
Řeknu-li “JÁ JSEM“, pak uvádím tu neohraničenou sílu BOHA v činnost, v každé věci,
kterou uvedu do vztahu s výrazem “JÁ JSEM“.
Myslete na slova Bible: “Já jsem byl, než byl Abraham!“ Abraham představuje vnější utváření
života, “JÁ JSEM“ naproti tomu princip života, který se vyjádří Abrahamem. Proto existovala
dokonalost života, ještě než bylo cokoliv stvořeno, a proto je život bez začátku nebo bez konce.
Moji milovaní žáci! Mé srdce se nejvroucněji raduje nad tím, jak někteří z Vás již velmi
intenzivně cítí tu přesvědčivost této vznešené přítomnosti “JÁ JSEM“, kterou vy sami jste.
Učiňte vše, abyste zůstali klidní a veselí a jestliže se Vám to jinak nepodaří, pak zavřete své
oči a spatřete všude dokonalost.

Bude se Vám dostávat stále více důkazů té nádherně zázračné přítomnosti této pravdy. Tento
zázrak všech skutečných zázraků, ve kterém jste žili jako děti, budete slyšet, cítit, vidět a zažijete
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to. K Vašemu blahu byly popis a vysvětlení k použití té “MOCNÉ JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“ sepsány.
Stojíte-li pevně v této pravdě, pak zažijete tyto tzv. zázraky s trojnásobnou působností - vidět,
slyšet a zažít. Zdají se Vám jako zázraky jen do té doby, než pochopíte celé toto dění. Proto se
stanou vznešenými, jednoduchými pravdami, které budete moci použit kdykoliv a na věky,
jestliže jste je správně pochopili.
Se svými zkušenostmi mnoha staletí Vám mohu říci k Vašemu povzbuzení, že mé srdce
radostí plesá, protože někteří z Vás jsou již velmi blízko tomu, aby se chopili žezla výsosti.
Jen vpřed, vy stateční! Neváhejte! Uchopte svůj výsostný znak! Pozvedněte ho! Neboť:

“JÁ JSEM TO ŽEZLO, TEN NEUHASITELNÝ PLAMEN, TO
OSLEPUJÍCÍ SVĚTLO, TA DOKONALOST, KTEROU JSTE
KDYSI POZNALI!“
Pojďte! Nechte se pevně objemout, protože bych rád zodpověděl Vaše otázky. Existuje jen
jedna přítomnost Boží ve vesmíru, která je všudypřítomná! Vy milovaní! Dovolte mi říci se vší
laskavostí: Nemá smysl řešit jeden z problémů, neboť povedlo-li se Vám to, tak může povstat
tucet nových.
Jestliže však víle, že dokonalý postoj je v tom vstoupit do “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“,
protože bezpochyby zodpoví každou otázku, takže tím odstraníte všechny problémy s takovou
jistotou, jak ted‘ hovořím já k Vám. Nebot‘, žijete-li státe klidně a s dostatečnou odhodlaností
v té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, namísto toho, že k Vám budou zase vyvstávat nové
otázky, tak jste dosáhli stupně, ve kterém neexistuji již problémy.
Nařizuji síle těchto slov, aby dnes v každém, kdo tato slova slyší nebo čte, vzbudí přesvědčení
a vědomí, které za nimi stojí.
Řekněte pro Váš mozek:

“JÁ JSEM TO OŽlVENÍ BUNĚK TÉTO (MÉ NEBO TVÉ) MOZKOVÉ
TKÁNĚ, KTERÉ JE ROZŠÍŘÍ A UČINÍ PŘÍSTUPNĚJŠÍ PRO
INTELIGENTNÍ ŘÍZENÍ MOCNOU, VNITŘNÍ PŘÍTOMNOSTÍ!“
Musíte vědět, že vlastníte sílu dát pomocí toho “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ Vašemu
myšlení vlastnosti, které pokládáte za správné. Neexistuje nic, co by Vám mohlo říci, co máte
dělat, neboť jste svobodnými bytostmi se svobodnou vůlí! Kdybyste si byli vědomi každé
myšlenky, která Vám projde hlavou během šesti týdnů, a kdybyste je všechny udrželi v
dokonalosti, zažili byste nejpodivuhodnější výsledky.
Řekněte často:

“JÁ JSEM MISTR V NITRU, JENŽ ŘÍDÍ VŠECHNO MÉ MYŠLENÍ
A DOHLÍŽÍ NA NĚJ, ABY ZŮSTALO V PLNÉ KRISTOVĚ
DOKONALOSTI, JAK SI PŘEJI!“
Chcete-li jiné žehnat, hledět do světla a držet se toho pevně, tak ukazuje myšlení, které
vysíláte dvojitou činnost. Z toho vyvstává v jistém rozsahu samočinná ochrana. Ale myšlenka
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a vlastnost ve světle a v žehnání se vtisknou především do Vašeho vlastního vědomí a zesílí
zároveň tu vlastnost v přijímání záření.
Držte se věčné pravdy! “JÁ JSEM“ tím, čím chci být! Vždy musíte vědomě používat tu “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOST“. Dokonce i žáci zřídka pochopí v celé hloubce, co ta “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOST“ ve skutečnosti znamená. Mají jen příležitostně pravou představu (kromě těch,
co jsou v tajných učilištích)‚ když to “JÁ JSEM“ jednoho dne vnikne plně do našeho vědomí.
Ježíš byl první, který toto před vnějším světem zdůrazňoval.
Naléhavě Vás žádám: Nevěnujte žádnou pozornost pojmu času. To vytvořené se musí
okamžitě zjevit, jakmile dáte té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ dostatek svobody. Kráčejte
vpřed, používejte, poznávejte a ponechte to té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, aby se
zabývala pojmem času.
Vyslovíte-li nějakou pravdu a zůstanete u ní, tak budete přijímat. Vnější svět nemá sám od
sebe žádnou sílu: Jeho povinnost je prostě v tom, že ta “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ je činná!
Vnější JÁ to často neví a čeká na ten čas tvoření.
Mohu Vám zprostředkovat to přesvědčení a ten pocit: Jakmile nařídíte něco té “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“, tak uvedete VŠEMOCNÉ BOŽSTVÍ do pohybu!
Vzpomeňte si vždy: Zabýváte-li se osobnostmi, tak máte co dělat s vnějším lidským světem
a vlastníte pak všechna práva a také sílu nařídit ticho a poslušnost, ať je to ve Vašem vlastním
vnějším Já nebo v tom vnějším Já jiné bytosti.
Počítáte-li do desíti, než začnete mluvit, pak můžete všechna náhlá hnutí ovládnout. Pak začne
působit mocný zákon, který může žáku neomezeně pomoci. Přijde-li náhlý impuls, pak se uvolní
nastřádaná energie a řítí se vpřed. Přidruží-li se k tomu zloba nebo jiný zničující pocit, pak se tím
zatíží ihned tato síla a přijme jejím prostřednictvím nějakou vlastnost.
Síla sebeovládání by řekla:

“JEN DOKONALOST BOŽÍ PŘICHÁZÍ BLÍŽE!“
Toto ovládne každé vystupující, neovládnuté hnutí. Jestliže se u žáka již stalo něco
nechtěného, tak to musí ihned zase vědomě rozpustit:

“ŽEHNEJ TOTO BOŽE!“
Oslovujeme-li stále znovu bezduché věci, pak to přináší udivující výsledky. Nejlehčí způsob
vidět dokonalost a cítit ji je v tom, poučit každou vznikající myšlenku a pocit. Cítíte-li v sobě
nějakou potřebu cokoliv udělat, pak k tomu neprodleně přidejte dokonalost.
Myslete na lokomotivu, která projíždí malým městem: Pískání je varováním, to “JÁ JSEM“
je tím ovládnutím stroje. Obyčejný člověk by nikdy nemyslil na to, aby přejel děti a zabil je. Ale
myšlenkami, pocity a slovy uvede do pohybu ENERGII, která je zatížená nesprávnými
vlastnostmi a tím zabíjí vyšší hnutí v jiných lidech.
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osobnosti. Ale Vaše “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ je jejím dokonalým vládcem. Není nic
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tragičtějšího na světě, než když chce jeden člověk druhého omezovat. Jestliže se myšlenka
nedokonalosti vysílá k senzitivní osobě, pak ji to může dloubá léta sužovat a často vyvolat velmi
tragické účinky. Musíme každému člověku myšlenkově ponechat jeho naprostou svobodu.
Chcete-li svobodu pro sebe, tak si buďte jisti, že ji musíte poskytnout nejprve všem ostatním.
Je-li někdo v situaci, že byste mu chtěli pomoci, pak řekněte:

“JÁ JSEM TAM TO DOKONALÉ TVOŘENÍ!“
V síle i ve hmotě je stejný princip. Hmota nese v sobě podle své přirozenosti sílu. Středem
hmoty je inteligentní síla, je inteligentní čin. Vibrace ve svém přirozeném stavu je vždy čistá.
Vibrace je ENERGIE v činnosti a musí být vždy naplněna hodnotami.
Ve vší hmotě je tep činného “DECHU BOŽÍHO“.
Myslete při dýchání:

“JÁ
JSEM
TATEN
DOKONALÁ
SÍLA KAŽDÉHO
DECHU!“
“JÁ
JSEM
ČISTÝ VZDUCH
MÉHO SVĚTA!“
Zvykněte si na to dávat Vašemu světu neustále vlastnosti dokonalosti. Až do nynějška tvořil
Váš svět starý zvyk myslet nedokonalosti. Od nynějška je důležité, že naplníte Váš svět při
plném vědomí dokonalostí.
Zaujměte každé ráno pevný postoj a řekněte plni citu:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ DNES NAPLNÍ MŮJ
SVĚT DOKONALOSTÍ!“
Nestarejte se o mínění jiných lidí. Zaujměte postoj:

“JÁ JSEM DOKONALOST, KTERÁ PŮSOBÍ V KAŽDÉM ÚŘEDNÍKU!“
Tato věta podnítí tu “JÁ JSEM“ sílu a činnost. Řekněte každé ráno nejprve:

“DNES DARUJI KAŽDÉ VĚCI V MÉM SVĚTĚ
DOKONALOST, NEBOŤ JÁ JSEM DOKONALOST!“
“JÁ DÁVÁM TÉTO MYSLI A TOMUTO TĚLU BEZPODMÍNEČNOU
DOKONALOST A ODMÍTÁM VŠE OSTATNÍ!“
“JÁ .ISEM TEN ZÁZRAK A JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST,
KTERÁ SI VYNUTÍ SVOJE ZJEVENÍ PROSTŘEDNICTVÍM
BOŽÍ LÁSKY, MOUDROSTI A SÍLY!“
Přijdou-li k Vám jednotliví lidé a zeptají-li se Vás na použití velkého ZÁKONA, tak je
ujistěte nejdříve takto: “Jsi bytostí se svobodnou vůlí, ale podle mého cítění ti musím dát
následující odpověď: Co jedna osoba nutně potřebuje k rozšíření světla, může být zcela odlišné
od toho, co potřebuje jiná osoba. Nemůžete se rozvíjet, pokud proti jiným osobám zaujímáte
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ještě kritický postoj. To ochromuje Váš vlastní pokrok.“ Pro každého člověka přijde někdy čas,
kdy se musí postavit svému vlastnímu vnějšímu tvoření slovy:

“CO JE VE MĚ JEŠTĚ NEDOKONALÉ, MUSÍ NYNÍ USTOUPIT!“
Vaše pozitivní touha je: “BŮH v činnosti provede tento výkon“. Vaše přání a tím i Vaše
pozornost drží pevně sílu toho “JÁ JSEM“ u žádané věci. Opakujte často:

“JÁ JSEM TO PLNÉ ZJEVENÍ A TO DOKONALÉ POUŽITÍ
STVOŘIT VŠE, CO SI PŘEJI BEZ PRODLENÍ A ZATÍMCO
JÁ TO KONÁM, VÍM PŘESNĚ, CO SE MUSÍ DÍT DOKONALÝM
ZPŮSOBEM V MÉM VNITŘNÍM JÁ!“
“JÁ JSEM TA PRECIPITUJÍCÍ (TVOŘÍCÍ) PŘÍTOMNOST TÉTO VĚCI!“
Nedávejte se zneklidnit, uznejte se prostě s klidnou jistotou. Jste-li si vědomi toho tvořícího
“JÁ JSEM“, pak víte, že se to pohybuje vpřed. Nedopusťte, aby ve Vás vznikl pocit zklamání.

“JÁ JSEM TA DOKONALÁ HARMONIE
MÉHO MYŠLENÍ, CÍTĚNÍ A KONÁNÍ!“
ŽEHNÁNÍ:
Z Tvé čiré esence přijimáme dnes a navždy Tvoji sílu, Tvoji moudrost, Tvé srozumitelné
uplaťnování Velkých a Nádherných zákonů, abychom dokázali tvořit a udržet Tvou
dokonalost v každém životě, v každé mysli a těle a v každém domově a v každém světě.
Pozuámka:
Nedávno byly v týdeníku ukazovány obrazy určitých chemických procesů, jak mohou být
použity, aby byla květinám dána žádaná vůně. Tyto květiny nejsou pěstovány v zemině, ale ve
vodě, která překrývá i jejich konce. To ukazuje, jak se vědci již přiblížili možnosti stvořit věci
bezprostředně z vesmíru. Ta “VNITŘNÍ“ činnost dojde k vědomému určitému použití jako
tvoření prostřednictvím vědomě směrovaných parsků.

“JÁ JSEM TA JEDINÁ ČINNÁ PŘÍTOMNOST V TÉTO VĚCI!“
“JÁ JSEM TA INTELIGENTNÍ ČINNOST V JEJICH MYSLÍCH!“
“JÁ JSEM TA OCHRANA MĚ SAMÉHO A MÉHO MAJETKU!“
“JÁ JSEM TA INTELIGENCE A PŘÍTOMNOST, KTERÁ
VŠUDE PŮSOBÍ!“
“JÁ JSEM TA VIDITELNÁ HOJNOST, KTEROU SI PŘEJI!“
“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ TVOŘÍ HOJNOST
VŠUDE TAM, KDE BYCH JI CHTĚL POUŽÍT!“

XIV. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
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Já jsem ta radost, ta odvaha, ta důvěra, která pronikne celou zemi, naplní srdce lidí a stráví
všechny myšlenky o nouzi a nedostatku, které byly stvořeny a poslány do poředí a které musí
zmizet ze země.
“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST“, ta dokonalá Kristova činnost v myslích lidí, naplním
všechny úřady, pomohu všem osobnostem a působím tak, že se s živou jistotou obrátí ke vzniku
svého bytí, k dokonalému životu, který se zjeví všemu vnějšímu zjevení.
“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST“, jež ohlašuje to vědomé tvořící božství, které se všude
formuje.
To má tak být! Neboť

“JÁ JSEM TA NEJVYŠŠÍ VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST.
JÁ JSEM ZDE A JÁ JSEM TAM! JÁ JDU KE VŠEMU
A DOTKNU SE MYSLÍ LIDÍ JAKO BLESK, NE SE STRAVUJÍCÍ
SILOU, ALE S TOU “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“,
KTERÁ TEĎ JIŽ NEMŮŽE BÝT DÉLE ZAPÍRÁNA!“
Přináším pozdravy, radost a lásku od velkého zástupu! Je to tak nádherné, vy milovaní, že
Vaše mysl je v těchto ranních hodinách tak plná míru a klidu. Oh, kdybyste přece mohli
rozumět, jak je třeba vysoko ohodnotit to, že se zachovává neustále vnitřní klid! Neexistuje nic,
co by bylo oprávněné tento mír rušit. Vaše melodie byly krásné a nádherná slova jsou jí
žehnány a dány do pohybu. Ona velká radost a postupující, vítězná Přítomnost obšťastní Váš
domov, Váš svět a Vaše žáky svojí zvelebenou Přítomností, svojí hojností, která proudí ke
všemu jako mohutná řeka, pokud jsou jí hodni mírem a harmonií své mysli.
Dnes ráno bych chtěl obrátit Vaší pozornost k činné Přítomnosti důvěry, naděje a dobroty.
Důvěru považujeme za dobývající proudící sílu (směrem ven), naději za otevřenou bránu, která
vede skrze závoj té čiré Přítomnosti a dobrotu za odhodlanost nemyslit nic zlého, nic zlého
nemluvit, nevidět, neslyšet, necítit.
Žáci by měli vždy dbát na vnitřní činnost vnějšího rozumu a nedat se zmást jeho čilostí. To se
zdá být podivné, ale není tomu tak. Je to důležitější, než se to jeví na první pohled. Jestliže někde
vzadu v podvědomí číhá pocit odporu, ať je to cokoliv, ať je to i něco, co se chce stále vzpírat,
když se něco nelíbí, tak to vytrhněte i s kořeny. Vy víte, že to patří k vnějšímu světu, a ono se to
bude vždy snažit bránit Vaší pozornosti, dokud to konečně neodstraníte.
Zachovejte vždy klidný, přátelský vnitřní postoj mysli proti všemu, co se Vám chce postavit
do cesty. To je jistá stezka, která vede k sebeovládání a bezpodmínečnému mistrovství. Pro
splnění všech Vašich přání je to mnohem důležitější, než by kdokoli z Vás mohl pochopit.
Důvěra, naděje a dobrota jsou kosmickými mistry.
Zatímco svou pozornost obracíte k těmto třem základním postojům, chtěl bych Vás ujistit, že
to nejsou jen tři působící vlastnosti ve Vás, ale že to jsou bytosti velkého světla a vysokého
vývoje. Také tyto bytosti jsou známé pod jménem: DŮVĚRA, NADĚJE a DOBROTA.
Jednotliví lidé a žáci, kteří se vědomě snaží ve svém světě, zažijí velkou pomoc od těchto
vědomých mocných bytostí vědomých si samy sebe, jejichž zvláštním úkolem je vzbudit
a rozšířit v lidech tyto vlastnosti, jejichž jmény jsou pojmenovány tyto vlastnosti v lidech. Nechť
se dozví všichni žáci, že se tu jedná o mnohem více než jen o psanou větu nebo výraz. V této
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době vystoupili tito Velcí z “Kosmického ticha“, protože DŮVĚRA, NADĚJE a DOBROTA
jsou velmi nutné v hlavách a srdcích lidí.
Ta temná síla, která by byla v myslích amerického národa (i všech ostatních národů), aby
zničila DŮVĚRU, NADĚJI a DOBROTU, nebude už mít žádného úspěchu. Dnes už
dokonce existují stovky lidí, kteří odhlasovali zrušení zákazu prodeje alkoholu a kteří nyní
poznávají, jak se jejich vlastní neovládané myslenky k nim odrážejí zpět, takže litují malou
moudrost svého činu. Tak bude neustále vyvstávat ze zdánlivě nesprávného činu mnoho
dobrého.
Od té doby, co nesprávná SÍLA, která byla tvořena, se spotřebovala, se diví mnoho lidí, co je
vlastně hnalo dělat jisté věci, a jejich opravdové pobouření nyní vytvoří sílu, která přese
všechno zase upraví správné poměry.

“BŮH ZNAMENÁ KRÁČENÍ VPŘED A NEEXISTUJE PRO NĚHO
V ŽÁDNÉ VĚCI NIKDY PŘEKÁŽKA!“
Nechť si na to žáci vždy vzpomenou! To je uschopní zachovat si velmi nutný mír
a vyrovnanost mysli. Vznešená “DOBROTA“ vlastní přirozenou stravující sílu, která rozpustí
a vymaže nenávist a závislost a změní ji v kritiku a odsouzení!
Ona používá Kosmických paprsků jako vyrovnávající sílu v éteru, ze kterého lidské bytosti
berou svůj vlastní dech a svou potravu. Tak dýchají přes svoji malou moudrost v ohni těchto
paprsků. To mi připomíná obrazné vysvětlení. Vy víte: Jestliže nějaká osoba omdlí, tak jí dáte
čichat ke čpavku. To stejné se nyní děje ve skutečnosti s nosy všech lidí. Vdechují dnes tuto
stravující Přítomnost. (Dejte Vašim žákům na srozuměnou, aby o této skutečnosti nemluvili
s pochybovači). VELMI DŮLEŽITÉ!!!
Ale je životně důležité, aby to žáci pochopili. Zde bych chtěl trochu důrazněji podtrhnout:
Opravdovému upřímnému žáku jsou k dispozici nespočetné pomůcky a mnohé z nich
zůstanou naprosto neznámé. Přesto je bude schopen používat, když se jeho touha po světle
stane dost velkou.
Rozptylme vše a postavme se odhodlaně do té “JEDNÉ MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI“, ta“JÁ
JSEM“ NÁS USCHOPŇUJE TAK, že dobydeme NEUSTÁLÝ PROUD vítězství k našemu
blahu.
Žádné úsilí, které kdy bylo vyvinuto ve “JMÉNU a v PŘÍTOMNOSTI té JÁ JSEM“
nemůže zklamat, nýbrž spěchá od vítězství k vítězství, až když pachatel bude schopen držet
a používat žezlo SVÉ NAPROSTÉ VLÁDY. Chtěl bych ve Vás povzbudit a posílit to velmi
důležité rozšiřující se vědomí zákona ODPUŠTĚNÍ. Ten správný způsob, jak vyzvat tento
zákon do činnosti, leží ve slovech:

“JÁ JSEM ZÁKON ODPUŠTĚNÍ A STRAVUJÍCÍ PLAMEN PRO
VŠECHNU NEHARMONICKOU ČINNOST V LIDSKÉM VĚDOMÍ!“
To způsobí dokonalou činnost a dovede ji k dokonalosti. Používáme-li toto zjištění:
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“VOLÁM ZÁKON ODPUŠTĚNÍ!“
Nepoužívat
pak nedovedeme vždy tu činnost k její dokonalosti, protože si musíme mimo to uvědomovat, kde
a kdo je ta ona inteligence, která nás uschopňuje dokonale jednat!
Myslím-li na žáky, pak vidím, že je důležité jim často připomínat používání té “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“, neboť ta již pro ně koná udivující věci. Celé mé bytí se cítí být nadchnuto,
když vidím, jak se žáci, jejichž pozornost se pevně obrací k té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“,
stávají pro světlo magnetem plným síly, a když vidím, jak světlo ke každému spěchá jako matka,
která objímá láskyplně své dítě. Kdyby to jen mohli alespoň na okamžik vidět a poznat, pak by
jejich odhodlanost vzrostla jako dobývající plamen, kterému by již nic neuniklo.
Dnes nadešel čas a já posílám každému z Vás a všem žákům vědomou kouli světla, která
zahalí srdce a hlavu každého z Vás, abyste stáleji a vědoměji mohli přijímat žehnání té
“MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“. Myslím, že většina z Vás to bude cítit. Ale at‘ to cítí
nebo ne, nic nemůže tuto žehnající činnost rušit!
Kdo z nás někdy objeví rušení, ten nechť použije s hlubokým cítěním toto zjištění:

“JÁ JSEM TA DOBÝVAJÍCÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ NAŘIZUJE V
MÉM DOMOVĚ A V MÉM OKOLÍ MÍR, LÁSKU A HARMONII!“
Kdo tuto větu odhodlaně použije, ten se bude těšit ve svém domově z radostného, míruplného
a harmonického prostředí. Někteří budou muset vytvořit hybnou sílu, aby mohli zažít její
neustálé působení. Přece se však výsledky dostávají často bez zdržení. Kdo toto vloží do svého
vědomí, ten uznává tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ jako vládnoucí sílu ve svém domově,
protože ona je ve své podstatě Panující Přítomností! Jestliže se žáci a lidé, kteří se musejí
namáhat, aby sami sebe ovládli, klidně posadí na pět minut a s vroucím procítěním si pomyslí:

“JÁ JSEM LÁSKYPLNÁ DOBROTA!“

Pak pocítí velké ulehčení.
Při bezvědomí: Vy víte, že to skutečné JÁ (individuum) nemůže nikdy upadnout do bezvědomí
(to se může stát jen vnější osobnosti). Kdo tedy snadno upadá do bezvědomí, ten nechť vysloví
toto:

“JÁ JSEM TA VELÍCÍ PŘÍTOMNOST, JÁ ZAKAZUJI TENTO
NESMYSL A ZACHOVÁVÁM NAVŽDY VLÁDU NAD SVOU
MYSLÍ A SVÝM TĚLEM!“
Pak se tak také stane. Jestliže někdo pocítí sebemenší rušení, nechť si ihned uvědomí:

“JÁ JSEM TA VELÍCÍ PŘÍTOMNOST A UDRŽUJI ZDE PEVNĚ
SVÉ VĚDOMÍ!“
Každý by měl poznat, že má v rozkazu té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ bezpodmínečnou
vládu nad svým tělem. Oč častěji ji někdo používá, o to rychleji se ukáží výsledky.
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Otázka: “Jestliže velké centrální slunce je středem srdce Nekonečného, kde je pak střed hlavy?“
Odpověď: “Ve stavu Čistoty, je-li to v nekonečném nebo v konečném, když už nebude existovat
nedokonalost, je činnost myšlení a cítění ZAJEDNO, protože hybnou silou vší činnosti, která je
posílá vpřed, je “Láska ze srdce!“ Proto jsou v čistém stavu hlava a srdce ve stejném významu,
neboť v Boží lásce jsou obsaženy: “LÁSKA, MOUDROST A SÍLA!“
Nekonečná energie je vždy přítomna a očekává, že bude použita! Ale v životě jednotlivé
bytosti (individua) se stává činnou jen po jejích podvědomých rozkazech. V průběhu vývoje
jednotlivce přijde čas, že věci působí tak okamžitě, že se zdá, že se to děje samočinně
(automaticky). Ve skutečnosti však tomu tak nikdy není. Existuje bezpodmínečně jen jedna
stezka k sebevědomému mistrovství: To vědomé řízení té VĚČNÉ ENERGIE k tomu, co
žádáte! To nás přivádí k jinému, velmi důležitému bodu.
Touha je nepřímá činnost pozornosti! Jestliže je však touha udržována ve vědomí odhodlaným
použitím pozornosti, tak se stane nepřekonatelným tvořením. To dává slabou představu, jak je to
důležité, protože vědomé řízení síly je spojeno s touhou. Vědomé použití té “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“ nebo vědomě řízené užívání této věčné energie pro stanovený cíl, by nemělo
být nikdy ničím jiným než radostným úsilím. Nikdy by se to nemělo podobat práci nebo námaze,
protože řeknete-li: “JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST“, pak ta inteligence řídí tuto sílu k danému
cíli. Dáte zákon do působnosti dokonalým, lehkým a klidným způsobem a to nevyžaduje žádnou
zvýšenou námahu. Měl by to tedy být vždy klidný, veselý, odhodlaný postup.
Žák by měl vždy vědět, že on nikdy nezvolí svého mistra, ale mistr svého žáka. Kdyby žák
rozuměl, jaké vědomí by měl v sobě udržovat, pak by se toto mnohem rychleji dostavilo.
Aby se dosáhlo spojení s postoupivšími mistry, použijte větu:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ PŘIPRAVUJE CESTU, JEŽ
VEDE K VIDITELNÉMU SPOJENÍ S MILOVANÝM POSTOUPIVŠÍM
MISTREM!“
Použitím té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ vlastníte plnou moc velení a neohraničenou vládu
nad všemi rušivými poměry. Hovoříte-li v té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, pak hovoříte v té “
PŘÍTOMNOSTI, která je sama tím postupujícím bytím. Řeknete-li “JÁ JSEM“, pak je činná
Boží síla a ta nezná neúspěch!

ŽEHNÁNÍ:
Děkujeme Ti a chvála Tobě za Tvé Nekonečné proudění, Ty velká “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“! Chválíme a děkujeme Ti za to, že konečně víme, kdo Ty jsi a že všechny
možnosti jsou v Tobě. Chválíme a děkujeme, že Tvá MOCNÁ PŘÍTOMNOST je vždy tou
vládnoucí inteligencí, všeobjímající láskou, tím světlem, které osvětluje cestu v každé
jednotlivosti!

XV. PROSLOV
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VZÝVÁNÍ:
Ty MOCNÁ DOBÝVAJÍCÍ PŘÍTOMNOSTI, TY Vznešenosti toho “JÁ JSEM“ všude (ve
všech místech)! Chvála a dík Tobě za Tvoji Mocnou Přítomnost. Tvá všepronikající síla
stojí stále k našemu použití u dveří našeho vědomí, abychom ji vědomě řídili a dovedli ke
- zjevení Tvé nádherné dokonalosti. Blahořečíme a děkujeme na věky za Tvoji Mocnou
přítomnost. Přináším Vám pozdravy od VELKÉHO ZÁSTUPU POSTOUPIVŠÍCH, kteří vždy
nám dávají svou pomoc, abyste byli schopni tvořit dokonalost!
Ta hojnost všech věcí pochází z nádherné plnosti VŠUDEPŘÍTOMNÉHO SVĚTLA
A HMOTY BOHA! Záci žákyně, kteří jsou dost silní a pevní, aby stáli sami se svou
“MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“ a aby se nikdy neodloučili ani na jednu hodinu od
Přítomnosti a síly Boží, ti budou neustále postupovat výše k té Mocné dokonalosti a již pro ně
nebudou existovat žádná omezení. Záci, kteří jsou schopni se bez rozdělení pozornosti udržet
v této Mocné Přítomnosti jsou opravdu šťastni.
K blahu některých žáků, kteří jsou upřímní, ale nevědomky dovolují své pozornosti
zameškávat onu nedělenou Přítomnost, těmto žákům bych chtěl předložit jisté skutečnosti
naprosto bez úmyslu ovlivnit svobodnou vůli jednotlivé bytosti.
Zprávy, které nyní uvádím, jsou v našem vlastnictví a vztahují se na minulých sto let. Dnes
bych chtěl mluvit o omylu astrologie.
Žádný žijící člověk nemůe nasměrovat svou pozornost na astrologii a zároveň Přítomnost
toho “JÁ JSEM“, vstoupit přitom do “PŘÍTOMNOSTI toho JÁ JSEM“ a zůstat v ní. Lidská
žádostivost a příležitosti, které si přejeme, jsou základem dnešního obvyklého použití astrologie,
která jen ospravedlňuje a uspokojuje naše vnější přání. Dovolte mi předložit Vám z našich zpráv
děsivou skutečnost: “Neexistuje žádná věc nebo studijní směr, který způsobuje více neúspěchů
nebo bezprostředních vražd než omyl a klam astrologie dnešní doby!“ Ve Vašem městě Chicago
žil před nedávnem výtečný žák metafyziky, který tak vědomě pojal do sebe omyl horoskopu
a uznal jej, že ho to dohnalo k sebevraždě.
Dnes potřebují lidé, a zvláště žáci, především tu pevnou skálu a vědomí té “MOCNÉ JÁ
JSEM PŘÍTOMNOSTI “, aby na nich pevně stáli a tak se zdrželi pasti vnějších vábení. Není
třeba, aby žáci znali negativní tvrzení o očekávané smrti a o nutnosti překonat tkz. síly neštěstí
hvězd. Oni nechť raději nasměrují svoji pozornost na tu “neporazitelnou všepronikající JÁ
JSEM PŘÍTOMNOST“, která je jediným a celým životem jejich bytosti a nechť na ní svoji
pozornost pevně udrží. V té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ neexistují výšiny, které by žák
nemohl dosáhnout. Dovolí-li však své pozornosti, aby byla upoutána astrologií, numerologií
a mnohými -ismy dnešní doby, pak naopak neexistuje největších hloubek, do kterých by nemohl
klesnout.
Dnešní využití astrologie již není podobné použití astrologie v dřívějších staletích. Tehdy
nezprostředkovávala nijaká negativní tvrzení. Když žáci obrátí svou pozornost na toto, pak z
toho pojímají mnohem více, než by byli ochotni přiznat. Temná síla negativit, která byla lidmi
tvořena, využívá vždy takovýchto příležitostí, aby upoutala pozornost zvláště pokročilých žáků
(vpřed kráčejících) takovými věcmi, které ho stahují dolů, místo aby ho pozdvihovaly.
Ukáže-li horoskop na smrt nějaké osoby, pak jsou tím různé mysli upoutány a dopouští se
nepřímo skutečné vraždy takovým skrytým způsobem, že by se mnozí polekali, kdybychom je
upozornili, jaký mají podíl na této tragické události. Zůstává to však pravdou přesto, že jsou tím
překvapeni.
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Kdyby jen žáci astrologie mohli pouze jeden jediný den vidět ve velkém vnitřním přehledu,
jaká destruktivní síla je tvořena dnešním použitím astrologie, tak by se od ní odvrátili jako od
jedovatého hada, který se chystá ušknout a chce jim stříknout smrt do žil. Ríkám Vám, milovaní
žáci, ve jménu Vašeho světla a všeho pokroku, postavte se do Vaší vlastní “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“, nedopusťte, aby Vaše pozornost byla odvedena nebo rozpolcena nějakou
vnější záležitostí, chcete-li navěky uniknout koloběhu zrození a znovuzrození. Z velké lásky
mého srdce, které může zevnitř vše lépe vidět a poznat, než je Vám teď možné, Vás upozorňuji,
abyste se střežili všeho, co by mohlo působit v poměrech či ve výrazu negativně. Tím se
pozdvihnete na křídlech Vaší “MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ v každé stále trvající
svobodě toho dokonalého, věčného, neohraničeného světla.
Jak jsem Vám již řekl, nepřeji si ani v nejmenším, abych působil na rozhodnutí Vaší svobodné
vůle. Ale brány k věčné svobodě jsou před Vámi otevřené, pochopíte-li jen pravdu, kterou jsem
Vám vysvětlil. Ona Vás uschopní projít branami a přijmout Věčné požehnání světla. Čeká ve
Vás, aby Vás zahalilo.
Jsou-li ve Vašem životě, domově nebo okolí poměry, ze kterých byste se chtěli vysvobodit,
pak nařiďte pomocí té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI, aby byly jejím MOCNÝM SVĚTLEM
a její SILOU rozpuštěny a stráveny.
Milovaní žáci, kteří jste přišli pod tímto zářením, o těchto otázkách již s Vámi nebudeme
mluvit. Nechť ta “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ ve Vašem nitru Vás uschopní vidět světlo
a pravdu, o kterých jsem hovořil. Vidím ve Vás nádherné světlo, které se může zvětšit v oslňující
záření, s jehož pomocí budete schopni tvořit dokonalost. Z vlastní vůle jsem Vám nabídl svou
skromnou pomoc. Jestliže však osobnost trvá na tom dovolit pozornosti, aby byla upoutána
něčím jiným než tou “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“ této mocné a Jediné povyšující Přítomnosti
a Řešitelce všech otázek, pak musí mé skromné úsilí nutně být zbytečné. Ujišťuji Vás, vy milí,
dosáhli jste bodu, ze kterého můžete postoupit anebo musíte poklesnout.
Udržujete-li svou pozornost a uznání se vší jistotou nasměrovanou na tu “MOCNOU JÁ
JSEM PŘÍTOMNOST“, tak neexistuje žádná podmínka, síla nebo Přítomnost, které by mohly
zabránit na zemi či v nebi Vašemu nádhernému a zázračnému povznesení do stálé svobody
a dokonalosti! Ta velká BOŽÍ LÁSKA mě uschopňuje vyhlašovat k Vaší ochraně tuto pravdu.
Nemůžete-li to ještě cítit, pak musíme prostě počkat na čas, kdy se ve Vás vzbudí pochopení.
Jestliže se žáci a jedinci již jednou dozvěděli o té “MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“
a uznali ji, dovolují však přesto své pozornosti, aby byla dále upoutána vnějšími věcmi, ať
vědomě či nevědomě, tak se obrací k té “PŘÍTOMNOSTI“ úmyslně zády. Avšak původem
jejich bytí a života v nich je tato “PŘÍTOMNOST“, která je činí schopnými pohybovat svými
těly. Se vší láskou své bytosti prohlašuji: “JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST“, která Vás činí
schopnými vidět a cítit tuto pravdu a stát u ní a v ní kvůli Vašemu vlastnímu pokroku.
Kdo se neotřesitelně drží oné Mocné Přítomnosti, zažije v hojnosti výsledky její neohraničené
síly a inteligence.
Milovaní žáci, nemálo rukou ze zástupu Postoupivších Vám nabízí pomoc, jestliže udržujete
svou celou nerozptýlenou pozornost směrovanou na tu činnou Přítomnost Boha ve Vás
a zůstanete v ní, aniž byste podlehli vábení všech vnějších zjevení.
“Pravda je mocná a stojí nade vším!“ Nechť pocítíte navždy její vznešenou přítomnost! Je
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chybou žáka, když je zklamán, že určitá věc, na které pracoval, se neuskuteční hned. Příčina
selhání je v něm samotném. Prostě ještě nerozvinul dostatek síly a činnosti, kterých je třeba
k rychlému úspěchu. Pozornost musí být vždy obrácena na to “JÁ JSEM“ a tam musí zůstat!
Dejme tomu, že bych prohlásil: “JÁ JSEM TA MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST V
ČINNOSTI“ a o hodinu později bych dovolil mé pozornosti, aby se obrátila ke hvězdě, která mě
má nepříznivě ozářit, nebo se obrátila k vnější podmínce, která ohlašuje nějaké neštěstí. Cožpak
nevidíte, že by mé prvé zjištění, které by vedlo k uvolnění a k činnosti sil, by tím bylo zase
zrušeno?
Ježíš řekl: “Nemůžete sloužit dvěma pánům!“ To znamená, že nemůžete svou pozornost
dělit, protože musíte ustat, dívat se a naslouchat! Říkám Vám, nemůžete docílit žádného stálého
pokroku, když obracíte sílu k něčemu jinému, než jen ke své “MOCNÉ JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI!“ Ty nemilé potíže mnohých žáků tkví v tom, že nestojí dost dlouho
a dostatečně pevně u té Mocné Pravdy ve svém bytí, aby získali tolik pohotových sil, aby mohli
odolat skrytému působení vnějších jevů.
Toto se zdá být zvláštní: Je-li pozornost žáků už jednou poutána tou všemocnou silou té “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOSTI“, tím jediným činným principem života v nich a kolem nich, BOHEM
v činnosti, tak se zdá, že přece jen nezpozorují, že své síly dělí, když se pozornost obrací k
vnějším věcem. To zpomaluje tu nádhernou činnost a konání, které by jinak bylo vykonáno tou
“JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“. My však vše toto máme za sebou a máme tu nekonečnou
trpělivost čekat, až bude milovaný žák schopen se chopit žezla té “MOCNÉ JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“ a pevně je držet.
Mohl bych Vám podat zprávu o děsivých událostech, které jsou následkem astrologických
vlivů vemlouvání. Ty vedou každý týden v roce ke zločinům. Je-li sugesce vyslána, pak se
zákonitě stává skutečností. Síla ve Vás proudí bez prodlení k té věci, ke které jste obrátili svou
pozornost. Jestliže astrologové nepřestanou myslet, že určitá osoba zemře, pak také zemře. To je
zločinné. Tato osoba je dítětem Božím a je oprávněna žít zde tak dlouho, jak je jí určeno. Učiním
vše, co mi je dovoleno, abych chránil tuto osobu.
Existují zákony, které jsou nesrovnatelně mnohem horší než tělesné zabití, protože byly
spáchány úmyslně lidmi, kteří měli dostatek správného vidění. Existují však určité bezchybné
důsledky zákona: Kdo se dopustí takových zločinů, ten musí stejnou zkušeností zaplatit trest.
Posílají-li jiní lidé myšlenky negace (negativní sugesce), pak řekni:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ TO VŠE RUŠÍ!“
I
Potom tím nemůžete být dotčeni ani Vy, ani Váš domov, ani Váš svět. Nejlehčí věcí na světě
je rozptýlit něco, co bylo proneseno ve Vaší přítomnosti. Řekněte prostě:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ JE ZDE ČINNÁ!“
Jestliže byste chtěli, aby nějaká věc přestala déle trvat, tak řekněte:

“SKRZE PŘÍTOMNOST, TU JÁ JSEM, MÁ TATO VĚC
PŘESTAT NAVŽDY!“
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Pusťe se do nich, jako byste chtěli porazit zeď! Když nějakou opravdu cítíte a míníte, pak
uvolníte sílu, která ji vykoná. Pokuste se uchopit a správně použít neomezenou sílu, kterou
máte k dispozici.
V citu je obsaženo obojí: Vidění a slyšení, protože lze vidět a slyšet, aniž by se použilo
smyslu slyšení a obličeje. Koho náhle přepadne hněv, ten protne jiné sféry stejných vlastností
a tyto síly hromadí. Žárlivost je dalece otevřený kanál, kterým k Vám může proudit ničivá síla
každého druhu. Je-li nějaká věc konána vědomě, pak má mnohem více sil. Jestliže bude
uvolněna ENERGIE, pak jedná, protože ji jednotlivec uvedl do pohybu, at‘ je králem nebo
kominíkem. Jestliže zrušíme smysly, pak uchopí vše, co jim ten okamžik nabízí. Žádná věc
nemůže vstoupit do Vašeho světa, jestliže ji nepozvete.
Nikdy nemůže vzejít něco dobrého z hazardní hry. Kdysi vyzařovala jedna paní nádhernou.
sílu a záření. Pak začala hrát na burze a ztratila nejen svoji sílu, ale i své peníze. Není mnohem
lepší, stojíte-li pevně u Vaší “JÁ JSEM PŘITOMNOSTI“ namísto u kola štěstěny? Vše, co
stahuje Vaši pozornost k sobě, se stane skrytou činností vnějšího světa, která Vás chce vzdálit
od Vaší svobody.
Jestliže chcete peníze, tak řekněte:

“JÁ JSEM TO BOHATSTVÍ BOHA (BOŽÍ), KTERÉ PROUDÍ DO
MÝCH RUKOU A SLOUŽÍ MI A NIC TOMU NEMŮŽE ZABRÁNIT!“
Řekněte často:

“TA PŘÍTOMNOST JÁ JSEM!“
ovládá každou cestu k formování, která je po ruce. Ona řídí vše!
Jedna žákyně slyšela a viděla výboj SVĚTLA, když její hmotné tělo spalo. Kdyby bývala
věděla,

“JÁ JSEM TA SÍLA TOHOTO VÝBOJE SVĚTLA V MÉ MYSLI
A V MÉM TĚLE!“
tak by z toho měla prospěch. To světlo znamená uvolnění jistých sil k jejich použití. Při
takovýchto dějích je důležité, aby byl žák duchapřítomný a aby do sebe vědomě vtáhl sílu
každého zjevení. Těšte se, že to je ta MOCNÁ síla té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, která
jedná a dává Vám sílu a energii!
Nařiďte vnější paměti, aby vše, co si přejete vědět, přinesla do Vašeho vnějšího vědomí.
Použijete-li tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“, tak se stane zákon účinným a nezdar je vyloučen!
Bůh nejedná, leda skrze vědomí jednotlivých lidí. Jinak by tento nebyl na Zemi! Bůh může v
materiálním světě jednat jen skrze své “JÁ“ (individualizace) a dokonce celá příroda vládne
skrze individuální inteligenci: zem, rostliny, vše!
Všudypřítomná je všechna ta síla, které je třeba pro určitý účel, když uvolní skrze tu “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOST“ energie, o kterých ještě nemáte žádnou představu.
Když Foch během první světové války prohlásil: “Oni neprojdou“, tu uvolnil sílu ke splnění
tohoto přikázání. Více než jednu hodinu ležel na zemi a modlil se, a když vstal, byl naplněn silou
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slov, které nyní vyslovil takovým způsobem, že se to stalo ovládající přítomností atmosféry,
která ho obklopovala a Bůh jednal. Slova “Oni neprojdou“ tvoří přikázání. Toto je dynamické,
plné sil, skutečné a uvolňuje ohromné ENERGIE! JE JEN JEDNA SÍLA, KTERÁ JEDNÁ!
Dejte jí plnou svobodu!
Stůjte při této pravdě a nechte jí jednat! Postavte se do ní a k NÍ! Neexistuje žádná jiná síla,
která dokáže jednat! Ona zajišťuje stálý pohyb vpřed, jako ledovec, který se pohybuje z hory
do údolí. Pohybujete se stále vpřed a získáte nárazovou sílu, které nic nemůže odolat. Je to
neomylná nárazová síla a přináší naplnění všech dobrých věcí. Jiným způsobem není možné
dosáhnout ovládnutí.
Čistoty dosáhnete často vyslovenou větou:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ ZDE MÉ ŠATY A MŮJ
DOMOV UDRŽUJE V DOKONALÉ ČISTOTĚ!“
Po nějakém čase se stane síla tak mohutnou, že stráví a odmítne okamžitě vše, co
nepotřebujete. Oč vědoměji působíte na nějakou věc, o to mocnější bude výsledek!
Reknete-li:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST! TA JÁ JSEM
CÍTÍ TUTO VĚC S TOUTO VLASTNOSTÍ!“
tak můžete například vodu nabít tak mocně, že ji síla přivede do varu. Nenechte v sobě
vzniknout pochyby, jestli Váš příkaz působil nebo selhal.
Nařídíte-li něco, pak řekněte:

“JÁ VÍM, ŽE TO PŮSOBÍ PLNOU SILOU!“
Vězte: “TO JÁ JSEM“ znamená, co to pro Vás je, co to může vytvořit! Uchopte to, držte to
pevně s nepoddajnou rozhodností!
Ve Vás je SÍLA toto vykonat, a spojíte-li se s “MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ“,
tak Vám může být a bude dána velká pomoc!

ŽEHNÁNÍ:
Mocná Všepronikající Inteligence! Voláme Tvou MOCNOU MOUDROST, která ovládá
všechno naše konání. Voláme Tvé MOCNÉ SVĚTLO, které svítí každodenně u nás v plnosti
oslňující Přítomnosti. Voláme Tvou MOCNOU LÁSKU, aby objala všechny pláštěm míru.
Voláme Tvou MOCNOU SÍLU, aby LÁSKA, MOUDROST a SÍLA mohly působit v
DOKONALÉ JEDNOTĚ a aby zdokonalily každou věc, u které udržujeme naši pozornost!

XVI. PROSLOV
DĚKOVNÁ OSLAVA
Osobní paprsek Ježíše a ostatní stvořené paprsky.
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VZÝVÁNÍ:
TY MOCNÁ NÁDHERNÁ PŘÍTOMNOSTI! Chvála a dík TOBĚ za přítomnost JEŽÍŠE
KRISTA dnešního dne! Radujeme se nad plnou činností Krista, Činné Přítomnosti Boha!
Z plnosti této Přítomnosti se vylévá, tak jako mohutný proud z hor, ta SÍLA OSVÍCENÍ! Tento
VELKÝ a MOCNÝ ŽIVOTNÍ PROUD se všemi znaky DOKONALOSTI se vlní v srdcích
lidí a zakotvuje tam v každém jednotlivci mír, lásku, harmonii a důvěru a dobrotu ke všemu!
TY MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI NEKONEČNÁ LÁSKO, Ty, která objímáš všechny lidi!
Povšimni si zvláště těchto upřímných žáků, kteří přišli pod toto záření. Poskytni jim jakoukoliv
pomoc, která je dovolena. Posilni je, aby bez potácení stáli ve světle a shlíželi na PRAVDU v
radostné vůli odstranit všechny nežádoucí věci z jejich života a tvoření!
Přines do všech úředních míst Mocné Posly SVĚTLA! Podporuj je svým Mocným zástupem
Postoupivších, aby byli dost silní postavit se bez váhání a úspěšně proti každé temné síle.
Chvála a dík tomuto dni, který byl stvořen ve vědomí lidí jako vznešená památka! Nechť přijde
rychle onen čas, který se spěšně blíží, kdy ať se stane v srdcích lidí každý den oslavou
díkuvzdání za Tvé světlo, které všechny zahalí, ty, kteří si to přejí! Přináším Vám pozdravy od
zástupu Postoupivších a od samotného JEŽÍŠE.
Vznik (prvý princip) Tvoření (činnosti) Božství je projekce (nevrhat ven) nebo precipitace
(hmotné stvoření), proto je to jeho podstatou, samo se promítnout a precipitovat.
Jako prvá činnost jdou ven do individualizace, do viditelného výrazu dělené paprsky. Jestliže
hovořím o individuálním nebo viditelném výrazu, pak používám tohoto pojmu kvůli hmotné
(fyzikální) činnosti, ne že by nebyla stále viditelná, neboť to ona je. Ale k těm v hmotné
(fyzické) formě mluvím o té činnosti jako viditelné.
Tímto způsobem poznáte povahu Vašeho bytí. Jste paprsky světla, té přirozené vlastnosti
života, které jsou teď tolik žádány. Rychle se blíží den, kdy mnoho žáků začne používat paprsků
světla, jež jsou jejich jedním dílem, obzvláště Paprsků vidění a slyšení. Dokonce ve svém
dnešním, hmotném světě objeví nyní prostředky a cesty k používání těchto paprsků. Jsou zvláštní
činnosti, míním neobyčejné pro viditelnou činnost, ale naprosto přirozené pro tu VNITŘNÍ
PŘÍTOMNOST! Způsob použití těchto paprsků je dnes ještě nevyzrálý, to souhlasí. Ale je třeba
už jen jednoho dalšího kroku, aby se obal prorazil (tajemství odhalilo).
Schopnost té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI A INTELIGENCE“ používat těchto paprsků
zůstane nekonečně silnější než kterýkoliv mechanický vynález, který Vás donutí k práci. Přesto
však náherně povzbudí zkušenost vědy žáka, který v sobě ještě nenašel schopnost k používání
těchto paprsků, v poznání udivující pravdy, že každá jednotlivá bytost se může stát mistrem nad
nimi (paprsky) z vnitřního určení (poslání).
Zde je důležité vědět, že existují přírodní paprsky, které pronikají každou atmosférou nebo
éterickým pásmem kolem země.
Používám-li výrazu přírodní, tak míním ty paprsky od BOŽSTVÍ, od VELKÉHO
CENTRÁLNÍHO SLUNCE vysílané, ty paprsky, ze kterých bylo stvořeno v posledních
létech stálé záření.
Potom existují stvořené paprsky vytvořené a vyslané zástupem POSTOUPIVŠÍCH, těmi,
kdož pozvedli svá těla (stali se nesmrtelnými). Toto jsou ty nejmocnější ze všech paprsků,
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protože jsou vědomě používány.
Paprsky, se kterými se vědci nyní dostávají do styku, jsou přírodní paprsky, které mají jistou
přirozenou moc (potenci).
Velkou potřebou je příprava opravdových žáků, jak je psáno v “Magické Přítomnosti“! Tato
povyšuje, takže mohou být žáci zasvěceni do používání těchto paprsků. Jsou mezi Vámi tací,
kteří jsou toho schopni! Budou-li se věnovat s odhodlanou stálostí SVĚTLU, tak se jim bude
zjevovat zákon použití oněch sil, oněch mocných sil stále více a více!
Jsem pln velké radosti, velké radosti nad možnostmi, které leží před Vámi a Vašimi žáky.
Věřím, že najdou v sobě SÍLU a stálou ODHODLANOST pevně se věnovat vnitřní a vější
práci, která je pro ně vykonávána s tím radostným pocitem viditelného vědění o neomezených
silách, které jsou sto přinést pravou svobodu!
Snažil jsem se dát Vám čas od času slova povzbuzení a zahalit je tím do záření síly, která je
obsažena ve SVĚTLE beze strachu a neohroženě. Ten láskyplný radostný klid v postoji žáků je
nádherně povzbudivý, neboť na tomto očekávání záleží především, to se má udržovat!
Chtěl bych podníti ty, kteří měli neradostné zkušenosti, aby odňali těmto spojením všechnu sílu,
kterou jim dali většinou nevědomky. Je-li nutno mluvit o nějaké situaci, abychom jí porozuměli,
pak musí neprodleně následovat stažení každé síly, která pro to byla nasazena ve vědomí.
-

“ JÁ JSEM TA HARMONICKÁ PŘÍTOMNOST.“
která vše pronikne, ať jsou poměry jakékoliv!
Dal jsem Vám něco na srozuměnou, co k Vám ale proniklo jen částečně. Budu to tedy
opakovat: Každý člověk, obzvláště žák, který ve své mysli, ve svém domově nebo ve svém světě
zakusil disharmonii nebo omezení, může vytrvalým a uvolněným úsilím osvobodit svůj domov
ode všeho nežádoucího, jestliže setrvá odhodlaně u následujícího zjištění:

“JÁ JSEM TA OVLÁDAJÍCÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ V
DOKONALOSTI VLÁDNE BOŽÍMU POŘÁDKU A KTERÁ VELÍ, ŽE
V MÉ MYSLI, V MÉM DOMOVĚ A V MÉM SVĚTĚ NECHŤ JSOU
HARMONIE, ŠTĚSTÍ A PŘÍTOMNOST HOJNOSTI BOHA!“
Řeknu-li:

“JÁ JSEM TA PANUJÍCÍ PŘÍTOMNOST!“
tak jsem si plně vědom, že jsem uvedl do pohybu plnou sílu a inteligenci BOHA, která nyní
tvoří žádoucí poměry a že se udržují ve vlastní síle.
Zdá se mi, že ještě stále jasně nerozumíte, když používáte výrazu:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST V MÉ MYSLI,
V MÉM DOMOVĚ A V MÉM SVĚTĚ!“
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Pak nevoláte jen vítězné Přítomnosti této činnosti skrz Vaše vlastní vědomí, nýbrž voláte o
pomoc tu “JÁ JSEM nebo BŮH PŘÍTOMNOST“ ve Vašem domově a ve Vašem světě
a všemu co s nimi přide do styku!
Je to tak životně důležité pro žáka, aby tomu správně rozuměl. Nedejte si brát všechnu
odvahu, jestliže neuvidíte hned, jak se Vám tvoří Vámi žádaná harmonie, ale pokračujte
bezstarostně s cítěním té “VÍTĚZNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“!
Cožpak nepoznáte, že není jiné Přítomnosti, která by v tomto vědomí mohla jednat, jestliže si
případně nejste vědomi jiných věcí? Všechna ostatní činnost toho vnějšího není žádoucí, je jen
popletenou činností a používáním této MOCNÉ ENERGIE! Řeknete-li kdy:

“JÁ JSEM TA VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST! JÁ VELÍM TÉTO JÁ
JSEM PŘÍTOMNOSTI, ABY DOKONALE OPANOVALA MOU
MYSL, MŮJ DOMOV, MOJE ZÁLEŽITOSTI A MŮJ SVĚT!“
tak jste vydali největší možný příkaz a vy musíte jen přes jakékoliv zdání cítit tu nesoucí sílu!
Tak zažijete, že se dokonalost ve Vás a kolem Vás zjeví!
Chtěl bych, aby žáci četli každý den tyto zvláštní vývody, aby jim ta MOCNÁ PRAVDA v
nich navždy utkvěla v paměti!
Nyní přicházíme k podstatnému bodu! K OSOBNÍM PAPRSKŮM, anebo k paprskům,
které bezprostředně vysílá JEŽÍŠ. Leckteří se budou ptát, proč zvláště JEŽÍŠ? Odpovídám:
protože lidé byli poučeni, aby se dívali na Přítomnost JEŽÍŠE KRISTA, protože jen málo z
nich ví něco o zástupu Postoupivších VELKÝCH MISTRŮ VELKÉHO BÍLÉHO
BRATRSTVA, které disponuje neomezenou SILOU!
Vy a Vaši žáci, Vy budete přijímat během příštích sedmi týdnů OSOBNÍ PAPRSEK
JEŽÍŠE KRISTA. Kdo z Vás bude schopen dát stranou myšlenky na jiné osobnosti, obrazně
řečeno, kdo bude schopen srdečně uvítat s otevřenou náručí tyto Paprsky ve své mysli, ve
svém domově a ve svém světě, ten shledá, že se mu otevírají skoro všechny možnosti.
Ujišťuji Vás všechny, že myšlenka těchto OSOBNÍCH PAPRSKŮ JEŽÍŠE KRISTA není
věcí přeludu, a Ty, milovaný posle, přijmi osobní dík JEŽÍŠE KRISTA za své nebojácné
přesvědčení a používání přítomnosti POSTOUPIVŠÍHO JEŽÍŠE KRISTA!
Tak jako Posel rozděluje bohatství moudrosti a pravdy, tak by měli také žáci oddaní učiteli
plní lásky pracovat skrze tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ pro zdraví a blaho Poslů, to by
žákům otevřelo brány, které by jinak zůstaly zavřené!

Některé příznaky nasvědčují tomu, že v příštích sedmi týdnech budou zprostředkována
některá zjevení o určitém použití tekutého světla. Chtěl bych pozornost žáků obrátit na to, aby ti,
kteří jsou připraveni, ho mohli přijímat. Nechte mě říci, že žák se správným postojem se bude
vždy radovat z pokroku jiných žáků, protože každý obdrží, co je v daném čase nejnutnější,
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a jestliže někdo obdrží toto, pak druhý obdrží něco jiného.
Proto by neměl žádný žák pociťovat, že on by chtěl to stejné, co obdržel jiný. (Míním to ve
vztahu ke zjevením). Protože oni dva si nejsou rovni anebo jejich vývojový stupeň si přesně
neodpovídá, tak můžete podle vlastního uvážení také usoudit, že nemohou také obdržet stejnou
věc ve stejnou dobu.
Ten nejnádhernější postoj žáka je neustále žehnat a těšit se z každého zjevení, které jsou dány
jeho spolužákům. To nechává otevřenou bránu na všechny strany k té nádherné VNITŘNÍ
PŘÍTOMNOSTI.
K povzbuzení těch, kteří obracejí svou pozornost k vzdušné dopravě, bych chtěl říci, že brzy
přijdou letadla, která jsou zajištěna proti jakékoliv nehodě. Tím se zaslouží o to, že cestující
a zásilky budou dopraveni kamkoliv rychle, jistě a příjemně. Bránící duševní postoj jistých kruhů
vzdušné dopravy, které stály v cestě průlomu tohoto naléhavě nutného vědění, se rychle hroutí,
takže bude proudit pravý příliv nádherných ideí a zdokonalení prolomí cestu k rozvoji tohoto
nádherného dopravního prostředku. Někteří z Vás ho nebudou potřebovat, ale uživatelé tu budou
vždy. Co se týče vlastní letecké výzbroje v jednotlivé bytosti, pak tato vždy dalece předstihne
každý vnější dopravní prostředek, neboť Vyšší tělo je nejnádhernějším letadlem, které si můžete
přát.
Někteří z mých kritických přátel mohou namítnout, že toto letadlo nebude schopno nést velké
náklady. Odpovídám jim: “Jak můžete soudit, než budete sami schopni použít ten prostředek“?
Je velmi zábavné pozorovat činnost tkz. praktických lidí, kteří považují za skutečné jen to, co
mohou uchopit a s čím mohou zacházet. Avšak kdo nevěří na Neomezenou SÍLU a ZÁKON
INTELIGENCE INDIVIDUALIZOVANÉHO BOŽSTVÍ, ten také nikdy nemůže mnoho
přijímat od této MOCNÉ VNITŘNÍ PŘÍTOMNOSTI!
Praktická mysl, která pochybuje o každé věci, kterou nemůže vidět, musí jít dlouhou cestu,
jestliže neodstraní pochyby, jako nežádoucí větev stromu. Vy víte, že je dobré zničit odseknuté
ve stravujícím plameni, aby se již nemohlo vrátit. Zdá se, že je pro žáky těžké správně pochopit,
jakou mocnou SÍLU představuje jasná vědomost o Stravující PŘÍTOMNOSTI.
Některým připadá těžké vzdálit se od myšlenky, že tato přítomnost existuje jen ve fantazii, ale
mohli-li byste ji ve vnitřní vizi spatřit, pak byste poznali, že tam představuje Mocnou přítomnost
a sílu a že je velmi skutečná.
Chtěl bych, abyste pociťovali během asi dvou minut, jak tento oslňující světelný paprsek
pronikne každým atomem Vašeho bytí. V příštích sedmi týdnech by mělo působit nádherné
konání. Vánoce se blíží a lidé se v mysli na tento svátek připravují a již je KRISTOVA SÍLA
povznáší silněji a to umožňuje výkony, jako v žádné jiné době. Existují jisté činnosti, se kterými
se vnitřní přítomnost musí spojit, než se vnější pozornost na ně může nasměrovat. Není lehké pro
žáka toto pochopit. Nejdříve to musí zkusit, aby pochopil, a to může jen skrz svou vnitřní
přítomnost. Je to jednoduchá ale nádherná věc velebit každé ráno a večer onu skvostnou
Přítomnost života, která oživuje mysl a tělo. Je to mocné cítit hluboce v sobě tu
vděčnost za tu Přítomnost života, která v sobě skrývá všechny věci. Buďte prostě vděčni
životu za vše, čím je a co obsahuje!
Jeho Přítomnost (života) nás uschopňuje činit věci, jež si uvědomujeme a které si přejeme
konat, neboť bez této Přítomnosti nemůžeme ani myslit ani se pohybovat!
Kdo zjišťuje:
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“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ MYSLÍ
SKRZ TENTO ROZUM A TĚLO.“
bude přijímat pozoruhodné ideje.
Mozek je první oblastí, ve které se ukazují překážky, protože zde se projeví spojení s
nesprávnými idejemi. Tyto se vtisknou velmi rychle a hluboko do mozku, protože je to pole
automatické činnosti. Přece však zůstává pozornost obrácená k té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“
a tak to uvolní sílu dokonalosti, která spočívá uvnitř elektronu, v atomovém jadru a rozpustí
jednoduše nesprávné ideje a překážky, které stojí v cestě světla a nechá je zmizet.
Otázka Don: “Kam jdeš?“
Odpověď S.G.: “Do Zlatého Města!“
Dneškem počínaje, až tři týdny po Novém roce, je ve Zlatém Městě čas velké radosti, neboť se
nabízejí mocné příležitosti skrz ty PAPRSKY SVĚTLA A ZVUKU, které nesou MOCNÉ
ZÁŘENÍ do světa Země! Jestliže by lidé tuto skutečnost pochopili a důstojně ji uznali, tak by
se staly velké činy.
To ale nemůže zabránit jednotlivcům, kteří to poznali, aby toto žehnání přijali!
Ta jednoduchostje v tom, udržovat mysl prostou jakékoliv jiné osobnosti a trpět jen vědomost
toho:

“JÁ JSEM ZDE TA JEDINÁ PŘÍTOMNOST!“
To by otevřelo brány - ó, tak daleko! Kdyby to žáci jen chápali a použili to!
Láska a péče vysílaná k Postoupivší Bytosti umožňuje více než cokoliv jiného, aby nám jejich
záření mohlo být darováno.
Pokrok nebo růst někoho jiného se nemůže dlouho brzdit, neboť když někdo, kdo brzdí
druhého, se nevzdává svého špatného vlivu a nepřekoná ho, a ten druhý je však připraven
stoupat výše, tak se kazimír vyloučí sám svými vlastními činy. Kdo se upřímně a stále pevně
drží světla, ten postaví jiné osobnosti a jejich vliv na vedlejší kolej nebo se harmonicky od
nich odloučí.
Na tomto stupni růstu je třeba vědět:

JÁ JSEM TA ČINNÁ PŘÍTOMNOST VŠECH ROZDĚLOVACÍCH
KANÁLŮ VŠECH VĚCÍ, KTERÉ PŮSOBÍ K MÉMU BLAHU!“

Jestliže se ve Vás vynoří myšlenka: “Toto je vše, co mám, pak tuto myšlenku ihned umrtvěte
a řekněte:
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JÁ JSEM TA HOJNOST BOHA TEĎ V
MÝCH RUKÁCH A K MÉMU POUŽITÍ.“
To je příležitost vymýtit vše, co omezuje v mysli a cítění!
Musí to být udržováno jako svatý klid a v nitru každé jednotlivé bytosti. Pojměte to do sebe
jako svěcení, ctění vědění, které použijete. Vezmete-li něco od toho “JÁ JSEM“, tak je pro Vás
nemožné vzít také něco od jiné osoby, co právoplatně patří jí. Pro Váš svět musíte určovat Vy,
tak nemůžete převzít něco od někoho, když přece znáte Váš vlastní zákon:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ JE VŠUDE ČINNÁ!“
Neexistuje žádná možnost dělit tu “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“.
Potřebujete-li peníze, tak řekněte:

“JÁ JSEM TA ČINNÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ TYTO PENÍZE
IHNED VLOŽÍ DO MÝCH RUKOU K MÉMU POUŽITÍ!“
Je to tak důležité, abyste peníze nepokládali za podstatné. Je to jen směnný prostředek,
nedávejte jim proto sílu. Dejte všechnu svou sílu jen BOHU, a když něco nařídíte, aťje to
cokoliv, pak máte ihned všechnu svou sílu k dispozici a splní Vám Vaše rozkazy. Vibrace uvnitř
každého elementu je vždy dechem Boha, který se VĚČNĚ tvoří sám ze sebe! Každé tepání je
dechem Božím! To prosté vědomí:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST DOKONALÉHO ZDRAVÍ.“
je tímto dechem BOHA V ČINNOSTI!

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST ODPUŠTĚŇÍ V MYSLI
A SRDCI KAŽDÉHO DÍTĚTE BOŽÍHO.“
__

Tato vědomost uvolní mohutné frekvence a účinky příslušejícího druhu. Držte živě ve vědomí:

“JÁ JSEM TEN ČIRÝ DUCH BOŽÍ!“
ŽEHNÁNÍ:
TY NEKONEČNÁ MOCNÁ, OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI JEŽÍŠE KRISTA! Chvála a dík za
TVÉ ZÁŘENÍ, za TVÉ ROZVÁŽNÉ záření, za TVOU povznášející PŘÍTOMNOST! Velebíme
a děkujeme, že si uvědomujeme v této době toto zvláštní záření a že přijímáme otevřenou branou
plnou lásky našeho vědomí jejich MOCNOU PŘÍTOMNOST!

XVII. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty mocná nekonečná Přítomnosti, všepronikající inteligence, všepronikající Světlo - Hmoto!
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Ty mocná Přítomnosti, Ty Postoupivší JEŽÍŠI KRISTE, zjevující se nyní skrze svoje Mocné
záření! Chvála a Dík světlu, Tobě, ó Mocný Bratře. Velebíme Centrální Slunce, To Jedno, jehož
záření dnes přijímáme. Z hojnosti Tvého zářícího života, ó BOŽE, se kláníme v úctě před Tvou
Mocnou Přítomností.
Přináším Vám pozdravy od velkého Mistra nebo od Boha MERU, jehož poslem je Nada. On
je pro jednu velkou horu této Země, jejíž tajemství jednoho dne bude vysvětleno, tím, čím je
Mistr Himalaja pro Himalája - horstvo. Nada chce se mnou do Zlatého města, přes jehož paprsky
dvojčat se k Vám dnes dostáváme.
Tak, jak bylo určeno a jak jste slyšeli, k Vám přichází náš spojený paprsek během příštích
sedmi týdnů pokaždé zé Zlatého města.
Jestliže jsou žáci dost silní, aby to snesli, tak předložíme v názorných výrazech a popisech to
nejudivující o správném a špatném prožívání té “MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“. Tato
skutečná zkušenost vznikla v dávných dobách dnešních And Jižní Ameriky, když děti Boží
začaly nejprve zapomínat na svůj původ a Mocnou ENERGII, o které věděly, že je jejich vlastní.
Jen z té svémocnosti mohla vyrůst taková zkušenost.
Žáci a lidstvo mají jen malou představu, i ve své tísni, kterou si sami stvořili, jak mocně byla
tehdy tato používána pro vlastní egoistické účely. Předtím podobné poměry nikdy neexistovaly.
Ještě dnes existuje toto podzemní město, které je popisováno a ve kterém se odehrávala tato
činnost.
Ó, kéž by se děti Boží přece vzbudily a začaly používat síly světla k blahu lidstva tím, že
opravdově udrží svou pozornost nasměrovanou na toto světlo! Mnoho žáků dnes hledá pravdu na
této Zemi z mnoha směrů - kéž by mohli nevědomost vnějšího rozumu odložit stranou a uvěřit
všem těm zázrakům, které se udály ve všech dobách! To by rozlomilo skořápku vnějšího “JÁ“
a vpustilo by to světlo! Důvěra uvěřit tomu, co jsme sami neviděli, je jedním z nejmocnějších
pomocných prostředků, aby se otevřela brána k vědomé činnosti “SVĚTLA té JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“.
Tak, jako používáte aut a letadel, abyste překonali velké vzdálenosti, tak používá ta “VELKÁ
JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“ tělo, které představuje letadlo, a mysl představuje mocný motor,
který pohání ta “JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“!
Vím, že mnoho žáků ještě nepochopilo do jakých jemných forem se dovedou pochybnosti
v současné době přestrojovat. Všude tam, kde se vědomě či nevědomě vplíží otázka vůči té
všemocné “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, tam se nacházejí pochybnosti. Kdo v sobě cítí potřebu
a pokouší se dávat sporné otázky na téma skutečnosti té Velké pravdy života, ten dovolí, aby
pochybnosti vstoupily do jeho života, ať tomu věří, či ne.
Dnes nemůže žádná upřímná, rozumně myslící bytost, která svoji pozornost obrátila k té “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOSTI“ a udržuje ji na ní, pochybovat nebo klást otázky plné pochyb.
Ta sotva znatelná forma pochyb, které vyžadují od rozumu důkazy původu jejich podstaty, je
jen nedostatkem síly obhájit se proti zákonu odporu; odporu, na jehož velikosti můžeme měřit
dospívání našeho vnějšího Já.
Existuje velký rozdíl mezi upřímnou otázkou po poznání, pravdě a lidském sklonu mít
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námitky proti vlastní skutečnosti, které bychom rádi uvěřili. Srdečně vždy vítáme upřímné
hledače pravdy, ale nechceme mít nic společného s těmi povahami, které zchytrale vyhledávají
boj proti skutečnosti Pravdy. Oč více někdo trpí ve svém životě pochybováním o pravdě, o to
více se mu zvyšuje překážka, kterou přece jednoho dne musí překročit.
Žáci, kteří kritizují, odsuzují nebo konají soud nad touto cestou předávání pravdy, jistě dojdou
k závěru, že stojí na pokraji propasti, do které se mohou kdykoliv zřítit, a to z žádného jiného
důvodu na světě nežli z vlastního chybného myšlenkového tvoření.
Chtěl bych, aby všichni správně porozuměli: Toto záření světla bylo zavedeno za určitým
účelem a bude natrvalo konat své dílo bez starostí, zda by šlo jen o některé nebo všechny
osobnosti. Říkám jasně, že žáci, kteří stojí pod tímto zářením, mají co dělat s opravdovými
silami, které jsou tak skutečné, jak jen mohou být, a ti, kteří v této zkoušce neobstojí, kteří
nevydrží záření tohoto světla, nesmí nikdy za to někoho činit zodpovědným, než sami sebe,
protože mají svobodnou vůli a bylo jim předáno používání té “MOCNÉ JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“, prostřednictvím které mohou vykonávat bezpodmínečné sebeovládání.
Budiž Vám jasné: Jistou cestou do propastně hlubokých vod pochybností a kritického ptaní je
dětinský pokus diskutovat o SVATÉ PRAVDĚ, která Vám byla dána k vlastnímu osvobození
a používání, s lidmi, kteří o ní nic neví.
Chtěl bych Vám říci tolik: Žákům, kteří ve své minulosti byli přijati do tajných učilišť ke
svému poučení, nebylo nikdy dovoleno, a oni na to také nikdy nemysleli, posuzovat spolu tu
Pravdu. Mlčenlivě a vážně používají učení svých učitelů a výsledky, které si přejí, se dostavují.
Lépe by pro žáky bylo, aby se dali na ulici ukamenovat, než si dovolit, aby zavrhli světlo, které
jim bylo dáno, kritizovali je nebo posuzovali.
Neboť vstoupí-li, tak jak jsou poučováni, do té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“, pak každá
otázka, každý problém zmizí z jejich života, jako mlha od paprsků ranního slunce!
Předpokládám, že všichni žáci mají v sobě dost sil, aby slyšeli pravdu a používali sílu té “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOSTI“, aby ovládli to vnější, a tak mohli přijímat plnou Přítomnost, lásku,
moudrost, sílu a bohatství, které je činí schopnými myslet, cítit, žít a které v nich vzbudí přání
usilovat o PRAVDU a SVĚTLO!
Chtěl bych jasně říci a vložit “žezlo rozkazu“ do vědomí žáků: Bratr a sestra, kteří toto
dokážou, jsou jen posly těch, kteří poznali a vyzkoušeli tyto zákony během nemnoha staletí.
Tyto veliké bytosti ke kterým jsme obrátili Vaši pozornost, nejsou žádné mýty nebo něco
vnějším rozumem vybájeného, ale živí mudrci, milující bytosti, kteří mají takové síly, že si
lidská mysl o tom nedovede udělat představu a které mohou používat a vládnout jimi podle
libosti!

Leží za námi téměř neomezené časové úseky, ve kterých se mohl žák loudat a uvažovat, zda
chce žít a působit ve světle anebo bloudit i nadále v neznalosti své MOCNÉ
PŘÍTOMNOSTI a SÍLY. Kosmické cykly se neustále znovu obracejí. Až nyní nastal čas,
kdy děti Boží se musí rozhodnout s konečnou platností komu chtějí sloužit.
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Ještě nikdy v dějinách světa neexistovala pro děti této Země tak velká, výhodná příležitost
nebo pomoc, aby se mohly obracet k “SLUNEČNÉ ZÁŘI VĚČNÉHO SVĚTLA BOŽÍHO“
a kráčet beze strachu a neotřesitelně v této zářící nádheře svobodně a věčně osvobozeny ode
všech omezení, žít v hojnosti tohoto světla, které je obepíná jako plášť míru a klidu.
Opět Vám říkám, milovaní žáci: Jestliže nepociťujete ve Vašich srdcích pravdu tohoto učení,
které je Vám dáváno ve zlatých miskách, tak přece neříkejte nebo nečiňte ve jménu Vaší “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ nic, co by jiným zabraňovalo přijímat světlo, které by mohli
mít. Jasnou a nezkreslenou Pravdu Vám dávám z plnosti veliké lásky své bytosti, což znamená:
odvážit se, jednat a mlčet.
Každý pocit pochyb týkající se skutečnosti a pravosti tohoto učení brzdí Váš pokrok
a způsobuje, že dosahujete teprve za měsíce a roky toho, co byste mohli dosáhnout snadno při
uvolnění a míruplné mysli za několik týdnů.
Vybral jsem Vás a znám a cítím každou Vaši myšlenku. V současné době si žák velmi lehce
namlouvá, že jeho činy nebo myšlenky jsou utajené a nejsou nikomu známé. Ale postoupivší
bytosti nezůstane utajeno nic, protože vše, co myslíte a cítíte se v éterickém světě kolem Vás
zaznamenává tak zřetelně, jako Váš nos ve Vaší tváři.
Nevěřte tedy nikdy ve svém cítění, že byste mohli skrytě myslit či jednat. Může se Vám to
lehce dařit před svým vnějším Já, ale nikdy se Vám to nepodaří před tou “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTÍ“, která je zároveň Postoupivší - bez jakýhkoliv překážek.
Pokud je mi dovoleno, mí milovaní žáci, Vám pomoci postavit vnitřní ochranu. V budoucnosti
na to již nikdy více nebudu odkazovat.
Nikdy nezapomeňte:

Rozhodnutí je na Vás, zda chcete jít vpřed, či ne!
Nyní bych Vám chtěl říci něco velmi povzbuzujícího: Jediný možný důvod, proč Vám může
být Ježíšův osobní paprsek poslán, Vám, kteří stojíte v tomto záření, je skutečnost, že sedm z
této skupiny žáků zažilo před 2 000 lety nanebevzetí Ježíše Krista. Viděl a poznal je tenkrát
jako i dnes, poskvtuje jim ted‘ také velkou pomoc!
Protože toto záření jde nyní k Vám, tak tím dosáhne i nadále srdce těch, kteří jsou sto
pochopit Přítomnost. Skrze tuto Přítomnost budou mnozí, kteří v sobě cítí hlubokou Lásku
pro Ježíše a kteří pocházejí také z obvyklé pravověrnosti, probuzeni k PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ
v jejich vlasmím NITRU.
Kromě tohoto dění přikrývá společné působení Ježíše a Postoupivších Mistrů svým pláštěm
lásky, míru a světla celé lidstvo, protože zase nastala roční doba, ze které je možno nejsnadněji
získat jeho pozornost.
Vy milovaní! Zdá se být neuvěřitelné když pravím, že Mistři Světla a Pravdy mají své cesty ve
všech směrech skrz Zem, stejně jako Vy Vaše dálnice od pobřeží k pobřeží.
Kdybyste chápali atomovou strukturu Země, pak by to pro Vás nebylo neuvěřitelné, nebot‘
těm velkým, kteří od počátku lidstva pomáhali při jeho vzestupu, stačí, aby použili jen jistých
paprsků, a pak mohou tak lehce kráčet skrz Zem, jako Vy skrz vodu. Na rozdíl od Vás, zůstaly
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otvory za nimi otevřené, kdežto za Vámi se voda zase zavírá a nezbyde žádná viditelná stezka.
Tak je tomu také s těmi Velkými Bytostmi, které lidstvu proklestily cestu ke Světlu. Stopa
zůstává, aby ty děti, které stojí ještě méně ve světle, tyto stopy vždy našly a mohly je následovat.
Jestliže se někdy zmýlí a vrátí se zpět k odbočce cesty, pak je volá ta “JÁ JSEM
PŘÍTOMNOST“ zase zpět na správnou stezku a vede je vpřed, až i oni se stanou nosiči
pochodní a průkopníky pro ty, kteří následují po nich.

“JÁ JSEM TA MOCNÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ SE NIKDY
NESTANE NETRPĚLIVOU NEBO NIKDY NEVEZME VŠECHNU
ODVAHU KVŮLI DLOUHÉ DOBĚ, VE KTERÉ SE DĚTI ZEMĚ
ODVRACEJÍ OD SVĚTLA, ABY SE TĚŠILY Z ČINNOSTI
VNĚJŠÍCH VĚCÍ A SMYSLŮ, AŽ BUDOU JIMI TAK ODPUZENI,
ŽE BUDOU VOLAT SKORO SVÝM POSLEDNÍM DECHEM:
“BOŽE, SPAS MĚ (VYKUP MĚ)!“
Musím se tiše usmívat, když si představím, že někteří pociťují, že jsem starý mrzutý hoch.
Jako takový mám však přesto odvahu říci Vám, co potřebujete a co Vám má a chce sloužit.
Jestliže mne někdy lépe poznáte, tak se na mne budete dívat jinak. Pokud si žák klade uvnitř
otázky, tak se té pravdě tohoto učení zcela neotevře.
Jestliže se později ukáže, že se to vyplatí, což bude zcela určeno snahou lidstva dosáhnout
světla, tak budou přirozené paprsky přivedeny natrvalo Zemi a zařazeny do jejího jádra.
Zeměkoule se skládá ze země, vody a vzduchu. Paprsky jsou Kosmický oheň, který prolíná
všechny tři elementy. Paprsky pronikají zemí a tam, kde účinně zasáhnou, uvolňují a tvoří to
svítící záření, tu zhutněnou činnost světla.
Jeden z paprsků vniká kůrou do nitra Země v bodě těsně jižně od středu pouště Gobi, druhý
těsně východně od jezera Titicaca v Andách. To je největší jezero Země a mělo před staletími
velký význam.
To jsou ty dva nejsilnější světelné body Země. Vždy se uskuteční v jistých cyklech Kosmická
činnost, které nikdo nemůže zabránit. Veliké kosmické zákony jsou přesné až do nejmenších
jednotlivostí, pro ně neexistuje ani neúspěch ani náhoda.
Velká změna, která velmi mnoho lidí vyvede z jejich těl, je vede jen na jedno místo, kde
nemohou chvíli bojovat. Ve světové válce se nenáviděly obě strany lidí, které byly proti sobě
vyslány, a právě tak vlády, které je vyla1y. Nedívejte se nikdy na něco ve světě, kromě na tu
“VELKOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOST“!

Zkoušejte a ovládejte své city nebo Vás zenenadání pohltí!
Jestliže se žákovi přihodí něco, co ho zklame, a přitom zná zákon, pak by se měl bez prodlení
obrátit k té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ a zeptat se, co by se mělo udělat. Namísto toho
nechává svou pozornost obrácenou k tomu zklamání a někdy je třeba celého jednoho
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pozemského života, aby se to z něho setřáslo.
Řekněte proto:

“TENTO ODPOR MUSÍ USTOUPIT, JASNÉ VIDĚNÍ
A SPRÁVNÉ SLYŠENÍ MUSÍ PROLOMIT!“
Právě tak:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST VAŠEHO
DOKONALÉHO VIDĚNÍ A SLYŠENÍ!“
To má onen stav vyléčit. Také:

“JÁ JSEM MÉ DOKONALÉ VIDĚNÍ A SLYŠENÍ!“
Arabské pohádky z tisíce a jedné noci přišly původně od Mistrů, kteří je dali lidem jako
zastřenou pravdu, aby jim pomohli a ti, kteří jim věřili, měli nádherná zjevení.
Na počátku takových udivujících zážitků stojí důvěra v úspěch, až se skutečnost může stvořit.

Protože důvěra je nesoucí silou!
Když jsme schopni ji neustále mít, pak tvoří skutečnost!
Jestliže zhluboka započnete dílo, pak ukazuje zákon vždy dvě činnosti: Nejdříve zhutnění, pak
zvýšení (eterizace). Kráčejte klidně a zvesela vpřed a nedopusťte, aby se ani čas, ani místo, ani
věci vměšovaly.
Vnější rozum se musí stát klidným a stálým a vnější a vnitřní vůle musí tvořit jednotu. Je-li na
to nasměrována pozornost s pevnou rozhodností, pak se bude vnitřní děj neustále více zjevovat,
až ho budete moci vědomě používat a řídit!

ŽEHNÁNÍ:
Přítomnosti Meru, Nady a zástupu velkých Postoupivších, chválíme a děkujeme za Tvou
zářící nádheru, za Tvoji Moudrost, za Tvou hmotu, které tvoříš a činíš viditelnými. Chvála a dík,
že Tvá Velká Moudrost a Inteligence je jednotou s tím “VELKÝM JÁ JSEM“. To “JÁ JSEM“
stále více svého JÁ přivádí do vědomé činnosti.
Chválíme Tě a děkujeme Ti, že v uznání té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ vlastníme klíče ke
všem viditelným a neviditelným věcem!

XVIII. PROSLOV
Jako děti Boha-Otce, který dal svým dětem svobodnou vůli, aby mohli sami volit, musí
pochopit, že musí sami rozhodnout, co má být v jejich světě činné a účinné! Žák má svobodnou
vůli a musí pochopit, že Bůh může jednat v jeho životě a jeho světě jen podle vědomého žákova
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nařízení.
Bůh je pramenem všeho života a každé dítě Boží je individualizovaným vědomím, činným
dílem tohoto Jednoho velikého principu života, lásky a síly!
Bůh dal na ochranu každého svého dítěte nádherné vědomí, které je všudypřítomné a věčně
pružné, které může být staženo do jednoho ohniskového bodu, aby mohlo psát perem světla,
anebo které se může rozšířit přes celou Zemi.
Všechno je vždy podřízeno vedení svobodné vůle.
Ta nanejvýš nešťastná představa, která byla tvořena pravověrnými, že Bůh jedná v životě
jednotlivce podle své vlastní svobodné vůle jistě není pravdivou! Bůh může jednat jen
prostřednictvím, mysli své vlastní, té JÁ bytosti, která je oděna do Vašich osobností, které kolem
sebe vidíte. Osobnosti jsou jen nosiči použití a výrazu této mocné individuality, která je Boží
Vůlí a Vaší svobodnou vůlí a jen Vaším vědomým řízením vstoupí do účinnosti!
Říkám Vám, každá práce (funkce) Vašeho těla je nesena vědomou činností, i když to
nezpozorujete, ale vnikáte-li stále hlouběji do vědomí té “MOCNÉ JÁ JSEM
PŘÍTOMNOSTI“, pak se naučíte chápat, že bez sebevědomé činnosti se nemůže konat žádný
vnější děj.
Můžete kdykoliv přezkoušet jednoduchý důkaz. Chtěl bych tělesně něco konat. Tomuto
konání bude vždy předcházet myšlenka chtít konat, jinak by se nemohla hnout ani ruka, ani tělo.
Co lidé nazývají bezděčným jednáním, je taková věc, že bylo zamezeno porozumění pro vlastní
bytost.
Žáci by měli toto skromné vysvětlení přijmout a často o něm přemýšlet, neboť to pak
osvobodí rozum ode všech překážek!
Jste sebevědomými bytostmi, které jednají podle své svobodné vůle.
Toto je pro Vás, vy opravdoví a požehnaní žáci, skutečně nanejvýš důležité. Miluji každého z
Vás, muže právě tak jako ženy, duchovně, i kdyby měli mít manželé námitky!
V tomto týdnu stála ve Vašem středu v obou Vašich třídách. “individualizovaná
PŘÍTOMNOST JEŽÍŠE KRISTA.“
Ve ... ve formě “Stromu života“ každý žák jako větev. V ... stál jeho “Sloup oslňujících
paprsků“, v něm jeho viditelná osobní postava. V ... byla jeho postava ve “Stromě života“, ale ne
viditelná. Také jiní postoupivší Mistři byly přítomni, Nada, Cha ARA, Zanto a JÁ sám!
Chtěl bych říci této třídě šťastných chlapců s tou růží v jejich středu, že je všechny láskyplně
objímám, aby mohli používat paprsky mé bytosti a vdechovat je!
Svoboda a nařizující moc leží před nimi připraveny, když se tohoto učení budou držet
a používat je.
Dále si přeji, aby žáci rozuměli, že proud života, jenž teče myslí a tělem, do nich vchází čirý
a nefalšovaný a že v sobě nese všechnu sílu, všechnu odvahu a všechnu moudrost, kterou
bychom si mohli přát. Ale z nedostatečného ovládání svých myšlenek a citů vtisknou
nevědomky do této čisté esence své vnější ideje, kterým věnují svou pozornost.
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Navyknete-li si v každém okamžiku, kdy Váš rozum není právě zaměstnán něčím jiným, být si
jasně vědomi:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ ČINNÁ INTELIGENCE!“
pak to uchrání ten Mocný nádherný proud života před tím být falešně zbarven a těžce
poškozen zvrácenou představou vnější rozumové činnosti. Toto je to jednoduché tajemství
skutečně všech zdokonalení, když jsme to schopni správně pochopit.
Tento velký život vchází čirý a dokonalý do každého člověka, aby ho používal, ale z
nedostatku porozumění to vnější rozum svými disharmonickými představami neustále
přehodnocuje. Tímto způsobem změní lidé činnost, která by sama o sobě byla dkonalá a tím
zažijí ve svém vnějším konání tolik omezení a disharmonií.
To by mělo žákům ujasnit jednoduchou činnost, které by se měli vědomě a pevně držet, aby
mohli udržet tento stav ve své mysli a těle, kdy jimi proudí neustále tento nádherný, dokonalý
život ve svém čirém vonném stavu.
Opravdu Vám říkám, kdo se tímto podnětem bude řídit, zažije, že vyzařování jeho těla bude
lahodnější než vyzařování růže či lilie.
Ve vědomí této dokonalosti, která k Vám a k vašemu použití bude neustále proudit, ji poznáte
jako dokonalé Zdraví a Krásu tváře a postavy, až vaše paprsky budou svítit jako slunce.
Ó, vy milovaní žáci! Je to tak jednoduché, vyžaduje to tak málo vědomého a stálého úsilí!
Cožpak byste neměli činit vše, co je z Vaší stránky nutné k tomu, abyste mohli přijímat
hojnost jeho žehnání a vstoupit do plnosti toho životního proudu?
V činnosti východu existovalo tajné společenství, které se tvořilo nejdříve v Číně a které
nádherně pobývalo ve světle až do té doby, než ten, kdo tento řád řídil, v průběhu jedné
strašné války, se domníval, že jeho vroucně milovaná dcera byla usmrcena jedním
Angličanem. To se ale nestalo. Ale ponuré myšlenky vedoucího tohoto řádu způsobily
zhroucení řádu a obrazy od “Fu Manchu“, podle mého byly stvořeny čtyři, líčí tento děj
vnějšího světa a ukazují, jak může být zkresleno “Světlo“ něčím, co vyvolává pocity pomsty.
Toto jedno jméno “Fu Manchu“ - na počátku jeho působení byl nádhernou duší - a jeho osud
ukazuje, jak pustošení války a nedostatek ovládání v myšlení a cítění lidí si občas vynucuje
zkreslení životního proudu.
Nyní o něčem ve spojitosti s činností v Jižní Americe, jejíž úspěchy radostně zaznamenáváme.
Než tam započalo naše dílo, pochybovala většina, kromě mne a Nada, že by se v tomto čilém
západním světě mohlo vytvořit ohnisko záření.
Ale oni nevěděli nic o naší dlouhé spolupráci. Řekl na svou vlastní zodpovědnost: “Já to chci
zkusit!“
Nyní spolupracuji plně s těmi, kteří mohli pochybovat. Mistři z Venuše a Lanto nám také
pomáhali. Pronesl jsem k nim: “Přišel čas, kdy můžeme udělat opravdové posly i z těch, co žijí
vně tajných učilišť.“
Díky Vám jsem měl pravdu. Nyní Vás samozřejmě všechny žádám, abyste mi pomáhali i nadále
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v tomto díle!
To dokazuje, že je možné postavit a udržet tuto Mocnou činnost Boží Přítomnosti i uprostřed
krupobití. Stále tvrdím, že je to možné, ale zůstal jsem s tím většinou sám! Ale schopnost žáků
chopit se té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ umožňuje mohutné věci.
Já Vám upřímně pravím, jestliže udržíme tento nádherný stav, kterého je dnes dosaženo, tak
by se mohlo stát, že brzy mnoho z těch Postoupivších realizovaných Bytostí bude sedět mezi
námi tak viditelně jako Vaše fyzická těla a budou s Vámi mluvit!
Není to věcí touhy žáků, ale spíše příprava na to. Tento dobrý bratr o tom donedávna nic
nevěděl, ale byl přesto v průběhu třiceti let připravován. Příprava v neviditelnu byla provedena
za polovinu této doby a byla to pro všechny, kteří to pozorovali, udivující a krásná věc.
Otázka: Minulé noci jsem slyšel v hluboké meditaci tato slova: “Do města Delhi.“
Odpověď: “To ve skutečnosti znamená do města Světla!“
Otázka: “V pondělí 29. listopadu 1932 jsem ráno před projevem a dnes opět před řečí slyšel
slova Ježíše: “Byli jste při mně v mém žalu, nyní mě spatříte v mé nádheře a uvidíte odměnu,
kterou mi dává můj Otec!“
Odpověď: “Tak to bude v Tvé vnější zkušenosti!“
Slova, která JEŽÍŠ čas od času pronášel, budou a mohou všichni někdy a někde říci a to se
splní, neboť jeho slova znamenala ve všech dobách “ŽIVOT“ a obsahovala POSTOUPIVŠÍ
a dokonalý život!
Otázka: “Jaká je politická situace?“
Odpověď: “Nedosahuje se zdaleka tolik, kolik se čekalo, dementem, které hledalo vstup. Staré
úsloví: “Dáš-li teleti dostatek provazu, tak se oběsí.“ se ukáže pravdivým u jistých sil.
Domnívají-li se občas, že dosáhli vítězství, tak si sami zazvonili umíráčkem. Konání posledních
pár dní upoutalo pozornost některých ve Zlatém městě, a když jsme dnes vyslali paprsky vidění
a zvuku, tak tomuto dění přihlíželi. Toto říkám k povzbuzení žáků a zatímco dnes v naší práci
pokračujeme, posílají oni ze Zlatého města žákům nádherné paprsky.“
Bylo pro mne velkou radostí dokázat, že v zemi Amerika, kde jsem tak dlouho konal
předběžnou práci, se najdou lidé, kteří dovedou přijmout to, co Vy zde přijímáte a předáváte
dále! Mistři z Venuše to se mnou od jisté doby sledovali. Pole činnosti Kumary byla jinde, ale
oni pozorovali nyní toto konání.
Veškerá záření někde ve Vesmíru vyplývají jen z vědomého vysílání! Ty tkz. paprsky hvězd
se mohou dostat do spojení se Zemí jenom vědomým řízením kosmickou bytostí, která je
vědomou řídící přítomností oné hvězdy nebo planety.
Toto vědomé řízení umožňuje paprskům oné planety dosáhnout místa svého určení, ale tyto
směrované paprsky nemají v sobě žádné nepříznivé účinky pro člověka!
Univerzální kosmické zákony Země, které prostřednictvím zákona zkušeností způsobí růst,
v sobě nesou to, co znáte jako odpor. Kdyby nebyl odpor, tak by jednotlivec nevyvinul žádné
vědomé úsilí, a pak by pro něj bylo nemožné rozšířit své poznání nebo se vrátit do domu Otce,
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ze kterého děti Země zabloudili.
Odpor však nemá co dělat s nesouladem. Odpor je přirozeným zákonem! Disharmonie je
lidským výtvorem.
Ve Vesmíru není žádná disharmonie, kromě té, kterou vytváří osobnost!
Udržujme v sobě pevně dynamické vědomí:

JÁ JSEM TEN ČIRÝ DUCH BOŽÍ V KAŽDÉM ZDE PŘÍTOMNÉM!“
Toto vylučuje lidská přání!
Buďte si vědomi:

“JÁ JSEM TA VLÁDNOUCÍ PŘÍTOMNOST TÉTO VĚCI!“
Přání se ozývá nejprve v mysli a když si pevně uvědomíte:

“JÁ JSEM TEN ČIRÝ DUCH BOŽÍ.“
pak to stráví myšlenku a uvolní zcela lidskou mysl od přání!
Když se tekutina v ruce zhmotní (precipituje), tak ji ohodnoťte bez průtahů jako tekuté světlo
a ona se jako taková zjeví. Nařiďte tuto vlastnost, než započnete se zhmotněním.
Žák by neměl očekávat, že zažije stejnou činnost, jako jiný žák. Není ani pomyšlení na to, že
by žáci stejným způsobem viděli nebo cítili!
Není okamžiku ve dne, kdy si v duchu něco nestavíme před oči, neboť síla zraku působí ve
všech časech!
Vzdalte ze své mysli vše s výjimkou představy toho, co opravdu chcete, neboť jedině o to se
musíte starat. Nedejte upoutat svou pozornost nicotností zdání!

ŽEHNÁNÍ:
Ve velké odevzdanosti naše srdce plné lásky, v plnosti našeho uctívání té “BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI té JÁ JSEM“, Postoupivšího JEŽÍŠE KRISTA, chválíme a děkujeme za tu
nesoucí PŘÍTOMNOST, která udržuje to dobro každého druhu v tomto záření, které každou
hodinu přijímáme.
TY MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI! Protože nás najdeš ve svém mocném objetí, budeme naplněni
Tvojí zářící Inteligencí, Tvojí nádhernou silou, Tvojí nepřemožitelnou odvahou být stále uvnitř
Tvého mocného Světla! Děkujeme Ti!

XIX. P R.O S LO V
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VZÝVÁNÍ:
TY VZNEŠENÁ PŘÍTOMNOSTI VZKŘÍŠENÉHO JEŽÍŠE KRISTA! Ty, který jsi
dobyl věčného mistrovství nade všemi věcmi. Ty, který jasný spočíváš v srdci Věčného Otce!
Vylévají se Tvé nádherné paprsky a objímají všechny lidi! Chválíme Tě a děkujeme Ti. Naše
srdce jsou plna velké radosti, že zástup Postoupivších vidí a řídí s Tebou probouzející se Věčné
Světlo k požehnání lidstva!
Ježíš nyní přednese žákům své přání skrze svůj vlastní osobní paprsek.

ŘEČ JEŽÍŠE
Když jsem pravil: “JÁ JSEM TY OTEVŘENÉ DVEŘE, KTERÉ NIKDO NEMŮŽE
ZAVŘÍT“, pak měli lidé pochopit, že jsem poukázal na to “VELKÉ JÁ JSEM“, což je život
každé jednotlivé bytosti (individua), která se projevuje v těle.
Neměl jsem v úmyslu vzbudit představu, že JEŽÍŠ by byl jediný, kterému je tato velká
výsada přiznávána. Každý z Vás, milované děti jednoho Otce má stejnou mocnou Přítomnost
v sobě, to “VELKÉ JÁ JSEM“, které mám také JÁ a které jsem vždy měl, protože Já jsem
dosáhl konečného vítězství a věčného vítězství!
Zde bych chtěl, kdybyste mohli pochopit k povzbuzení a posílení jistoty ve Vašich myslích, že
vědomí, kterého jsem použil pro velké vítězství, byla ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“,
jak se o ní učíte.
Poté, co jsem prozkoumal všechny oblasti vědění, které byly tehdy dostupné, vedlo mě
nakonec rozhodnutí a touha po pravdě k Velkému Mistru, kterého jednoho dne poznáte a který
mi dal to Vnitřní Tajné a Mocné Poznání, které jsem mohl uznat a které mne obrátilo k té
“MOCNÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, k velkému “JÁ JSEM“.
Jeho vyzařováním jsem byl uschopněn to pochopit a ihned to prakticky použít. To je jediná
cesta, kterou může jakákoliv bytost, která si uvědomuje sama sebe, své “JÁ“ (individuace), která
se tím stala pomocí Paprsku Božího, dobýt věčného vítězství a svou strukturu bude moci postavit
na pevném a jistém základě, takže ji žádná vnější činnost nebude moci již nikdy rušit.
Dnes bych Vám chtěl zprostředkovat jednoduché všemocné použití této Přítomnosti. Všichni,
kteří dobyli to Mocné vítězství a stali se schopni povznést své tělo, tak jak jsem to učinil já a jiní
již přede mnou, použili tu vědomou činnost té “MOCNÉ VĚČNÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ té
“JÁ JSEM“!
Když jsem řekl svým žákům a lidem: “Ty věci, které jsem vykonal, budete konat i Vy, ba i
ještě větší“, tak jsem věděl, o čem mluvím. Věděl jsem, že v každé bytosti, která si uvědomila
sama sebe, to znamená v každém dítěti Božím, je ta “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, jejímž používáním budete puzeni vpřed bez jakýchkoliv pochyb!
Ríkám: “Puzeni“, protože přesně to míním!
To neustálé používání Vaší “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ Vás žene vpřed přes
jakoukoliv činnost Vašeho vnějšího JÁ. Pokud se této vnitřní myšlenky držíte, mohou kolem
Vás řádit bouřky, nouze a rušivé víry, budete tu přesto stát klidně, nehnutě ve vroucím víru
lidských výtvorů, ať je to blízko či daleko, jste-li ve vědomí té “JÁ JSEM BOŽÍ
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PŘÍTOMNOSTI“.
Je jen jedna cesta, která vede k věčné Jednotě s Otcem: Plným uznáním Jeho “JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, Jeho Síly, Lásky a moudrosti, kterou Vám on dal, zlaté spojovací
články, zlaté stupně, po kterých můžete zvesela vstoupit ke svému konečnému konání.
Každá bytost Otce, která si uvědomila své JÁ, sama sebe, musí někdy a někde najít svou cestu
zpět k Otci pomocí svojí “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ při dokončení svého kruhu
nebo jejího kruhu individualizací a při použití činnosti vnějšího JÁ.
Země je jediná sféra s hustotou atomové struktury, jak Vy ji vnímáte.
To vědomé uznání a použití té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, kterou jste Vy sami,
neustále zvyšuje vibraci Vaší atomové struktury, ukáže a osvobodí elektronovou činnost,
která se skrývá v atomu a uschopňuje Vás stát se Samosvítícími bytostmi!
Chtěl bych zde jasně vysvětlit všem, kteří o tom kdy slyšeli: Já nejsem a nikdy jsem nebyl
zvláštní bytostí, která byla od Boha stvořena rozdílně odjinýcli lidí. Je ale pravdou, že jsem se
vědomě namáhal a také jsem hodně dosáhl před tímto posledním ztělesněním, ve kterém jsem
dobyl věčného vítězství. Má svobodně zvolená zkušenost před 2 000 lety chtěla dát příklad,
který dříve nebo později musí následovat a bude následovat každá bytost, která si uvědomuje své
“JÁ“.
Milované děti Boží, žádám Vás, abyste se na mne dívali jako na svého staršího bratra, který je
v Jednotě s Vámi. Když jsem tu zanechal slova: “JÁ JSEM STÁLE U VÁS“, tak je ta “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, kterou JÁ JSEM a kterou jste Vy, jednotou! Vidíte nyní
smysl slov “JÁ JSEM VŽDY U VÁS“?

Zahloubej se nad tím a zkus pociťovat tuto skutečnost!
Během a po nanebevzetí jsem uviděl tu nesmírnost paprsků, které jsem mohl nyní posílat
svým Bratrům a Sestrám na Zemi ze sfér, ve kterých jsem nyní mohl dlít.
Říkám Vám ve vší pravdě: Každý člověk, který mi posílá svou vědomou myšlenku o touze
být pozdvižen nad ohraničením této Země nebo nad své tvoření, přijme ode mne veškerou
pomoc, bude-li žít odpovídajícím způsobem a ta mu může být dána podle stupně růstu jeho
vědomí, jehož krok za krokem dosáhne!
Nerozumějte mi zde špatně: Jestliže poukazuji na růst, pak mluvím o lidech všeobecně.
Nemyslím přitom i na ty, kteří tolik dosáhli svými dřívějšími výkony, že byli s to ted‘ pomocí
uznání a použití své “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ roztrhnout závoj lidského tvoření
a kráčet kdykoliv do objetí Postoupivší, Svítící “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“. Někteří
ze skupiny žáků, kteří se tu sešli, to dokážou. Žávisí to zcela jen na nich, na jejich klidné
a zdrženlivé vroucnosti, se kterou si uvědomují svou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“!
Přináším Vám tu velkou dobrou zprávu, protože jsem ji dokázal svou vlastní osobní
zkušeností.
Než jsem se s konečnou platností rozhodl, jakým způsobem chci dát lidem příklad, počal jsem
náhle z vnitřního popudu používat toto zjištění:
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“JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT!“
Během 40 hodin, když jsem se s velkou radostí oddal tomuto poznání, jsem viděl, co je třeba
dělat, a já Vás ujišťuji, bylo to vědomé užití tohoto mocného zjištění: “JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ
A ŽIVOT“, které mne uschopnilo vykonat nanebevzetí v přítomnosti tolika lidí a vtisknout tento
příklad pro všechny lidi do éteru jako nehynoucí listinu, což zůstane věčně přítomné!
Bylo neštěstím, že se rozprostřel závoj ortodoxní ideje (přísně věřící) přes mysli lidí, a tak jim
zabránil, aby pochopili, že každý člověk v sobě nese jako JÁ tu stejnou “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, s jejíž pomocí také on, jako JÁ, dokáže konat stejné věci a dobude snadno
Vítězství!
Toto, milovaní žáci, je pro Vás mým osobním poselstvím, které jsem mluvil pomocí toho
světelného a zvukového paprsku, do kterého může každý z Vás s dostatečně vědomou
přípravou vstoupit, abyste tím mohli vidět a slyšet!
Opět Vás žádám, abyste na mne mysleli jako na svého staršího bratra, který je připraven Vám
pomoci ve všech časech. Nedívejte se na mne, jako na nadpozemskou bytost, která by stála tak
vysoko nad Vámi, že by spojení bylo nemožné.
Neboť ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, která mne uschopnila povznést své tělo
(Povznesení do stavu vyšší vibrace - Nanebevzetí) je ta stejná “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, která umožní i Vám vykonat stejné činy!
Jenomže dnes přijímáte pomoc velkého zástupu Postoupivších Bytostí, které dobyly věčné
vítězství a jsou radostně k Vašim službám, protože se též nyní připravujete na tento významný
čin (děj).
Objímám Vás svojí láskou. Opět říkám:

“JÁ JSEM VŽDY U VÁS!“
S.G.: Nepřinesl jsem Vám teď veliké překvapení?

ŽEHNÁNÍ:
V plnosti Tvého mocného ticha, ó Veliká Přítomnosti, přicházíme, abychom odpočívali,
abychom cítili Tvůj mír, abychom milovali Tvou Všepronikající harmonii!
Ó, Mocná Přítomnosti lásky, která tepeš v srdcích všech lidí - zesil se ve všech srdcích! Stáhni
vědomou pozornost lidí na sebe, na tu Velikou hvězdu lásky v srdci každého a udržuj ji tam
pevně!
Zkrásni Tvoji Přítomnost a Tvého Stvořitele v nich, žehnej všechny lidi touto silou, aby hleděli
už jen na Tebe, vždy a bez váhání!

XX. P R.O S LO V
VZÝVÁNÍ:
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Ty Mocná Nepřekonatelná “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“. Vemlouvej se do srdcí
lidských dětí (Božích dětí)! Naplň jejich srdce a mysli nádherou Tvé Přítomnosti, až přetečou,
vědomou silou zřít a poznat Tě jako Jednotu, jako věčný původ všech věcí pomocí kterého
je neseno vědomí lidí, bude neustále neseno. Konej, aby poznali Tvé velké vlastnictví, že Ty
samotný jsi vlastník a dárce všech věcí a že se jeden druhému má nezištně zjevovat.
Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu, který neustále vlévá svou zářící Přítomnost do
Vašeho života.
S velkou radostí vidí mnozí z těch, kteří pozorují toto konání, jak opravdově žáci vstupují do
té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ a jak jsou rozpuštěny věci, které je rušily,
a jak odpadají, jako kdyby nikdy nebyly. Milovaní žáci, můžete pochopit, jak velká je radost
těch, kteří již šli tou stezkou do Velké svobody Mistrovství a kteří mohou nyní prožít, jak Vy
vstupujete do této Přítomnosti, která Vám jistě přinese, stejnou svobodu, jestliž si ji udržíte?
Pouze tehdy, když se to Vnější naučí dostatečně poslouchat a dá všechnu svou sílu této Velké
Vnitřní Boží Přítomnosti, může jednotlivec tímto Mocným uznáním nalézt mír a klid. V
tomto míru, v tomto klidu teče Mocný proud síly jako horská řeka, jež teče úrodným údolím,
které je lemováno květy a dokonalými rostlinami. Stále více se pohybujete v tomto míru,
který přináší velké porozumění a pociťuje, jak věčný proud síly proudí ve Vás a Vaší bytosti
a nese jeho žehnání a jeho bohatství do Vašeho života a do Vašich zkušeností a rozšíří je tam,
ať jdete kamkoliv.
Ono souhlasí, že inteligence představuje kanál, kterým musíte přijímat. Jestliže však pocítíte
v sobě Pravdu té “JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI“ s vnitřní odevzdaností, pak se ticho ve Vás
stane stále větší, až se jednoho dne sami dozvíte, co bylo zvěstováno: “Uvidíš bránu svého
Tvoření široce otevřenou a Ty vkročíš s otevřenou náručí do této svobody a budeš vdechovat
libou vůni atmosféry éterického světa, ve kterém se staneš schopným zformovat onu
plastickou hmotu dokonalé formy u všech věcí, na kterých zůstane soustředěno Tvé přání!“
Děláte skvělé pokroky. Nedejte se tedy rušit a nepřerušujte svou práci z obavy před jinými
osobami, místy, poměry a věcmi, protože před Vámi stojí “Přítomnost světla“, kyne Vám,
abyste zůstali v jejím něžném objetí a přijali její neomezená bohatství, která má pro Vás
připravena.
Řeknu Vám nyní něco, co Vás může udivit, ale ujišťuji Vás, že je to pravda. Minulý večer
byla položena otázka: “Byli jste již dříve spolu?“ Tedy - ono by bývalo nebylo možné uvést
Vás do zesílené činnosti toho Velkého vnitřního zákona, aniž byste nebyli spolu již dříve
harmonicky spojeni ve společenstvu a ve školení. Můžete jen stěží pochopit, že přijímáte vyšší
školení, které bylo zatím dáváno jen po tříleté zkušební lhůtě v tajných učilištích. Někteří z
Vás nahromadili poklady a síly. Tím rozumím energie, které jsou tvořeny Vaši vědomou
činností Vaší “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“. Jiní zase nahromadili poklady světla
a jiní poklady lásky. Také zlato a klenoty byly uschovány, aby v této inkarnaci mohly být
použity. Někteří z Vás dospěli nyní tak daleko, že mohou tyto poklady ve vlastních rukou
zviditelnit. Nemyslete si, že se rozplývám v podivných snech za bílého dne. K Vašemu
požehnání a k Vašemu růstu chci, abyste si toho povšimli.
Chtěl bych, aby se každý z Vás asi 5 - krát procházel a promlouval ke své “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ asi takto: Velká Mistrovská Přítomnosti, ta “JÁ JSEM“. Miluji a uctívám
Tě! Vracím Ti vše: Plnost vší tvořivé síly, všechnu lásku, všechnu moudrost a pomocí této síly,
kterou již jsi, Ti dávám plnou moc zviditelnit splnění každého z mých přání v mých rukou a k
mému použití. Nepožaduji již déle nějakou sílu jako svou vlastní. Chci nyní Tebe, tu jedinou
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a ve všem vítěznou Boží Přítomnost v mém domově, v mém životě, v mém světě a v mé
zkušenosti. Uznávám Tvou plnou Vrchní svrchovanost a nadvládu nad všemi věcmi, a je-li
vědomí nasměrováno na vykonání, tak přijímá Tvá nepřekonatelná Přítomnost a Inteligence
vedení a přináší splnění co nejrychleji do mého života, dokonce s rychlostí myšlenky:

“JÁ VÍM, TY JSI VLÁDCEM NAD ČASEM, MÍSTEM A
PROSTOREM. PROTO MŮŽEŠ PŘIVÉST SVOU VŠEOBEPÍNAJÍCÍ
DOKONALOST OKAMŽJTĚ DO VIDITELNÉ ČINNOSTI.
STOJÍM NEOTŘESITELNĚ PEVNĚ V PLNÉM UZNÁNÍ TÉTO
PRAVDY, TEĎ A VŽDY, A JÁ NEDOVOLÍM SVÉMU ROZUMU,
ABY VÁHAL, NEBOŤ JÁ KONEČNĚ VÍM: JSME JEDNOTOU!“
Milovaní žáci, k této základní myšlence můžete připojit, co byste obzvláště chtěli mít, a já Vás
ujišťuji: Můžete-li v životě toto vědomí používat a já Vám v tom pomohu, tak zažijete, jak se
brány stavidel Boží hojnosti otevřou. Myslím, že bych Vám zde měl vysvětlit následující: Pro
každého je nejdůležitější a nejvíce žádoucí věcí udržet v mysli pevně tu jednu stálou nutnost:
Setrvejte v této “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ tak vroucně a pevně, že se do
života a do zkušenosti vlévá všechna láska, všechno světlo, všechno dobro a bohatství
prostřednictvím pudící síly, takže se již více nemůže nic od vnějších osobností rušivě vměšovat,
nikdy a nikde!
Toto je cílem opravdového učení. K tomuto účelu byli přivedeni žáci, kteří byli shledáni
dostatečně pokročilým nebo připravenými, do tajných učilišť. Je dost lehké rozpouštět Vaše
vyvstávající problémy, jeden za druhým. Ale proč by se toto mělo neustále dělat? Konečným
cílem je někde něco mít, v čem byste se mohli zakotvit, co Vás povznese nad posouzením
nějakého problému.
Jedinou žádoucí věcí je: nalézt svou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ a zakotvit se v ní.
Než dosáhnete tohoto cíle a zapustíte pevně kořeny v té “VELKÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ je přirozeně nutné, abyste své problémy řešili tak, jak Vám vyvstanou. Ale
oč lepší je vstoupit do té MOCNÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI a uvolnit její sílu a činnost, která již
všechny problémy řeší, ještě než se objeví. Není to příjemnější než se probudit každé ráno
a vidět, jak vyvstávají nové Problémy a ty na Vás upřeně hledí, jako kdyby byly zdánlivě něčím
důležitým? Ale vím, že dělají na Vaše vnější smysly mocný dojem.
S Vaší nádhernou poslušností Božímu principu stvořených bytostí půjdeme stezkou,
obemknutí pancířem nepřekonatelné ochrany, až budete schopni snést i bez ochranného štítu
oslňující sílu světla, do kterého vstoupíte. Není to hodno jakékoliv námahy moci se pohybovat
vpřed v této nádherné svobodě? Když se ráno probudíte, pak již tyto návštěvníky (problémy)
více nenajdete.
Držel jsem každého z Vás v záři reflektoru svých vizí, když jsem k Vám promlouval dokonce
bez Vašeho dovolení, abyste zároveň se slyšením mých slov cítili vnitřní přesvědčení s mocí,
která Vás nadchne.
Když se kritické nebo rušivé myšlenky pokouší vniknout do Vašeho vědomí, tak tychle
přivřete dveře a nařiďte jim, aby navždy prchly. Nedejte jim žádnou příležitost ani čas, aby se
usadily, vždy pamětlivi nesoucí síly té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, která je
schopna toto učinit a která je Vám k dispozici. Jestliže se dostanete do nesnází udržet dveře
zavřené, tak promlouvejte ke své “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“a řekněte:
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“HLEĎ SEM, JÁ POTŘEBUJI POMOC! DEJ POZOR, ABY TYTO
DVEŘE ZŮSTALY ZAVŘENÉ PŘED TÍMTO RUŠENÍM, NAVŽDY!“
Chtěl bych, abyste se stali ve svém vědomí pevní, že můžete ke své “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ hovořit, tak jak byste mohli i ke mně s vírou, že mám neohraničené sily,
neboť to není žádná nicotná poznámka, když teď prohlásím: “Můžete přimět tuto mocnou
Přítomnost, aby ovládla každou podmínku ve Vaší celé zkušenosti a povznesla Vás do svobody
a k ovládnutí všech věcí!
Protože někteří z Vás již dosahují do činnosti univerzální hmoty, chtěl bych pozornost Vás
všech upoutat skutečností: Hmota Vašeho těla a hmota, která je kolem Vás a zdá se být pro Vás
neviditelnou, odpovídá (reaguje) nezměřitelně jemnocitně na Vaše vědomé myšlení a cítění,
čímž ji můžete přivést do každé Vámi žádané formy.
Tak jste schopni svým myšlením a cítěním přestavět hmotu svého těla do forem vybrané
krásy: Vaše oči, vlasy, zuby a pokožku plné zářícího svícení. To by mělo velmi povzbudit dámy,
ale také pány, ačkoliv ti to nechtějí přiznat. Tak můžete volat dokonalost, aby se zjevila - a to
Vám dá všemožné nutné povzbuzení, když víte:

“JÁ JSEM VŽDY TA PANUJÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST!“
Milovaní bratři a sestry, hledíte-li do zrcadla, tak řekněte svému obrazu:

“SKRZ INTELIGENCI A KRÁSU V KAŽDÉ BUŇCE, ZE KTERÝCH
JSI STVOŘEN, TY POSLECHNEŠ MŮJ ROZKAZ A STANEŠ SE
KAŽDÝM ZPŮSOBEM ZÁŘIVĚ KRÁSNÝM (KRÁSNOU):
V MYŠLENCE, SLOVĚ, CITU A FORMĚ. JÁ JSEM TEN OHEŇ
A KRÁSA TĚCHTO OČÍ A JÁ VNÁŠÍM ZÁŘIVOU ENERGII DO
VŠEHO, NA CO POHLÉDNU.“
Chtěl bych říci těm‚ kteří si přejí souměrné tělesné formy: Hlaďte Vašima rukama od ramenou
až dolů k nohám a pociťte tu dokonalost a souměrnost postavy, kterou si přejete. Vašima rukama
bude proudit síla nebo vlastnost, které chcete dát formu. Jestliže se o toto pokusíte s vroucím
a vážným cítěním, pak budete nad výsledky žasnout. Na této Zemi neexistuje účinnější
prostředek na štíhlou linii. To přímo svalovinu zformujete do krásnější souměrnosti a
dokonalosti, stane se každým způsobem ohebná, protože posíláte sílu té “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ skrz tyto buňky a učiníte je povolné Vašemu příkazu.
To zní podivně, ale já Vám pravím, že je to jeden z nejlepších, nejjistějších a nejdokonalejších
prostředků k dosažení dokonalosti těla. Kdo toto použije prakticky, uvede tělo do každého
žádoucího stavu, do každé žádoucí situace.
Chtěl bych, aby si žáci plně uvědomili, že jsou mistry svých forem, své mysli a svého světa
a mohou jim zadat, co chtějí. Každým okamžikem Vámi proudí čirý a dokonalý život Boží! Proč
nevypnete staré vzory a nezapnete nové? Nevidíte, jak je důležité zdokonalit své tělo?!
Co může Boží Přítomnost udělat s tělem, které je neustále nemocné a není v rovnováze? Kde
tento případ nastal, tam je pozornost tak pevně nasměrována na tělo, že ta “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“ ji jen zřídka může nasměrovat na sebe. Je tak lehké to změnit, musíte jen
chtít! Touto terapií, silou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ se svalovina stane pevnou a
dokonalou!
Mluvím dnes o těchto věcech s tak hlubokým a vážným citem, protože vidím tu změnu a ten
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pokrok v každém z Vás, a bude-li pozornost ještě zvlášť nasměrována na zdraví, pak dosáhnete
všichni ještě rychleji tu tak žádoucí dokonalost.
Má-li někdo abnormální břicho - a vše, co jde přes rovnou linii, je abnormální, pak by měl
levou ruku pozvednout do polohy dlaň nahoru a pravou rukou kroužit přes břicho zleva (dole)
doprava (nahoru). Pociťte pokaždé tu odsávající činnost, když ruka klouže přes břicho.
Rychlé nabití skrz ruku jde do buněk a odbourá je, zhutní je do normální formy. Ujišťuji Vás,
tento návod není mírným přeludem, ale je silně důležitý a splní svůj účel, bezpochyby, jestliže se
použije s vážným pocitem. Měli byste si uvědomit:

“SÍLA, KTERÁ PROUDÍ PRAVOU RUKOU, JE TOU VŠEMOCNOU
ODSÁVAJÍCÍ PŘÍTOMNOSTÍ, KTERÁ STRÁVÍ VŠECHNY
ZBYTEČNÉ BUŇKY A UVEDE TĚLO DO DOKONALÉHO,
NORMÁLNÍHO STAVU!“
To neopraví jen abnormální objem břicha, ale pronikne vnější formou a pročistí činnost
vnitřností a očistí je, což má neocenitelnou hodnotu. Jestliže tyto orgány pracovaly až doposud
lenivě (pomalu), pak budou nyní oživeny k normální práci. Ujišťuji Vás, že dámy už nebudou
potřebovat válečky, aby zválcovaly břicho a nebudou se už muset válet po zemi.
Avšak vím též, že nejen dámy dělají takové věci.
Ten nešťasný skoro děsivý stav je takový, že jednotlivé bytosti, které v sobě nesou tuto
MOCNOU BOŽÍ PŘÍTOMNOST, dají vnějšímu tolik sil, aby tvořili v sobě a kolem sebe
účinky, ačkoliv všechny používané léčebné prostředky, ať už jsou to tělená cvičení,
medikamenty nebo cokoliv jiného, mají jen malé nebo žádné účinky kromě hodnoty a síly, které
jim uživatel připisuje sám. Navrhovaná ošetření působí naproti tomu na všechny buňky, ať už se
nacházejí kdekoliv v kostech, jakož i ve svalovině. Jak lehce se přiklání vnější rozum k tomu
pochybovat o tom, že vnitřní JÁ by mělo schopnost ošetřit jakoukoliv část těla. Jestliže vnitřní
JÁ umí ovlivnit nějakou buňku, pak to učiní u všech. Přiveďte to vnější k uznání plné síly té
Vnitřní Přítomnosti a dovolte jí, aby se rozšířila do použití všech věcí.
Vnější rozum přinesl dlouhou dobou návyků medikamentům a léčebným prostředkům mocnou
sílu, ale cožpak nepoznáte, že je to jen síla a plná moc, které jim sami dáte, které nyní vykonají
účinek na tělo? Nejsem v žádném okamžiku toho mínění, aby lidé, kteří ještě nevnímají a neví o
“JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, přestali brát a používat léčebné prostředky. Jestliže však
vytrvale udrží ve svém rozumu toto:

“KAŽDÁ VĚC MÁ V MÉM ROZUMU JEN TU SÍLU,
KTEROU JÍ PROPŮJČÍM!“
Pak se započnou osvobozovat z omezení, do kterého se zapletli. Nechte mne zde připojit, že 9/10
síly dávané vnějším věcem je dáno nevědomky a ani většina žáků o tom neví.
Dáte-li nyní této VELKÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI ve Vás všechnu sílu, aby vykonala vše, co
si přejete, pak toto obstará s rychlostí a jistotou, které daleko předčí každý léčebný prostředek,
zatímco jiní se musí namáhat více. Ale tato snaha se bohatě vyplatí.
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Vzpomeňte si, ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ zná navěky neomezeně všechny věci minulé, přítomné i budoucí. Kdyby žák myslel na velkou Přítomnost, ponořil se do ní s
vědomím, že ona je vší láskou, moudrostí a silou, a kdyby nyní nasměroval svoji pozornost na
něco, co by mělo být stvořeno, pak by bylo jisté, že tato Přítomnost je otevřenou branou, ten
všemocný zdar a úspěch, který nikdy neselže.
Volejte zákon odpuštění a řiďte sílu toho mistrovského JÁ, aby srovnala a opravila bezpráví
a tím se od jeho zpětných účinků osvobodí. Vidíte, milí lidé, tu vnější činnost a ten nátlak věcí,
o které se ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ nestará ani v nejmenším a kterým se věnuje
tolik zbytečných sil! Ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ se nezabývá nikdy omyly vnějšího
JÁ, a kdyby jednotlivec rozumněl, že se od všech těchto disharmonických činností může
odvrátit, aby mohl dát plnou moc a sílu té “MISTROVSKÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ ve svém nitru k rozpuštění obrácených poměrů, pak by nikdy nemusel ucítit
zpětné účinky svých nesprávných činů.
Když si člověk dovolí kritizovat jiného člověka, posuzovat ho a odsuzovat, pak tím škodí
nejen té druhé osobě, ale pak dovolí nevědomky té věci, kterou pociťuje u té druhé osoby jako
nesprávnou, aby vnikla do jeho vlastní zkušenosti! Opravdové pochopení tohoto děje usnadní
každému, aby vyloučil navždy nežádoucí účinky, když si uvědomí, že se tak stane k vlastní
ochraně.
Nechte nás to vyjasnit ještě jiným způsobem. Každá vlastnost, na kterou je vědomá pozornost
nasměrováná a udržovaná bude hnána do zkušenosti jednotlivé bytosti. Co s hlubokým cítěním
spatří jednotlivec v druhém, to donutí, aby se to projevilo ve vlastní zkušenosti! To bezesporu
dokazuje, proč nemá být vysílán nikomu jinému jiný cit cítění než Přítomnost lásky a já tím
rozumím: Čirá láska bez sobectví!
Žáci se častěji diví, proč se musí ve své zkušenosti zabývat tolikerými okolnostmi, protože se
stávají stále jemněji cítící. Příčina je v tom: Oni vidí jev, o kterém se učili, že není skutečný.
Nyní dovolí své pozornosti, aby jím byla stále poutána. Tím nejen zvou tento jev, oni ho nutí
vstoupit do vlastního světa. Musí pak bojovat, aby vyčistili a osvobodili svůj dům.
Tomu lze zabránit tím, že odvrátíme pozornost od jevu, nechť je jakýkoliv, s tímto vědomím:

“JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ VÍM, JÁ JSEM VOLNÝ,
NAVŽDY ZPROŠTĚN TÉTO VĚCI!“
To vše samozřejmně vyplývá z nedostatku sebeovládání člověka nebo z nevole použít toto
sebeovládání vůči tomu vnějšímu. Existují dva jisté stavy: Jeden je ochoten udělat pokus, dovolí
však z neznalosti své pozornosti, aby byla poutána nežádoucími věcmi. Ten druhý není kvůli své
tvrdošíjnosti ochoten vzbudit v sobě potřebné úsilí k překonání.
Nikdy by neměl učitel vyslat myšlenky kritiky vůči žákům. Učiní-li to, pak vztáhne tutéž
kritiku na sebe. Pochopí-li žáci tuto chybu, pak ji již nikdy neudělají, neučiní tak už k vlastní
ochraně.
Spatří-li někdo v druhém nějaký odpor k jinému a mlčky ho posuzuje, pak je to ještě horší, než
mluvená slova, neboť tím síle dovolíme, aby se nashromáždila. Jestliže se nějaké protiklady
vnucují a tlačí do Vaši pozornosti, pak řekněte k Vaší “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“:
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“JÁ JSEM PŘÍTOMNOST V KAŽDÉ OSOBĚ
A TO LIDSKÉ SE MNE NEDOTÝKÁ!“
Je jedno, jedná-li se o osobu nebo neživý předmět, v tomto okamžiku, když se zahledíte na
nějakou nedokonalost, nutíte tuto vlastnost, aby vstoupila do Vaší vlastní zkušenosti! Tato
skutečnost je tak důležitá, že ji nemůžeme ani dost důrazně podtrhnout!
Vaše hlavní a prvé uvážení by mělo platit vždy Vašemu vlastnímu BOŽÍMU JÁ a jeho
neustálému uctívání. To Vám poskytne příznivou příležitost a sílu pozvednout se sami do výšin,
kdy můžete pomoci tisícíům, namísto jen několika málo lidem!
Sebevětší množství služeb nemůže mít trvalou hodnotu, jestliže jednotlivec neuzná nejprve
své vlastní BOŽÍ JÁ tu MOCNOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST a neuctívá ji. Kdo chce
světlu sloužit a konat opravdu dobré skutky, by měl toto zcela jasně chápat!
Když žáci praví: “KDYBYCH MĚL PENÍZE? KOLIK DOBRA BYCH MOHL
VYKONAT!“ Pak dělají přesně opak toho, co by měli, dělat. Vstoupí-li někdo do té “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, pak bude mít všechny peníze, které potřebuje a nebude pro
něj nic nedostupné.
Udržujte vůči každému člověku ve svém vědomí pevně toto:

“JEN TA JÁ JSEM PŘÍTOMNOST JEDNÁ TAM V ONÉ OSOBĚ!“
Je mnohem lepší nezmiňovat se o věci vůbec, než o tom podat nepřesné vysvětlení.
Všechna vnější zkušenost je jen díl výchovy. Pro ty, kteří přistoupí k naší práci, je současné
školení skutečně ukončující školou nebo zkušeností, a proto se někteří domnívají, že vyžaduje
trochu mnoho. Ale postoupivší cítí s velikou radostí lásku a vděčnost, které k nim proudí
a přirozeně na to dávají odpověď skoro neomezenou!
Vědomí, které člověk nejnaléhavěji potřebuje, se čas od času dostaví, jestliže žáci budou
pokračovat v používání této pravdy. Zaujmi prostě klidný a jistý postoj postoupení (vzkříšení).
Uznejte klidně, rychle a láskyplně tento postoj! Toto zabrání napětí. Nic není tak účinné jako
toto.

ŽEHNÁNÍ:
Ty Mocná, Všepronikající Nekonečná Přítomnosti, “JÁ JSEM“! Děkujeme Ti, že jsme Tě
našli, že Tě uznáváme, toho Všemocného Stvořitele, který se učiní plně viditelným ve všem, co
potřebujeme, v našem plném osvícení, v našem plném Mistrovství, v naší nařizovací moci nadevšemi vnějšími věcmi. Děkujeme Ti, že jsi tou všepronikající Přítomností a že se svou silou
a moudrostí ženeš všude vpřed Svoji Dokonalost!

XXI. PROSLOV
VZÝVÁNÍ.
Ty nekonečná Přítomnosti! Ty, která můžeš zjevit všude svou dokonalost, srdečně Tě vítáme
a chválíme Tvé dokonalé zjevení v našem životě, v našem domově a světě, aby Tvé zářivé
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světlo navždy strávilo vše, co mi není rovno, aby Tvá láska ho vždy objímala a Tvé světlo ho
vždy osvítilo, a že nás ted‘ a vždy budeš držet v Tvém nádherném záření.
Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu, jejich radost a lásku za tuto spolupráci za vše, co
může jen žehnat, osvítit a vzbudit!
Ó, kdyby přece žáci a všichni lidé, kteří vědí o té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“,
mohli pochopit, že není vyššího vědomí, vyšší činnosti, kterou může vědomá vůle vzbudit,
než poznání a uznání té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“!
Lidé se snaží o větší a širší porozumění tisícerými různými cestami hledání pravdy. Ale každá
z těchto cest vede k vědění, že smíte pochopit a používat jen pomocí přátelské výsady.
Jakékoliv vědění nebo síla jsou úplně bezcenné, když nejsou používány! Všichni, kteří s
vroucím cítěním používají a užívají, budou ve vlastním bytí vidět a cítit, jestliže se dostanou
do styku s jinými cestami poznání, jak nepřekonatelné je vědění o té “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ a ční nade všemi jinými cestami hledání pravdy!
Zdůrazňuji tyto skutečnosti k blahu žáků, aby Mocnou pravdu plně pochopili. Řeknou-li tito:

“JÁ JSEM COKOLIV SI PŘEJI BÝTI NEBO ZFORMOVATI!“
(doplnit abstraktní nebo materiální věci)
pak uvedou skutečně tu MOCNOU BOŽÍ PŘÍTOMNOST a SÍLU BOŽÍ, tu “JÁ JSEM“
do viditelné fyzické činnosti. Toto zjištění se liší od jakéhokoliv jiného vysvětlení, které bylo
kdy vyjádřeno skupinou slov. Neexistuje jiná věta, která uvede skutečně takovou sílu do
pohybu, která by splnila daný účel, na který je směrována soustředěná pozornost, jako tento
Mocný výraz! Z tohoto důvodu ji spojil Ježíš Kristus s nejdůležitějšími vysvětleními, které
podal.
Když žáci, kteří stojí pod tímto zářením, přemýšlí o slovech Ježíše a vidí vnitřním zrakem jeho
osobní paprsek, který jim přináleží, pak jim to pomůže pochopit tu plnost a to udivující této
věci rychleji.
Chtěl bych, aby si každý žák pod tímto zářením vždy pevně uvědomoval, že za tato poučení
se nikdy nepožaduje odměna. Je přenecháno vždy žákovi darovat něco z lásky, když ho
jeho srdce k tomu podnítí, ale požadovat za to něco, to by za podmínek tohoto zákona, v
jehož znamení jsou tato poučení udělována, okamžitě uzavřelo bránu. Proč tomu tak je, to
dnes nemohu vysvětlit. Není to tak, že by dělník nebyl hoden odměny, ale toto konání
podléhá zcela odlišné činnosti BOŽÍHO ZÁKONA, ale jednoho dne Vám to objasním.
Protože cítím to vážné a velmi záslužné přání některých žáků dostat se tak říkajíc tělesně do
tohoto vnitřního kruhu nebo do tohoto vyzařování, tak se chci pokusit vysvětlit, proč se to
nemůže stát, i když přání a vyzařování milovaných žáků jsou tak krásná a plná lásky.
Každý člověk má své vlastní zvláštní vyzařování a vibraci. Zatímco neviditelný mechanismus,
jak bych ho chtěl nazvat, tohoto díla je jistým způsobem velmi plný sil, tak je zase na jiný
způsob velmi citlivý jako závoj z letních pavučin.
Ujišťuji Vás, milovaní žáci, moje osobní přítomnost nebo můj vědomě směrovaný paprsek
jsou vždy tu, když tito milovaní - sestra a bratr - sdílejí tato ponaučení. Zde bych Vám chtěl dát
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na srozumněnou, že není nikdy od žáka stojícího pod tímto zářením moudré podávat tyto zprávy
doslova dále těm, kteří ještě pod tímto zářením nestojí. Ústně, výtahy nebo myšlenky smějí být
zprostředkovány k jejich pomoci, ale doufam, že si nikdo nepřipraví neštěstí tvrzením, žeje
oprávněn k vydání, když k tomu nedostal žádné povolení
Tato cesta sdělování musí zůstat vždy čistá a ryzí, bez jakéhokoliv sobectví a toto vědění
nesmí být nikdy využíváno obchodně!
Způsob používání tohoto učení bude čas od času vyjasněn, a kdo se upřímně podle toho řídí,
s vroucím citem a důvěrou, ten se, ať je žákem nebo učitelem, stane tak nepřekonatelným
magnetem pro bohatství Boží, že nenastane nikdy žádná potřeba využít učení k zajištění
vlastního živobytí. Kdo si je vědom, i když zprvu význam zplna nepochopí:

“JÁ JSEM TA VŠUDEPŘÍTOMNÁ NEOHRANIČENÁ ZÁSOBA
BOŽÍCH BOHATSTVÍ, KTERÁ JSOU TU K MÉMU POUŽITÍ!“
ten dospěje dříve nebo později k plnému přesvědčení o této Mocné pravdě.
Mám plné pochopení pro to, že se peněžní otázky zdají být pro jednotlivce důležité k živobytí.
Přesto Vám říkám, milovaní žáci, že tato domělá opora je vždy jen jako tekutý písek do té doby,
než začnete používat tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ vědomě, jako Vaši
Všudepřítomnou, neohraničenou zásobu, ať už jsou to peníze, láska, porozumění, světlo nebo
osvícení!
Pak se tedy pokuste přijmout úplné přesvědčení o těch paprscích, co Vám dávám, abyste to
mohli použít v jistém neotřesitelném vědomí, že Vás to navěky osvobodí od všeho úsilí o peníze.
Jestliže víte, že ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, kterou dáváte do pohybu, je tatáž v
každé jednotlivé bytosti na Zemi, jak ve Vás, tak v celém vesmíru a jestliže víte, jak propůjčuje
sílu a inteligenci, abyste podali toto vysvětlení, pak víte, že cokoliv Vaše vědomé použití
obsáhne, bude působit všude, je to úplně jedno, jako uvnitř současného používání tohoto
vysvětlení.
Kdysi jsem váhal dát Vám toto skutečné, konečné použití nebo vysvětlení tohoto použití, ale
Vaše opravdové přání to popohnalo. Posílám Vám tím jisté zvláštní záření, které Vás uschopní
použít to s bezpodmínečnou důvěrou.
Žák by měl mít neustále na paměti, že může udržet svou mysl v míru jen vědomým úsilím,
aby tato vnitřní síla mohla proudit bez překážek ke splnění jeho přání.
Jako děti ve škole jste dostávali úkoly k řešení, například z počtů. Zároveň byly k tomu
dodány pomocné prostředky, abyste tuto práci mohli také vykonat. Jestliže jste je nedokázali
použít, tak jste též nemohli dát správnou odpověď. Proto jste to zkoušeli stále znovu, až odpověď
souhlasila. Jestliže jste neznali postup, tak jste se ptali učitele a ten Vám to vyložil. Přesně tak je
to také s tím, co Vám je zde dáváno.
Toto použití ještě nikdy neselhalo a také selhat nemůže. Tak Vám přivede každou věc, na
kterou soustředíte svou pozornost, pokud povedete Vaše použití rozhodně dále a u toho
zůstanete, až se octnou výsledky ve Vašich rukách, ve Vaší Přítomnosti.
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Dovolte mi, abych Vaši pozornost obrátil k mocnému vysvětlení, které Vám dal svými
vlastními slovy JEŽÍŠ KRISTUS. U všech poučení, která obdržel na všech cestách - a já
Vám říkám, mnoho z nich bylo velmi vznešených - to bylo jen jeho učení svědomitě použité.
To mu konečně zevnitř zjevilo, co Jeho množství magických slov říká. Jedno z nich zní:

“JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT!“
Toto poznání použil a to mu umožnilo dát lidstvu příklad, který přetrvá staletí!
Cokoliv od Vesmíru, od Vševědoucí Přítomnosti budete žádat, použijete-li přitom slova “JÁ
JSEM“, pak také musí přinést tak stejné určité výsledky, jako u Ježíše, když prohlásil:
“JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT!“
Pokuste se se vší vážností pochopit tu mocnou důležitost tohoto zjištění!
Dovolte, abych Vás zde varoval a s velkým důrazem ujistil: Kde a čím můžete být, kde stojíte
ve svém vývoji, jestliže použijete slova “JÁ JSEM“, se musí splnit to vytoužené, jestliže na tom
budete trvat s neotřesitelnou odhodlaností! Milovaní žáci, cítím tu velkou lásku, kterou mi
posíláte. Nikdy na to nebude chybět má odpověď.
Dejte Vaši velkou lásku a úctu vždy nejprve Vaší vlastní “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“, tomu mistrovskému Já. Někteří z Vás dělají nádherné pokroky. Kráčejte
dále s jistotou v srdci a vždy s vědomím:

“JÁ JSEM TA DOBÝVAJÍCÍ VÍTĚZNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST V
KAŽDÉM KONÁNÍ, KTERÉ SI PŘEJI.
JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ JE STÁLE V
KAŽDÉM PŘÁNÍ A MÉM NAPLNĚNÍ.“
Neexistuje žádný stav mysli, který udržuje tak pevně zavřené dveře před nějakou věcí, o
kterou usilujete, jako pocit tísně. Správný postoj prohlašuje radostně:

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ MĚ USCHOPŇUJE
VIDĚT NEBO SLYŠET VNITŘNÍMI SMYSLY!“
A nikdy nedopustí, aby to vlastní “JÁ“ bylo rušeno, protože jiné “JÁ“ používá sílu, která se
liší od mé vlastní - ale raduji se z toho! Učitel a žák by měli rychle pochopit, že žádná
nevědomost vnější srozumitelné činnosti by kdy měla mít sílu, aby je rušila. Také ne tehdy, když
míří proti němu osobně.
Obrat‘te se kdykoliv k Vaší vlastní “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ a žádejte od ní plán,
který jasně poznáte a uvidíte a podle kterého se máte řídit!
Obrazy a učení Mistrů mají být žáky pokládány za svaté věci. Držte se vždy starého slova:

“VĚDĚT, ODVÁŽIT SE, JEDNAT A MLČET!“
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Když začnou žáci mluvit o těchto věcech s nevlídnými lidmi, tak rozptylují sílu, ačkoliv by ji
místo toho měli podržet v sobě k vlastnímu osvícení.
Říkám to s nejhorlivější silou své Bytosti: Nedejte žákovi nikdy zapomenout, že je nemožné
mít přání nebo úmysl egoistického druhu a zároveň se obracet k “MISTROVSKÉ BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI toho JÁ JSEM“ a přijímat lásku, moudrost, sílu a osvícení!
Chtěl bych se zmínit o příkladu. Já vím, on proti tomu nebude nic mít. Tento dobrý bratr je
jediným žákem, kterého jsem kdy znal. Ten onu hnací sílu dokonale ovládnul, takže se stal
učitelem, který se stále více udržuje na stezce vzestupu.
Není tomu tak, že by přání bylo nedůstojné, ale v mnoha případech si ho žáci přejí přílíš brzo,
než ještě vnitřně dosáhnou dostatek sil, aby každé překážce mohli úspěšně čelit. Tak je jim
neustále brána odvaha, aby se dále snažili. To zmaří ten nádherný cíl, který by později dosáhli
snadněji. Nejdůležitější věcí v životě žáka je milovat a ctít svou vlastní “MOCNOU JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ - a to vytrvale, až v něm bude zakotvena tak jistě, že jí kdykoliv
bude zpevněn.
Kazimír může za jednu hodinu nadělat více Škod, než si dovedete představit. Koho můžeme
dovést tak daleko, aby používal opravdově tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, ten se už
nikdy nebude proviňovat. Já jsem rozhodnut udržovat tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“
neustále a pevně, aby poznali, že používají Mocnou Inteligenci, sílu a lásku a že ji uvádějí v
činnost. JEŽÍŠ přišel ze své vlastní vůle, aby ukázal žákům cestu, kterou on sám kráčel k
překonání posledního nepřítele!
Je třeba mohutné síly, abyste se udrželi na této cestě: Nic Vám ve vnější činnosti nemůže
přinést trvalý úspěch s výjimkou vědomého používání té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“!
Stůjte pevně jako diamant proti každé věci, která by Vás chtěla rozptýlit.
Říkejte si často:

“JÁ VÍM, CO JÁ KONÁM, A JÁ TO VYKONÁM!“
Může být, že musíte někdy použít důrazná slova, abyste se ubránili proti jakémukoliv
vměšování, ale to se Vás nesmí dotýkat!
Rozhodněte se, co chcete účinit, a pak řekněte:

(pak zůstanete na cestě té BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI)

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ TO UČINÍ!“
Použití toho “JÁ JSEM“ je Vesmírná rovnováha, protože je silou a ovládající inteligencí vší
dokonalosti. To “JÁ JSEM“ zabrání jakémukoliv rušení rovnováhy. JÁ JSEM vlastní činnost
si vynucuje rovnováhu!
Ten příkaz “JÁ JSEM“ je činností věci, která již existuje a žene ji do vnějšího uskutečnění
(realizace). Je více lidí v Americe (i jinde na světě), kteří kdyby pronesli jako JEŽÍŠ “JÁ
JSEM VZKŘIŠENÍ A ŽIVOT“ a podle toho denně žili, tak by své tělo tak jstě povznesli, jako
že existuje svět. Nemůžete používat těch slov “JÁ JSEM“ spolu s věcí, aniž byste tomu
přiřadili sílu k jejímu uskutečnění.
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Další okolnosti mohou zpomalit duchovní růst žáka: Když partnerka (partner) není srozumněn
s jeho úsilím, nebo když se nechá ovlivnit zvenčí. Máte svou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“,
která znamená Vesmírnou Inteligenci. Tak se učiňte necitlivým proti všem vnějším vlivům
(sugescím), ať jsou dobré nebo zlé!
Později budeme věnovat celou jednu řeč moudrému pojednání o psychických schopnostech.
Není ani jeden mezi desetitisíci, který rozumí, že probuzení vidění do psychické roviny není
duchovní věcí. Když lidé započnou vidět v psychické rovině, tak používají jen obvyklou sílu
zraku v rozšířené formě a neví o tom. V psychické říši nabízí předkládaná vemlouvání právě jen
tolik pravdy, aby se zakotvil zájem a pevně se udržela pozornost, až mají psychické síly osobu
pevně ve své moci. To vždy vyplyne skrz okouzlení prostřednictvím zázračnch jevů (fenomenů).
Kdo naproti tomu svou pozornost obrátí k té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, ten bude
vtažen do hojnosti.
Obyvatelé elementů (duchovní bytosti) jsou používáni pro veškerou činnost přírody, ale
nezabrání tomu, že i jiní se projeví, a oni nejsou sami jediné činnosti v přírodě. Jsou doby, kdy
věnují Velké kosmické bytosti svou pozornost přírodě.
Každá myšlenka, která je vyslána Postoupivší nebo Kosmickou Bytostí, v sobě obsahuje
zdokonalenou formu. Jestliže by idea takové bytosti chtěla zformovat sníh, pak by přijala
dokonalost, která je v myšlence této Vysoké Bytosti, neboť každá myšlenka v sobě nese
formu. Řekni:

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, JEŽ VSTUPUJE DO TÉTO
ČINNOSTI A ZJEVUJE JI MÉMU VNĚJŠÍMU VĚDOMÍ!“
Tím by vnější mysl obdžela plnou vnitřní činnost a přivedla by ji do Vaší vnější činnosti. Tuto
větu můžeme použít k precipitaci - abstraktní nebo konkrétní.
Jestliže lidé vstupují do psychické roviny, pak se zkreslí každá věc a oni nemají žádný určitý
důkaz pro pravdu. Ony bytosti na psychické rovině, které se pokoušejí ovládnout jiné, začnou
předkládat proroctví. Toto co konají, je prvotní. Nikdo nemůže poslovi Světla klást odpor, aniž
vztáhne reakci sám na sebe, neboť světlo srazí vše zpět, co mu není rovno!

SVĚTLO SRAZÍ VŠE ZPĚT, CO MU NENÍ ROVNO!
ŽEHNÁNÍ:
Z hojnosti Tvého mocného Bohatství, ó “MOCNÉ JÁ JSEM“! Cítíme Tvou proudící
ENERGII, cítíme Tvou všeobjímající lásku, cítíme Tvou povznášející Přítomnost, která nás
vhání do Tvé Dokonalosti. Cítíme Tvou nádhernou Přítomnost, která halí do Tvého mocného
roucha míru, který nás uschopňuje stále se dokonale ovládat a který nás stále udržuje v Tvé
Mocné Dokonalosti, abychom nyní byli schopni zjevit Tvou mocnou BOŽÍ PŘÍTOMNOST!

XXII. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty nekonečná Trvající Přítomnosti! Tvé Všepronikající Světlo, Tvé Bohatství bytostí a hmoty
je Všudepřítomné a Všepronikající. Otevíráme činnost vnějšího vědomí vědomému řízení
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a přivedeme každou dobrou věc, kterou si přejeme, do formy. Chvála a dík Tvému
inteligentnímu působení v našich myslích prostřednictvím Tvé lásky, Tvé moudrosti a Tvé síly,
které nás vedou a povznášejí do vší dokonalosti.
Přináším Vám pozdravy od oněch Postoupivších, kteří vždy slouží poslům Světla a položí
jejich roucha světla, osvícení a ochrany kolem nich.
Neměl jsem ještě v úmyslu objasnit tentokrát nevítanost nějaké myšlenky nebo nějakého stavu
psychické roviny, ale potřeba si to nyní vynucuje.
Žák musí především pochopit, že tkz. psychická rovina nemá nic společného s duchovnem. Je
to schopnost lidského vědomí, která může být použita lidskými bytostmi, které jí věnují dostatek
pozornosti. Kdo si však přeje proniknout jen v psychické rovině, ať už vědomě či nevědomě, ten
by byl učinil lépe, kdyby se byl v tomto ztělesnění ani nenarodil!
Kouzlo, půvab jevů psychické roviny je velmi lákavý, ale ti, jejichž pozornost se pevně zakotví v
psychické rovině, se od ní v této inkarnaci již nemohou odpoutat a bude to trvat několik dalších
ztělesnění je osvobodit.
Ve všech vrstvách vědomí existují zlomky nepoznané pravdy, jinak by nebylo možné, aby
přetrvaly dále. Neboť musíte vědět, že ve všech věcech a činnostech působí více nebo méně Boží
Síla, jistě zneužitým způsobem, ale přesto činná.
Upřímný žák nebude věnovat jevům psychického viděni a slyšení žádnou pozornost, ale
porozumí, že musí vnější omezení bezprostředně prorazit silou vlastni vůle, aby mohl vstoupit do
elektronového pásma, v němž jedině se může pravda vyjádřit.
Milovaní žáci! Je nutné, abych Vám to vysvětlil, ale nechť je Vám jasné, že nemusíte mít
žádný strach. Hlavní činnost toho, co v tomto světě nazýváme temná síla, je uvnitř psychické
vrstvy myšlení a cítění. Občas dovolí duše se zářící vnitřní pevností, neznajíc přesto opravdovou
skutečnost této vrstvy, své pozornosti, aby byla zaujata tím psychickým, protože předčasné
probuzení této tělesné schopnosti jim ukázalo některé jevy, které se podobaly pravdě a dokázaly
upoutat pozornost. Je-li to však nakonec upevněné, pak každý bez výjimky shledá, že zdání
pravdy mizí.
Jeden z těchto příznaků, snad ten nejlákavější, tkví ve falešných proroctvích, která se pronášejí
a která jednotlivce svádějí k divokým předpovědím. Příležitostně se některá splní, aby byla
pozornost ještě více upoutána. Tím se stahuje jistá látka do mozku. (To Vám teď ještě nemohu
vysvětlit.) Tato látka znemožní i samotnému Mistrovi zasáhnout a postiženému pomoci, protože
jeho vlastni svobodná vůle dopustila tento špatný stav.
Vždy se vyskytlo několik případů, že ohrožený uznal omyl, ještě než se přílíš zapletl, a na jeho
naléhavé volání o pomoc mu byl poslán jeden z bratrů, aby ho zcela osvobodil.
Také se stává, že někteří zvláštní na základě své velké čistoty kráčí touto psychickou vrstvou,
aniž by to věděli, nebo se ji dotýkali. Takoví lidé jsou velmi šťastní. Síly této vrstvy působí
hlavně na povahy citové, to znamená na vášně lidí, protože se dají nejsnadněji ovládnout.
Muži a ženy, kteří neovládají své vášně, ať už je to sexualita nebo zlost a mrzutost, se nechali
vědomě či nevědomě zaplést do psychických vrstev myšlení a cítění a otevřeli dveře k jejich
nádherným a zázračným chrámům Boha. Touto otevřenou branou se zachytí síly uvnitř
psychické vrstvy a zesílí vlastní vášně postižených do té míry, že jejich ovládnutí již není možné.
Takový člověk by měl mnohem lepší osud, kdyby byl šlápnul do jámy chřestýšů, neboť tam by
odhodil jen hrubé materiální tělo a byl by volný. Je - li však někdo již v osidlech těchto
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psychických vrstev, pakje na ně často na mnoho inkarnací vázán!
Proč je tomu tak? Protože listiny jsou v jejich mentálních světech vtisknuty, a od těch se již
neumějí osvobodit. Proto jsou tyto duše neustále znovu rozeny s těmito stejnými sklony, až se
stanou po druhém nebo třetím ztělesnění zkaženými tvory, se kterými se můžete všude setkat.
Občas je vliv dost lstivý, že tento stav je dlouho před vnějším světem udržován ve skrytu a potají
pokračuje v hanebném díle. Zde následuje ta srdcervoucí část tohoto prohlášení, tak jak to
připadá vnějším smyslům.

Ve vyšších rovinách činnosti existují velké a krásné duše, které vnikají dobrovolně
do této psychické vrstvy, aby svým zářením zlomily jejich zhoubnou moc!
Tito pomocníci jsou mužského i ženského rodu, ale převážně ženského. To vysvětluje, proč
krásné duše jsou v ženském ztělesnění ve vnějším manželském svazku spojovány s mužskými
dušemi, které byly zapleteny v tomto psychickém stavu. Často jsou lidé, kteří jsou takto
zapleteni lstivým způsobem, schopni citů a větří okolnosti s pozoruhodnou přesností. Tak
vzbuzují v jiných lidech přechodný dojem, že jsou opravdu jemnocitní.
Kdyby jednotlivé bytosti, které se chystají oženit či provdat z důvodů lidské omezenosti,
zavolaly Boha ve svém nitru, tu “MOCNOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“: Bude-li toto
manželství žádáno z důvodu uspokojení vášní, pak nedopusť, aby se kdy uskutečnilo! Pak
by se zabránilo velkému žalu a duševnímu utrpení.
Nyní přicházíme k hlavní věci: Lidé, kteří vlastním úsilím nebo přijatými poučeními dosáhnou
opravdového porozumění, co znamená ta “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ a že je
to opravdové a mocné JÁ, a kteří se toho opravdově drží, nemohou se nikdy více zaplést do
disharmonických věcí, není-li to případně z vlastní svobodné vůle z vyšších rovin činnosti,
přičemž přesně vědí, co činí.
Lidé otevírají ve válečných dobách více než v jiných tyto psychické roviny. Jako následek
toho, mohlo být vždy znovu pozorováno, že se neovládané vášně rozpoutaly více.
Toto vědění by nemělo způsobit nikomu ani nejmenší strach před touto psychickou vrstvou.
Jestliže si žáci uvědomují, žejí právě procházejí, pak by měli bez prodlení říci:

“JÁ JSEM TA PANUJÍCÍ MISTROVSKÁ BOŽÍ
PŘÍTOMNOST, KTERÁ VŽDY VÍTĚZÍ!“
Pak hned najdou v sobě sílu postavit se všemu, co se zjeví, a projít tím beze strachu a zvesela.
Ježíš dal podnět, aby bylo zprostředkováno žákům toto vysvětlení, zatímco stojí pod
trojnásobným zářením. Toto trojnásobné záření znamená že nese ve svých paprscích vždy
trojnásobnou činnost Otce, Syna a Svatého ducha nebo krátce tu “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“!
Všichni, kteří používají tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ přijímají během celého průběhu
času tu trojnásobnou činnost!
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Astrologie:
Nyní Vám musím říci jednu z nejsmutnějších věcí. Mnozí, kteří se pokoušejí vypočítat
horoskopy, se sami zaplétají do psychické sítě, stanou se pro ty nepříznivé okolnosti, které se
nacházejí jen v této vrstvě, přístupní a dají jim výraz.
To je jedna z nejnešťastnějších činností, protože jednotlivec nikterak nezpozoruje, že otevřel
své dveře, až se octne tak hluboko v osidlech, že jeho víra v astrologii bude tak neotřesitelná, že
ani nejtrefnější rozumové důvody již nic nezmohou. V posledních dvaceti letech byla cesta
astrologie více než každá jiná zneužita pro tento účel. Velmi často tvrdí myšlenka nebo záření z
této vrstvy, že pro někoho nastanou jisté poměry, kterým nemůže zabránit. A jestliže to není
vysvětlováno příliš mnoho slovy, pak je to přece pociťováno zářením! Je to jeden z hlavních
důvodů, proč převážná většina tehdejších lidí odmítala poslouchat moudrosti z úst Mistrů, kteří
opravdovou vizi spatřili a předpověděli zničení Atlantidy.
Chápu, milovaní žáci, že někteří z Vás, kteří byli tolik zaměstnáni svými horoskopy, teď
budou myslet, že jsem tvrdý, ale to nesouhlasí. Má láska k Vám je velká, neříkám nic jiného než
nefalšovanou pravdu. Nemůžete-li tomu uvěřit, tak musíte svou cestou kráčet dále, neboť jste
bytostmi se svobodnou vůlí a já nemám touhu ji rušit a chci jen ukazovat cestu.
Lidé, kteří se vytrvale drží té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ se nemusí těchto věcí
nikdy bát, protože jejich postoj je vždy udrží a opraví tak, aby šli vždy opravdovou stezkou
světla, které je s naprostou přesností nechá vstoupit po zlatých stupních vzhůru k jejich plnému
mistrovství a dokonalosti.
Ujišťuji Vás, Vy milovaní, mé srdce se obrací se vší silou k těm lidem, jejichž pozornost je
poutána astrologií, která provrtává jejich nohy, že křičí bolestí a teprve, když se stane utrpení
obrovské, budou volat celou svou bytostí:

“Ó BOŽE, UKAŽ MI TU SPRÁVNOU CESTU!“
Milovaní žáci, kteří tak opravdově hledáte světlo, vězte, že je jen ledna Boží Přítomnost, která
je Vaší nepřekonatelnou ochranou: “TA VELKÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, BŮH VE
VÁS!
Nedopusťte nikdy, aby Vaše pozornost byla upoutána mnohými vnějšími činnostmi:
astrologií, silami čísel, spiritismem a jinými. Ony by Vaši pozornost rozptýlily a odvedly
jinam, než aby zůstala u té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, která je Vaším
opravdovým JÁ!
Obracíte-li vždy svou pozornost k té BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, pak Vás povede stezkou světla,
která je posypána nejvzácnějšími květy, jejichž nádherná vůně Vás obemkne tou silou, Mírem,
který nechápeme, tím ztišením toho vnějšího a která Vás uschopní vstoupit do toho velkého
ticha, ve kterém najdete tu největší nepřekonatelnou činnost Boží tu “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST!“
Milovaní! Jistě pochopíte, že nemůžete sloužit dvěma pánům a přitom dosáhnout nějakého
vítězství. Máte svobodnou vůli a musíte se rozhodnout!
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Volíte-li to vnější a zapomenete-li svou “NEPŘEKONATELNOU JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, pak jde má láska s Vámi a zahalí Vás svým ochranným pláštěm, až se
rozhodnete vrátit k tomu jednomu Bohu.
Volíte-li tu svou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ a držíte se jí, pak jsou Vaše boje brzy
skončené a Vy shledáte, že se pohybujete v oněch sférách míru, harmonie a dokonalosti, ze
kterých se díváte na vnější svět plni opravdového soucítění, ale nikdy s oněmi lidskými
sympatiemi, které by udusily Váš vlastní růst.
To nám připomíná staré slovo:

“Usilujte nejdříve o nebeskou říši a všechny vnější věci Vám
budou k tomu přidány k Vašemu použití a budou podřízeny
Vašemu nařízení“.
Tou nebeskou říší (Boží říší) je ta velká “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, ta jediná
skutečnost ve Vás, majitelka a darovatelka všech stvořených a zformovaných věcí.
Není to zvláštní, milovaní žáci, že tak dlouho bloudíme v disharmoniích a omezeních, ačkoliv
vedle Vás vždy kráčí ta mistrovská přítomnost světla, ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“
a čeká na rozhodnutí, aby se k ní člověk obrátil a přijímal její nádherná, zářící žehnání
dokonalosti v celém vnějším tvoření? Taková je Vaše výsada, ó Vy milovaní!
Přes všechnu vnější činnost je atmosféra v třídách opravdu božská! Je mi líto, že někteří ještě
necítili opravdový význam své “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ a stále ještě sahají po
vnějších věcech, ale já čekám a halím je do své lásky, neboť mají svobodnou vůli!
Možná jsem trochu staromódní, ale vidím-li tak dobré a jemné lidi, tak bych je chtěl chytit
a vzít je do své náruče, až by byli schopni pochopit tu velkou důležitost své vlastní “JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI “.
Přesto to však neudělám, protože přesně vím, že všichni, kteří ještě pocit‘ují touhu po vnějším,
tomu musí dát průchod, až to zmizí.
Žáci musí rozumět, že nemohou dělit svou pozornost mezi tu “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“ a vnější věci, protože to je dům, který je rozdělen sám proti sobě a dříve
nebo později se musí nutně zřítit.
Velikost se tvoří na základě té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, ona je vládkyní forem,
nebo by jí měla u každého být. V ní je všechna síla, odvaha a moc.
Požehnané děti! Kdyby jen mohly zcela pochopit, jaká výsada čeká u jejich dveří a jak by se
mohly v poměrně krátké době osvobodit ode všech omezení!

Předpis:
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Situace je následující: Ptají-li se žáci, zda smějí naslouchat těmto předpisům, pak jsou
oprávněni se dozvědět, jak mnoho je takové práce zapotřebí, protože víme, že je to mimořádné.
Skutečnost je taková, že Bůh je dokonalý, vždy jím byl a zůstane, a že to “JÁ JSEM“ je touto
“BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ“!
Neuvědomuje-li si to však některý žák, pak musí jeho tělo a jeho mozek prodělat čas
přizpůsobení. Tato oprava vnějšího JÁ vyžaduje týdny, měsíce nebo roky podle toho, jak žák
potřebuje.
Ještě nikdy v dějinách přípravy žáků jim mistr nedovolil, aby vešli do jeho vlastního vnitřního
kruhu. Naučí je použití, ale nikdy se nedostanou do vlastního vnitřního elektronového kruhu
Mistra!
Elektronový kruh zde pro tuto práci vyžadoval třicet let přípravy. Vyzařování a láska člověka
může být sebrásnější, ale v těchto letech světové krize nemáme čas připravit a opravit atomovou
strukturu mozku a těla žáka. Kdo však používá tu “BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ s upřímnou
odhodlaností, ten bude připravován na “PŘÍTOMNOST POSTOUPIVŠÍCH“!
Atomová struktura je mechanickým strojem a jeho nesčetné díly musí spolupracovat v
dokonalém souladu. Jestliže má být vykonána jistá zvláštní práce, pak to také vyžaduje určitou
přípravu. To žáci nechápou. Představte si někoho, kdo je od přírody velmi neobyčejně nadán,
aby vykonával veřejné přednášky. Má-li dostat pomoc od zástupu Postoupivších, pak si to
vyžaduje zvláštní přípravu. Řečník by byl pro tento účel obklopen 20 až 30 minut před svým
vystoupením sloupem světla, do kterého by nemohlo proniknout nic jiného než záření
inspirujícího Mistra.

ŽEHNÁNÍ
Z plnosti našich srdcí, ó Mocná Přítomnosti, Tě chválíme a děkujeme Ti za Tvou lásku.
Chválíme a děkujeme Ti za Tvé mocné paprsky, které dnes proudily ke každému žákovi.
Děkujeme za sílu tohoto středu, která v žácích oživuje určité vědomí pravdy o “MOCNÉ JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, která je jejich pravým JÁ. Pocit každého jednotlivce v
pevném rozhodnutí držet se pevně té jedné Boží Přítomnosti, která je jediná Svobodou,
Dokonalost, Věčným mládím a Krásou. ´

Poznámka:
Otázka: Je Bůh Meru velký, co se postavy týče?
Odpověď: Bůh Meru měří 7 stop a je nádherně souměrný. Bůh Himalaja měří 7 stop a 2
coule, Bůh Tabor osm stop (240 cm). Pochází z velmi staré lidské rasy.
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XXIII. PROSLOV
Příprava na Vánoce 19.12.1932

VZÝVÁNÍ:
Ty mocná, nekonečná Inteligence, Ty, která máš moc nade všemi věcmi, vítáme Tvou
všepronikající Boží Přítomnost, Tvůj všepronikající život, oživující původ všeho lidského bytí!
Děkujeme za to, že “JÁ JSEM ta Velká a Mocná Boží Přítomnost“, že “JÁ JSEM zakotven“
v srdci každého z Božích dětí při splnění dokonalého plánu navzdory všem odporům vnější
činnosti rozumu.
Chválíme a děkujeme, že u všech, kteří mají pochopení pro to, že stačí vědomé řízení Tvé
mocné ENERGIE, aby se všude žehnalo a vítězilo Tvým nádherným světlem a Tvojí
Inteligencí.
Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu a osobně od JEŽÍŠE, který k Vám dnes bude
opět promlouvat pomocí svého paprsku:

ŘEČ JEŽÍŠE
V hojnosti mé lásky přicházím dnes opět k Vám - tentokrát přes velký světelný a zvukový
paprsek - abych vědomě nasměroval léčivý paprsek na každého žáka. Tento paprsek chci k Vám
vysílat denně v průběhu dvou týdnů, aby každý mohl přijímat záření léčivé síly.
Při své službě lidskému pokolení na pahorcích JUDEA jsem probudil dřímající paměť - ve
vnitřních listinách lidstva - a toto dílo pokračuje ještě dnes.
Přeji si, aby to žáci správně chápali: Před každým vědomým léčením jsem si byl ve své mysli
vždy vědom toho:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ LÉČÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST!“
“JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST NEOMEZENĚ!“
Tak jsem měl právo, sílu a schopnost nařídit onou BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ vší vnější činnosti
rozumu být ticho a poslouchat rozkazy BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI.
Hovořil-li jsem k jednotlivým lidem, pak jsem tak činil s onou plnou mocí té “JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, kterou jsem uznal jako jedinou Inteligenci a sílu, která jedná a je
mocná jednat. Byl jsem si vědom vnější činnosti v myslích lidí okolo mě, ale jak jsem již řed tím
poznamenal: Teprve když jsem začal používat větu: “JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT“,
pochopil jsem celé své poslání a způsob, jak je splnit!
Žákům bych chtěl obzvláště zdůraznit: V každém z nich je ta stejná “MOCNÁ JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, kterou používám já, aby dosáhla jejich dokonalosti. Toto se tehdy
jevilo lidem jako konání zázraků. Ale nestalo se nic jiného než to, že byly uvedeny v činnost
a použity kosmické zákony, které jsou stále kolem Vás, aby poslechly vědomé řízení.
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Omyl kterého se dopouštějí žáci a který zpomalí úspěch, spočívá v pocitu, že říkají lež, když
prohlašují, že uskutečňují dokonalost a ta se ještě nezjevila ani neukázala svou činnost. Musíme
tu jedinou BOŽÍ PŘÍTOMNOST, Inteligenci a sílu uznat a domáhat se jí, jako naší vlastní, ve
všem našem myšlení či konání. Toto je jediná cesta, jak způsobit zjevení Mocné Dokonalosti ve
vnějším světě k našemu plnému použití. Nemělo by být překážkou to, že se Dokonalost zdánlivě
ještě nezjevila, abyste jí používali jako svou vlastní, neboť každý člověk - s průměrnou
inteligencí - musí jen zatajit dech a děkovat, že síla, ten životní princip, který používá, je BŮH,
“TA MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST!“ Proto se vždy její Přítomnost Boží a síla
tvoří a nesou samy.
Vyžadujete-li tuto Mocnou Boží Přítomnost a činnost, tak ji uvedete ve Vašem životě, ve
Vašem domově, ve Vašem světě a Vašich záležitostech v účinnost: Dnes, stejně jako za časů
mého pozemského života, se zdá být zápas o peníze velmi závažný a přece vlastníte vše v oblasti
Vašeho vědomého zacházení s tou Mocnou ENERGIÍ a jejím vědomým řízením, té hmoty
a toho bohatství kolem Vás, abyste to nádherné, všudypřítomné Bohatství BOHA k sobě volali.
Řeknete-li “JÁ JSEM“, pak uvedete v činnost to, co splní Vaše vědomé přání. Jedna z
prvních a nejmocnějších věcí, které jsem si jasně uvědomil, byla moje schopnost - schopnost
každého - vědomě řízeným energiím vtisknout hodnotu, kterou uznáváme za žádoucí. Tak pro
Vás může síla vše stvořit, co vědomě budete žádat: zlato, stříbro, peníze, potravu, šaty, dopravní
prostředky.
To vše můžete požadovat jistým cítěným úsilím a uvědomovat si, že ve vědomé touze mluví
a jedná ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“. Proto má všechnu sílu a plnou moc realizovat
hmotně všechna přání. Když si uvědomíte, že vy jste tou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ“,
která je vždy činná, musíte vědět, že se stanete v okamžiku uznání nepřekonatelně přitahujícím
magnetem, který přitáhne co nejrychleji každou činnost vesmíru, aby bylo splněno Vaše přání.
Jediným důvodem, proč se to tak nezdá, je, že ve Vašem vědomí zůstávjí ještě pochyby a pocit
nejistoty ve Vaši schopnost, ve Vaši plnou moc nebo ve Všudypřítomnost, která jedná.
Ale ujišťuji Vás, jako ten, který ten děj, ten celý děj zdaru prošel, že je to pro mne, i pro jiné
radost předložit Vám tyto jednoduché a ve své účinnosti přece tak mocné a nepřekonatelné
zákony, které Vám dají vládu a svobodu nade všemi věcmi, které se zde zdají jako hory překážek
na Vaší cestě. Uznejte a použijte tyto zákony při svém konání a dosáhnete tím vládu nejen nad
jedním, ale nade všemi čtyřmi elementy: ZEMĚ VODA VZDUCH a OHEŇ.
Jestliže jste si již vědomi toho “Plamene Vašeho Božství“, pak konáte s pomocí toho
nejvyššího ze všech čtyř elementů: Ohně té vlastní svobodné činnosti Ducha.
Tak jak se má vědomá činnost k nevědomé, tak se má i použití plamene k poznání světla.
Přirozeným elementem Vaší duše je “Plamen“, proto to uctívání ohně a Slunce v dřívějších
dobách. Kdo si uvědomí, že on sám je tím stravujícím plamenem, že ho může použít a ovládat,
ten vstoupil do té mocné síly.
Kdo si uvědomí, že v sobě nese vládu nade všemi čtyřmi elementy, ten ji už musí jen
prakticky použít - a bude pak vědět: Netknut může řídit blesk, ovládat vichr, vody a kráčet skrz
oheň!
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Můžete mi prosím říci, jak by mohla kterákoliv bytost něčeho použít dříve, než to vůbec
uzná a ví, že má schopnost udělat si z toho sloužícího? Kdo tedy toto vědění prakticky
používá a uskutečňuje, ten se stane bezpodmínečně nepřekonatelným v řízení této síly. Chtěl
bych Vám naléhavě ujasnit, že budete poučeni o přesných zákonech, jak já je používám,
stejně jako každý jiný, který postoupil. Vše je jen otázkou použití. Jakmile tyto zákony znáte
a máte vědění, tak můžete tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ jíž sami jste, která má
veškerou Inteligenci, sílu a plnou moc, tu energii vědomě řídit vnější činností Vaší mysli.
Nebojte se použít ji a léčit své bližní, obšťastnit, žehnat a osvítit je.
Vymažte ze své mysli navždy, že by ve Vašem vnějším uznání něco nebylo možné, a buďte
přesvědčeni, že ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ všechno řídí a to ve vědomí Boží
Přítomnosti zrovna tak lehce, jako kdyby “ON“ stál vedle Vás v pokoji.
Ale přesto Vás varuji: Pokusíte-li se použít tohoto vědění, abyste někomu uškodili, pak by,
vyjádřeno symbolicky, pronikl klín Vašeho záměru proti jinému Vaší vlastní duší a Vaším
vlastním tělem.
Nezapomeňte nikdy, že nejste tak zvané lidské bytosti, nýbrž BOZI a BOHYNĚ, jimiž jste
schopni se stát a vyvinout se tak, abyste Vaším vědomým úsilím dosáhli úplné vlády.
Pravím Vám, milovaní žáci světla:
Použijte beze strachu vědomou znalost a řízení této “MOCNÉ JÁ JSEM ENERGIE“ pro
svou svobodu, své blaho, své štěstí a své osvícení. Každý z Vás je blýskajícím se, oslňujícím
klenotem světla vyslán do světa chaosu a temnoty, aby se paprsky Vašeho světla neustále více
rozšiřovaly a strávily všechny temnoty této Země v těch “Mocných paprscích té JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, kterou sami jste.
Neváhejte, milované děti! Chopte se žezla své síly a vlády a použijte je, abyste léčili, žehnali
a osvítili!
Zažijete pak, že všechny pozemské věci k Vám přispěchají a pokloní se Vám aby Vám splnily
Vaše nejskrytější přání!
Tím je, milovaní bratři a sestry, ta “TA MOCNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, ta “JÁ JSEM“
tou vědomou schopností, kterou jsem Vám dnes sdělil s její sebe sama obnovující silou, její
odvahou a jejím osvícením, abyste teď, s těmito osobními paprsky, které každému z Vás
během těchto dvou týdnů posílám, dosáhli své svobody!
Ujišťuji Vás, tyto paprsky nejsou nepotřebným přeludem, nýbrž citelným energetickým
proudem, který vchází do všech věcí a žehnání, odpovídaje Vašemu vnímání a uznání.
Odívám Vás do tohoto roucha světla, ve kterém je obsažena všechna síla. Držím Vás ve svém
mocném objetí.
Opět jste byli obštastněni touto vzletnou Boží Přítomností! Nemám, co bych dodal, ledaže by
vznikly otázky.
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Pochopíte-li, že ta “JÁ JSEM“ je tou jedinou Boží Přítomností, silou a schopností myslet ve
Vašich mozkových buňkách a že uznáváte jen konání té “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“, pak své mozkové buňky učiníte všeovládající mocí, která splní každé vnější
přání.
Jestliže potřebujete něco nebo o něco žádáte ve Vašem vnějším konání, tak nechť je to Vaše
“JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, která stvoří Vaše vědomé přání, které nemá nic
společného s lidskou žádostivostí.
Říkejte často:

“JÁ JSEM VŽDY LÁSKYPLNĚ POSLUŠNÝ SVĚTLU!“
Jestliže používáte stále více tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, pak se každá věc stává
čilejší, živější a více chráněna.
Velké centrální Slunce je magnetem. Oč více si toto uvědomíme, o to více působí ve vlastní
sféře!

Probuzený člověk nikdy nepoužije ničící sílu.
Jestliže mistr Sürmy vyslal sílu a zničil útočící armádu, pak to učinil jen na ochranu svého
národa a ničící vlastnosti, které ti druzí s sebou přivezli, utvářely síly i vlastnosti, které vyslal
mistr ... a tyto zničily poté jejich vlastní původce. Sami vidíte, jak snadno toto může vykonat síla
mistra, protože ti druzí zaútočili s úmyslem ničit.
Každá jednotlivá bytost, která chápe, má právo se chránit. Žáci by měli být poučeni, aby
neposuzovali konání inteligence, která je větší než jejich vlastní.
Jestliže postoupivší mistr vykonal udivující čin, pak překonává tato činnost inteligenci, která
je jen svědkem toho, že tato inteligence jen s největším úsilím udrží uznání skutečně existující
pravdy. Uspokojit vnější rozum (osvědčeným vysvětlením) je zcela nemožné.

Projektovaná vize:
Éterická listina bude zase oděna do hmoty. Sled událostí jste schopni učinit zase viditelným
jen v jeho vlastním okolí. Záznamy každého člověka (v éteru) jdou s ním, ať je kdekoliv
a mohou být zase zviditelněny.

ŽEHNÁNÍ:
Ty mocná Nekonečná Boží Přítomnosti! Ty nádherný bratře světla, moudrosti, lásky a síly!
Děkujeme za Tvoji zářící Boží Přítomnost, která zkrásní všechny, kteří hledí na Tebe a do té
Nádherné Boží Přítomnosti. Posíláme všem lidem odívající roucho světla, které Vás obléká do
světla, aby je vždy pozvedlo do Tvé Boží Přítomnosti.
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XXIV. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty nekonečná, Vše Milující BOŽÍ Přítomnosti! Vnímáme Tvůj mír, nechť Tvá láska a Tvá
moudrost všude a vším proniká. Víme, že je jen jedna Mocná Boží Přítomnost, jejíž jsme částí,
a víme, že je všudypřítomná a že se vlévá všude tam, kde je třeba splnit přání, když je o to
požádána. Pozvedá vědomí lidí k sobě a zakotví je tam, až když “Světlo Věčného života“ naplní
svým zářením všechny bytosti a nese je vpřed vnitřním popudem k věčnému setrvávajícímu
uznání toho “Velkého JÁ JSEM“.
Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu a zvláště od Nada, Cha Ara, Chou a Diany, Bohyně
ohně!
Protože vědomí žáků je pozdviženo do vyšší činnosti nebo elementu ohně, tak začíná být v
jejich bytostech tak živě činné, že tomu občas nerozumějí. Jelikož začínají pracovat více z pozice
elementu ohně, je o to nutnější se soustředit na Školení, které se snažíme dát žákům k jejich
žehnání, ochraně a osvícení a vychovat to vlastní “JÁ“ k neustálé bdělosti.
Všichni by měli chápat tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ a používat ji při každém úsilí
o zachování sebeovládání a též zůstávat při neočekávaných událostech v jasném klidu.
Používejte často toto zjištění:

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST V BDĚLOSTI!“
Stane-li se něco neočekávaného, pak řekněte jednoduše:

“MY TOTO ODMÍTÁME / JÁ TOTO ODMÍTÁM!“
a držte se pevně i nadále svého radostného štěstí. Nedejte vyvstat emocím, ale vězte:

“JÁ JSEM TA MOCNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST,
KTERÁ OVLÁDÁ ČINNOST KAŽDÉHO.“
Vyskytuje-li se někdy střední bod Světla naší vlastní síly, pak se vždy budou pokoušet
vniknout do nás rušící síly kohosi.
Pracujete-li pro nějaký domov, pak se pevně držte zásady:

“JÁ JSEM ZAJIŠTĚN PROTI KAŽDÉMU NÁHLÉMU RUŠENÍ!“
To vytvoří určitý ochranný pancíř, který udržuje atmosféru v harmonii.
Zachovejte vždy radostný, klidný postoj, necht‘ se cokoliv stane. Kdo by chtěl pomoci. nechť
prohlásí:

“ZDE, KAMARÁDE, TI DÁVÁME SÍLU TOU
JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ, ABYS TO OVLÁDL!“
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Nádherné chování a vyzařování obou Vašich tříd bylo větší, než jsem se kdy u žáků setkal. Ta
velká láska a hormonie, která je již dlouho udržována v srdcích žáků, umožňuje téměř vše. To se
stává zřídkakdy. Jsou zde tři třídy, které májí stejnou lásku a harmonii.
Vnímáte ten velký příboj míru a radosti, který se dostavil jako nádech jarního jitra? Chci Vám
osvětlit, jak daleko působí tato láska plná péče jednoho pro druhého.
Velký mistr, se kterým se Ježíš dostal do styku a který ho uschopnil dosáhnout vítězství, byl
také mým učitelem a jeho záření jsme právě přijali.
On si přeje, abych Vám sdělil: “Kráčejte stezkou světla, tak překonáte nejlehčeji rušení,
odvrátíte-li se od něho a zapomenete-li ho!“ (Později Vám sdělím jméno tohoto mistra).
Setkáte-li se s nesprávným konáním, tak řekněte:

“TOTO NENÍ SPRÁVNÉ!“
A ihned to odmítněte. To zabrání vzniku nějakého rušení.
Protože usilujeme o světlo, vnímáme se jako jedna velká rodina. Její vědění, že všude může
existovat jen ta “JEDNA VELKÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ a že jste všichni její
individualizace, podmiňuje, že může existovat jen ta jedna velká rodina - jako děti toho jediného
Boha.
Rozumnějte hlavně následujícímu: Je-li cenný člověk kritický, pak řekněte s velmi jistou
rozhodností:

“NIKDO SI NEPŘEJE OMEZIT TVOU SVOBODNOU VŮLI!
NEMÁME NÁMITEK PROTI ZÁVAŽNÝM OTÁZKÁM, ALE
NESTRPÍME ŽÁDNÁ KRITICKÁ OSVĚTLENÍ!“
Posel musí uznání disharmonických věcí odmítnout tím, že vyšle element lásky, aby to
strávilo disharmonii. Posel musí být vnitřně pevný, jinak jeho dílo bude jen zpolovic dokonáno.
Žádná třída, žádné dílo posla se nemůže udržet, jestliže dovolí, aby se vyvinuly diskuse nebo
disharmonické city.
Pro průměrného člověka je velmi nepochopitelné, že nejúčinnějším způsobem, jak zamezit
nějakému rušení je: už o něm nemluvit!
Jen to, co je v dosahu Vaší vlastní aury, vyžaduje pozornost. Jen Vaším cítěním je možné, aby
se věci vtiskly do Vaší atmosféry.
Mluvené slovo nezanechá ve Vaší vnitřní atmosféře žádnou disharmonii, nebudete-li
obsahovat pocit odsouzení nebo zloby.
Obojí - citové hnutí, právě tak jako potlačení - nejsou žádoucí. Ale je mnohem lepší zbavit se
nějaké věci náhlým hnutím citů a již na ni nemyslet, než v sobě chovat pocit hněvu nebo
poranění, neboť to je to, co se vtiskne do Vaší vnitřní atmosféry. Ze své pozice vidím, co se děje
ve Vašich citech a tím ve Vaší vnitřní atmosféře.
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Jistě víte, jak se tvoří vřed. Nechte si tedy říct, že ve světě Vaší mysli se děje totéž, jak to
ukazuje vřed na Vašem hmotném těle.
Je krajně důležité, že něco proti tomu podniknete a přestanete v sobě chovat city proti jiným
osobám, místům, větám nebo poměrům, neboť pak by vytvořily vnitřní atmosféru a vtiskly se
do ní.
Vzbudí-li se takováto touha: “CHTĚL BYCH, ABY NĚKDO UČINIL TO, ČI ONO!“,
pak ji zkroťte a vyslovte ihned toto!

“JEN BŮH TAM JEDNÁ!“
Je-li ve Vaší atmosféře zaznamenán nějaký pocit, pak tam zůstane zakotven, až se rozpustí
nebo stráví. Jsou to stále jen pocity, které se vnitřně vštěpují.
Nemá smysl rozpustit nějakou věc, aniž překonáte návyky, které způsobují a tvoří neustále
nové věci. Toto dosáhnete lehce větou:

“JÁ JSEM TU PÁNEM!“
Nedonusťte, aby se Vaše pocity bujně rozšiřovaly.
Často jsou lidé shromážďováni k jedinému účelu, aby byli donuceni opravit ty většinou
zamaskované činnosti. To se podaří, jen když se podaří uklidnit to vnější, aby mohla být
přijímána pravda. To je velmi podstatné při sebevýchově jednotlivce.
Zvýšíte-li své vědomí, pak na to čeká energie jako lavina, aby se vyjádřila. Jestliže se ji
nepodaří ovládnout, pak prolomí a nutí Vás dělat věci, které Vám vůbec nebudou vhodné.
Ať je Vám dána jakákoliv síla k použití, tak má být vysílána harmonicky. To je přirozeným
žákonem Vašeho bytí.
Neví-li někdo, že síla, která námi proudí, musí být ovládána, a přijde-li do styku s
disharmonickým elementem, pak se vštěpí proudící energii právě tato disharmonie. V tomto
případě by ji (energii) ihned měl ovládnout, nebo ji přehodnotit láskou.
Jestliže jsem se ve své zkušenosti setkal s disharmonií, pak jsem jednoduše řekl:

“USTAŇ! ZAVÍRÁM SVÉ DVEŘE! ZŮSTAŇ VENKU!
Universální energie, která Vámi proudí, je přirozeně harmonická. Zavřete dveře
a přemýšlejte, co se nyní stane.
Lidé se vzpírají proti jiným osobám, místům, poměrům a věcem, protože se nenaučili
ovládnout sami sebe.
Žáci musí v sobě dost dlouho udržet v činnosti tuto harmonii vytvořenou sebeovládáním, až když
je vytvořen vnitřní podnět, který se stane trvalou ochranou.
Kdo sám v sobě zůstane harmonický, ten k sobě přitahuje všechny dobré věci!

128

Saint Germain

Škola duchovních zákonů

Považujte to za bezchybný pokyn: “V OKAMŽIKU, KDY NĚKDO UKAZUJE NĚJAKOU
DISHARMONII, TAK MUSÍ POCHOPIT, ŽE JEN JEHO SAMOTNÉHO JE NUTNO
POKÁRAT. PÍSEMNÁ VAROVÁNÍ NEJSOU NUTNÁ.“
Jakmile se ohlašuje nějaký nesoulad, tak to znamená zahájit sám obrannou činnost. Každý
jednotlivec je sám sobě strážcem i podněcovatelem!
Existuje jen jedna síla na světě, která může něco opravit, ta “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“ v každém jednotlivci. Odmítáme-li pochopit, že my sami jsme původci
našich vlastních rušení, jak to pak můžeme kdy překonat a být od nich nedotčeni? Neexistují
osoby, místa, poměry nebo věci, které by nás opravňovaly, že se necháme kdy rušit, protože v
každém okamžiku tluče v našich srdcích ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ JE
VŠEMOCNÁ!“
Kdo v sobě opraví disharmonické city, ten otevře cestu “VELKÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ - svému světu, aby do něj proudjla všechna dokonalost. Jestliže však
někdo nezmění své nerozvážné stanovisko a neopraví je, jak by kdy mohl dosáhnout věčného
vítězství? Ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je všemocnou silou vesmíru, která tuto
opravu dokoná.
Nechte ji ve Vás všude proudit, až vše očistí. Zůstane-li Vaše pozornost pevně nasměrována
na “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ - kterou sami jste - tak se stane Vaše tělo jakoby
jemnou houbou, kterou proudí čirá energie a očisťuje ji ode všech nedokonalostí.
Udělejme konec každému nesouladu v nás, pak vypláchne PROUD “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ SAMOČINNĚ VŠECHNY NEČISTOTY!“
Tak máte v rukou neohraničenou sílu, abyste prosadili správný povel.
Dokonce věda ví, že buňky těla se obnovují za necelý rok. Kdybychom se mohli během
jenoho roku zbavit jakéhokoliv nesouladu, pak by mysl a tělo vyjadřovaly věčné mládí
a dokonalost.
Buď z pocitu falešné hrdosti nebo z jiných dětinských důvodů se lidé nechtějí dívat pravdě do
očí, že příčina je v nich samotných.
Návyk kárat naše bližní za něco, co se přihodí nám, je příčinou, která nám zatemňuje pravdu
a zabraňuje, abychom ovládli sami sebe. Nádherně je to znázorněno krásnou formou dětského
těla. To ukazuje dokonalost, až dosáhne dítě věku, kdy si začne všímat nesouladu okolí. Kdyby
tato disharmonie nikdy nevnikla do vědomí dítěte, pak by navždy zůstala zachována dokonalost
postavy.
A tu přichází otázka:“A bylo-li dítě již po svém narození nemocné a neklidné?“ Takovýto stav
si většinou přinášíme z předchozí inkarnace. Zřídka je to i silná disharmonie mezi rodiči, která to
dítěti vštěpí. Avšak u této příčiny můžeme pozorovat, že dítě ukazuje v průběhu svého růstu
a vývoje stále méně z tohoto zdravotního problému. To dokazuje, že dítě to samo nestvořilo, ale
že to na ně bylo uvaleno rodiči, protože duše nebyla dost silná, aby se z toho povznesla.
Na tomto místě byste měli porozumět udivujícím okolnostem vlivu sugescí, kterými je
jednotlivec neustále obklopen.
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Podívejte se kupříkladu na okolí a spojení lidí, kteří si na sebe zvykli. V tomto přátelském
vztahu je každý vnímavý pro podněty druhého. Jsou-li však disharmonické, pak se spojení
dříve nebo později přeruší. Přesto si tři čtvrtiny lidí neuvědomují - těch lidí, kteří se pohybují
ve vnějším světě - kolika vlivům se otevírají, ať už to jsou vztahy z okolního světa, nebo
stavy, které jsou jim líčeny.
Žák, který má správný postoj, který si uvědomuje svoji “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“,
bude bez prodlení trvat na následujícím:

“JÁ JSEM NEPŘEKONATELNĚ CHRÁNĚN PROTI
KAŽDÉMU NEDOKONALÉMU VLIVU (SUGESCI)!“
Tak je možné vytvořit okolo sebe atmosféru, která okamžitě odmítne všechna našeptávání,
která obsahují zhoubné elementy a která chtějí do nás vniknout.
Myslím si, že je třeba obrátit Vaši pozornost k Vašim starým sešitům, které Vám
vysvětlovaly:
“JESTLIŽE SE TI NĚCO HNED NEPODAŘÍ, PAK TO ZKOUŠEJ STÁLE ZNOVU!“
Není jiné cesty jak dosáhnout vítězství a vlády nad všemi omezeními, než odhodlaně vydržet
až do cíle. Máte-li pochyby o vlastním zdaru, pak prodlužujete o to déle cestu ke svému
vítězství.
Ti žáci, kteří začínají opravdu chápat, že uznáním a používáním své “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ mají k dispozici univerzální energii, vědí, že při jejím použití je nezdar
nemožný, neboť oč více ji používají, o to větší se stane tato síla!
Pokaždé, když ucítíte Kristovo zjevení, řekněte:

“JÁ DĚKUJI TOBĚ A PŘIJÍMÁM SVĚTLO TVÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI,
I TU PLNOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST, TO JÁ JSEM KONÁNÍ!“
Držte se vždy pevně tohoto vědění, a pak zavřete dveře před každým nevítaným jevem, který
zde byl zanechán nebožtíky.
Nezapomeňte nikdy, že jste mistry nade vším, co se snaží vejít a vejde do Vašeho
myšlenkového světa. Když to nepoznáte a použijete to, tak jste přístuní pro všechny druhy
myšlenek a citů. Myslíte-li na bližní, tak vězte “JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, která
vede k dovršení jistého činu.
Věnujeme-li pozornost nějakému rušení, tak dáváme svou sílu věci, která není naší “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ“.

ŽEHNÁNÍ:
Ty Mocná, Nekonečná “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“! Těšíme se, že se nám dostává
Tvůj ustavičný proud Tvé objímající Boží Přítomnosti, která ochraňuje a vede život těchto
milovaných žáků. Pomoz jim, aby bez jakékoliv nejistoty vstoupili do plnosti Tvé Boží
Přítomnosti, aby mohli žehnat lidi, kamkoliv půjdou. Zesil své zázráčné světlo ve vnějším
konání, aby se každý stal velkým poslem a druhé léčil, obšťastnil a osvítil.
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XXV. P R O S L O V
VÁNOCE
VZÝVÁNÍ:
Ty nekonečná “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“! Shledávám, jak proudíš do jevů a forem
z Tvé prastaré Svátosti s vědomou inteligencí, aby Tvá dokonalost se zjevila na všech stupních
života a aby všechny věci této země, které byly zatíženy lidmi s chybnými vlastnosti, byly
povzneseny do TVÉ VÉČNÉ DOKONALOSTI!
Přináším Vám pozdravy, obzvláště z tajného místa v Arábii, v onom středisku školení pro
použití těch mocných paprsků.
Dnes mám pro Vás překvapení, Já Vám pravím: JÁ, nebot‘ všichni jsme jednotou!
Předpokládám, že není třeba, aby byla uváděna, protože mluvím nyní o paprsku světla a zvuku.
NADA
Jak nádherným se jeví tento den, vždy ve vědomí, které je přinášeno lidem vyléčením
narození KRISTOVY ČINNOSTI v celém lidstvu.
Ale tak je tomu také u žáků, kteří si uvědomili, co pro ně znamená ta “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, takže uvádějí do pohybu LÁSKU A INTELIGENCI podle svých
rozkazů a mohou řídit tuto neomezenou sílu.
Tak dlouho by byli lidé rádi věděli, jak dosáhnout KRISTOVA VĚDOMÍ. Prvním mocným
krokem k tomuto cíli je POZNANÍ a UZNÁNÍ té “VELKÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“, toho v nás dlícího BOŽSTVÍ. Druhým krokem je POUZITÍ této “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, neboť řeknete-li:“JÁ JSEM“ a chápete, co to znamená,
tak jste tím vstoupili do KRISTOVA VĚDOMÍ.
To neznamená, že vyjádříte neprodleně toto Kristovo vědomí, neboť než můžete něco
vykonat, musíte vědět, kam chcete jít a co si přát.
Všichni Postoupivší - Realizovaní šli stejnou cestou a použili stejného návodu, neboť všechny
cesty vedou k velkému centrálnímu slunci, k BOŽSTVÍ!
Náš milovaný bratr Ježíš daroval lidstvu jedno z největších dobrodiní nejen tím, že šel
příkladem od svého narození až ke svému nanebevzetí, ale také tím, že vtiskl věčnou listinu do
éteru, která ted‘ svítí a ozařuje lidi.
Kdo se ještě nepovznesl (nerealizoval), ten si může jen nuzně představit, co to pro lidstvo
znamená. Je to věčný maják, který ukazuje do světla a na příklad vzkříšení tak, jak nám to
předvedl Ježíš svým životem, ne jako něco, co by mohlo být vykonáno, nýbrž co nakonec musí
být vykonáno!
Jakkoliv veliké zázraky byly, které vykonal, dal nám nádherný slib:

“Ba, větší věci než tyto, budete konat!“
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Často se žáci diví, jaké větší věci, než jaké vykonal Ježíš, by mohly být ještě vykonány. Ale
ON nám tím říká - tímto SLOVEM, že vykonal jen několik málo těch rozsáhlých služeb, které
mohou být nabídnuty ostatním lidem.
Pro nás znamená vždy tento den vědomí počátku toho nejnádhernějšího ze všech KONÁNÍ:
toho NANEBEVZETÍ!
V okamžiku, kdy jednotlivá bytost si tuto skutečnost uvědomí, započal proces jejího vlastního
nanebevzetí (povnesení, resp. povýšení těla) a podle toho, jak dalece přijme tuto pravdu, dosáhne
rychle svůj cíl nebo bude potřebovat více času.
Moje osobní zkušenost byla následující: Když jsem si uvědomil význam a započal používat tu
“JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, shledal jsem brzy, že jsem již vůbec nedbal času ani místa
a každý den - oč více jsem vstupoval do rozšířeného vědomí - se nechaly všechny věci mé touhy
lehčeji dosáhnout.
Všimněte si: Tyto věci ležely uvnitř dosahu mé osobní velící síly! Z toho povstalo vědomí:
BOŽÍ LÁSKA JE TOU MOCNOU SOUDRŽNOU SILOU (KOHEZE), která udržuje
všechny věci na jejich místě a v jejich sounáležitosti. A tato BOŽÍ LÁSKA je ve mně a učení
pro mě nepřekonatelným magnetem pro vše, na čem spočívá má touha!
Tato jednoduchá pravda je jednou z nejmocnějších, která je žákovi poskytnuta jako prvá. Dává
mu poznání, že se skutečně dokáže pozvednout přes zdánlivé hranice kolem sebe - toto také bude
prakticky konat, krok za krokem.
Tím přichází toto veliké proudění ven a dovnitř toho mocného vnitřního “JÁ“, které v sobě
nese podstatu a hmotu každé věci, po které může srdce toužit. A všimněte si dobře: Vaše
schopnost a plná moc dát této látce vlastnosti a formovat ji, takže dostává tvar, který vyžadujete,
ať už je to MÍR, LÁSKA, ZLATO nebo OSVÍCENÍ.
Pravím Vám, milovaní žáci, PROBUĎTE SE K VAŠÍ NAŘIZOVACÍ MOCI, K VAŠEMU
PRÁVU, K VAŠÍ VĚDOMÉ SCHOPNOSTI použít velký zákon k Vašemu dokonalému
zdraví, věčnému mládí a kráse, bohatství BOHA, zkrásnění Vašich myslí a těl, abyste se pak
povznesli do zvýšené nadvlády, do Vaší věčné, navždy trvající svobody!
Zažijete-li pak, krok za krokem, jak se Vám daří konání, pak začnete zapomínat všechny
vnější poměry, které kolem Vás bouří v nádherném pocitu cítit se bezpečný ve velkém objetí
onoho mocného Mistrovského JÁ v nitru, které nikdy nevzalo na vědomí, ani v budoucnu nikdy
nebude brát na vědomí čas ani prostor.
Vy jste mistři a cvičíte vládu ve Vašem životě a nad Vašimi světy, jakmile poznáte, že síla
a inteligence, kterou použijete, je ta “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“.
Jak skutečně šťastné jsou všechny ty “JÁ - bytosti“ na zemi, kteří tuto pravdu skutečně zcela
chápou!
Ježíš pravil:

“Poznejte pravdu a ona Vás vysvobodí!“
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Toto je jeden z nejmocnějších jevů této pravdy. Použijte ji, ó Vy milovaní. Čiňte tak s plnou
odhodlaností, odstraníte každou pochybnost z Vaší mysli a budete neustále stoupat po stupních
úspěchů z drahých kamenů!
A ohlédnete-li se zpět, pak zazáří vše ještě jasněji a Vy se budete udiveni ptát: Jak jsem mohl
tak dlouho kráčet ve stínu, když nade mnou plál tento mocný plamen života radostně připraven,
aby strávil neprodleně všechny mé nešťastné, mylně stvořené chybné výtvory?
Pravím Vám, Vy milovaní, nemusíte na toto poznání mocné Boží Přítomnosti čekat
neomezeně dlouho!
Rozevřete svou náruč pro ni ve vší úctě, kterou můžete dát a ona Vás rychle pozvedne ze
všech zdánlivých omezení a zahalí Vás do “kladného křišťálového roucha“, které se v zářícím
světle blýská a je opásáno pásem z drahých kamenů.
Je Vaším právem nosit toto roucho a držet ve svých rukách blýskající se žezlo vlády,
světlomet Vaší mocné duše, který můžete nasměrovat na jakoukoliv věc, na jakékoliv místo, na
jakoukoliv výši, abyste tím přitáhli v ní škryté jevy k sobě.
Takový je obraz dovršení, který jsme použili a uskutečnili, milovaní bratři a sestry. A my víme,
že můžete činit právě tak, jako jsme činili my!
Nikdy nedopusťe, abyste unaveni neudrželi ve svém vědomí toto:

“JÁ JSEM TA POSTOUPIVŠÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST!“
a když toto říkáte, pak vězte: “Ona je tou sama sebe tvořící, vytékající, skrz kterou JÁ dosáhnu
svou plnou vládu!“
Jsem velmi šťasten, že jsem zase doma, kvůli štěstí ve Vašich srdcích, a že jsem spatřil ty
mnohé stupínky žebříku, které jste už vystoupili. Máte to jasné vědomí, kterým dosáhnete ten
největší ze všech Božích darů: Tu hojnost, plnost JEHO SAMOTNÉHO!
ChA-ARA:
Je mi velkou radostí hovořit s Vámi přes paprsek lásky a zvuku a zodpovědět osobně mnohé
volání po srdci Cha - Ary.
Musím se často srdečně smát, když dlím mezi žáky, kteří touží tolik po tom, že se udělám
viditelným, a kteří při nejmenším nezvyklém pohybu zadržují dech, že se snad teď něco stane!
Vím, že je to velmi žertovné. Ta vnější činnost toho “JÁ“ by si přála nutně jednu věc, ale zažije
ve stejné době všelijaké pichlavé pocity proti ní. A tu Vám říkám následující: “Nesměl bych se
vlastně zjevovat tak hrozný, jak Vy si to představujete, tak se osmělte a představte si mě jako
líbivé zjevení a ve stejné době si dovolím uctivě přinést milým sestrám trochu růžového oleje.
Otázka: “Z Kašmíru?“
Odpověď: “To by bylo velmi vhodné.“
Otázka: “Proč ne vlastní značka?“ Odpověď: “Máte hbité nápady. Nemusím svůj olej jako Vy kupovat, mám výsadu připravit si ho
sám.“
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Chtěl bych Vás velmi povzbudit, milovaní žáci, udržet u sebe v dobré vůli onu nádhernou,
zázračnou “Přítomnost lásky“ nejen pro nás, ale pro všechny mezi sebou, neboť to vytvoří
nádherné poměry v těch, kde se rozšíření vědomí děje skokem.
Doporučuji Vám uchovat v sobě pocit jistoty v použití naší “Boží Přítomnosti“ a ve vědomí
naší schopnosti použít zákon Vaší “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, neboť se to bude
dařit stále lépe.
Nenechte si vzít všechnu odvahu při volání na naši viditelnou přítomnost. Náš sluch je
dokonale v pořádku, ujišťuji Vás. Ale Vaše volání má ještě nějaký nedostatek. Zádá-li žák o
nějakou věc, pak je ke zdaru třeba jisté vibrace, která se nedá vysvětlit, která může být viděna
jen ze strany vnitřního vidění.
Amerika
“Ó Ameriko! Drahý kameni v koruně, v diadému země, oné ozdoby staré moudrosti a světla!
Zase dobydeš moci své plné mladosti přes všechny ty zdánlivé překážky a domnělé
protidůkazy dnešní doby“!
V tvé duši, ó mocná Ameriko, je síla osvobodit se od brzdných špalků, které na tobě lpí díky
egoismu a od vnější čilosti neprobuzených lidskych bytostí. Tak se dostaneš opět do plnosti
světla, které ti do vínku náleží!“
Milovaní žáci - tyto zmíněné paprsky - nechť se zdá být vnější činnost jakákoliv, nedopusťte,
aby toto zdání se zakotvilo ve Vašem vědomí, právě tak ne, jako vemlouvání jiných o Americe.
Zůstávejte zvesela ve Vaší Bohem dané vládě, poznejte pravdu, spatřete Ameriku svobodnou,
řízenou Boží láskou a spravedlností!
Síť, do které je vtahována Amerika temnými silami země, najde svého mistra (na rozpuštění
léto sítě). Meč “pravdy a světla“ rozetne síť na kusy a v nich otvory pro kříž svobody, světla
a spravedlnosti.
Stanovisko k věcem, které jednotlivec nemůže změnit: Nejlepší je před jejich svitem zavřít
oči a uznat a uvést do pohybu tu mocnou sílu té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“.
Milovaní žáci, cožpak nevidíte, jak je to krajně prostoduché uznat ten klam, ať už vznikl
vemlouváním nebo jinak?
To klamné zdání toho, co nechcete, nechť se to týká národa nebo státu nebo Vaší osoby!
Máte přece tu neobyčejnou výsadu dát do pohybu tu mocnou “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, aby opravila či napravila každý jev, který je méně než dokonalost!
Lidem se stalo zvykem spatřit nedokonalost tam, kde my vidíme dokonalost! Poznáte-li tu
Mocnou “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, pak do sebe pojímáte každou hodinu dne
dokonalost.
To znamená, že si nejméně 1 x za hodinu řeknete (za bdělého stavu):

“JÁ UZNÁVÁM TU DOKONALOU ČINNOST
MÉ MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI!“
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Vždy, když toto potvrdíte, vpravíte to silněji do Vašeho vnějšího konání, neboť již tuto sílu
používáte. Proč potom neuznat co toto je, co používáte, a dát jí tím vládu, kterou Vám ona chce
zprostředkovat?
Tímto způsobem můžete uvést do činnosti nepřekonatelnou sílu za svobodu, k ochraně a blahu
Vaší milované vlasti (a každé jiné země).
Ještě se Vám nemůže ani zdát, jaké mocné energie opravy tím spustíte, když jeden nebo několik
přivedou vědomě tuto nepřekonatelnou univerzální sílu do pohybu.
Proč naslouchat neustálému nářku a popudům jakékoliv ničivé činnosti? Vy víte, že ta “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je stráví a všechny ty energie přehodnotí na svobodu, k ochraně
a pro dokonalost celého světa.
K Vašemu povzbuzení bych chtěl říci, že všichni ti lidé, kteří způsobili příčiny dnešních
poměrů, neviděli dopředu, že vývoj neovládnou. Mnozí z nich stratili svůj vnější vliv na zhoubný
směr. Tak ti, kteří se pokusí způsobit neomezeným prodejem piva zpětně hospodářský rozkvět,
uvidí, že se jim věci vymkly z rukou a namísto krátkého, zdánlivého rozkvětu bude následovat
pravý vzestup.
Tak také tentokrát, jako už tak často po zdánlivém chaosu, přijde zase mír na tuto Zem,
blahovůle pro lidi a světlo Krista, které se rozšiřuje v srdcích lidi, pronikne Zemí a přitáhne k
sobě, co mu náleží.
Zase žádám, milované žáky, nezabývat se déle disharmonickými věcmi, než kolik je třeba pro
porozumění situaci (VELMI DŮLEŽITÉ!!). Pak se od nich zcela odvraťte a nedopusťte, aby
nikdy neupoutávaly Vaši pozornost, neboť čím se ve svém vědomí zabýváte a co tam strpíte, to
si najde výraz ve Vašem životě, ve Vašem světě.
Tak naplňte své vědomí tou “VELKOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ“, která nese ve
své náruči mocné splnění každého Vašeho přání.
Spatřete dokonalost všude ve Vašem životě a ve Vašem světě!!! Nedejte se ovlivnit chybným
konáním druhých nebo zneklidnit, protože jim můžete jen pomoci, když budete vidět
DOKONALOST a vědět, že za klamnými stíny stojí svítící bílé SVĚTLO té “JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“.
Toto je můj vánoční pozdrav pro Vás, vy milovaní. Má matka a jiní postoupivší, z nichž
některé neznáte, Vám posílají pozdravy lásky, míru, bohatství a síly, aby Vás žehnali na Vaší
cestě ke konečnému vítězství a dokončení.
S.G.: Tedy, naštěstí nemůže rozhlasová společnost náš vysílač zatížit kvůli přečasům. Kdyby o
tom věděla, tak by nám své požadavky sdělila.
Nakonec bych ještě chtěl žáky požádat, aby poznali: Řeknou-li “JÁ JSEM“, nechť je to za
jakýmkoliv účelem, tak neuvedou jen tu “VELKOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ do
pohybu na její vytčený cíl, ale měli by si vroucně uvědomit, že tato Boží Přítomnost skrývá v
sobě sílu, která se sama tvoří, rozšiřuje vylévá.
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Opakování jsou dobrá a často i nutná, aby se prohloubilo přesvědčení. Ale při svých dnešních
pokrocích by si měli žáci být více vědomi své přirozené, v jejich nitru spočívající, sebe sama
udržující síly! To by dalo vnějšímu vědomí plnější porozumnění pro ni.
A je-li vnější konání rozumu zaměstnáno jinými povinnostmi, tak může přesto jednou za
hodinu být poslána ta síla toho “JÁ JSEM“ do konání, aniž by to překáželo vnější práci žáka!
JE VELKOU CHYBOU ŽÁKA NECHAT SI VTISKNOUT DO MYSLI, ŽE NEMÁ
PRO TYTO VĚCI ŽÁDNÝ ČAS, když to přece vyžaduje jen okamžik, poznat silně tu
nepřekonatelnou činnost jeho “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, ať je pozornost zaujata
čímkoliv.
Proto použití této věty může být velmi užitečné a nápomocné:

“JÁ JSEM TA MOCNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ VLÁDNE
NAD ČASEM, NAD VEŠKERÝM ČASEM, KTERÝ NUTNĚ
POTŘEBUJI K POZNÁNÍ A POUŽITÍ TÉTO MOCNÉ PRAVDY!“
Během jednoho dne se dá častěji krátce udržet ve vědomí:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ INTELIGENCE
A BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ JEDNÁ!“
To upraví přirozeným způsobem věci podle potřeby. Je to tak lehké uvést vědomí do pohybu,
když se nedáme omezit žádným pocitem ohraničení.
Chrám světla
Oni stojí v éterickém pásmu nad atmosférou. Z tohoto pásu jsou posílány paprsky k Zemi.
Éterické pásy okolo Země a Venuše jsou velmi různé. Venuše se nachází uvnitř éterického
pásu, Země pod ním.
Varování
Neuznávej nikoho, kdo je nástrojem temné moci. Vězte jen jedno:

“JE JEN TA JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST, INTELIGENCE,
SVĚTLO A SÍLA, KTERÁ JEDNÁ!“
Nestarejte se o nijaké osobní konání, ať je to cokoliv a kdykoliv! Úkolem žáka je vidět
DOKONALOST, cítit ji, být jí, ať se cokoliv pokouší oklamat lidské zdání!

ŽEHNÁNÍ:
Ze srdce Tvého velkého Taka, oh, Mocná “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, přichází
řešení všech problémů, DOKONALOST VŠECH věcí, neboť Ty jsi ta jediná vládnoucí SÍLA,
DOKONALOST a INTELIGENCE v každé vnější zkušenosti. Ty jsi ta Boží Přítomnost, která
ovládá každý lidský výraz. Jen pokud jsme schopni vidět ve všech věcech Tvé DOKONALÉ
JEVY, přivedeme DOKONALOST tam, kde by se zjevila ve všech věcech!
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XXVI. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Ty mocná nekonečná Boží Přítomnosti! Vše objímající LÁSKO, nekonečná ve své činnosti,
dobrotivá ve své milující síle, ze srdce Tě zdravíme, tváří v tvář, a posíláme Ti věčně svou
vděčnost za proud Tvé mocné SÍLY, za použití Tvé řídící moudrosti, za přítomnost Tvého
BOHATSTVÍ v našich domovech a k našemu používání. Zdravíme sami sebe jako konající část
Tvého Já, jsme si jasně vědomi Tvého BOŽSTVÍ a udržujeme každou hodinu Tvoji nejvyšší
velící moc. Přináším Vám pozdravy od velkého zástupu, který plný ochoty dbá nade vším
konáním.
Všichni se vroucně radujeme z nádherné, láskyplné přítomnosti žáků, z harmonie a radosti,
z vysokého stupně dosaženého.
Jak mocně může zjevit a zjeví tato zázraky působící přítomnost “JÁ JSEM“ svoji nařizující
výsost, když se udrží takovéto nádherné bytí!
A ujišťuji Vás, toto se může stát neustále větším vrůstáním do pochopení oné BŮH PŘÍTOMNOSTI v její nejvyšší síle BOŽÍ LÁSKY.
Každý žák by měl s určitou jistotou myslet na to, že touto oživující silou té “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ - uvnitř své bytosti vše uvede do víru činnosti, ať je to dobré nebo ne.
Jsou-li ukryty ve vědomí (latentně) rozhořčení, zášť nebo sklon ke kritice a k tomu mít stále
pravdu, pak se to vše vyvalí na povrch, aby to tam bylo strávené.
A já Vás ujišťuji: Nestráví-li žák tato hnutí, pak stráví jeho.
Zpozoruje-li někdo, že se rozčiluje, pak by se měl hned chopit otěží a pomocí té “JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ vyslovit příkaz:

“TOTO JE TŘEBA HARMONICKY OVLÁDNOUT!“
(říci co)
Při pokračujícím vývoji, žáci, je největší věcí: Náprava sama sebe!
A za vše, co strpíte v sobě a okolo sebe, si musíte sami udělit důtku a nikoliv osobám, místům,
poměrům nebo věcem.

Tento postoj je pro další vývoj nezbytný!
Tito žáci dosáhli nyní stupně, ve kterém musí rozumnět těmto jemným podmínkám zcela jasně
a důkladně, jinak se nestanou nad nimi mistry (neovládnou je).
Opět Vám říkám: “Buďte stateční!“ Neboť kráčíte mocně směrem k sebeovládání - k
plnějšímu uznání těchto mocných životních zákonů a k ochotě použít mocný bič sebenápravy.
Říkám Vám otevřeně a z vlastní zkušenosti, že ta vnější činnost, kterou nazýváme lidskou,
musí být školena a očištěna, než může být podřízena BOŽÍMU PŘÍKAZU!
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Dával jsem Vám použití - skrze plamen ruky - protože mysl některých žáků se ladí rychleji
výše než atomová tkáň těla, které má být zvýšeno. Vedeme-li ruku nad tělem, pak se atomová
struktura těla přizpůsobí oživení mysli.
Já jsem, stejně jako jiní, tak štasten a rád ochoten dát žákům veškerou podporu, ale existují
jisté hranice, které nesmíme překročit kvůli vlastnímu sebe-vědomému vývoji žáka, který musí
sám dokončit!
Přesto každý žák vlastní vše, aby mohl být dobré mysli. Nezapomeňte však nikdy, že nesmíte
nikdy nechat rozptýlit svou pozornost, musí zůstat u “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“.
Neučiníte-li tak, pak uvolníte SILOVÝ PROUD a nasměrujete jej na věci vnějšího světa a
toto zpomalí zcela prostě Váš pokrok.
Mluvím ze zkušenosti. Není možné rozdělit pozornost, neboť ta musí být zcela věnovaná té
“JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, aby mohl být překonán jistý bod vykonávání!
Nechtěl bych žádného žáka pod tímto zářením polekat, ale musím říci pravdu:
“NEJSOU-LI MILOVANÍ ŽÁCI, KTEŘÍ BYLI PŘIVEDENI POD TOTO ZÁŘENÍ,
SCHOPNI UDRŽET SVOU POZORNOST ZCELA NASMĚROVANOU NA TU “JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, PAK SE NA DLOUHOU DOBU BRÁNA NAŠÍ PODPORY
PRO NĚ PRO VŠECHNY UZAVŘE!“
To se nemusí stát, když se žáci budou řídit podle pokynů a budou-li se doopravdy snažit vždy,
když pozornost se chce rozptýlit, tuto s pevnou rozhodností zase soustředit a říci:

“JÁ DÁVÁM VŠECHNU SÍLU TÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI,
KTEROU JÁ JSEM A JÁ SE VŠÍ ROZHODNOSTÍ SE ZDRÁHÁM
UZNAT KDY NĚCO JINÉHO!“
Chtěl bych na to žáky připravit:
“Přijde čas, kdy už nebudete podpořeni našimi posly, ale budete se muset spolehnout na
své vlastní schopnosti přidržovat si tak pevným chvatem tu “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, abyste mohli přijímat její mocnou podporující SÍLU“.
Je to marné a je to omyl, jestliže žák dovolí po dlouhých měsících trvajícího učení nechat se
zdeptat něčím každý den nebo každých pár dnů nebo pochybovat o vlastní vnitřní síle a svých
schopnostech.
Tento dětinský postoj MYSLI brzy uzavře bránu, jestliže nebude překonán!
Každý žák by měl zaujmout svůj souhlasný postoj ve stejném okamžiku, kdy se jakákoliv
disharmonie pokouší vniknout do jeho mysli.

Má uplatnit svou nadvládu zjištěním:
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“JÁ JSEM TA VŠEMOCNÁ, VLÁDNOUCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST
MÉHO ŽIVOTA A MÉHO SVĚTA A JÁ JSEM TEN MÍR,
TA HARMONIE A TA ODVAHA VLASTNÍ SÍLY, KTERÉ MNE
VESELE VŠÍM NESOU, COKOLIV SE MI POSTAVÍ DO CESTY!“
Je to tak důležité, že žáci mohou používat rukopisy.
Musím proto vyučování skončit, až když budou rukopisy připraveny. Velký soudce bude pak
zkoušet, jak jsou jednotlivci schopni použít učení rukopisů, a podle toho určí, co je třeba dále.
Nesmím v žádném případě vést o jeden stupeň výše, dokud není zcela upevněn v tom právě
prošlém stupni.
Musím se zmínit na ochranu žáků o následujícím: Jestliže by se jim měly ukázat jisté jevy,
pak vždycky musí zůstat klidní a lhostejní a vesele kráčeťdále.
Nesmí své pozornosti dovolit, aby se u těchto jevů zdržela. Je snadno možné, že někteří žáci z
minulého porozumění nashromáždili dostatek sil, aby u jistých bodů dokázali činit jisté jevy.
Stane-li se tak, pak by měli pevně prohlásit:

“JÁ JSEM TA OVLÁDAJÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST TÉTO VĚCI
A UDĚLÁM JI UŽITEČNOU V JEJÍM NEJVYŠŠÍM VÝRAZU!“
Jak vidíte, všechna ta sdělená ponaučení jsou jen zlomkem toho, na čem musí žák stavět.
Vždy musí dbát na ideje, které přicházejí z jeho nitra, aby se stále více rozvíjel!
Jako první předpoklad si musí každý žák na Zemi, který se natrvalo chce povznést k velkým
výkonům, neustále připomínat:

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST A INTELIGENTNÍ ČINNOST!“
Kdo se řídí podle této zásady, ten se nikdy nemůže mýlit!
Ujišťuji Vás, milovaní žáci, není třeba toužit po zjeveních nebo si je přát, neboť přírodní
zákon Vaší bytosti Vám při Vašem neustálém postupu bude přinášet přebytek takových
průkazných zjevení, jakmile jste na to připraveni.
Pamatujte si dobře, že přitom nenarážím na zjevování Postoupivších mistrů, neboť to je zcela
jiná věc, na niž se nesmí hledět žádným způsobem, jako na obvyklá zjevení.
Minulé úterý a středu jsem pozoroval s velkým zájmem vnitřní činnost žáků. A bylo opravdu
obšťastňující vidět, jak se v nich vnitřní světlo rozšiřovalo, protože se síla lásky zvětšila.
Nikdy by žáci neměli zapomínat: “Řeknou-li “JÁ JSEM“, pak učiní z vnější činnosti mocný
Magnet pro světlo, které bude dosaženo a rozšířeno.
Myslím, že by bylo pro každého žáka moudré, aby ted‘ nebo na počátku použití učení
a rukopisu zaujal postoj:
139

Saint Germain

Škola duchovních zákonů

“VELKÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, POJMI MNE DO SEBE,
POUČ MNE TAM A DEJ, ABYCH TATO VNITŘNÍ UČENÍ
UDRŽEL V PAMĚTI!“
Pro posly světla je toto školení velmi podstatné.
Ale myšlenka kráčet nyní sám, by neměla v žádném případě vzbuzovat obavy nebo vytvářet
napětí, neboť takovýto postoj by mohl snadno způsobit uzavření vnější paměti pro vnitřní
prožitky.
Musím se sám pro sebe tiše usmívat, když vidím, jak blízko se nacházejí někteří žáci u těch
nejúžasnějších věcí, ale já důvěřuji tomu, že zůstatnou stále veselí a klidní, ať zažijí cokoliv,
a že si budou stále vědomi:

“JÁ JSEM TEN VĚČNÝ SÁM SEBE
UDRŽUJÍCÍ ŽIVOT V ČINOSTI!“
A aby se věčně zdržely představ, že by existovalo někde ve vesmíru něco jako smrt.
Vnější činnost - mysli a světa - je pomíjivá Mája, prchavá jako písek pouště a nikdy by jí
nikdo neměl věnovat tu sebemenší pozornost, protože:

“JÁ JSEM TEN VĚČNÝ ŽIVOT, JÁ NEZNÁM ŽÁDNÝ POČÁTEK
A NIKDY NENALEZNU KONCE!“
Ze srdce tohoto Velkého Ticha přichází ten nepřetržitě se vylévající proud života, ze kterého
je každý jednotlivec individualizovaným dílem. Tímto životem jsi Ty, Věčný, Dokonalý,
z vlastní síly!
A roucha, do kterých se odívá (život), jsou malého významu, až člověk pozná, že jsou
připravovateli “Bezešvého roucha“, které se samo udržuje a svítí ve všech barvách duhy!
Pak se člověk bude těšit z onoho Věčného roucha, které vždy nezměněně svítí, které vzdálí
jednotlivce z oběhu příčiny a následku a učiní z něj bytost, která už je příčinou.
Tou Příčinou je záření Boží lásky, která se neustále vylévá z jeho vědomí, toho vyrovnaného
ZAŘÍCÍHO STŘEDU – BŮH, srdce té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, to věčné mládí
a krása, která znamená vševědoucí Boží Přítomnost a ta svým sebe-vědomým konáním vše do
sebe zahrnuje:

“Minulost, přítomnost a budoucnost, které přece jsou jen to JEDNO VĚČNÉ TEĎ (NYNÍ)!“
Tímto způsobem se navždy vyloučí čas a prostor, vymaže se. Pak se setkáte se svým světem
obývaným dokonalými bytostmi, Vaše domy budou ozdobené vybranými drahokamy a Vy
budete stát ve středu svého tvoření jako “klenot v srdci lotosového květu“ - jeho listy budou
Vaše mocné silnice jeho DOKONALÉ ČINNOSTI.
Je to skromný obraz toho, co stojí před Vámi, co Vás zve do Vašeho Dokonalého, Věčného
domova, abyste přišli do jeho záření.
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Jak vidíte, cítím tyto nádherné paprsky, a když každý jednotlivec, zvláště z řad žáků, se
postaví doprostřed té Přítomnosti BOŽÍ LÁSKY a dokáže se tam udržet, jakých nádherných
zážitků by se mu dostalo, když by se mu podařilo zamezit rušivé působení vnější činnosti
rozumu!
Kdo zachová postoj:

“JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST BOŽÍ LÁSKY NA VĚČNÉ ČASY!“
Ten zažije takové nádherné věci! Kdo s vnitřním procítěním tuto větu použije, ten zavírá vždy
bránu před vnější čilostí rozumu.
Řešení každé otázky je vždy nasnadě, protože “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ navěky vše v
sobě skrývá! Touha pohání řešení, aby se viditelně ukázalo.
“JÁ JSEM“ je inteligentním činným principem v nás, je srdcem našeho bytí, je srdcem
planety a srdcem celku (systému).
Nemohu se zdržet toho, abych žákům ještě jednou nepřipomněl - neboť by toto už nikdy
neměli zapomenout: “Kdykoliv řeknete: “JÁ JSEM“, uvolníte a uvedete do činnosti tu JEDNU
VŠEMOCNOU, INTELIGENTNÍ ENERGII A SÍLU, ELEMENT, který tu je sám ze sebe!“
Držte se tohoto vědění a vytvoříte si nejvyšší a nejnádhernější podmínky.
Díváte-li se do nebe a do slunce, tak se ve skutečnosti díváte do velkého centrálního slunce
vlastního srdce té “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“!
Co se týče Vašich těl, tak Vám musí být bezpodmínečně stále jasné:

“TA JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST OVLÁDÁ TOTO POZEMSKÉ
TĚLO ÚPLNĚ A NUTÍ HO K POSLUŠNOSTI.“
Oč více pozornosti věnujete svému tělu, o to více se stane Vaším pánem, který bude od Vás
požadovat stále více! Je-li pozemské tělo neustále nemocné nebo narušené, pak to dokazuje, že
jsme mu po řadu let věnovali svou pozornost od jednoho rušení k druhému a ono se tak nikdy
neuzdraví, až když zaujmeme kladný postoj a donutíme ho k poslušnosti.
Můžete zajisté tvořit ve svém těle co chcete, jakmile upnete svou pozornost na jeho
dokonalost a své pozornosti nikdy nedovolíte, aby setrvávala u jeho nedokonalosti.
Chcete-li tělo povznést, pak použijte slov:

“JÁ JSEM TA NAŘIZUJÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST!“
Toto uklidní vnější čilost, takže činností lásky spočine ve svém středu (své bytosti).
Cítíte-li nějakou disharmonii, tak se ve stejném okamžiku od ní odvraťte. Nesete žezlo moci
ve svém vědomí:
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Použijte ho teď!
Uposlechněte Ježíšova přikázání:

“Nesuďte žádného člověka podle jeho těla.“
Znamená to přesně to, co to říká: Neuznávejte žádnou lidskou nedokonalost ani
v myšlení, ani v cítění, ani ve slově, ani v činu!
Cha-Ara, jeho matka Nada a S.Germain pracují ze všech sil pro rozšiřování vnitřního světla v
každém zde přítomném.
Přáli bychom si, aby to byl každý z přítomných viděl svým vnitřním zrakem, byl by to pro
něho nezapomenutelný zážitek.
Mocnou pomoc při těžkých problémech nachází jednoduché vědomí:

“BOŽE VE MNĚ, TA JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI VYSTUP!
OVLÁDNI TUTO SITUACI A PŘINES HARMONICKÉ ŘEŠENÍ!“
(popsat situaci)
Bez prodlení to přinese tu “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, aby se pustila do práce.
Ježíš pravil:

“Proste, tak Vám bude dáno (vyhověno). Hledejte, tak
budete nalézat. Zaklepejte, tak Vám bude otevřeno!“
Řekněte k Vašemu Božímu JÁ:

“HLEĎ, Ó BOŽE! PŘIJĎ A UJMI SE TÉTO VĚCI!“
(specifkovat)
BŮH si přeje, abyste dali podnět k jeho práci. To uvolní příliv BOŽÍ SÍLY
INTELIGENCE a MATERIE, která se k Vám přivalí, aby splnily Váš příkaz.

ŽEHNÁNÍ:
Ty Mocná, Přikazující “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“! Udrž svoji vládu v srdci
a vědomí každého žáka, nařiď činnosti života, aby přivedla k výrazu plnost a hojnost, postav se
jako strážce před dveře mysli každého, aby dovolil vstoupit jen co je nápomocné a harmonické.
Žehnej každého tou silou, která zpevňuje a připravuje k harmonickému úspěchu. Děkujeme Ti!

XXVII. PROSLOV
Saint Germain Štědrý večer 24.12.1933
-
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VZÝVÁNÍ:
Ty mocná, vnešená Kristova sílo, vzrostlá do plné velikosti! Zdravíme Tě znamením srdce
a hlavy a pojímáme plnost Tvé Mocné síly tak, jak se zjevila v srdcích žáků. Uznáváme plnost
světla a jeho osvěcující Boží Přítomnosti v srdci a mysli každého. Letí s takovou mocí, že to
každému přinese MOC a SÍLU vykonat nutné a vědomé úsilí, které dovolí té “MOCNÉ JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ povznést atomovou strukturu do svého plného vzkříšení.
Nyní ustoupím stranou, aby k Vám mohl ze srdce mluvit náš Milovaný bratr.

ŘEČ JEŽÍŠE
Přináším Vám lásku a pozdravy od některých postoupivších, z nichž některé znáte ajiné ne.

“JÁ JSEM TO SVĚTLO, TA CESTA A TA PRAVDA!
To je vánoční zvon, který stále ještě zní celou oblastí kosmické činnosti. Smysl a síla slov “JÁ
JSEM“ Vám byla nyní vyložena.
Při porozumění těchto slov naleznete čarovný kruh, ve kterém se můžete pohybovat, aniž by
se Vás mohla dotknout lidská disharmonická činnost.
Nestačí ovšem nyní tu Boží Přítomnost jen znát, nýbrž musíme podle ní prakticky žít také v tom
nejjednodušším konání.
Pokusíte-li se vykonat něco Vám nezvyklého, tak se cítíte častěji nejistými a nesmělými.
Jestliže se však naučíte pro splnění přání nebo pro řešení nějaké otázky používat to “JÁ JSEM“,
tak Vaše důvěra poroste a způsobí, že použití (toho “JÁ JSEM.“) se s jistotou podaří.
Žáci by si vždy měli zachovat porozumění pro to, že jen v tom “Velkém mlčení“, v tichu toho
vnějšího proudí vnitřní síla, která v ní stále je a rostoucí konání.
Pak se brzy dozví, že i když jen myslí na svůj mocný původ, to “JÁ JSEM“, tak cítí stupňování
životní síly a moudrosti, což je uschopní kráčet vpřed s pocitem mistrovství.
To jistě jednoho dne otevře daleko bránu k neomezenosti svých lidských tvoření - nesmírnosti
jejich pravé svobody.
Tak často vidíme v srdcích to toužebné přání po důkazech, po podivných zjeveních
a událostech k posílení pro cestu vzhůru. Ujišťuji Vás, požehnané děti světla, důkaz, který leží
mimo Vás, je jen přechodný, nemá žádného trvání.
Naproti tomu každý krok, který učiníte a vyzkoušíte Vaším vlastním vědomým použitím, je
nezapomenutelným konáním.
A když budete pokračovat a uvědomělým použitím se budete přibližovat mistrovství, tak
splníte nejen Vaše denní úkoly, ale zvýšíte také své vědomí, až shledáte, že všechna omezení
padla! Tímto způsobem se navždy uzavře brána před lidskou omezeností.
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Tak jako má vnější postava byla ukřižována, tak zatlučte hřebíky pevně bránu k omezením
Vámi samotnými stvořených, skrze zvýšení Vašeho vědomí. Pak pociťujete a víte, že
Vám patří vláda.
Leckterým žákům, kteří se tak toužebně chtějí povnést, radím naléhavě, aby často používali
zjištění:

“JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ DO SVĚTLA!“
(s touto větou je možno provádět meditaci)
Toto uschopní Vaše vědomí, aby se rychleji povneslo z Máji lidského tvoření. Nelze dost
zdůraznit: ŽIJETE-LI V NEJVYŠŠÍ SÍLE TÉ “JÁ JSEM“ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
A UZNÁTE-LI JI PLNĚ, tak zažijete, že přestane jen ten vnější zápas, ale že Vaším
hlubším vnikáním do světla ty vnější věci, které jste tak vážně hledali začnou nyní
opravdově a skutečně hledat Vás. Poznáte ale v této době zcela jasně neskutečnost forem
a jejich pomíjivou činnost.
Budete tedy potom věděti, že vše spočívá ve Vás a v tom světle kolem Vás, vše, co si
můžete přát, a to vnější, co se zdálo být tak důležitým, ztratí svou velkou poutavou moc nad
Vámi.
Pak se Vám dostane radostné svobody ve vztahu k vnějším věcem, které k Vám přispěchají.
To je skutečná činnost vnějšího ovládání (vlády).
Uvědomíte-li si vroucněji tu nejvyšší sílu, která podléhá Vašemu nařízení (je Vám k
dispozici), tak budete vědět, že můžete vše, co potřebujete mít, aniž byste tím poškodili nebo
zarmoutili jiné BOŽÍ DĚTI! (pomocí Boží Přítomnosti získané věci nejsou na úkor jiných)
Tato pravda musí zůstat neustále živá ve vědomí, neboť svědomité duše musí bez váhání
a údivu vědět, jestli je pro ně úspěch správný, když jiným kolem nich se nic nedaří.
Neboť Vás ujišťuji:

VAŠE NEJVYŠŠÍ SLOUŽENÍ TKVÍ V TOM, ŽE DOBYDETE
PRO SEBE MISTROVSTVÍ A SVOBODU!
Tím se stanete schopnými rozdělovat světlo, aniž se Vás dotkne, nebo Vás ovlivní lidské
konání, ve kterém se neustále pohybujete.
Nedopust‘te nikdy, abyste se cítili smutnými nebo stísněnými, když jiné děti Boží nejsou ještě
připraveny (nejsou ještě tak daleko) přijímat světlo, neboť nedojdou-li ke světlu vlastní
volbou, pak učiní většinou jen přechodně krok vpřed a klesnou zase zpět.
Kdo si začne dobývat vědomou nezávislost na těle, brzy porozumí, jak málo důležité jsou
vnější věci, jak jsou závislé na čase a světu.
A kdo vstoupí do univerzálního vědomí nebo do veliké kosmické činnosti, shledá, že jen vstup
do světla je důležitý.
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Pak zažije radost z Vnitřní Boží Přítomnosti a z jejího nepřekonatelného konání a jeho srdce
bude plesat blažeností!
Krátce před tím, než jsem si uvědomil celý svůj úkol, živě přede mnou stálo porozumění:

“JÁ JSEM TA BOŽÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ
NIKDY NESELŽE A NIKDY SE NEMÝLÍ!“
Toto byla, jak jsem se později dozvěděl, síla, která mě nesla a uschopnila BÝT
VZKŘÍŠENÍM A ŽIVOTEM!
Je opravdu škoda, že byla některá místa Svatého Písma zakalena a zatemněna lidskými
představami, ale JÁ JSEM také velmi vděčný, že některá místa nedoznala změn.
Více než tři roky jsem používal stále jinou představu:

“JÁ JSEM STÁLE VZNEŠENÁ SÍLA ČIRÉ LÁSKY, KTERÁ
PŘESAHUJE KAŽDOU LIDSKOU PŘEDSTAVU A OTEVÍRÁ
MI - V MÉM SRDCI - BRÁNU KE SVĚTLU!“
Později jsem se dozvěděl, že jsem tím mocně prohloubil svou skutečnou vnitřní vizi.
Chtěl bych říci, abych odpověděl na srdečné přání tolika žáků, že jsem během těch let mé
činnosti, o kterých Písmo, jak se zdá nic neví, hledal vysvětlení toho světla a té Boží
Přítomnosti, kterou jsem v sobě cítil a cestoval od místa k místu.
-

-

Ujišťuji Vás, milovaní žáci, že to nešlo s tou lehkostí, která je Vám dnes k dispozici.
Kdo v ten den byl se mnou ve spojení byl tak štasen, že se dozvěděl o mých nezaznamenaných
zážitcích, protože byly neobvyklé. Bylo uznáno, že bude moudřejší nepředložit je davu. Tak to
bylo za všech časů, když nejvyšší zážitky z dávné minulosti začínaly blednout.
Jestliže ti, kteří následovali, nebyli dostatečně pokročilí, aby byli schopni poznat pravdu, pak
připravili lidstvo o nádhernou velkolepost. Ale dnes tedy přišla kosmická Kristova síla, která se
pro mne stala tak skutečnou, lidem na pomoc.
Svým přirozeným popudem, jak se vyjádřit nalezne stále a jistě svou cestu do srdcí a myslí
mnoha lidí. Smí být chována naděje, že tato činnost umožní odkrýt závoj z lidských tvoření.
Velmi mnoho lidí uvidí znamení a zázraky a ucítí je ve svém vlastním srdci. Pak už je nikdo
neodvrátí lidskými pochybnostmi a obavami od pravdy.
-

-

Strávil jsem nějakou dobu v Arábii, Persii a Tibetu. Má léta cestování jsem ukončil v Indii,
kde jsem se setkal, ačkoliv jsem to tehdy nevěděl se svým milovaným mistrem, který své
vzkříšení již vykonal.
-

-

Silou jeho paprsků mi bylo darováno jedno zjevení za druhým, jimiž mi byly dány výrazy
a hlavní věty, které mne uschopnily udržet vnější činnost pod kontrolou, až už déle neměla sílu,
aby mě rušila nebo zadržovala!
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Tenkrát se mi vyjevila celá nádhera mého úkolu, právě tak i Věčná Kosmická listina, která
musela vzniknout k blahu a osvícení lidí, kteří následovali.
Bude Vás zajímat se dozvědět, že se stala činnou kosmickou listinou, která se ode všech
ostatních odlišovala tím, že v sobě skrývá ještě dnes něco zvláštního, totiž ten vpřed se
deroucí impuls, pro který byla lidská mysl magnetem a stále ještě je a zůstane. To je příčina,
proč výrazy a hlavní věty, které jsem tenkrát lidu sdělil, se staly v průběhu staletí stále živějšími.
Vzletnost, kterou způsobuje tato činnost, podporovaná jinými mocnými - ty na Zemi směrované
paprsky - uschopní mnoho lidí se tak pevně zakotvit v pravdě a v jejím vědomém použití, že se
jim bude dařit nejvyšší konání.
PRO LIDI NENÍ ŽÁDNÝ KROK TAK ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ jako POZNÁNÍ TÉ “JÁ
JSEM PŘÍTOMNOSTI“ - jejího původu, jejího pramene života a nejvyšší síly, která může
být jednotlivcem vědomě prakticky použita (a má být použita).
Bude udivující, jak dalece se během tří let rozšíří mezi lidmi tato jednoduchá a přece tak
mocná pravda, neboť všichni, kteří o ní přemýšlí, kteří svoji Boží Přítomnost prakticky používají
a pomocí síly BOŽÍ LÁSKY JEJÍ ENERGII VĚDOMĚ ŘÍDÍ, najdou nový svět míru Lásky
zdraví a blaha pro sebe otevřený.
Všichni, kteří své poznání toho “JÁ JSEM“ umí použít, se už nikdy více nenechají stísnit
disharmonií nebo rušením ve svém domově, ve svém světě nebo ve své činnosti. Jen uznáním
nedostatků, namísto uznání plné síly té mocné “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, dovolí
jednotlivci, že ho ruší tyto lidské představy a tvoření.
Žák by měl neustále hledět do svého lidského JÁ, aby poznal, které zvyky a stvoření by měly
být vyndány a odstraněny. Neboť se může osvobodit jen tehdy, když odmítne strpět v sobě dále
zvyk kritiky, domnívat se, že mám vždy pravdu, a odsuzování.
Pravá činnost žáka spočívá v tom udělat svůj vlastní svět dokonalým.
To se mu nemůže podařit, pokud se dívá na nedokonalost ve světě nebo v některých z Božích
dětí.
Přijali Jste nadherné hlavni věty k harmonickému ovládání Vašeho života a Vašeho světa.
Používejte je se vší rozhodností a budete mít úspěch!
Někteří z Vás si ode mně přejí další opravy: Na Kříži jsem neřekl “Otče, proč jsi mne
opustil“, ale řekl jsem: “OTČE, JAK VELMI JSI MNE ZKRÁSNIL!“
A skrz tyto nádhery jsem přijal se mnou bratra, který visel na kříži po mé pravici.
Mezi Vámi, milovaní žáci, jsou někteří, které jsem v době ukřižování osobně znal. Protože
Vám toto poselství předávám, je mi jako kdybych mluvil ke starým přátelům. V oné VELKÉ
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI TOHO STAVU POSTOUPENÍ jsou staletí jen prchavá příhoda. Jen
ve vztahu k lidským událostem bereme na vědomí existenci nějakého časového cítění.
Milovaní žáci, kteří tak opravdově hledáte světlo: Zkuste zažít sebe sama v mém milujícím
objetí, zkuste cítit, jak jste oděni do tohoto světla, které je oslnivější než polední slunce!
Zakotvěte tím ve svém vědomí pocit Vaší schopnosti k povznesení, aby Vás každý den více
přiblížil k té hojnosti, k tomu uskutečnění.
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Odřízněte všechny věci této Země, které Vás poutají! Vězte, že v lásce, moudrosti a síle, které
přijímáte od své “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, je schopnost vykonat tuto
nejvyšší službu.
Vzpomeňte si vždy na toto: BŮH VE VÁS JE VAŠÍM JISTÝM VÍTĚZSTVÍM! TA JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST, která tepe ve Vašem srdci, je světlem BOHA, které nikdy
neustane.
A Vaše síla uvolnit a řídit energii uznáním této BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI je bez hranic!
Je pro mne velkou radostí a darem - ve spojení s mým milovaným bratrem Saint Germainem pokračovat, pomoci mým vědomým zářením, žákům, kteří jsou schopni přijmout učení Saint
Germaina během celého roku 1934. Nechápejte to špatně.

“JÁ JSEM TU A VYSÍLÁM SVOJE SÍLY VŠEM LIDEM!
Ale se zářením pro tyto žáky mohu NABÍDNOUT JEŠTĚ ZVLÁŠTNÍ SLUŽBU!
Svojí láskou Vás objímám, svým světlem Vás odívám. Svojí silou Vás podpírám, abyste
mohli nebojácně proniknout dále ke štěstí a k Vašemu zdokonalení a zdokonalení Vašeho
světa!
To k Vám přivede paprsky, které budete cítit během celého roku, budete-li chtít. Nechť Vám
Vaše konání dá radost v hojnosti.

“JÁ JSEM TA OSVĚCUJÍCÍ, ZJEVUJÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST,
KTERÁ SE S PLNOU MOCÍ PROJEVUJE!“
Ježíš, ten Kristus.
Saint Germain:
Přeji si zprostředkovat jako dar každému z milovaných žáků svou objímající lásku,
neboť láska je největším darem, který může být dán.
Vánoční den - 25.12.1933

VZÝVÁNÍ:
“TY MOCNÁ NEKONEČNÁ TVOŘÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI KRISTA VŠUDE!“
Klaníme se před Tvojí vznešeností a silou. Uplatni svou vládu v srdci a mysli každého člověka
v celé zemi a veď svou nádhernou DOKONALOST tak, aby se všude mohla zvýraznit.
Přináším Vám pozdravy lásky, toho vše objímajícího vědomí a mistrovství velkého zástupu
Postoupivších Mistrů, kteří si se zalíbením všímají mého skromného pokusu rozšiřovat světlo,
kteří Vám dávají svoji lásku a odívají Vás v tento vánoční den do roucha světla.
Ó, ty Boží lásko! V Tvé magické síle proměny, požadujeme Tvou sílu, abychom vyčistili
a vyčeřili svět lidských omylů a mylných výtvorů.
Ty jsi věčné vítězství, zlatá stezka vykonání pro každého žáka světla!
Prostřednictvím Tvé nejvyšší síly začínají Kumarové vysílat své mocné paprsky k blahu Země
a lidstva na celý rok.
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Tak zažijí lidé leckterou žádanou změnu: větší zdraví, více štěstí, obnovení hospodářského
blaha.
Všude v srdcích lidí bude vroucnější pocit LÁSKY a větší touha po spravedlnosti.
V leckterých oblastech se mocně přemění lidský egoismus pomocí pocitu čisté lásky. Čirá
láska bude tvořena v srdcích a umožní lidem ovládnout své lidské smysly. Bezděčně v nich
probouzí přání rozšiřovat blaho!
Ti Mistři z Venuše, kteří navštívili Království Tetonu a kteří tam na Nový rok zase budou,
započnou s určitou činností, aby působili proti tajnému úsilí způsobit novou válku.
Shamballa uvolňuje své síly, které musely mnoho let působit ve své vlastní oblasti.
Zlaté Město, jehož paprsky - jako paprsky kola - jsou vysílány do všech směrů, slouží lidstvu
způsobem, jak to umí jen ono samo.
Kdyby lidé znali tyto činnosti a jejich vysoké cíle a rozuměli tomu, pak by to ve vnějším světě
vyvolalo tak nádherné změny, jak by to ani pokročilí nepokládali za možné.
Na Nový rok dosáhne Kosmické Kolo pokroku bodu, od kterého může být mnoho z osobního
konání postaveno stranou - ve svobodné vůli jednotlivce.
To přináší vědomí těch, kteří působí z vyšších sfér, nevyslovitelně velkou radost i naději.
Ó, Vy žáci světla! Můžete teď pochopit, jakou nádhernou pomoc dostáváte, jakmile uklidníte to
Vnější a obrátíte se k NĚMU?
Uzavřete svou mysl před vší nevědomostí a disharmonickými vlivy lidských bytostí vůkol!
Ke každému z Vás pravím:

“SVOBODA JAKÉHOKOLIV DRUHU STOJÍ PŘED VAŠIMI
DVEŘMI, KDYBYSTE JEN UDRŽOVALI SVOU OSOBNOST
V HARMONII A ODMÍTALI, NEUZNÁVALI A
ZABRAŇOVALI VSTUPU DISHARMONICKÝM TEMNÝM
VLIVŮM Z ATMOSFÉRY A OD BYTOSTÍ SMRTELNÝCH!“
To musíte bezpodmínečně učinit, jestliže chcete naplnit svůj svět RADOSTÍ, KRÁSOU,
BOHATSTVÍM a DOKONALOSTÍ. Není naším úmyslem nebo přáním vnutit i to
nejnepatrnější Vaší svobodné vůli.
Ale jak velká je radost v našich srdcích, když vidíme, jak žáci chápou, pevně drží a prakticky
používají tyto nejvyšší zákony – o kterých víme, že znamenají jejich jisté vítězství.

148

Saint Germain

Škola duchovních zákonů

Opakuji:

“V LIDSKÉ ČINNOSTI NENÍ NIC TAK ZAVRŽENÍHODNÉ, JAKO
OSOBNOSTI NEBO VLIVY, KTERÉ SE POKOUŠEJÍ ODVÉST ŽÁKA
OD PRAVDY A SVĚTLA, KTERÉ BY ZNAMENALY JEHO SVOBODU!“
Ve spojitosti s touto Mocnou Kosmickou činností by měl žák s velkou odhodlaností pracovat
na tom, aby strávil všechna minulá a přítomná disharmonická mylná stvoření.
Pokaždé, když Vaše myšlení a přání tímto způsobem proniknou, posílí Vás proudy sil, které
Vám přispěchají na pomoc.
Je to částečný účinek udivující podpory, která je dnes Zemi poskytována.
Mlčenlivý strážce tedy čekal 200 000 let na to, že Kosmické Kolo dosáhne tohoto bodu na
Nový rok.
Opět zjišťuji, že ještě nikdy nebyla připravena v dějinách lidstva taková nejvyšší činnost, aby
Vám přispěchala na pomoc.
Obracím se na Vás, milovaní žáci:

“COŽPAK TO NENÍ HODNO VAŠEHO ODHODLANÉHO ÚSILÍ
UVÉST SE DO SOULADU S TÍMTO VELKÝM POŽEHNÁNÍM,
KTERÉ VÁŠ BOJ O OSVOBOZENÍ OD LIDSKÝCH CHYBNÝCH
STVOŘENÍ TAK VELMI ULEHČUJE!“
Milovaní žáci, jak vroucně se raduje mé srdce, že ve Vás vidí tu silnou touhu po světle a Vaše
odhodlané úsilí využít tyto neomylné zákony, které Vám jistě dají Vaši svobodu, jestliže ji
použijete.
Děkuji všem žákům za jejich radostnou touhu rozšiřovat “ODHALENÁ TAJEMSTVÍ“
a “MAGICKOU BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ bez omezení. Toto přání, děkování, Vy milovaní,
znamená službu, jejíž dalekosáhlý důsledek můžete pochopit jen z malé části.
Cítím se dnes - ve dni uctívání Krista - tak štasten, že cítím tu LÁSKU, která ke mně proudí
od tolika žáků, a já Vás ujišťuji, že se k Vám vrátím se vší silou lásky, abych Vám pomohl
osvítit a žehnat Vás!
Prostřednictvím zvláštní služby, kterou se Ježíš rozhodl poskytnout, jste opravdu požehnáni!
Pokuste se tuto nádhernou pravdu zažít se vší vroucností, které jste schopni!
Rozevřete svou náruč, své srdce a mysl nádheře tohoto záření, a podaří-li se Vám to stále
dokonaleji, tak zažijete, jak rychle zmizí všechny rušivé a omezující poměry kolem Vás!

Proto Vás prosím:
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“PŘESTAŇTE SE SAMI OMEZOVAT LIDSKÝMI PŘEDSTAVAMI!“
Vysvětlete a pociťte své udivující schopnosti použít tyto zákony a tyto mocné energie a řídit
je k Vaší svobodě a dokonalosti.
Pokuste se poznat, že Vaše lidská postava není žádným hutným stvořením, se kterým by se
obtížně zacházelo. Zkuste ji cítit jako neprůhlednou látku, která Vaše sebenepatrnější nařízení
ochotně poslouchá.
Mluvte se svým Tělem! Nařiďte mu být silným, přístupným jen pro vědomí Postoupivších
Mistrů, aby se stalo dokonalým výrazem Boží síly té “MOCNÉ JÁ JSEM“ a přijalo její krásu
ve formě a výrazu.
Pohlédněte do Vaší zkušenosti, jak často jste uplatnili rozhodnutí plná sil, abyste ve vnější
činnosti věcí docílili úspěchu. Pak Vám bude jasné, o co silnější se může stát Vaše rozhodnutí,
abyste dosáhli věčné svobody!
Věřte mi, když Vám říkám: NIC nestojí mezi Vámi a Vaší svobodou, než Vaše lidské tvoření,
které Vám činí omezení. Lidské tvoření je jako překážka jen tak velká, jak si to namlouváte.
Odeberete-li tomuto tvoření sílu, která Vás omezuje, ať je to v kteroukoliv hodinu, v
kterýkoliv den, tak můžete radostně prostoupit závojem do svého světa “ELEKTRONOVÉ
BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, která je tak nádherná, tak radostná, tak naplněná svým oslňujícím
světlem. Můžete se pak pohybovat v tomto světle věčné NÁDHERY!
Vrátíte-li se tímto lidským závojem zpět také proto, abyste sloužili ve vnějším konání, pak tam
budete pokračovat a prožívat tu nádheru té nejvyšší bytosti, jíž jste. Pak s Vámi nemůže nijak
nic pohnout nebo se Vás dotknout, ať jsou to vlastní poměry nebo poměry jiných!
Má celá bytost se zachvívá v radostné předtuše pro Vás, protože vím s určitou jistotou, že Váš
cíl dosáhnete!
Všem, u kterých je nebezpečí, že se nechají odvrátit od cesty ovlivněním nebo nevědomostí
jiných lidských bytostí, bych chtěl říci:

“MYSLETE PROSTĚ NA TO, CO VÁS ČEKÁ, CO JE
UVNITŘ VAŠÍ SCHOPNOSTI VYKONÁNÍ A BYTÍ!“
Říkejte si neustále, že vrůstáte-li stále vroucněji do uznání své “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“, budou jistě mizet vnější otázky, které Vás tak lekají!
Tímto způsobem nevyřešíte jen jisté otázky, ale každý stupeň, který je na této cestě dosažen,
už se nezjeví. Vede spíše k Vaší věčné svobodě!
Žádáte-li naléhavě svobodu v peněžních otázkách, pak odvraťte vnější činnost Vaší mysli od
toho zjevení a nasměrujte ji na svou “MOCNOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, která je
jedinou dárkyní všeho toho mocného bohatství, které jen může existovat.
Setrvejte pevně odhodláni v tomto vědění a všechny peníze, které si přejete, budou proudit k
Vám.
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ŽIVOT NESTAVÍ ŽÁDNÉ HRANICE!
BOHATSTVÍ NESTAVÍ ŽÁDNÉ HRANICE!
LÁSKA VÁM NESTAVÍ ŽÁDNÉ HRANICE!
Pročpak dovolujete lidským úzkým představám, aby Vás ještě déle svazovaly?

Milované děti světla, pozvedněte se na tu mocnou nádheru svého
pravého bytí! Kráčejte vpřed jako Mocná Vítězná Boží Přítomnost!
Buďte světlem BOHA, které nikdy neselže! Vykračujte oděni do
světla té nejvyšší nádhery svého BOŽÍHO JÁ a buďte VOLNÍ!
ŽEHNÁNÍ:
Nepřekonatelná je tato Kristova činnost!
Tobě dáváme věčně svůj dík za Tvou LÁSKU, Tvou NÁDHERU a SVOBODU a naši vědomou
SCHOPNOST a SÍLU, tu plnost Tvé nádhery, která se zjeví ve vnější činnosti našeho života,
abychom ji vnímali! Kéž bychom s pevnou ODHODLANOSTÍ stáli v Tvém SVĚTLE, vedeni
Tvojí MOUDROSTÍ a navždy neseni Tvojí NEJVYŠŠÍ LÁSKOU, která je zakotvena v našich
srdcích!

XXIX. PROSLOV
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ARCTURUS!

19.08.1934

Řeč o hudebním festivalu na Soldirs Field.
Saint Germain si přeje, abych dal výraz mocnému konání při hudebním festivalu včera večer.
Smím nejprve poukázat na své vlastní skromné úsilí na Nový rok, před dvěma roky ve spojitosti
s přáteli v královském Tetonu.
-

-

Tehdy bylo rozhodnuto, že výstava století pokroku (Century of Progress Exposition) se má
stát středem pozitivní činnosti a že se má příštích sto let, co se síly a obsahu týče, stále více
rozšiřovat.
Snadno provedené otevření výstavy bylo počátkem zavedení do nádherného Zlatého věku,
který se takovým konáním vyznamenává.
Tak se stane to (pole vojáků) svěcenou půdou, svatým oltářem BOŽÍ ČINNOSTI v západním
světě a středem celé Ameriky, pokud hledíme na celé lidstvo.
Naplnilo by to celý svazek, kdybychom chtěli znázornit, co se v přípravě stalo a co vedlo k
posledním věcem. Ale s ohledem na lidské časové vnímání můžeme poskytnout jen krátký
přehled.
Než budu pokračovat v líčení, chtěl bych Vás upozornit na nedostižné skvosty a na mnoho
malých národnostních skupin, které se v tomto létě setkají v Sodiers Field.
Obepínají časové rozmezí od VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE až do přítomnosti.
Oni uznávají VZKŘÍŠENÍ, tuto životně důležitou událost, tento vrchol vší lidské zkušenosti!
Viděno z lidského hlediska, probouzí tyto skvosty dřírmající paměť lidstva a pozdvihují
podstatu té činnosti do světla!
Jak lehce přehlédnou lidé nejvyšší konání kvůli nevíře nebo svému NE UZNÁNÍ pravé
DOKONALOSTI života, neboť všechen utvořený život je BŮH V ČINNOSTI!
Bohužel je tento život zabarven (zatížen) většinou lidskými omezujícími představami a €
ničivými představami!
Svobodou každého člověka je, silou své vůle jednat a konat otevřeně podle své libosti. Ale
poznáním se během nejkratšího času bude mnohé lepšit a tím se postaví stranou převážná část
lidské svobodnévůle, jak je dnes známá.
To uschopní mnoho lidí k probuzení, aby se zachránili před vlastním zničením.

Zde bych chtěl připojit, že když žáci se pokoušejí, poté co nastoupili na tu vědomou cestu, a z
nedostatku nutného egoismu se domnívají, že si mohou s těmi velkými zákony pohrávat, že
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projdou zarmucujícími zkušenostmi!
Velký zákon nečiní rozdíl a bere lidi za jejich slova a city. Kdo se domnívá, že by mu mohl
uniknout, ten klame jen sám sebe!
Přicházející skvost Keltů je skutečně velkého významu, neboť proniká do vibrující činnosti od
časů JEŽÍŠE až do dneška.
Ta vnitřní činnost v Sodiers Field včera večer byla jednou Z BOŽÍCH ČINNOSTÍ od objevení
se KUMARŮ do PŘÍTOMNOSTI ZEMĚ.
KRUH ZA KRUHEM se zvedal nad povrchem Země a nad těmi, kteří seděli na tom místě.
První kruh byl tvořen z členů Velkého Bílého Bratrstva v jejich zlatých Rouchách, z těch,
jejichž vnější Forma (postava) ještě vzkříšení neprovedla.
Pak následuje zástup Postoupivších (vzkříšených Mistrů), po nich andělé - Devas - a sedm
Cherubínů.
Kruh nad nimi sestával ze Členů BOŽSTVÍ hor, z nichž tři již znáte. Čtvrtého ještě poznáte.
Kolem nich byli archandělé pod vedením Archanděla Michaela.
Kolem světelného jádra, uprostřed výstaviště, které se rozprostíralo sedmdesát metrů do země,
tisíc sedm set metrů nad nimi byli Saint Germain, Ježíš, velký Mistr z Venuše a velký
VEDOUCÍ BOHA. Vyslali MOCNÉ SILOVÉ PROUDY do všech částí Země, aby své dílo
cílevědomě dokončili.
Když byla zpívána píseň “SVATÉ MĚSTO“, byl BOŽÍ VZOR toho, co se mělo stát svatým
městem na Zemi, shůry uvedeno do polohy, ve které zůstane, až vyvstane na západě jako
viditelné, vibrující město světla.
Přesné místo Vám dnes ještě nesmím prozradit. Ale ujišťuji Vás, byla toMOCNÁ ČINNOST,
která se stane pro lidstvo Země MOCNOU SKUTEČNOSTÍ.
Během zpěvného sóla (pana Thomase) začalo velké vibrující tvoření. Bylo započato a
opakováno VELKÝM VZNEŠENÝM NEBESKÝM SBOREM, jehož paprsky se přelévají přes
celou Ameriku, jako blýskající se proud světla, aby strávil temné a žehnal, co je Světlé!
Během zpěvů Haleluja sboru bylo celé to dění podřízeno vedení Ježíše.
Ujišťuji Vás, ta barevná orámování nebyla jen výrazem lidských idejí, nýbrž jejich tvořitelé
a navrhovatelé se řídili podle vnuknutí Postoupivších Mistrů, obzvláště podle Saint Germaina,
aby jejich obnovená činnost plná sil více jak tisíckrát zesílená, mohla být zasazena, aby mohla
působit dále v životě, v duši, ve světle, ze srdcí až k hranicím Ameriky a světa.
Znázornění podpisu prohlášení nezávislosti chtělo upozornit nesrovnatelný účinek tohoto dění
vědomě na celé zemi a zvláště Ameriky.

Americký národ tím byl vyzván, aby stál pevně za původní ústavou Spojených států, která
byla a je BOŽÍM STVOŘENÍM až do té doby, kdy bude ustavena úplná ústava Postoupivších
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Mistrů pro Spojené státy, když nastane Zlatý Věk.
Zlatý orel a erb představují nejvyšší stupeň BOŽÍ OCHRANY pro Ameriku, který nyní bude
zase vsazen.
Zvon svobody v důrazné modři je symbolem nádherné svobody, vždy pro Ameriku a celou
Zemi.
Osvobození ode všeho lidského egoismu, který je v každém případě vzbuzován snahou po
osobních výhodách. V každém věku to byla stejná příčina.
Ty čtyři plné silné modré paprsky, které tvořily nad terénem střechu a kterým nedává většina
lidí žádný zvláštní význam, představují tu činnost ve čtvrté dimenzi, která, bude-li třeba, bude
zviditelněna a bude-li také třeba, bude sloužit k ochraně Ameriky.
Toto je klenotem v srdci BOHA, neboť plápolající světlo tisíce sluncí bude padat na Zem
a stráví všechen lidský egoismus, každou disharmonii na této planetě!
Vějíř růžově barevného světla na počátku měl schopnost sloužit celému dění. A nade vším
stála velká Hvězda lásky a vylila své paprsky na všechny spořádané kruhy Velkých bytostí.
Blahopřeji Vám a tomuto dobrému bratru a těm mnohým žákům našeho milovaného Saint
Germaina. A děkuji Vám za všechno Vaše opravdové, upřímné konání ve službách svobody
Ameriky. Blahopřeji právě tak milovanému poslovi Margaret Pettit a jejím milovaným žákům
za jejich skvostnou práci a děkuji jim za to.
Nechť roste neustále dále činnost těchto milovaných žáků světla a rozšiřuje se, až obepne z
tohoto jádra světla JEHO PAPRSKŮ celou Ameriku!
Blahopřeji také našemu milovanému Saint Germainovi za jeho velké konání, při tvoření
tohoto jádra a středu Ameriky a děkuji mu za JEHO NÁDHERNOU LÁSKU, JEHO
SVĚTLO, JEHO PŮSOBENÍ pro Ameriku během téměř dvou set let, které nyní začne nést
ovoce v krátké době takového druhu, jak se zatím nestalo v žádné kulturní epoše.
Klaním se v uznání Jeho Velké Lásky, Moudrosti a síly. Blahopřeji Vám, milovaní bratři
a sestry, za Vaši lásku, stálost, trpělivost a činnost pro Vaše žáky, kteří Vás již následují a kteří
Vás budou následovat.
Vězte vždy:

“JÁ JSEM TA JEDINÁ ČINNÁ PŘÍTOMNOST BOŽÍ!“
(Navazuje na větu na zdraví a možno i přidávat - tělo + mys!)
A shledáte, že všechna činnost s tou “DOKONALOSTÍ této PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ“ bude
souhlasit. Pravím Vám “ZDRAVÍ VÁS BŮH!“, ale nikoliv “Na NIKDY - SHLEDANOU!“
ARCTURU S
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XXX. PROSLOV
Řeč Saint Germaina k Díkuvzdání

29.11.1934

Milovaní žáci světla!
Dnes je opravdu jedno z největších nedělních Díkuvzdání, které jsem během sta let zažil.
Je to opravdu čas radosti a díků moci vidět, jak světlo a uznání té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ je přijímáno a použito stovkami žáků celého světa.
Nejsem sám, který svou lásku a žehnání posílá žákům. Celý zástup postoupivších Mistrů, ti
velcí Kosmičtí Mistři, to Velké Bílé Bratrstvo, Legie Světla a Ti, kteří pomáhají z Venuše, se
připojují k této chvále a díků za to pravé Světlo, které je rozšiřováno nyní mezi lidmi.
Oceňuji velmi každou pomoc žáků, kterou vykonávají pod tímto zářením, aby tiskly knihy
a rozdělili je mezi lidmi, neboť to je největší služba, která se v dnešní době může prokázat.
Není dnes nic důležitějšího, než obrátit vnější pozornost lidstva k tomu “Jednomu velkému
prameni“, který tu nutnou pomoc může poskytnout, jakož i k té “ MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“a k tomu zástupu Postoupivších mistrů.
Jestliže se obrátí pozornost jednotlivých lidí na tento velký pramen a bude tam udržována, tak
se otevře brána proudění toho Velkého, Věčného, Kosmického světla, aby mohlo proudit do
vnějšího světa nejen proto, aby mohlo dosáhnout vědomí jednotlivých lidí, ale také proto, aby
mohlo působit v poměrech, které se můsí nutně opravit.
Je mým přáním, aby žáci pod tímto zářením pocítili v tomto ohledu svou zodpovědnost, aby
udržovali svou mysl a tělo v harmonii a na svůj svět citu a vnímání, řídící moudrosti a
dokonalostí té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“.
To umožní tak mocně sloužit lidem, jak to bylo zatím pro omezený rozum nepředstavitelné.
Chtěl bych, aby každý skutečně rozuměl a voucně pociťoval, že Velcí Postoupivší Mistři - a já
sám - jsme připraveni dát jednotlivému člověků všechnu pomoc, kterou zákon tohoto bytí
dovoluje.
U žáka je třeba, aby stál pevně a neústupně v BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI, až vnější lidské
chybné výtvory kolem nich budou rozpuštěny, stráveny a až Mocné švětlo, moudrost a síla té
“MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ začne protékat jejich myslí, bytostí a světem
a naplní je nádherným zářením, štěstím a DOKONALOSTÍ, po které touží tolik každé srdce.
Prosím všechny naléhavě, aby konali pro celý svět určité, vědomí chránící práce, aby
Kosmické světlo a ta Věčná Dokonalost objaly Zemi a mohly odstranit a strávit veškerý
nesoulad.
Pokračujte se žehnáním Osob, Míst, poměrů a věcí, neboť to je ta Mocná, zázraky působící
činnost, která vyvolá všechno žádané štěstí a blahobyt.
Je pro mě velkou radostí, že Vám mohu podat zprávu, že východnímu pobřeží od Philadelphie
až k Maine se již dostalo velké ochrany (tato ochrana je v současné době i nad určitými částmi
České republiky).
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Kdyby se toto nebylo stalo, tak by dnes některé z Vašich velkých měst ležely v troskách.
Takový, Vy milovaní, je důsledek, když vytvoříte ve svém středu mocné ohnisko Postoupivších
Mistrů.
Teprve když se Vaše vnitřní vidění otevře a pozná opravdovou skutečnost, pak Vám teprve
vysvitne malý díl pravdy, o které jsem právě mluvil.
Ať se naplní Vaše srdce radostí a pracujte se vší vážností pro zdraví, úspěch a blahobyt poslů,
kteří teprve umožnili vytvořit tento střed ochrany.
K politování jsou ti, kteří kritizují posly a jejich působení. Bylo by bývalo pro ně lépe, kdyby
se do tohoto ztělesnění nebyli narodili.
Milovaní žáci, pokuste se se vší upřímností pociťovat skutečnost a to nekonečné žehnání této
práce, aby se Váš svět mohl podílet na velkých plodech tohoto konání.
Slova mohou jen nuzně vyjádřit plnost mých díků za Vaše vážné úsilí. Vaše schopnost a síla
žehnat a obšťastnit porostou stále výše, když se budete udržovat pevně ve své “MOCNÉ JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“.
-

-

Má láska Vás objímá!
Mé světlo Vás osvěcuje a MOUDROST té
“MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“
Vás obšťastňuje plností vší DOKONALOSTI!

Láska mocného zástupu Postoupivších Mistrů,
Velkého Bílého Bratrstva a Legie Světla
Vás vždy objímá!

JÁ JSEM UPŘÍMNÝ V TOM SVĚTLE!“
‘

Saint Germain
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XXXI. PROSLOV
Řeč Saint Germaina o prvním VÁNOČNÍM SVÁTKU

25.12.1934

S velkou radostí pozorujeme to mocné konání osobně, národně a kosmicky! Neboť umíme
spolupracovat s těmito Velkými a mocnými Kosmickými Silovými proudy, které jsou řízeny tou
Velkou Bílou Inteligencí.
Tak víme, že každý krok vpřed nás přiblíží k té Mocné Nádheře a svobodě, které nyní mnozí
pocítí a naučí se z toho radovat.
Jak jiné budou všechny činnosti, když se při našem konání spojíme s tou Velkou Kosmickou
Moudrostí, která přestane být donucována, aby držela zpět svou Mocnou Energii, protože
svobodná vůle jednotlivce (pro nevědomost) to tak chtěla mít. Neboť dnes přijde k dobru
Kosmická činnost především národům, a pak teprve jednotlivým lidem.
Až do této doby musely určité kosmické činnosti kvůli jednotlivci čekat. Nyní se Velké
Kosmické kolo otočilo a uvádí do toho Velkého zpracování všechny národní citové a rozumové
činnosti, kdy každý ozub kola musí zapadnout do Kosmické skutečnosti. Svobodná vůle
jednotlivce jej stále ještě váže a ještě dost zužuje to Vnější, takže ještě bude stále dost lidí
a poměrů, ve kterých budou jednotlivci promačkáni mohutnými válci, aby byly všechny
nežádoucí vlastnosti vylisovány a stráveny silou vědomě řízené síly.
Mocné paprsky, které jsou vědomě vysílány z velkého centrálního slunce Velkým Zástupem
Postoupivších Mistrů, působí nejen mohutně na mysl a pocity lidí na povrchu Země, ale i
hluboko do zemské kůry a do nitra Země. Tím mohlo být zabráněno velkému neštěstí.
Zde bych chtěl poděkovat s velkou láskou stovkám žáků, kteří vyslali Mocnou lásku,
moudrost a sílu té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ do rozumového a citového
světa, chtěl bych jim také žehnat a ujistit je, že byla vykonána mohutná práce.
Pak mohou lidé a milovaní žáci jednou porozumnět, že každá příčina spočívá uvnitř světa
rozumu. Pak s úplnou jistotou poznají, že vnější lidská činnost dospěje k dokonalému pořádku,
když její jediná příčina:
Rozumová a citová činnost budou opraveny a ovládány!
V tom bylo od posledního června mnoho dosaženo.
Někteří z Vás se zabývají otázkou: “Souhlasí opravdu, že bylo odvráceno velké neštěstí?“
Jednoho dne uvidí a poznají pravdu o které jsem mluvil.
Od té doby, co minulo tři sta let po Ježíšově působení na Zemi, upadlo lidstvo neustále a jistě
do zvyku usilovat jen o důsledky, místo zabývat se příčinami a proto nebylo možné poskytovat
mu stálou pomoc.
Prosté otočení Kosmického kola umožní nyní obrátit zase lidské vědomí k příčině. Jestliže se
příčiny zlepší, tak zmizí také dosavadní zlé důsledky.
Proto obrací znalost té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“, jejich sil a podmínek
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žáky tak, aby se zabývali ONOU JEDNOU a MOCNOU BOŽÍ PŘÍTOMNOSTÍ, PŘÍČINY
OBSÁHLÉ DOKONALOSTI, tak jak to teď stovky žáků sami přezkoušeli.
Jestliže zůstane jejich pozornost nyní pevně nasměrována na “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOST“, tak se zabývají tou JEDNOU a MOCNOU PŘÍČINOU, jejíž JEDINÝM
VÝRAZEM JE BOŽÍ DOKONALOST!
Tím se naplní jejich světy nejprve blaženým klidem a jeho prostřednictvím začnou cítit
nádheru Oné Mocné Přítomnosti.
Dále poznají z tohoto pocitu, že vědomě postupují do té “MOCNÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“
a tam mohou vyvolat takovou mocnou lavinu své Mocné síly, že to lidské ani nemá čas zatěžovat
je i jen na zlomky vteřin omezenostmi a disharmonií.
Tak se jednotlivci dostává vlastním sebevědomým úsilím stále větší jasné poznání všech jeho
možností.
Dobře si pamatujte, říkám: vědomě je (ty možnosti) může pochopit!
K tomu potřebuje: 1. vědomé poznání
2. uznání
3. použití
Jinými slovy: Jen vědomým řízením této MOCNÉ INTELIGENCE a té ENERGIE zůstane
to vnější nebo lidské dostatečně rozpuštěné, aby bylo schopné opravdu pochopit tuto Mocnou
činnost.
Ó, jaká Škoda, že lidé tak dlouho věřili - a mnozí se vší upřímností - že by mohli nenávist,
odsouzení a kritiku vyléčit těmito stejnými vlastnostmi! Jak nicotná a tragická byla tato chybná
představa! Věřte mi, Vy děti světla: Nenávist nikdy nevyléčila nenávist a také tak nikdy neučiní!
Odsouzení a kritika nepřekonají nikdy sebe sama, protože jak často jsme Vám říkali:
“Vše, na co máte nasměrovanou svou pozornost a vizi a na čem ji udržujete,
oživujete a nutíte, aby to vešlo do Vašeho světa a zůstalo tam a jednalo!“
Tak často jsme prohlásili, a přece tomu bylo tak málo porozumněno, jak osobnosti velmi
zatěžují neustále atmosféru a poměry kolem sebe vlastnostmi, věcmi, které nepotřebují, protože
existují mylné mínění, že mohou bezstarostně pokračovat a chovat se a slovy vyjadřovat pocity
disharmonie, nenávist a omezení - a přesto nebýt jimi ovlivněni.
Tato tvrdošíjná mylná představa lidí naplnila svět mnoha tragediemi.
Nyní se toto Mocné, Věčně Světlo nasadí, aby ukázalo lidstvu, proč se vnější svět stal takovým
slzavým údolím.
Kdybych Vám ukázal, kolik egoismu bylo odstraněno z rozumového a citového světa člověka
během půl hodiny od počátku této třídy, použitím toho “JÁ JSEM“, sotva byste tomu věřili, že
je možné v tak krátké době tolik dosáhnout.
Také by to bývalo nebylo možné bez tohoto:
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“MOCNÉHO VĚČNÉHO ZÁŘENÍ SVĚTLA OD VELKÉHO ZÁSTUPU
POSTOUPIVŠÍCH MISTRŮ VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE,
MISTRŮ VENUŠE, MLČENLIVÝCH STRÁŽCŮ, CYKLOPEA
A OD MOCNÝCH BOŽSTEV HOR!“
Všechno to spolupůsobení umožňuje úspěch, pro který přes staletí pracovaly Legie Světla
a Velké Bílé Bratrstvo.
Více jak čtrnáct tisíc let bylo dílo bez přerušení vedeno dále. A ti Velcí Postoupivší vidí od
počátku vítězství.
Ale jaké nekonečné trpělivosti je třeba, čekat století za stoletím a nechat lidi konat v jejich
náladovosti!
Přece se však nikdy neozvala netrpělivost či otázka: “Proč se lidé nezmění?“
Je to jen oblast lidského myšlení a cítění, do které mohou vniknout odsouzení a netrpělivost.
Ve vnitřních oktávách pro lidi nebylo už sedm tisíc let tak velké radosti, jako nyní s
nadcházejícím rokem 1935.
Sice existují v této době mocné nejvyšší výkony a protiklady pozitivní a ničivé čmnosti, ale
popud vpřed je tak mocný, že mnoho z těch ničivých věcí se odehraje s menšími účinky.
Protože nyní stále více žáků té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ poznává, že v
jejich myšlení a cítění je jediná příčina jejich světa a že je to jen na nich, na jejich schopnostech
a ovládání řídit své myšlení a cítění, tak budou vědět, že jejich stálým harmonickým ovládáním
naplní své světy VĚČNOU DOKONALOSTÍ!
Dnes, kdy je tolik velkých citů a myšlenek nasměrováno na Kristovu činnost, stalo se - jako
nikdy předtím - možným naplnit svět rozumu a citu lidí touto “MOCNOU KOSMICKOU
KRISTOVOU PŘÍTOMNOSTÍ“.
Můžete proto chápat, jak velké je v tomto vánočním čase naše štěstí s cílem svobody lidstva v
dohledu! Naučí-li se jednou lidé zadržet sílu, kterou věnovali vřeštícím lidským jevům, pak
zažijí, jak tyto jevy rychle zmizí.
Neboť žádný druh disharmonie nebo lidského omezení nemůže trvat déle, nejsou-li neseny
myšlenkami a pocity jednotlivých lidí.

Řekněte proto, ó milovaní žáci světla, ke každému přicházejícímu vnějšímu jevu:
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“ODEJDI ODE MNE, TY SLABÝ LIDSKÝ MYLNÝ VÝTVORE!
JÁ TĚ NEZNÁM! MŮJ SVĚT JE NAPLNĚN JEN TOU “MOCNOU
DOKONALOSTÍ MÉ MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI!“
JÁ TI BERU VEŠKEROU SÍLU, TY POŠETILÝ JEVE,
ABYS NEMOHL ŠKODIT NEBO RUŠIT.
JÁ KRÁČÍM DÁLE VE “SVĚTLE TÉ MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“, VE KTERÉ NENÍ STÍNU A VE KTERÉ JSEM
SVOBODNÝ, NAVĚKY SVOBODNÝ!“
Říkám Vám, milovaní žáci:
“NEOPOMEŇTE NIKDY NABÍT SVOU MYSL, SVÉ TĚLO,
SVŮJ DOMOV, SVŮJ SVĚT A KONÁNÍ TOU

MOCNOU LÁSKOU, DOKONALOSTÍ
A INTELIGENTNÍ ČINNOSTÍ SVÉ
MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“!
Vyšlete vědomým hodem, podobně jako výstřelem z velkého děla, ten mocný, stravující,
fialový plamen, aby ve Vašem světě činnosti strávil všechno nežádoucí a nedokonalé.
Přehodnot‘te to vědomě pomocí té DOKONALÉ SÍLY BOŽÍ LÁSKY V ČINNOSTI!
A Vy zažijete na Vaší cestě vpřed velkou krásu, štěstí a DOKONALOST.
S celou vážností svého bytí prosím žáky, aby neustále vše v oblasti činnosti svého myšlení
a cítění nabíjeli láskou, bohatstvím a dokonalým úspěchem.
Učiňte tak s dynamickou silou! Vložte do toho silné pocity a jistotu!
Pak zažijete ve svém světě konání a ve svém okolí takové změny, že se dají srovnávat téměř
jen s třením “Aladinovy zázračné lampy“!
Pravím Vám, milovaní žáci, se vší láskou svého srdce:
“Využívejte - využívejte - využívejte toto mocné použití své svobody!“
Voláte-li tu “MOCNOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, aby byla činná ve Vašem
životě, ve Vašem světě a ve Vašem konání, tak přestane všechna námaha.
To nežádoucí prchá a ta “JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ se dostaví!
Shledáte pak, že jste opravdu vstoupili do nového světa, napněného štěstím a dokonalostí, o
kterých jste vždy věděli, že se nalézají někde ve Vašem srdci.
Vy milovaní, nechť se zdá Vaše současné postavení jakkoli skromné, “VOLÁTE-LI SVOU
JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST, ABY KONALA, tak změníte každou věc uvnitř svého světa
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a naplníte ji dokonalostí, kterou si tam přejete mít.“

VELMI, VELMI DŮLEŽITÉ!
Učte se uklidnit to Vnější, i kdyby to bylo jen třikrát za den na 5 minut.
Na konci tohoto ztišení volejte s celou tichou vážností své bytosti tu “MOCNOU JÁ JSEM
BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ do činnosti!
Obdržíte všechny důkazy, které si jen budete přát od té Boží Přítomnosti, té síly a ovládání
svého vlastního “MOCNÉHO BOŽÍHO JÁ“.
Milovaný Mistr Ježíš si ode mne přeje, abych Vám zprostředkoval jeho lásku a ujištění,
že ON pošle žákům pod tímto zářením Své zvláštní paprsky.
Dnes se sám nevyjádří, ale zato tak učiní na Nový rok.
Toto je dnešní Vánoční Poselství zástupu Velkých Postoupivších Mistrů, Legie Světla
a Velkého Bílého Bratrstva pro Vás:

NECHŤ JSOU NAPLNĚNA VAŠE SRDCE, Ó MILOVANÍ ŽÁCI,
ONOU VĚČNOU PŘÍTOMNOSTÍ BOŽÍ LÁSKY A NECHŤ SE
STANETE S JEJÍ ČINNOU ŘÍTOMNOSTÍ TAK KLIDNÍ, ŽE JEJÍ
PAPRSKY SE STANOU VĚČNOU STRAVUJÍCÍ ČINNOSTÍ A VŠE
ZADRŽÍ, KROMĚ TOHO VĚČNÉHO SVĚTLA DOKONALOSTI!

Nabíjím rozumový a citový svět lidí onou Věčnou, činnou
PŘÍTOMNOSTÍ BOŽÍ LÁSKY,
která je všude zjevná, v srdcích a myslích lidí.
Ve jménu, v síle, v lásce onoho věčného světla
a DOKONALOSTI VESMÍRU posílám ten
Stravující Očistný Plamen přes celou Zemi,
aby lidi osvobodil, aby ovládl jejich city a podřídil je
PANUJÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI
a DOKONALOSTI BOŽÍ LÁSKY.
TEĎ A NAVŽDY!
Se vší láskou mého bytí!
Saint Germain

XXXII. PROSLOV
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JEŽÍŠOVA ŘEČ NA NOVÝ ROK
Hledíme-li z Vyšších Oktáv světla zpět na to, co bylo vykonáno v minulém roce, a přijdeme
poté do Vaší Oktávy lidské činnosti, tak vidíme a cítíme tu velkou změnu, která se stala v tomto
roce. Je opravdu velmi povzbudivá a dává velkou jistotu, že poslední vítězný cíl: Osvobození
člověka od řetězů a omezení jeho vlastních mylných stvoření, přece může být dosažen!
-

Je to Škoda, že lidé nechápou, že výlučně jejich vlastní konání je jediným stvořitelem
disharmonie a omezení.
Jinými slovy: Osobnosti si dovolují NEOVLÁDNUTOU ČINNOSTÍ TOHO VNĚJŠÍHO
neustále přehodnocovat tu Dokonalou ENERGII, tu Čirou Esenci jejich vlastní “MOCNÉ JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ a tím tvořit všechno to nežádoucí.

-

Přitom jsou schopni se udržovat tak v harmonii, že Dokonalá Inteligence a Energie, která
proudí lidskou postavou, nemusí doznat přehodnocení. Ona (energie) by pak neustále
vykonávala své Dokonalé dílo, nejen ve zdokonalení lidské postavy - jako výraz BOŽÍ
DOKONALOSTI - ale čistota a dokonalost by se také vylévaly do světa jednotlivého člověka
a tvořily by tam Krásu harmonii a úspěčh, po čemž každé srdce tak velmi touží.
Otázka: Proč si přeje téměř každý větší krásu, dokonalost a hojnost ve všech dobrých věcech?
Odpověď: Z vnitřního poznání vlastní BOHEM dané vlády, kterou může každý - kdykoliv - pro
sebe vyžadovat! Ujišťuji Vás, milované děti Světla:
KAŽDÝ ČLOVĚK MŮŽE – KDYKOLIV - UPLATNIT SVOJI VLÁDU,
JEN KDYŽ SE CHCE STÁT POMOCÍ SVÉHO POZNÁNÍ A
AKCEPTACÍ SVÉ VLASTNÍ “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“
TOU MOCNOU ŘÍDÍCÍ INTELIGENCÍ, NEBOŤ K TOMU USCHOPŇUJE TATO
MOCNÁ, NEPŘEKONATELNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST!
Uznejte proto, že pro tuto Mocnou Boží Přítomnost nemůže být žádných překážek, a proto
žádného boje a žádného rušení jakéhokoliv druhu!
Proto se může stát stará věta ze Starého Písma, která byla tak dlouho používána

“BUĎ TICHO A VĚZ: JÁ JSEM BŮH!“
takovou dynamickou silou v životě každého jednotlivce. Toto – buď ticho - znamená uklidnění
a vyrovnání vnější mysli!
Radujeme se a děkujeme za to, že v tomto roce dostalo dílo tak velkou podporu (i peněžitou),
že se může vylévat světlo a žehnání k lidem v neomezené hojnosti.
Ve všech minulých Zlatých Větách, když to velké Světlo Vyšších Oktáv sestoupilo do zemské
atmosféry, zahalilo a rozpustilo lidské výtvory jednotlivých bytostí a byli tak velice uschopněni
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vnitřním viděním, slyšením a cítěním se pozvednout do Vyšších Oktáv, že bezprostředně poznali
tu pravou skutečnost! Věděli, že vnější postava byla jen šatem té Všemoudré Nejvyšší
Inteligence, která použila tu “MOCNOU JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, aby našla výraz v
hutnější Oktávě, do které se to lidské vtáhlo samo.
Můžete cítit, jakou radost to přináší srdcím Postoupivších Mistrů, kteří se se sebevědomým
úsilím osvobodili ze stejných lidských omezení, pod kterými nyní trpíte?
Tak jako tito poslové poznali s úplnou jistotou svobodu, tak porozumí jednoho dne všichni
lidé, že každý musí při poznání a akceptaci této “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“
vyvinout nutné sebe-vědomé úsilí a pak může dosáhnout stejnou svobodu!
Nenechte žádného z milovaných žáků propadnout omylu, že ta “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘITOMNOST“ by jednala nezávisle na vlastním sebe-vědomém úsilí jednotlivce. To není
možné, nikdy to tak nemůže být!
Jedno souhlasí: Jestliže žák dosáhl jistého stupně konání, tak se zdá, jako by zákon téměř sám
od sebe začal být činný. Je tomu tak ale proto, že se kolem jednotlivce nashromáždilo
a vybuchovalo pudící silou nabití!
Nechte mne, abych Vám to řekl zcela jasně: ‚
“NIKDY NEPŘESTÁVEJTE USILOVAT O SVOU VLASTNÍ SVOBODU,
AŽ SE VÁM POVEDE DOSÁHNOUT VZKŘÍŠENÍ!“
Dnes Vám předložím něco z toho jednoduchého a přece tak všemocného uznání pravdy,
protože bych chtěl, aby každý žák - pod tímto zářením - dostal jeden opis, aby ho každý jednou
četl! Všem, kteří to chtějí učinit opravdově a svědomitě, pošlu své vlastní osobní záření, abych je
žehnal a podpořil v boji za jejich svobodu.
Byl jsem minulý rok požádán, abych nabil Vaši mysl, Vaše tělo, Váš domov, Váš svět a Vaše
konání dokonalostí té “ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“. Nyní bych Vám chtěl s Vaším
dovolením pomoci a nabít rovněž Váš svět tou “MOCNOU DOKONALOSTÍ A HOJNOSTÍ.
JÁ JSEM a nabízím Vám tuto pomoc ó, milovaní žáci! Nedopusťte, aby někdo byl tak bláhový
a pochyboval o tom, neboť “JÁ JSEM JEŽÍŠ, KRISTUS Z GALILEJE“, kterého jste znali
minulé dva tisíce let a který tuto řeč diktuje a nabízí Vám svoji pomoc.
Nechtě mne, abych Vás ujistil, že dílo Saint Germaina a mě samotného se liší ode všeho, co
bylo až doposud dáno Západnímu světu, protože v něm nejsou žádné lidské představy nebo
mínění. Nebylo možné to učinit dříve, protože teprve teď mohl být stvořen viditelný Světelný
a zvukový paprsek, jímž může být zprostředkováno vědění a poučení.
Můžete pochopit, jako žáci, jak velké pak bude Vaše žehnání a zisk!
Ochrana, která byla poskytnuta určitým dílům světa, překonala vše, co mi doposud ze
zkušenosti kdy bylo známé. Kdyby to jen lidé poznali! Jak vesele a rádi by spolupracovali s
celou svojí velkou silou, aby tato Všemocná činnost mohla stále více růst!
Nemohu nic jiného dělat, než obrátit Vaši pozornost k pravdě, ke skutečnosti, tak jak ji známe
my! Jestliže dokážete tuto pravdu plně přijmout a použít ji ve svém světě a konání, tak obdržíte
všechny nutné důkazy a poznáte pomocí své vlastní zkušenosti plnou sílu pravdy, o které jsem
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mluvil!
Všichni, kteří toto přijmou, mne tím uschopní abych naplnil jejich vědomí, jejich svět a konání
touto pravdou. Kdo má pochyby, musí čekat! Neboť pochyby a strach jsou ty dvě brány, kterými
musí projít a nechat je za sebou každá lidská bytost, aby poznala a dosáhla svou úplnou svobodu!
Klíč, který otevírá tyto brány je BOŽÍ LÁSKA, je uznání své vlastní “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“ jako plnost této BOŽÍ LÁSKY v činnosti jednotlivce!
Brána k sedmé Oktávě Světla je otevřená pro každého žáka pod tímto zářením, který vyvíjí
upřímné, opravdové, sebe-vědomé úsilí při použití zákonů. To znamená, milovaní Bratři
a Sestry, Vaši svobodu! Můžete to a chcete to pochopit plnou silou svého “JÁ JSEM
VĚDOMÍ“ a být svobodní?
Diktuji tato slova poslům přes zesilovače, které Váš vnější svět ještě nezná.
Tato slova a jejich záření vnikají do rozumového a citového světa lidí a začnou tam
neprodleně působit! Žáci a jiní lidé, kteří se čas od času s těmito slovy spojí, ihned ucítí jejich
účinek, který je uschopní zažít pravdu a skutečnost, o kterých mluvím. Proč nemohou lidé, kteří
uznávají moje vzkříšení, cítit a poznat tu opravdovou skutečnost, že mohu ve svém vzkříšeném
věčném Světelném těle dosáhnout a také dosáhnu všechny, kteří mi otevřou své srdce? Při
vnímání té pravdy, kterou byste chtěli mít ve svém životě uskutečněnou, se učíte sami sebe
sjednotit s uznáním této pravdy! To Vám zpřístupní jakýkoliv stupeň konání - při svém hledání
pravdy.

JÁ JSEM TY OTEVŘENE DVEŘE,
KTERÉ NIKDO NEMŮŽE ZAVŘÍT!
Vaše “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je pravdou, cestou a životem!
Vaše “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je světlo, které svítí každému
člověku, který přišel do tohoto světa.
Vaše “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je Vaší řídící intelígencí
Vaše nevyčerpatelná pomáhající síla.
Vaše “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je hlas pravdy, která hovoří
ve Vašem srdci, to světlo, které Vás objímá svou svítící Boží Přítomností,
Váš věčný ochranný pás, kterým nemůže proniknout žádný lidský výtvor
Vaše věčná nádoba nevyčerpatelné energie, kterou můžete uvést, podle libosti,
Vaším vědomým rozkazem do pohybu!
Vaše “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je pramenem věčného mládí a krásy,
který můžete ve své dnešní lidské postavě uvést do činnosti a zvýraznit.
Vaše “MOCNÁ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“ je Vaše vzkříšení
a život Vašeho světla, Vašeho těla, Vašeho světa a konání až vzhůru
k oné dokonalosti, po které tolik touží srdce každé lidské bytosti!
‚
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Poslouchejte, milovaní žáci Světla, jestliže budete pro Vás samotné říkat tyto hlavní věty, tak
je budu promlouvat s Vámi!
Cožpak nevidíte, že to nečiníme jen pro sebe, ale právě tak dobře pro všechny ostatní lidi?
Když vyšlete tím “JÁ JSEM“ nařízení hlavní věty, tak konáte pro všechny ostatní stejně, jako
pro Vás samotné!
Tímto způsobem se stane použití a výraz toho “JÁ JSEM“ ve svém konání všemocným,
nevyčerpatelným a jedná navždy mimo oblast lidského egoismu. Proč? Protože žádáte pro každé
dítě Boží tu stejnou DOKONALOST, kterou uvádíte do pohybu pro sebe samotné.
To je možné jen za použití té “JÁ JSEM“ HLAVNÍCH VĚT A JEJICH UŽITÍ V
PROSPĚCH VŠECH, NEBOŤ JEDNÁTE-LI V SOULADU s “JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTÍ“, pak Vás to povznese okamžitě nad jakékoliv lidské egoistické konání.
Toto je důvodem, proč vážný a upřímný žák, ať je mužem nebo ženou, který se zbavil všech
pochyb a strachu zažije, že jedná ve sféře určité kladné činnosti, která nezná při vykonávání
žádné protahování nebo selhání.
Cožpak nevidíte, jak jste potom činní ve světě neomylnosti, ve kterém Vaše nařízení uschopní
tu plnou sílu té “JÁ JSEM“, aby se uvedla do pohybu a odstranila každý lidský nesoulad, každé
omezení?
Vyslovím nyní přikázání, které včera večer bylo vysláno v Královském Tetonu Zástupem
Postoupivších Mistrů a žáků! Má vzniknout taková plnost svobody, zdraví, blaha
a harmonických činů pro celý svět, jak ještě nikdy nebyla zažita!
Žáci, kteří se k nám v tomto přikázání připojí, vykonají službu, kterou je žehnat všemi
epochami. Proč mluvíme tak často nejprve o Americe? Jen proto, že tato země je kalichem,
svatým Grálem.
Shromáždění (KONKLÁVA) v Královském Tetonu, o kterém Vám později podá zprávu
Saint Germain, vyslalo činnost a záření, jak se již nestalo od výšin posledního Zlatého Věku
Atlantidy.

Plnost mé lásky, mého světla a mého žehnání nechávám při Vás, při všech
žácích a lidech, aby světlo uvnitř každého srdce bylo tak vzletné,
abyste již déle nezažili nějaké hranice,
aby se ono Světlo stalo tak silným,
že jeho paprsky stráví VŠECHNY LIDSKÉ VÝTVORY,
které se v minulosti a v přítomnosti nashromáždily
a všechny navěky osvobodí!

Má Láska Vás všechny navěky objímá!
JEŽÍŠ KRISTUS
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XXXIII. PROSLOV
VZÝVÁNÍ:
Mocná objímající Boží Přítomnosti! Chválíme Tě a děkujeme Ti za Tvůj ustavičný život,
Tvé věčné mládí, Tvé osvěcující světlo!
Arcturova řeč v den Nezávislosti

04.07.1935

Ó, Ameriko! Milujeme Tě! Mocné semeno Věčného zjevení BOHA, Chvála a Dík tobě, že jsi
ovládána a podporována jen BOHEM. V ten den, kdy byla zřízena v tvém srdci Nezávislost,
stala ses zářícím středem světla pro celé lidstvo. Chválíme BOHA a děkujeme za to, že z tohoto
dění vyvstane lidem, které obejmeš, Mír a Blaho.
Za tebou stojí síla, která bude podepírat a dále vést Říši Boží na Zemi. Nechť jeho světlo
osvítí a posilní srdce všech tvých dětí ve vedoucích pozicích, aby vyzařovaly lásku, spravedlnost
a moudrost! Ameriko! Milujeme Tě! Dnes ó, Ameriko na tebe hledí poslové Boží, kteří již vešli
do světlejších světů. Jejich srdce jsou naplněna láskou té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTI“, která se vylévá, aby léčila tvé obyvatele, žehnala a obšťastnila je. Hmota
Země bude oživena k větší činnosti. A když děti Boží kráčí na této Zemi, pak ucítí Proud Boží,
který do ní vtéká a povznese je k větší lásce, Věrnosti a mocnějšímu přání po svobodě.
Ó, Ameriko! Zdá se, žes byla spoutána, ale to ty nejsi! Vstupuješ nyní do Své Velké svobody!
Zdá se, že ležíš v porodních bolestech, ale ty budeš zrozena do onoho, velkého Míru, do zdraví,
štěstí a blaha. Chválíme BOHA a děkujeme za to, že je to BOŽÍ MOUDROST, ta “MOCNÁ JÁ
JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOST“, která tak hovoří.
To Kristus – DÍTĚ, které tě Ameriko objímá, dorostlo teď ke vznešenosti a síle. Nedoprošuje
se již déle, nařizuje nyní poslušnost všemu Vnějšímu, aby to sloužilo vnitřní přítomnosti! SÍLA
BOŽÍ LÁSKY ovládá vše a stráví vše, co se jí nepodobá, Ameriko! Chvála a dík, že jsi Velkým
Klenotem v srdci Božím, lampou osvícení zapálenou tou “MOCNOU JÁ JSEM BOŽÍ
PŘÍTOMNOSTÍ“, Kalich večeře, Křišťálový pohár, který v sobě skrývá Čiré záření svobody,
míru, zdraví, blaha a osvícení, které jsou doma ve tvé oblasti. Nechť celý svět cítí tvé Paprsky
a nechť je jimi žehnán!!!
Mír, Mír, Mír! A přízeň všem lidem na Zemi!!!
Arcturus
Poznámka:
Chtěl bych Vám dát povzbuzení, měli byste se každý den vnímat jako rozhlasový vysílač,
který posílá všem lidem mír a blahovůli. Vězte, že při tomto Mocném vědomí proudí ke
každému člověku ta neohraničená síla té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ a přináší
mu, co je připraven přijmout: Osvícení a rozhodnost!
Buďte si vědomi, že Vaše vlastní mysl je takovým silným BOŽÍM STŘEDEM, že můžete
SILOU BOŽÍ LÁSKY kdykoliv udělat rychlá a bezchybná rozhodnutí. Poznejte, že Vaše mysl je
jen nosičem Velké Mistrovské Přítomnosti té “MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI“ v
nitru a že musí vždy poslechnout tuto Vnitřní Přítomnost! Rozkažte jí jednat vždy rozhodně, čile
a hbitě, aby jakékoliv lidské pocity váhání byly na věky stráveny!“
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