
                                                     

 

„Hovory o JÁ JSEM,, 

Nanebevzetého Mistra Saint Germania    od Godfré Ray Kinga    Long Beache, Kalifornie, 20. července 1935 

Překlad díla „The I AM" 1936, II. vydání) Z německého jazyka přeložili Reiki - Mistři: Ing. Vilém 
Palan Olga Pénzesová Eva Mezerová 

Mistr Saint Germain patří k duchovní hierarchii Bílého Bratrstva a jeho projevy poskytují 
hledajícímu člověku duchovní školení, vedoucí k nezávislosti. 

Teprve v novější době uvolnila duchovní hierarchie pro lidstvo toto Kosmické Učení vzhledem ke konci doby, ve které dnes 
žijeme a vzhledem k nadcházejícímu věku Vodnáře, ve kterém nastane velký vzestup duchovního života. 

Tyto listy nám byly předány, abychom je zpřístupnili opravdově hledajícímu. Nyní tak činíme, aniž bychom z toho měli 
nějaký prospěch, a činíme tak s přáním sloužit hledajícímu podle přání Mistra Saint Germaina. 

Vytištěno jako manuskript. Nelze získat v knihkupectvích. 
 
Poznámka českého překladatele: 

Tento spis je určen jako duchovní nadstavba absolventům kurzů Reiki, které jsme  v dobrovolné části těchto kurzů seznámili 
s esencí a principy tohoto učení. Nabízí se však i zkušeným a připraveným hledačům neměnných duchovních pravd. 

Toto vysoké duchovní učeni o „Já jsem",je-li pochopeno a žijeme-li podle něj, změní náš život v nejpozitivnějším slova 
smyslu. Náš život pak je prodchnut vysokou spiritualitou, štěstím, radostí ze života a pochopením jeho smyslu. Toto učení je 
velmi rychlou cestou ke zvýšení našeho vědomí, k sebepoznání a sebeovládnutí a studnou hluboké moudrosti. 

Ačkoliv toto učení a nejvyšší zákony v něm obsažené jsou prastaré, je přesto vysoce aktuální, živé a souvisí s naším 
konáním na této zemi. Poučuje nás o možnostech jeho velmi praktického použití v našem lidském světě. Vede nás k pomoci 
bližním a dává nám do rukou ty nejúčinnější prostředky. Jsou to naše myšlenky, které jsou v našem konáni tím 
nejmocnějším a nejdokonalejším nástrojem. Jimi lze docílit a uskutečnit vše dle naší svobodné vůle, naší kreativity a mravní 
odpovědnosti. Naše směrované a cílené myšlenky mohou odstranit jakýkoliv náš zdravotní problém, právě tak jsou i hlavní 
příčinou našich nemocí, protože 

„Každá myšlenka mění atomovou strukturu buňky !" 

(z knihy „Odhalená tajemství" od G. R. Kinga) 

Zneužití tohoto učení o ,,Já jsem", způsobené neovládáním se nebo dokonce cíleným užitím pro egoistické a komerční 
zájmy, pro ovládání lidí a tím pro omezení jejich osobní svobody, která je největším statkem člověka, uvede do činnosti 
zákon odplaty, jemuž nikdo nemůže uniknout. 

Čtenáře upozorňujeme, že jsme vědomě zachovali jazykové zvláštnosti syntaktického a sémantického druhu tak, jak 
jsou uvedeny v originálu. 

 
 
                                                  
 
 
           
 
 
 
           PROJEV  I. 



 

Saint Germain: 
Vzýváni: Ty Nekonečná, Mocná Přítomnosti, Ty vše pronikající principe života, chvála a dík Tobě za Tvé zázračné Tvořeni 
ve veškeré vnější Přítomnosti. Z Tvého mocného Ducha pochází vše, co tuje a co lidstvo dokáže pochopit. Navěky spočíváš 
ve své vlastni síle. Ty mocný tvořící principe života, vlévej se do vnější činnosti lidí a dej, aby Tvá nejvyšší spravedlnost 
všude nabyla formy. 

Mocná Přítomnosti světla, vládnoucí Bože! Veď mysl lidí, aby byla pevně prodchnuta pravdou a spravedlností a 
přikaž, aby Tví poslové byli dosazeni do všech úředních míst. 
Nedopusť, aby se vnější svět vměšoval, aby žádný člověk v sobě nedal prostor klamným myšlenkám. 
Mocná Přítomnosti Boží při tvoření, naplň všechny mysle svou vítěznou Přítomností! 
Pozdrav: Přináším vám pozdravy od těch dokonalých bytostí, které nade všemi bdí a slouží. 

Projev:                                                                                                                                                                                                      
Život, tak jak se projevuje všude ve své činnosti, je Tvořící BOŽSTVÍ. 

Jenom z nedostatku porozuměni při použití myšlení a cítění lidé přerušují čisté proudy dokonalé esence života, 
která by všude vyjadřovala dokonalost, kdyby nebyla rušena. 

Přirozený směr života ukazuje směrem k LÁSCE, MÍRU, KRÁSE, HARMONII a HOJNOSTI. Život se nestará o to, kdo 
ho používá, neustále se vzdouvá, aby svou dokonalost nechal stále bohatěji proudit do forem vždy s tím vznešeným 
účinkem, který je od počátku vlastni životu. 

„JÁ JSEM" - „JÁ JSEM" je činnost,,tohoto života"! Je to zvláštní, že opravdoví hledači pravdy, kteří vážně hledají 
její smysl, nemohou pochopit význam těchto dvou slov. 

Řekneš-li a pocítíš „JÁ JSEM", tak uvolníš pramen toho navěky trvajícího života, aby mohl proudit svou cestou 
bez překážek. Otevřeš široce bránu tomuto přirozenému prouděni. Jestliže neřekneš „JÁ JSEM", zavíráš bránu před 
touto mocnou silou. 

„JÁ JSEM" je plná činnost BOŽSTVÍ! 

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 je mluvené slovo nebo 
tichá myšlenka nebo skrytý pocit: „JÁ JSEM"! V tom pozná svoji sílu, své vlastni vítězné BOŽSTVÍ! 

Žák, který usiluje o to, aby pochopil a použil tyto mocné a přesto jednoduché zákony, musí velmi dbát na své 
myšlenky a výrazy, vyjádřené ve slovech nebo jinak, protože pokaždé, když řekneš „JÁ NEJSEM, JÁ NEMOHU, 
JÁ NEMÁM, dusíš onu Božskou Přítomnost, tu velkou Přítomnost v nás, jestli to víš nebo ne. 

Toto se stane zrovna tak hmatatelně, jako kdybys položil své ruce okolo oči nějaké vnější formy. Aleje zde 
podstatný rozdíl. Při vnější formě může tvá myšlenka poručit ruce a ty 
můžeš kdykoliv zase uvolnit zrak. Jestliže ale řekneš „JÁ NEJSEM", pak uvedeš do pohybu neomezené síly, které 
už nepřestanou působit, až když je zavoláš zpět, a dokud se sama nestráví a nepřemění takto vyrobená 
nedokonalost „JÁ NEJSEM". 

Toto také ukazuje velkou moc, kterou máte, když dáte této mocné BOŽÍ síle váhu. 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 UVĚDOMĚNÍ a bez VEDENÍ, vás připoutají ke kolu reinkarnace na nedohlednou dobu. Vidíte 
nyní, jak důležité je pro vás, abyste věděli, co činíte, když používáte bezmyšlenkovitě nesprávných výrazů, protože 
tím použijete a zneužijete Božský PRINCIP   tvoření ve vesmíru, tj. „JÁ   J S E M". 

Zkuste mi správně porozumět. 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. Prvním výrazem každé její sebevědomé formy 
života je přece její výraz „JÁ JSEM". Teprve později, v dotyku s vnější činností, která je zatížena zdánlivými 
hodnotami, se začíná životní forma spokojovat s něčím, co je méně, než „JÁ JSEM". 

Povšimněte si, milí žáci, když někdo řekne „JÁ JSEM nemocen", pak obrací princip života, který ve své podstatě 
znamená vždy DOKONALOST, v jeho opak. Svéhlavou nevědomostí zatěžujete životni princip něčím, co není 
jeho obsahem, co mu nikdy nebylo vlastní. 

Po dlouhá staletí svéhlavého neporozuměni zatížili lidé celou atmosféru kolem sebe lží a neskutečným, protože 



sami víte, řekne-li někdo „JÁ JSEM nemocen", pak je to s vědomím svého Božství, které nemůže být nikdy 
nemocné, nehorázná sprostá lež. 

Zní to vašim uším surově a tvrdě? Přemýšlejte o tom a brzy poznáte, jaké požehnání a jaké osvobozeni vám to 
může přinést. 

Říkám Vám, milí žáci, přestaňte ve jménu BOŽÍM používat těchto mylných výrazů o vašem BOŽSTVÍ, protože 
pokud v tom budete pokračovat, nikdy nebudete moci dosáhnout SVOBODY. Ani vám to nemohu dost často 
vysvětlovat, protože až to skutečně poznáte a budete akceptovat mocnou PŘÍTOMNOST BOŽÍ ve vás, přestanou 
již existovat překážky. 

Přestaňte dodávat vnějším poměrům, osobám, místům či věcem sílu a pokud se chystáte ve jménu BOŽÍM říci: 
„JÁ JSEM nemocen", „JÁ JSEM zlomen", „JÁ JSEM trpící", změňte okamžitě tento osudový postoj v pozitivní 
opak a řekněte v tichosti k sobě plnou silou svého bytí: „JÁ JSEM" - a to neznamená nic jiného než: ZDRAVÍ, 
PLNOST, DOKONALOST, ŠTĚSTÍ, MÍR a SÍLU ve vás a všude tam, kde lze poznat dokonalost. 

Když myslíte výraz „JÁ JSEM" tak to znamená, že uznáváte TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ, které působí ve vašem životě! 
Nepřipusťte, aby vás i nadále mohly opanovat a omezovat zmatené formy výrazů. Mějte neustále na paměti 
skutečnost: „JÁ žiji, JÁ se pohybuji a udržuji celé své bytí a všechen svůj vnější výraz v plnosti BOŽÍ, která 
každým okamžikem přijímá. 

Jestliže si budete stále vědomi své nepřekonatelné a neporazitelné Přítomnosti BOŽÍ, otevíráte tím bránu pro její 
čirou a nepřekonatelnou esenci a inteligenci, která může přivést svou nádhernou DOKONALOST do vaší vnější 
zkušenosti. 

Všude, moji milovaní, při vás budu stát, abyste již nevyslovovali tato zmatená slova (JÁ NEJSEM"). 
Nenamlouvejte'si;'že můžete uniknout následkům takovéhoto chybného jednání nějakým kouzelným způsobem: To 
se nemůže nikdy stát! 

Mnozí z Vás vědí, že farmáři v západních státech (Texas atd.) vpalují jednotlivým zvířatům určité značky, aby 
stvrdili svá vlastnická práva. Moje touha, abyste v sobě poznali tvořící Přítomnost BOHA a hluboce v ní věřili, je 
tak velká, že bych si skoro takové želízko přál, abych vpálil do vašeho vědomí k neustálému používání tato dvě 
slova: „JÁ JSEM", aby vaše pozornost nemohla být odváděna a abyste neustále poznávali, uznávali a používali tuto 
mocnou, nádhernou Přítomnost BOHA, kterou sami jste. 

Doufám pln naděje, že všichni, kteří tato slova slyší a čtou, budou také cítit jejich sílu a mocnou přesvědčivost. Síla 
těchto slov jde s vámi životem a vrhá se do všech činů a všude tam, kde se může zvýraznit nebo projevit. 

Kdyby se někdy něco chtělo vloudit nebo vejít do vašich zkušeností, něco, co je méně než dokonalost, pak řekněte 
s hlubokým přesvědčením, že to není pravda, že uznáváte než jen Boha, který se všude ve vašem životě projevuje 
jako dokonalost. Když povolíte a akceptujete zmatené zdání jako hodnotu, vstupuje to do vašeho života a do vaší 
zkušenosti a projeví se tam. Milí žáci, není to věcí vaší viry, jestli tyto pravdy přijmete nebo odmítnete. Jsou spíše 
zákonem, potvrzeným dlouhými staletími zkušeností a jsou vám předkládány pro dosažení vaší svobody. 

Buďte si vědomi té skutečnosti, že vaše myšlení a cítěni v minulosti způsobila disharmonii v dnešním světě. 
Pozdvihněte se! Říkám vám: Povstaňte! a jděte se s OTCEM - tím „JÁ JSEM" -, abyste se osvobodili od těchto 
zábran! Existuje pouze jedna věc v tomto vesmíru, která vás může omezovat: pokud budete vnější zdáni uznávat 
jako pravdu, místo abyste uznávali pouze tu mocnou, tvořící Přítomnost BOŽÍ ve vás. 

Západní svět se sám má rád za blázna myšlenkou odmítání starých východních idejí jako čarodějnictví, jinými 
slovy: uznat zneužití duchovních sil. Ale ten nejhorší způsob čarodějnictví se dnes vyskytuje v oblasti politiky 
zneužitím a zmatením rozumových sil, a to je horší, než vše, co lidstvo ve svých dějinách zatím zažilo. 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 vysílal jen tuto pravdu a tím by osvobodil nejen sám sebe, ale i svět 
TVOŘÍCÍHO BOŽSTVÍ, který je všudypřítomný, a naplnil by politický svět svobodou a spravedlností. 

Dnes je to jako dříve v Egyptě. Všichni, kteří zneužívají svých rozumových sil, se připoutávají na mučednický kůl 
disharmonie od jedné inkarnace ke druhé. 

Zaujměte tento postoj: „ JÁ si nenechám klást podmínky od nikoho a od ničeho kromě od BOHA. JÁ JSEM, jako 
všechno dobré, veden pouze BOHEM!" 

Musíte si navyknout uklidnit sama sebe. Sedněte si třikrát nebo čtyřikrát za den, jednoduše abyste uklidnili své 



vnější já (vnější vědomí). Tak se může síla zase sama obnovit. Naučte se ovládala řídit sílu ve svém těle! Chcete-li, 
aby byla síla v klidu, tak buďte sami klidní. Chcete-li, aby byla síla činná, buďte sami činní. Pozdvihnete se. 
postavte se nějaké věci a vyřešte ji. Neexistuje jiná cesta! V každém případě by mel žák pozorovat své zvyky a 
rozpustit je nebo odstranit. Neměl by čekat, až ho na ně někdo upozorní. Měl by sám v sobě hledat a vše, co je 
nedokonalé v y t r h n o u t. To přináší svobodu, jakou nedosáhnete žádným jiným způsobem. 

Kdo se drží svých starých návyků, ten se podobá tomu, kdo nosí obnošené šaty. Žák by neměl čekat na nikoho, kdo 
by za něj tyto otázky přehodnotil a vyřešil. On to musí učinit sám! Pouze on, nikdo jiný to za něj nemůže udělat! 
Při této práci a pod tímto zářením bude vše, co v člověku temně spočívá, pozdviženo do světla a stráveno. Buďte 
ostražití, aby vaše pozornost nebyla upoutána věcí, kterou si nepřejete! 

Je naprosto směšné vracet se stále k věcem, které nepřinesly úspěch. Vytvořili jste si své zábrany během několika 
staletí a nyní se můžete svojí pozorností a využitím vlastních sil během několika let od nich osvobodit! 

Nestojí to bohatě za tu námahu? Není to nádherné? 

Často se můžete nejrychleji a nejdůrazněji zbavit nějaké věci s trochou humoru, protože veselé, radostné pocity 
uvolňují energie, které mohou nepředvídaně vyvolat ty nejzázračnější účinky. 
Kdo v naprosté důvěře volá zákon odpuštění, může stravujícím plamenem rozpustit vše v minulosti stvořené a 
osvobodit se! Uvědomte si, že tento plamen je TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ ! 

ZDE JE V ČINNOSTI SVOBODA BOŽÍ! 
Máte-li pocit, že byste chtěli vykonat nějaký pozitivní čin, tak se dejte do díla a udělejte to se vší vytrvalostí a i 
když se už bude ukazovat ovoce vašeho činu, tak by se vaše vědomí o to nemělo ani v nejmenším starat. 
I když žáci pochopí nějakou věc rozumem, neměli by rozumu dovolit hledět zpět na staré chyby - to omezuje 
úspěch. Je neuvěřitelné, že lidé nemohou překonat tohoto nepřítele ve svém vědomi. 

Žádný žák nemůže dosáhnout vítězství, aniž by se rozhodně odvrátil od omylů minulosti ! 

Celá práce učitele spočívá v tom, aby žák pochopil děj akceptace (přijímání). Jestliže rozum přijme to, s čím 
jednotlivá bytost svou pozorností souhlasí, tak se oboje (rozum + pozornost) stane jednotou. Jestliže rozum s 
nějakou věcí nebo podmínkou souhlasí, pak naše JÁ přivolá tuto věc na svět do uskutečňování. Necháte-li svou 
pozornost na něčem spočívat, potom s tím souhlasíte a přijímáte to, protože touto pozorností se ztotožňujete s touto 
věcí. 

Jestliže uvidíte chřestýše, který leží svinutý a připraven k útoku, budete k němu spěchat, aby vás kousnul? Jistěže 
ne. Ale právě to činí žák, který svoji pozornost obrací ke starým věcem a starostem! Takové zvyky nejsou nic 
jiného, než pudové síly z minulosti, zatížené mimořádnými zvláštnostmi. 

V životě existuji pouze dvě oblasti činnosti: v n i t ř n i a vnější s v ě t! Nenecháte-li se ovládat vnitřními silami 
podle jejich plánu dokonalosti, pak vás budou muset ovládnout síly vnější! 

Jestliže vašemu rozumu pošlete pozitivní obraz, stává se tento skutečností! Oživíte-li tento obraz vnitrní představou 
a udržíte-li jej v sobě, pak tuto skutečnost přenesete do ŽIVOTA ! 

Můžeme si uvědomit svoji vlastní BOŽÍ PŘÍTOMNOST takovým způsobem, zeji můžeme kdykoliv vidět a cítit 
záření, které nám posílá ! 

Vnější rozum poskytuje vnějšímu světu v nepodstatnostech a nechtěných věcech veškerou důvěru. Záleží na 
žákovi, aby přinutil svůj rozum věnovat stejnou důvěru, kterou věnuje nedokonalosti smyslů, též dokonalosti 
BOŽI! 

Vždy se má žák spoléhat pouze sám na sebe a myslet: 

„Co mohu udělat, abych následoval tyto dobré pokyny a zesílil své vnitřní tvoření?" 

Žehnání: 

Vy MOCNÉ DOKONALÉ BYTOSTI   Ó TY  MISTŘE v nás ! 

Protože přijímáme TVOJI magickou pokladnici, protože se budeme rozvíjet ve TVÉ MOCNÉ BOHATÉ 
PŘÍTOMNOSTI dovolíme bez omezeni, aby se veškerá hojnost utvářela v naší vnější zkušenosti a k našemu užití ! 



Chvála a dik TVÉ MOUDROSTI a jejímu použití ! 

Chvála a dík TOBĚ, že máme plnou sílu nepřijímat po všechny časy nic jiného, než TVOU MOCNOU 

TVOŘÍCÍ PŘÍTOMNOST a odmítat vše, co TOBĚ není rovno ! 

 

+++++++++++  
 
 

 PROJEV II. 

Saint Germain: 
Vzývání: 
TY NEKONEČNÁ VŠE PRONIKAJÍCÍ PŘÍTOMNOSTI, - TY MOCNÝ MISTŘE uvnitř každého lidského tvaru! 
Uznáváme TVOU PLNOU PŘÍTOMNOST, která se zjevuje ve všech formách, v každém člověku, kterého 
BŮH vyslal do pozemského života, a myji přijímáme! 
Chválíme a děkujeme za to, že si konečně uvědomujeme tuto MOCNOU PŘÍTOMNOST, na kterou se můžeme obrátit, 
abychom poznali tu plnost BOŽÍHO TVOŘENÍ, to „JÁ JSEM" ve všech věcech. 
Pozdravy vám všem ! 

Když Ježíš řekl: „JÁ JSEM" vzkříšení a život, použil jednu z nejmocnějších vět, která se dá lehce vyjádřit! 

Slovem „JÁ JSEM" nemínil Ježíš svoji vnější podobu, nýbrž tu MOCNOU MISTROVSKOU PŘÍTOMNOST BOŽÍ v 
NITRU, protože často opakoval: 

 

Sám od sebe nemohu vykonat nic, je to OTEC VE MNĚ, to JÁ JSEM, kdo koná tyto skutky. 

A zase řekl JEŽÍŠ: „JÁ JSEM" světlo světa, které svítí každému člověku, který přijde do  tohoto světa! Každou životně 
důležitou větu začíná slovy: „JÁ JSEM" ! 
Pokud uvažujete o „JÁ JSEM" jako o všem, čím si přejete být, tak je to jeden z nejmocnějších prostředků uvolnit vnitrní sílu 
Boži, lásku, moudrost a pravdu a uskutečnit je ve vnější  zkušenosti. 
Mysleme také na JEHO MOCNÝ VÝROK, který je možná největším, jaký byl kdy vyjádřen  slovy: „JÁ JSEM těmi 
otevřenými dveřmi, které nemůže žádný Člověk uzavřít!" 

Vidíte, jak jsou rozhodujícím způsobem důležité tyto věty, jakmile pochopíte jejich podstatu? Pokud rozeznáte a akceptujete 
ve vší plnosti „JÁ JSEM" Jako MOCNOU PŘÍTOMNOST VE VÁS, V ČINNOSTI, tak jste učinili jeden z největších kroků 
k osvobození! 

Podívejte se nyní na pravdivost slov: „JÁ JSEM" těmi otevřenými dveřmi, které nemůže žádný člověk uzavřít. Nabízí vám 
klíč, který vám umožní prostoupit rouchem vašeho pozemského těla a vzít s sebou a přetvořit všechno vědomi, které jste si 
vytvořili nebo nasbírali a které je nedokonalé, jinými slovy: je třeba pozvednout onu DOKONALOST, do které jste tím 
vkročili. 
Proto neexistuje nic důležitějšího, než rozjímat stále znovu nad „JÁ JSEM" jako nad MOCNOU TVOŘÍCÍ BOŽÍ 
PŘÍTOMNOSTÍ, tou BOŽÍ SILOU ve vás, ve vašem domově, ve vašem světě, ve vašich záležitostech. Každé vdechnuti je 
TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ ve vás ! 

Vaše schopnosti, myšlenky a pocity, které vyjadřujete a vysíláte, jsou BŮH, který ve vás jedná ! Protože, máte svobodnou 
vůli, záleží pouze na vás, zda vtisknete té SILE, kterou vysíláte svou myslí a city, libovolné hodnoty a sami určíte, co pro 
vás má vykonat. 

Nikdo nemůže tvrdit: „Jak mám vědět, jak této SÍLE propůjčit HODNOTU? Každý zná rozdíl mezi ničícím a pozitivním 
myšlením, city a jednáním. 

Žák by měl při vyučování neustále zkoumat důvody, které ho vedou k takovéto pochybující otázce. Je to pocit 
intelektuálního vychloubání, arogance nebo domýšlivosti a tvrdošíjnosti ve vnějším světě? Pokud v tom působí snad potřeba 
se hádat a dokazovat nesprávnost předloženého ponaučení místo toho, abychom se otevřeli této pravdě a jejímu požehnání, 
tak tato pochybnost, aniž bychom to zpozorovali, uzavře na dlouhou dobu bránu jeho schopnosti přijímat podávané dobro. 

Znovu připomínám žákům: ať je vaše osobni mínění o těchto pravdách jakékoliv, správnost  těchto nashromážděných učení, 



které vám překládám, jsem dokázal během mnoha staletí. S bezpodmínečnou jistotou přinášejí svobodu a plné pochopeni. 
Kdo se chce podílet na tomto největším užitku, ať n a s l o u c h á  se zcela otevřenými smysly ve vědomí, že to „JÁ 
JSEM" - ta TVOŘÍCÍ PŘÍTOMNOST BOŽÍ ve vás - vás beze všech pochyb uschopňuje přijímat tato učeni, pochopit je a 
použít je bez omezení. Nese sebou záření, které dnes  v určitých žácích vzbuzuje pochopení těchto jednoduchých a přesto 
mocných slov pravdy k jejich velkému požehnáni a jejich osvobození! 

Již, mnoho století znají lidé varování: „Nemůžete sloužit dvěma pánům!" Proč tomu tak je? Především protože existuje 
pouze jedna inteligence Jen jedna přítomnost Jen jedna sila, která může jednat a tou je ta ČÍNNÁ PŘÍTOMNOST BOŽÍ ve 
vás ! 

Jestliže se obracíte k vnějším formám a plýtváte svými silami na všelijaké zdánlivé falešné hodnoty, pokoušíte se tím sloužit 
nesprávnému, falešnému pánovi, protože vnější zdánlivý svět může najít svoji formu jen užitím BOŽI Mocné Síly! 

TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ ve vašem těle je schopnost proudění energie, pohyb, život ve vašem těle prostřednictvím vaší mysli. 

Milí žáci, nechtě si následující jednoduchou myšlenkou neustále připomínat, že BŮH je ve vás činný! Když vyjdeš z domu 
na ulici, tak si na okamžik mysli: 
„Je to Boží inteligence a síla, s jejichž pomocí jdu a je to JEHO inteligence, díky které vím, že „JÁ JSEM" a kam jdu !" 

Potom již nebudete dále bez porozumění bloudit vaším životem, ale pocítíte v každém pohybu, který vykonáte, BOHA 
v ČINNOSTI! KAŽDÁ myšlenka vašeho rozumuje BOŽÍ SILOU, která vás uschopňuje myslet. Pokud znáte tuto skutečnost 
- a o tom se nedá pochybovat - proč tedy neprokazujete úctu této MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI TVOŘÍCÍHO B BOŽSTVÍ ve 
vás? Věnujte ji plnou důvěru a přijměte ji ! Proč potom zíráte neustále na vnější svět, který je oblékán, ovlivňován a 
zatěžován zdánlivými hodnotami vnějších nebo lidských představ, aniž byste se zabývali skutečnosti, že vnější svět vytváří 
pouze jediná MOCNÁ PŘÍTOMNOST? Každá vnější forma a její příslušný výraz představuje pouze zkušenost života, 
prostřednictvím které smí a chce každý jednotlivý člověk vlastním prožitkem poznat  pravý PŮVOD svého bytí, aby se mohl 
pomocí sebevědomého poznání vrátit zpět do plné DOKONALOSTI ! 

Vnější životní zkušenost je pouhým stále se měnícím a pomíjejícím obrazem, který vytvořil vnější rozum ve své mylné 
představě, on že je ve skutečnosti stvořitelem a hybnou silou! 

Tak se pozornost stále obrací navenek a je udržována tam, kde může nalézt pouze nedokonalost a děti BOŽÍ svoji vlastni 
BOŽSTVÍ zapomněli a musí se k němu opět vrátit, nalézt jej. 
BŮH je dárcem, příjemcem a darem zároveň, ON je samojediným majitelem veškeré inteligence, hmoty, síly a hojnosti, 
která ve vesmíru je ! 

Pokud se děti BOŽÍ naučili dávat z čisté radosti darování, ať už lásku, peníze, nápomocné sloužení nebo cokoliv jiného, 
otevřou tím bránu k takovému VNITŘNÍMU BOHATSTVÍ, že už více nebude možné, aby si přáli jen jedinou věc vnějšího 
světa forem. 

Ta nemilá věc, která způsobila mezi lidmi tolik bezuzdného egoismu a bezpříkladného vzájemného odsuzování spočívá v 
myšlence lidí, nárokovat si právo vlastnictví k těmto nádherným darům BOŽÍM. Existuje však jen jedna účinná LÁSKA, jen 
jedna inteligence a síla, jen jedna hmota: BŮH v každé jednotlivé bytosti ! Každý žák a každý člověk budiž důsledně 
varován, aby se chránil před touhou svého vnějšího Já po vlastním právu k použiti této BOŽÍ sily. Kdyby při každém skutku 
byla poskytnuta plná úcta osobnosti BŮH, musely by se uskutečnit neuvěřitelné přeměny, a to v každém, který uznává BOŽI 
PŮVOD této SÍLY!                              | 
Doposud bylo správně porozuměno pouze v řídkých případech podstatě zákona NABÍDKY a POPTÁVKY. Zajisté je hmota 
všudypřítomná a je nabízena v přebytku, ale musí" byt poptána  dříve, než ji vesmírný zákon dovolí, aby se dala k dispozici 
a byla utvářena jednotlivou  bytostí! 

Člověk má svobodnou vůli a musí vědomě a s plnou rozhodností požadovat POHONNOU HMOTU. Potom se každá 
zvolená věc zhmotni a uskuteční, pokud jednotlivá bytost udržuje jasně určující vědomí, ať je to cokoliv. Všechno, co 
jednotlivá bytost může jakkoliv potřebovat, obdrží pomocí jednoduchého rozhodného konstatování: 

„JÁ JSEM ta bohatá HOJNOST BOŽÍ, která se právě teď a trvale stává viditelnou k mému použiti !" 

Nyní je přirozeně skutečností, že mnozí žáci zažijí svoje uskutečnění jako omezené. K D E je příčina ? Začínají tím, že 
pravdu správně pronášejí jako ve shora uvedeném výroku. Sotva však přejde několik hodin, mohou při svědomitém 
sebepozorováni poznat, že v jejich pocitech číhají pochybnosti a strach. Obojí jsou pocity ! Přirozeně tím z větší části 
ochromuji tvořivé síly, které by jinak přinesly velmi rychle splněni tohoto přání nebo žádosti. 

Jestliže si jednou žák ujasní, že každé správné přání představuje BOHA v činnosti, který svou nevyčerpatelnou sílu žene 
vpřed k plnému uskutečnění, tak pozná také neomezenou LÁSKU, SÍLU a inteligenci, kterou má k dispozici, aby plnila 



každý stanovený úkol ! 

Kdo by tuto jednoduchou pravdu pochopil, tomu by vymizel zcela z jeho vědomí pojem NEÚSPĚCH", protože by zažil, že 
by mohl neomylnou inteligenci a sílu použit podle potřeby. Tak přicházejí žáci a jednotliví lidé ke své plné schopnosti, jak 
je také vůle BOŽÍ ! 

Nikdy by nechtěl ten VELKÝ, VŠEVĚDOUCÍ, VŠE MILUJÍCÍ OTEC, aby některé z jeho děti muselo postrádat i tu 
nejjednodušší věc. Protože však lidé dovolili své pozornosti se vázat na vnější klamný svět. který je nestálý jako tekutý písek 
v poušti, tak se vzdaluji vědomě či nevědomě od oné VELKÉ HOJNOSTI a INTELIGENCE ! 

Tato VELKÁ HOJNOST je přirozeným právem člověka od narozeni a každý ji může užívat, pokud se opět obrátí k „JÁ 
JSEM", k principu TVOŘÍCÍHO BOŽSTVÍ, které je navěky  , v něm samotném jako jediný pramen činného života, 
INTELIGENCE a HOJNOSTI • 

V průběhu věků podléhal žák, který chtěl vyrůst nad omezené cíle, jistým nutným pravidlům způsobu života. Je to udržení a 
ovládnutí životní sily pomocí sexuality ! Pokud člověk užívá tuto sílu, aniž by jen pomyslel na to, jak ji ovládat, a řekne 
náhle: „Chci s lim přestat, chci to přerušit", aniž by získat správný postoj svého vědomi, tak potlačuje jednoduše tok té síly, 
které dal nesprávný směr. Pokud se chce žák naučit zvládat svou sexualitu, může mu pomoci jednoduché konstatování 
použité s plným pochopením více, než cokoliv jiného ! Toto konstatování odkloní přirozeným a normálním způsobem tok 
životní energie a přivede jej zpět do jeho přirozených kanálů. Tento mocný výrok Ježíše zní „JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ a 
ŽIVOT!"   

Tato věta nečistí jen náš myšlenkový svět, nýbrž představuje tu nejmocnější, povznášející, a správnou sílu, která dokáže 
překonat i tu největší překážku na cestě k nejvyššímu duchovnímu cíli. 

Kdo v sobě pociťuje popud tyto překážky překonat a trvale a vážně používá výroky Ježíše, povznese tím ten nádherný proud 
síly k nejvyššímu centru mozku tak, jak to odpovídá původnímu plánu ! 

Komu se toto, podaří, ten nyní zjistí, jak je jeho rozum prosycován těmi nejkrásnějšími nápady, naplňován bohatě silou a 
schopností nabýt formu a použít ji pro požehnání všech lidí. Vzývám každého žáka, aby se o to pokusil a pozoroval 
výsledky ve své vlastní mysli a na svém těle ! 

Prociťte co nejhlouběji tato mocná slova „JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ a ŽIVOT ?" Opakujte to třikrát, v myšlenkách nebo nahlas 
a pozorujte, jaké povznesení vědomí vám to přinese ! Někteří to cítí při prvním pokusu, jiný teprve po více opakováních. 
Přesto můžete tušit, co může být dosaženo při trvalém používání ! 

Jestliže víte, z čeho se chcete povznést, potom existuje pouze jedna cesta k tomu, aby se to podařilo: odvraťte svou 
pozornost zcela od této věci a nasměrujte ji pevně na výše uvedený výrok. 

Tím může být zvládnuta každá příležitost vnější zkušenosti, každý proud špatně vedené síly může být ovládnut a 
nasměrován na pravý cíl ! 

Měl jsem žákyni, která chtěla z vnitřního popudu tyto mocné energie opět správně ovládat. Používala jen tuto větu a s 
nepatrnou pomoci dokázala povznést své tělo! Během jednoho roku zažila v celé vnější formě nádhernou změnu ! 

Zdá se to až neuvěřitelné, že jen tak málo lidi bylo schopno pochopit mocný význam těch nádherných slov pravdy, které 
jsou připisovány Ježíšovi. Nikdy v historii lidstva nebylo použito tolik mocných slov, jak je Ježíš nabídl v bohaté hojnosti a 
pouze ČÁST z nich byla použita v evangeliích. 

Každé z těchto zjištěni, pokud je svědomitě použito, v sobě nese příslušné ZÁŘENÍ a SÍLU  USKUTEČNĚNÍ ! Nemáte 
pouze sílu toho „JÁ JSEM", ale také osobně jeho pomoc, pokud  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 neomezenou MOCNOU 
BOŽÍ SÍLU, pak dostanete vše, co si budete pevně přát! 

Žákovi by nemělo připadat obtížné uznat a pochopit, že vnější zdánlivý svět zobrazuje pouze vlastní zkreslené tvořeni 
člověka, vyvolané klamným míněním, že to vnější je ta síla, zatímco existuje pouze jedna LÁSKA, INTELIGENCE a SÍLA, 
která může jednat: BŮH! 

Lidské a vnější nedostatky nebo odporující si slova nemají nic společného s všudypřítomnou DOKONALOSTÍ BOŽÍ, 
protože vše NEDOKONALÉ je tvořeni vnějších představ člověka. 



Obrátí-li se člověk k „MOCNÉMU JÁ JSEM" v sobě samém a dobře vědoucí, že BŮH není než DOKONALOST, každé 
vnější zdání oproti tomu nic než lidská slátanina v důsledku zneužiti BOZI SILY, pozná ihned, že může ve svém životě a ve 
své zkušenosti uskutečnit tu samou MOCNOU DOKONALOST, pokud se vnitřně ponoří do DOKONALOSTI BOŽÍ a 
přijme ji ! 

Je pouze jedna možnost tuto DOKONALOST přivést do vaší mysli, do vašeho těla a do vaší zkušenosti: znalost a uznání té 
MOCNÉ TVOŘÍCÍ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ zapustit do vaší vnější zkušenosti ! 

Říkejte žákům: „JÁ JSEM" posel této pravdy a jako takový říkám slova pravdy, která přinesou jisté výsledky, pokud budou 
udržována v mysli a použita bez váhání !" Žáci si občas namluví, že takový postup nemůže působit, protože se jeden den o 
to pokusí, příští týden však všechno zase zapomenou ! TOUHA po SVĚTLE a PRAVDĚ je:   PŘÍTOMNOST BOŽÍ V 
TOUZE, která se sama vhání do uskutečnění ! Použij k vnitřnímu osvícení následující zjištění: 

„JÁ JSEM to plné pochopení a osvíceni této věci, kterou znám a které bych chtěl porozumět !" 

Toho dne, až se vaše oči otevřou, aby viděli některé tyto nádherné Nanebevzeté bytosti rozkvete radost až do vši 
VĚČNOSTI.  „JÁ MÁM tu schopnost toto vykonat !" Kdo nezaujme tento postoj, nebude moci ve světě cokoliv 
uskutečnit, i kdyby si to přál! 

„JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ A ŽIVOT !" 

Kdo tato pravdivá slova co nejhlouběji promyslí a procítí, nasměruje bezodkladně v š e c h n y SÍLY své bytosti na 
CENTRUM svého mozku, který představuje zdroj jeho bytí ! 

Sila, kterou má toto konstatování, nemůže být nikdy nadhodnocena. S NÍ LZE DOSÁHNOUT VŠEHO, nejsou ji kladeny 
žádné hranice.Tuto pravdu používal Ježíš nejčastěji, v dobách svých nejtěžších zkoušek! 

Myslete vždy na to: KDYŽ chcete uskutečnit nějaký dobrý SKUTEK, je to vždy to BOŽSTVÍ ve vás, které vás k tomu žene. 

Ta nejhloupější otázka, kterou si lze představit, zni: „Dokázal si to vlastní zkušeností?" Každá jednotlivá bytost se musí o 
této skutečnosti sama přesvědčit, jinak to pro ni nebude vůbec nic znamenat! Pro každého nabývá nějaká věc teprve tehdy 
skutečný smysl, když ji prakticky použije. 
Cit v sobě nese jistou současnou představu a často cítíme nějakou věc s takovou jasnosti, že ji můžeme skutečně 
 vnitřně vidět. 

Povznesete-li se do stavu NANEBEVZETÍ, přijímají skoro ve stejném okamžiku myšlenky, pocity, formy a barvy tvar. 
Harmonicky zvuk je klidný!  Proto uklidňuje úchvatná hudba, zatímco nabubřelá hudba rozrývá ! 
 

 

Žehnání: 
„Ty mocné, vznešené, vítězné „JÁ JSEM", chvála a dík Tobě, že tě smíme chápat jako BOHA, který působí v nás ! 
Dej, abychom byli schopni cítit prostřednictvím Tvé MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI  a zářeni ten ohromný smysl Tvé Mocné 
Pravdy a Zázračné PŘÍTOMNOSTI ! 
Dej, ať nás náplni Tvé mocné zářeni oním chápajícím vědomím, abychom Tvé výroky pravdy poznávali a používali stále 
dokonaleji.  Chvála a dik Tvé MOCNÉ DOKONALOSTI a PRAVDĚ, které patří všem těm, kteří na TEBE hledí BEZ 
váhání! 

 
 

++++++++++  

 
PROJEV III. 

Saint Germain:                                                   10. října 1932 
Vzývání: 
Ty nekonečná vše pronikající přítomnosti! Ty, která k nám proudíš atmosférou Země svým mocným zářením ! Chvála a dik 
KRISTOVĚ SÍLE, LÁSCE a MOUDROSTI, které k nám tak jistě proudí a tím pozdvihují vědomí lidí nad nekonečné 
sobectví činnosti toho vnějšího Já ! 
Chvála a dik Tobě, že si kdykoliv smíme uvědomovat Tvou Mocnou Tvořící Přítomnost, a že v našem vědomém Poznání 
Tvého Já nám naplníš naši mysl a tělo Tvou čirou přítomnosti navždy! 



Přináším vám všem pozdravy ZÁŘÍCÍCH ZÁSTUPU ! 

Můj dnešní projev posílám z říše záření velkého Elektronového pásma ! Ze srdce Zlatého města přicházejí paprsky 
dvojčat, nositelé slova, světla a zvuku ! 

Nepředvídaně nás objal čas, protože teď musíme zřetelně pozorovat velká elektronová pásma, která obklopuji všechna 
stvoření od BOŽSTVÍ až k jednotlivé bytosti. Éterický pás okolo Zlatého města je více neproniknutelný, než metr silná 
stěna z oceli. A tak se může v menší míře každý jednotlivec obklopit elektronovým pásem nebo kruhem dostačujícího 
pochopeni činného principu SAMOTNÉHO BOŽSTVÍ, kterému může dle vlastni volby vtisknout libovolnou hodnotu. Ale 
běda tomu jednotlivci, který nasměruje síly svého elektronového pásma na ničení! Tyto se proderou potom do jeho vlastni 
vnější formy a zničí ji. Kdo však toto ochranné pásmo staví z MOUDROSTI a naplní je MOCNOU BOŽÍ LÁSKOU a 
TVOŘÍCÍ SILOU, ten se bude moci pohybovat ve světě, do kterého nebude moci proniknout žádná lidská nevědomost. 
Nyní nastal KOSMICÝ VĚK a všichni, kteří dosáhli určitého porozumění, musí tento NÁDHERNÝ ELEKTRONOVÝ PÁS 
vytvořit, použít ho a využít. Každé stvořeni, to znamená každý sebe vědomý čin, máji tento kruh čisté elektronové síly okolo 
sebe od přírody, ale z větší části tato síla není ovládána a tím se rozplyne. 

Kdo tento mocný kruh čisté elektronové síly vědomě vytvoří, tomu se již neztratí nic z té neomezené esence při tvoření, ale 
neustále ji má při vědomém užívání a při promyšleném řízení k dispozici. Pokud jsme několik měsíců vědomě prováděli tuto 
tvořivou činnost uvnitř tohoto elektronového kruhu, pak musíme velmi dbát toho, abychom této SILE určovali její cíle už 
jen prostřednictvím BOŽÍ LÁSKY ! 

Když se člověk začal stávat individuem, byl přirozeně tímto magickým kruhem obklopen, ale když se začalo vědomí 
zastírat, dostával tento silový obal trhliny, kterými unikala sila, až zmizela skoro úplně. Tento původní ochranný kruh 
představoval obal od přírody, nebylo to žádné vědomé tvořeni jednotlivé bytosti. 

Žáci světla se musí dát do práce, aniž se dají zmást, a vědomě vytvořit okolo sebe elektronový pás. Mají si ho představovat 
DOKONALÝ, bez trhlin a mezer. Pokud se dílo podaří, bude jim umožněno vědomě dosáhnout elektronového pásu 
BOŽSTVÍ a tam přijmout neomezenou MOUDROST, LÁSKU, SVĚTLO a pochopit použití jednoduchých zákonů, kterými 
si mohou podřídit každou tvořivou sílu ! 

Žák budiž varován, aby nikdy nezapomněl hledět vždy na své vlastni BOŽSTVÍ !!! Je to stvořitel jeho vlastního JÁ ! Nikdy 
by nemohlo být dosaženo ani té nejmenší dovednosti, kdyby ty bytosti, které JSOU ve svém vývoji dále, neposkytovali svoji 
podporu. 

Je jen jediný BŮH, ta jediná Přítomnost a JEJÍ VŠEMOCNÉ TVOŘENÍ ! Kdo pokročil dále ve svém vývoji je prostě větší 
částí BOŽSTVÍ v ČINNOSTI ' Kdo toto pozná, porozumí, proč může cítit: „JÁ JSEM zde a JÁ JSEM tam", protože všude 
existuje pouze JEDINÉ BOŽSTVÍ! 

Jestliže někdy žák pochopí, že NANEBEVZETÍ MISTŘI nejsou ničím jiným, než jeho vlastní vědomi na vyšším stupni 
vývoje, potom začne cítit, jaké nepopiratelné možnosti se mu otevírají. Zda nyní hovoří k BOŽSTVÍ samotnému nebo k 
Nanebevzetému Mistru světla nebo k vlastnímu BOŽSKÉMU JÁ, není ve skutečnosti žádný rozdíl, protože oni všichni JSOU 

JEDNO! 

Přesto však existuje rozdíl, pokud není ještě dosaženo tohoto stupně vědomí. Jednotlivá bytost je si pak skoro jistá, že vidi a 
pociťuje oddělení od Boha, ačkoliv toto oddělení není možné, s výjimkou nevědomosti vnější činnosti rozumu. 

Myslí-li žák na vnější formy, měl by si vždy uvědomovat, že tyto představují pouze vnější činnost té JEDNÉ 
INTELIGENCE. Toto by jej mělo navždy chránit před tím, aby se pokoušel pociťovat ve vlastním vědomi tuto JEDINOU, 
MOCNOU BOŽÍ SÍLU, která působí v jeho středu, jako oddělenou. 

Opět vás musím upozornit na to, že vám tato neomezená mocná BOŽÍ SÍLA nemůže vnucovat své nádherné energie k vnější 
potřebě, pokud ji nepozřete. Je pouze jeden způsob pozváni, kterým ji můžete dosáhnout a UVOLNIT: váš pocit hluboké 
ZBOŽNOSTI a LAS KY! 

Jestliže někdo vybudoval kolem sebe elektronový pás nebo kruh, tak jej nemůže proniknout žádná síla, s výjimkou 
BOŽSKÉ LÁSKY ! Pouze tvé vědomí BOŽSKÉ LÁSKY může vniknout do toho velkého vnitřního plamenného pásu 
BOŽSTVÍ, kterým ti zpět vrací své VELKÉ SILOVÉ PROUDY svými posly, NEJVYŠŠÍMI BYTOSTMI, které tak velmi 
překonávají všechno, co by sis mohl dnes představit, že není možné ti slovy zprostředkovat vznešenost jejich lásky, 
moudrosti a síly. 

Zase vám připomenu, že ten žák, který se odváží jednat a mlčet, bude pozdvižen do nejvyššího záření tohoto nejvnitrnějšího 
kruhu. Tam pochopí prostřednictvím vlastní zkušenosti a vize, o čem jsem zde hovořil. Duše, která je dostatečně silná, aby 



se oděla do svého brnění BOŽSKÉ lásky a kráčela vpřed, nenajde žádnou překážku, protože není nic mezi vaším současným 
vědomím a touto MOCNOU NEJVYŠŠÍ VNITŘNÍ SFÉROU, co by mohlo bránit prouděni BOŽSKÉ lásky! 

Jestliže jste se dotkli tohoto vnitřního kruhu a nahlédli dovnitř, pochopíte, jak nedokonalý je dnešní výraz BOŽSKÉ lásky. 
Kdo si jednou uvědomí tyto VELKÉ SFÉRY, do kterých je schopen se povznést, ten bude beze strachu pronikat stále 
hlouběji do záření toho MOCNÉHO INTELIGENTNÍHO STŘEDU VESMÍRU, ze kterého vyšly VŠECHNY světy a 
VŠECHNA stvoření ! 

Je mezi vámi mnoho silných, neohrožených duší, které tomuto rozumí a jsou schopny toto vědění prakticky použit k 
velkému požehnání pro sebe a ostatní ! Poznají PŘÍTOMNOST, která pulsuje v každém srdci, sílu, která pohání krev, 
esenci, která oživuje všechny vnější formy, všechno to je TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ! 

Probuďte se nyní, milovaní žáci, do této PRAVDY ! 

Nevidíte, jak je chybné, propadnout nevědomosti vnějšího Já, pociťovat bolest, nouzi a neklid, které jsou vytvářeny pouze 
nevědomostí a čilostí vnějšího Já ! Kdyby vám alespoň několik okamžiků vážného rozjímání dalo poznat, že může existovat 
pouze jedna Přítomnost, jedna inteligence, jedna síla, která je činná ve vaší mysli a vašem těle: 
BŮH ! 

Vidíte, jak jednoduché a přece plné sily je ve vás toto vědomí, které způsobí plné znovupoznání velké, čiré činnosti BOŽÍ ve 
vaší mysli a těle, aby Jeho nádherná nejvyšší esence zcela naplnila každou buňku ! Zdá se mi, milí žáci, že byste měli nyní 
tuto jednoduchou skutečnost vašeho pravého BOŽSTVÍ, které ve vás působí, snáze pochopit. Obraťte se vždy k NĚMU, 
chvalte JE, milujte JE, proste JE a žádej té HO, aby proudilo do každé buňky vašeho těla, aby splnil každou touhu vaší 
vnější činnosti, ve vašem domově i ve vašich záležitostech ! 

Pošlete-li vaše přání do světa, oděné do přítomnosti, síly a inteligence BOHA, pak nemůže jinak, než se splnit ! Musí vám 
přinést, co žádáte ! Přát šije pouze slabší formou žádosti, příkazu. Příkaz budiž splněným přáním ! 

Milovaní žáci, zbavte se už navždy jakéhokoliv strachu při použití této velké síly. Víte přece, že když ji zneužijete, sklidíte 
disharmonii. Použijete-li ji k tvoření, potom vám přinese tolik blaha , že budete pouze děkovat a chválit, než se probudíte do 
té skutečnosti, že tato neomezená síla je všudypřítomná a vždy čeká na vaše vědomé řízení ! 

Ten člověk, který tvrdí, že nemůžete svými myšlenkami přispět ničím ke svému povzneseni, ten udusil činnost a pokrok v 
každém jednotlivci, protože myšlenka a cit jsou TVOŘIVOU SILOU BOŽÍ v ČINNOSTI ! 

Neovládané použiti myšlenky a citu bez jasného cíle způsobilo všechny druhy nesouladu, nemoci a nouze. 
Někteří lidé tomu také věří, bezstarostně však pokračuji v tom, že tvoří svými vlastními neovládanými myšlenkami a 
přáními ve svém světě chaos. Kdyby se mohli tak lehce jako vy nadechnout, obrátit a věnovat své myšlení tomu tvoření z 
BOŽÍ LÁSKY jako hnací síly, vytvořili by si do dvou let   d o k o n a l ý   ráj ! 

I přírodní vědy dokázaly, že se tělo nebo vnější forma během několika měsíců zcela obnoví. Z toho můžete poznat, jak je 
snadné pomocí vědomého porozumění a použití pravých zákonů vašeho bytí působit na dokonalost, aby se u s k u t e č n i l a 
ve vašem těle, aby každý orgán přijal svou dokonalou, normální činnost. Po krátké době by nemohl nijaký nesoulad 
proniknout do vašeho myšleni a vašeho těla ! O, vy děti, které usilujete o světlo ! Tato velká výsada je tou velkou otevřenou 
BOŽÍ  branou ve vás, kterou nemůže nikdo zamknout, než vy sami. Používejte beze strachu vaši sílu i vaše BOHEM 
propůjčené právo vládnout a  b u ďt e   v o l n i ! Této dokonalé svobody můžete dosáhnout a udržet si ji pouze vědomě 
používaným věděním ! 

Nyní vám chci zjevit tajemství. Kdyby to mohl pochopit zlostný nebo nenaladěný člověk, odtrhlo by jej to od jeho 
zničujícího postoje a činnosti, už jen ze sobeckých důvodů. 

Osoba, která je zlostná nebo něco odsuzuje, vysílá k ostatním zničující myšlenky, pocity a slova ! Pokud ten napadený 
spočívá ve své vlastní BOŽI SILE (je s ní spojený), udeří tato vržená síla zpět na útočníka, zatížená stejnými vlastnostmi, 
které jí sám útočník vtisknul, zatímco ta klidná osoba tuto sílu do sebe pojme a tato mu slouží a vtiskne jí samozřejmě své 
vlastní hodnoty. Tak zničí původce nesouladu, který vznikl z hněvu a odsuzování, vědomě sám sebe, svůj činný svět, své 
záležitosti. 

Zde následuje důležitý bod, kterému by měli žáci rozumět. Kdo vědomě vstoupí do BOŽÍHO ELEKTRONOVÉHO 
KRUHU, udělá ze svého vnějšího tvoření a činnosti kanál pro nepřetržité proudění ČIRÉ ESENCE BOŽSTVÍ ! To je samo 
o sobě, i když se to tak navenek nejeví, jednou z největších služeb člověku, jejíž význam mohou pochopit jen nemnozí. 

Kdo ční do ELEKTRONOVÉHO KRUHU, vysílá stále toto záření celému lidstvu. Tímto způsobem působili po všechny 
věky oni nezištní poslové BOŽÍ, kterými proudilo požehnání a síla této povznášející přítomnosti i k těm, kteří jim 



nerozuměli. Pokud se opět někdo najde, kdo by mohl sloužit této velké, tryskající přítomnosti jako výstup, dalo by se to 
přirovnat k prvním kapkám vody v trhlině přehrady. 

Pokud je vědomí tímto způsobem neochvějně směrováno a udržováno, rozšíří se trhlina v přehradě a protéká stále více vody, 
až je nakonec spláchnuta každá překážka a celá sila letí k nám, aby nám sloužila! Přesto zde existuje rozdíl. Nahromaděná 
voda, která si dělá cestu, odtéká a dělí se, protože jí žádná síla nedává určitý směr. Uvolněná BOŽI SILA se oproti tomu 
obrací bezprostředně ke kanálu toho nejpřístupnějšího vědomí, připraví se tam a čeká na příležitost dostat se ještě dále. Tím 
se stává žák světla, vedle své činnosti v rozšiřovaní pravdy, určitým druhem artézské studny, z jejiž hloubky proudí 
MOCNÁ BOŽÍ ESENCE! 

Žáci by měli vždy myslet na to, že BŮH je přes všechna jejich nedorozuměni a nesoulad nebude kárat a odsuzovat, ale 
při každém jejich chybném kroku řekne svým láskyplným dobrotivým hlasem: 
„Povstaň, mé dítě, a zkus to znovu a neustávej, dokud nedosáhneš nakonec přece jenom skutečného vítězství 

a svobody svého práva vládnout, které ti propůjčil BŮH !" 

Kdo si je vědom toho, že učinil chybu, ten by měl vždy volat zákon odpuštění a prosit o moudrost a sílu, aby podruhé tu 
samou chybu již neučinil. BŮH není nic než LÁSKA !  JEMU je proto vlastní nekonečná trpělivost a je úplně jedno, kolik 
chybných kroků kdo učiní ! Stále znovu zní Jeho slovo plné porozumění: „ Vstaň a jdi k  OTCI !" Takové jsou LÁSKA  a 
SVOBODA, v jejímž dosahu mají BOŽÍ děti výsadu žít a jednat. 

Existuje pouze jeden mocný, nepřekonatelný průběh vývoje a ten se náplni SILOU vědomě tvořené LÁSKY ! 
LÁSKA je středem veškerého života. Čím vroucně  i do ní vstoupíme a vědomě ji užíváme, tím snadněji a rychleji 
uvolňujeme tu MOCNOU BOŽÍ SÍLU, která stále čeká jako nashromážděná energie, až najde v našem vlastním vědomi svůj 
vstup, kterým do nás a pro nás může proudit ! 

Poprvé za mnoho století jsou opět v činnosti proudy světla a zářeni Zlatého města nad Saharskou poušti a jsou směrovány na 
Ameriku a na svět a na Zemi ! Někteří lidé mohou toto zářeni vidět, aniž by věděli o co se jedná. Lidé by si neměli již déle 
namlouvat, že jednotlivé osobnosti mohou stále tvořit a vysílat své zničující SÍLY a přesto dlouho žít. 

Kdo by byl schopen používat tohoto věděni o elektronickém kruhu, neměl by být již nadále vyloučen z jeho požehnání ! 
Předávejte toto vědění dále, ale současně i s varováním před zneužitím ! 

Používejte zjištění: „JÁ JSEM naplněná činnost a nesoucí síla každé pozitivní věci, kterou si přeji." Používejte to jako 
všeobecné zjištění, protože tato nesoucí, sama sebe udržující síla je ve všem, c o   t u   j e ! 

„JÁ JSEM TADY A JÁ JSEM  TAM", ve všem, čeho byste kdy chtěli dosáhnout. Tato myšlenka vede znamenitým 
způsobem k pocitu, že používáte tu jedinou činnost. Tak se povznesete nad vědomí, které by vám chtělo předstírat, že jste 
odděleni od BOŽSKÉHO CELKU. 

Žehnáni: 
O, vy Mocní Zlatého města! Jsme osvíceni a oslaveni  ve TVÉM NÁDHERNÉM VYZAŘOVÁNÍ ! 
Jsme upřednostňování použitím TVÝCH VELKÝCH PAPRSKU ! 
Jsme požehnáni vědomým poznáním TVÉ MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI! 
Obestři nás navěky SVÝM NEJVYŠŠÍM SVĚTLEM ! 

 
 

                                                                                     ++++++++++ 

 

PROJEV   IV. 

Saint Germain:                                                    13. října 1932 
Vzývání: 
TY MOCNÝ STRAVUJÍCÍ PLAMENI BOŽÍ ! Klaníme se TVÉ MOCNÉ VZNEŠENÉ SÍLE ! Těšíme se z TVÉ 
PŘÍTOMNOSTI v srdci každého BOŽÍHO posla, který JEHO služby a síly přivádí k lidem k jejich požehnání ! Chválíme a 
děkujeme za to, že TVOJE PŘÍTOMNOST změnila chod věcí, a že TY jsi tím, čím jsi TY vždy byl: MOCNOU ŘÍDÍCÍ 
INTELIGENCÍ ! 

Chvála a dík TVÉMU stravujícímu ohni a TVÉ tvořivé činnosti, které jsou přítomny v srdcích nás všech a JSOU připraveny 



být plnou silou k dispozici každému vědomému přání ! Chvála a dík za to, že JSI všude tou stravující Přítomnosti, to „JÁ 
JSEM tady a JÁ JSEM tam a JÁ JSEM ta SÍLA, která všechny věci očišťuje !" 

„JÁ JSEM tou vznešenou „PŘÍTOMNOSTÍ", JÁ JSEM tou vítěznou SILOU, JÁ JSEM Tvou mocnou energií, TVÝM 
stravujícím plamenem v každé hodině !" JÁ vám přináším pozdravy ze srdce tvořivého ohně ! 

Ten tvořivý oheň, to JÁ JSEM, je plamenem BOŽÍM, JEHO mistrovskou Přítomností, zakotvenou v srdci každého 
BOŽÍHO dítěte. V některých je to jen jiskra, ale ta se může správným větrem rozhořet v tvořivý oheň, ve stravující plamen. 
Tato mocná Přítomnost, BŮH, je ve svých nesčetných činnostech nebo konáních tím VŠUDYPŘÍTOMNÝM TVOŘENÍM, 
které mohou použít všichni bez omezení, pokud vyloučí ze svého poznání vnější zdání, pokud odvrátí svoji pozornost od 
tohoto přeludu, který je nekonečně dlouhá léta upoutával. 

Dnes má každý pokročilejší žák před svým zrakem v atmosféře žezlo síly a výsosti. Žáci mohou nejprve povznést svůj 
rozum k žezlu výsosti, uchopit je a používat, dokud šije lépe neuvědomí, a poté jim bude navždy k dispozici hmatatelně a 
viditelně. 

Toto není žádný zbytečný přislib: „Kdo hledá SVĚTLO, ten se chopí opět žezla moci." Jestliže jdeme po pěšině v lese, tak 
víme, že se můžeme vrátit tou SAMOU CESTOU, pokud si to jen budeme přát, musíme se však sami rozhodnout ! 

Tak jsme již po staletí hledali ve vnějším světě sílu a výsost a zjistili jsme, že vseje pouhým zdáním, jen tekutým pískem, 
který může být již zítra odvanut. 

Když se ujmete radostně vaší BOŽÍ VLÁDY, můžete pevně spočinout na viditelném základu skály PRAVDY, na BOHU. 
Tam vámi nemůže otřást žádné vnější rušení, pokud vaše vědění vychází z praktických zkušeností. 

Hledači pravdy se diví, proč nezůstávají pevně zakotveni ve svém rozhodnutí, neochvějně se pevně držet BOŽI 
PŘÍTOMNOSTI, která je jejich oblastí moci. Málo se snaží analyzovat vnější tvary, aby se naučili poznávat, co za tím je a 
co způsobuje rušení, otázky a pochybnosti. Kdo přesto používá moci, která mu přísluší a vnikne hluboko do příčin, bude 
moci lehce vytrhnout plevel ze zlatého obilného pole a rychle se osvobodit od oněch rušení, které způsobují pochybnosti v 
nich samotných - a zpochybňují dokonce i BOŽÍ Přítomnost, která  pulsuje v jejich srdcích ! 

Pokud jsou žáci k sobě a ke svému BOŽSTVÍ a k té JÁ JSEM PŘÍTOMNOST upřimní a vše, co jim přináší vnitřní rušeni 
vytrhnou, budou potom schopni cítit to MOCNÉ SVĚTLO a ZÁŘENÍ toho VELKÉHO BOŽSKÉHO JÁ, bude jim připadat 
velmi lehké realizovat tu velkou JÁ JSEM PŘÍTOMNOST v LÁSCE a INTELIGENCI ! Daruje vám potom navždy z 
nevysychajícího zdroje SÍLU a SEBEVĚDOMÍ nebo to, co potřebujete, aby vaše nohy pevně spočinuly na skále pravdy, 
která je jedním z největších drahokamů v království BOŽÍM. Jakmile šiji vyprosíte, byť i tichým pokynutím, pak zachytíte i 
její oslňující záření ! 

Ó, vy žáci dneška ! Držte se houževnatě té MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI, která bije ve vašem srdci, jejíž život proudí vašimi 
žilami, jejíž síla zaplavuje vaši mysl ! Máte svobodnou vůli a můžete volit své hodnoty a cíle: 

Požehnanou DOKONALOST nebo zatěžující nedokonalost! 

Nezapomeňte nikdy, je to vaše chyba, jestliže se neobrátíte k této MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI, a tím vyrobíte nesoulad a 
nepořádek ! Dejte si čas, abyste poznali co nejvíce tuto mocnou silu a nechtějí plně působit ve vašem životě ! Nebuďte 
netrpěliví, když se úspěchy neukáží tak rychle, jak byste si přáli ! Jsou závislé na tom, jak rychle jste schopni přijmout 
PRAVDU a jak silně spolupůsobí vaše city. 

Ta mocná energie, která prochází vaši myslí i vaším tělem, je čistou elektronovou silou BOŽÍ, je tou mocnou JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOST ! Udržujte své myšlenky radostně a pevně na BOŽSKÉM JÁ, na tom původu vašeho bytí a vašeho života. 
Pak může ta čistá elektronová síla bez zábran ve vás dále působit, nedotčena lidskými disharmonickými zátěžemi. Pokud 
však necháte své myšlenky, ať již vědomě nebo nevědomě, ovlivňovat nesouladem, který vás tak často obklopuje, změníte 
tím barvu a vlastnost této zářící ČISTÉ ENERGIE ! 

Tato SILA musí působit a jste to vy, kdo se má rozhodnout, jakým způsobem se to má stát. Nikdy si nenamlouvejte, že byste 
se mohli vyhnout této prosté skutečnosti. Představuje nezměnitelný zákon BOŽÍ a žádná lidská bytost jej nikdy nemůže 
vyloučit. Pokud chce žák stále postupovat dopředu, musí tomu rozumět a řídit se podle toho. Říkám vám, milovaní žáci, 
SEBENÁPRAVA je otevřenou bránou k vašemu mocnému OSVÍCENÍ a OSVOBOZENÍ ode všech omezení ve vnějším 
světě konání a nic nemůže tuto PRAVDU odsunout, i kdyby jste chtěli ji sebevíce zpochybňovat, bát sejí nebojí porazit. 

Mnoho žáků dojde až k určitému bodu porozumění, kdy se jim zjeví všechny výsledky jejich konání a oni vidí zpětně 
všechny svoje chyby a přesně vědí, 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 , co jim odkryje chyby minulosti, by je mělo naplnit tou největší 



radostí, protože jim jsou konečně ukazovány věci, které nutně potřebují opravit. Kdo ví, že také má tu SÍLU změnit své 
myšlení, měl by se radostně do tohoto přetváření dát ! 

Síla BOŽÍHO ŽIVOTA,která bije ve vašich srdcích,je bezpodmínečným důkazem,že v sobě nosíte inteligenci a BOŽÍ 
SÍLU,kterou můžete rozpustit  a strávit všechny omyly a disharmonické výtvory,které jste k sobě vědomě nebo nevědomě 
přitáhli.  K takovémuto nežádoucímu výtvoru můžeme říci : 

„JÁ JSEM ten MOCNÝ STRAVUJÍCÍ PLAMEN, který nyní stráví všechny minulé a dnešní omyly, jejich 
příčiny a následky a všechno nechtěně stvořené, za které je zodpovědné mé vnější Já !" 

Zdá se to být tak zvláštní, že může připadat žákům těžké udržovat ve svém vědomí to zakotvení a poznáni té NEOMEZENÉ 
SÍLY, kterou přece uvádějí do pohybu, když říkají: „JÁ JSEM !" Pokud rozum, který představuje vnější činnost, toto ví, 
měli by to žáci se vší svou SILOU zesilovat prostřednictvím vroucího procítění PRAVDY toho „Já jsem" ! Potom by v 
praktickém použití dělali daleko rychlejší a důraznější pokroky. Říkám vám, milí žáci, dospěli jste nyní tak daleko, že 
můžete tuto SÍLU používat s větším a mocnějším účinkem a můžete se osvobodit od pout omezenosti, která vás tak dlouho 
svazovala ! 

Začněte nyní s radostnou rozhodností dělat pořádek ve svém domě. Kdybyste čekali váženého  hosta, potřebovali byste jistě 
na to celé dny, abyste k jeho uvítání všechno pořádně vyčistili, vyprali, zkrášlili a připravili. 
O to důležitější je tedy připravit se na tohoto vysokého prince LÁSKY a MÍRU, prince stravujícího ohně. aby on mohl ve 
vás bydlet a vžit si dozor nad elementem očistného ohně ! 
Když myslíte na Oromasise, prince elementu ohně, tak je to ten plamen TVOŘIVÉHO OHNĚ  UVNITŘ, který jej volá na 
pomoc, aby byla vznícena ta tvořivá síla, která přináší  nepředstavitelně velké výsledky. 
Nemohu si vzpomenout na žádnou dobu, ve které bylo hledači světla poskytováno k použití 
tolik přirozené pomoci, jako dnes!  Toho by měli žáci s radostnou horlivosti využít! 

Mluvíte-li ve jménu, se SILOU a PLNOU MOCÍ MOCNÉHO „JÁ JSEM", uvolňujete neomezenou energii, která se podřídí 
vašim příkazům a splní vaše přání. Proč ještě dovolujete pochybnostem a strachu, aby vás tísnily, když víte: „JÁ JSEM ty 
otevřené dveře, které nikdo nemůže zavřít, ta brána k velké hojnosti BOHA, který čeká na to, aby se se v s i moci do tebe 
vléval, aby tě léčil, žehnal ti a bohatě tě obdaroval !" Mějte odvahu pocítit tuto mocnou autoritu: „BÝT, cítit a užívat BOHA 
VE VÁS !" Milí žáci, cožpak nevidíte, že můžete vyjádřit DOKONALOST, pokud se rozhodně a dostatečně pevně postavíte 
za své poznání: „JÁ JSEM ta MOCNÁ ELEKTRONOVÁ ENERGIE, která proudí, naplňuje a obnovuje každou buňku mé 
mysli a mého těla v tomto okamžiku !" 

Pokud to celou vroucností svého srdce cítíte, můžete během několika málo minut nebo hodin rozpustit každé rušivé zatíženi 
v MYSLI a TĚLE a dovolíte oné MOCNÉ ČISTÉ SÍLE dokončit její práci, aniž by byla zkalena a dotčena jakýmkoliv 
nesouladem ve vašich vlastních myšlenkách. Můžete obnovit každý nerv, každý orgán a každý úd svého těla skoro okamžitě 
a přivést je zpět do stavu DOKONALOSTI. O, proč to necítíte, proč to nepoužíváte ? Až začnete zažívat překvapující 
výsledky, zvýší se vaše důvěra skokem a váš rozum se naučí se opírat se vším přesvědčením o tuto MOCNOU 
PŘÍTOMNOST ! 

Pokud se vám zdá, že vám schází k řešeni nějakého úkolu potřebná síla, potom se radostně a rozhodně pozvedněte do 
VEDENÍ: 

„JÁ JSEM ta mocná Přítomnost této čilé zářící energie, která proudí mou myslí a mým tělem a která odmítá vše, co jí 
není rovno. Já se navždy stavím do této čilé zářící energie a  r a d o s t i !" 

Tuto čistou sílu můžete pohybovat vaším rozumem a tělem, tak jako já mohu pohybovat před vámi svou niku. Nejdříve si 
myslíte, že necítíte žádnou velkou magnetickou, elektronovou SILU skrze vás proudit. To ovšem nedokazuje, zeji 
nepřijímáte, přestože jste ji vší mocí volali, aby vámi proudila ! 

To samé by někdo mohl říci, když ve svých záležitostech nemůže docílit nijakého dokonalého řešení. Žák může vybídnout 
tu „MOCNOU PŘÍTOMNOST toho JÁ JSEM", vyslat ji do svých záležitostí a do svého světa, poručit jí strávit všechno, co 
jí není rovno a nahradit všechno MOCNOU DOKONALOSTÍ BOŽÍ, tím „JÁ JSEM"! Přikažte JÍ, zachovat sama sebe a 
pověřte onu dokonalost, aby projevila svou neustálou moc a SÍLU a očistila váš svět od každého nesouladu, protože „JÁ 
/SEM" ta nejvyšší MOC - TO TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ /" 

Není nutné se přitom namáhat nebo činností svého těla způsobovat napětí, přesto se můžeme pozdvihnout do moci a 
důstojnosti PLNÉ MOCI BOŽÍ a v y č i s l i t vše, čeho je třeba. Abychom toho dosáhli, nemusíme hovořit NAHLAS, spise 



úplně tichým, velitelským tónem. Postavte se sami v místnosti a prohlašte: 

„JÁ JSEM mistrem svého světa ! JÁ JSEM ta vítězná inteligence, která jej ovládá. Posílám do svého světa tuto mocnou 
zářící inteligentní ENERGII BOHA !!! Já vyžaduji, aby stvořila vše dokonale, aby přinesla hojnost BOŽÍ a zviditelnila ji v 
mých rukou a k mému použití. JÁ NEJSEM již více malým DÍTĚTEM KRISTA, nýbrž mistrovskou Přítomnosti, dorostlou 
do plné výše, a JÁ pravím i vyžaduji s  PLNOU  MOCÍ!" 

Tímto způsobem mohou být stráveny omyly a NEDOKONALOST, které kdo stvořil, a ta plná moc toho „JÁ JSEM" může 
bez prodlení nově tvořit v DOKONALOSTI, co si přeje . Je věčně proudící SILOU, dokud seji nepostaví do cesty 
disharmonická činnost vašeho myšlení a cítění. Rád bych, abyste cítili, že jste tou jedinou autoritou v každém z vašich světů. 
Nikdy se neobávejte, že by zdokonalení vašeho světa jakýmkoliv způsobem mohlo poškodit svět nějaké jiné bytosti, pokud 
máte čisté úmysly a nechcete nikomu ublížit. Nehraje žádnou roli, co o vás říká vaše okolí, nebo jak velice se snaží vám 
vnutit svoje pochybnosti, obavy a omezeni. Vy jste tím nejvyšším vládcem ve vašem světě a vše, co musíte udělat ke své 
ochraně, je obsaženo ve slovech: „JÁ JSEM ten MOCNÝ MAGICKÝ OCHRANNÝ OBAL okolo mne, který Je 
nepřekonatelný a který' odvrátí každou rušivou myšlenku, každou disharmonii, která by chtěla ke mně proniknout. JÁ JSEM 
ta DOKONALOST mého světa a tento stojí vlastni silou!" 

O, vy milovaní! Už není třeba déle se divit a váhat a o TOM SLOVU: „JÁ JSEM" - o této autoritě pochybovat! Kupředu ! 
Odvažte se být touto BOŽÍ autoritou a užívat ji ! Zvýrazňuje se v „JÁ JSEM" každé věci. Vzdejte se konečně jakýchkoliv 
obav ! Přece toužíte po přítomnosti těch VELKÝCH  NANEBEVZETÝCH ! Pak tedy: 
„JÁ JSEM" ta viditelná Přítomnost oněch velkých milovaných  Nanebevzetých Mistrů, od kterých si přeji,aby se přede 
mnou zjevili a o jejichž pomoc prosím !  
 
Nyní jste dosáhli stupně,kdy můžete vykázat z vašich myslí veškerý nesoulad. Naplňte svá srdce touto čistou elektronovou 
ESENCÍ a do té „PŘÍTOMNOSTI“ nevnikne žádný nesoulad. Opět vám pravím: vy jste tou nejvyšší mocí ve vašem světě a 
když naplníte touto esencí vaše myšlení, nemůže se vás dotknout žádný zmatek. Chceme použít tuto moc k rozpuštění 
veškerého nesouladu a prohlašujeme plni jistoty: „BOŽSTVÍ !" 

„JÁ JSEM to nejvyšší v člověku, kamkoliv jdu-JÁ JSEM tvořící B O Ž S T V Í !" 

Žehnání: 
„ Mocný tvořivý Ohni, chválíme tě a děkujeme ti za tvoji velkou dnešní VŠUDYPŘÍTOMNOST, která všude uzdravuje a 
žehná a všemu prospívá!" Vstup do srdcí lidí svou tvořivou Přítomností a svým ochranným duchem a nech zavládnout tu 
plnost BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI své nadřazenosti na všech vedoucích místech celé země a celého světa. Dej, aby veškerá 
moc ležela v rukou tvých školených a osvědčených poslů, aby mohli řídit všechny vysoké úřady s Boží pomocí, aby mohl 
být celý svět uzdraven a požehnán a vždy mohl kvést, aby byly všechny temné vlivy rozpuštěny a navždy odeslány pryč !" 

Poznámka: Zástupy andělů se radují nad návratem poutníka, který konečně našel cestu zpět, který tak dlouho hledal autoritu 
ve vnějším světě a našel tam jen prázdné mísy. Vrací se domů poté, co promarnil SVOJÍ SILU a tam nachází PRAMEN, který 
jej znovu posiluje, který jej znovu postaví na nohy i přes odporující známky stáří. Tak můžete být obnoveni a znovu se 
objevit v plnosti mládí a síly, protože taková je cesta života, božského života ! On udržuje udivující činnost vibrací a obrací 
se ke každému dobrotivým a mírným hlasem. Je dokonale nádherné, když nyní můžete vidět toto vnitřní pohnutí ! 

Dovolte každému jednotlivci vstoupit do tohoto štěstí a LÁSKY dokonalé poslušnosti a  uvolnit tu velkou BOŽÍ SÍLU ! 
Kdo se o d v r a t i od vnějšího a ponoří se do nitra, od toho odpadne ihned veškerý  nesoulad! 

Éterická města 
Nad velkými pouštěmi jsou éterická města: jedno nad Saharou, jedno nad pouští GOBI, pro Severní Ameriku nad 
Arizonskou pouští, pro Jižní Ameriku nad Brazílií. 

Lidé by měli vědět a měli by být vedeni k poznání, že se objevují stále znovu obyvatelé měst, kteří se rozloučí takzvanou 
smrtí a znovu se inkarnují na tom samém místě. Příčinou je, že se vytvořily vztahy, které je táhnou zpět do stejného okolí. 
Žák, který se má znovu inkarnovat, by měl přikázat: 
„Já se příště narodím v rodině velkého světla !" 

To by mu otevřelo dveře k velkému urychlení vnitřního vývoje. 

 

                                                                                   ++++++++++ 



 

PROJEV V. 

Saint Germain: 

Vzýváni: 

Ty mocná nekonečná přítomnosti, Ty všepronikající UZDRAVUJÍCÍ PŘÍTOMNOSTI! Sestup a dovrš SVÉ DÍLO ! Ty 
mocná nekonečná inteligence, daruj nám Svou důvěru  a sílu ! Naplň ROZUM a tělo každého jednotlivce SVOU zářící 
PŘÍTOMNOSTÍ ! 

Naplň každou buňku SVOU ZÁŘÍCÍ PŘÍTOMNOSTÍ ! 

Prokaž svou přítomnost svým vítězným mistrovstvím a silou ! Mocná PŘÍTOMNOSTI MISTRA v každé bytosti - vystup ! 
Zhasni vnější lidské Já a ujmi se vlády teď a navždy ! Existuje pouze jedna inteligence, přítomnost, esence a LÁSKA a to jsi 
TY ! Vlévej své záření tímto vnějším masovým obalem a nařiď své DOKONALOSTI, aby se zformovala a udržovala 

Přináším vám pozdravy od velikého zástupu, který vyzařuje neustále paprsky a inteligenci. 

Vyslovte příkaz: „JÁ JSEM čistá elektronová esence, která naplňuje mou mysl a tělo a já nestrpím nic jiného !" BŮH v 
tobě J e po všechny časy MISTREM všech poměrů. Říkej často: „JÁ JSEM vždy tou vítěznou PŘÍTOMNOSTÍ toho 
MOCNÉHO „JÁ JSEM" ! 

POCIŤTE, jak mocný proud elektronové esence naplňuje vaši mysl a vaše tělo a neprodleně vypne veškeré rušivé děni a 
propůjčí vám vědomi MISTROVSTVÍ a vítězství !" 

Přikázáni: „BOŽSKÁ PŘÍTOMNOSTI ! Nech proudit své záření touto myslí a tímto tělem a nařiď, aby tvá MOUDROST 
vždy řídila každou vnější činnost !" 

Uvědomme si to léčivé záření, které naplňuje náš domov. Velkou potřebou Přítomnosti je: 

Léčení národů a jednotlivých lidí ! Jednotlivci bude poskytnuta pomoc přílivem elektronické energie do jeho mysli a jeho 
těla, aby byla naplněna každá buňka a tímto i když rozšířeným způsobem bude poskytnuta pomoc také celým národům ! 
Národ je skupinou jednotlivých bytostí a přírodních stvoření. Máme tu samou sílu: individualizovanou Přítomnost BOŽÍ. 
Proto víme: „JÁ JSEM všudypřítomný a když se rozšíří mé vědomí tak vím, že jeho síla se všude vrhá do činů, a to v 
buňkách skupin ve světě, jakož i v tělech jednotlivců !" 

Musíme poznat, že činná Přítomnost BOHA je všemocná a všudypřítomná, že není nikde koutku, který by byl bez tvořící 
Přítomnosti BOŽÍ, a že se tato činná Přítomnost chopí všech lidských výtvorů a váže je a v okamžiku stráví vše, co není ve 
shodě a co je nežádoucí. Pokud jednotlivec používá elektronového pásu,který jej obklopuje, musí vědět,že jej musí 
bezpodmínečně  učinit nepřekonatelným ochranným valem. Jeho ochranou se projevuje  BOŽÍ MOUDROST a odvrhuje 
prostřednictvím  našeho vědomého konání vše,co nemá být přijato. Tato všudypřítomná moudrost a inteligence nám dává 
vždy vycítit co máme odmítat,ať se jedná o pocit, myšlenku nebo potravinu,která by nám mohla uškodit. 

Přirozená Činnost životních toku vše ohmatá, podobně jako světlomet. Vnější tvořeni by mělo být vždy pozváním pro 
schopnost přijímat ty životni toky, které představují čistou kosmickou energii a neustále protékají atmosférou Země. 

Může to být také tak. ze tyto energie narazí' na stavy, které jsou příliš hutné, aby jimi tato energie mohla proniknout. Potom 
jde tato energie pres nebo pod nimi a přesto si najde svou cestu. Od začátku tohoto roku by se měl každý člověk naučit 
chápat, že se pohybuje trvale v dosahu mocných léčivých proudů ! Silou Ciclopey, tajné HVĚZDY LÁSKY, a paprsků 
Zlatého města (sou trvale vysílány zemskou atmosférou proudy obrovsko léčivé síly. Tyto jsou ve své podstatě SILOU 
BOŽI v činnosti, a nemohou tudíž nikdy vyschnout. Pokud si jednotlivec uvědomí jejích přítomnost, uschopňuje jej to 
kdykoliv vstoupit do styku s těmito paprsky ! 

Žáci, kteří milují svou vlast a chtějí pomoci svému národu by měli vědět, že tyto léčivé proudy dosáhnou nejen jednotlivce, 
nýbrž mohou být vnášeny jako inteligentní plamen také do poměrů, do míst a na úřední místa. Jejich působení chce dětem 
Země přinést ochranu a zvýšení vibraci' a k tomuto ještě nikdy od stvořeni této planety nedošlo tak mocným způsobem. 

Čím více lidí si skutečně a vážně uvědomí toto děni, tím více mocných pomocníků dospěje pro toto zcela neobvyklé dílo. 



Neblahý vliv, se kterým se setkáváme při tomto působeni. vyvěrá z vědomé manifestace rozumových sil, se kterou přišli 
komunisté ' Ti. jenž by se chtěli stát skutečnými posly, by se měli zamyslet nad touto myšlenkou, dokud nepochopí její plný 
význam' Budou se vědomě namáhat i když vědí, že nic nemůže rušit tyto proudy stravující elektronové síly - které jsou 
vědomě vysílány zemskou atmosférou - a že do každého vědomého upřímného úsilí jednotlivce, který chce pomocí, vproudí 
vědomi této síly, tak jak ji doposud tešte nikdo nikdy nezažil ! 

Existují stále lidé velké dobroty a ochoty, kteří přesto zažijí něco na způsob úleku, když si náhle uvědomí, že by se měli 
vzdát určitých potravin (masa) a zvyklostí. Jim bych chtěl říci, že Boží INTELIGENCE v každém z nás je k tomu přivede, 
aby zanechali těch věcí, které na určitém stupni s touto velkou Přítomnosti nejsou v souladu, přirozeným způsobem. Jestliže 
se chce někdo vědomě žhavit nějaké věci, musí mít něco, o čem čiti, že mu to nabízí určitou jistotu. Pokud si toto hledači 
uvědomí, vzroste v nich také důvěra a SÍLA. aby tento krok mohli učinil! 

Jak jsem již zmínil, postaví! bych se vědomě každý den několikrát - minimálně jednou - ve svém domové a nabil bych ho 
touto čistou elektronovou energii, aby ta Přítomnost BOŽÍ mohla udržovat v odstupu od domu vše, co není dle našeho přáni: 
nezdravé jídlo, MYŠLENKY, zatěžující vibrace ' 

Pokud zjistíte, že se někdo blíži, tak udržujte ve svém vědomi: „JÁ JSEM to Čisté zářeni LÁSKY, které tyto lidi obklopí a 
tímto rouchem je obejme, když přicházejí a když odcházejí 

Pokud jste si toho vědomi, odějete je skutečně a oni toto roucho budou nosit, dokud se u vás budou zdržovat a bude jim to 
dávat SÍLU  

Kdo vstoupí do vašeho domu, zaslouží si vaši podporu, a to jej uschopni přijímat plnou, žádoucí pomoc a vás to učiní 
šťastnými, zeji můžete poskytnout !  

Můžeme dosáhnout jakkoliv velkého vedeni, nebudeme mít však nikdy právo někomu vnucovat poznáni Či výchovu. 
Pouze pokud žáci používají, co slyší a přijímají, mohou se kdy naučit poznat skutečnost. 

Říkáte-ti „JÁ JSEM", uznáváte tu SILU, která láme všechny protichůdné zábrany a podmínky. Lidské Já je rovno 
hladovému lvu v džungli. Roztrhá vše Jen aby se dostal k potravo. V tomto stavu by lidské vědomi roztrhalo na kusy 
nejlepšího přítele, .jen aby mohlo prosadit svou vůli ' 

V každé astrální oblasti je tento prvek lidské žádostivosti a kdo svou mysl neuzavře zcela před astrálním světem bude stále 
zjišťovat, že jeho dobrá předsevzetí jsou mařena. Nechává přece otevřené dveře SILE. která je chytřejší než vše, čím se 
vyznačuje vnější svět. Mnozí mini, že v astrálním světě existuji také dobré sily. Říkám vám, nikdy z astrálního světa 
nepřijde žádná dobrá sila. Každá dobrá síla, o které se zdá, že odtud přichází, přichází odjinud a pouze astrálním světem 
prochází, ovšem pomoci vlastního tunelu světla, aby mohla projít neporušena ! 

Především: Co produkuje astrální svět ? Existuje pouze jedno místo, kde mohou nežádoucí stvořeni nalézt domov, a loje 
astrální oblast jako předstupeň lidské činností ' Tato říše astrální činnosti v sobe nese všechna nepřátelská stvoření, která se 
nashromáždila po všechna ta staletí! Proto je naprosto jasné, že ze styku s ní nemůže vzejit nic dobrého ! 

V astrálu není ani stopa po KRISTU ! 

Existuje tak veliký rozdíl mezi říší astrální činnosti a tím, co někteří nazývají astrální hvězdou, jako mezí světlem a tmou ' 
Přesto není také dobře rozuměno takzvané astrální hvězdě. Nazývá se ve skutečnosti „Hvězda Astrea !" Není to žádná říše, 
nýbrž činnost, a to Čtvrté sféry ' Hvězda „Astrea" je kosmickou bytostí, jejíž dílo spočívá v tom. že rozpouští všechno možné 
uvnitř astrální říše a snaží se dosáhnout jednotlivé bytosti, jejichž pozornost je astrálem přitahována. Tato velká bytost dříve 
nebo později vzbudí pochopení takových lidi a vymaže jejich touhu po spojem' s touto říši neštěstí. V astrální říši se 
nezdržuje žádné dítě ! Domovem děti, které opouští Zemi, je éterická říše. Lidé, kteří dlí v těle, se zdržuji během svého 
spánku ve stejné sféře, jako ti. co opustili své tělo. Existuje podpůrné vědomi té ..JÁ JSEM Přítomnosti", s jehož pomoci 
můžeme dosáhnout neuvěřitelných výšin, pokud si jej vezmeme při usínání sebou. Máte-li ve vědomi vnější výraz té „JÁ 
JSEM Přítomnosti" a vezmeme-li si je sebou do jiných říší, je to velmi vysoká podpůrná Přítomnost ' 

Existuje Činnost v životni zkušenosti, která vyžaduje vědomé uznáni a použití té „JÁ JSEM Přítomností", toho tvořivého 
BOŽSTVÍ Vezmeme-li si toto vědomí sebou závojem spánku, uschopníme duši. aby mohla být s neomezenou sílou činná 
mimo tělo. Představte si, že by muselo být nutně něco vykonáno v tělesné činnosti. Před usnutím si můžeme říci: 
„Pomocí té MOCNÉ SILY a INTELIGENCE, té „JÁ JSEM", se vydávám, zatímco mé tělo spí, kupředu a spojuji se s touto 
potřebou, ať je to cokoliv, abych to bohatě splnil !" 

S tím věděním, že tato činnost je nesena svou vlastni SILOU, nemůže dojit k omylu ! Je to mocný prostředek, jak uvést do 
pohybu tu „JÁ JSEM Přítomnost" ! Cokoliv nařizuje to „JÁ JSEM" zatímco tělo spi, to m uší být poslechnuto! 



Vzpomínám si na jednu událost tohoto druhu, kdy mělo být dosaženo ochrany. Ta osoba měla Jisté vědomí v této 
přítomnosti. Skoro již spadla ze skály a tato „JÁ JSEM Přítomnost vystavěla,ihned záchranu, zachytila tělo a zanesla jej zpět 
do bezpečí. Jdeme-li určitou cestou na místo, které může být nebezpečné, měli bychom vždy rychle  a rozhodně něco udělat 
ke své ochraně,protože dříve než je tělo pozdviženo, má  více nebo méně pracovat v oblastech, kde přichází do styku s 
vnějším lidským světem myšlení. Pokud žák slézá hory, musí se vědomě chránit ! Musí to činit a sice vědomě! 

Chrání-li se vědomě žák neustále, může ochránit jiné lidi před zničením! 

Ochranná myšlenka na moři: „BŮH je všemocnou silou, která řídí a ochraňuje tuto loď, proto se tato pohybuje v oblasti 
bezpodmínečného bezpečí !" 

Nastoupíte-li vědomou cestu, musíte být kdykoliv pozorní a činní ! Někteří by mohli být názoru, že tento podnět vyvěrá ze 
strachu. To však nesouhlasí ! Je to uznáni té VŠUDYPŘÍTOMNÉ OCHRANNÉ SÍLY ! 

V autě: „Bůh je vševidoucí a vševědoucí. Předvídá a přirozeně zabrání každé nevítané srážce ! 

Řeknete-li: „BŮH řídí toto vozidlo", spěchá Boží zrak celé silniční tahy a kilometry dopředu a pohánějící vůle vyjasni a 
vyčistí cestu: „Protože BŮH toto vozidlo řídí, nemůže nás nijaká překážka rušit !" 

Ze dvou důvodů mohou žáci utrpět nehodu: když dostanou vztek a otevrou „dveře" nebo když JSOU nepozorní. Konáme-li 
nějakou věc v souhlasném dynamickém postoji, dává to našemu vnějšímu Já jistotu a věc se podaří. 

Chcete-li vytvořit elektronický pás okolo jiných lidí, řekněte: 

„JÁ JSEM ten ochranný elektronový pás okolo X." Jakmile řeknete tato slova, vytvoří se ihned nepřekonatelný 
elektronový pás. Dejte pozor: když řeknete: „JÁ JSEM" je okamžitě každé přáni všemocným způsobem ihned splněno ! 
Nemůžete použit „JÁ JSEM Přítomnost" aniž byste bezodkladně nevyvolali činnost ! 

Opakujte často: „JÁ JSEM ta VŠUDYPŘÍTOMNÁ, VŠEMOCNÁ, OCHRAŇUJÍCÍ INTELIGENCE, která vládne této 
mysli a tomuto tělu !" Ihned je tam v činnosti VŠUDYPŘÍTOMNOST, když řeknete: „JÁ JSEM"! To „JÁ JSEM" je všude a 
vykoná práci ve stejném okamžiku ! Tak přivedete tím nejbezprostřednějším způsobem to „JÁ JSEM", které 'JE VŠÍM VE 
VESMÍRU, k OKAMŽITÉ ČINNOSTI ! 

Neustále připomínejte svému vnějšímu vědomí, že uvedete do pohybu všechny vlastnosti BOŽSTVÍ, když řeknete: 

„JÁ JSEM" ! 

Dosáhli jste nyní stupně, kdy můžete docílit okamžitých účinků. Řeknete-li kdykoliv „JÁ JSEM" znamená to, že ve stejném 
okamžiku jedná ta největší SÍLA VESMÍRU. Jakmile si budete vědomi toho, že „JÁ JSEM" je plná činnost BOŽÍ, se všemi 
vlastnostmi BOŽSTVÍ, můžete také plně disponovat touto MOCNOU SILOU ! 

Říkejte často: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která tvoří MISTROVSKÝ DOMOV !" Prociťte co nejhlouběji vědomi té MOCNÉ 
PŘÍTOMNOSTI, kterou užíváte, když říkáte „JÁ JSEM"! Měl jsem vždy potřebu představit si ve všech jednotlivostech, co 
chci činit. Pokud si přeji zdraví ve svém těle, řeknu: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která plní toto tělo čirou elektronovou SILOU 

Když řeknete: .,JÁ JSEM vzkříšení tohoto pozemského těla právě t e ď", uznali jste a vyvolali tento děj. Toužíte-li 
bezmezně po SVĚTLE, usilujete po tom NEJVĚTŠÍM, co na světě existuje ! Naplňte svůj svět tou „Přítomností, tím JÁ 
JSEM" a prociťujte přitom v ě d o m ě , že to činíte ! 

Udržuje-li někdo vědomí: „JÁ JSEM ta dokonalá činnost každého orgánu a každé buňky mého těla", tak se to musí 
uskutečnit. Musíte si toho být jen vědomi a ono se t o stane. 

Používejte často: „JÁ JSEM DOKONALOST a ZDRAVÍ, které se projevuje v každém orgánu mého těla!" Důvěřujte svému 
„JÁ JSEM", místo čemukoliv jinému ! Chcete-li velkou inteligentní činnost, řekněte: „JÁ JSEM ta dokonalá inteligentní 
činnost v tomto těle!" To nemůžete dělat a zároveň hledět na něco jiného mimo vás. 

K vyjasnění rozumu, oči a uší, prociťte a myslete: „JÁ JSEM ta dokonalá inteligence, která je  činná v tomto mozku !" 
„JÁ JSEM ta dokonalá síla zraku, dívající se těmato očima!" 
„JÁ JSEM to dokonalé slyšení těmato ušima!" 

Proveďte toto ošetření rozhodně a ono n e s e l ž e . Vy máte otěže ve svých rukou ! Tak je také používejte! Zabraňte 
jakémukoliv použiti slov, která se zdají připomínat omezené podmínky. 



Jste-li si vědomi toho „JÁ JSEM", nestarejte se o to, co kdokoliv ve světě činí.  Nezajímejte se o  n i c  j i n é h o,  Než  o váš 
svět! 

Chcete-li kvadraturu kruhu, uveďte v činnost „JÁ JSEM". Nestarejte se, co říkají jiní ! Říkejte obzvláště, co chcete stvořit. 
Říkejte stále znovu: „JÁ JSEM ta jediná Přítomnost, která v této věci jedná!" 
Říkejte: „JÁ JSEM ta jediná Přítomnost, která působí v mém světě!" 

Když chcete něco najít: „JÁ JSEM ta inteligence, to vševidoucí oko, které toto najde!" 

Budete se divit, jaký pocit ve vás začne vzrůstat, když si nebudete muset všímat ničeho jiného, než toho  „JÁ JSEM" ! 

Vymažte všechno z vašeho rozumu a udržujte tam pevně jen vědomý proces toho „JÁ JSEM". Je to  NEJMOCNĚJŠÍ ze 
všech možných SIL. Získejte pocit lehkosti, se kterou mohou být vykonány všechny tato zdánlivé zázraky ! 

Chcete-li prosvítit nějakou místnost, řekněte: „JÁ JSEM to světlo této místnosti!" Tím působíte na elektrony této místnosti. 
Osvětlení atmosféry nějakého prostoru je tak lehké, jako pozvednutí vaši ruky. Vaše schopnost osvětlit pokoj není těžší, než 
fyzické osvětlení elektrickou lampou. Můžete stejně lehce něco odčerpat z univerzálního proudu elektřiny, jako to umějí 
dráty. Chcete-li prosvítit vnitřně své vlastní tělo a učinit jej viditelným, řekněte: „JÁ JSEM to viditelné prosvětlení tohoto 
těla právě teď!" 

Ve vás samotných je to ohnisko. To „JÁ JSEM" ve vás stvořilo všechno ve vesmíru. Vstoupíte-li do důvěry toho „JÁ 
JSEM", odstraní to brzy všechny překážky. 

Říkejte často: „JÁ JSEM ta stravující SÍLA a PŘÍTOMNOST každého kousku plodu, pochyb a nedůvěry mého vnějšího 
myšlení, pokud směřuje proti nepřekonatelné činnosti toho „JÁ JSEM"!" Podržte pevně toto vědění a budete vždy ihned 
vědět, co musíte udělat. Používejte to a odkliďte tou „JÁ JSEM - činností" každou překážku z cesty. Pokud postupujete 
vědomě, tak také určitě víte, že se to stane! 

Vědomi každého jednotlivce šatí formy dle svých vlastních představ. Pokud jsou tyto přitahovány jednotlivcem, který 
vyvinul určitou sílu, tak nevytvoří nic jiného, než věci v jeho vlastním světě. 

Kdykoliv pocítíte náhlé radostné hnuti, uchopte jej, použijte jej a určete, co chcete. 

 

Žehnání: 

TY MOCNÁ NEKONEČNÁ INTELIGENCE i Chvála a dík TOBĚ za TVÉ  MOCNÉ  POROZUMĚNÍ a TVÉ mocné 
tvoření ve vědomi všech přítomných ! 

Chvála a dík, že: JÁ JSEM to DOKONALÉ ČINNÉ POROZUMĚNÍ, JÁ JSEM všude přítomen a konám vše, co je 
požadováno. 

„JÁ JSEM" zářící inteligentní činnost v myslích lidí. 

„JÁ JSEM" ten MISTR, který působí v mozku každého člověka, který uskutečňuje lásku, spravedlnost, mír, soulad a DOKONALOST 
v naší milované vlasti ! 

                                                                ++++++++++ 

 

PROJEV   VI. 

Saint Germain:                                                    20. října 1932 
Vzývání :                                              
TY MOCNÁ, NEKONEČNÁ PŘÍTOMNOSTI ! Stvořiteli toho všeho, co stále spočívá vznešeně ve TVÉ VÍTĚZNÉ 
PŘÍTOMNOSTI, pouze TOBĚ dáváme silu! Navždy bereme sílu všem vnějším věcem, kterým jsme ji kdy poskytli a 
radostně spočíváme ve tvé  vznešené přítomnosti, lásce, moudrosti a síle. Víme, že „JÁ JSEM tady a JÁ JSEM 
tam a JÁ JSEM všude , JÁ JSEM klidný ve TVÉ VZNEŠENÉ PŘÍTOMNOSTI, která zjevuje TVOU LÁSKU, 
MOUDROST a SÍLU'a ÚSUDEK: Já mám všechna Tvá jasná vidění  a vidím daleko za hranici lidských možností!" 
JÁ Ti děkuji a chválím Tě, že JÁ, nyní a vždy, poznávám pouze Tvou mocnou, vítěznou Přítomnost a přijímám ji ve všech 



věcech, ve svém životě, ve svém světě, ve své mysli a ve svém těle. 

Chválím Tě, že jsem mohl obepnout Tvým magickým kruhem všechny formy, nepřekonatelně a neproniknutelně před vším, 
co TOBĚ není rovno. Bdím nad svým životem, svým rozumem, svým světem a svými záležitostmi, aby se tam nemohlo 
projevit nic jiného, než  pouze  T Y ! Děkujeme TI! 

Stále připomínejte svému rozumu, svému vnějšímu vědomi: Řeknu-li „JÁ", jsem v použití té nekonečné SÍLY BOŽÍ. 
Řeknu-li „JÁ JSEM", uvedl jsem tuto sílu do pohybu, abych uskutečnil úspěšně každý nápad, který je udržován ve vědomí 
nebo na který je nasměrována naše pozornost. 
Opravdu zaujatí žáci by to neměli ani na hodinu zapomenout, dokud nebude tato pravda zakořeněna tak pevně v jejich vnější 
činnosti, že působí samočinně. Vidíte tedy, jak dokonale směšné je říkat „JÁ JSEM nemocen, JÁ JSEM ve finanční nouzi" 
nebo se vám zdá, že vám něco chybí. Říkám vám, nic se vás nemůže dotknout, když máte toto věděni. Tak jej použijte ! 

Zdá-li se vám, že jste se nachladili, nemusí vám nikdo říkat, že máte použít kapesník! Proč byste museli být upozorňováni 
na to, že všechno vnější konání může být neseno pouze jedinou silou, tou „JÁ JSEM Přítomnosti", tím BOHEM ve vás? Je 
taková škoda, že žáci, kteří to myslí vážně, ne dost často přemýšlí o této pravdě, aby se mohla jejich nádherná Přítomnost 
projevovat. 

Vězte toto: „JÁ JSEM ta vznešená, vítězná Přítomnost, která plní všechna úřední místa", a vězte to s úplnou jistotou vašeho 
rozumu. Kdo toto činí, bude za to požehnán. 

Bděte neustále nad svými vnějšími vjemy, aby jste nedoplatili z neznalosti na vnější klam nebo se nedali ovlivňovat 
takzvanými mamonáři. BŮH řídí váš svět, váš domov, vaše jednáni a vše, co se vás týká. Neobávejte se nikdy, že by vás 
mohla vaše obrazotvornost oklamat, pokud cítíte tu blízkost plného projevení té mocné, individualizované Přítomnosti. 
Radujte se! 
Věřte v tu mocnou Přítomnost, která v sobě skrývá každou věc tohoto světa, kterou si přejete mít nebo ji používat ! 
Nejste závislí na vnějších věcech ! Vstoupíte-li radostně do této mocné síly a Přítomnosti, která obsahuje všechno, 
budete plně zaopatřeni ! 

Chtěl bych, abyste cítili, abyste radostně akceptovali a věděli celou svou bytostí, že sila precipitace (x) není mýtem. Je 
skutečnosti".  

Precipitace znamená náhlé stvořeni zvolené věci z všudypřítomné pralátky zahuštěním  pomocí duchovních sil. 

Kdo dostatečně hluboko vnikne do tohoto citem, může vytvořit bezprostředně vše, co si přeje. 

Byly trestány děti, protože viděly andělské bytosti a vyjádřily svá vnitřní vidění. Jsou to rodiče, kteří by měli být potrestáni, 
protože si dovolili zasáhnout rušivě do BOHEM DANÉ  svobody takového dítěte. Pokud by dospěli žili ve vědomých vizích 
a uznávali tuto mocnou a velkou Přítomnost, o jejíž existenci většina lidí pochybuje, pociťovali by ji i její povznášející a 
podporující inteligenci. 

Moji milovaní! Pokud byste měli náhle odvahu a sílu, řekněte: „JÁ JSEM tady a valím se jako rubej a přináším, co jste si 
přáli !" Potřebujete-li harmonii v mysli nebo těle: „JÁ JSEM tady i stvořím ji hned !" Nebudete na ni muset čekat. Nevěnujte 
světu a lidstvu, které těmto věcem nerozumí, ani jednu myšlenku. Kráčejte kupředu, radujte se z viditelné, tvořící 
Přítomnosti, která se vám dává ve vašem životě a n. vašemu použiti ! 

Váš takzvaný zdravý lidský rozum nám musí říci: Když neočekáváme „PŘÍTOMNOST" "nějaké chtěné věci, 
neuznáváme ji a neradujeme se z ní, jak můžeme v jménu BOŽÍM 
očekávat, že ji můžeme přijmout? To je to ubohé, nevýznamné vnější Já, které si samo na sobě zakládá se slovy: „ Já jsem 
příliš důležitou osobností, abych svou pozornost obracel na takové dětské pohádky!" Tedy vám říkám, jednoho dne budou ti 
lidé, kteří takto hovoří, ještě rádi. že směji naslouchat takovýmto „pohádkám" a naplňovat jimi svou mysl, aby se dostali 
dopředu. Vyplyne-li z vnějšího vztahu k záležitostem nepříznivý poměr, který se zdá dotýkat se někde vašeho světa, řekněte 
ihned se vší rozhodnosti: „JÁ JSEM" to  t v o ř e n í  a  viditelná Přítomnost toho, co si přeji a nikdo tomu nemůže zabránit!" 

Toto je MOCNOU PRAVDOU. Mluvím-li tímto způsobem o precipitaci, může se to stát každým kanálem, nejen 
neviditelným, protože vše toto je precipitace, pouze v trochu rozdílném druhu činnosti. 

Poznám-li, kdo JÁ JSEM, vstoupil jsem do „Velkého ticha", kde se uskutečňuje největší BOŽÍ činnost. Jestliže se 
jednotlivec upne k tomuto poznání v radostném uznání, mělo by se mu to stát velkým zjevením. 



Ve vaší vnější zkušenosti rozvíjí stále více každá praktická činnost vaši výkonnost, to víte. Souhlasí-li toto u vnějšího 
konání, tak to musí být pro vnitřní činnost ještě důležitější ! Čím více tuto vnitřní činnost používáte, tím větší je síla, která 
skrze ni působí. Vězte, že muzeí ? vnitřními duchovními věcmi všechno dokázat daleko rychleji  a lépe, než vnějšími věcmi, 
protože duchem se dává do pohybu tato sila bezprostředně. Pokud jedná „JÁ JSEM", neexistuje čekáni. Skutečnost, že 
věříme, že bychom mohli svaly rozvíjet jejich použitím, by nám měla dát poznat, že ta samá námaha, pokud je použita ke 
cvičení a poznání vnitřní síly, musí přirozeně přinést daleko větši výsledky. Leckterý člověk například předpokládá, že musí 
provádět určitá tělesná cvičení, aby posílil své svaly. Často jsem uschopnil své žáky, aby si vyrobili ve svém dobře 
stavěném, pěkném těle silné svaly bez jakéhokoliv vnějšího cvičení. To samé platí o cvičení vašich vnitřních  schopností k 
vytvářeni VNITŘNÍ SÍLY. 

Při veškerém vývoji toho vnitřního, jakož i toho vnějšího, spočívá první díl cvičení v myšlení. Tady musíme vědět, zeje k 
dispozici pouze ona síla, a sice ta „JÁ JSEM" BOZI PŘÍTOMNOST ve vás. Proto nutně spočívá cvičení vašich vnitřních 
schopnosti v myšlení -\ takzvané mentální oblasti - pravím vám však, že je to BŮH v činnosti, protože nemáte žádnou 
myšlenku, aniž by to činila ta inteligence a energie BOŽÍ. Proto je vaše myšlenková práce tou TVOŘÍCÍ SILOU BOŽÍ. 
Vidíte nyní. jak je lehké a docela možné vytvořit silné tělo, aniž by bylo nutné zvednout byť jen ruku k tělesnému cvičení. 

Většina vědců, lékařů a sportovců to bude popírat, přesto vás ale ujišťuji, že se to stává pouze proto, protože se dost hluboce 
nezabývají podstatou účinkujících sil. Žádná činnost kdekoliv nemůže být uskutečněna jinak, než pomocí užití této vnitřní 
ENERGIE !   

Jedná-li se o poznání těchto velkých schopností, které mají všechny jednotlivé bytosti kdykoliv k volnému použití a k 
dispozici, pak tyto pochyby a obavy do vás vniknou a přemohou vás. Dávejte však pozor: tyto vnitrní schopnosti jsou těmi 
vnějšími pouze překryty,jako voda korkem, který je do ní zatlačován. Jakmile je nepatrným pohybem uvolněn, vyskočí opět 
vzhůru k hladině a je nám tak k dispozici. 

Je velmi zarmucuj i čí, když se snaživí žáci po tolik let čas od času snaží přivlastnit si užití těchto schopností, aby se potom, 
protože nedosáhnou bezprostředního úspěchu, ponořili opět do nečinnosti, dokud je znovu něco neprobudí a oni brzy nato 
opět ustanou ve snaze. V y t r v a l e, rozhodné uznání této „JÁ JSEM Přítomnosti" vás přes veškeré těžkosti bezpodmínečně 
přivede k zaručenému úspěchu, pokud ovšem neselžete a neztratíte odvahu. 

Vidím - a zvláště v dnešní době - značný počet lidí, kteří potřebují jen trochu povzbuzení a popis jednoduchého užití těchto 
schopností, aby rychle dosáhli osvobozeni, zvláště ti, kteří přijímají tato ústní ponaučení a záření, které je doprovází. 

Není to děsivé, že se synové a dcery BOZI podřizují dusícím omezujícím výrokům, když by přece mohli pomocí vytrvalého 
snažení a rozhodnosti otevřít dveře a vstoupit do té velké vnitřní komory, která je plná takového oslňujícího světla ze zlata a 
drahých kamenů, z pralátky, ze které může být bezprostředně vyrobena (precipitována) libovolná potrava ve vesmíru? 
Hmatatelně zřetelně před nimi tato pravda leží a přesto se tito lidé zdráhají vinou nevíry projít těmito dveřmi, uchopit žezlo a 
byt volnými. 

Vy milovaní! Opět vám říkám: Zpívejte vznešenou melodii té „JÁ JSEM VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST!" Zpívejte ji 
nepřetržitě ve vašich srdcích! Pociťujte ji všemi svými silami a rozhodněte seji používat! Udržujte toto rozhodnutí a toto 
vědění ve vašem vědomí a  ta pěšina k onomu mistrovství, které znamená vaši věčnou svobodu, se před vámi bude trvale 
otevírat. Vytrvejte jednoduše radostně v poznán i, že jste prostoupili závojem! 

Cokoliv by i jednotlivá bytost získala mistrovstvím nad sebou samým, nad svým jednáním nebo nad svým světem, mělo by 
mu být vždy posvěcenou komorou, vnitřní svátostí, do které by nemělo být jiným lidem dovoleno vstupovat s jejich 
otázkami. Nikdo nikdy nedosáhne mistrovství přáním vnějšího Já, že mistrovství lze najít v jiné bytosti. 

Hledat, najít a použít zákon vlastní bytosti je zaručenou cestou žáka k mistrovství a teprve, když jednotlivá bytost dosáhla 
sama sebe, skutečně pochopí, co je tím pravým mistrovstvím. Existuje pouze jediné mistrovství, která má být hledáno: to 
nad svým vlastním vnějším Já. Někdo může po celá léta žít vedle mistra a přesto to nezjistí, dokud mu tuto skutečnost 
nevyjeví jeho vlastní vnitřní schopnosti.Může po léta bydlet s mistrem v jednom bytě a nevědět to, dokud nenaroste krize, 
která musí být zvládnuta a která najednou vynese na světlo tu skutečnou sílu. 

Kdyby mistr odhalil dosažení svého vlastního mistrovství jiným a hovořil o tom s nimi, rozptýlil by své vlastní síly! Toto se 
nesmí nikdy stát. Má-li žák to štěstí zažít nádhernou zkušenost a mluví-li o tom s ostatními, zaplaví jej mnoho pochybností a 
brzy začne pochybovat sám. Je opravdu zvláštní, jak přesvědčivě mohou působit tvrzení jiných. Jestliže jim žák popřeje 
sluchu, proč není alespoň stejně spravedlivý ke svému vlastnímu BOŽSKÉMU JÁ, aby poslechl také svou vlastní sílu, to 
dobré, které se projevilo vnitřní zkušeností? 

Jakmile je tu jedna pochybnost, následuje ji hned celý zástup. Stejně tak je to také s „JÁ JSEM"! Směřujte k němu svou 
pozornost a prosadí se stále silněji. Energie proudí tam, kde je vaše vědomá pozornost. Vy milovaní, jak chcete, aby se vám 
něco zjevilo, aby vás něco nadchlo, cožpak nevidíte to „JÁ JSEM"? V okamžiku, kdy řeknete: „JÁ JSEM", dáváte do 



pohybu tu sílu. která obsahuje všechny tyto schopnosti. Má k dispozici veškerou hmotu a musí vytvořit formu, na kterou se 
pevně upíná pozornost rozumu. 

To „JÁ JSEM" je ten NEVYZPYTATELNÝ DUCH BOŽÍ. Snaží-li se průměrný žák o porozumění, dotýká se pouze 
vracející se vzpomínky na to, co bylo, místo aby vstoupil do BOŽÍHO srdce a vytvořil, co ještě nikdy nebylo. 

Mnoho lidí a žáků nejsou často schopni poznat, že existovalo mnoho kultur vysokého konání, které jsou dnešnímu vnějšímu 
světu zcela neznámé. Atlantis a Lemurie nebo Země Mu, jejíž dřívější existence je dnes uznávána několika málo lidmi, jsou 
pouhými zlomky dřívějších velkých kultur. (Bližší údaje naleznete také v knize Browna Landona „Mystičtí mistři".) 

Chce-li žák udělat něco nezvyklého, ať si rozhodně řekne: „JÁ JSEM BOŽÍM SRDCEM A NYNÍ PŘINÁŠÍM NÁPADY A 
DÍLA, KTERÁ JEŠTĚ NIKDY NEBYLA STVOŘENA!" 

Berte v úvahu prostě toto: „JÁ JSEM to, co si přeji stvořit!" To „JÁ JSEM Přítomnost" je srdcem BOŽÍM. Jste v tom 
okamžení ve „Velkém tichu", když řeknete: „JÁ JSEM". Poznáte-li, že jste tím „JÁ JSEM", pak se vytvoří ihned všechno, 
cokoliv požadujete ! 

Věřit znamená mít důvěru, že je to pravda. Víra a důvěra se prolínají. Na počátku je něco vírou. Je-li udržována, stává se 
přesvědčením. Nevěříte-li, zeje něco pravda, nemůžete ji uskutečnit, stvořit ji. Nevěříte-li, „JÁ JSEM nějaká věc", jak může 
potom za vás jednat? Staré rčení: „ Nic není samo o sobě dobré nebo špatné, to činí naše myšlení", je bezpodmínečnou 
pravdou ! 

Víte-li, že sila Boží, bezpodmínečně čistá a dokonalá, proudí do jednotlivé bytosti, potom si musíte uvědomit, zeje to ta 
jednotlivá bytost, která vtiskne této síle hodnoty a svou vlastni nedokonalost. Tato čistá BOŽÍ SÍLA je dána do pohybu 
prostřednictvím vědomého úsilí jednotlivé bytosti a ona ji musí vtisknout nějakou vlastnost, protože to je její výsadou, 
jakožto stvořitele. 

Každý dává této sile - která stále proudí - své hodnoty. Každý ji neustále svým vlastním vědomím udává zabarvení. 

Každá vnější činnost, která hodnotí, nese sebou vnitřní schopnost zvuku a barvy. Není činnosti bez zvuku a barvy. Boži 
dokonalost v sobě přirozeně žádné zabarveni nenese. K tomu dochází teprve utvářením do vnějšku, které dává vlastnost 
každé věci. Každý žák musí nést odpovědnost za své vlastni konání, které se vštěpí vnější síle. 

Rozum nemůže ovlivnit nic, co v sobě nenese vrozenou inteligenci. Sami sobě nedovolte uvažovat ve svém konání o 
uplynutí nějakého času v lidském smyslu, nýbrž se chopte nějaké věci radostně a tvořte, až se utvoří. 

Buďte jako vzplanutí ohně! Stůjte neotřesitelně na straně „BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI" jako VYKONAVATELE té věci a 
vstoupíte tak do plnosti a dokonalosti každé věci, která je pro vás připravena. Veškeré trvalé tvoření vyrůstá pouze ze 
sebevědomého úsilí jednotlivé bytosti. 

Otázka? Co je sympatie? Odpověď! Je to pouze souhlasnost s nedokonalosti". 

Cokoliv byste chtěli dělat, buďte neúprosně na stráži před lidskou sympatií. Dbejte toho, abyste se nenechali stáhnout 
tekutým pískem, když máte přece k dispozici vibrace, které vás mohou vynést nad tuto destrukci. Nesuďte, ale vstupujte 
stále znovu radostně do té „JÁ JSEM Přítomnosti" a všechno se bude utvářet dokonale. Proti každému stavu nedokonalosti, 
zvláště vysokému stáří, použijte slova: „JÁ JSEM ta DOKONALOST člověka !" Ať říká vnější svět cokoliv, nenechte se tun 
vyvést z rovnováhy, protože vaše je DOKONALOST a vy sami ji musíte dosáhnout. 

Nejste-li pozorní', mohli byste v nestřeženém okamžiku dát prostor nějakému výrazu, který vás dlouhá léta pronásleduje a 
zatěžuje, dokud jej nevymažete. Používáte-li vědomě velký zákon vězte, že ta činná SILA myšlenky BOŽÍ zná svůj směr, 
vyrazí kupředu a způsobí DOKONALOST. Pověřte vědomě tu „JÁ JSEM INTELIGENCI" použít vše, co je zapotřebí. 
Řekněte: „JÁ JSEM INTELIGENCE a tvořím potřebná slova!" 

Co se týká léčení: Měl jsem žáka, který nabil elektronový obal okolo sebe takovou léčivou silou, že byl nazýván „léčícím 
stínem". Přirozeně to nebyl ten stín, co léčil, ale v tom okamžiku, když se někdo dotkl jeho elektronového obalu, byl 
okamžitě vyléčen. 

Otázka? Chápeme-li, že BŮH je LÁSKA, proč se potom individualizoval? 
Odpověď! Aby mohl něco milovat. 
Otázka? Proč byly paprsky rozděleny? 
Odpověď! Aby mohly vyjadřovat LÁSKU. 
LÁSKA je činný princip BOŽÍ. Když milujete, odíváte to, co milujete, BOŽÍM rouchem, 



zářící přítomností a činností. 

Nikdy nesuďte! Hledejte vždy porozumění, když se vám zdá, zeje tu nějaká nesprávná sexuální činnost a pozdvihujte 
vědomí člověka tím, že nasměrujete jeho pozornost na nějaký vyšší ideál, aby bylo myšlení ovládnuto a sexuální děni bylo 
pod dohledem vědomého vedení jednotlivé bytosti, použitím její vlastní vůle. Vlastní čistý účel sexuality spočívá v rozšíření 
a výrazu LÁSKY stvořením formy, která může dát vstupující duši k dispozici harmonický a láskyplný druh mysli. Myšlenky 
a pocity rodičů představují ovlivňující formující činnost. Podstatou životního principu člověka je milovat ! 

Žehnáni: 
Nekonečné BOŽSTVÍ LÁSKY ! Děkujeme TI za TVŮJ dnešní žehnající proud, za TVÉ mocné záření, které všude plní 
všechny věci. Chvála a dík TOBĚ, že jsme mohli vstoupit do 

Tvého světa, kde je všechno tak světlé, kde Tvé záření, tvořivé v každé myšlence, všechny věci, o kterých přemýšlíme, 
přivádíš ke své DOKONALOSTI. 

Poznámka: 

Ke zvýšení frekvence těla: Nadá zvýšila frekvenci svého těla před 2700 lety. Říká se, že když tři povznesli své tělo ve 
stejnou dobu, může dojít k povznesení ve stejném okamžiku nebo během několika týdnů či měsíců. 

Ovládnutí zvířete. Použijte slova: „JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam a JÁ nařizuji být tiše." . Také se dívejte zvířeti do očí a 
vězte, že jej OVLÁDÁ BOŽÍ LÁSKA . 

Rozdíl mezi BOŽÍM SOUCITEM a lidskými sympatiemi je tak velký, jako mezi světlem a :mou. BOŽSKÝ SOUCIT 
zakotvuje POZORNOST žáka v MOCNÉ „JÁ JSEM Přítomnosti" a vybízí ji stvořit DOKONALOST. Lidské sympatie jsou 
prorážením SÍLY, která je zatížena pocitem nedokonalosti a ještě již existující nedokonalost zesiluje. 

 

 

++++++++++ 

                                                           

     PROJEV VII. 

Saint Germain: 
Vzývání: 
TY MOCNÝ MLČENL1VÝ STRÁŽCE ! Máš před sebou ten kosmický křišťál, který vysílá Tvé paprsky, které Ty zakotvuješ v 
srdcích BOŽÍCH dětí. 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 radosti Tvého srdce všechna srdce, naplň je Tvou hmotou a Tvoji čirou 
elektronovou SILOU, které s sebou přinášejí Tvá nezměřitelná, nekonečná žehnáni ! 
Nech každého cítit Tvou všudypřítomnou péči, Tvou pomáhající LÁSKU, MOUDROST J SÍLU ! 

Přináším vám pozdravy od vznešeného zástupu SVĚTLA, který pozorně střeží to vyvěrání Božích paprsků, jejichž velká LÁSKA, MÍR, 
SVĚTLO vás vždy objímají, a které jako poslové VELKÉHO SVĚTLA tomuto trvale slouží. Poslušnost všem zjevením je prvním 
požadavkem vznešeného zástupu. Když bylo přikázáno: „Budiž světlo '." byla první činnost v poslechnuti. Výsledkem bylo: „ 
NEOMEZENÉ SVĚTLO !" Tak tomu je při veškeré vnější činnosti toho jediného činného principu: „BŮH". 

První činností toho vnějšího by mělo být dokonale poslechnout tu vnitřní Přítomnost. Tím je uschopníme přijímat harmonicky tu 
nezfalšovanou čirou esenci. Tak by tomu mělo být při komunikaci s PŘÁTELI, s PŘÍBUZNÝMI, s ÚČASTNÍKY, při veškerém 
vnějším spojeni s lidmi. 

Vždy by měla být okolo nás tato nádherná milost LÁSKY, SVĚTLA a poslušnosti. Stáří jednotlivé bytosti je bezvýznamné. Uklidněte 
často vnější utvářeni, protože to se musí především naučit poslouchat to velké vnitřní SVĚTLO ! Pokud se prodere popud k hádce, 
kritice nebo k odporu, je to pro vás varovným znamením, že se dere napovrch to vnější a vyžaduje pro sebe POZORNOST ! Pak 
nastane čas, abyste poručili SILOU SVÉ SVOBODNÉ VŮLE tomuto vnějšímu , utišit se a poslechnout tu JÁ JSEM PŘÍTOMNOST. 
Vysvětlování nepomůže. Uklidni to vnější a potom uděluj svá poučení v milující poslušnosti. Tímto způsobem se může to vnitřní bez 
překážek projevovat. 

Pokud žáci vykročili tou vědomou stezkou, měli by již při sebemenší známce rušení nebo odporu ihned uklidnit veškerou vnější činnost 
následujícím prohlášením: „JÁ JSEM tou poslušnou inteligentní činností v této mysli a v tomto těle, JÁ JSEM řídící SILOU a tvořím 
HARMONII !!!" 



Nezáleží na tom, na jaké rovině nebo v jaké sféře tvořeni SYNA BOŽÍHO jsou činní SYN nebo DCERA BOŽÍ. Vždy je pro trvalý 
vzestupný vývoj nezbytné poslechnout BOŽÍ ZÁKONY své sféry ! 

Jednoho dne - a doufám, že již velmi brzy - budeme moci sledovat prvky vnější činnosti v jejich účincích na tělo. Chci to však udělat až 
tehdy, když budou žáci dostatečně upevněni, aby mohli slyšet pravdu o této činnosti, aniž by pociťovali byť i sebemenší náznak odporu 
nebo sebeodsuzování. Jestliže bych takováto hnutí způsobil, byla by to moje chyba. 

Před nějakou dobou jsem vysvětloval, že má žák dávat pozor, aby v nestřeženém okamžiku nevědomky nedopustil, aby vznikl pocit 
odporu, kritiky nebo jiné činnosti. Každý žák by měl každý den několikrát - protože do vyžaduje pouze jednu minutu času - tiše 
prohlásit; 
„JÁ JSEM ta nepřekonatelná stráž nad mým rozumem, mým tělem, mým domovem, mým světem a nad mými záležitostmi !" 

Buďte si vědomi, že tato stráž je ta „JÁ JSEM Přítomnost" a samozřejmě disponuje nekonečnou inteligencí. Toto vytvoří nad vámi 
inteligentní ochranu a činnost, která nemusí být vždy obnovována. Opět přicházíme ke zjištění: vždy, když použijeme výraz „JÁ" nebo 
„JÁ JSEM", tak víme, že je činná ta plná SÍLA LÁSKY, moudrosti a inteligence ! Říkejte často: „JÁ JSEM to plné osvobozeni té 
tvořící BOŽSKÉ LÁSKY ! 

Navrhuji nyní, že by žáci měli poté, co se ráno osvěžili, jako přípravu na den tiše prohlásit s velkou radostí a pevně, s VĚDĚNÍM o 
SÍLE, která v takovémto prohlášení působí: 
„JÁ JSEM TOU ŘÍDÍCÍ LÁSKOU, MOUDROSTÍ A SILOU S JEJICH PŘÍSLUŠNOU INTELIGENTNÍ ČINNOSTÍ, KTERÁ SE 
DNES PROJEVUJE V TÉ NEJMENŠÍ VĚCI. KTEROU MYSLÍM NEBO KONÁM." POROUČÍM TÉTO NEKONEČNÉ ČINNOSTI 
BÝT ZDE V KAŽDÉM OKAMŽIKU A BDÍT NADE MNOU TRVALE, ABYCH SE MOHL POHYBOVAT, MLUVIT A JEDNAT 
JEN V SOULADU S BOŽÍM POŘÁDKEM !" 

Během dne, kdykoliv si na to vzpomenete, upevňujte ve svém vědomí: „JÁ JSEM TA PŘIKAZUJÍCÍ, VEDOUCÍ PŘÍTOMNOST, 
KTERÁ DNES VŠE PŘEDE MNOU DÁVÁ DO POHYBU A JÁ POROUČÍM DOKONALÝ MÍR A HARMONII PRO VŠECHNO 
MÉ KONÁNÍ !" 

Tímto způsobem otevřete ty dveře a to neustálé proudění této vnitřní inteligentní Přítomnosti změní váš svět, zbaví vás veškerého 
nesouladu a uschopní vás vlévat onen nepřetržitý tok vnitrního míru do všech vnějších vztahů. 

Ať už se tvořeni děje uvnitř nebo vně těla, měl by si žák vždy jasně uvědomit, že jeho tělo „je CHRÁMEM nejvyššího živoucího 
BOHA !" Toto je nepopiratelnou PRAVDOU a jeti vědomě upevňována, je tělo přiváděno rychleji k DOKONALÉ ČINNOSTI, která 
mu byla určena JÍŽ od počátku. JÁ říkám žákům se vší upřímnosti: „NEEXISTUJE ŽÁDNÁ MOŽNOST ZÍSKAT NĚJAKOU 
VLASTNOST. KDYŽ JI NEPOŽADUJEME. To vnější bylo vháněno do omezujícího VĚDOMÍ, protože tvrdilo, že ta schopnost, 
kterou si přeje, se ztrácí. Za těchto podmínek ji přirozeně nemůže používat. Často si žák myslí: „NYNÍ již tak dlouho upevňuji tuto 
myšlenku a stále ještě nevidím výsledky !" To dokazuje jednoznačně, že někde ve vědomí ještě číhají pochybnosti, které si možná 
jednotlivec ani neuvědomuje. Říkám vám, že na povrchu se může ukazovat co chce, hlavně, že budete pokračovat s pevnou rozhodností 
ve vyžadováni té vlastnosti, podmínky nebo zvolené věci a nedáte se od toho odradit; tak se uskuteční a bude vám k dispozici, to je 
jisté. Ovšem nemohu dostatečně důrazně na vás působit: buďte trvale na stráži, protože pokud jste zkoušeli nějakou věc hodiny, dny 
nebo měsíce a nezdá se vám, že by se chtěla uskutečnit, tak začíná vnější Já okamžitě prohlašovat: „Není to k ničemu, kdyby to 
působilo, už by se to dávno stalo." 

NYNÍ JE ALE NEÚSPĚCH ZCELA NEMOŽNÝ, pokud za určitým účelem uvedete činnost tu SÍLU toho „JÁ JSEM" - toho 
BOŽSTVÍ VE VÁS - a udržujete to s neotřesitelnou  rozhodnosti'!  

Často jsem viděl žáky blížit se nádhernému dokončení, vítězství a svobodě, když se vplížil ten vnějši postoj ..STÁLE JEŠTĚ 
NEDOSAŽENÉHO!" a zaujal takovým způsobem jejich pozornost, že byl jejich pokrok mocně narušen nebo byly dveře na dlouhou 
dobu zamčeny. Žák by měl nutit svůj rozum, aby nikdy nezapomněl tuto pravdu: „Jestliže se použije ta JÁ  JSEM SILA v Přítomnosti, 
pak se vykonání nemůže dostavit právě tak málo, jako by v pohybu mohl ustát vesmír. Protože kdyby měla tato „MOCNÁ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOST' selhat, zřítil by se ve stejném okamžiku vesmír do chaosu. Takového druhu je ta jistota a SÍLA toho JÁ JSEM 
TVOŘENÍ. Jednoduše se mu nemůže něco nepodařit, pokud tomu neuzavře to vnější cestu. 

Každý žák by se měl přísně střežit a nikdy by neměl to „JÁ JSEM1' použít v záporném smyslu    a říci například: „JÁ JSEM nemocen, 
JÁ JSEM selhal, JÁ nemohu vykonat to, co bych měl !" Jinak vrhnete tuto mocnou sílu do činnosti a ona zničí tu věc, kterou byste 
chtěli vykonat. Kdykoliv řeknete „JÁ", uvedete do činnosti UNIVERZÁLNÍ ENERGII. 

Víte. že „JÁ JSEM" jste vy sami, pokud nyní řeknete: „Bolí mne hlava, můj žaludek stávkuje, že střevo je narušeno", vrhnete energii do 
těch částí těla podle věci, kterou vyžadujete, protože když řeknete „Můj", tak působí ta samá síla, protože je pouze jedna osoba, která 
může říci  „JÁ" nebo „Můj", a to jste ve vašem světě v y sami, vy v něm rozhodujete ! 
Každý výraz, který můžete použít jenom vy sami, obsahuje sílu a činnost té „JÁ JSEM" přítomnosti. Zdá-li se vám, že nějaký orgán 
vzdorovitý, pak je to jediné správné ihned 
(prohlásit a uchovat si: „JÁ JSEM ta jediná a dokonalá sila, která tu jedná. Proto musí jakékoliv zdáni nějakého rušení ihned zmizet!" 
To je důležitá pravda, kterou by měl mít žák vždy na paměti. Pokud myslíte v rámci dosavadních zkušeností, že vám snad pomohly 
určité léčebné prostředky, pak je užívejte úsporně, dokud jste nedosáhli dostatečného mistrovství, abyste se opírali už jen o svou „JÁ 
JSEM Přítomnost". 



Ujišťuji vás, že pokud si myslíte, že vám tento léčebný prostředek pomohl, je to přesto ta samá „JÁ JSEM Přítomnost", která dala tomu 
léčebnému prostředku sílu vám pomoci. Po staletí jsem například pozoroval postupy ve světě medicíny a vždy, když jednotlivec jako 
takzvaná autorita prohlásil, že určitý léčivý prostředek již neúčinkuje, v krátké době tento prostředek zcela zmizí. Mnoho lidí myslí, že 
určité byliny nebo léčivé prostředky vyvolají určitý, přirozený, chemický účinek, který odpovídá jednomu prvku uvnitř těla. Ptám se 
vás: co dává nebo tvoři toto chemické příbuzenství? Síla vašeho „JÁ JSEM", která vás uschopňuje myslet! 

Jestliže tímto způsobem obcházíte kruh vašeho konáni, tak shledáte, že existuje pouze jedna Inteligence a Přítomnost, která koná: „JÁ 
JSEM" BŮH ve vás ! 

Nuže, proč se otevřeně nepodívat pravdě do tváře? Postavte se bez váhání na stranu té Přítomnosti „JÁ JSEM", na stranu toho 
TVOŘÍCÍHO BOŽSTVÍ ve vás a vězte, zeje tím jediným životem ve vás a ve všech věcech a léčivých prostředcích, kterým pouze vy 
propůjčujete sílu. 
Není lepší jít bezprostředně k této „VELKÉ PŘÍTOMNOSTI J A JSEM" a přijímat její všemocnou, neomezenou pomoc, která nemůže 
nikdy selhat, než poskytovat nějaké věci sílu, která vás povede okolo stodoly Robina Hooda, abyste dostali nyní pomoc zvenčí? 

Já vím, že to pro žáka není jednoduché odvrátit se od starých zvyklostí nebo závislostí na určitých léčebných prostředcích, ale kdo 
nad touto skutečností trochu přemýšlí, přinutí jednoduše vnější důvody a závislosti, aby vyklidili zcela pole té „VELKÉ 
PŘÍTOMNOSTI JÁ JSEM". 
Je jen jedna cesta, jak přesvědčit žáka o této životně důležité skutečnosti: musí tuto moudrost a poznání používat prakticky a s 
neotřesitelnou rozhodnosti, až sám sobě dokáže tu působící pravdu těchto jednoduchých věcí. Nikdo nemůže říci, jak dalece se již 
mohlo žákovi podařit takovéto použití, pouze on sám to může Zjistit činem! 

Východní' výraz pro „JÁ JSEM" zní ,,OM". Má ten samý smysl, jako jej začíná mít to „JÁ JSEM pro zapadni svět. Já sám používám 
daleko radši „JÁ JSEM", protože se to již samo vyjadřuje: „BŮH v činnosti v jednotlivé bytosti". „OM" ve smyslu orientálců je 
univerzální Přítomnost a nedává žákovi zdaleka vědomí té „Přítomnosti JÁ JSEM", jak ona v jednotlivé bytosti působí, jak to činí to 
slovo „JÁ JSEM". To vysvětluje z větší části poměry v dnešní Indii. Statisíce v Indii propadly omylu pro spletitost těch mnohých kast, 
že vysloveni „OM"je vším, co je v jejich životě zapotřebí. Sice to snad přináší ve statisícich případů určitou činnost, přesto to nepřináší 
jednotlivému člověku tu silu k vlastnímu konaní a proto mu je málo k užitku. 

Od nepaměti učili Nanebevzetí Mistři vědomé užívání té „Přítomnosti JÁ JSEM", poznáni a plné uznání BOHA V ČINNOSTI V 
JEDNOTLIVÉM ČLOVĚKU, které mu přináší stále více plnou inteligentní činnost té Přítomnosti, toho BOŽSTVÍ v nás. 
Oni východní lidé, kteří dosáhli ve vnitřním vývoji vysokých stupňů, si uvědomili tuto pravou činnost v nejhlubším ponoření se do 
sebe. Snad leží ta nejjednodušší a nejúčinnější skutečnost, které by si měla jednotlivá bytost b ý t neustále v ě d o m a, v poznání: 
Řekne-li „JÁ JSEM"! tak uvede - jestli to ví nebo ne - v sobě do činnosti tu plnou, nefalšovanou  energii BOŽÍ ! 
Energie se stává vědomým užitím silou. Ta skutečnost, že se jednotlivci nacházejí v lidském těle, je příkazem k pozdvihnutí světa 
jednotlivých bytostí do dokonalé činnosti. Je-li vědomi jednotlivé bytosti zvýšeno, pozvedne se všechno ve světě tohoto člověka 
k vnitřní ČINNOSTI! 
„OM Máni Padme Huni" znamená ve skutečnosti: BOHA v činnosti v jednotlivé bytosti. Používejte místo „OM" vždy to „JÁ JSEM", 
protože mnozí z vás se dříve inkarnovali v Indii. Tenkrát jste používali „OM", což vám dnes už tak docela neodpovídá. Používejte nyní 
„JÁ JSEM", aby vás vyneslo do plných výšin ! 

Kdykoliv řeknete „JÁ JSEM", dáte do pohybu čistou ENERGII BOŽÍ, nezkalenou lidskými představami. To je ta jediná cesta, jak 
oprošťovat čistou SÍLU Boží od lidského hodnocení. 

Rozhodným používáním takových zdůraznění jako „JÁ JSEM TO ČIRÉ VNUKNUTÍ!", „JÁ JSEM TO ČIRÉ SVĚTLO, které zde 
vidím v činnosti!" (ve stejném okamžiku viditelné vnitřní vizí ve vlastním těle) může být v krátké době dosaženo ohromných výsledků. 
„JÁ JSEM to ČIRÉ ZJEVENÍ všeho, co si přeji vědět!" 

Držte tyto otěže sily již navždy ve svých rukou! Jsou lidé, kteří se bojí chopit se jednoduše této velké BOŽÍ SÍLY a nechat ji působit. 
Čeho bychom se měli v BOHU bát ? Jeho činy jsou ČISTÉ a DOKONALÉ a jestliže se nechcete CHOPIT té VELKÉ, ČISTÉ BOŽÍ 
SÍLY, jak ji chcete tedy používat a přijímat svou DOKONALOST ? Musíte šiji nárokovat jako vaše vlastnictví. Řeknete-h: „JÁ JSEM 
ta VZESTUPUJÍCÍ BYTOST, kterou si nyní přeji být", tak toto bezprostředně obepne to vnější onou zvyšující Přítomnosti. „JÁ JSEM, 
právě teď, mým VĚČNÝM osvobozením ode vší lidské NEDOKONALOSTI! - 
Poznejte, kdo „JÁ JSEM" je! Až k jednomu určitému bodu musíte používat vysvětlující výrazy. Vězte: „Toto tělo je chrámem 
živoucího BOHA a nyní je p o v z n e s e n o !" Ta lidská stránka je takový pochybující nevěřící Tomáš ! Všechna ponaučení slouží jen 
k tomu účelu, aby poskytla jednotlivému žákovi příležitost si dokázat správnost vysvětleného „zákona" vlastním činem. Říkejte často: 
„JÁ JSEM tou řídicí silou této činnosti a proto je vždy normální!" V celém vesmíru není lidské bytosti, která by nemohla používat tu 
„JÁ JSEM Přítomnost". Je jedno, kým jste, každý krok kupředu znamená trvající tvoření. Zvraty  již  nemohou nastat. 

Žehnáni: 
TY NEKONEČNÁ VŠEPRONIKAJÍCÍ PŘÍTOMNOSTI, jejíž činnost a inteligence řídi všechno, co k TOBĚ vzhlíží, naplň každého 
hledače světla Tvým MOCNÝM VNITŘNÍM SVĚTLEM! Udržuj každého stále v r o u c n ě -j i v té „Velké JÁ JSEM Přítomnosti", 
aby naplnila svět každého Tvou vznešenou DOKONALOSTÍ,a aby si vědomí každého člověka přálo pouze onu VELKOU 
PŘÍTOMNOST a DOKONALOST! 

Poznámka: 



Všechny drahokamy jsou hmotou BOŽÍ ve vysoké činné formě. Oč mocnější je lesk, o to větší je očišťující síla. Zlato netouží po ničem 
jiném a nechce ulpívat na žádné jiné věci. Naproti tomu se všechny ostatní kovy a slitiny drží pevně zlata. Zlato má tuto podstatu, 
protože představuje čistý prvek. 

Při každém spalovacím procesu vzniká v určitém bodě zlatý plamen. Každé spalování vnější hmoty přináší na určitém stupni rudou záři. 
protože ta čistá barva ukazuje, že jsou  

vypuzovány nedokonalost a nečistota. Kdyby neexistovala nečistota, přešla by hmota ze své vnější formy bezprostředně do zlatého 
plamene. 

 

               ++++++++  

 

PROJEV  VIII. 

Saint Germain: 

Vzývání: 

„TY MOCNÁ VŠEPRONIKAJÍCÍ PŘÍTOMNOSTI, TY VŠEPRONIKAJÍCÍ „JÁ JSEM", chvála a dík za to štěstí, které proniká všemi, 
kteří stojí ve TVÉM záření ! Chválíme a děkujeme za to, že může být dáván ten jednoduchý klič k dokonalému štěstí, aby bylo možno 
požehnat těmto dětem BOŽÍM a zakotvit je v jejich vlastní pevné říši. Chválíme Tě za harmonii, která spočívá v každém žáku ! Ať 
každý pociťuje tu nutnost ji v sobě udržet ! Chválíme Tě, že je to „JÁ JSEM" všude přítomné a ovládá každou vnější činnost a přivádí ji 
k dokonalosti: „Jako vždy vám přináším pozdravy !" 

Co každý hledá, je štěstí, občas také nazývané blažeností. Avšak mnozí, kteří je zuřivě hledali, procházeli stále znovu, aniž by si toho 
všimli, okolo klíče k tomuto štěstí. Jednoduchým klíčem k dokonalému štěstí a jeho vnitřní sile jsou SEBEOVLÁDÁNÍ a 
SEBENÁPRAVA. Obé je lehce dosažitelné jakmile se někdo naučil, že on je tou „JÁ JSEM Přítomností" a inteligencí, která ovládá 
všechny věci. Každý člověk je obklopen myšlenkovým světem, který si sám vytvořil. V něm leží to šéme, ta „BOŽSKÁ 
PŘÍTOMNOST", to „JÁ JSEM", které je jedinou, činnou Přítomností vesmíru a řídi veškerou energii. TATO ENERGIE MUŽE BÝT 
NEOMEZENÉ ZESILOVÁNA VĚDOMOU ČINNOSTÍ JEDNOTLIVÉ BYTOSTI ! Ta „Boží přítomnost" uvnitř se podobá jadérku 
broskve, myšlenkový svět tvoří proto maso ovoce. Toto nepředstavuje pouze  myšlenkový svět,který stvořila jednotlivá bytost,ale také 
Univerzální Elektronickou Hmotu,která čeká vždy nato, aby mohla být zpracována vědomým ROZHODNUTÍM individua,aby se vrhla 
do zvolené formy a přijala viditelný tvar. Jistou cestou, jak se naučit rozumět a používat tuto vědomou sílu, je: SEBEOVLÁDÁNÍ ! Co 
pod tím rozumím ? 

 Za prvé: Uznáni té „JÁ JSEM INTELIGENCE", JAKO TÉ JEDINÉ, TVOŘÍCÍ PŘÍTOMNOSTI !  

Za druhé: Poznáme-li toto, víme také, že tato sila a její použití nemá hranic. 

Za třetí: Že jednotlivcům, jimž je dána svobodná vůle a rozhodováni, tvoří v jejich okolí to, co 

jejich myšlenku s pomocí pozornosti upoutá. Nyní přišla doba, kdy musí všichni pochopit, že myšlení a cítění PŘEDSTAVUJÍ TU 
JEDINOU A NEJMOCNĚJŠÍ TVŮRČÍ SÍLU V ŽIVOTĚ NEBO VE VESMÍRU ! Proto jedinou cestu k určenému použiti té plné 
myšlenkové a pocitové síly, která představuje BOHA V ČINNOSTI: SEBEOVLÁDÁNÍ. SEBENÁPRAVA. Tím je možno dosáhnout 
rychle cíle, toho porozumění, které dovoluje neomezeně řídit a používat tuto tvořivou řídicí silu. Kdo se dostatečně ovládá, může svou 
myšlenku směrovat a udržovat trvale na to, co si přeje, nepohnutě, podoben plamenu letovací lampy. Činí-li tak ve vědomi, že o n je tou 
„JÁ JSEM Přítomností" a inteligenci, tvořícím BOŽSTVÍM, KTERÉ MYSLÍ, potom porozumí, že toto přivede bezodkladně všechno, 
co si přeje, do viditelné formy. Je tisíckrát dokázáno, že působení nějaké věci nemůže přinést štěstí ! Pouze poznáním Působící příčiny 
se může stát jednotlivec Mistrem svého světa. Každý, který ví, že on je tím tvůrcem svého vlastního světa a všeho toho, co v něm chce 
mít, porozumí tomu, že nemá nikdy právo vytvářet nesoulad ve světě někoho jiného. Proto má každý svobodnou volbu zažít účinek 
svého vlastního tvůrčího konání. 

Mimořádně mě teši vidět u každého žáka, který je v ochraně tohoto záření, úspěch, to jak se přibližuje k ovládnuti svého vnějšího Já a 
mistrovství. Tady vám musím říci: „Milovaní žáci ! Kdybyste jen mohli správně pochopit a V I D Ě T tu nejvyšší nádheru cíle, KTERÝ 
LEŽÍ PŘED VÁMI, A KTERÉHO MŮŽETE DOSÁHNOUT BEZPEČNÝM OVLÁDNUTÍM VAŠÍ VNĚJŠÍ ČINNOSTI, CO 
NEJVÍCE BYSTE NAPNULI SVÉ SÍLY, ABYSTE BYLI KAŽDÝM OKAMŽIKEM MISTRY NAD VŠÍM VNĚJŠÍM TVOŘENÍM 
!" Toto vás uschopní udržovat potřebnou harmonii pomocí vnitrní síly té „JÁ JSEM Přítomnosti", která se uvolní pro vaše vědomé a 
viditelné použití. Poučme lépe rozum těchto milovaných žáků o významu ČASU, VZDÁLENOSTI a PROSTORU ! 

Klíčem, který otevírá přístup ke všem vyšším sférám, které jsou nad vámi, je jednoduchost a stálost tohoto SEBEOVLÁDÁNÍ. Všichni 
žáci by měli se vší vážnosti setrvávat u té velké pravdy: „TY JSI TAM, KDE JE TVÉ VĚDOMÍ, NEBOŤ JÁ JSEM VŠUDE!" 

Představy, že existuje prostor, velké vzdálenosti a čas, jsou pouze vnějším výtvorem člověka. Je to tedy pouze stavem myšlení a cítění ! 



Pronikneme-li závojem těchto pavučin babího léta, nejsme již odděleni v našem vnějším vědomí od plné vnitřní síly a činnosti. Kdo 
touží po „SVĚTLE" a vnitřně si přeje v něm žít a být „dítětem světla", ten dlí neustále v těchto vyšších sférách. Jejich krása překonává 
ty nejsmělejší představy vnějšího vědomí. Vstoupíte-li do nich vědomě a dle libosti, shledáte všechna tamní stvoření stejně tak 
hmatatelná, jako JSOU vaše pevné stavby tady, 

Setrváte-li pevně v poznání: „JÁ JSEM silou mého sebeovládání neustál e". bude pro vás snazší dosáhnout tohoto mistrovství. Žáci by 
si měli zůstat vědomi: POZNAJI-LI TU ..JÁ JSEM PŘÍTOMNOST' V ČINNOSTI, NENÍ JIŽ MOŽNÉ JI JAKKOLIV PŘERUŠIT 
NEBO RUŠIT !" Víte-li, že neexistuje ani čas ani prostor, stane se nezměrnost a věčnost vaší oblasti. Vstoupit do vyšších sfér, než je 
váš fyzický svět, v plném vědomí vyžaduje pouze přizpůsobení nebo změnu vašeho vědomi. 

Otázka: Jak toho lze docílit? 

Odpověď: V tom, že víme, že tam vědomě jsme. Zdůrazňujte často: ,,Silou elektronového kruhu, který jsem stvořil, se m n e již déle 
nemohou dotýkat POCHYBY a OBAVY ! Radostně se chápu žezla, toho „JÁ JSEM" a odvážně vstupuji do těchto vyšších sfér a přeji 
si udržet si dokonalé, jasné a vědomé vzpomínky na mou tamnější činnost." Tímto způsobem se budeme moci rychleji radovat z 
neomezené volnosti a dokonalého štěstí z činnosti v jakékoliv svobodně zvolené sféře ! 

Kdo se osvobodil z pomatenosti, že by nás mohly bohatství nebo vnější účinky věcí učinit šťastnými, ten pozná ke svému velkému 
požehnáni, že dokonalé štěstí, dokonalá svoboda a dokonalé mistrovství leží uvnitř jeho vlastního tvůrčího myšlení, jednání a cítění. 
Jakmile žák pochopí, zeje součástí všeho, s čím se svou pozorností spojuje, v poměru se silou, s jakou svoji pozornost na to směřuje, 
pozná jak je důležité, ochránit svou pozornost před klamnými, ničivými oblastmi veškeré lidské zkušenosti. 

Kdo mluví o zdánlivých chybách, nedostatcích nebo neschopnostech svých přátel a spolupracovníků, zesiluje ve svém vlastním vědomí 
nedostatky, o kterých se zmiňuje, ale rovněž i v tom člověku, ve kterém se domnívá tyto nedostatky vidět. Jsou ve světě černí mágové -
jisté BOŽÍ děti - kteří špatně řídí a znečišťuji tu čistou elektronovou sílu té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI". To ovšem není důvod nechat 
svou pozornost spočívat na této skutečnosti pouze proto, že to zpozorujeme. Našim úkolem je udržovat svou pozornost ničím 
nespoutanou, aby zůstala uvnitř našeho vlastního sebeovládání a aby byla nucena zůstat vědomým konáním tam, kde nyní sama 
rozhoduje. Pouze málo lidí si všimne, jak často a silně směřují svou pozornost stále znovu na destruktivní věci, nebo vzbudil-li někde 
jiný jejich nelibost, vrací se vzpomínka stále k tomuto okamžiku. Při plném ovládnutí byste vaši pozornost přivedli k poslušnosti. 
Dokonce i mezi horlivými žáky je málo těch, kteří pochopili, jakou mocnou silou se stává dar pozornosti, když je její použití ovládáno. 
Chtěl bych své žáky naléhavě přesvědčit o tom, jak je pošetilé nechat se vinou domnělé čilosti té nevědomosti, toho vnějšího Já 
dojmout, zranit a rušit. Víte-li: „JÁ JSEM ta jediná VŠEMOCNÁ ČINNÁ BOŽÍ PŘÍTOMNOST v mém těle a v mém světě", pak 
nemůžete být již více vyvedeni žádným dotekem vnějšího světa z ROVNOVÁHY. Jste potom zcela chráněni před každou ranou, před 
každým vyrušením vnějším rozumem nebo jinými lidmi, cokoliv by podnikali. 

Kdo to chápe nebo kdo k této velké PRAVDĚ ochotně obrátí svou pozornost, ten najde brzy mír a štěstí a bude sám sebe ovládat tak, že 
jeho a ani jeho svět nezasáhnou žádné vnější podmínky, žádné potutelné poznámky a žádné narušování od spolupracovníků. Jakmile 
jednotlivec zjistí, že je skutečně pánem svých vlastních tvůrčích myšlenek, sil a pocitů, potom také s určitosti ví, že obdrží okamžitě k 
užívání jakoukoliv věc, na kterou bude pevně směrovat své tvůrci myšlení a cítění, ať již je to precipitaci z neviditelného nebo to k 
němu ' přichází z viditelného vnějšího světa. 
V tom okamžiku, kdy někdo opravdu pochopí, ví, zeje nyní navěky osvobozen od potřeby majetku nebo jiných darů vnějšího světa. 
Získal potom mistrovství a vládu nad svým světem, tím jediným světem, který pro něj existuje a který představuje jeho Bohem dané 
PRÁVO OD NAROZENÍ ! 

Ujišťuji vás, že neexistuje nic takového jako nadpřirozený svět. Vystoupíme-li z této sféry činnosti do vyšší, stane se tato stejně tak 
skutečnou, jakou je ta nynější. Není to nic jiného, než jiný stav vědomí, do kterého se dostáváme. 
K radosti a oslavě a k požehnání matek, sester, žen a dcer chci říci, že jich bude za sto let  mnoho set, které budou schopné užívat 
Kosmické paprsky, aby své domovy udržovaly v čistotě, aby šily bezešvá roucha a neměly již více touhu sledovat rozmary módy tak, 
jak ji tvoří obchodní zdatnost ! 

Často potkávám žáky. kteří se diví, proč se Nanebevzeté bytosti nebo Mistři se všemi svými tvůrčími silami rozhodli žít ve skromných 
příbytcích. Vysvětlení je zcela jednoduché. Daleko největší část svého života a tvoření tráví ve vyšších sférách, ve kterých řídí mocné 
světelné paprsky k požehnání lidstva - tak nádherně krásné - že to představivost vnějšího vědomí nikdy nemůže obsáhnout. 
Tyto domovy a chrámy jsou věčné a jsou stále krásnější ! Proto tráví pouze několik málo hodin ve vámi viditelném světě, ve kterém 
zhušťují a ladí níže své jemněhmotné formy, aby mohli být viditelní těm, kteří ještě používají fyzické tělo. Rozumí-li tomu žáci, ušetří 
jim to mnoho otázek a zmatků ve vnějším konání a mohou tuto dobu věnovat tvoření té Mocné „JÁ JSEM Přítomnosti". Toto je 
pozdvihne do vyšší formy existence a rozpustí každou žádost po bohatství vnějšího světa, které je přece jen směšné haraburdí ve 
srovnání s nejvyšší tvůrčí silou, která dlí v každém člověku. Tak se docílí, pomoci vlastního sebeovládání a mistrovství, získání těchto 
nejvyšších sil k dispozici. Říkám vám: „M i l o v a n í žáci, dětí toho Jediného BOHA, není to hodno vašeho nejhorlivějšího úsilí, když 
přece víte, že se to nemůže nepodařit ? Chopte se svého žezla té mocné tvořící SÍLY a osvoboď té se navždy Z OKOVU A OMEZENÍ 
MINULOSTI, které utlačovaly lidstvo po tolik věků !" Ujišťuji vás, že každý, kdo se snaží přijmout žezlo a mistrovství, obdrží každou 
potřebnou pomoc, jestliže bude věn ovát všechny své síly a schopnosti pouze tomuto pokusu ! Kdo pochopil podstatu svých tvořivých 
vloh musí vědět, že může vytvořit dle své vůle jakoukoliv věc v jakémkoliv vibračním stupni, kterou si přeje, ať již se jedná o světlo 
nebo nějaké jiné zhuštěni, které zvolí. 

Víte, že máte schopnost přepnout své myšlenky ve stejném okamžiku z Chicaga do New Yorku stejně tak, jako ze stavu světla k nějaké 
mnohem hutnější formě, jako např. železu. Potom byste přece měli přiznat, že to, co dokážete každým okamžikem vědomě a ze 



svobodné vůle vykonat prostřednictvím vědomého udrženi své pozornosti na to, co určíte, můžete přivést k mocnějšímu účinku. 

Pozornost je kanálem, kterým bezprostředně proudí BOŽÍ mocná síla, myšlení a cítění k utvářeni. Protože jste přece ještě nezhmotnili 
nic z neviditelného do viditelného, tak ve vás číhá pochybnost, než se takovéto jednoduché tvoření uskutečni. Když se to jednou stalo, 
pak vyskočí do výše odvaha a důvěra a vy budete i nadále moci bez potíží tvořit všechno, co si přejete. 

Zhmotnění zlata nebo drahokamů z neviditelného do viditelného je tak jednoduché jako dýcháni', pokud je pochybnost plná otázek, 
která se nahromadila vnějším konáním, rozpuštěna nebo odsunuta stranou. Tyto zdi nebo omezeni vystavěli lidé během mnoha staletí. 
Nyní musí být strženy, rozmetány, rozpuštěny jakýmkoliv možným způsobem. Nejprve je zapotřebí toto rozhodnuti učinit ! Víte-li 
však, že ve vás působí ta „JÁ JSEM síla", tak nemůže být neúspěch. Rozum musí pouze udržovat pozornost nasměrovanou na ten 
předmět, který má být zviditelněn. Setrvejte u této skutečnosti a náhle se budete nalézat v plném tvoření a budete žasnout, že jste j e tak 
dlouho nepoužívali. Délka paprsku, která vychází z nějaké precipitované hmoty nebo zhmotněni,,SVĚTLA1', je určována vědomím 
nositele. Je-li jeho vědomí velmi silně zvýšeno, pak je jiskření velmi velké! Ten „Klenot světla" je ve svém nejvyšším stavu 
dokonalosti. Drahokam ve zhuštěné hmotě, jako diamant, smaragd nebo rubín, přijímá přirozeně stav svého nositele. Je-li myšlenková 
vibrace osoby, která nosí kámen, naladěna hluboko, ztrácí klenot svůj lesk, zatímco se u vznešených myslitelů mocně rozsvítí. 

Kdo se stal opravdovým žákem a usiluje o světlo, musí všechno ve svém okolí - ať již se to projevuje jakkoliv - obdařit vlastností té 
„JÁ JSEM Přítomnosti". Vidíte, že se ve vašem světě nemůže vyskytnout žádná vlastnost a forma jevu, jehož hodnotu vy sami neurčíte. 

Způsobí-li váš strach, že uvěříte nějaké zneklidňující Přítomnosti, jste za to samí zodpovědní, protože kdyby existovala nějaká 
zneklidňující Přítomnost a kdyby jste ji přehodnotili pomoci"  „JÁ JSEM Přítomnosti", bylo by nemožné, aby vás rušila. Existuje pouze 
jedna účinná síla av okamžiku, kdy uznáte tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", přehodnotili jste onu činnost na dokonalost. Očekávání je 
velmi silným, hodnotu tvořícím vědomím, které by mělo být udržováno. Vroucí očekávání je nádhernou věcí. Působí vždy ! Během 
staletí vytvořil člověk závoj zapomnění, kterým se vyloučil z těchto vyšších sfér. Nyní jej tedy stvořil a má jej, a tak jej může také opět 
rozpustit! Porozuměni a zdravý lidský rozum mu to mohou napovědět. 

Dosáhlo vás nyní mocné záření, vy žáci se silným přesvědčením, které vám zůstane zachováno, dokud nesplníte, co vám je dáno. 
VŽDY BY MĚLI ŽÁCI PRODLÉVAT PLNI LÁSKY U PRAVDY, JAK JE JEDNODUCHÉ, SNADNÉ a JISTÉ SMĚT ZHMOTNIT 
IDEU DO VIDITELNÉ FORMY POMOCÍ TVŮRČÍHO MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ ! To rozpustí ten pocit „Já nemohu" a nahradí' jej: „Já 
mohu' A já vím!" Udržují-li se žáci čas od času v plné harmonii, uvidí záblesky světla, které budou posilovat veškerou jejich nutnou 
důvěru. Ke všem příkazům, že chcete vystoupit ze svého těla, přidejte, že si chcete udržet vědomou vzpomínku na vše tam prožité. Co 
začnete, u toho zůstaňte a vězte, že obdržíte okamžitě všechny nutné další poznatky. Dovolíte-li vaší pozornosti, aby se udržovala pevně 
najedno věci, dáváte jí ve stejném okamžiku sílu být činnou ve vašem světě. 

Žehnání: 

Ty velké štěstí, Ty mocná přítomnosti a silo, to „JÁ JSEM"! Pověřuji Tě, abys proudila do srdcí lidi, abys tam zakotvila a naplnila 
jejich mysl, tělo a domovy svým velkým štěstím! Otevři bránu jejich vědomí, aby ta mocná síla, to „JÁ JSEM", mohla dorůst do úplné 
dokonalosti ! O, Mocná Přítomnosti ! Podpoř děti světla, BOŽÍ individuality, drž je vroucné ve Tvé náruči a nech téci Tvou vlastnost do 
jejich přikázání, abys ji plnil Tvým velkým mírem ! 

O, Mocná Přítomnosti té spravedlnosti ! Vejdi do všech úřadů a vládni tam ! 

Projev ty zničující úmysly lidí, aby mohly být vyloučeny a rozpuštěny ! 

Ať objeme všechny ta plnost a sila Tvého zářícího světla a ať Tvé nádherné nejvyšší světlo naplní všechna místa! 

 

PROJEV   IX. 

Saint Germain:                           30. října 1932 

 Vzývání: 

TY MOCNÁ, VŠUDYPŘÍTOMNÁ, TVOŘÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI ! Stále vroucnější je v nás velebeni, chvála a vděčnost k Tobě, 
ke Tvému životu. Tvému světlu a Tvé inteligentní SÍLE, která se projevuje všude ve vesmíru ! Vždyť přece Tvá tvořící Přítomnost 
působí v mysli, těle, domově, světě a úkolech každého z nás ! Uschopni nás, abychom pochopili a pocítili Tvou zářící sílu, která je vždy 
činná v našem světě, v našich záležitostech a obchodech, s přesvědčením, že se nemůže nepodařit ani ten nejmenší skutek. Protože Ty 
jsi ve Své lásce a spravedlnosti pánem všeho konáni, všechno vedeš a rovnáš. Ty mocný, nejvyšší Vládce vesmíru ! Tvůj zákon je 
spravedlivý. Tvá sílaje nepřekonatelná ! 
Tak ochraňuj nás všechny ve své velké, plamenné, milující Přítomnosti ! Odhal úřadům Spojených států Amerických a celému světu 
všechny činnosti, které se štítí světla ! 

„JÁ JSEM" tím mocným kanálem spravedlnosti, která se nyní a vždy domáhá, aby všichni sloužili pouze blahu a celému světu světla 
BOŽÍHO. Žádná lidská myšlenka se nemá rušivě vměšovat, žádná lidská ruka se proti tomu nemá pozvednout, protože vseje navěky 
určeno pro lásku těch Velkých, Nanebevzetých Vládnoucích Zástupů Světla. 



Mocné Božství vesmíru ! Tvá láska. Tvé světlo, Tvá moudrost, inteligence a spravedlnost nechť zaplní každý úřad ve všech zemích. 
Všechny politické pletichy mají být navždy vyhlazeny, pouze Ty máš  v l á d n o u t  svým tvořením, svými dětmi, v dokonalé 
spravedlnosti pro všechny! 

Přináším vám pozdravy těch velkých zástupů, které neustále v plné bdělosti pomáhají svým BOŽSKÝM ZÁŘENÍM léčit, žehnat, 
osvítit a obšťastnit všechny, kdož jsou připraveni. Jednou z. velkých potřeb lidi a samotných opravdových žáků dneška je, že cítí 
nutnost věnovat ráno a večer trochu času vroucné meditaci, aby uklidnili svou vnější činnost, aby se ta vnitřní Přítomnost mohla 
projevit nerušena ve vnějším bytí. Meditace znamená ve skutečnosti cítit činnou Přítomnost BOŽÍ. Kdo se proto pokouší meditovat, 
nesmí sebou nikdy vláčet všechen ten neklid, který na něj po celý den doléhá. VĚDOMÉ musí odstranit ze svých pocitů a ze své 
pozornosti každou rušivou věc - nesmí se již zabývat svými starostmi, ale cítit při vstupu do meditace „Přítomnost BOŽÍ". Když byla 
hlásána věta: „Poznejte pravdu a ona vás osvobodí!", tak to znamená uznání, přijetí a činnost té „MOCNÉ JÁ JSEM BOŽÍ 
PŘÍTOMNOSTI"! 

Za prvé: poznejte, že „JÁ JSEM" je princip a bezpodmínečná jistota, okamžitá svoboda. 

Za druhé: poznejte, že „JÁ JSEM" ovládá dokonale jako činná Přítomnost veškerá tvoření mém životě a v mém světě. Potom jsem JÁ 
vstoupil do pravdy, která přináší veškerou pohodu ! Musím vám vyprávět o jedné věci, která se zdá být směšná, přesto však v sobě 
skrývá velmi vážný smysl. Kdyby vám váš psíček přinášel stále znovu kosti ze dvora do obývacího pokoje, značně byste se proti tomu 
vzepřeli a peskovali jej. Shledali byste, že to není vůbec na místě. Vězte nyní, milovaní hledači pravdy, že když dovolíte vašemu 
rozumu setrvávat u nepříjemných věci nebo zkušeností, přinášíte tím daleko horší věci než staré kosti do vašeho obývacího pokoje ! 
Bohužel připadá mnohým tak obtížné rozumět tomu, že by se neměli za žádných okolností pokoušet zadržet vodu, která již přešla přes 
mlýnské kolo. Jinými slovy: Nepříjemné zážitky, ztráty nebo jakoukoliv nedokonalost, která až dodnes přešla přes kolo vašich 
zkušeností, byste nikdy neměli držet těsně u sebe. Přešly přes kolo -ODPUSŤTE JIM A ZAPOMEŇTE NA NE ! Dávat a odpouštět je 
vskutku BOŽSKÉ. Podívejme se najeden příklad. Jestliže jednotlivec nebo nějaká skupina založila nějaký podnik a tento zkrachuje z 
nedostatku porozumění, je to vždy v tom, že chyběla harmonie v myšlení a cítění. 

Kdyby se každý zúčastněný udržoval v přesvědčení, že JE pouze BŮH V ČINNOSTI, pak by z toho mohl povstat jen ten nejdokonalejší 
úspěch. Protože má jednotlivá bytost svobodnou vůli, přivedla by záležitosti své a také jiných ke krachu, pokud neovládá své vlastní 
myšlenky a pocity. Tak působí ten velký zákon, jestliže ten jednotlivec své myšlenky a cítění neopraví! 

Každý, kdo se dnes nachází ve fyzickém těle, udělal někdy a někde mnoho chyb. Proto by si nikdo neměl namlouvat: „JÁ JSEM 
svatější než ty!" Každý by měl především volat zákon odpuštěni, a cítí-li nebo vysílá-li kritiku, odsuzování nebo nenávist proti jinému z 
Božích dětí, proti bratru nebo sestře, nenajde nikdy osvíceni nebo úspěch, dokud nevolá zákon odpuštěni. Mimoto musí tiše promluvit k 
oné osobě, kterou se cítí znepokojen: „Já ti posílám hojnost té  

BOŽÍ LÁSKY mé bytosti, abych ti žehnal a obšťastnil tě!" Pouze tento postoj může osvobodit od zdánlivých chyb vnějšího konáni. 

Pokud sleduji' lidé dále ve svém myšlení a výrocích stále konání nebo plán, který se nepovedl, zničí se nakonec s jistotou sami, jestliže 
se od toho neodvrátí. Pouze dovoláváním se zákona odpuštění se mohou s plným vědomím osvobodit z toho vnějšího stavu. Kdo v sobě 
udržuje proti jakémukoliv neprávu či nespravedlnosti, křivdě či bezpráví, ať již skutečným nebo zdánlivým, pocit pomsty, uvrhne pouze 
sám sebe v mysli i těle do neschopnosti. Ze starých časů nám bylo předáno toto nádherné zjištěni: „Nejste-li připraveni odpustit, jak 
může být odpuštěno vám?" Tento zákon je jeden z nejmocnějších, které mohou být použity v lidské zkušenosti. O. kdyby tak lidé a 
mnozí žáci poznali, jak k sobě přitahují věci, které nechtějí mít. protože dovolují rozumu se lopotit s nesouladem minulosti, který 
nemůže být přece vnějšími smysly překonán. 

Ta největší věc, kterou všichni lidé hledají, se jmenuje ve skutečnosti mír a svoboda. Jsou vždy bránou ke štěstí. K nim existuje pouze 
jedna možná cesta: poznat BOHA, tu MOCNOU „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" provždy jako jedinou činnou inteligenci ve vašem životě 
a ve vašem světě. UDRŽUJTE PEVNÉ TOTO VĚDĚNÍ A ŽIJTE JEJ ! Jednou z nejvíce udivujících věcí, kterou jsem mohl pozorovat 
od mého vzestupu do povznesení, je zkreslená myšlenka svobody, ať již se jedná o otázku peněz nebo jiných věcí. Existuje pouze 
jediná neotřesitelná a jistá skála, na které můžete postavit vaši věčnou nezávislost na penězích a svobodu a ta spočívá ve vědění a 
soucítěni s každým vláknem vašeho bytí: „JÁ JSEM to bohatství, ta hojnost, ta hmota, která je již zdokonalená v každé pozitivní věci v 
mém světě, kterou bych si jen dovedl jakkoliv představit nebo přát!" Toto je ta prává nezávislost na penězích a jistě vám ji přinese a 
bude ji udržovat a již vás nikdy neopustí, ujišťuji vás. 

Na druhé straně by člověk chtěl, ví-li to nebo ne, použít dostatečně této „JÁ JSEM BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI" nebo BOŽÍ energie, aby 
nahromadil svým vnějším konáním miliony dolarů, ale co mu dá tu jistotu, zeje také udrží? Ujišťuji vás, zeje nemožné, aby si někdo ve 
fyzickém světě mohl udržet ohromné jmění, jestliže si není vědom: „BŮH je tou silou, která tvoři a udržuje. 

Neustále jste svědky případů, jak se velké bohatství přes noc rozplyne. Tisíce již prodělaly tuto zkušenost v posledních čtyřech letech. 
Kdyby si byly po těchto zdánlivých ohromných ztrátách vědomě a rozhodně řekli: „JÁ JSEM to bohatství - BŮH v činnosti - který se 
nyní projevuje v mém životě a v mém světě", ta cesta, ta brána, by se bez prodlení znovu otevřela novému nadbytku. Proč říkám: Opět 
znovu-otevřela k novému nadbytku? Protože tito lidé stvořili dříve nutnou hybnou sílu a dosáhli tím veliké důvěry. Proto jim všechny 
podmínky ochotně hrály do rukou, až dovolily ve většině případů, že do nich vnikly ztráta odvahy, nenávist a odsuzování, což jim 
zavřelo bránu k dalším úspěchům. Nechtě mne, milované BOŽÍ děti, abych vás ujistil, že ještě nikdy v tomto světě nenastal stav, který 
by byl tak špatný, tak neléčitelný, že by jej nemohlo přestavět ke svobodě a finanční nezávislosti v každém smyslu ani to „JÁ JSEM", ta 
TVOŘÍCÍ BOŽÍ PŘÍTOMNOST svou věčnou ENERGIÍ a odvahou vesmíru. 



Zvláště bych chtěl, aby ti žáci, kteří stojí v tomto záření, tomu rozuměli. V těchto dnech padajících trůnů a vlád a soukromých majetků 
musí jasně pochopit: Jestliže by se mohlo jejich jmění rozplynout nedostatečným porozuměním, potom je ta „JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOST" v nich, BŮH V činnosti, tím bezpečným stavitelem jejich důvěry a víry a jejich bohatství, či co si kdy mohli přát, 
opětovného vytvoření vědomě směrovanou pozorností. Dovolí potom této mocné VNITŘNÍ ENERGII proudit do jejich přání a ona je 
tou jedinou silou, která kdy něco vykonala. 

Každý jednotlivec, který zdánlivě utrpěl velkou finanční ztrátu, by měl neprodleně použít to nádherné zjištěni Ježíše: ,,.IÁ JSEM 
vzkříšeni a život mých záležitostí, mého porozumění nebo všeho toho, k čemu si přeji směrovat svou pozornost !" Otevřeně vám říkám, 
milovaní žáci, nemáte ani v nebi ani na zemi tu nejmenší naději, POKUD BUDETE TRPĚT UVNITŘ SVÉHO VĚDOMÍ MYŠLENKY 
A POCITY KRITIKY, ODSUZOVÁNI NEBO JAKÉKOLIV NENÁVISTI, a to včetně mírného odporu  

Toto nás vede k důležitému bodu, že se vás týká pouze vlastní konání a váš svět. Nepřísluší •vám soudit druhé, protože nevíte, jaké sily 
nebo poměry v nich právě působí. Znáte pouze ten uhel pohledu, z jakého posuzujete věci vy a já vám říkám, je-li člověk zcela 
bezelstný bez jakýchkoliv zlých úmyslů vůči jiným a pošle-li vůči němu někdo svou kritiku, odsuzování nebo nenávist, způsobí něco 
horšího, než tělesnou vraždu. PROČ ? Protože myšlenky, i když se nedotknou svého cíle a nepoškodí jej, se musí přece vrátit zpět k 
vysílači a přinést mu zpět ty vlastnosti, které jim dal, a vždy s nasbíranými dalšími silami ! Ten. kdo jiným posila zavrženíhodné 
myšlenky, zničí ve skutečnosti nakonec pouze sám sebe, své záležitosti a SVŮJ svět. Není jiné cesty, jak to odvrátit, než že jednotlivec 
dojde poznáni a vědomě obrátí tyto proudy. 

Uděláme nyní další krok. Ve všech dobách existovala obchodní spojení, v kterých chtěl jeden nebo dva lidi úmyslně provést něco zlého. 
Tím se dostali také jiní, které žádný zlý úmysl ani nenapadl, do vězeni. Říkám vám nyní, že existuje neomylný zákon, který nemůže být 
změněn. Kdo pomůže dostat do vězení nevinného člověka a zbaví jej té volnosti, kterou mu přisoudil BŮH, bude muset získat přesně tu 
samou zkušenost, kterou jinému přál, dokonce až do třetí a čtvrté následující inkarnace. 

Co se mne týká, nechal bych se tisíckrát raději z plného přesvědčeni zastřelit, než abych se stal nástrojem, který by oloupil jedno z 
BOŽÍCH dětí o svobodu. Neexistuje žádný větší zločin, který dnes zatěžuje lidskou zkušenost, než převládající používáni důkazních 
materiálů, které se v devadesáti devíti ze sta případů projeví později jako zcela nesprávné. Doposud však není vnějším smyslům pravda 
projevována. 

Proto, milí žáci, nenechte nikoho, kdo hledá „SVĚTLO", aby začal odsuzovat jiné z BOŽÍCH dětí ! 

Další přiklad: předpokládejme, že někdo, koho velmi milujeme, jde nesprávným směrem.Co by vnější svět udělal jako první ? 
Zpravidla by zasedl ke kritickému soudu. Tou nejmocnější pomocí, kterou můžeme poslat takovému člověku, kde neznáme žádné bližší 
okolnosti, spočívá v tom, že mu pošlete všechnu naši lásku a ve vší tichosti budete vědět, že „JÁ JSEM -BŮH V ČINNOSTI je tou 
jedinou, řídící inteligenci a činem v tomto bratru nebo v této sestře !" 

Slovní nebo písemné námitky proti nějakému člověku tvoří často poměr protivenství a místo, aby tu činnost zrušily, tak ji naopak zesílí 
- tichá práce by jej určitě bezpodmínečně rozpustila. Nikdo nemůže kdy ve svém vnějším vědomí vědět to, co si přeje činit v jiných 
lidech ta „JÁ JSEM BOŽÍ Přítomnost". Toto jsou životně důležité pravdy a pokud by byly akceptovány, přinesly by do života lidí 
veliký mír. Mnozí ztroskotají se všemi svými obchodními snahami, protože ve vědomi jednotlivců číhají jakési pocity chytračení, 
odsuzování nebo nenávisti vůči někomu jinému. 

Žák nebo člověk, který by se chtěl velkými kroky přiblížit světlu, by neměl nikdy usnout, dokud vědomě nevyšle svou LÁSKU všem 
lidem, o kterých má pocit, že mu kdy ublížili. Tato myšlenka LÁSKY poletí jako šíp do vědomí těch jiných. Ona nemůže být zastavena 
a tam v těch ostatních začne působit její vlastnost a SILA a vrátí se vám tak bezpečně, jak jste ji vyslali. 

Možná, že za tolik onemocněni těla a mysli není zodpovědný žádný jiný prvek, než pocit nenávisti, který je proti někomu směrován. 
Ani nelze s dostatečným důrazem poukázat na to, jak toto zpětně působí na mysl a tělo vysílajícího. V jednom to vytvoří to, v jiném 
zase ono. Nechtě si jasně říci: „ZÁŠŤ NEBO HNĚV JE JEN MÍRNĚJŠÍ FORMOU NENÁVISTI !" Nádherná myšlenka, ve které 
můžete neustále žít, zní: „JÁ JSEM TO DOKONALÉ TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A CÍTĚNÍ, PŘÍTOMNÉ VŠUDE V MYSLÍCH A 
SRDCÍCH LIDI !" Tato myšlenka působí zázraky, nepřináší jen vám samotným klid a mír, ale uvolňuje také neomezené DARY 
PŘÍTOMNOSTI ! Jiná myšlenka: „JÁ JSEM ten mocný zákon BOŽÍ SPRAVEDLNOSTI A OCHRANY, který je činný všude v 
hlavách a srdcích lidí !" Tuto myšlenku můžete použít s mohutnou SILOU na všechno. Stejně tak: „JÁ JSEM BOŽÍ LÁSKA, která 
všude naplňuje hlavy a srdce lidí !" Myslíte-li na tyto pravdy, porozumíte tomu, co se stalo, když se tento domov zde stal zářícím 
středem té „ČINNÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI". Náhle pochopíte celou velikost této realizace. V životní zkušenosti lidstva může být vše 
řízeno tou „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ" ! Použití té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" j e tou nejvyšší činností, která existuje ! 

Když řeknete „JÁ JSEM", uvedete do pohybu BOHA. Ale co toto všechno znamená  pochopíte až tehdy, když PROCÍTÍTE A 
POZNÁTE nezměřitelnost používání  tohoto výrazu ! Pociťte tu obrovskou SÍLU toho „JÁ JSEM" tak, jak zde působí ve 
věcech tohoto druhu ! „JÁ JSEM TA VŠEMOCNÁ BOŽÍ SÍLA !" Neexistuje žádná jiná síla, která může jednat. 
Když jí toto řeknete a procítíte, UVOLNÍTE tu plnou ČINNOST BOŽÍ !  
Dále: „JÁ JSEM ta vědomá paměť těchto věcí !" A „JÁ JSEM ta vědomá paměť a vědění v použití těchto věci !" 
Ta PŘÍTOMNOST TOHO „JÁ JSEM" SE ODÍVÁ DO MÉHO VĚČNÉHO NEJVYŠŠÍHO 
SVĚTELNÉHO ROUCHA !" Řeknete-li toto, v tom samém okamžiku se to stane skutečností! 

Tajným místem Nejvyššího je ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST,,! Svaté věci, které vám budou zjevovány, by neměly být odhazovány, 
protože jsou rovny PERLÁM. Mějte stále na paměti: „JÁ JSEM TA DOKONALÁ VYROVNANOST V PROJEVU I ČINU PO 



VŠECHNY ČASY !" Potom je ta ochrana vždy okolo vás, protože „JÁ JSEM ta ochraňující PŘÍTOMNOST !" 

BOŽSKÁ energie čeká vždy na to, aby byla řízena. Ve výrazu „JÁ J S E M" je skryta činnost z vlastních sil. Pak víte, že zde neexistuje 
čas. Toto vám přinese okamžitý čin a brzy budete ovládat precipitaci (zhuštění z neviditelného do viditelného). Před každým tvořením 
budete pociťovat onen bezpodmínečný klid! 

Žehnání: 
Děkujeme Ti, o, MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI, že jsme směli vstoupit na Tvá tajná místa. Nechť Tvá moudrost řídí vždy 
rozdílení Tvého světla, nechť Tvá moudrost navždy ochraňuje a řídí naši mysl a naše těla, aby vždy jednala v dokonalém souladu s 
Tebou !  Protože  T Y jsi volána k činu - „O, MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" - víme, že vykonáš vše dokonale, ať jsi již posílána 
kamkoliv. 

Poznámka: 
Potvrzení pro soudní případy. Kdo nestojí právě uprostřed projednávaného případu, nechť řekne toto: 

.JÁ JSEM ZÁKON ! - JÁ JSEM SPRAVEDLNOST !" 

.JÁ JSEM TEN SOUDCE! - JÁ JSEM TEN SOUD !" 
Kdo ví, že „JÁ JSEM VŠEMOCNÝ", ten také ví, že  Z D E  může být VYKONÁNA  pouze BOŽÍ SPRAVEDLNOST ! 

 

++++++++++  

PROJEV X. 

Saint Germain: 
Vzývání: 

Mocná zářivá Boží Přítomnosti! „JÁ JSEM" ten zářící lesk, který naplňuje každé stvořeni. ..JÁ JSEM" život, který proudí všemi 
zjeveními. „JÁ JSEM" ta inteligence, která řídí veškerou vnitřní i vnější činnost a sjednocuje ji k dokonalému konání. Ze Tvého světla 
MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ, TOHO JÁ JSEM" jsou zhuštěny všechny věci do své formy. 

JÁ JSEM ta nevyčerpatelná energie, která je řízena Tvou nádhernou nekonečnou inteligencí. Zažehni ten svítící střed v těchto tělech, 
která se dostanou pod toto záření ! Rozšiřuj toto světlo, aby plně prozářilo tělo i mysl a povzneslo je do tvého činného, dokonalého, 
věčného roucha ! Mocné světlo ! Vyšli své paprsky tam do srdcí těch lidi ve všech úřadech, poruč vyjádřit spravedlnost, osvícení a 
dokonalost tvého Já, aby přinesly lidem pomoc, svobodu a světlo ! Poruč prostřednictvim tvého řídícího principu všem věcem ve vnější 
lidské činnosti POSLUŠNOST ! 

Přináším vám pozdravy od velkého zástupu těch milovaných, kteří vždy slouží a bdí nad těmi, jejichž uctívání vnímají .Po staletích 
tvoření jsme dosáhli ohniska, kdy zkušenosti mnoha časů ústí do bezprostředního činu, kdy čas a prostor se stávají „JEDNOU 
PŘÍTOMNOSTÍ": TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ nyní ! Poznáte-li, zeje to „PŘÍTOMNOST BOŽÍ JÁ JSEM", která bije ve vašich srdcích, 
potom víte, že vaše srdce J E řečí hlasu BOŽÍHO, a když přemýšlíte o té velké pravdě: „JÁ JSEM TA NEJVYŠŠÍ INTELIGENTNÍ 
ČINNOST SKRZE MOU MYSL A SRDCE", tak je naplní ten pravý spolehlivý BOŽSKÝ POCIT. 

Doposud milovali lidé jen vně kruhu. U v ě d o m i -1 i si žáci skutečně: „BŮH JE LÁSKA" a ta pravá činnost LÁSKY prochází srdcem 
- potom porozumí: SMĚŘUJTE SVOU POZORNOST NA TOUHU vysílat LÁSKU k nějakému účelu tak, pak to je nejvyšší výsadou 
vnější činnosti VĚDOMÍ, která může vytvářet lásku v neomezené hojnosti. 

Doposud lidé nerozuměli, že BOŽSKÁ LÁSKA je SILOU, Přítomností, inteligencí, světlem, které může být rozdmýcháno k velkému 
ohni bez hranic, a že to je záležitostí uvnitř vědomé inteligence každého jednotlivce, zvláště žáka světla, tuto „PŘÍTOMNOST 
LÁSKY" vytvářet tak mocnou, že se stane nepřekonatelnou, nevyčerpatelnou, mír nařizující „PŘÍTOMNOSTÍ", kamkoliv si ji přeje 
vědomá bytost nasměrovat.  Bylo řečeno, lásce se nedá poroučet. Já vám říkám: „Láskaje ten první životni princip a může 
být tvořena v jakékoliv síle a k nekonečnému použití, aniž by byla jakkoliv ohraničena !" 
Taková je vznešená výsada vědomého použiti a řízení lásky. Když říkám ,,tvořit", minim tím otevřeni brány vědomou zbožností, aby 
mohl vytrysknout tento nevyčerpatelný pramen lásky, který je srdcem vašeho Já, srdcem vesmíru. 

Žáci, učiňte svým přemítavýrn pozorováním tuto nekonečnou sílu lásky takovým proudícím pramenem, aby vám bylo moje vědomé 
řízeni vždy k dispozici ! 

Přejí-li si moji milovaní žáci urychlit své osvobození z určitých zážitků nebo vnější činnosti, poslouží jim věta: ,,JÁ JSEM ta nařizující 
Přítomnost, ta nevyčerpatelná ENERGIE A BOŽÍ MOUDROST , která moje přáni splní !" Toto přinese ten nejrychlejší úspěch, který 
může dovolit zákon vašeho Já. Mimoto vězte: „JÁ zůstávám nyní tou PŘÍTOMNOSTÍ, tím JÁ JSEM, nedotčen vnějším narušováním. 
Vesele skládám své perutě a bydlím v té dokonalé činnosti BOŽÍHO zákona a spravedlnosti mého bytí a poroučím všem věcem uvnitř 
mého kruhu, aby se zjevily v dokonalém Božím pořádku." To JE TO NEJVĚTŠÍ VÝSADNÍ PRÁVO ŽÁKA A MĚLO BY BÝT JIŽ 
NAVŽDY POUŽÍVÁNO ! Já jen něco přidám, o čem jsem přesvědčen, že může přinést velké povzbuzení: 



„Každý žák, který horlivě usiluje o světlo, bude zkalen v nejtvrdší ocel, která nejdéle vydrží, a která snese nejtěžší břemena. Toto může 
přinést jednotlivci život plný zkušeností. Touha po osvobození a uklidnění vynořujících se těžkých zážitků zoceluje ocel charakteru a 
posiluje člověka a nakonec mu přináší dokonalé a věčné mistrovství nad všemi vnějšími věcmi." S tímto správným náhledem je snadné 
se těšit z každé zkušenosti, která každého uschopňuje se obrátit k té nádherné, kouzelné „JÁ JSEM Přítomnosti" a slunit se v ní. Proto 
byste, milí žáci, neměli byt nikdy unaveni činit to správné nebo se potkávat se zážitky, které na vás dosud těžce spočívaly. Radujte se 
spíše, že vás každý krok přivádí blíže k Věčnému Cíli a nemusí být opakován. 

Zdá se mi, že žák často zapomíná na použití věty: „JÁ JSEM" ta síla, ta odvaha pohybovat se trvale kupředu vším. co mi mohou přinést 
všechny zkušenosti, a zůstávám veselý a v dobré náladě, navždy již naplněn mírem a harmonii skrze tu nádhernou Přítomnost, to „JÁ 
JSEM". Běžec má na začátku závodu nádhernou předtuchu, ale když se blíží k cíli a soupeř mu je těsně v patách, nasadí své poslední 
síly, chytá dech a posledním skokem protne cílovou pásku k vítězství. Stejně tomu je i u žáků na cestě. Vědí, že mají zajištěné vítězství 
používáním té „JÁ JSEM Přítomnosti". Potřebujete pouze jediné: Utáhněte si těsněji opasek, vzchopte se a zamávejte svému soupeři s 
lehkým srdcem - Žij blaze ! Žák to má lepši než závodník. Ví od začátku, že pro něj neexistuje neúspěch, protože: 

„JÁ JSEM ta podporující, nevyčerpatelná sila a inteligence !" Žák by neměl nikdy zapomenout, že síla tvoření z neviditelného 
(precipitace) leží uvnitř té „JÁ JSEM Přítomnosti". „JÁ JSEM zde ten životní princip a inteligence v tomto těle." „JÁ JSEM všude, 
roven SRDCI BOŽÍMU, té řídicí inteligenci vesmíru." Přeji-li si zhmotnit (precipitovat) nějakou věc, pak vím „JÁ JSEM ta činná síla, 
JÁ JSEM ta řídící inteligence, JÁ JSEM ta hmota, na kterou je působeno, a já ji přivádím do viditelné formy a dávám ji sobě k dispozici  

Přemýšlení o této větě uschopní žáka vstoupit do tohoto tvůrčího konání bez napětí nebo strachu. Otázka, která často zaměstnává žáka 
při postupu precipitace, je výroba zlata. První otázka zní: „Jak může být z pralátky zhuštěno zlato, aniž se vmísíme do vládního 
přidělování?" Od doby stvoření zlata jako směnného prostředku bylo zlato jeho mírou, takříkajíc jeho srdcem a nabízelo jistotu při 
všech finančních vydáních. Připomeňme si, že se přihodilo téměř nespočetně neštěstí různého druhu, kterými bylo zlato a množství 
peněz zničeno pro vnější svět. Tímto způsobem zmizely miliardy dolarů. Protože se jedná většinou o zlato, které je zhutňováno na 
peníze, nehrozí nebezpečí překročení hranic, které jsou dány vládou k jeho použití. Také se ztratily miliardy španělského zlata a 
finanční hodnoty jiných zemí, potopily se v moři, shořely, takže by precipitace musela nabýt obrovských rozměrů, aby  byla ohrožena 
zákonitost peněz. Zlato je také většinou zhutňováno ve svém přirozeném stavu a proto může být jeho použiti zákonem kontrolováno. 

Svět nabídnul nedávno prémie za zvyšování výroby zlata. - V roce 1932 panovala ještě velká deflační krize jako následek nedostatku 
finančních prostředků a vědomého nedostatku zlata. Dramatický popis této „zlaté války" najdete u Landona: Mystičtí mistři. Proč není 
toto zlato zhuštěno k blahu světa ? Necítím se být zodpovědný za tyto otázky, které jsou pokládány, když začnete tvořit zlato, aniž byste 
vlastnili důl, ze kterého byste toto zlato zdánlivě těžili. Nemáte totiž ani zdání, jak velká je zvědavost rozumu, než nasměrujete svou 
pozornost na zlato. To by vnější svět bezprostředně uvrhlo v plameny. Přesto: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která stoji nade vším !" 

Předpokládaná otázka po původu zlata je jen vynalézavým pokusem objevit jeho samotný zdroj. Dotazujícím se bychom mohli 
odpovídat, že se jedná o obchodní tajemství. Říkejte jednoduše: „ZDE je to zlato. Není-li plnohodnotné, odmítněte jej. Je-li 
plnohodnotné, jste zákony vaši vlády povinni jej přijmout." Chápejte, milovaní žáci, že pouze ve vnější činnosti tělesného světa 
potřebujete směnný prostředek. Kdo se pozvedne ke schopnostem a síle ovládáni precipitace, má malou potřebu zlata nebo jiných 
směnných prostředků, leda v příležitostných případech. 

Vstoupíte-li jeden po druhém do stavu povznesení, budete se srdečně smát nad zdánlivou důležitostí, kterou jste přikládali vnějším 
otázkám tělesného vnějšího světa. Tyto otázky jsou „mája", to znamená: trvalé změny. Vzpomeňte si, že existuje jen jedna věc ve 
vesmíru, která je trvalá, skutečná, věčná: ta „JÁ JSEM Přítomnost", BŮH ve vás, vlastník, stvořitel, inteligence, která ovládá všechny 
stvořené formy. Potom víte, že jste sami tou Přítomnosti, tou „JÁ JSEM Přítomností", milovaní žáci, která vás postaví na místo a učiní 
vás nezávislými na všem vnějším tvořeni. 

Rozumějte mi správně, vím, že musíte nejdříve dostatečně tomuto porozuměni dospět, ale když jste upřímní, plni nebojácné rozhodnosti 
a snažíte se poznat tu „JÁ JSEM Přítomnost", to TVOŘÍCÍ BOŽSTVÍ ve vás, potom vy sami vystoupíte poměrně rychle, měřeno 
vašimi vnějšími smysly, k ovládáni a nezávislosti, kdy budete moci říci ke všem vnějším věcem: „Je možné, že jste mne kdysi 
zneklidňovaly ?" 

Někteří z vás mají nejasné tušení, jak hrubé a matné se zdají vnější formy, když se jednou od nich osvobodíte. Tomu jemnému, vyššímu 
smyslu se zdá být nepochopitelné, že můžete používat a obdivovat takovou nedokonalou formu a ještě tak nyní činíte. Kdybyste již 
dlouho znali tu „JÁ JSEM Přítomnost", nárokovali si ji a těšili se z ni tak, jak to činíte dnes, staly by se tyto vnější formy daleko 
jemnějšími a vy byste se k nim mohli vrátit s velkým půvabem. Měli bychom se jednoduše těšit z každého kroku, kterým se blížíme k 
cíli a doufat v kroky další. PROTOŽE NADĚJE S DŮVĚROU A DŮVĚRA SE SKUTEČNOSTÍ ! Milovaní žáci, nedovolte za 
žádných okolností, aby zkušenost vnějšího světa pro vás ztratila kouzlo ! Radujte se z těchto zkušenosti každý den, každou hodinu, 
každou minutu, neboť vás přivádějí blíže k cíli - ke svobodě, vysvobození ze všech omezení, té svobodě, po které jste tak dlouho toužili 
a přáli šiji. 

V některých z vás svítí to světlo již velmi jasně. Stoupejte dále k výšinám s klidnou rozhodností beze strachu, protože: „JÁ JSEM ona 
velká Přítomnost, která vás podporuje a nikdy neselže !" Vy znáte to staré rčení, mělo povzbudit především vojáky, kteří toužili po 
svobodě. Milovaní žáci, říkám vám: 

„Nejste žádni zbabělci! S vámi je to zlaté světlo pravdy, moci, mistrovství nade všemi vnějšími věcmi, které vás svazovaly ! S mocnou 
vlnou té „JÁ JSEM Přítomnosti" zpřetrháte všechny řetězy, rozmetáte každé zdání jakéhokoliv omezení a postavíte se uvnitř své 
svobody, vy nádherné, zářící, vznešené bytosti, kterými ve skutečnosti jste !" 
Rád používám konstatování: „JÁ JSEM tady a JÁ JSEM tam !" Pokud o něm uvažujete,  nebudete moci nic jiného, než překonat pocit 



oddělenosti.  Žákovi chybí ještě určitá jistota, což přináší vždy strach a strach tvoří napětí. Pozdvihnete-li se do vyšší činnosti, naleznete 
stále více uvolnění. 

Má-li se něco vytvořit, zůstaňte vždy v nádherném klidu. Buďte vždy šťastni a těšte se z přítomnosti ! Volte však vždy rovnováhu: 
střední cestu. Udržujte se v tomto povznášejícím středu ! Lze se stejně tak hluboce těšit z klidného vznášení se, jako z divoké 
přemrštěnosti ! Zprostředkovává to jiným to jisté něco, co potřebují, protože každá lidská bytost potřebuje rovnováhu, to vědomé 
uskutečněni potřebného klidu a netečnosti. Jestliže tyto vlastnosti máme, nejsme nikdy bez ochrany. Netečnost má v sobě určitou sílu 
sebeovládání a bdělosti, která je velmi podstatná. 

Časem budete nejen nadšeni, nýbrž také překvapeni z nádherných věci, které vám netečnost přinese. Používejte: „JÁ JSEM ona 
dokonalá netečnost, která vše ovládá !" Pokud použijete tu „JÁ JSEM Přítomnost", čiňte tak s pocitem jistoty, že si ji chcete trvale 
udržet. Nechť to každý zkusí ! A jestliže necítíte okamžité výsledky, pracujte trpělivě dále ! Jistě se dostaví, když se budete držet 
tohoto: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která naplňuje tuto vodu životadárnou esencí, kterou do sebe pojmu a která obnoví mé tělo k 
dokonalému zdraví a věčnému mládí !" 

Zdůrazňujte často: „JÁ JSEM zde a JÁ JSEM tam! JÁ JSEM všude vědomé konání !" 
Poznamenejte k disharmonickým záležitostem: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která tomu zabrání!"  „JÁ JSEM to přitakávající, míruplné 
ovládání všech těchto poměrů !"' V tom „JÁ JSEM vědomí" je moudrost, která ví vše, co je nutné. Vězte vždy: „JÁ JSEM ta 
řídící, ovládající Boží Přítomnost tohoto setkání nebo této situace !" Nic se nemůže dostat do tělesné formy, co nebylo nejdříve 
dokončeno na neviditelné nebo vyšší úrovni.  Žáci by se neměli zmiňovat o tomto poučení, ale těšit se z něho, jednoduše je žít. Pokud 
tak činí, budou z něho přijímat stále více, protože se nebudou moci vměšovat žádné rušivé vibrace. 

Žehnání: 
Nádherná Přítomnosti BOŽÍ, „JÁ JSEM"! 
Chválíme a děkujeme Ti za tento pocit jistoty Tvé Přítomnosti, který rozkvétá pod tímto zářením ve vědomí těchto žáků ! Radujeme se 
z velkého světla Tvé Přítomnosti, která vše objímá, která přichází ke všem lidem a která mění veškerý nesoulad na lásku a mír ! 
Děkujeme Ti ! 

 
++++++++++  

 
PROJEV XI. 

Saint Germain: 
Vzývaní: 
Z velkého ticha vítáme Tebe a Tvoje tvoření pro celý svět, o Ty zářící bratře ! V těchto dnech jsi pohnul svým rozevírajícím klínem 
kupředu, aby ti, co stojí v dosahu tohoto zářeni, si všimli Tvé Přítomnosti. O, Ty Velké Světlo, které osvěcuješ všechny pozemské 
mysli a ukazuješ jim tu Věčnou Přítomnost, tu inteligenci, která osvěcuje veškerou činnost toho „JÁ JSEM", která se všude 
individualizovala i chválíme a děkujeme, že vše řídi pouze jedna inteligence, a že je povinnosti žáka vždy uznávat tuto skutečnost, ať 
již by bylo zdání jakékoliv. Tímto se stane žák zářícím kanálem, kterým protéká tato pravda jako mocný proud, jenž se vlévá do toho 
velkého moře života. Chvála a dik tomu, že z ticha přišla jiná Přítomnost, která bude lidem žehnat, pozdvihne je a osvítí je. Tou silou, 
tím „JÁ JSEM" a tou moudrosti a energií nashromážděnou ve staletích, vkládám dnes do myslí lidí onu inteligentní činnost, která je 
bude správně řídit a bdít nad jejich příslušnými činy. 

Tím „JÁ JSEM", tím „UNIVERZÁLNÍM JÁ JSEM" toho velkého Jedinečného nařizuji této síle, aby byla činná ve všem! Přináším vám 
pozdravy od zástupu Vznešených a od velkého mistra Himaláje ! 

Mistr Himalaja 

Je to poprvé, kdy je představena vnějšímu světu Přítomnost tohoto zářícího bratra. On je tím, po kterém byly nazvány hory Himaláje. 
Od té doby, co byly pozvednuty do své velikosti, tvoří nezměněnou stálosti onen svatý životní proud. Proto byly také ony duše, které 
vstoupily do jejich okruhu působení, zachyceny a pozdviženy do oné svíticí, zářící postavy, ve které už dávno vysílají své paprsky 
tvořeni, aby lidi léčily a žehnaly jim ! Osudy Indie a Ameriky jsou spolu propleteny jako dva stromky révy, které obepínají „Strom 
života". V těchto dnech opět přichází zářiči pomoc, aby se pokusila zharmonizovat mysli v Americe, aby se mohl bez překážek a bez 
přerušení uskutečnit vzestup této země. 

Dnes žijí v Americe tisíce lidi, kteří se zde narodili po svých dřívějších životech v Indii, zatímco tisíce dřívějších Američanů přišlo nyní 
na svět v Indii. To slouží duchovni výměně a vyrovnání, které oba dva díly Země potřebují. Ta velká bytost, která k vám byla uvedena, 
vystoupila nyní po mnoha staletích „Velkého Ticha" vpřed, aby provedla ono vědomé promísení ducha a tvořeni, nabídla kalich, 
naplnila jej tekutým ohněm ducha a vlila jej do srdci lidi, aby v nich vzbudila nejvyšší touhu po stále větším světle, a aby důvěřovali 
pouze jí: tomu „JÁ JSEM", BOHU. který je všude činný! 

Vstoupí-li tato Velká Přítomnost opět do činnosti lidí, pronikne potom jako světelné vlákno vším tvořením v Americe a na celém světě 
a rozestře své svítící bytí jako plášť jemně padajícího zlatého sněhu. Mysle lidí jí budou prosyceny, aniž by si toho byla většina 
vědoma, přesto však pocítí někteří tu vnitrní pronikající Přítomnost! 

Kdo toto záření přijme a kdo zároveň zůstane na cestě svého momentálního krásného, harmonického vzestupu, ten bude brzy vnímat 



určitou činnost nervů, což urychli jeho mistrovství nad vnějšími formami. Toto přináší mistrovství nade všemi podmínkami a poměry, 
které se zdají svazovat nebo omezovat. 

Bylo by udivující, kdyby vaši žáci nepociťovali tu sílu, tu Přítomnost této VELKÉ BYTOSTI. Zatímco nyní hovořím, pronikají její 
paprsky k nim a dotýkají se jejich srdce. Cítím tuto převelikou radost, jejíž příčinu ovšem oni neznají. 

Buďte bděli, vy všichni a také vaši žáci, a přeměňte všechno, co vaše smysly pociťují jako překážku ! To se dá cvičit na denních 
úkolech. Hlásí-li vaše smysly, zeje zima, pak změňte vaše vědomí a tvrďte, zeje teplo ! Hlásí-li smysly: příliš velké horko, změňte tento 
stav pociťováním dokonalého blaženého chladu. Naplňuje-li vaše smysly příliš velká radost nad určitými osvíceními, řekněte: „Buď 
klidný v míru !" a obnovte tu chladnou a jistou mírnost. Při všech pocitech smyslů je ideálem: pohybovat se ve středních liniích, 
udržovat rovnováhu, trvale používat tu klidnou nadvládu toho „JÁ JSEM". Zdaří-li se to, rozlije se trvalý proud tvůrčích myšlenek a 
síla ze srdce toho velkého CENTRÁLNÍHO SLUNCE, domova této velké bytosti Mistra Himalaja. To vám umožní přijmout a použít 
nekonečně více z této ZÁŘÍCÍ ENERGIE, kterou vysílá. Stane se to z jistých důvodů určitého druhu, že vaše pozornost bude nyní 
směrována na něj. Rozumíte-li tomuto ději, bude k vám přicházet - kromě vašeho vlastního vědomého úsilí - ona ENERGIE v 
nekonečné hojnosti. 

Žáci si musí po všechny časy uvědomovat, že Mistři nepřijdou k nim, protože to žáci tak chtějí, ale protože byli vybráni k přijímání 
tohoto záření. To je takové upřednostnění, jehož skutečný význam se nedá vyjádřit slovy, které lze ve skutečnosti pociťovat nebo vidět 
pouze uvnitř našeho nitra. Také by mělo být jasné, že k úkolům Mistrů nepatři též řešit za žáky jejich problémy a osobovat si právo 
moci za ně nést odpovědnost. Daleko více mají zprostředkovávat pouze rozumný náhled, jehož praktické použiti ve vlastním životě 
pomůže žákovi řešit otázky a úkoly vlastními silami. Tím získají žáci potřebnou sílu a odvahu a důvěru, postupovat kupředu krok za 
krokem a získávat své vlastni vědomé mistrovství nad svým vnějším Já a vnějším světem ! 

Dosáhne-li růst, toto rozšíření, určitého stupně, můžeme stále znovu slyšet, jak žáci volají ve velké upřímnosti: „VELKÝ MISTŘE, 
pomoz'nám řešit naše úkoly !" K- povzbuzení a posilnění bych vám chtěl říci, že ta zářící Přítomnost Mistra vysílá daleko více síly, 
odvahy, důvěry a světla, než kolik mohou žáci v svém vnějším smyslovém vědomí vůbec vnímat ! Existuje pouze jedna cesta Jak může 
MOUDRÝ přinést někomu jinému trvalou pomoc: Musí svého bratra nebo sestru uvést vědomě do vědění o jednoduchých zákonech, s 
jejichž pomocí mohou získat to žezlo, to vítězství, tu plnou vládu nad svým vnějším Já ! 

Jestliže bychom vzali žákovi možnost činu, který je nutný k řešení jeho úkolu, nezbrzdilo by to jen jeho pokrok, nýbrž by jej to 
nesmírně oslabilo. Žák může vstoupit do hojnosti své vlastní síly pouze tehdy, uplatni-li svou vědomou sílu, získá-li vítězství a tím 
získá i důvěru v sebe. Žák kráčí kupředu důrazným, mistrovským používáním toho vědomí „JÁ JSEM Přítomnost", aniž by jím mohla v 
nejmenším otřást znalost o cíli svého vítězství. Máme své důvody, proč žákovi neříkáme dříve o pomoci, kterou mu poskytujeme ! 
Chceme tímto způsobem zabránit tomu, aby se pokoušel příliš spoléhat na vnější oporu. Jestliže bychom něco řekli či učinili, co by 
žáka přimělo k tomu, aby se na nás spoléhal, protože se dověděl o naší přítomnosti, bylo by to největší chybou, kterou bychom mohli 
učinit. Přesto by se žák nikdy neměl bát a měl by vždy vědět, že je vždy poskytována každá možná pomoc, která odpovídá stupni 
konání, kterého již dosáhl. Ta „JÁ JSEM Přítomnost", ten zástup Nanebevzetých Mistrů, VZKŘÍŠENÝ JEŽÍŠ KRISTUS, všichni 
slouží té stejné věcí. Uznáním a používáním té „JÁ JSEM Přítomnosti" můžete vytvořit jistě každou hodnotu, kterou byste chtěli 
proměnit ve vnější vědomou formu. Musíte to jen učinit. Pro každého JE nutné, upomínat trvale vnější vědomí na následující 
skutečnosti. Řekne-li někdo: „JÁ JSEM to nebo JÁ JSEM ono", uvádí Boha do činnosti, to znamená: jeho individualizovaný život, 
život ve vesmíru, který vládne vším. Je nutné, je životně důležité, nikdy na toto nezapomenout ! 
Radostné frekvence žáka budou v tomto vědomí neustále narůstat. Toto je jistá cesta k celému mistrovství. Nikdy by neměla být 
narušena radost z této cesty. Žáci a žákyně musí dojít k jistému poznání, že ona je tou vědomou, řidiči silou v jejich životě, v jejich 
světě, a zeji dokáží naplnit hodnotami, které potřebují nebo které si přejí ! Žáci, jejichž těla vykazuji občas zdravotní poruchy, by si 
měli častěji uvědomovat: 

„JÁ JSEM ten dokonale ovládnutý dech mého těla !" Zároveň by měli tak často, jak je to jen možné cítit, jak sami dýchají tímto 
rytmickým dechem. To přivede jejich dech do určité rovnováhy, což nesmíme ulehči ovládání myšlenek ! Opravdoví žáci by se měli 
pokud možno vyvarovat naslouchání zneklidňujících věcí, protože tím často umožňují vstup nežádoucích věcí do vědomi. Nemohou-li 
se taktním způsobem držet dál od takových rozhovorů, měli by si říci: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která zde bdí a rozpouští okamžitě 
všechno, co se pokouší mne rušit !" 

Tímto způsobem nebudete chránit jen sami sebe, ale také pomůžete jiným osobám. I když žák nemá mít nikdy před ničím obavy, je 
zcela jistě nutné, aby zůstal vědomě bdělý, dokud nedosáhl dostatečného mistrovství k ovládnutí svého myšlení, cítěni a chtěni ! 

Ze Zlatého města přichází tento neomezený silový proud pro požehnání těch žáků, kteří stojí v ochraně tohoto záření, ale stejně tak 
všech lidí, kteří světlo hledají. Zkoušejte tak často, jak je to možné, setrvávat v radostných vibracích té „JÁ JSEM Přítomnosti". Celou 
svou silou se k ní obraťte a nestrpte, aby váš rozum pochyboval! 

Odhoďte vše negativní, věnujte vše té nádherné „JÁ JSEM Přítomnosti" a přijměte její magická zjeveni ! To je ta mocná, zázraky 
působící Přítomnost, která rozpouští všechno, nejen problémy, ale také otázky, jejichž zodpovězení je nutné. Žákovi by mohlo velmi 
pomoci  důležité prohlášení: „JÁ JSEM ta zázraky působící Boží Přítomnost ve v š e m , co bych chtěl mít uskutečněno '" 

Úvahy a přemýšlení o významu toho „JÁ" nebo „JÁ JSEM" přináší žákům zážitky, zjeveni a požehnáni nedocenitelných hodnot. Jsem 
si jist, že vaši žáci brzy pocítí a ukáží tuto udivující účinnost takového používání. Cítím, zeje porozumění a užití těchto sil dnes daleko 
přítomnější, než kdykoliv předtím ! 

Ve vyšších úrovních a během spánku těla je neustálé setkávání se a vzájemná pomoc mnohem mocnější, než jak to může vnímat vnější 
vědomí. 



..JÁ JSEM ta vlastnost toho všeho, co chci používat !" Tímto víte, že vše, co je ve vašem vědomi, můžete stvořit do viditelné a 
hmatatelné formy. V tom stejném okamžiku, kdy otázky svého vnějšího rozumu uklidníte a ovládnete, budou přicházet ta největší 
zjevení jedno za druhým ! Mistr Himalaja se rozhodl k novému působení, protože poznal jeho nutnost. Přináší zvláště výměnné spojeni 
mezi Amerikou a Indií, což je jeho velký úkol. Stane-li se vnitřní Přítomnost účinnou, odpadnou veškeré vnější záležitosti. 

Musí se tak stát, protože musí poslechnout tu „JÁ JSEM Přítomnost". 

Ta velká Přítomnost rozsévá zlatý sníh nad Amerikou, aby jej mohli do sebe pojmout lidé a každý díleček atmosféry. To uschopní 
především žáky k přijímání mnohé pomoci a blaha, protože se stali ohniskem tohoto vyzařování. Je dobře, když se žáci naučí rozumět, 
ze v národech i v lidech musí působit určité vlastnosti, pokud má být v určité době dosaženo určitých cílů. To je důvod, proč se objevuji 
zvláště VYSOKÉ BYTOSTI. Tyto ztělesňuji ve velkém měřítku vlastnost, kterou nyní národ potřebuje. Žáci, kteří tento poznatek 
přijmou celým srdce, pociťují ke svému blahu vstup nového bytostního rysu do svého života ! 

Činnost očekávání je předpokladem, který teprve umožni přijetí vnitřní Přítomnosti. Je schopností, která může být s velkým ziskem 
použita žákem, který jí věnuje svůj čas. Plánujeme-li například něco, od čeho očekáváme velkou radost, cítíme se mocně povzneseni. 
Můžeme tu samou silu očekávání použit pro všechny věci, které bychom chtěli získat nebo používat, protože jim to mimořádně 
usnadňuje cestu ke Tvoření ? Sjedná-li přítel telefonicky, že se setkáte ve městě, pak očekáváte, že jej brzy uvidíte. Přejete-li si se setkat 
s mistry, pak je třeba nejprve tuto událost s jistotou očekávat ! Velice to pomůže. Proč neočekáváte, že se s nimi teď hned setkáte ? 

Lidé se stali ve svých zvyklostech tak abnormálními, že se vměšují rušivě do svého dýchám" a do mnoha jiných procesů. Použijte větu: 
„JÁ JSEM ten vyrovnávající dech", to vám přinese mnohem více užitku, než mnohá dechová cvičení bez pomoci Nanebevzetých 
mistrů. Budoucí udivující účinek vzroste s použitím té „JÁ JSEM Přítomnosti", protože s její pomocí může být dosaženo všeho. Často 
si uvědomujte: „JÁ JSEM ten vyrovnávající dech!" To dá do pohybu tu vnitřní činnost, která v sobě obsahuje veškerou vnější 
dokonalost. Cokoliv chcete konat, vždy se pozvedněte do „Vědomí JÁ JSEM", potom budete neprodleně působit. Udržujte ve své mysli 
klidnou jistotu a kráčejte neúnavně svou cestou ! 

Žehnání: 
Ty mocná Přítomnosti, kterou jsme s velkou radosti pozdravili, děkujeme Ti za Tvé velké nádherné záření. Tvé světlo a Tvou vítěznou 
sílu a s plnou důvěrou očekáváme, že budeš po všechny časy vyžadovat od lidí spravedlnost! 

Poznámka: 
St. Germain: „JÁ musím teď cestovat dál !" 
Otázka:    „ Kam?"          
Odpověď: „Domů." 
Otázka:    ., Do jakého domova?"  
Odpověď: „Do Zlatého města !" 
Zlaté město je oděno do elektronové hmoty a je stejně tak hmatatelné, jako pro vás tělesný svět. 
V záření Zlatého města jsou světla, která jsou o mnoho jasnější, než okolní záření, jako jsou 
svítící lampy v této místnosti světlejší, než atmosféra. Uvnitř každého světlaje v určitých 
ohniscích vědomí. Tam je světlo osvícením ! 
Jednotlivé bytosti, které se tam pohybují, mají okolo sebe své vlastní záření, stejné jako 
světelné lampy v tomto pokoji. 

  

                                                         ++++++++++++ 
PROJEV XII. 

Saint Germain:                                             10. listopadu 1932 

 Vzývání: 
Ty Mocná, Nekonečná Přítomnosti, Ty Všepronikajicí Inteligence, Tvoje láska, moudrost a síla vládnou nade všemi věcmi ! 
Tvá Božská spravedlnost je stále účinná v životech a světech těch, kteří k Tobě vzhlížejí s neotřesitelnou rozhodnosti. Chválíme Tě a 
děkujeme Ti za to, že jsi tou řídící mocí a určující inteligencí, která stojí nade všemi věcmi. BŮH najde vždy cestu pomoci těm, jejichž 
srdce se k němu obrátí ! 

Život přináší události a zkušenosti,které se zdají být plné tajemství. Jestliže jim správně porozumíme,prokážou se být přestrojeným 
žehnáním.Protože každý zážitek,který nás přiměje k tomu, abychom se rozhodněji obrátili k JEDINÉ  TVOŘÍCÍ  PŘÍTOMNOSTI  „JÁ 
JSEM  BŮH „  v činnosti, tím slouží nádhernému účelu a stane se velkým požehnáním ! 

Nešťastné poměry, ve kterých se nalézá mnoho lidi, vznikají ze dvou příčin: 
Za prvé: Lidé hledají vždy prameny podpory a řídící inteligenci, které leží mimo ně ! Za druhé: Láskaje ta Nejvyšší Přítomnost a 
Síla vesmíru ! 
Všechny podmínky, které jsou proti nám, nemají pro nás žádný význam, jestliže se nikdy nedáme zmást a odvrátit od té velké pravdy: 
„Láskaje středem vesmíru, okolo kterého se všechno točí !" 

To neznamená, že bychom měli milovat nesoulad nebo něco, co neodpovídá KRISTU ! Můžeme však místo toho milovat BOHA v 



činnosti, tu „JÁ JSEM Přítomnost", která je přítomná všude, protože opakem nenávisti je láska a nikdo nemůže nenávidět, kdo hluboce 
miloval. Napomenutí Ježíše má skutečně tento smysl. 

Každá lidská bytost má vlastni moc a je určena k tomu, aby sama řídila svůj život a svůj svět. 
Kdo pozná, zeje stále znovu v každém člověku účinná ta „JÁ JSEM Přítomnost" ten ví, že ve svých vnějších rukou nese žezlo té 
nejvyšší výsosti, a že by měl svou vědomou rozhodnost použít k přesvědčení, že ta nepřekonatelná Přítomnost BOŽÍ je v každém 
okamžiku inteligentní činnosti v jeho světě a v jeho úkolu ! 
Naše pozornost nás uchrání před tím. abychom se upnuli k vnějším projevům, které nikdy nepředstavují pravdu, pokud nejsou 
prozářeny tou „JÁ JSEM Přítomností"! 
Nezáleží na tom, jaký úkol je třeba v životě jednotlivé bytosti řešit. Vždy existuje pouze  jedna sila, přítomnost a inteligence, která je 
schopna vyřešit všechno: 
Uznání té Všemocné Přítomnosti BOŽÍ jednotlivou bytostí, kterou nemůže rušivě zasáhnout žádná vnější činnost, pokud není pozornost 
člověka vědomě či nevědomě odvrácena od centrálního poznáni a souhlasu s tou nejvyšší BOŽÍ SILOU. 

Životní princip je vždy účinný a neustále se snaží proudit do tvoření a tím vytvářet svou přirozenou dokonalost. Lidské bytosti mají 
ovšem svobodnou vůli a způsobují, ať již vědomě nebo nevědomě překrucování všeho druhu ! Jednotlivá bytost, která udržuje svoji 
pozornost pevně na „JÁ JSEM Přítomnost", na BOHA a s BOHEM, se stane nepřekonatelnou mocí, které se nemůže dotknout žádné 
vnější lidské zjevení a rušit ji. Uznáním toho „JÁ JSEM tu a JÁ JSEM tam" povstanou přátelé a podpoří nás, kdykoliv je budeme 
potřebovat, protože „JÁ JSEM ti PŘÁTELÉ, kteří se objeví, kdekoliv a kdykoliv je to nutné !" Osvobození ode všeho vnějšího vlivu 
nebo vměšování může být dosaženo pouze uznáním té „Přítomnosti JÁ JSEM", BOHA v činnosti, v životě a světě jednotlivce. Často to 
vyžaduje silnou odhodlanost neotřesitelně setrvat v této Přítomnosti, přestože se proti člověku pozvednou všechny příznaky. Ve 
skutečnosti se nemohou tyto příznaky nikdy zhmotnit. To staré rčení naprosto platí: „Člověk je tehdy poražen, když se vzdá!" Protože 
dokud někdo vzhlíží pln odhodlání k BOHU uvnitř sebe, jako na řídící inteligenci, nemůže dlouho rušivě zasahovat žádná lidská 
činnost. Činností vnitřního náhledu a věděním o vysoké Přítomnosti vychází z jednotlivého člověka mocný silový proud, halí jej a lze 
jej překonat hůře, než ocelovou stěnu ! 

Již mnohá tisíciletí obracela většina lidí svou pozornost ke světu vnějších forem a tím si přivodila všechny druhy nesouladu a nesnází. 
Ale dnes tisíce lidí začínají chápat tu „BOŽÍ PŘÍTOMNOST" v sobě, jako nepřekonatelnou moc a povznášejí se nad nespravedlností, 
nesouladem, bídou vnějšího světa. 
Dokud lidé, ať již jednotlivě nebo v celku, nebudou mít svou pozornost dostatečně dlouho obrácenu na „PŘÍTOMNOST JÁ JSEM", na 
BOHA ve svém nitru, budou se vidět obklopeni  světem nežádoucího, Každý jednotlivec ovšem má tu moc se nad to povznést tou 
„PŘÍTOMNOSTÍ JÁ JSEM" ' 

Nejprve to vyžaduje udržet si vysokou silu rozhodnosti, když ty zdánlivé bouřkové mraky visí tak nízko a vnější poměry činí dojem 
nepřekonatelnosti. Směřuje-li však pozornost a dynamické, vědomé chovám pevně k Přítomnosti BOŽÍ UVNITŘ nás, pak se rozzáří 
jako blesk v bouřkovém mraku a pronikne všude a rozpustí vše, co se hrozivě nashromáždilo ! Kdo odvážně postupuje kupředu, cítí, jak 
může být stále méně překonáván tímto neblahým vnějším světem. Výrok Ježíše: „Poznejte pravdu a ta vás osvobodí!" skrývá jednu z 
nejjednodušších a největších pravd všech dob, protože první předpoklad k poznání velké pravdy spočíval ve vědění, že nosíte tuto 
nepřekonatelnou Přítomnost BOŽI sami v sobě. Víte-li to a jste-li si tím ve vašem vědomi zcela jisti, chci tím říci: jestliže vystoupíte 
proti všemu, co se zdá vás tížit, s touto neotřesitelnou jistotou, dokazujete, že tato Přítomnost ve vás samotných je ! 

Nyní následuje váš další krok a bude vám jasné: „JÁ JSEM" ta osvětlující, zjevující Přítomnost, díky které mi nemůže být žádnou 
vnější činností zabráněno se něco naučit, protože „JÁ JSEM" ta moudrost, „JÁ JSEM" to vnímání, „JÁ JSEM" ta zjevující se síla, která 
ke mně přivede vše, abych viděl a rozuměl a mohl se naučit jednat s pochopením !" „JÁ JSEM ta jediná Inteligence a Přítomnost, která 
může být činná !" Jakmile tomu opravdu porozumíte bude snadné vidět, že nesete to žezlo ve vašich vlastních rukou, a že můžete 
přinutit touto „Přítomnosti JÁ JSEM" v s e c h ň o , co byste měli vědět, aby se vám zjevilo. Současně vás ujišťuji, že se toto stane, aniž 
byste se jakkoliv dotkli svobodné vůle nějaké jiné bytosti. 
Je čas, aby děti BOŽÍ. které hledí ke světlu, dorostly k tomuto poznáni. Říkám vám, není to neprávem ani nijakou chybou, když si 
nárokujete a vyžadujete, co je vašim vlastnictvím. Tím se nevměšujete v žádném případě do konání jakékoliv jiné bytosti. 

Pokouší-li se jiní svou vnější činností nám vzít to, co nám náleží, máme kdykoliv právo. poručit tou ..JÁ JSEM Přítomnosti", aby byla 
celá záležitost uvedena na správnou míru a aby nám bylo vráceno opět naše vlastnictví. Přitom se musíme vyvarovat lítosti ! Pokud 
jsme uvedli do pohybu tu BOŽÍ SÍLU a začíná působit BOŽÍ SPRAVEDLNOST, nesmíme chtít přerušit průběh zákonného děje v 
našem nitru slabošským soucitem. Jsou-li lidské bytosti zcela ovládány svým vnějším Já a nevěnují-li žádnou pozornost sile BOŽI, 
která jim dává život, snadno se dopouštějí chyby nějakou nespravedlnosti. Znamená to tedy, že jim máme dovolit toto v našem světě 
činit? Ne! My víme, že v sobě nosíme mocnou sílu BOŽÍ, která může všude nařizovat a vyžadovat právo a spravedlnost ! 

Chtěl bych vám dát k tomu přiklad: jedna z mých žákyň prošla jednou velmi tísnivou zkušeností. Byla na vysoké duchovni úrovni a řekl 
jsem jí, že by měla vyžadovat právo a spravedlnost. Poslechla tuto radu a bezprostředně se začaly vracet rány těm, kteří ji chtěli 
způsobit bezpráví. Z dobroty srdce se této žákyně zmocnila nyní lítost a přála si, kéž by byla bývala žádnou spravedlnost nepožadovala. 
Přišla ke mně a ptala se: „Co mám dělat?" Bez zaváhání jsem jí odpověděl: „Drž se pevně přikázání, které jsi vyslovila! Nejsi 
odpovědná za poučení, které se musí ještě dostat těmto lidem, kteří ti učinili bezpráví. Nech proběhnout toto nutné děni a nenech se jím 
zneklidnit!" 
Začnou-li lidé konat bezpráví, uvedou v tom samém okamžiku do činnosti ten velký Univerzální nebo Kosmický zákon odplaty a 
zpětným ránám mohou stejně tak málo odporovat a ujít, jako kdyby chtěli zastavit běh planet ! Nevinné oběti se často zdá být příliš 
dlouho, než začne odplata působit. Však oč déle se odplata oddali, o to mocněji se potom projeví. Neexistuje žádná lidská bytost, která 
by mohla těmto zákonům uniknout. 



Často si žáci a ostatní lidé představují, že by bylo možné přát někomu něco zlého. Ujišťuji vás, že to není možné. Existuje pouze jedna 
cesta, kterou se jednotlivec může otevřít vůči působení nechtěných myšlenek, a to když v sobě trpí pocity odsuzování nebo nenávisti. 
Pokud tak činí, vyrábí to, čemu věří. Ten žák, který zná sílu BOHA v sobě, se nemusí z žádné strany nikdy ničeho obávat. Jednotlivec 
může, pokud chce, zakusit plnost činnosti BOŽI ve svém životě a ve svém světě. Je to jednoduše otázka vlastního rozhodnutí. Přejete-li 
si m i r a harmonii, tak vězte „JÁ JSEM ta síla, která ji vytváří!", přejete-li si urovnáni ve vašich záležitostech a ve vašem světě, vězte: 
„JÁ JSEM ta MOCNÁ inteligence a síla, která vše urovná a nemůže tomu zabránit žádná vnější činnost! 

Nepřetržitá činnost života se zdá skrývat mnohá tajemství. Ale ta „Osvěcující Přítomnost toho MOCNÉHO JÁ JSEM" v NITRU 
nebude touto činností dotčena a je vždy připravena, pokud ji" to jen dovolíte, žehnat vám v nepředstavitelné hojnosti ! Jak to můžete 
udělat? Radostným přijetím té MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI a uvědoměním si té MOCNÉ SÍLY ve vás ! Neváhejte přivést tuto silu do 
pohybu při vašem i nepatrném konání, protože neexistuje žádná síla ve vesmíru mimo BOHA, který se projevuje vaším vědomím a vaši 
mysli, vašim tělem a vaším světem ! 

Říkejte často: „JÁ JSEM ta Přítomnost" ve všem, co chcete mít vykonáno. Otevírá to síle BOŽÍ cestu k činu a přináší vám spravedlnost. 
Projevte vnějšímu světu, který ve své nevědomosti koná bezpráví, přízeň, ať JÍŽ je konáno bezpráví vám samotným nebo jiným. 
Zůstaňte klidni a vězte: BŮH je ta jediná inteligence a sila, která působí ve vašem světě a ve vašich záležitostech. „JÁ JSEM" ve vás je 
tou samoudržujici a léčící silou, která se projevuje ve vaši mysli a vašem těle ! Toto vědění vás udržuje v souladu s ní. Pohleďte na 
BOHA: a JEHO ENERGIE bude stále proudit a bude Mistrem každé situace. Kdo rozumí tomuto zákonu, nezpůsobí žádnou 
nespravedlnost ani se nepoddá podmínkám, které se mu pokoušejí jiné bytosti klást ' Připomínejte často svému vědomi tuto skutečnost. 
Zachovávejte ve vás neustále to jisté vědomi, že je činná pouze ta Přítomnost a síla BOZI ve vás a vašich záležitostech. Říkejte si vždy: 
„Není skrytého nic, co by mi nebylo vyjeveno!" 
Je vždy nutné toto činit. Cokoliv by chtěli jiní lidé podniknout proti vám, vaše ochrana je v tom, že jim p o s lete lásku BOŽÍ ! Když se 
lidé zkusí radovat z nespravedlnosti, jistě nikdy nezažiji radost, protože tu schopnost z potěšeni ztratí. Jiní lidé mají tu stejnou výsadu, 
jako i vy, žít s BOHEM, a když se nerozhodnou tak jednat, je to jejich věc. BŮH .je tou VŠEVĚDOUCÍ PŘÍTOMNOSTÍ a SILOU !0n 
ví a odkryje vše. Používejte tuto větu: 
„ MOCNÉ MISTROVSKÉ JÁ, ta „JÁ JSEM Přítomnost" v NITRU této (každé) jednotlivé bytosti, vystup ve své vědomé síle, se svým 
mocným porozuměním a  předvídavostí, se svou moudrostí a řídící inteligenci a nařiď, aby pro tuto bytost bylo vše v pořádku a aby 
mohla přijímat zasloužený mír a klid ! 
Já jsem ta přikazující Přítomnost, která toto nařizuje a zařídí okamžitou realizaci ! Pozdvihni toto vědomi do plného, oslňujícího světla, 
kde tato bytost bude schopna poznat klid a krásu, které k jejímu vlastnímu stvoření a její službě přísluší !" 

Je chybou, když necháme svůj soucit, aby byl přitahován poměry, které jsou velmi rušivé. Řekněte s jistotou: „JÁ JSEM TA JEDINÁ 
PŘÍTOMNOST. KTERÁ ZDE (TAM) JEDNÁ !" 

Chcete-li pomoci těm, kteří prošli takzvanou smrtí, tak řekněte: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která tuto bytost odnese do sfér, do kterých 
patři, poučí ji a o s v i t i !" Dojde-li žák ke správné představě, jak nechat proudit svou lásku ke svému vlastnímu BOŽÍMU JÁ, bude 
zcela osvobozen od jakéhokoliv nesouladu. Aby se podmínky dokonale uspořádaly, použijte větu: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která tam 
(zde) ovládá situaci a přináší uzdravení !" 

Lidé všeobecně, zvláště lékaři, věci žalostně překroutili. Jednotlivá bytost, která se chce pozdvihnout do té „BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI" a 
zkouší v ní žít, potřebuje tu sílu, kterou plýtvá. Je tou energií, která tuto bytost uschopňuje být pevnou v té BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI. Tato 
síla je život, který vám má umožnit obrátit se k BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI a přijmout ji ! Pokud nyní to vnější Já po staletí užívalo tuto 
energie k utváření nesprávných podmínek, nechává pokračující plýtváni silou vědomí lidí stále více vysychat. Lékaři jsou v mnohém 
odpovědni za tento strašný stav, protože se přimlouvají za uspokojováni pohlavního pudu. Tento přináší největší zpustošení sil, proti 
němuž se lidé musí hledět ubránit ! 

Toto zpustošení sil znemožňuje dostatečně dlouho udržet BOŽÍ PŘÍTOMNOST ve vědomí a dosáhnout mistrovství. Je z 95 % příčinou 
sešlosti, ztráty síly zraku, sluchu a paměti, protože tyto schopnosti nejprve poleví a zmizí, když již neproudí tato životní energie. 
Většině lidí to nemůžete říci, dokud neutrpěli takové těžké osudové rány, že je to dožene skoro k zoufalství nad bídou svého vlastního 
stvoření, potom teprve naslouchají těmto pravdám. Bez této životni energie je vůle zcela bezmocná. Existuje pouze jedna cesta cokoliv 
změnit, co bylo vytvořeno chybně a bylo vedeno nesprávnými kanály. Je to ta pozornost, která to tam při zneužití a chybách pevně 
udržuje a vede jinak. Obraťte neprodleně myšlenky na to vyšší Já ! Mnoho lidi je toho míněni, že mohou ovládat energii pouhou silou 
vůle, násilím. To není možné, protože se tím jen nashromáždí a propukne potom na jiném místě. Jedinou cestou, jak překonat trvale 
zneužiti síly, zní: Odvrať pozornost od omylu a pozdvihni se nad něj ! Použij větu: 

„JÁ JSEM ta ovládající Přítomnost této síly a ta jediná moc, která ji může pozdvihnout.  

JÁ JSEM ta Přítomnost, jež toto vykoná, a proto se to ihned stane, neboť BOŽÍ činnost působí vždy okamžitě !" 

V každé nesprávné situaci vyžaduje první přikázání zvolat zákon odpuštění ! Vzpomeňte si, dá-li se nějaká věc do pohybu nebo je-li 
vybavena silou, pak se pohybuje bez dalšího přispění dále. 

Fyzické tělo je nástrojem, které umožňuje dotek se světem smyslů. Blížíte-li se k bodu precipitace (zhuštěni z pralátky), použijte i 
nadále tělo pro obvyklé tělesné výkony. Existuje vnitrní, mentální (rozumový) a fyzický (tělesný) svět. Pozemské tělo bylo stvořeno, 
aby bylo činné v nižších vibracích pozemského světa. Je tím k tomuto účelu přirozeným pomocným prostředkem. 

Mají-li samotné síly mysli pohybovat a řídit fyzické předměty, vyžaduje to nashromáždění elektronové ENERGIE v elektronovém 



kruhu jednotlivé bytosti ! Je-li tato energie použita dokud není dosaženo stupně nanebevzetí, bude tato vědomě vyrobená síla v 
elektronovém kruhu, který obklopuje každou jednotlivou bytost silněji nebo slaběji, pevně udržována. To je ta příčina, proč se zdá, že 
jednotliví lidé mají k dispozici neomezené množství síly. Co bylo během jednoho života uloženo, může být vzato s sebou do života 
následujícího. Možná , že jedna z nejnešťastnějších událostí v životě člověka vychází z té skutečnosti, že může jeden člověk druhého 
zavázat k sexuální povinnosti přes oddací úřad, i když se ten nucený chce nad to pozdvihnout.  

Dokonce bez vědomí vnějšího rozumu dosahují jednotliví lidé plné rozvinutí své sexuální činnosti. Ta Čistá Láska BOŽÍ nejde do 
oblastí, které leží pod srdcem. Pravá láska nikdy nevyžaduje pohlavní spojení jakéhokoliv druhu. Ten velký zástup těch do světla 
vzkříšených je vždy na straně těch, kteří chtějí konat to správné! Posílejte jim svoje myšlenky a vždy budete přijímat jejich pomoc. 

Máte nezranitelnou, nepřekonatelnou sílu když víte, že znáte tu „JÁ JSEM Přítomnost". Zákon odpuštění je široce otevřenou 
branou k srdci BOŽÍMU. Je to základní tón a střed, okolo kterého se točí vesmír ! 

 

Žehnání: 

Ty mocná, nekonečná Přítomnosti BOZI, chválíme Tě a děkujeme Ti za Tvou neustávající pomoc. Voláme po Tvém žehnáni. Tvé 
moudrosti. Tvé inteligenci, aby mohly působit prostřednictvím každé bytosti, aby přinášely mysli a tělu mír, srdci radost a přiváděly tu 
řídící, vítěznou Přítomnost do všech věci. 

Chválíme a děkujeme Ti, že ta mocná Přítomnost „JÁ JSEM", BŮH V ČINNOSTI, působí na všech úředních místech a že se všude 
rozšiřuje Tvá dokonalost ve Tvém jménu a Tvou Přítomnosti ! 

 

++++++++++  

 

PROJEV XIII. 

Saint Germain: 

Vzýváni : 

Ty vznešená Přítomnosti, Nekonečný Stvořiteli, vše, co tuje, to „Velké JÁ JSEM" viditelné a neviditelné, zformované a nezformované ! 
Radujeme se z Tvé velké a Mocné Přítomnosti, že nás necháváš poznávat Tvou neomezenou sílu, Tvou nekonečnou inteligenci. Tvé 
věčné mládí a krásu. Chválíme a děkujeme, že se nám ukázalo Tvé Velké bohatství. Tvá velká hojnost, že cítíme, jak je nám k dispozici 
jako mocný proud v našich rukou, Ty Mocný Nekonečný prameni ! Ty nepřestávající proude ! Nechal jsi nás vnímat, že: „JÁ JSEM tou 
mocnou silou této precipitace (tohoto vytváření)"! Klaníme se před Tebou s plnou úctou a plným uznáním Tvé Mocné přítomnosti a 
síly. 

Přináším vám pozdravy toho Velkého zástupu a to Vysoké světlo osvícených se rychle zesiluje! 

„JÁ JSEM vzkříšeni 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 řídí každé vaše úsilí !" 

„JÁ JSEM ta všudypřítomná hmota bez hranic, kterou můžete užívat a tvořit z ní bez omezení !" 

„JÁ JSEM Tvá sila. Tvé dokonalé porozumění !" „JÁ JSEM Tvá schopnost to neustále používat !" „JÁ JSEM pravda, která vám nyní 
dává dokonalou svobodu !" „JÁ JSEM ta otevřená brána do světla BOŽÍHO, které nikdy neselže !" „JÁ chválím, JÁ JSEM plně 
vstoupil do tohoto světla a užívám ono dokonalé porozumění !" „JÁ JSEM ta sila Tvého zraku, která zří všechny viditelné i neviditelné 
věci !" 

„JÁ JSEM ta síla Tvého sluchu, která naslouchá zvonům svobody, která mi nyní náleží !" 
„JÁ JSEM Tvá schopnost pociťovat tu nejrozkošnější vůni dle libosti !" 
„JÁ JSEM ta úplnost vší dokonalosti, kterou bys kdy chtěl stvořit !" 
„JÁ JSEM to plné porozuměni, ta sila a to použití vší té dokonalosti !" 
„JÁ JSEM to plné zjevení a uznání všech sil mé bytosti, toho JÁ JSEM !" 
„JÁ JSEM ta láska, ta mocná pohybující se síla, která působí v každém činu !" 



Chtěl bych ty žáky, kteří jsou v ochraně tohoto záření, požádat co nejpřátelštějším způsobem, aby bděli nad svými pocity, aby si 
nedovolili nikdy žárlivé pohnuti mysli kvůli pokrokům jiných žáků. Každý by měl vždy myslet na to, že se nemá starat o konání svých 
kamarádů, protože pro něj platí pouze jedno vědění: 
„JÁ JSEM ta BOŽÍ PŘÍTOMNOST", která je tam činná. Podivuje-li se žák nad pokroky jiného a bádá-li po jejich příčině, přináší mu 
toto konání těžké osudové zvraty. To by neměl připustit. 
Každý žák musí vědět, že jeho jediné úsilí patří cíli, přivést svou vlastni mysl a svůj svět k harmonii, oživit a rozšířit jej. Oč rychleji 
pochopí, že ten velký zákon jeho bytí zná pouze jedno přikázání: uvést do souladu své myšlení a cítění, tím rychleji se uskutečni 
dokonalost. Dokud někdo nesplní tento požadavek, nemůže dosáhnout, popřípadě překročit určitý stupeň vývoje. 

Když žáci toto vezmou na vědomí a začnou používat tu „JÁ JSEM Přítomnost" a poručí jí, aby uklidnila vnější konání až k 
harmonickému klidu, budou moci tuto dokonalost, kterou tak velmi uctívají, také vidět, cítit a být jí. Když se žáci a přátelé vroucně 
miluji, nezené je žádná zvědavost, protože láskaje velká žehnající a pozdvihující síla. Tento důsledek je znamením, s jehož pomocí 
může žák kdykoliv posoudit, jaký druh síly v něm působí. Pozdvihne-li se v někom pocit kritiky, zvědavosti nebo nesouladu vůči jiné 
osobě, stavu, místu nebo věci, dokazuje mu to, zeje činné jeho vnější Já a je jeho úkolem tento omyl ihned napravit. Každý a zvláště 
každý žák musí pochopit, zeje třeba splnit pouze jednu věc: cítit dokonalost ve svém vlastním světě, vidět ji a být jí. Je krajně důležité 
toto stále znovu zdůrazňovat ! Začínají-li žáci skrze své úsilí prožívat neobyčejné věci, vystoupí vždy nejdříve ten pocit: „JÁ JSEM 
schopen používat ten zákon lépe než jiná osoba !" Vy víte, zeje to chyba. Nelze dlouho, i když pouze rozumově, používat prohlášení: 
„JÁ JSEM", aniž bychom brzy nepocítili probuzeni ještě hlubšího přesvědčeni: „JÁ JSEM všechny věci !" Často přemýšlejte o tom, co 
tyto dva nádherné výrazy znamenají. Spojujte s jejich používáním vždy i poznatek ! 
„Řeknu-li „JÁ JSEM", uvedu do pohybu tu neomezenou sílu BOŽÍ v každé věci, kterou spojím s výrazem „JÁ JSEM"!" 
Myslete na slova bible: „JÁ JSEM byl, než byl Abrahám !" Abrahám představuje vnější utváření života, „JÁ JSEM" oproti tomu životní 
princip, který byl vyjádřen Abrahámem. Proto vznikla dokonalost života dříve, než bylo cokoliv stvořeno a proto je život bez začátku a 
bez konce . 

Moji milovaní žáci ! Mé srdce se vroucně raduje, jak velmi již někteří z vás pociťuji to přesvědčení o této vznešené Přítomnosti „JÁ 
JSEM", kterou jste vy sami. Udělejte všechno, abyste vždy zůstali klidní a veselí a pokud se vám to nepodaří jinak, zavřete své oči a 
zřete všude dokonalost. Bude se vám dostávat stále více důkazů o té nádherné Přítomnosti pravdy. Tento zázrak všech opravdových 
zázraků, ve kterém jste jako děti žili, budete slyšet, cítit, vidět a prožívat. K vašemu blahu bylo popsáno a vysvětleno užiti této 
„MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI JÁ JSEM". Stojíte-li pevně v této pravdě, budete vidět, slyšet a zažívat tyto takzvané zázraky s 
trojnásobným účinkem. Zdají se vám jako zázraky pouze do té doby, než porozumíte celému tomuto děni. Potom se stanou vznešenými, 
jednoduchými pravdami, které můžete, pokud jste je již jednou pochopili, kdykoliv a na věky užívat. 

S mojí zkušeností mnoha staletí vám pro povzbuzení mohu říci, že mé srdce skáče radostí, protože někteří z vás jsou JÍŽ tak blízko, aby 
se mohli chopit žezla výsosti. Jen kupředu, vy stateční ! Neváhejte ! Uchopte svůj výsostný znak ! Pozvedněte jej ! Protože: „JÁ JSEM 
to žezlo, ten neuhasitelný oheň, to oslepující světlo, ta dokonalost, které jste kdysi poznali !" Pojďte ! Nechtě se pevně obejmout, aby 
byl nadále jen jeden, kde byli tak dlouho dva !" „JÁ JSEM"! JÁ JSEM to vědoucí, to činné, ta dokonalost, která se nyní vytváří. 

Opět hovořím k jednotlivcům, protože bych rád vyřešil vaše otázky. Existuje ve vesmíru jen jedna Přítomnost, která je všude ! Vy 
milovaní ! Dovolte, abych vám se vším přátelstvím řekl: 
Nemá smysl se pokoušet řešit jeden z problémů, protože pokud se vám to podaří, může vzniknout tucet nových. Jestliže však víte, že 
dokonalý postoj spočívá ve vstupu do „Přítomnosti JÁ JSEM", protože bezpochyby vyřeší každou otázku, tak tím necháte zmizet 
všechny problémy tak jistě, jak jistě k vám nyní hovořím. Žijete-li stále klidně s dostatečnou rozhodností v té „Přítomnosti JÁ JSEM" 
místo toho, aby se ve vás zvedaly stále nové otázky, dosáhli jste stupně, na kterém již nejsou žádné problémy. 

Já poroučím té síle v těchto slovech, aby dnes přinesla každému, který tato slova slyší nebo čte, skutečné přesvědčení a věděni, které za 
nimi stojí. Řekněte svému mozku: „JÁ JSEM to oživení buněk té (mé nebo tvé) mozkové tkáně, které je rozšíří a učiní přístupnějším 
pro inteligentní řízení tou mocnou vnitrní Přítomností !" 

Musíte vědět, že máte tu silu dát tou „Přítomností JÁ JSEM" vědomě vašemu myšlení ty vlastnosti, které považujete za správné. Není 
nic, co by vám mohlo říkat, co máte dělat, protože jste svobodné bytosti se svobodnou vůli ! Kdybyste si byli vědomi každé myšlenky, 
která procházela vaší hlavou během šesti týdnů, a pokud byste je všechny udrželi v dokonalosti, zažili byste ty nejpodivuhodnější 
výsledky. Říkejte často: „JÁ JSEM ten mistr v mém nitru, který řídí veškeré mé myšlení a dohlíží na ně, aby zůstalo v plné 
DOKONALOSTI  KRISTOVĚ, jak si přeji !" 
Chcete-li jiným žehnat a přivést je ke světlu a udržet je tam, vykazuje myšlení, které vysíláte dvojnásobnou činnost. Z toho vzniká v 
určitém rozsahu samočinná ochrana. Ale ta myšlenka a ta vlastnost ve světle a požehnáni se vtisknou především do vašeho vlastního 
vědomí a zesilují současně vlastnost v příjemci tohoto záření. Držte se Věčné Pravdy ! „JÁ JSEM" to, čím chci být! Vždy musíte 
vědomě používat tu „JÁ JSEM Přítomnost". Dokonce žáci zřídka pochopí v celé hloubce, co ta „Přítomnost JÁ JSEM" ve skutečnosti 
znamená. Mimo ty v tajných učilištích mají pouze příležitostně skutečnou představu o tom, když to „JÁ JSEM" jednou prorazí. Ježíš 
byl prvním, který to zdůrazňoval před vnějším světem. 

Naléhavě vás žádám, nevěnujte pojmu času žádnou pozornost. Vytvořené se musí okamžitě  zjevit, dáte-li té „JÁ JSEM Přítomnosti" 
dostatek svobody. Jděte kupředu, používejte, poznávejte a nechtě tu „JÁ JSEM Přítomnost", aby se zabývala pojmem času. 
Vyslovíte-li pravdu a držíte-li se jí, budete přijímat. Vnější svět nemá sám o sobě žádnou sílu.  Jeho povinnost spočívá jednoduše v tom, 
zeje činná ta „JÁ JSEM Přítomnost". Vnější Já to  často neví a čeká na čas tvoření. Mohu vám zprostředkovat přesvědčeni a pocit: 

Kdykoliv něco nařídíte té „JÁ JSEM Přítomnosti", uvedete do pohybu to Všemocné BOŽSTVÍ ! 



Vzpomeňte si vždy: zabýváte-li se osobnostmi, máte co do činění s vnějším lidským tvořením a máte veškeré právo a také sílu, tiše a 
poslušně poroučet, ať již jde o vaše vlastní vnější Já nebo kteréhokoliv Jiného člověka. 

Počítáte-li do deseti, než začnete hovořit, můžete ovládnout všechna náhlá hnutí. Potom začne působit mocný zákon, který může žákovi 
nesmíme pomoci. Přijde-li náhlý impuls, uvolní se nashromážděná ENERGIE a řití se vpřed. Přidá-li se k tomu zloba nebo jiný 
zničující pocit, zatíží to ihned tu silu a tím přijímá vlastnost. 

Sila sebeovládáni by řekla:,,Pouze BOŽÍ dokonalost přichází blíže .'" Toto zvládne každé vystupující neovládnuté hnutí. Nechal-li žák 
již proniknout něco nechtěného, musí to ihned vědomě opět rozpustit. „BOŽE, žehnej toto !" Je-li slovo stále znovu směrováno na 
bezduché věci, přináší to překvapující výsledky. Nejsnadnější způsob, jak vidět a cítit dokonalost, spočívá v tom. poučit každou 
přicházející myšlenku a každý pocit o dokonalosti. Pociťujete-li nějaké hnutí něco udělat, přidejte k tomu neprodleně dokonalost. 

Myslete na lokomotivu, která projíždí malým místem: pískání je varováním, to „JÁ JSEM" je ovládnutím stroje. Obyčejný člověk by 
nikdy nepomyslel na to, aby přejel a zabil děti. Ale myšlenkami, pocity a slovy uvádí do pohybu ENERGII, která je zatížena 
nesprávnými vlastnostmi, a tím zabiji vyšší hnutí v jiných lidech. Není-li vaše osobnost ovládnuta a vládne, má ty samé vlastnosti, jako 
všechna jiná vnější Já nebo osobnosti. Ale vaše „Přítomnost JÁ JSEM" je jejím dokonalým vládcem. 

Není ve světě nic tragičtějšího, než když jeden člověk chce druhého omezovat. Směruje-li myšlenka nedokonalosti k citlivé osobě, pak 
ji to může po léta zužovat a vyvolá to často tragické důsledky. Musíme poskytnout každému člověku v myšlenkách úplnou svobodu. 
Chcete-li svobodu pro sebe, buďte si jisti, zeji musíte nejprve poskytnou všem ostatním. Je-li ten druhý v situaci, že byste mu chtěli 
pomoci, řekněte; „JÁ JSEM tam to dokonalé tvoření !" 

Princip je v síle a hmotě ten samý. Hmota nese v sobě sílu dle své přirozenosti. Středem hmoty je inteligentní síla, inteligentní čin. 
Vibrace je ve svém přirozeném stavu vždy čistá. Vibrace je ENERGIE v činnosti a musí být vždy zatížena hodnotami. Ve veškeré 
hmotě pulsuje činný „DECH BOŽÍ". Myslete při dýchání: „JÁ JSEM ta dokonalá síla každého dechu ." „JÁ JSEM ten čistý vzduch 
mého světa !" 

Zvykněte si dávat trvale svému světu vlastnosti dokonalosti. Doposud tvořil váš svět starý zvyk myslet nedokonalost. Od nynějška je 
důležité, abyste s plným vědomím naplňovali vás svět dokonalostí. Nejprve se každé ráno postavte pevně na své nohy a řekněte plni 
citu: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která dnes naplňuje můj svět dokonalostí !"' 

Nestarejte se o mínění jiných lidí. Zaujměte postoj: „JÁ JSEM DOKONALOST, která působí v každém úředníku !" Tato věta tam 
podnítí tu „JÁ JSEM síla a činnost". Řekněte každé ráno nejprve: „Dnes daruji každé věci v mém světě dokonalost, protože JÁ JSEM 
DOKONALOST !" 

„Dávám této mysli a tomuto tělu bezpodmínečnou dokonalost a odmítám všechno ostatní !" 

„JÁ JSEM ten zázrak a JÁ JSEM ta Přítomnost, která si vynutí svoje projevení prostřednictvím BOŽI lásky, moudrosti a sily." 

Přijdou-li jednotliví lidé a ptají-li se vás na určitá použití „ZÁKONA", použijte před vaší odpovědí vždy toto zjištění: Ty jsi bytost se 
svobodnou vůlí, ale dle mého pocitu ti mám dát následující odpověď: „Co potřebuje osoba k rozšíření světla, může být zcela odlišné od 
toho, co potřebuje nějaká jiná osoba. Nemůžete se rozvíjet, dokud vůči jiným osobám zaujímáte ještě kritický postoj. To ochromuje váš 
vlastni pokrok. Na každého člověka přijde někdy ta doba, kdy se musí postavit s následujícími slovy svému vlastnímu stvoření: Co je 
ve mně ještě nedokonalé, musí nyní ustoupit !" 

Vaše pozitivní rouhaje: „BŮH v činnosti provádí tento výkon". Vaše přání udržuje sílu toho „JÁ JSEM" prostřednictvím pozornosti na 
požadované věci. Opakujte často: „JÁ JSEM to plné zjevení a dokonalé použití stvořit bezodkladně vše, co si přeji, a zatímco tak činím, 
vím jistě, co se má ve vnitrním Já dokonalým způsobem stát !" „JÁ JSEM ta tvořící (precipitující) Přítomnost této věci." Nenechte se 
zneklidnit, uznejte to prostě s klidnou jistotou. Jste-li si vědomi toho tvořícího „JÁ JSEM", víte, že se pohybuje kupředu. Nenechte 
vzniknout žádnému pocitu zklamáni. „JÁ JSEM" ta dokonalá harmonie mého myšlení, cítění a konání !" 

Žehnání: 

Ze Tvé čisté esence přijímáme dnes a povždy Tvou sílu, Tvou moudrost, Tvé srozumitelné použití Tvých velkých a nádherných 
zákonů, abychom mohli stvořit a udržet Tvou dokonalost v každém životě, v každé mysli a těle a domově a v každém světě. 

Poznámka: 

Nedávno byly ukázány v jednom týdeníku určité chemické postupy a jejich použití, aby bylo možno dát květinám zvolenou vůni. Tyto 
květiny se nepěstují v zemi, ale ve vodě, která je zcela zakrývá. To ukazuje, jak jsou již chemici a vědci blízko té možnosti vyrábět 
bezprostředně z vesmíru věci. Ta „VNITŘNÍ" činnost přichází k určitému vědomému použití jako tvoření prostřednictvím vědomě 
směrovaných paprsků. „JÁ JSEM ta jediná činná Přítomnost v této věci !" JÁ JSEM TA INTELIGENTNÍ ČINNOST VE VAŠICH 
MYSLÍCH !" „JÁ JSEM TA OCHRANA MĚ SAMÉHO JÁ 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 vytváří hojnost všude tam, kde bych ji 
chtěl použít." 

 



                                                                      +++++++++ 

 

PROJEV XIV. 

 Důvěra - Naděje - Láska - Dobrota 

Saint Germain: 

Vzývání: 

JÁ JSEM ta radost, ta odvaha, ta důvěra, která pronikne celou Zemí, naplní srdce lidí a rozpustí v jejich myslích všechny myšlenky 
o nouzi a nedostatku, které byly stvořeny a vytvořeny chybějící důvěrou a vyslány dopředu, a které musí zmizet z povrchu 
zemského. 

„JÁ JSEM ta Přítomnost", ty dokonalá činnosti KRISTA v myslích lidí, naplň všechny úřady, pomáhej všem osobnostem a učiň, aby se 
obrátili s živoucí jistotou k původu svého bytí, tomu  Dokonalému životu, který se projevuje všem vnějším zjevením. 

„JÁ JSEM ta Přítomnost", která ohlašuje to vědomé Tvořící BOŽSTVÍ, které se všude projevuje. 

Tak to má být ' Protože „JÁ JSEM ta nejvyšší vítězná Přítomnost. JÁ JSEM TU A JÁ JSEM TAM ! JÁ jdu kamkoliv a dotýkám se 
myslí lidí jako paprsek blesku, ne se stravující silou, ale tou „JÁ JSEM Přítomností", která nyní již nemůže být déle zapírána." Přináším 
pozdravy, radost a lásku od velkého zástupu ! Je to tak nádherné, vy milovaní, že jsou vaše mysli v této ranní hodině tak plny míru a 
klidu. O, kdybyste jen rozuměli, jak je to cenné, stále si udržovat tento vnitřní mír! Neexistuje nic, co by opravňovalo jej rušit. Vaše 
melodie byly krásné a budou jimi požehnána a uváděna do pohybu nádherná slova. Ona velká radost a postupující, vítězná Přítomnost 
obšťastní váš domov, váš svět a vaše žáky svou přenádhernou Přítomností, Přítomností své hojnosti, která proudí jako mocná řeka ke 
všem, kteří jsou jí hodni mírem a harmonií své mysli. 

Dnes ráno bych chtěl vaši pozornost obrátit na Činnou Přítomnost důvěry, naděje a dobroty. Důvěru považujeme za dobývající, 
proudící silu, naději za otevřenou bránu, která vede skrze závoj k Čisté Přítomnosti a dobrotu za odhodlanost nemyslet, neříkat, nevidět, 
neslyšet a necítí nic špatného. 

Žáci by měli vždy dávat pozor na tu vnitřní činnost vnějšího rozumu a nenechat se zmást jeho čilostí. Zní to podivně, ale podivné to 
není. Je to důležitější, než by se dalo dle prvního dojmu tušit. Jestliže vzadu v podvědomí číhá jakýkoliv pocit odporu, ať již je to 
cokoliv, ať je to i něco, co se chce vždy vzpírat, když se něco nelíbí, vytrhněte to i s kořeny. Víte, že patří k vnějšímu světu a že se 
budou stále stavět zabraňujícím způsobem před vaši pozornost, dokud to konečně rozhodně neodstraníte. 
Zachovejte si vždy klidný, přátelský, vnitřní postoj mysli vůči všemu, co by se vám mohlo postavit do cesty. To je bezpečná cesta k 
sebeovládání a bezpodmínečnému mistrovství. Je daleko důležitější pro splnění všech vašich přání, než by kdokoliv z vás mohl 
pochopit. Důvěra, naděje a dobrota jsou kosmickými Mistry. Zatímco směřujete svou pozornost na tyto tři základní postoje, rád bych 
vás ujistil, že nejsou pouze působícími vlastnostmi uvnitř vašeho Já, ale také bytostmi velkého světla a vysokého vývoje. Také ony jsou 
známy pod jmény: Důvěra, Naděje a Dobrota. 

Jednotliví lidé a žáci, kteří se vědomě snaží dále rozvíjet tyto vlastnosti a vědomě je ve svém světě rozšiřovat, obdrží velkou podporu 
prostřednictvím těchto vědomých mocných bytostí, z jejichž jmen pocházejí tyto vlastnosti v jednotlivých bytostech. Jsou to kosmické, 
inteligentní bytosti, vědomé si samy sebe, jejichž zvláštní úkol spočívá v povzbuzování a rozšiřování těchto vlastností v lidech. Proto 
dejte všem žákům vědět, že se zde jedná o daleko více, než o psanou větu nebo výraz. V této době vystoupili tito Velcí z „Kosmického 
ticha", protože je nutně zapotřebí DŮVĚRY, NADĚJE a DOBROTY v srdcích lidí. Ta temná SÍLA, která zničila v myslích amerického 
lidu DŮVĚRU, NADĚJI a DOBROTU, se již nedočká úspěchu.Dokonce již dnes existují stovky lidi, kteří odhlasovali zrušení zákazu 
prodeje alkoholu, a kteří nyní poznávají, jak se jim jejich vlastní neovládané myšlenky vracejí zpět, takže litují nemoudrosti svého činu. 
Tak stále znovu vyrůstá ze zdánlivě nesprávného činu m noho dobrého. Od té doby, co se spotřebovala ta vytvořená uspávači 
(hypnotická) SILA, diví se mnozí lidé, co je vlastně hnalo k tomu, dělat určité věci. a jejich opravdové pobouření nyní vytvoří sílu, 
která přes všechny poměry bude opět správně působit. 

BŮH ZNAMENÁ KRÁČET VPŘED A PRO NĚJ NEEXISTUJE V ŽÁDNÉ VĚCI NIKDY PORÁŽKA. 

Vždy toto žákům připomínejte! To je uschopní udržet si tak nutně potřebný mír, tu rovnováhu  MYSLI. Vznešená „DOBROTA" 
disponuje přirozenou stravující silou, která rozpouští a  vymazává nenávist a náchylnost ke kritice a odsuzování ! 
Ona používá kosmických paprsků jako vyrovnávací síly v éteru, ze které si lidské bytosti odebírají svůj vlastni dech a svou výživu. Tak 
dýchají i přes svou nemoudrost v ohni těchto paprsků. 
To mi připomíná jedno obrazné vysvětleni. Vy víte: omdlí-li nějaká osoba, přidržíte jí pod  nosem čpavek. To samé se nyní stane ve 
skutečnosti s nosy všech lidí. Dnes vdechují tuto Stravující Přítomnost. (Dejte vašim žákům na srozuměnou, že nemají o této 
skutečnosti mluvit s pochybami - VELMI DŮLEŽITÉ !!!!!) 
Je životně důležité, aby to žáci pochopili. Zde bych chtěl něco zdůraznit. Opravdový, upřímný  žák dostává k dispozici nespočetné 
pomocné prostředky, a mnoho z nich mu zůstane zcela neznámo. Přesto jich bude moci používat, jestliže je jeho TOUHA po světle 



dostatečně silná. 

Rozptýlíme-li vše do větru a postavíme-li se radostně a rozhodně do té „JEDNÉ MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI", toho „JÁ JSEM", 
USCHOPNÍ NÁS TO TAK, že dobudeme NEUSTÁLÝ PROUD vítězství k našemu blahu. Žádné úsilí, které kdy bylo vyvinuto ve 
„JMÉNU a PŘÍTOMNOSTI té JÁ JSEM" nemůže zklamat, nýbrž spěchá kupředu k vítězství, až když pachatel bude schopen udržet a 
užívat to žezlo SVÉ PLNÉ VLÁDY. Rád bych posílil a povzbudil to vaše velmi důležité rozšiřující se vědomí pomocí zákona 
ODPUŠTĚNÍ. Ten správný způsob, jak vyzvat tento zákon k činnosti, spočívá ve větě „JÁ JSEM ten zákon odpuštění a ten stravující 
plamen pro veškerou neharmonickou činnost v lidském vědomí !" To uvolní dokonalou činnost a dovede ji k dovršeni. Používáme-li 
konstatování: „Já volám zákon odpuštění", nedovedeme vždy tu činnost k její dokonalosti, protože si musíme být mimoto vědomi, kdo 
a kde ona inteligence je. která nás uschopňuje, jednat  dokonale! 

Myslím-li na žáky, shledávám důležitým, aby jim byla často připomínána ta „JÁ JSEM Přítomnost", protože tato pro ně již koná 
udivující věci. Má celá bytost se čiti povznesena když vidím, jak se žáci. jejichž pozornost zůstává odhodlaně směrována na tu „JÁ 
JSEM Přítomnost", stávají silným magnetem pro světlo a jak to světlo spěchá ke jednomu každému jako matka, která objímá láskyplně 
své dítě. Kdyby to mohli pouze na okamžik vidět a poznat, jejich odhodlanost by se stala dobývajícím plamenem, kterému by nic 
neuniklo. Dnes přišel čas a já posilám každému z vás a všem žákům vědomou světelnou kouli, která obklopí srdce a hlavu každého z 
vás, aby mohly přijímat trvalé a vědomé požehnáni té „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti". Myslím, že většina to pocítí. Ale ať již to cítí 
nebo ne, n i c nemůže tuto žehnající činnost narušovat ! 

Kdo z vás doma někdy nalezne poruchu, ten ať použije s hlubokým citem toto zjištěni: 
„JÁ JSEM ta dobývající Přítomnost, která nařizuje v mém domově a v mém okolí mír, lásku a harmonii !" Kdo tuto větu odhodlaně 
použije, bude se moci ve svém domově radovat z míruplného. láskyplného, harmonického okolí. Někteří budou muset vytvořit hybnou 
sílu, aby mohli zažít její trvalé účinky. Přece se však často výsledky bez prodlení dostavuji. Kdo toto vloží do svého vědomí, uznává tu 
„JÁ JSEM Přítomnost" jako vládnoucí silu ve svém domově, protože ona je ve své podstatě Vládnoucí Přítomnosti ! Když se žáci a 
lidé, pro které je možná namáhavé udržet si sebeovládání, posadí klidně na pět minut a s vroucím procítěním si pomyslí: 
„JÁ JSEM láskyplná dobrota !", tak pocítí velké ulehčení. 

 

Při bezvědomí: 

Vy víte, že skutečné JÁ (individuum) nemůže nikdy upadnout do bezvědomí (to se může stát pouze vnější osobnosti). Kdo proto lehce 
upadá do bezvědomí, ten by měl odhodlaně konstatovat: „JÁ JSEM ta velicí Přítomnost a zakazuji tento nesmysl a navždy si chci 
udržet vládu nad svou mysli a svým tělem !" Potom se to též stane. C i t i -1 i někdo i tu nejmenší poruchu, měl by si rychle uvědomit: 
„JÁ JSEM TA VELÍCÍ PŘÍTOMNOST a zde udržuji své vědomi !" Každý by měl poznat, že tím pokynem té „JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI" si udržuje bezpodmínečnou vládu nad svým'tělem. Čím  č a s t ě j i  jí kdo použije, tím rychleji se objeví výsledky. 

Otázka: „Je-li to velké Centrální Slunce středem srdce Nekonečna, kde je potom střed hlavy?" 

Odpověď: „Ve stavu čistoty, ať již v nekonečnu nebo konečnu, když už není žádná nedokonalost, je činnost myšlení a cítěni 
JEDNOTOU, protože ta pohybující síla veškeré činnosti, která je vysílána dopředu, je 'Láska ze srdce' !" Proto jsou v Čistém Stavu ve 
stejném významu hlava a srdce (synonymum), protože v Boží lásce jsou obsaženy: LASKÁ, MOUDROST a SÍLA ! 

Nekonečná ENERGIE je vždy přítomná a čeká na to, aby byla použita. Přesto je v životě jednotlivé bytosti (individua) činná pouze 
pomoci vědomého rozkazu. V průběhu vývoje jednotlivého člověka přichází doba, kdy věci působí tak okamžitě, že se zdá, že se to děje 
samočinně (automaticky). Ve skutečnosti však tomu tak nikdy není. Existuje bezpodmínečně pouze jedna cesta k sebevědomému 
mistrovství: vědomé směrování té VĚČNÉ ENERGIE na to, co požadujete ! Toto nás přivádí k jinému, velmi důležitému bodu. 

Touha je nepřímou činností pozornosti ! Je-li ale touha udržována odhodlaným vědomým použitím pozornosti, stává se 
nepřekonatelným tvořením. To dává také slabou představu, jak je důležité, protože vědomé řízení síly je spojeno s touhou. Vědomé 
používání té „PŘÍTOMNOSTI JÁ JSEM" nebo vědomě řízené užití této věčné energie pro stanovený cíl by nemělo být nikdy ničím 
jiným, než radostným úsilím. Nikdy by se to nemělo srovnávat s jakýmkoliv druhem práce nebo námahy, protože když prohlásíte: „JÁ 
JSEM ta Přítomnost, ta inteligence, která tuto sílu směruje k danému účelu!", tak uvedete zákon v účinnost dokonalým, snadným, 
klidným způsobem, a to nevyžaduje žádnou velkou námahu. Mělo by to být vždy klidným, radostným, odhodlaným postupem. 

Žák by měl vždy vědět, že nikdy on nevoli mistra, vždy mistr žáka. Kdyby žák rozuměl, jaké vědomí by si měl podržet, dostavilo by se 
toto daleko rychleji. K dosaženi spojení s Nanebevzetými Mistry použijte větu: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která připravuje cestu a která 
vede k viditelnému spojení s milovanými Nanebevzetými Mistry !" 

Použitím této „JÁ JSEM Přítomnosti" vlastníte plnou velící moc a neomezenou vládu nad všemi rušivými poměry. Hovoříte-li v té „JÁ 
JSEM Přítomnosti", hovoříte v té „Přítomnosti", kterou je ta samotná nanebevzetá bytost. Řeknete-li „JÁ JSEM", jev činnosti ta plná 
BOŽÍ sila a ta nezná žádný neúspěch ! 

Žehnáni: 

Chválíme a děkujeme Ti za Tvé nekonečné proudění, Ty velká „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI „! Chválíme a děkujeme za to, že konečně 
víme, kdo jsi TY. a že všechny možnosti jsou v TOBĚ. Chválíme a děkujeme, zeje TVÁ MOCNÁ PŘÍTOMNOST vždy vládnoucí 



inteligencí, tou objímající láskou, světlem, které ozařuje cestu v každé jednotlivosti ! 

 

++++++++++ 

 

PROJEV XV. 

Saint Germain:                                            21. listopadu 1932 Vzývání: 

TY MOCNÁ DOBÝVAJÍCÍ PŘÍTOMNOSTI, TY Vznešenosti toho „JÁ JSEM" všude! Chválíme a děkujeme Ti za Tvou mocnou 
Přítomnost všude! Tvá všepronikající síla stojí stále u brány našeho vědomi k našemu použití, abychom ji vědomě řídili a přivedli ji k 
projevení Tvé nádherné dokonalosti. Věčně Tě budeme chválit a děkovat Ti za Tvou Mocnou Přítomnost. Přináším vám pozdravy od 
VELKÉHO ZÁSTUPU NANEBEVZETÝCH, kteří vždy poskytuj i svou pomoc, abyste mohli vytvořit dokonalost ! 

Hojnost všech věci přichází z Nádherné hojnosti BOŽÍHO VŠUDYPŘÍTOMNÉHO SVĚTLA A HMOTY ! Žáci a žákyně, kteří jsou 
dost silní a stáli, aby byli sami se svou „Mocnou JÁ JSEM Přítomností", aby se ani na hodinu neoddělili od té Přítomnosti a sily Boží, 
budou stále stoupat k oné Mocné Dokonalosti a nebude pro ně již žádné omezení více! Žáci, kteří jsou schopni se udržovat neoddělení v 
této Mocné Přítomnosti, jsou opravdu šťastni ! K blahu některých žáků, kteří jsou upřímní, ale nevědomě dovolí své pozornosti být 
vzdálená od té neoddělitelné Přítomnosti, bych chtěl předložit jisté skutečnosti, aniž bych měl jakýkoliv úmysl ovlivnit svobodnou vůli 
jednotlivé bytosti. 

Zprávy, které nyní uvedu, jsou v našem vlastnictví a vztahují se na uplynulých sto let. Dnes bych chtěl hovořit o omylu astrologie. 

Žádný žijící člověk nemůže nasměrovat svou pozornost na astrologii a současně na „Přítomnost toho JÁ JSEM", vstoupit přitom do 
„Přítomností JÁ JSEM" a zůstat v ní. Dnešnímu obvyklému použiti astrologie jsou základem lidská žádost a žádaná příležitost k 
ospravedlnění a uspokojeni vnějších přání. Nechtě mne předložit šokující skutečnost z našich zpráv: 

„Neexistuje žádná věc nebo studijní obor, který způsobil více neúspěchů nebo bezprostředních vražd, než omyl a klam astrologie dnešní 
doby!" Ve vašem městě Chicago žil před krátkým časem výtečný žák metafyziky, který do sebe pojal a vědomě uznal takovým 
způsobem omyl svého horoskopu, že jej to dohnalo k sebevraždě. Dnes potřebuji lidé a zvláště žáci především pevný základ a vědomí 
té „Mocné „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", aby na něm mohli pevně stát a zůstali vzdáleni léček vnějšího vábení. Nejsou to negativní 
tvrzení o očekávané smrti a takzvané nešťastné sile hvězd, kterou je třeba překonávat, které by měli žáci nutně znát. 

Měli by svou pozornost směrovat více na „Neporazitelnou, Všepronikajíci JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", která je tím jediným a 
úplným životem jejich bytosti, a pevněji tam udržovat. V té „JÁ JSEM Přítomnosti" není žádná výšina, na kterou by nemohl žák 
dosáhnout. 

Dovolí-li oproti tomu své pozornosti, aby se nechala upoutat astrologií, numerologií a mnohými -ismy dnešní doby, pak nebude 
žádná hloubka, do které by nemohl spadnout. Dnešní využití astrologie nemá již žádnou podobnost s užitím v dřívějších staletích. 
Tenkrát nezprostředkovávala žádná negativní tvrzeni. Když žáci na takovou astrologii směruji svou pozornost, přijímají toho do 
sebe daleko více, než by byli ochotni přiznat. 

Temné síly negace, které JSOU tvořeny lidmi ve světě, využívají vždy takovéto příležitosti, aby odvrátily pozornost zvláště těch 
pokročilých žáků na ty věci, které je stáhnou dolů, místo aby je pozdvihly ! Ukazuje-li horoskop smrt nějaké osoby, připoutají se k této 
myšlence různé mysli a uskuteční tím skutečnou vraždu takovým skrytým způsobem, že by byli jednotlivci zděšeni, kdyby byli 
upozorněni na SVŮJ podíl v tomto tragickém dění. Zůstává to však pravdou přesto, že jsou tím  

Kdyby jen žáci astrologie mohli pouze jeden jediný den vidět ve velkém vnitřním přehledu, jaká zničující sílaje vytvářena dnešním 
užitím astrologie, odvrátili by se od nijako od jedovatého hada, který se chystá uštknout, aby rozlil smrt do žil. Říkám vám, milovaní 
žáci, ve jménu vašeho světla a veškerého pokroku, postavte se do své vlastni „JÁ JSEM Přítomnosti", nenechte odvádět a dělit svou 
pozornost žádnou vnější věcí, chcete-li navždy uniknout koloběhu zrozeni a znovuzrozování. 

Z velké lásky mého srdce, které může z nitra vše vidět a rozeznat lépe, než je to v této době ještě umožněno vám, vás upozorňuji, abyste 
zabránili všemu, co by mohlo působit negativně ve výrazu nebo v poměrech. Tím se pozdvihnete na křídlech své „MOCNÉ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI" k trvající svobodě a požehnání toho dokonalého, věčného světla bez hranic. Jak jsem vám řekl, nepřeji si ani v 
nejmenším působit na rozhodování vaší svobodné vůle. Stojí před vámi však otevřena brána k věčné svobodě, pochopíte-li jen pravdu, 
kterou vám předkládám. Uschopní vás projit tou branou 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 osvobodit, poručte skrze tu „JÁ JSEM Přítomnost", 
aby svým MOCNÝM SVĚTLEM a SILOU tyto rozpustila a strávila! 

Milováni žáci, kteří jste přišli pod toto záření, o těchto otázkách s vámi již nebudeme hovořit. Ať vás ta „JÁ JSEM Přítomnost" ve 
vašem nitru uschopní vidět světlo a pravdu, o kterých jsem mluvil. Zřel jsem ve vás to nádherné světlo, které může být pozdviženo do 
oslňujícího záření, s jehož pomocí můžete vytvořit dokonalost. Z vlastní vůle jsem vám nabídl svou skromnou pomoc. Když však 



osobnost trvá na tom, dovolit pozornosti její odvráceni na cokoliv jiného, než na ,,Mocnou JÁ JSEM Přítomnost", tuto mocnou a 
jedinou pozdvihující Přítomnost a řešitelku všech otázek, potom musí být moje skromné úsilí nutně zbytečné. Ujišťuji vás, vy milovaní, 
že jste dosáhli bodu, ze kterého můžete postoupit nebo musíte padnout. Podržíte-li svou pozornost a uznání se vší rozhodností trvale u 
té „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti", nebude žádné podmínky, sily nebo přítomnosti, která by jak na zemi tak i na nebi mohla zbránit 
vašemu zázračnému nádhernému povzneseni do stálé svobody a dokonalosti ! 

Ta velká BOŽI LASKÁ mne uschopňuje ohlásit vám tuto pravdu k vaší ochraně. Necítíte-li to ještě, tak musíme jednoduše počkat na 
dobu, kdy se ve vás tento náhled probudí. Pokud se žáci a jednotliví lidé jednou dozvěděli o té „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti" a 
uznávají ji, přesto však dovolí své pozornosti i nadále se poutat na vnějších věcech, ať již vědomě nebo nevědomě, obrací se tím 
úmyslně k té „Přítomnosti" zády. Tato „Přítomnost" je však tím původem vašeho bytí a života ve vás, který ji uschopňuje pohybovat 
vašim tělem. Se vší láskou mé bytosti prohlašuji: „JÁ JSEM ta Přítomnost", která vás uschopňuje vidět a cítit tuto pravdu a stát při ní a 
v ní kvůli vašemu vlastnímu nádhernému pokroku. 

Kdo se neotřesitelně drží oné Mocné Přítomnosti, zažije zažije v hojnosti výsledky její neomezené síly u inteligence ! 
Milovaní žáci, mnohá ruka ze zástupu Nanebevzetých vám nabízí svou pomoc, pokud udržujete svou nedělenou pozornost na oné 
Činné Přítomnosti BOŽI ve vás a spočíváte v ní, aniž byste podléhali lákání všech vnějších zjeveni. 

..Pravda je mocná a stop nade vším !" Nechť cítíte po všechny časy svou vznešenou Přítomnost ! Je chybou žáka být zklamán, pokud se 
určitá věc, na které pracoval, neuskuteční ihned. Příčina selháni je v něm samém. Prostě ještě nerozvinul dostatek síly a činností, jaká je 
zapotřebí k rychlému úspěchu. Pozornost musí být vždy směrována pouze na to „JÁ JSEM" a zůstat tam ! 

Dejme tomu, že bych prohlásil: „JÁ JSEM ta Mocná .Přítomnost JÁ JSEM, v činnosti" a o hodinu později dovolím své pozornosti 
zahledět se na hvězdu, která mě má negativně ozářit, nebo na nějakou vnější podmínku, která se snaží ohlásit nějaké neštěstí. Cožpak 
nevidíte, že by bylo zase zrušeno mé prvé zjištění, které vede k uvolnění a k činnosti sil ? Ježíš řekl: „Nemůžete sloužit dvěma pánům 
i", což znamená, že nemůžete rozdělit svou pozornost, protože musíte ustát, dívat se a naslouchat ! Říkám vám, nemůžete dosáhnout 
trvalého pokroku, když svou sílu dáváte něčemu jinému, než pouze té vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti"! Ty bolestivé potíže tak 
mnohých žáků tkví v tom, že ve svém Já nestáli dost dlouho a dost vytrvale při té Mocné Pravdě, aby získali tolik pohotových sil, aby 
mohli odolat skrytému působení vnějších jevů. 

Zdá se to být zvláštní: Je-li pozornost žáka jednou odkázána na Všemocnou Silu té „JÁ JSEM Přítomnosti", na jediný, činný životní 
princip v nich a okolo nich, na BOHA v činnosti, přece se zdá, že nepozoruji, že svou sílu děli, když jejich pozornost směřuje k vnějším 
věcem. To brzdí tu Nádhernou Činnost a Konání, které by mohly být jinak vykonány tou „JÁ JSEM Přítomností". Přece však máme to 
všechno za sebou a máme tu nekonečnou trpělivost čekat, až milovaný žák je sto uchopit své žezlo této „MOCNÉ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI" a pevně jej podržet! 
Mohl bych vám vyprávět o strašných událostech jako důsledku vemlouvání astrologických vlivů. Vedou ke zločinům každý týden v 
roce. Je-li vyslána sugesce, uvede v činnost zákon. který ji dovolí uskutečnit se. Ta síla ve vás proudí bez prodlení k té věci, na kterou 
nasměrujete svou pozornost. 

Jestliže astrologové nepřestanou myslet na to, že určitá osoba zemře, tak se tak také stane. To je zločinné. Ta osoba je dítětem BOŽÍM a 
je oprávněna tu žít tak dlouho, jak je jí určeno. Učiním vše, co je mi dovoleno, abych tuto osobu ochránil. Existují zločiny, které jsou 
nesrovnatelně horší než tělesné zabiti, protože byly provedeny úmyslně lidmi, kterým nechybí správné vědění. Existuje však neomylné, 
zaručené působeni zákona: kdo provede takovýto zločin, musí zaplatit trest stejnou zkušeností. Posílají-li tobě jiní lidé negativní 
myšlenky (negativní sugesce), řekni; „JÁ JSEM ta Přítomnost, která toto všechno ruší !" Potom se to nemůže dotknout ani vás, ani 
vašeho domova, ani vašeho světa. Je to ta nejjednodušší věc na světě rozptýlit něco, co bylo vysloveno ve vaší Přítomnosti. Řekněte 
jednoduše: „JÁ JSEM ta Jediná Přítomnost, která je zde činná !" 

Kdybyste chtěli, aby nějaká věc dále nepokračovala, řekněte: „Tou Přítomnosti, tím „JÁ JSEM", má tato věc nyní provždy ustát!" 
Vrhněte se na ni, jako byste chtěli porazit stěnu ! Když nějakou věc skutečně cítíte, a míníte, uvolňujete tím silu, která ji uskutečni. 
Zkuste tu neomezenou sílu, kterou máte k dispozici, pochopit a používat ! V pocitu je obsaženo oboji: viděni a slyšeni, protože můžeme 
vidět i slyšet, aniž bychom použili schopnosti smyslů vidění a slyšení. 
Kdo je náhle zlostný, ten protne jiné sféry těch samých vlastností a tyto síly se hromadí. Žárlivost je široce otevřený kanál, kterým může 
proudit každá jiná zničující síla. Je-li vědomě provedena nějaká věc, má daleko více sily. Uvolní-li se ENERGIE, jedná, protože ji 
jednotlivec uvedl do pohybu, je-li to král nebo kominík. Jsou-li pocity vzrušeny, uchopí to, co jim okamžik nabízí. Můžete zde sedět a 
naslouchat zničujícím rozhovorům, aniž byste jimi byli dotčeni, dokud ovládáte pocity v solární pleteni. Žádná věc nemůže vstoupit do 
vašeho světa, pokud ji nepozvete. 

Nikdy nemůže vyrůst něco dobrého ze hry o štěstí. Kdysi vyzařovala jedna paní nádhernou sílu a záření. Potom začala hrát na burze a 
ztratila nejen svou sílu, ale i své peníze. Není o mnoho lepší, když budete stát při své „JÁ JSEM Přítomnosti" místo u nějakého kola 
štěstí ? 

V š e c h n o, co stahuje vaši pozornost k sobě, stává se tajnou činností vnějšího světa, která vás chce odvléci z vaší svobody. 

Chcete-li peníze, prohlašte: ,JÁ JSEM to bohatství BOŽÍ, které proudí do mých rukou a mně slouží a nic tomu nemůže zabránit!" 

Říkejte často: „TA PŘÍTOMNOST JÁ JSEM ovládá každou existující cestu ke tvoření. Řídí všechno!" 



Jedna žákyně slyšela a viděla výboj SVĚTLA, zatímco její hmotné tělo spalo. Kdyby přitom vědomě řekla: „JÁ JSEM TA SÍLA 
TOHOTO SVĚTELNÉHO VÝBOJE V MÉ MYSLI A MÉM TELE !", mohla by z toho mít prospěch. SVĚTLO znamená uvolnění 
určitých sil k jejich použiti. U takových dějů je důležité, aby byl žák duchem přítomen a vědomě do sebe vtáhl sílu každého jevu. 
Radujte se, že to je ta Mocná Síla té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", která jedná a d a v a vám vaši sílu! 

Nařiďte své vnější paměti, aby přinesla do vašeho vnějšího vědomí vše, co si přejete vědět. Používáte-li tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", 
uvádíte v účinnost zákon a nezdar je vyloučen ! BŮH nejedná, leda skrze vědomí jednotlivého člověka. Jinak by tito nebyli na Zemi ! 
BŮH může jednat ve hmotném světě pouze svým „JÁ" (individualizací) a dokonce i příroda řídí individuální inteligencí: Zemi, rostliny, 
všechno! Všudypřítomná je všechna ta síla, které je zapotřebí pro určitý účel, když skrze „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" uvolníte energie, 
o kterých ještě nemáte ani zdání. 

Když Foch během (první) světové války prohlásil: „Neprojdou", uvolnil tu sílu ke splnění tohoto příkazu. Více než jednu hodinu ležel 
na zemi a modlil se a když vstal, byl tak naplněn silou těch SLOV, která nyní vyslovil, že se stala vládnoucí Přítomností v atmosféře, 
která jej obklopovala a BŮH jednal. To slovo: „Neprojdou" tvoří příkaz. Tento je dynamický, nabitý silou, skutečný a uvolňuje 
nesmíme ENERGIE ! EXISTUJE POUZE JEDNA SILA, KTERÁ JEDNÁ! Dejte jí plnou svobodu! Stůjte při této síle a nechtě JÍ 

jednat! Podstavte se do ní a k NÍ ! Neexistuje žádná jiná síla, která by mohla jednat ! Zaručuje trvalý pokrok jako ledovec, který 
přichází z hor do údolí. Pohybujete se stále kupředu a získáváte takovou sílu, které nemůže nic odolat. Je to neomylná sila a přináší 
splnění všech dobrých věcí. Žádným jiným způsobem nelze dosáhnout trvalé vlády. Čistoty dosáhnete často vyslovovanou větou: „JÁ 
JSEM ta PŘÍTOMNOST, KTERÁ UDRŽUJE ZDE MÉ SÁTY A MŮJ DOMOV V DOKONALÉ ČISTOTĚ !" Po nějaké době nabyde 
tato síla takových rozměrů, že okamžitě rozpustí a odvrátí všechno, co nepotřebujete. 

Oč vědoměji působíte na nějakou věc. o to mocnější bude výsledek !  Když řeknete: „JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST ! TO JÁ JSEM 
CÍTÍ TUTO VĚC S TOUTO VLASTNOSTÍ!" , můžete například tak mocně nabít vodu, zeji ta sila uvede do varu. 

Nenechte v sobě vzniknout pochybnosti, zda váš příkaz zapůsobil nebo selhal ! Poroučíte li něco, řekněte: „JÁ VÍM, ŽE TO S PLNOU 
SILOU PŮSOBÍ!" Vězte: CO „JÁ JSEM", znamená, co to je pro vás, co to může vykonat ! Uchopte to a pevně to s nepoddajnou 
odhodlaností podržte ! 

Ve vás je ta SÍLA to učinit a stojíte-li při té „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", může vám být a také bude poskytnuta velká pomoc 
! 

Žehnání: 

Mocná všepronikajíci inteligence ! Voláme Tvou MOCNOU MOUDROST, která řídí veškeré naše konání. Voláme Tvé MOCNÉ 
SVĚTLO, které každému svítí s hojností oslepující Přítomnosti. Voláme Tvou MOCNOU LÁSKU, aby objala všechny svým pláštěm 
míru. Voláme Tvou MOCNOU SÍLU, aby LÁSKA, MOUDROST a SÍLA mohli PŮSOBIT V DOKONALÉ JEDNOTĚ dokonalovaly 
každou věc, na kterou pevně nasměrujeme svou pozornost! 

 

                                             ++++++++++ 

PROJEV XVI.  

DĚKOVNÁ OSLAVA 

Osobní paprsek Ježíše a ty ostatní stvořené paprsky. 

Saint Germain: 

Vzývání: 

TY MOCNÁ NÁDHERNÁ PŘÍTOMNOSTI! Chválíme a děkujeme Ti za tu Přítomnost JEŽÍŠE KRISTA dnešního dne ! Radujeme se 
z hojnosti té činnosti KRISTOVY, té Činné Přítomnosti BOŽÍ ! 

Z hojnosti této Přítomnosti vytéká, podobna mocnému proudu z hor, SILA OSVÍCENI ! Tento velký a MOCNÝ ŽIVOTNÍ PROUD se 
všemi svými znaky DOKONALOSTI se vlní v srdcích lidí a zakotvuje tam v každém jednotlivci mír, lásku, harmonii, důvěru a dobrotu 
ke všem! 

TY MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI, NEKONEČNÁ LÁSKO, TY, která objímáš všechny lidi! Všimni si zvláště těch upřímných žáků, kteří 
přišli do tohoto záření. Poskytni jim jakoukoliv pomoc, kterou je možno dovolit. Posilni je, aby bez zaváhání stáli ve SVĚTLE a dívali 
se na PRAVDU, v radostné vůli odstranit všechny nežádané věci ze svého života a tvořeni ! Přiveď do všech úředních míst Mocné 
Posly SVĚTLA ! Podporuj je Tvým Mocným Zástupem Nanebevzetých, aby byli dostatečně silní a postavili se bez zaváhání a úspěšně 
každé temné sile. 



Chvála a dík tomuto dni, KTERÝ byl vytvořen ve vědomi lidí jako povznášejíc; a nádherná památka! Ať přijde rychle onen čas, který 
se JÍŽ spěšně blíží, aby se stal v srdcích lidí každý den oslavou díkůvzdání za Tvé světlo, které stále objímá všechny, kteří si to přejí. Přináším 
vám pozdravy zástupu Nanebevzetých a od samotného JEŽÍŠE ! 

Projev: 

Původ (první princip) tvořeni (činnosti) BOŽSTVÍ je projekce (nevrhat ven) nebo precipitace (hmotně se zhutnit), proto je to jeho 
podstatou, promítat nebo precipitovat samo sebe. 

Jako první činnost jdou dělené paprsky ven do individualizace (státi se jednotlivým), do viditelného výrazu. Pokud hovořím o 
individuálním nebo viditelném výrazu, používám kvůli hmotné (fyzikální) činnosti tento pojem, ne proto, že by nebyla vždy viditelná, 
protože ona je. Ale k těm v hmotné postavě (fyzické formě) hovořím o nijako o viditelnosti. Tímto způsobem poznáte povahu vašeho 
bytí. Jste paprsky světla, té přirozené vlastnosti života, které je nyní tolik žádáno. Rychle se blíží den, kdy mnozí žáci začnou používat 
světelné paprsky, jejichž jsou součásti, obzvláště paprsků vidění a slyšeni. Dokonce budou ve vašem dnešním, hmotném světě objeveny 
prostředky a cesty k užití těchto paprsků. Jsou to zvláštní činnosti, myslím zvláštní pro tu viditelnou činnost, přesto však přirozené pro 
VNITŘNÍ PŘÍTOMNOST ! Způsob užití těchto paprsků není dnes ještě vyzrálý, to souhlasí. Je však třeba už jen jednoho dalšího 
kroku, aby se to tajemství odhalilo. Schopnost té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" a INTELIGENCE používat tyto paprsky, se stává vždy 
nekonečně silnější, než nějaký mechanický vynález, který vás donutí k práci. Přesto však bude žákovi, který ještě nenalezl svou 
schopnost k užití těchto paprsků, nabízet zkušenost vědy nádherné povzbuzeni k poznání překvapující pravdy, že každá jednotlivá 
bytost se může stát svým vnitřním určením Mistrem nad nimi. 

Zde je důležité vědět, že existují přirozené paprsky, které proniknou každou atmosféru nebo éterický pás okolo Země. Když použiji ten 
výraz přirozený, míním tím ony paprsky, které jsou vysílány BOŽSTVÍM nebo VELKÝM CENTRÁLNÍM SLUNCEM, a které se 
během posledních let staly trvalým zářením. Dále existují paprsky stvořené, vyrobené a vyslané zástupem NANEBEVZETÝCH, 
těmi.kteří pozvedli svá těla (stali se nesmrtelnými). Toto jsou ty nejmocnější ze všech paprsků, protože jsou vědomě používány. 
Ty paprsky, se kterými se nyní setkávají vědci, jsou paprsky přirozenými, které mají určitou přirozenou moc (potenci). 
Velkou potřebou je příprava opravdových žáků, jak je psáno v „Magické Přítomnosti", kteří jsou povzneseni a mohou být uvedeni do 
užíváni těchto paprsků. Jsou mezi vámi takoví, kteří jsou toho schopni ! Pokud se s rozhodnou stálostí budete obracet ke SVĚTLU, 
bude se vám zjevovat zákon o použiti těch sil, oněch mocných sil stále více a více! Jsem pln velké radosti nad možnostmi, které leží 
před vámi a vašimi žáky. Mám tu důvěru, že v sobě najdete onu SÍLU a trvalou ROZHODNOST, pevně se věnovat vnější a 
vnitřní práci, která je pro vás vykonávána, s oním radostným pocitem viditelného vědění o neomezených silách, které mohou přinést 
pravou svobodu ! 

Snažil jsem se nabízet čas od času slova povzbuzeni a zahalit vás tím do záření SÍLY, která je - beze strachu a neohroženě - obsažena 
ve světle. Ten láskyplný radostný klid v postoji zakuje nádherně povzbudivý, protože o toto očekávání především jde. to se má 
udržovat! Chtěl bych podnítit ty, kteří měli neradostné zkušenosti, aby odňali oněm spojením veškerou sílu, kterou jim většinou 
nevědomě dali, Je-li nutné hovořit o nějakém stavu, aby mu bylo možno porozumět, má následovat bezodkladně ražení veškeré sily, 
která pro to byla použita,a to věděním „JÁ JSEM ta HARMONICKÁ PŘÍTOMNOST, která vším pronikne,ať jsou poměry jakékoliv !" 

Dal jsem vám něco na srozuměnou, co k vám ale proniklo pouze částečně. Chci to proto zopakovat: Každý, zvláště žák, který zakusil 
disharmonii nebo omezování ve své mysli, ve svém domově nebo ve svém světě, může vytrvalým a uvolněným (bez napěti) úsilím 
ochránit svůj domov ode všeho nežádoucího, když setrvá odhodlaně u následujícího zjištěni: „JÁ JSEM ta VLÁDNOUCÍ 
PŘÍTOMNOST, která vládne v DOKONALOSTI BOŽÍHO POŘÁDKU a nařizuje, aby byly v mé mysli, v mém domově a v mém 
světě harmonie, štěstí a Přítomnost té hojnosti BOŽÍ !" 

Řikám-li: „JÁ JSEM TA VLÁDNOUCÍ PŘÍTOMNOST", jsem si plně vědom, že jsem uvedl do pohybu tu plnou sílu a inteligenci 
BOŽÍ, která nyní stvoří žádoucí poměry, a která se udržuje vlastní silou. Zdá se mi, že mi ještě stále jasně nerozumíte, když používáte 
výraz: „JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST v mé mysli, v mém domově a v mém světě", tak neporoučíte jen té Vítězné Přítomnosti této 
činnosti svým vlastním vědomím, nýbrž voláte o pomoc to „JÁ JSEM nebo BOŽÍ PŘÍTOMNOST" do vašeho domova a do vašeho 
světa a do všeho. s čím přijdete do styku ! Pro žáka je životně důležité, aby tomu správně porozuměl. Nenechte si vzít odvahu, pokud 
neuvidíte ihned vámi vyžádanou harmonii, nýbrž bezstarostně pokračujte s procítěním 

„Vítězné JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" ! 

Cožpak nepoznáte, že neexistuje žádná jiná Přítomnost, která by mohla v tomto vědomí jednat, pokud si nejste vědomi jiných věcí ? 
Veškerá jiná činnost toho vnějšího není žádoucí, je pouze obrácenou činnosti a zneužitím této MOCNÉ ENERGIE ! Řeknete-li proto: 

„JÁ JSEM ta VÍTĚZNÁ PŘÍTOMNOST, JÁ poroučím této JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI dokonale vládnout nad mou myslí, mým 
domovem, mými záležitostmi, mým světem", tak jste vydali největší možný příkaz a musíte pouze přes jakékoliv zdání cítit tu nesoucí 
sílu ! Tak zažijete, že se ta DOKONALOST projeví ve vás a okolo vás ! Chtěl bych, aby si žáci četli tato zvláštní pojednání, aby pro ně 
byla ta MOCNA PRAVDA, kterou prohlašují, stále přítomnější! 

Nyní přicházíme k jednomu podstatnému bodu: k Osobnímu paprsku nebo paprskům, které bezprostředně vysílá JEŽÍŠ. Leckteří se 
budou ptát: proč právě JEŽÍŠ ? Odpovídám: protože lidé se učili, že mají hledět na Přítomnost JEŽÍŠE KRISTA. Protože pouze 
nemnozí mají nějaké znalosti o zástupu Nanebevzetých VELKÝCH MISTRU toho VELKÉHO BÍLÉHO BRATRSTVA, který 
disponuje neomezenou SILOU ! 

Vy a vaši žáci budete během následujících sedmi týdnů přijímat osobni paprsek JEŽÍŠE KRISTA. Kdo z vás může odložit jakoukoliv 



myšlenku na jiné osobnosti, obrazně řečeno uvítá s otevřenou náruči tyto paprsky ve své mysli, ve svém domově a ve svém světě, ten 
shledá, že se mu otevírají skoro všechny možnosti. Ujišťuji vás, že myšlenka na tyto osobní paprsky JEŽÍŠE KRISTA není věcí 
namyšlenosti a ty, náš milý posle, přijmi osobní dík JEŽÍŠE KRISTA za své nebojácné přesvědčení a používání Přítomnosti toho 
NANEBEVZETÉHO JEŽÍŠE KRISTA ! 

Tak jak Posel rozděluje bohatství moudrosti a pravdy, tak by měli pracovat také žáci, láskyplně oddáni svému učiteli tou „JÁ JSEM 
Přítomností" pro zdraví a blaho těch poslů. To by otevřelo žákům brány, které by jinak zůstaly zavřeny ! 

Některé příznaky nasvědčuji tomu, že v příštích sedmi týdnech budou zprostředkována některá zjevení o určitém použiti tekutého 
světla. Chtěl bych pozornost žáků obrátit na to, aby ti, kteří jsou k tomu připraveni, to mohli přijmout. Dovolte mi, abych vám řekl, že 
správný postoj žáka je radovat se vždy nad pokroky jiných žáků, protože každý obdrží, co je v dané době nejnutnější, a přijme-li jeden 
toto, potom přijme jiný něco jiného. Proto by neměl žádný žák pociťovat, že on by chtěl to samé, co dostal jiný. (Minim to ve vztahu ke 
zjevením.) Protože si nejsou žádní dva podobní či jejich stupeň vývoje přesně nesouhlasí, tak můžete lehce posoudit, že nemohou také 
přijmout tu samou věc ve stejnou dobu. Nejnádhernější postoj žáka je, trvale žehnat a těšit se z každého zjevení, které je dáno jeho 
spolužákům. To udržuje tu bránu k oné nádherné VNITŘNÍ PŘÍTOMNOSTI otevřenu na všechny strany. 

K povzbuzení oněch, kteří obracejí svou pozornost k letecké dopravě, bych chtěl říci, že nyní přijdou brzy letadla, která budou zajištěna 
proti jakékoliv nehodě. Tyto zpříjemní cestováni a odesílání všude rychle a bezpečně. Bránici duševní postoj jistých kruhů vzdušné 
dopravy, který stál v cestě tomuto průlomu tohoto velmi nutného vědění, se nyní rychle hroutí, až se pro odhalení tohoto nádherného 
dopravního prostředku objeví skutečná povodeň nádherných nápadů a zdokonaleni. Mnozí z vás to nebudou potřebovat, ale uživatelé 
budou vždy existovat. Co se týká vlastní letecké výstroje u jednotlivé bytosti, ta vždy daleko předčí každý vnější dopravní prostředek, 
protože Vyšší tělo je to nejnádhernější letadlo, na které můžete pomyslet. 
Někteří moji kritičtí přátelé mohou namítnout, že toto letadlo nebude moci nést žádné velké náklady. Já jim odpovídám: „Jak chcete 
soudit dříve, než budete sami schopni ten prostředek používat ?" Je velmi zábavné pozorovat činnost takzvaných praktických lidi, kteří 
pociťují jako skutečné pouze to, čeho se mohou dotknout a co mohou uchopit. Kdo ale nevěří na Nekonečné SÍLY a ZÁKONY 
INTELIGENCE INDIVIDUALIZOVANÉHO BOŽSTVÍ, ten také nebude moci nikdy mnoho přijmout od této MOCNÉ VNITŘNÍ 
PŘÍTOMNOSTI ! 

Praktická mysl, která pochybuje o každé věci, kterou nemůže vidět, musí ujít dlouhou cestu, než se zbaví pochybností jako nežádoucí 
větve na stromě. Víte, že je dobré odseknuté zničit ve stravujícím ohni, aby se to JÍŽ nemohlo vrátit. Žákovi připadá těžké správně 
pochopit, jakou mocnou SÍLU představuje čisté věděni o stravující PŘÍTOMNOSTI ! Mnohým připadá těžké vzdálit se od myšlenky, 
že tato Přítomnost sestává pouze z fantazie; 
kdybyste ji však mohli vnitřním náhledem vidět, poznali byste, že představuje Mocnou Přítomnost a Sílu a že je velmi skutečná. 

Chtěl bych, abyste nyní během asi dvou minut pocítili, jak tento oslňující světelný paprsek proniká každým atomem vaši bytosti. 
Příštích sedm týdnů by mělo působit nádherné tvoření. Přijdou vánoce, lidé se připravují myslí na tento svátek a již je KRISTOVA 
SÍLA povznáší silněji a toto umožňuje výkony, jako v žádné jiné době. Jsou určité činnosti, se kterými se vnitřní Přítomnost musí 
spojit, než na ně může být směrována vnější pozornost. Není pro žáka snadné to pochopit. Nejdříve musí zkusit pochopit, a to může 
pouze svou vnitřní Přítomností. Je to jednoduchá, ale nádherná věc, každé ráno a večer velebit onu skvostnou Přítomnost života, která 
oživuje mysl a tělo. Je to ohromné, co nejvroucněji v sobě pociťovat tuto vděčnost za Přítomnost života, která v sobě skrývá všechny 
věci. Buďte jednoduše životu vděční za všechno, čím je a co obsahuje! 

Jeho Přítomnost nás uschopňuje dělat věci, kterých si jsme vědomi a které chceme dělat, protože bez této Přitomnosti nemůžeme ani 
myslet ani se pohybovat! Kdo konstatuje: „JÁ JSEM ta PŘÍTOMNOST, která mysli tímto rozumem a tímto tělem",bude dostávat 
pozoruhodné nápady. 

Mozek je první oblastí, kde se objevují překážky, protože zde se objevuje spojení s nesprávnými idejemi. Tyto se vtisknou velmi rychle 
a hluboce do mozku, protože to je pole automatické činnosti. Když však zůstává pozornost obrácena k té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" a 
tam udržována, uvolní to tu sílu dokonalosti, která spočívá uvnitř ELEKTRONU v atomovém jádru a rozpustí jednoduše nesprávné 
ideje a překážky, které stojí světlu v cestě a nechá je zmizet. 

Otázka Don: „Kam jdeš?" 

Odpověď  Saint Germain: „Do Zlatého Města !" 

Ode dneška až tři týdny po Novém roce je ve Zlatém Městě čas velké radosti, protože se nabízejí mocné příležitosti skrze PAPRSKY 
SVĚTLA A ZVUKU, které nesou MOCNÉ ZÁŘENI na pozemský svět. Kdyby mohli lidé tuto skutečnost pochopit a vážit si ji, děly by 
se velké činy. Nemůže to ovšem zabránit jednotlivcům, kteří to poznal i, aby přijali toto ŽEHNÁNÍ! 

Ta velmi jednoduchá věc spočívá v tom, udržovat mysl nezbytně prostou každé jiné osobnosti a strpět pouze to věděni „JÁ JSEM tady 
tou jedinou PŘÍTOMNOSTÍ !" To by otevřelo brány - o, tak dalece ! Kdyby jen mohli žáci pochopit a po užívat to! 

Láska a důvěra k Nanebevzeté bytosti umožňuje, jako nic jiného, darováni toho zářeni. Pokrok nebo růst jiného nemůžeme dlouho 
brzdit, protože když ten jeden, co brání tomu druhému, se nevzdá svého špatného vlivu a nepřekoná jej, ten jiný je však připraven 
vystoupit výše, tak se svým vlastním konáním ten kazisvět vyloučí. Kdo se trvale a upřímně drží pevně světla, ten postaví jiné osobnosti 
(a jejich vliv) stranou nebo od nich harmonicky očistí svůj svět. 



Na tomto stupni růstu je nutné vědět: „JÁ JSEM TA ČINNÁ PŘÍTOMNOST všech rozdělovačích kanálů všech věcí, které působí k 
mému blahu !" Přijde-li myšlenka: „Toto je všechno, co mám", zaduste ji již v počátku a řekněte: „JÁ JSEM ta hojnost BOŽÍ nyní v 
mých rukou a k mému použití !" To je příležitost, vymýtit vše omezující z myšlení a cítění ! Musí to být udržováno v nitru každé 
jednotlivé bytosti jako svaté ticho. Přijměte to jako posvěcené, úctyhodné vědění, které použijete. Vezmete-li si něco od toho Já, toho 
„JÁ JSEM", bude pro vás nemožné si vzít také něco od nějaké jiné osoby, co jí právem patří. Ve vašem světě určujete vy, tak nemůžete 
od někoho jiného přejmout něco, když přece znáte váš vlastní zákon: 

„JÁ JSEM ta Přítomnost, která je všude činná!" Neexistuje možnost, dělit tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST". 

Potřebujete-li peníze, řekněte: „JÁ JSEM ta ČINNÁ PŘÍTOMNOST, která položí ihned tyto peníze do mých rukou k mému použití!" 
Je velmi důležité, nepovažovat již peníze za podstatné. Je to pouze směnný prostředek. 

Nedávejte jim žádnou sílu. Dejte veškerou vaši sílu BOHU, a když něco nařizujete, ať již je to cokoliv, budete mít ihned k dispozici 
veškerou silu a ta provede vaše příkazy. Vibrace uvnitř jednoho každého elementu je vždy dechem BOŽÍM, který se VĚČNÉ tvoří ze 
sebe sama ! 

Každá pulsace je dechem BOŽÍM ! Jednoduché vědomí: „JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST dokonalého zdraví je tento dech BOŽÍ v 
ČINNOSTI! „JÁ JSEM ta Přítomnost odpuštění v mysli a srdcí každého dítěte BOŽÍHO." 

Toto vědění uvolňuje ohromné vibrace a účinky příslušného druhu. Držte živě ve vědomí: 

„JÁ JSEM TEN ČIRÝ DUCH BOŽÍ!" 

Žehnání: 

TY NEKONEČNÁ MOCNÁ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI JEŽÍŠE KRISTA! Velebíme a děkujeme TI za TVÉ z a ř e n i, za TVÉ 
rozvážné paprsky, za TVOU povznášející PŘÍTOMNOST! 

Velebíme a děkujeme, že jsme si tohoto zvláštního ZÁŘENÍ v této době vědomi, a že přijímáme skrze láskyplnou otevřenou bránu 
našeho vědomí jeho MOCNOU PŘÍTOMNOST ! 

 

++++++++++ 

 

 PROJEV  XVII. 

 

Saint Germain;                                            20. listopadu 1932  

Vzývám": 

TY MOCNÁ NEKONEČNÁ PŘÍTOMNOSTI, VŠEPRONIKAJÍCÍ INTEEIGENCE VŠEPRONIKAJÍCÍ SVĚTLO - HMOTO !  Ty 
Mocná Přítomnosti, Ty Nanebevzetý  JEŽÍŠI KRISTE , zjevující se nyní skrze svoje MOCNÉ ZÁŘENÍ ! Chvála a dík tomu světlu, 
TOBĚ, o Mocný bratře ! Velebíme Centrální slunce, to Jedno, z jehož záření dnes přijímáme. Z té Hojnosti Tvého zářícího života,  Ó 
BOŽE, skláníme se v úctě před Tvou Mocnou Přítomnosti. Přináším vám pozdravy od toho velkého Mistra nebo Boha Meru, jehož 
poslem je Nadá. Je pro tu jednu velkou horu této Země, jejíž tajemství má být jednoho dne objasněno, čím je Mistr Himalaja pro Pohoří 
Himaláje. Nadá chce se mnou do Zlatého města, pomoci jehož spojených paprsků k vám dnes přicházíme. 

Jak je to určeno a jak jste slyšeli, přijde k vám náš spojený paprsek během následujících sedmi týdnů vždycky ze Zlatého města. 

Jsou-li žáci dostatečně silní to snést, předložíme v názorných výrazech a popisech to nejpodivnější o správném a špatném užití této 
„Mocné JÁ JSEM Přítomnosti". Tato skutečná zkušenost vznikla v dávných dobách v oblasti dnešních And v Jižní Americe, když 
poprvé začaly děti BOŽÍ zapomínat na svůj původ a nevyžadovaly tu Mocnou ENERGII, o které věděly, jako svou vlastní. Jen z teto 
svémocnosti mohla vzniknout taková zkušenost. 

Žáci a lidstvo mají i ve své tísni, již si sami vytvořili, pouze malou představu, jak mocně byla kdysi tato svémocnost používána pro 
vlastní egoistické účely. Podobné poměry dříve nikdy nebyly. Ještě dnes existuje toto podzemní město, které je popisováno a ve kterém 
se tato činnost odehrávala.     

Ó kdyby se tak děti BOŽÍ přece probudily a začaly užívat síly světla k blahu lidstva tím, že svou pozornost vážně zaměří na ono světlo ! 

Kdyby ti mnozí žáci, kteří dnes na Zemi z mnoha směrů hledají pravdu, odstavili nevědomost vnějšího rozumu a mohli věřit na 
zdánlivé divy během všech časů ! Jak by to rozbilo slupku toho vnějšího Já a nechalo vstoupit světlo ! Víra v neviděné věci je jedním 
z největších pomocných prostředků k otevření brány k vědomé činnosti toho „Světla té JÁ JSEM Přítomnosti". 



Jak používáte auto nebo letadlo k překonání velkých vzdálenosti, tak používá ta „Velká JÁ JSEM Přítomnost" tělo. Představuje letadlo 
a mysl mocný motor, kterým je poháněna ta „JÁ JSEM Přítomnost" ! 

Vím, že mnozí žáci ještě nepochopili, do jakých jemných forem se může čas od času odít pochybnost. Kde se do rozumu, ať již vědomě 
nebo nevědomě vetře otázka proti všemocnosti té „JÁ JSEM Přítomnosti", je to skrytá pochybnost. Kdo má tuto potřebu nebo se 
pokouší dávat sporné otázky o skutečnosti té Velké Pravdy života, dovoluje pochybnostem přistup do svého života, zda tomu věří nebo 
ne. Dnes nemůže žádná upřímná, rozumně myslící mysl, která svou pozornost jednou nasměrovala na „JÁ JSEM Přítomnost" a 
upevnila ji tam, probírat všemocnost té „JÁ JSEM Přítomnosti" nebojí zpochybňovat. 

Ta téměř neznatelná forma pochyb, která vyžaduje od rozumu důkazy o původu své bytosti, je pouhým nedostatkem síly prosadit se 
proti zákonu odporu, toho odporu, na jehož velikosti se může měřit prospívání našeho vnějšího Já. 

Existuje velký rozdíl mezi upřímnou otázkou po poznáni, pravdou a lidským sklonem namítat něco proti vlastní skutečnosti, které 
bychom rádi věřili. Upřímné hledače pravdy vždy rádi srdečně uvítáme, ale s těmi povahami, které zchytrale vyhledávají boj proti 
skutečnosti pravdy, nechceme mít nic společného. Čím více někdo trpí ve svém životě zpochybňování pravdy, tím vyšší bude ta závora, 
kterou bude muset jednoho dne překročit. 

Žáci, kteří kritizují, odsuzují nebo konají soud nad touto cestou zprostředkovávání pravdy, dojdou jistě k závěru, že stoji na pokraji 
propasti, do které se mohou vždy zřítit, a to z žádného jiného důvodu na světě, než kvůli vlastnímu chybnému myšlenkovému tvoření. 
Chtěl bych, aby tomu všichni dobře rozuměli: toto záření světla bylo zavedeno za jistým účelem a bude trvat a dokoná své dílo, 
nestarajíc se o nějaké nebo o všechny existující osobnosti. Říkám to srozumitelně, aby ti žáci, kteří stojí v tomto záření, pochopili, že 
mají co do činěni s opravdovými silami, které jsou tak s k u t e č n é,jaká může být skutečnost, a ti, kteří neobstojí ve zkoušce, kteří 
nevydrží záření toho světla, si nesmí nikdy stěžovat na nikoho jiného než na sebe, protože máji svobodnou vůli a bylo jim předáno užití 
té „Mocné Přítomnosti JÁ JSEM", kterou mohou trvale vykonávat bezpodmínečné sebeovládání. 

Budiž vám jasné: jistá cesta do propastných vod pochybností a kritické dotazování je dětským pokusem tu SVATOU PRAVDU, která 
vám byla dána k vlastnímu osvobozeni a užiti, diskutovat s takovými lidmi, kteří o ni nic nevědí. 

Tolik bych vám chtěl říci: žákům, kteří byli přijati ve své minulosti k vyučování do tajných míst, nikdy nebylo dovoleno a oni také na to 
nikdy nemyslí, aby mezi sebou hovořili o pravdě. 

Mlčky, vážně používají učení svých učitelů a výsledky, které si přeji, jistě budou následovat. Pro ty žáky by bylo lepší, kdyby byli na 
ulici ukamenováni, než by dovolili to světlo, které jim bylo dáno, odhodit, kritizovat nebo posuzovat. 

Neboť vstoupi-li, jak jsou poučováni, do té „JÁ JSEM Přítomnosti", zmizí každá otázka., každý problém z jejich života stejně, jako 
mlha před paprsky ranního slunce ! 

Předpokládám, že jsou všichni žáci dostatečně silní k nasloucháni pravdy a používání síly té „JÁ JSEM Přítomnosti" pro ovládání 
vnějšího Já, aby mohli přijímat tu plnou Přítomnost, lásku, moudrost, sílu a bohatství' té „VELKÉ a MOCNÉ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI", která je uschopňuje myslet, cítit, žit a která v nich probudila to přání, usilovat o PRAVDU A SVĚTLO ! 

Chtěl bych to říci srozumitelně a vložit do vědomí žáků tu „ohnivou rozkazovací hůlku": ten bratr a sestra, kteří to dokáží, JSQU 

pouhými posly oněch, kteří po mnoho staletí poznávali a zkoušeli tyto zákony. 

Tyto Velké Bytosti, ke kterým směrovala vaše pozornost, nejsou žádné mýty nebo vybásnění vnějšího rozumu, ale živoucí mudrci, 
milující bytosti, které vlastní takovou sílu, kterou mohou používat a vládnout jí, zeje nemožné, aby si o tom lidská mysl mohla učinit 
nějakou představu! Za námi leží téměř neomezené časové období, kdy se mohl žák loudat a činit svá rozhodnutí: Zda chce žít a působit 
ve světle nebo zda chce i nadále bloudit v nevědomosti o své Mocné Přítomnosti a sile. Stále znovu se obracejí Kosmické cykly, až 
nastal čas, kdy musí děti BOŽÍ učinit své konečné rozhodnuti, komu chtějí sloužit. Ještě nikdy v dějinách světa neměly děti Země tak 
velkou příznivou možnost nebo pomoc, obrátit se ke „SLUNEČNÍMU SVITU toho VĚČNÉHO SVĚTLA BOŽÍHO" a neochvějně 
kráčet beze strachu do té zářící nádhery, svobodni a navěky volni od všech omezení, žijíce v přebytku onoho světla, které je obepíná 
jako plášť míru a klidu. 

Opět vám říkám, milovaní žáci: nemůžete-li ve svých srdcích cítit pravdu těchto učení, která vám jsou předávána ve zlatých obalech, 
nečiňte nebo neříkejte ve jménu vaší „JÁ JSEM Přítomnosti" nikdy nic, co by mohlo jiné odradit od světla, které by mohli přijímat. Tu 
jasnou nefalšovanou pravdu vám dávám z hojnosti té velké lásky mé bytosti, což znamená: odvážit se. jednat a mlčet! 

Každý pocit pochybností ve vás, týkající se skutečnosti a pravosti pramene tohoto učení, brzdí pouze váš pokrok a nechá vás teprve v 
měsících nebo letech dosáhnout toho, čeho byste jinak se svobodnou, míruplnou myslí mohli lehce uskutečnit v týdnech. Vybral jsem 
vás a já znám a cítím každou vaši myšlenku. V této době si žák lehce může namlouvat, že jeho činy nebo myšlenky jsou utajené a 
nejsou nikomu známy.   Nanebevzeté bytosti však nezůstává nic utajeno, protože všechno,   co myslíte nebo      c i t i t e, je 
zaznamenáno v éterickém světě okolo vás tak zřetelně, jako noc ve vašem obličeji. 

Nevěřte proto nikdy ve svých pocitech, že byste mohli skrytě myslet nebo jednat. Před vnějším Já se vám to může lehce podařit, ale 
nikdy se tak nestane před tou „Přítomností JÁ JSEM", kterou tito Nanebevzetí - bez jakékoliv překážky -jsou. 

Potud, moji milovaní žáci, je mi dovoleno vám pomoci vybudovat vnitřní ochranu. V budoucnu se k tomu již nebudu vracet. 
Nezapomeňte nikdy: Rozhodnutí je ve vás, zda chcete jít dopředu nebo ne ! Nyní bych vám chtěl říci ještě něco povzbudivého: ten 



jediný možný důvod, proč může být dnes poslán Osobní paprsek Ježíše těm, kteří stojí pod tímto zářením, spočívá ve skutečnosti, že 
sedm z této skupiny žáků před dvěma tisíci lety spoluprožili nanebevzetí JEŽÍŠE KRISTA. 

On je viděl a poznal tenkrát jako dnes a nyní jim poskytuje také velkou pomoc ! Protože toto záření jde nyní k vám, vy milovaní, 
zasáhne tím i srdce těch, kteří jsou schopni přijmout tu Přítomnost. Skrze ní budou mnozí, kteří cítí hlubokou lásku k JEŽÍŠOVI také z 
obvyklé pravověrnosti, probuzeni k Přítomnosti BOŽÍ ve svém vlastním Nitru. Mimo toto dění rozprostírá společné působení Ježíše s 
Nanebevzetými mistry svůj plášť lásky, míru a světla nad celým lidstvem, protože přišla opět ta ročni doba, kdy je možno nejsnadněji 
získat jeho pozornost. 

Vy milovaní ! Zdá se vám neskutečné, když říkám, že ti Mistři světla a pravdy máji ve všech směrech skrze Zemi své cesty, stejně jako 
vy máte vaše dálnice od pobřeží k pobřeží. Kdybyste rozuměli atomové struktuře Země, nezdálo by se vám to neuvěřitelné. Protože oni 
Velcí, kteří od začátku lidstva pomáhali v jeho vzestupu, potřebují pouze použít určitých paprsků a mohou potom tak lehce kráčet skrze 
Zemi, jako vy vodou. Rozdílné je to, že otvor za nimi zůstává, zatímco se voda za vámi opět uzavře a nezůstane viditelná žádná cesta. 

Tak je to také s těmi VELKÝMI BYTOSTMI, které lidstvu proklestily cestu do světla. Stopa zůstává, aby ji ony děti, které ještě méně 
stojí ve světle, mohly vždy najít a následovat ji. Jestliže se kdysi zmýlily a vrátí se zpět k odbočení cesty, zavolá je ta „JÁ JSEM 
Přítomnost" znovu na správnou cestu a ponese je dopředu, dokud se nestanou nosiči pochodně a průkopníky pro ty, kteří následují po 
nich. „JÁ JSEM ta MOCNÁ PŘÍTOMNOST", která se nikdy nestane netrpělivou nebo neodvážnou kvůli dlouhé době, ve které se děti 
Země odvracejí od světla, aby se radovaly z činností vnějších věcí a smyslů, až jimi budou tak znechuceni, že budou volat skoro z 
posledních sil svého dechu: 

„Ó, BOŽE, vysvoboď mne !" 

Musím se tiše usmívat, když si představím, jak si o mně někteří z vás myslí, že jsem starý mrzutý hoch. Jako takový mám však přesto 
odvahu vám říci to, co potřebujete a co vám bude a chce sloužit. 
Poznáte-li mne někdy lépe, budete se na mne dívat jinak. Dokud si žák vnitřně klade otázky, neotevře se zcela pravdě tohoto učení. 
Ukáže-li se později, že se vyplatí to, co bude zcela určeno snahou lidstva dosáhnout světla, tak budou přirozené paprsky Země 
přivedeny natrvalo a zařazeny do jejího jádra. Zeměkoule sestává ze země, vody a vzduchu. Paprsky jsou kosmický oheň, který proniká 
všemi třemi zbývajícími elementy. Paprsky procházejí Zemi a kde účinně zasáhnou, uvolňují se a vytvoří toto svíticí záření, tu 
zhutněnou činnost světla. Jeden z oněch paprsků proniká kůrou do nitra Země v jednom bodu těsně jižně od středu pouště Gobi, jiný 
těsně východně od jezera Titicaca v Andách. Toto je to největší jezero Země a mělo před staletími veliký význam. Toto jsou ty oba 
nejsilnější světelné body Země. Vždy se uskutečni v určitých cyklech Kosmická činnost, které nemůže být zabráněno. Velké Kosmické 
Zákony jsou přesné do nejmenších podrobností, pro ně neexistuje neúspěch ani náhoda. 

Velká změna, která mnoho lidí vyvede z jejich těl, je přivede jen najedno místo, kde nemohou chvíli bojovat. Světovou válku (první) 
nenáviděly obě strany: ti lidé, kteří byli posláni proti sobě, a stejně tak vláda, která je vyslala. - Nesledujte nikdy nic ve světě mimo tu 
„Velkou JÁ JSEM Přítomnost" ! Zkousejte a ovládejte vaše pocity, jinak vás znenadání pohltí! 
Přihodí-li se žákovi, který zná zákon, něco, co jej zklame, měl by se bezodkladně obrátit na tu „JÁ JSEM Přítomnost" a dotázat se, co je 
třeba udělat ! Přesto místo toho přidržuje často svou pozornost u tohoto zklamáni a někdy bylo zapotřebí téměř jednoho celého 
pozemského života k tomu, aby to ze sebe setřásl. - Řekněte pevně: „Tento odpor musí ustoupit, jasné vidění a správné slyšení musí 
prorazit !" Stejně tak: „JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST vašeho DOKONALÉHO VIDĚNÍ a SLYŠENÍ !" To by mělo 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 plni důvěry věřili, měli nádherná zjevení. Na začátku takových udivujících zážitků stoji důvěra v úspěch, dokud se nemůže vytvořit 
skutečnost. Protože důvěra je nesoucí silou ! Kdybychom ji byli schopni trvale tvořit, vytvořila by skutečnost! 

Ujmete-li se zhluboka díla, ukáže zákon vždy dvě činnosti: nejprve zhuštění, potom povzneseni (éterizaci). Jděte klidně a radostně 
kupředu a nenechte rušivě zasahovat ani čas ani věci.Vnější rozum musí být klidný a trvalý a vnější a vnitřní vůle musí tvořit jednotu. 
Je-li na to s pevnou odhodlaností směrována pozornost, pak se bude vnitrní děj stále více zjevová t. dokud jej nebudete moci vědomě 
používat a ř i d i t ! 

 

Žehnání: 

Přítomnosti Meru, Nady a zástupu Velkých Nanebevzetých, chválíme a děkujeme za Tvou zářící nádheru, za Tvou moudrost, za Tvou 
hmotu, kterou vyrábíš a zviditelňuješ ! Chvála a dík. že Tvá Velká Moudrost a Inteligence je jednotou s tím „VELKÝM JÁ JSEM", a že 
to „JÁ JSEM" přivádí stále více svého Já do vědomé činnosti. Chvála Tobě a dík Tobě, že v uznání té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" 
vlastníme klíč ke všem  viditelným a neviditelným věcem. 

 

                                                                             ++++++++++ 

 



PROJEV XVIII 

 

Saint Germain                                                                      Prosince 1932 

 Vzývaní: 

TY Mocná, Osvěcující Přítomnosti, to „JÁ JSEM"! S vděkem a chválou dnes vstupujeme do plnosti Tvé Přítomnosti a přijímáme 
navždy Tvé Neomezené Žehnáni, Tvou sílu a Tvou odvahu. Tvé radostné obšťastnění, které všechny vyrůstají z vlastního Bytí! Víme, 
že existuje pouze jedna Přítomnost, a „JÁ JSEM tato Přítomnost" všech činností, veškeré moudrosti a síly a ve svobodě této Mocné 
Přítomnosti stojíme v jasném klidu, nehnuto mezi všemi těmi vnějšími věcmi, které se zdají ukazovat opak. „JÁ stojím vesele ve Tvém 
velkém stálém Bytí, žádám Tvá mocná nařízení z mého místa. JÁ stojím v záření Věčného Božství a hledím vždy naplno do Tvé tváře. 

Přináším vám pozdravy od Velkého zástupu a tím jejich požehnání pro to radostné obšťastnění, které se dostavilo. Budeme se snažit, 
abychom vás nechali pobývat ve středu tohoto záření, protože jej všichni žáci cítí a jednají v něm. Daleko více, než bylo očekáváno, 
bylo dokončeno tento týden, a radujeme se s vámi.Láskyplné žehnáni jednoho žáka druhému je velmi chvályhodné a tato jednoduchá 
věc vám otevře bránu, o, až tak široce !, že budete moci přijímat tu hojnost, která je vám určena ! 

Velice by mne potěšilo, kdyby každý žák právě v tomto čase se vší radost i, které je schopen, používal toto zjištění: „JÁ JSEM, JÁ 
JSEM ! JÁ vím JÁ JSEM to použití nekonečného bohatství BOŽÍHO ! 

Zde bych chtěl vysvětlit! Je-li skupina žáků v souladu, pracuje-li dle stejné základní myšlenky a používá-li toto zjištění, přinesou toto 
Velké Bohatství nejen do svého vlastního světa a ke svému použití, ale požehnají tím také své spolužáky, protože „JÁ, ta Boží 
Přítomnost v každém jednom JSEM"! To je ta mocná síla společného činu! 

Žáci, kteří se navzájem láskyplně žehnají, se nalézají ve skutečnosti v „Objetí té Velké JÁ JSEM Přítomnosti" a když uznají svou 
činnost, nařizují to samé žehnání a tu samou činnost také pro ostatní žáky, kterými sami jsou ! To je ten správný postoj a je-li v něm 
upřímně setrváváno, v srdci každého, nebude muset nikdo uvnitř tohoto objetí cokoliv dobrého postrádat. Avšak žák, který v sobě trpí 
jakýkoliv pocit nepřátelství vůči těm ostatním, se sám vyloučí z tohoto velkého záření a jeho požehnání ! 

Pojďme nyní k tomu základnímu bodu, kterého jste se dnes ráno dotkli: vůle BOŽI a svobodná vůle. 

Jak jim můžeme jednoduše rozumět ? Vůle BOŽÍ je bohatství dobré vůle: od narození právo každého BOŽÍHO DÍTĚTE ! 

Snažíte-li se v použití té „Mocné JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" upřímně dosáhnout světla, tak je nemožné dělat něco jiného, než vůli 
BOŽÍ ! Jako děti BOHA - OTCE, který dal svým dětem svobodnou vůli, aby mohly sami volit, musí rozumět, že oni sami mají 
rozhodovat, co má být činné a účinné v jejich životě a v jejich světě ! Žák má svobodnou vůli a musí pochopit, že BŮH může v jeho 
životě a v jeho světě jednat pouze v souladu s jeho vědomým určením ! 

BŮH je původcem všeho života a každé dítě BOŽÍ je individualizovaným vědomým činným dílem tohoto Jediného Velkého Principu 
Života, Lásky a Sily ! 

BŮH dal do opatrování každému ze svých děti nádherné vědomi, které je všudypřítomné a věčně pružné, které může být staženo do 
ohniskového bodu, aby mohlo psát perem světla nebo aby se mohlo rozšířit přes celou Zemi. 

Vědomí je vždy podřízeno vládě svobodné VŮLE ! Ta nanejvýš nešťastná představa, jak ji vyrobila ta stará pravověrnost, že BŮH 
jedná v životě jednotlivého člověka nebo národa dle své vlastní svobodné vůle, není jistě pravdivá! BŮH může jednat pouze 
prostřednictvím mysli své vlastní bytosti JÁ (individuace), která je oděna do osobnosti, které vidíte okolo vás. Tyto osobnosti jsou 
pouhými nositeli užiti a výrazu této mocné individuality, která je BOŽÍ vůlí a vaší svobodnou vůlí, a vstupuje do účinnosti pouze vašim 
vědomým řízením ! Říkám vám, každá práce (funkce) vašeho těla se nesena vědomou činností, i když si toho nejste vědomi, když však 
vniknete stále hlouběji do vědomí té „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti", tak se naučíte chápat, že se bez sebe-vědomé činnosti nemůže 
uskutečnit žádný vnější děj ! Jednoduchý důkaz si může každý z vás přezkoušet v každém okamžiku. Chtěl  ruka. ani tělo pohybovat. 
Co lidé nazývají bezděčným jednáním je věci, která zatemnila porozumění o jejich vlastni bytosti. 

Žáci by měli přijmout toto skromné vysvětlení a často o něm přemýšlet (meditovat), protože to osvobodí rozum ode všech překážek ! 
Vy jste svoje sebe-vědomé bytosti, které jednají ze svobodné vůle. 

Toto je skutečně pro vás nanejvýš důležité, požehnaní opravdoví žáci. Miluji každého z vás, muže jako ženy, duchovně, i kdyby měli 
mít manželé námitky ! 

V obou vašich třídách stála ta „individualizovaná Přítomnost JEŽÍŠE KRISTA" tento týden ve vašem středu. 

Ve ..... ve formě „Stromu života", každý žák jako větev. 

Ve .....stál Jeho „Sloup oslepujících paprsků", v něm Jeho viditelná osobní postava. 



Ve ..... byla Jeho postava v „Stromu života", avšak neviditelná. Také ostatní Nanebevzetí mistři byli přítomni, Nadá, Cha Ara, Lanto a 
JÁ sám ! Rád bych řekl této třídě šťastných chlapců s tou jednou růží ve svém středu, že je všechny láskyplně objímám, aby mohli 
používat a vdechovat záření mé bytosti ! 

Svoboda a velicí moc leží před nimi připraveny, když se budou pevně držet tohoto učení a užívat jej ! Dále si přeji, aby žáci rozuměli, 
že proud života, který proudí myslí a tělem, do nich přichází vždy čistý a nefalšovaný a nese v sobě veškerou sílu, veškerou odvahu a 
veškerou moudrost, které jsme si kdy mohli přát. Z nedostatku ovládání svých myšlenek a pocitů vtisknou této čisté esenci nevědomě 
vnější ideje, kterým věnují svou pozornost. 

Zvyknete-li si, že si budete každým okamžikem, po který není jinak váš rozum zaměstnán, jasně vědomi: „JÁ JSEM ta jediná činná 
inteligence", ochrání to onen Mocný nádherný proud života před tím, aby byl nevhodně zabarven a těžce poškozen zvrácenými 
představami vnější činností rozumu. To je to jednoduché tajemství skutečně všech zdokonalení, když jsme schopni to správně pochopit 
! 

Tento Velký život přichází do každého člověka čistý a dokonalý, aby jej užíval, ale nedostatkem porozumění jej vnější rozum svými 
neharmonickými představami stále přehodnocuje. Tímto způsobem mění lidé tu činnost, která by sama o sobě byla dokonalou, a zažijí 
tím v svém vnějším konání tolik omezení a disharmonie. To by mělo žákům ujasnit tu jednoduchou činnost, které by se měli vědomě 
držet, aby mohli udržet tento nádherně dokonalý život, který proudí stále jejich myslí a jejich tělem, v jeho voňavě čistém stavu. 

Opravdu vám říkám, když se tímto podnětem budete řídit, zažijete, že vyzařování vašich vlastních těl bude lahodnější, než lilie nebo 
růže. Ve vědomi této dokonalosti, která trvale proudí k vašemu použití, ji poznáte jako dokonalé zdraví a krásu tváře a postavy, až 
budou vaše paprsky zářit jako slunce ! 

Ó, milovaní žáci ! Je to tak jednoduché, vyžaduje to tak málo vědomého trvalého úsilí, neměli byste z vaší strany učinit vše potřebné, 
abyste přijali tu plnost Jeho požehnání a vstoupit do plnosti tohoto životního proudu ? 

V činnosti východu existovalo tajné společenství, které se nejdřív vytvořilo v Číně, které nádherně pobývalo ve světle, dokud se ten 
jeden, který tenkrát řídil ten řád, během jedné strašné války nedomníval, že jeho vroucně milovaná dcera byla zabita nějakým 
Angličanem.To se nestalo. Ale temné myšlenky toho vůdce způsobili zhroucení řádu a obrázky „Fu Manchu", kterých byly vytvořeny 
dle mého vědění čtyři, líčí tento děj vnějšího světa a ukazuji, jak může byt „Světlo" rozpuštěno něčím, co vyvolává pocity pomsty ! 
Toto jedno jméno „Fu Manchu" bylo na začátku svého působení nádherně krásnou duší a její osud ukazuje, jak válečné pustošení a 
nedostatek člověka v ovládání svého myšlení a cítění mohou vnutit životnímu proudu takové znetvoření. 

Nyní něco ve spojení s činností v Jižní Americe, jejíž současné úspěchy radostně zaznamenáváme. Než tam bylo započato naše dílo, 
zpochybňovali mnozí mimo Nadu a mne samotného, že by bylo možné vytvořit v tomto čilém západním světě ohnisko záření. Nevěděli 
ovšem o naší dlouhé spolupráci. Řekl jsem na svou vlastni odpovědnost: „Já to chci zkusit!" Nyní plně spolupracuji s těmi, kteři by 
mohli pochybovat. Mistr z Venuše a Lanto stáli také při nás. Řekl jsem jim: „Přišel čas, kdy se mohou udělat opravdoví poslové světla i 
z těch, co žijí vně tajných učilišť !" 
Díky vám jsem měl pravdu. Nyní vás samozřejmě všechny žádám, abyste při mě v tomto díle i nadále stali ! To dokazuje, zeje možné 
postavit tuto Mocnou činnou Přítomnost i uprostřed krupobití. Vždy  jsem tvrdil, zeje to možné, byl jsem však většinou sám! Schopnost 
žáků, chopit se užití té „JÁ JSEM Přítomnosti", umožňuje ohromné věci a já vám říkám upřímně k vašemu povzbuzení, když udržíme 
tento nádherný stav, kterého jsme dnes dosáhli, mohlo by se stát,  že brzy budou v našem středu sedět různé z těchto Nanebevzetých 
bytostí tak viditelně, jak vaše vlastní hmotná těla, a budou s vámi hovořit! 

To není věc touhy žáků, nýbrž spíše příprava na to. Tento dobrý bratr nevěděl ještě před krátkou dobou o tom nic a byl přesto během 
třiceti let připravován. V polovině této doby se ukončila příprava v neviditelnu, a byla to pro všechny, kteří to sledovali, udivující a 
krásná věc. 

Otázka: Předešlou noc jsem slyšel v hluboké meditaci slova: „Do města Dillí." 
Odpověď: „To znamená ve skutečnosti do města Světla !" 
Otázka: V pondělí, 29. listopadu 1932 jsem ráno slyšel před projevem a dnes opět před 
projevem slova JEŽÍŠE: „Byli jste u mne v mém žalu, nyní mne spatříte v mé nádheře a uvidíte odměnu, kterou mi dává můj otec !" 
Odpověď: „Tak tomu ve tvé vnější zkušenosti bude." 
Ta slova, která pronesl JEŽÍŠ čas od času, mohou a budou všichni někdy a někde také  pronášet, a ta se splní, protože Jeho slova 
znamenala ve všech dobách „ŽIVOT" a sama o sobě obsahovala Nanebevzetý nebo dokonalý život ! 

Otázka: Jaká je politická situace? 
Odpověď: „Zdaleka se nedosáhne tolik, kolik jste očekávali, tím elementem, který hledal vstup." Staré rčení: „Dáš-li teleti dost lana, 
oběsí se" , se u jistých sil ukáže pravdivým. Domnívají-li se občas, že dosáhly lehkého vítězství, sami si zazvonily umíráčkem. Konání 
těch posledních dní upoutalo pozornost některých ve Zlatém městě, a když jsme dnes vyslali paprsky vidění a zvuku, tak tomu dění 
přihlíželi. Toto říkám k povzbuzení žáků a zatímco dnes pokračujeme v naši" práci, posílají oni ve Zlatém městě žákům své Nádherné 
paprsky. Bylo mi velkou radostí dokázat, že se v zemi Americe, kde jsem tak dlouho konal předběžnou práci, najdou oni lidé, kteří 
mohou přijmout, co vy zde přijímáte a dále předáváte ! Mistři z Venuše to spolu se mnou již nějakou dobu sledovali. Pole činnosti 
Kumarů bylo jinde, přece však sledovali nyní toto konání. 

Veškeré záření kdekoliv ve vesmíru vzniká pouze vědomým vysláním (projekci) ! Ty takzvané paprsky hvězd mohou vstoupit do 
kontaktu se zemí pouze vědomým řízením kosmickou bytostí, která je tou vědomou řidiči Přítomností oné hvězdy nebo planety. Toto 



vědomé řízení umožňuje paprskům nějaké planety dosáhnout své místo určení, a tyto směrované paprsky nenesou však V sobě nijaké 
nepříznivé účinky pro člověka ! Univerzálni kosmické zákony Země, které ovlivňuji skrze zákon zkušenosti růst, nesou sami v sobě to, 
co je vám známo jako odpor. Kdyby neexistoval žádný takový odpor, nenamáhal by se jednotlivec vědomě, a to by mu znemožnilo 
rozšířit své poznáni nebo se vrátit do domu Otce, ze kterého děti Země zabloudily ! 

Odpor však nemá co dělat s nesouladem. Odpor je přirozený zákon ! Nesoulad je lidským  výtvorem. 
Ve vesmíru není žádný nesoulad mimo onen, který vyrábějí osobnosti ! 
Udržujte 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 nejdříve v mysli, a když si pevně uvědomíte: „JÁ 
JSEM ten čirý duch BOŽÍ", tak to rozpustí tu myšlenku a očistí lidskou mysl zcela ode všech přání ! Když se kapalina v ruce zhustí 
(precipituje), ohodnoťte ji bezodkladně jako tekuté světlo a ona se jako takové vytvoří. Nařiďte tuto vlastnost ještě než začnete se 
zhušťováním. 

Žák by neměl očekávat, že zažije stejnou činnost jako druhý. Nepředpokládá se. že by žáci  viděli nebo cítili stejným způsobem ! 
Není ve dni ani jednoho okamžiku, kdy bychom si v duchu něco nepředstavovali, protože síla zraku působí za všech okolností ! 
Vzdalte nyní všechno z vaší mysli, s výjimkou obrazu toho, co skutečně chcete, protože se máte starat jedině o to. Nedovolte, aby byla 
vaše pozornost lákána a vázána nicotností zdání ! 

Žehnáni: 

Ve velké odevzdanosti, naše srdce plná lásky, v plnosti našeho uctíváni té „BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI té JÁ JSEM", NANEBEVZETÉHO 
JEŽÍŠE KRISTA, velebíme a děkujeme za tu nesoucí Přítomnost, která udržuje dobro všeho druhu ve svém záření, ze kterého každou 
hodinu přijímáme. TY MOCNÁ PŘÍTOMNOSTI ! Protože se nacházíme ve Tvém Mocném Objetí, budeme naplněni Tvou Zářící 
Inteligenci, Tvou nádhernou silou, Tvou nepřekonatelnou odvahou setrvávat stále uvnitř Tvého Mocného Světla! Děkujeme TI! 

 

++++++++++ 

 PROJEV XIX. 

Saint Germain:                                                                                        3. Prosince 1932 

 Vzývání: 

TY VZNEŠENÁ PŘÍTOMNOSTI VZKŘÍŠENÉHO JEŽÍŠE KRISTA ! Ty, který JSI získal své věčné mistrovství nade všemi věcmi. 
Ty, který radostně spočíváš v srdci Věčného Otce, ať všechny Tvé paprsky vytrysknou a obejmou všechny lidi ! Velebíme Tě a 
děkujeme Ti. Naše srdce jsou plna velké radosti, že ten zástup Nanebevzetých s Tebou vidí a řídí probouzející se Věčné světlo k 
požehnání lidstva ! Ježíš nyní přednese prostřednictvím svého vlastního Osobního paprsku žákům své přání. 

Projev JEŽÍŠE: 

JEŽÍŠ hovoří: Když jsem řekl: „JÁ JSEM ty otevřené dveře, které nemůže nikdo zavřít", měli by lidé rozumět, že poukazuji na to 
„VELKÉ JÁ JSEM", které je životem jedné každé jednotlivé bytosti (individua), která se projevuje v postavě. Neměl jsem v úmyslu 
vzbudit představu, že JEŽÍŠ je ten jediný, kterému je tato velká výsada přisuzována. Každý z vás, milované děti toho jednoho Otce, má 
v sobě tu samou, mocnou Přítomnost, to „VELKÉ JÁ JSEM", které mám i JÁ a vždy jej měl, protože jsem dosáhl konečného vítězství a 
Věčného vítězství,! 

Zde bych chtěl, abyste pochopili k posílení odvahy a posílení jistoty ve vašich myslích, že to vědomi, které jsem použil pro to velké 
vítězství, byla ta „JÁ JSEM Přítomnost", jak seji učíte. Poté, co jsem probádal všechny obory vědění, které byly tenkrát přístupné, 
zavedlo mě nakonec rozhodnutí a touha po pravdě k Velkému Mistrovi, kterého jednoho dne poznáte, který mi dal toto Vnitřní Tajné a 
Mocné Poznání, které jsem mohl uznat, a které mne obrátilo k této „MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI", k tomu velkému „JÁ JSEM". Jeho 
vyzařováním jsem byl uschopněn To pochopit a ihned také prakticky použít. To je ta jediná cesta, na které jakákoliv bytost Já 
(individuace) může dobýt paprsku BOŽÍHO a Věčného Vítězství a může postavit svou strukturu na bezpečném základě, takže ji nebude 
moci nikdy žádná vnější činnost rušit. 

Dnes bych vám chtěl zprostředkovat jednoduché všemocné použití této Přítomnosti. Všichni, kteří dosáhli toho Mocného Vítězství a 
byli schopni povznést své tělo, jak jsem to učinil já a jiní JÍŽ přede m n o u, používali tu vědomou činnost této „Mocné Věčné 
Přítomnosti" „JÁ JSEM" ' Když jsem řekl svým žákům a lidem: „Věci, které jsem konal, budete také konat vy a dokonce ještě větši", 
věděl jsem, o čem hovořím. Věděl jsem, že v každé bytosti Já, to znamená v každém dítěti Božím, je tato „Mocná JÁ JSEM 
Přítomnost", jejímž použitím budete puzeni kupředu bez jakýchkoliv pochyb ! Říkám: „puzen i", protože přesně to m i n i m ! 



Neustálé používání vaší „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" vás žene kupředu i přes jakoukoliv činnost vašeho vnějšího Já. Dokud se této 
vnější myšlenky držíte, ať již okolo vás zuří bouře, bída a rušivé víry, ve vědomí té „JÁ JSEM Přítomnosti" můžete a také budete stát v 
klidu, nepohnuti tím vroucím vírem lidského tvořeni, ať je to ve vaší blízkosti nebo daleko. 

Existuje pouze jedna cesta, jak se můžete stát vy a Otec Věčnou jednotou: plným uznáním Jeho „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", Jeho sily, 
lásky a moudrosti, kterou vám dal, jako zlatých spojovacích článků, zlatých stupňů, po kterých můžete vesele stoupat až k vašemu 
konečnému dokonáni ! 

Někdy a někde musí každé BOŽÍ stvoření Já najít zpět cestu k Otci, a to svou „JÁ JSEM Přítomnosti", v dokončení vašich koloběhů 
nebo vašich koloběhů individualizací při použití činnosti vnějšího Já. Země je tou jedinou sférou s hustotou atomické struktury, jak ji 
vnímáte. Vědomé uznání a užívání té „JÁ JSEM Přítomnosti", kterou jste vy sami, zvyšuje trvale vibrace vaší atomové struktury, 
odkrývá a uvolňuje  Elektronovou činnost, která je skryta v atomu a uschopňuje vás stát se Samozářícimi bytostmi ! 

Rád bych zde srozumitelné vysvětlit všem, kteří kdy o tom slyšeli: 

Nejsem a nikdy jsem nebyl nějakou zvláštní bytosti, kterou BŮH stvořil jinak, než všechny ostatní lidi. Je pravdou, že jsem se před 
touto poslední inkamací, ve které jsem získal Věčné Vítězství, vědomě usiloval a také jsem mnohého dosáhl. Moje svobodně zvolená 
zkušenost před dvěma tisíci lety měla být příkladem, který dříve nebo později má a musí být následován každou BOŽÍ bytostí, která je 
si vědoma svého „Já". 

Milované děti BOŽÍ, žádám vás, dívejte se na mne jako na vašeho staršího bratra, který je v Jednotě s vámi. Když jsem tu zanechal 
slova: „JÁ JSEM stále u vás", tak je ta „JÁ JSEM Přítomnost, kterou JÁ JSEM" a kterou jste vy, jednotou! Vidíte nyní smysl těch slov: 

„JÁ JSEM vždy u vás ?" 

Hloubejte nad tím a zkuste tuto skutečnost pociťovat! Během a po Nanebevzetí jsem uviděl tu nesmírnost záření, které jsem mohl poslat 
svým milovaným bratrům a sestrám na Zemi ze sféry, ve které bych se nyní chtěl zdržovat. Říkám vám ve vší Pravdě: 

Každý člověk, který ke mně vyšle svou vědomou myšlenku s touhou být pozdvižen nad omezení Země nebo nad své vlastní tvořeni, 
bude, když bude odpovídajícím způsobem žít, ode mne přijímat veškerou pomoc, která mu může být poskytnuta dle stupňů růstu jeho 
vědomi, které krok za krokem dosáhne. 

Nerozumějte mi zde špatně: pokud poukazuji na růst, hovořím o lidech všeobecně. Nemyslím přitom na ty, kteří svými dřívějšími 
výkony tak mnoho dosáhli, že byli schopni nyní pomocí uznáni a užití své „JÁ JSEM Přítomnosti" roztrhnout závoj lidského tvoření a 
kráčet kdykoliv do „Objetí té Nanebevzeté Svítící JÁ JSEM Přítomnosti". Někteří v té skupině žáků, kteří se sešli, to dokáži. Závisí to 
zcela na nich, na té klidné, zdrženlivé   v r o u c n o s t i, se kterou si uvědomí svou „JÁ JSEM Přítomnost" ! 

Přináším vám tu velkou, dobrou zprávu, protože jsem ji dokázal svou vlastní osobní zkušeností. 

Dříve, než jsem se s konečnou platností rozhodl, jakým způsobem bych měl dát lidem příklad, začal jsem náhle, z vnitřního popudu, 
užívat zjištěni: „JÁ JSEM vzkříšení a život !" Během čtyřiceti osmi hodin poté, co jsem se s velkou radostí poddal tomuto poznání, 
jsem viděl, co bylo nutno učinit a ujišťuji vás, bylo to vědomé užití Mocného Zjištění: 

,JÁ JSEM vzkříšení a život", které mne uschopnilo vykonat Nanebevzetí v přítomnosti tak mnoha lidí a vtisknout do éteru jako 
nehynoucí listinu tento příklad pro všechny lidi, který bude nyní věčné přítomen ! 

Bylo neštěstím, že byla mysl lidí přikryta závojem pravověrné (ortodoxní) ideje a zabránila pochopení, že každý člověk v sobě nese 
tu samou „JÁ JSEM Přítomnost" jako JÁ, pomocí které může konat stejné věci jako JÁ a dosáhnout Věčného Vítězství! 

Toto, milovaní žáci, je mým osobním poselstvím pro vás, vyřčené pomocí paprsku světla a zvuku, do kterého může každý z vás s 
dostatkem vědomé přípravy vstoupit, aby jím viděl a slyšel! Opět vás žádám, abyste na mne mysleli jako na vašeho staršího bratra, 
který je připraven vám být po všechny časy ku pomoci. Nepovažujte mne za nadpozemskou (transcendentální) bytost, která stojí tak 
vysoko nad vámi, zeje spojeni nemožné. Protože ta „JÁ JSEM Přítomnost", která mne uschopnila povznést své tělo (vystoupení do 
stavu vyšší vibrace - Nanebevzetí) je tou samou „JÁ JSEM Přítomností", která také vám umožní stejný čin! Přijímáte tedy dnes pomoc 
toho Velkého Zástupu Nanebevzetých bytostí, které dosáhly Věčného Vítězství a nyní jsou radostně k vaším službám, protože se nyní 
také připravujete na tento velký čin. 

Objímám vás svou láskou. Opět říkám: „JÁ JSEM vždy u vás!" Saint Germain: Nepřipravil jsem vám nyní velké překvapení ? 

Žehnání: 

V plnosti Tvého Mocného Ticha, O Velká Přítomnosti, přicházíme, abychom odpočívali, abychom cítili Tvůj mír, abychom 
milovali Tvou Všepronikající harmonii ! 

Ö, Mocná Přítomnosti lásky, která biješ v srdcích všech lidí:  Zesil ve všech srdcích ! Přitahuj k sobě vědomou pozornost lidí, tu 
„Velkou hvězdu lásky" v srdci každého, a  p e v n ě j i  tam udržuj ! Zvětši nádheru Tvé Přítomnosti a Tvého stvořitele v nich, žehnej 
vše m lidem touto silou, aby hleděli už jen na Tebe, vždy a bez váhání ! , 



PROJEV   XX. 

 

Saint Germain:                                                                                                                 8. prosince 1932 

Vzývání: 

Ty Mocná Nepřekonatelná „JÁ JSEM Přítomnosti"! Vemluv se do srdcí lidských dětí ! Přeplň jejich srdce a mysli nádherností Tvé 
Přítomnosti, tou vědomou Silou zřít Tě a poznat Tě jako „Tu Jednotu", jako Mocný Věčný původ všech věcí, kterým je neseno vědomí 
všech lidi, bude neustále neseno. Učiň, aby poznaly Tvé velké Vlastnické právo, že Ty sám jsi vlastníkem a dárcem všech věcí, a že se 
má jedno druhému nezištně projevovat. Přináším vám pozdravy toho Velkého zástupu, který neustále vlévá svou Zářící Přítomnost do 
vašich životů. 

S velkou radostí vidi mnozí, kteří sledují toto konáni, jak opravdově vstupují žáci do té „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti" a jak byly 
rozpuštěny věci, které je rušily, a jak odpadají, jako by nikdy nebyly. 

Milovaní žáci, kdybyste mohli pochopit jak velká je radost těch, kteří již šli tou cestou to této Velké svobody Mistrovství, a kteří mohou 
nyní prožít, jak vstupujete vy do této Přítomnosti, která vám jistě přinese stejnou svobodu, jestliže si ji udržíte ? Pouze, když se to 
Vnější naučí dostatečně poslouchat a dá veškeré síly této Velké Vnitřní Přítomnosti, může jednotlivec najít skrze toto Mocné uznání mír 
a klid. 

V tomto míru, v tomto klidu protéká Mocný silový proud jako horská řeka úrodným údolím, které je lemováno květinami a dokonalými 
rostlinami. Více a více se pohybujete v tomto míru, který přináší velké porozumění, a cítíte, jak vašimi bytostmi vně i uvnitř protéká ten 
Věčný silový proud a přináší do vašeho života a do vašich zkušeností své požehnání a své bohatství a tam je rozšiřuje, ať už chcete jít 
kamkoliv. 

Souhlasí, že inteligence tvoří kanál, kterým musíte přijímat. Když však cítíte tu pravdu té „JÁ JSEM Přítomnosti" s vnitřní 
odevzdaností, bude to ticho ve vás stále větší, až jednoho dne sami zjistíte, co bylo zvěstováno; 

„Uvidíš před sebou široce otevřenou bránu svého stvořeni a vstoupíš s otevřenou náručí do oné svobody a budeš vdechovat tu libou 
vůni atmosféry éterického světa, ve kterém budeš schopen zformovat onu plastickou hmotu do dokonalé formy u všech věcí, na které 
nasměruješ své přání!" 

Děláte skvělé pokroky. Nenechte se nyní rušit nebo přerušovat svou práci obavami z osob, míst, poměrů a věcí; protože před vámi stojí 
ta ,,Přítomnost Světla", mává vám, abyste setrvaly v jejím něžném objetí a přijali její neomezená nepředstavitelná bohatství, která pro, 
vás má připravena. 

Nyní řeknu něco, co vás možná udiví, ale ujišťuji vás, zeje to pravda. Předešlého večera byla položena otázka: „Byli jste již dříve 
všichni spolu?" Inu, nebylo by možné vás uvést do této zesilující činnosti toho Velkého Vnitřního Zákona, kdyby vás již dřivé 
harmonicky nespojovalo společenství a školení. Jen stěží můžete pochopit, že přijímáte vyšší školení, které bylo doposud udělováno 
pouze po tříleté zkušební době v tajných učilištích. Někteří z vás nahromadili poklad síly. Tím myslím energie, které jsou vytvářeny 
vaši vědomou činností vaší „JÁ JSEM Přítomnosti". Jiní nashromáždili poklady světla, opět jiní poklady lásky. Také zlato a drahokamy 
byly uschovány, aby mohly být použity v této inkarnaci. Někteří 7 vás jsou nyní tak daleko, že můžou* tyto poklady ve vlastních rukou 
zviditelnit. Nemyslete si, že se rozplývám v podivných snech za bílého dne. K vašemu požehnání a k vašemu prospěchu chci, abyste si 
toho povšimli. 

Chtěl bych, aby se každý z vás během dne aspoň na pět minut sám procházel a hovořil ke své „JÁ JSEM Přítomnosti" asi takto: „Velká 
Mistrovská Přítomnosti, to 'JÁ JSEM' ! Já tě miluji, já tě uctívám ! Dávám Ti všechno zpět: hojnost veškeré tvořivé síly, veškerou 
lásku, veškerou moudrost a touto silou, kterou Ty jsi, Ti dávám plnou moc, zviditelnit v mých rukou a k mému použití splnění každého 
mého přání. Již si nenárokuji déle jakoukoliv silu kromě mé vlastní, já chci nyní Tebe, tu jedinou a ve všem Vítěznou Přítomnost ve 
svém domově, ve svém životě, ve svém světě a ve své zkušenosti. Uznávám Tvou plnou svrchovanou a nadvládu nade všemi věcmi a 
je-li moje vědomí směrováno na tvoření, přebírá Tvá nepřekonatelná Přítomnost a Inteligence vedení a přinese do mého života co 
nejrychleji 
splnění, dokonce rychlosti myšlenky. JÁ vím, Ty jsi vládcem času, místa a prostoru. Proto můžeš svou vše obepínající dokonalost 
přivést v tomto okamžiku do viditelné činnosti. Stojím neotřesitelně pevně 
v plném uznání této pravdy nyní a navždy a nedovolím svému rozumu váhat, protože Já nyní 
konečně vím: J S M E JEDNOTOU!" 

Milovaní žáci, můžete k této základní myšlence přidat, co byste zvláště chtěli a ujišťuji vás: 

Kdybyste mohli toto vědění i žít a já vám přitom pomohu, zažijete, že se otevřou brány stavidel BOŽÍHO přebytku. Myslím, že bych 
vám zde měl vysvětlit následující: Tou nejdůležitější a nejvíce žádoucí věcí je pro každého udržet v mysli trvalou nutnost: setrvejte v 
této „MOCNÉ JÁ JSEM Přítomnosti" tak vroucně a pevně, že bude do života a zkušenosti proudit všechna láska, všechno světlo, 



všechno dobré a bohaté pomocí vnitřní, hnací síly, takže se nemůže již více rušivě vměšovat nic z vnějších osobností, v žádné době a na 
žádném místě ! 

Toto je cílem opravdového školení ! Za tímto účelem byli ti žáci, kteří byli uznáni připravenými nebo dostatečně pokročilými, přivedeni 
do tajných učilišť. Je dost jednoduché řešit jeden po druhém vaše vznikající problémy. Ale proč by se to mělo neustále dělat ? 
Konečným cílem je, někde něco mít, v čem můžete zakotvit a co vás povznese nad posuzování nějakého problému. 

Tou jedinou žádoucí věcí je: najít vaši „JÁ JSEM Přítomnost" a zakotvit v ní. Dokud není tento cil dosažen a vy nejste zakořeněni v té 
„Velké JÁ JSEM Přítomnosti" je přirozeně nutné, řešit vaše problémy tak, jak vzniknou. Přece je o mnoho lepší vstoupit do této Mocné 
Přítomnosti a uvolnit její silu a činnost, která již všechny problémy řeší dříve, než se před vámi objeví. Je to příjemnější, než se probudit 
každé ráno a vidět, jak vyvstávají nové, ještě nevyřešené otázky a ty na vás upřeně hledí, jako by zdánlivě byly něčím důležitějším ? 
Ale vím, že na vaše vnější smysly dělají mnohdy mocný dojem. S vaší nádhernou poslušností k Božímu principu stvořených bytostí 
půjdeme stezkou, obemknuti pancířem nepřekonatelné ochrany, až budete schopni snést i bez ochranného štítu tu oslňující sílu světla, 
do kterého vstupujete. 

Nestojí to za vší námahu moci se pohybovat kupředu v této nádherné svobodě ? Když se potom ráno probudíte, nenaleznete již tyto 
návštěvníky (problémy). 
Protože jsem nyní pronesl tato slova, držel jsem každého jednotlivce z vás v záři reflektorů mé vize, dokonce bez vašeho dovolení, 
abyste při naslouchání těmto slovům pocítili současně vaše vnitrní přesvědčení s takovou silou, která vás nadchne. 
Když se kritické nebo rušivé myšlenky pokusí vniknout do vašeho vědomi, zavřete rychle dveře a nařiďte jim, aby se navždy vzdálily. 
Nedejte jim příležitost ani čas, aby se pevně usadily, pamětlivi nesoucí sily té „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", která toto učiní a 
která je vám k dispozici. Kdybyste měli těžkosti udržet dveře zavřené, promluvte k vaší „JÁ JSEM Přítomnosti" a řekněte:  „Hleď, já 
potřebuji pomoc !  Dohlédni, aby ty dveře zůstaly před tímto rušením navždy uzavřeny !" 

Chtěl bych, abyste si upevnili ve svém vědomí, že můžete hovořit k vaši' „Přítomnosti JÁ JSEM", jako můžete ke mně ve víře, že já 
mám neomezenou silu, protože to není žádná nicotná poznámka, když nyní prohlásím: „Vy můžete pověřit tuto Mocnou Přítomnost, 
aby zvládla každou podmínku ve vaší společné zkušenosti a pozdvihla vás do svobody a ovládání všech věcí!" 

Protože někteří z vás již zasahuji do činnosti Univerzální Hmoty, chtěl bych nasměrovat vaši veškerou pozornost na tuto skutečnost: 
hmota vašeho těla a tato hmota, která je okolo vás a zdá se vám neviditelnou, odpovídá 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 pleť plné zářícího osvícení. Toto by mělo velmi povzbudit dámy, ale i pány, i když 
si to právě nechtějí přiznat. 

Milovaní bratři a sestry, když se podíváte do zrcadla, řekněte svému obrazu: „Skrze inteligenci a krásu v každé buňce, ze kterých jsi 
tvořen, poslechneš můj rozkaz a staneš se každým způsobem zářivě krásným v myšlence, slově, pocitu a formě. JÁ JSEM ten oheň a ta 
krása těchto očí a vnáším zářící ENERGII do všeho, na co pohlédnu." Tak můžete volat dokonalost k projeveni se - a to vám dá veškeré 
nutné povzbuzeni vědět, že „JÁ JSEM vždy ta Vládnoucí Přítomnost!" 

Chtěl bych říci těm, kteří si přejí souměrné formy: hlaďte vašima rukama od ramenou až dolů k nohám a pociťujte dokonalost nebo 
symetrii postavy, kterou si přejete. Vašima rukama bude proudit ta síla nebo vlastnost, kterou byste chtěli stvořit. Zkuste to s vroucným 
vážným pocitem a budete překvapeni z výsledků. Neexistuje na Zemi žádný účinný prostředek pro štíhlou linii. Přiměje to svalovou 
tkáň, aby přijala formy krásnější symetrie a dokonalosti, aby byly pevná a přece každým způsobem ohebná, protože těmito buňkami 
posíláte sílu té „Přítomnosti JÁ JSEM" a učiníte je povolné vašemu příkazu. Zni to možná podivně, ale říkám vám, zeje to jeden z 
nejlepších, nejjistějších a nejdokonalejších prostředků, jak dosáhnout dokonalosti těla. Kdo to prakticky použije, přivede tělo do 
každého žádoucího stavu a do každé žádoucí situace. 

Chtěl bych, aby si žáci plně uvědomili, že jsou mistry svých forem, své mysli a svého světa, a že jim mohou zadat, co chtějí. Ten Čistý 
a Dokonalý život BOŽÍ proudí vámi každým okamžikem. Proč nevyloučíte staré vzory a nezadáte nové ? Nevidíte, jak je důležité, 
zdokonalit vaše tělo ! 

Co může vnitřní Přítomnost dělat s tělem, které je trvale nemocné nebo není v rovnováze? Kde nastal tento případ, je pozornost tak 
pevně nasměrována na tělo, že ta „JÁ JSEM Přítomnost" může tuto pozornost pouze zřídka směrovat na sebe. Je tak lehké to změnit, 
jen kdybyste chtěli! Tímto ošetřením se svalovina pomocí síly té „JÁ JSEM Přítomnosti" stane pevnou a dokonalou! 

Mluvím dnes o těchto věcech s takovým hluboce vážným pocitem, protože vidím skoro v každém z vás změnu a pokrok a bude-li ta 
vědomá pozornost ještě zvláště na to směrována, bude moci každý ještě rychleji dosáhnout žádané dokonalosti. Má-li někdo abnormální 
břicho - a vše, co přesahuje rovnou linii, je abnormální - měl by levou ruku pozvednout do polohy s dlaní nahoru a pravou rukou kroužit 
nad břichem zleva (dole) doprava (nahoru). Pociťujte vždy, když ruka klouže přes břicho, tu odsávající činnost. Rychlé nabytí silou 
skrze ruku přijde do buněk a odbourá je, zhutni je do normální formy. Ujišťuji vás, že tento návod není mírným přeludem, ale má 
velkou důležitost a dosáhne bezpochyby svého účelu, když je užit s vážným citem. Měli byste si být vědomi: ,,Ta síla, která protéká 
pravou rukou, je Všemocnou Odsávající Přítomností, která stráví všechny nepotřebné buňky a uvede tělo do dokonalého, normálního 
stavu !" 

To neopraví jenom abnormální objem břicha, nýbrž pronikne vnější formou a pročistí činnost vnitřností a očistí je, což má 
neocenitelnou hodnotu. Jestliže tyto orgány doposud pracovaly lenivě, pak budou nyní oživeny k normální práci. Ujišťuji vás, že dámy 
již nebudou potřebovat válečky, aby si vyhladily břicho a nebudou se muset sami válet po zemi. Vím však také, že takové věci nedělají 



pouze dámy. 

Ten nešťastný, skoro děsivý stav je takový, že jednotlivé bytosti, které v sobě nosí tuto Mocnou BOŽÍ Přítomnost, věnují vnějším 
věcem každou myslitelnou sílu, aby vytvořili v sobě a okolo sebe účinky, když přece všechny používané léčivé prostředky, ať již 
tělesná cvičení, léky nebo cokoliv jiného, mají pouze malý nebo žádný účinek, mimo tu hodnotu a sílu, kterou připisuje těmto 
prostředkům uživatel sám. Navrhovaná ošetření působí oproti tomu na všechny buňky, ať již jsou kdekoliv, v kostech jako ve svalové 
hmotě. Jak snadno se vnější rozum přiklání k pochybnostem o schopnostech Vnitrního Já, ošetřit nějakou část těla ! Může-li ovlivnit 
nějaké buňky, potom všechny. Přiveďte to vnější k uznání té plné síly Vnitřní Přítomnosti a dovolte jí, aby se tím rozšířila na použiti 
všech věcí. Vnější rozum přisoudil dlouhým návykem lékům a léčivým prostředkům všeho druhu ohromnou sílu, přece však můžete 
poznat, že to je pouze síla a plná moc, kterou jim vy sami přisuzujete, která vykonává účinek na tělo? V žádném okamžiku nejsem toho 
míněni, že by lidé, kteří si ještě neuvědomuji tu „JÁ JSEM Přítomnost", měli přestat používat léčivých prostředků. Kdyby však vytrvale 
udržovali ve svém rozumu myšlenku: „Každá vnější věc má v mé zkušenosti pouze tu sílu, kterou jí propůjčím !", tak by se začali 
pozvedávat z oněch omezení, do kterých se sami zapletli. Nechtě mne ještě připojit, že devět desetin té síly, která je dávaná vnějším 
věcem, je dávána nevědomě a ani většina žáků si toho není vědoma. 

Dáte-li nyní této Velké BOŽÍ Přítomnosti ve vás veškerou sílu, aby vytvořila vše, co si přejete, pak toto vše opatří s takovou rychlostí a 
jistotou, která daleko předčí každý vnější léčivý prostředek, zatímco se ostatní musí více namáhat. Ale tato snaha se bohatě vyplatí. 
Vzpomeňte si, ta „JÁ JSEM Přítomnost" zná po celou věčnost neomezeně všechny věcí, minulé, současné a budoucí. Kdyby žák myslel 
na tuto velkou Přítomnost, ponořil se do ní a věděl, zeje veškerou láskou, moudrostí a silou, a obrátil by nyní svou pozornost na něco, 
co má být stvořeno, tak by bylo jisté, že tato Přítomnost je tou otevřenou branou, ten Všemocný Úspěch, který nemůže nikdy selhat.  

Volejte zákon odpuštění a veďte tu sílu Mistrovského Já, aby urovnala a opravila bezpráví a tím se osvobodila od jeho zpětných účinků. 
Vidíte, moji milí lidé, té vnější činnosti a tlaku věcí, o které se ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" ani v nejmenším nestará, je dáváno tolik 
zbytečné síly! Ta „JÁ JSEM Přítomnost se nikdy nezabývá omyly vnějšího Já, a kdyby jednotlivec rozuměl tomu, že se může odvrátit 
ode všech těchto disharmonických činností, aby mohl dát veškerou a plnou moc a sílu té „MISTROVSKÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" 
v e svém nitru k rozpuštění zvrácených poměrů, nemusel by nikdy pocítit zpětný účinek svých nesprávných činů. 

Když si člověk dovolí kritizovat jiné lidi, odsuzovat je nebo soudit, poškozuje nejen tu jinou osobu, ale dovolí nevědomky té věci, 
kterou pociťuje u té jiné osoby jako nesprávnou, aby vstoupila do jeho vlastní zkušenosti ! Skutečné porozumění tomuto postupu 
ulehčuje jednotlivci zabránit navždy tomuto nežádoucímu účinku pokud ví, že se to děje k jeho vlastní ochraně. 

Vyjasněme si to ještě jiným způsobem. Každá vlastnost, na kterou pevně směřuje vědomá pozornost, bude vehnána do zkušenosti 
tohoto jednotlivce. Co spatří jednotlivec ve druhém s hlubokým cítěním, to přinutí vstoupit do své vlastní zkušenosti ! To bezesporu 
dokazuje, proč by neměl byl na někoho jiného nikdy vyslán jiný pocit, než Přítomnost BOZI LÁSKY a já pod tím rozumím: čistou 
lásku bez sobectví! 

Žáci se často diví, proč se mají ve své vlastní zkušenosti zabývat tolikerými okolnostmi, protože se stávají stále jemnocitnějšími. 
Příčina spočívá v tomto: vidi jev, o kterém se učili, že není skutečný. Nyní dovolí své pozornosti, aby jím byla upoutána. Tímto tento 
jev nejen pozvou, ale nutí jej vstoupit do svého vlastního světa a musí potom bojovat, aby svůj dům opět vyčistili a osvobodili. Tomu 
lze zabránit, když tu pozornost ihned odvrátíme od toho jevu, ať je to JÍŽ cokoliv, s tím věděním; 

„JÁ JSEM, JÁ JSEM, JÁ VÍM, JÁ JSEM volný, navždy zproštěn této věci !" Všechno to vzniká přirozeně z nedostatku sebeovládání v 
jednotlivém člověku nebo z nevole použít tohoto sebeovládání vůči vnějšímu. U žáků existuji tyto dva určité stavy: jeden je připraven 
pokus provést, dovolí vsak z neznalosti své pozornosti, aby byla zaujata nežádoucími věcmi, druhý oproti tomu není ochoten kvůli své 
tvrdošíjnosti vyvolat v sobě potřebné úsilí k překonání. 

Nikdy by neměl učitel vůči žákovi vyslat myšlenky kritiky. Učiní-li tak, přitáhne k sobě tu samou kritiku. Mohou-li žáci toto správně 
pochopit, už takovou chybu nikdy neučiní, a to ke své vlastní ochraně. 

Vidí-li někdo rozpor v jiném a pozoruje-li jej mlčky, je to ještě horší než mluvené slovo, protože to dovolí té síle, aby se nahromadila. 
Vnucuji-li se rozpory do vaší pozornosti, řekněte své „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI": Ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" .je v každé osobě a 
Lidské se mne nedotýká. 

Je jedno, zda se jedná o osobu nebo o neživý předmět: v tom okamžiku, kdy se zahledíte na  nedokonalost, nutíte onu vlastnost vstoupit 
do vaší vlastní zkušenosti ! 

Tato skutečnost je tak důležitá, že nemůže být nikdy dost zdůrazňována ! 

Vaše první uvažováni by mělo platit vždy vašemu vlastnímu BOŽSKÉMU Já a jeho trvalému uctívání. To vám dává tu příhodnou 
možnost a sílu pozvednout se do výše, protože můžete pomáhat tisícům, místo jen několika málo lidem ! 

Sebevětší množství služeb nemůže mít jakoukoliv trvalou hodnotu, když jednotlivý člověk neuzná nejdříve své vlastní BOŽSKÉ JÁ, tu 
„MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" a neuctívají! Kdo by chtěl sloužit světlu a opravdu konat dobro, ten by toto měl zcela  j a s n ě   
c h á p a t! 

Když říkají žáci: „KÉŽ BYCH MĚL JEN TY PENÍZE, KOLIK DOBRÉHO BYCH MOHL VYKONAT !", tak činí přesně opak toho, co 
by měli.Vstoupí-li někdo do té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", bude mít všechny peníze, které potřebuje a nebudou pro něj nedostupné. 



Udržujte vůči každému člověku pevně: „JEN TA ..JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" TAM JEDNÁ V ONÉ OSOBĚ !" 

Je mnohem lepší se o věci vůbec nezmiňovat, než o ní podat nedostatečné vysvětlení. Všechny vnější zkušenosti jsou pouze částí 
výchovy. Pro ty, kteří chtějí napomoci naší práci, je současné školení skutečně ukončující školou nebo zkušenosti, a proto se někteří 
domnívají, zeje příliš mnoho vyžadováno. Všichni Nanebevzetí cítí s velkou radostí lásku a vděčnost, která k nim proudí, a přirozeně na 
to odpovídají téměř neomezeně ! 

„JÁ JSEM" je všechno, co je zde. všude přítomné, viditelné a neviditelné! Vědomi, které každý člověk nejnutněji potřebuje, se čas od 
času dostaví, jestliže budou žáci pokračovat v používání této pravdy. Zaujměte jednoduše klidný, jistý postoj postoupeni -vzkříšeni ! 
Uznejte je klidně, rychle, láskyplně,a BUĎTE jednoduší! To zabrání napětí. Nic není tak mocně účinné, jako toto. 

Žehnáni: 

Ty Mocná, Všepronikající, Nekonečná Přítomnosti, „JÁ JSEM"! Děkujeme Ti, že jsme Tě našli, že Tě uznáváme, toho Vše-mocného 
Tvůrce, který se zcela zviditelňuje ve všem, co potřebujeme, v našem plném Osvícení, v našem plném Mistrovství, v naší nařizující 
Moci nade všemi vnějšími věcmi. Děkujeme Ti, že jsi tou vše proníkající Přítomností, a že svou silou a moudrostí ženeš všude kupředu 
svou dokonalost ! 

 

++++++++++ 

 PROJ EV XXI. 

Saint Germain:                                             12. prosince 1932 

 

Vzývání: 

Ty Nekonečná Přítomnosti ! Ty, která všude vyjadřuješ svou dokonalost, vítáme Tě a velebíme Tvoje dokonalé zjevení v našem životě, 
v našich domovech a světech, aby Tvé zářící světlo rozpustilo navždy všechno, co mi není rovno, aby je Tvá láska vždy objímala a Tvé 
světlo je vždy osvítilo, a abys nás nyní a navždy pevně udržovalo ve Tvém nádherném zářeni ! Přináším vám pozdravy od Velkého 
Zástupu, jeho radost a lásku za tuto spolupráci, za vše, co jen může žehnat, osvítit a vzbuzovat ! 

O, kdyby jen žáci a všichni lidé, kteří vědí o té „JÁ JSEM Přítomnosti", mohli pochopit, že neexistuje žádné vyšší vědomi, žádná 
větší činnost, kterou může vzbudit vědomá vůle, než poznání a uznání té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI"! 

Na mnoha tisících rozličných cest hledání pravdy se lidé snaží o větší a širší porozuměni. Každá z těchto stezek však vede k vědění, 
které můžete pochopit a používat pouze pomocí přátelské výsady. 

Každý druh vědění nebo sily je zcela bezcenný, když není používán ! Všichni, kteří používají a užívají s vroucími pocity tu „JÁ JSEM 
Přítomnost", uvidí a pocítí ve vlastní bytosti, když se opět dostanou do styku s jinými cestami vědění, jak nepřekonatelně poznatek o 
„JÁ JSEM Přítomnosti" čni nade všemi ostatními myšlenkami pravdy ! Zdůrazňuji tuto skutečnost k blahu žáků, aby plně pochopili tu 
Mocnou Pravdu. Když řeknou: „JÁ JSEM cokoliv si přeji být nebo vytvořit !", pak uvedou skutečně do viditelné fyzické činnosti tu 
Mocnou Přítomnost a silu BOŽÍ, to „JÁ JSEM". Toto zjištěni se liší od každého jiného vysvětlení, které kdy bylo vyjádřeno skupinou 
slov. Neexistuje žádná jiná věta, která uvede skutečně do pohybu takovou sílu ke splnění určitého účelu, na který je směrována 
pozornost, jako tento Mocný výraz ! Z tohoto důvodu jej Ježíš, Ten KRISTUS, spojoval s nejdůležitějšími vysvětleními, která učinil ! 
Když žáci, stojící pod tímto zářením, meditují o slovech Ježíše a vidí vnitřním zrakem jeho osobní paprsek, který jim přináleží, pak jim 
to pomůže rychleji pochopit tu plnost a to udivující této věci. 

Chtěl bych, aby si každý žák pod tímto zářením vždy plně uvědomoval, že za tato poučení není nikdy požadováno odškodnění. Záleží 
na žákovi, zda chce z lásky něco věnovat, když jej podnítí jeho srdce, ale požadovat něco určitého by podle zákona, podle kterého je 
toto učení sdělováno, bezodkladně uzavřelo bránu. Proč tomu tak je, nemohu dnes vysvětlit. Není to proto, že by dělník nebyl hoden 
své odměny, ale toto konání podléhá jedné zcela odlišné činnosti BOŽÍHO ZÁKONA, kterou vám dnes objasním. Protože cítím tu 
opravdovou a velmi záslužnou touhu některých žáků takříkajíc přijít tělesně do toho vnitřního kruhu nebo jeho vyzařováni, chci se 
pokusit vysvětlit, proč se tak nemůže stát, ať již je touha a vyzařování milovaných žáků jakkoliv krásné a láskyplné. 

Tito oba milovaní - sestra a bratr - mají za sebou třicet let horlivé vědomé přípravy na tuto práci. Elektronický kruh. ve kterém má toto 
vyzařování svůj střed, by musel být zcela přestavěn a nově uspořádán. Vyžadovalo by to léta, aby bylo opět dosaženo toho bodu, že by 
bylo vyzařování těch jiných stejně láskyplné a krásné. 

Každý jednotlivý člověk má své vlastní zvláštní vyzařování a vibrace. Zatímco neviditelný mechanizmus, jak jej chci nazývat, tohoto 
díla je svým způsobem velmi silný, je však jiným způsobem velmi citlivý, jako závoj z letních pavučin. 

Ujišťuji vás, milovaní žáci, zeje moje osobní přítomnost nebo můj vědomě směrovaný paprsek vždy tady, když tito milovaní - sestra a 



bratr - udílejí tato ponaučení. Zde bych vám chtěl dát na srozuměnou, že to není pro žáka pod tímto zářením nikdy moudré, předávat 
toto učení slovně dále těm. kteří ještě pod tímto zářením nestojí. Ústně, výtahy nebo myšlenky mohou být jiným zprostředkovány k 
jejich pomoci, přesto však doufáme, že si nikdo nebude chtít připravovat neštěstí tvrzením, zeje oprávněn k vydání, když k tomu 
nedostal povolení. Tato cesta sdělování musí zůstat vždy čistá a ryzí a bez jakéhokoliv sobectví a toto učení nesmí být nikdy obchodně 
využíváno. Způsob užití učení je čas od času objasňován a kdo se tím upřímně řídi, s vroucím citem a důvěrou, ten se stane, ať již je 
žákem nebo učitelem, takovým nepřekonatelným magnetem hojnosti BOŽÍ, že nevznikne žádná potřeba využít učení k zajištění 
vlastního živobytí. Kdo šije vědom, i když nejdříve význam zcela nepochopí: 

 „JÁ JSEM ta všudypřítomná, neomezená zásoba bohatství BOŽÍHO, které je tu k mému použití", ten dospěje dříve nebo později k 
úplnému přesvědčeni se o této Mocné Pravdě. 

Mám plné pochopeni pro to, jak důležité se zdá být jednotlivci finanční zabezpečeni. Přesto vám říkám, milovaní žáci, že tato domnělá 
opora je vždy jen tekutým pískem, dokud nezačnete vědomě používat tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" jako vaši všudy-přítomnou, 
neomezenou zásobu, ať již jde o peníze, lásku, porozumění, světlo nebo osvícení ! Pokuste se tedy přijmout plné přesvědčeni těch 
paprsků, které vám dávám, abyste je mohli použít k jistému, neotřesitelnému vědomí, a aby vás navěky osvobodilo ode všeho úsilí o 
peníze. 

Když víte, že ta „JÁ JSEM Přítomnost", kterou uvádíte do pohybu, je stejná v každé jednotlivé bytosti na Zemi jako i ve vás a v celém 
vesmíru, a že vám propůjčuje tu sílu a inteligenci k podání tohoto vysvětleni, vité také, že cokoliv vaše vědomé použití obsáhne, bude 
působit všude, úplně stejně jako za současného použití tohoto vysvětlení. Kdysi jsem váhal vám předat toto skutečně konečné použití 
nebo vysvětlení tohoto použití, ale vaše opravdová touha to popohnala. Posílám tím určité zvláštní záření, které vás uschopní toto s 
bezpodmínečnou důvěrou používat. 

Žák by si měl vždy vzpomenout na to, že může svou mysl udržovat v míru jenom pomocí vědomého úsilí, aby tato vnitřní síla mohla 
protékat bez překážek, k plnění jeho přání. Jako dětem ve škole vám byly předkládány různé úkoly k řešení, například při počítání. 
Současně byly dodávány také pomocné prostředky, aby mohla být tato práce také vykonána. Neuskutečníte-li použití tak, jak jste se 
učili, nemůže přirozeně podat žádnou správnou odpověď. Následně to zkoušíte vždy znovu, až vaše odpověď souhlasí. Pokud jste 
nevěděli jak postupovat, ptali jste se učitele a ten vám to vysvětlil. Přesně tak je to s tím, co je vám zde předkládáno. 

Toto použití ještě nikdy neselhalo a také nemůže selhat, a tak si přivedete každou věc, na kterou soustředíte svou pozornost, a rozhodně 
pokračujte v použití a vytrvejte u něj, dokud se ve vašich rukou, ve vaší Přítomnosti neobjeví výsledky. 

Dovolte, abych tady vaši pozornost nasměroval na Mocné Vysvětlení, které vám vlastními slovy poskytl Ježíš KRISTUS. Mezi všemi 
těmi poučkami, které přijímal na různých cestách, a říkám vám že mnohé byly velmi vznešené, to bylo jen jeho učení svědomitě 
použité, které Mu konečně z nitra zjevilo, co říkají Jeho mnohá překvapující magická slova, z nichž jedno zní: „JÁ JSEM vzkříšení a 
život !" Toto poznání používal a umožnilo mu dát lidem příklad, který přetrval všechna století!" Cokoliv byste i od vesmíru, od 
vševědoucí Přítomnosti požadovali, použijete-li přitom slova „JÁ JSEM", musí také přinést ty samé určitě jisté výsledky jako Ježíši, 
když prohlásil: 

„JÁ JSEM vzkříšení a život!" Zkuste opravdově pocítit tu mocnou důležitost tohoto zjištění ! 

Dovolte, abych vás zde varoval a ujistil s velkým důrazem: ať již chcete být kdekoliv a cokoliv, ať již stojíte kdekoliv ve svém vývoji, 
použijete-li slova „JÁ JSEM", musí se zcela jistě to požadované splnit, když na tom budete s neotřesitelnou odhodlaností trvat ! 

Milovaní žáci,  cítím tu Velkou Lásku,  kterou mi posíláte a nikdy vám nebude scházet moje odpověď na ni.  Dejte svou Velkou Lásku 
a Úctu vždy nejdříve své vlastní „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", tomu  

Mistrovskému Já a mnozí z vás činí nádherné pokroky. Pokračujte dále a s jistotou v srdci a vždy ve vědomí: „JÁ JSEM ta dobývající 
vítězná BOŽÍ Přítomnost v každém konání, které si přeji, JÁ JSEM ta BOŽI Přítomnost, neustále v každé touze a mém naplnění ! 
Neexistuje žádný stav mysli, který udržuje tak pevně zavřené dveře před nějakou věcí, o kterou usilujete, než pocit tísně. Správný 
postoj radostně prohlašuje: „JÁ JSEM ta Přítomnost", která mne uschopňuje vidět nebo slyšet vnitřními smysly !", a nikdy nedovolí, 
aby bylo rušeno to vlastní Já, protože jiné Já používá sílu, která je jiná než má vlastní, a já se z toho raduji ! 

Učitel nebo žák by měl rychle pochopit, že by žádná nevědomost vnější rozumové činnosti neměla mít tu sílu, aby jej rušila, také potom 
ne, když je směrována osobně proti němu. Kdykoliv se obraťte na svou vlastní „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" a vyžadujte plán, který 
budete následovat, který jasně poznáte a uvidíte! 

Obrazy a učení Mistra by měly být žáky pokládány za svaté věci. Držte se vždy starého rčení: 
„Vědět, odvážit se, jednat a mlčet !" Protože když žáci začnou hovořit o těchto věcech s nepřátelsky naladěnými lidmi, rozptylují sílu, 
místo aby šiji podrželi ke svému vlastnímu  osvícení. 
Říkám to s nejhorlivější silou mé bytosti: nedejte žákovi zapomenout, zeje nemožné mít sobecké přání nebo úmysl a současně se 
obracet na tu „Mistrovskou Přítomnost toho JÁ JSEM" k přijímání lásky, moudrosti, síly a osvícení. Jako přiklad bych chtěl uvést a 
vím, že proti tomu nebude nic namítat, že tento dobrý bratr je tím jediným žákem, kterého jsem kdy znal, který onu hnací sílu zcela 
ovládnul, takže se stal učitelem, který se stále více osvědčuje na cestě vzestupu. "Není tomu tak. že by přání bylo nedůstojné, ale ve 
velmi mnoha případech zkoušejí žáci je použít příliš brzy, dříve než jsou vnitřně dostatečně posilněni k úspěšnému zdolání každé 
překážky. Tím jsou neustále zbavováni odvahy se dále snažit a toto maří dosažení toho nádherného cíle, kterého by se později podařilo 
snáze dosáhnout. Nejdůležitější věci v životě žáka je, trpělivě milovat a uctívat svou vlastní „MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", až 



je v ní tak jistě a pevně zakotven, že je jí kdykoliv upevňován. Nějaký kazisvět může v jedné hodině nadělat více škody, než si dokážete 
představit. Kdo se může dostat tak daleko, že bude jednou opravdově používat tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", ten .se již nikdy nebude 
proviňovat. JÁ JSEM rozhodnut udržovat v žácích tu „JÁ JSEM Přítomnost", aby poznali, že používají Mocnou inteligenci, sílu a 
lásku, a zeje uvádějí do činnosti. JEŽÍŠ přišel ze své vlastni vůle a ukázal žákům cestu k překonáni posledního nepřítele, kterou sám šel 
! 

Vaše udržení se na této cestě vyžaduje ohromnou sílu ! Nic vám nemůže ve vnější činnosti přinést trvalý úspěch, s výjimkou vědomého 
použití té „JÁ JSEM Přítomnosti", stůjte tvrdě jako diamant proti každé věci, která by vás mohla rozptýlit. Říkejte si často: „JÁ VÍM, 
co JÁ ČINÍM, a JÁ TO UČINÍM ! Může být, že musíte někdy použit velmi silná slova, abyste se ubránili proti jakémukoliv vměšování. 
ale to se vás nesmí dotknout ! 

Rozhodněte se, co chcete konat, a potom řekněte: „JÁ JSEM Ta Přítomnost, která to činí !" Užití toho „JÁ JSEM" zabráni každému 
narušení rovnováhy. „JÁ JSEM" je ta Vesmírná Rovnováha, protože je tou silou a ovládající inteligencí veškeré dokonalosti. Její vlastní 
činnost si vynucuje rovnováhu ! 

Příkaz „JÁ JSEM" je činností věci, která již existuje a žene JÍ do vnějšího uskutečnění. V Americe jsou mnozí, kteří, když řekli jako 
JEŽÍŠ: „JÁ JSEM vzkříšení a život", a den za dnem podle toho žili, tak své tělo povznesli tak jistě, jak existuje svět. Nemůžete použít 
slova   „JÁ JSEM" společně s nějakou věcí, aniž byste na ni zároveň nevázali sílu k jejímu uskutečněni.  
Další okolnosti mohou zpomalit duchovni růst žáka: když manžel není srozuměn s jeho úsilím  nebo když se nechá ovlivňovat zvenčí. 
Máte svoji „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", která znamená vesmírnou inteligenci. Staňte se méně citlivými proti všem vlivům (sugescím), 
ať již jsou dobré nebo špatné. 

Později budeme věnovat jeden celý projev moudrému pojednání o psychice. Není ani jeden mezi desetitisíci, který rozumí, že probuzeni 
vidění do psychické roviny není duchovní záležitosti. Když lidé začnou vidět v psychické rovině, užívají pouze obvyklou silu zraku 
v trochu rozšířené formě a nevědí to. V psychické říši nabízejí přednášená vemlouvání právě dost pravdy na to, aby se ukotvil zájem a 
udržela pozornost, dokud nedrží psychické síly tu osobu pevně ve své moci. Vzniká to vždy z okouzlení skrze zázračné jevy 
(fenomény). Kdo oproti tomu směruje svou pozornost na tu „JÁ JSEM Přítomnost", ten bude vtažen do její hojnosti. 
Obyvatelé elementů jsou používáni pro všechny činnosti přírody, nezabráni však tomu, aby působily také jiné sily, a ony nejsou 
jedinými činnostmi v přírodě. Jsou doby, kdy ty Velké Kosmické Bytosti obracejí svou pozornost k přírodě. 

Každá myšlenka, která je vyslána Nanebevzetou nebo Kosmickou bytosti, obsahuje v sobě zdokonalenou formu. Chce-li ta idea jedné 
takové bytosti například zformovat sníh, přijal by ten sníh dokonalost, která leží v myšlenkách té Vysoké Bytosti, protože každá 
myšlenka v sobě nese formu. 

Řekni: „JÁ JSEM ta Přítomnost, která vstupuje do této činnosti a zjevuje ji mému vnějšímu vědomí !" Tím by vnější mysl obdržela 
plnou vnitřní činnost a přivedla by ji do vaší vnější činnosti. 

Když lidé vstoupí do psychické roviny, pak je každá věc zkreslena a oni nemají žádný určitý důkaz pravdy. Ony bytosti na psychické 
úrovni, které se pokoušejí dostat ostatní pod svou vládu, začínají předkládat proroctví. To je to první, co dělají. Nikdo nemůže klást 
odpor poslovi světla, aniž by sám na sebe nevztáhl reakci, protože světlo odrazí vše zpět, co není jemu samému rovno ! 

Žehnání: 

Z hojnosti Tvého Mocného Bohatství, o „Mocné JÁ JSEM"! Cítíme Tvou proudící ENERGII, cítíme Tvou objímající lásku, cítíme 
Tvou povznášející Přítomnost, která nás vhání do Tvé dokonalosti. Cítíme Tvou nádhernou Přitomnost, zahalenou do Tvého Mocného 
pláště Míru, který nás uschopňuje cvičit trvale dokonalé sebeovládání a udržuje nás ve Tvé Mocné Dokonalosti, abychom byli nyní 
schopni zjevit Tvou Mocnou Přítomnost! 

 

++++++++++ 

 PROJEV XXII. 

SaintGermain: 
Vzývání: 

Ty Nekonečná Trvající Přítomnosti ! Tvé Vše-pronikající Světlo, Tvé Bohatství bytostí a hmoty je Všude-přitomné a Vše-pronikající. 
Otevíráme činnost vnějšího vědomí vědomému řízeni a uvádíme každou dobrou věc, kterou si přejeme, do formy. Velebíme a děkujeme 
Tvému inteligentnímu Působeni v našich myslích skrze Tvou lásku. Tvou moudrost a Tvou sílu, které nás vedou a povznášejí do vší té 
dokonalosti. Přináším vám pozdravy oněch Nanebevzetých, kteří vždy slouží poslům Světla a přikrývají je svými plášti Světla, 
Osvíceni a Ochrany. . 

 

Projev: 
Neměl jsem ještě v úmyslu objasnit tentokrát nevítanost nějaké myšlenky nebo stavu psychické roviny, ale potřeba si to vynucuje. 



Především musí žák rozumět tomu, že takzvaná psychická rovina nemá co do činění s duchovnosti. Je to schopnost lidského vědomi, 
která může být použita lidskými bytostmi, 
které jí věnují dostatek pozornosti. Kdo si však přeje pouze vniknout do psychické roviny, ať již vědomě nebo nevědomě, ten by byl 
učinil lépe, kdyby se v této inkamaci nezrodil . Půvab jevů psychické roviny je velmi svůdný, ale ti, jejichž pozornost je pevně 
zakotvena v psychické rovině, sejí nemohou v této inkarnaci zbavit a bude zapotřebí mnoha dalších 
inkamaci, aby ji osvobodili. Ve všech vrstvách vědomi existují zlomky nepoznané pravdy, jinak by nebylo možné, aby 
přetrvaly. Protože musíte pochopit, že ve všech věcech a v činnosti je více nebo méně činná BOŽÍ SILA, jistěže zneužitá, přesto však 
činná. Upřímný žák nebude věnovat jevům psychického vidění a slyšení žádnou pozornost, nýbrž pochopi, že pomocí síly vnitřní vůle 
musí prorazit bezprostředně svá vnější omezeni, aby mohl vstoupit do elektronového pásu, v němž jedině se může projevit Pravda. 

Milovaní žáci ! Asi je nutné, abych vám to vysvětlil, budiž vám však jasné, že nemusíte mít žádný strach. Uvnitř psychické vrstvy 
myšlení a cítěni leží hlavní činnost toho, co známe v tomto světě jako temnou sílu. Doposud dovolily duše s nádhernou vnitřní pevnosti 
své pozornosti, v neznalosti opravdové skutečnosti této vrstvy, být přitahovány tím psychickým, protože jim předčasné probuzení této 
tělesné schopnosti předkládalo některé jevy, které byly podobny pravdě a uměly zaujmout jejich pozornost. Je-li to však jednou tam 
upevněné, pak každý bez výjimky shledá, že zdání pravdy mizí. Jeden z těchto příznaků, snad ten nejlákavější, tkví ve falešných 
proroctvích, která jsou pronášena a která jedince svádějí k divokým předpovědím. Příležitostně se některé z nich naplní, aby byla 
pozornost vázána ještě silněji. Tím je přitahována do mozku určitá hmota. (To vám ještě nemohu přesně vysvětlit.) Tato znemožňuje i 
Mistrovi samotnému zasáhnout a pomoci tomu postiženému, protože jeho vlastní svobodná vůle připustila tento špatný vliv. Existují 
však přesto některé případy, kdy ten ohrožený seznal svůj omyl dříve, než se příliš zapletl, a na jeho naléhavé volaní o pomoc mu byl 
seslán bratr, který jej zcela osvobodil. 

Také se stává, že některá zvláštní povaha projde v důsledku své velké čistoty touto psychickou úrovni, aniž by o tom věděla nebo seji 
dotkla. Takové lidi je třeba považovat za velmi šťastné. Síly této úrovně působí především na citového člověka, a to znamená na vášně 
lidí, protože se tyto dají nejsnáze zachytit. 

Muži a ženy, kteří ztratili vládu nad svými vášněmi, ať již nad sexualitou nebo nad zlostí a mrzutostí, se nechali vědomě nebo 
nevědomě zaplést do psychické vrstvy myšlení a cítění a otevřeli bránu ke svým nádherným a kouzelným chrámům BOŽÍM. Touto 
otevřenou branou se na nich zachytí síly zevnitř psychické vrstvy a zesiluji tu vlastni vášeň těch postižených až do té míry, kdy již není 
jejich ovládání možné. Takový člověk by měl daleko lepši osud, kdyby vstoupil do jámy s chřestýši, protože tam by odložil jenom 
hrubě hmotné tělo a byl by volný. Je-li však někdo již v osidlech těchto psychických vrstev, pak je často v nich poután i na mnoho 
inkamaci ! 

Proč tomu tak je ? Protože listiny jsou vtisknuty v jejich mentálních světech a oni nevědí, jak se z nich vysvobodit. Následně se tyto 
duše stále znovu rodí s těmito stejnými sklony, až se po druhé nebo třetí inkarnaci stanou zkaženými tvory, které můžete všude potkat. 
Občas je tento vliv dosti silný na to, aby držel na dlouhou dobu tento stav před vnějším světem ukrytý a pokračoval v tajnosti na 
hanebném díle. Zde následuje nyní srdcervoucí část tohoto vysvětlení Jak se to zdá jevit vnějším smyslům. 

Na vyšších úrovních činnosti jsou velké a krásné duše, které dobrovolně pronikají do této psychické vrstvy, aby svými paprsky zlomily 
jejich zhoubnou moc ! Tito pomocníci jsou mužského a ženského rodu, převážně však ženského. To vysvětluje, proč jsou krásné duše v 
ženské inkarnaci spojovány ve vnějším manželství s mužskou duši, která byla zapletena do tohoto psychického stavu. Často jsou to tací 
lidé, kteří jsou zapleteni lstivým způsobem, schopni citů a větří okolnosti s pozoruhodnou přesností. Tak probouzejí v jiných lidech 
často přechodně dojem, jako by byli skutečně jemnocitní. Kdyby jednotlivé bytosti, které se chystají vstoupit do manželství z důvodu 
lidské omezenosti, zavolaly BOHA ve svém nitru, tu „MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOST": „Je-li toto manželství vyhledáváno z 
potřeby vášně, pak ať se nikdy neuskuteční !" , potom by se zabránilo velkému žalu a dusícímu utrpení. 

Nyní přicházíme k hlavnímu bodu: 

Lidé, kteří dosáhnou vlastním úsilím nebo skrze přijaté poučení skutečného porozumění, co znamená ta „MOCNÁ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOST", a že je to to opravdové a mocné Já, a kteří se toho drží, nemohou být již nikdy více zataženi do těchto 
disharmonických věci, není-li to na základě jejich vlastní svobodné vůle z vyšších úrovní činnosti, přičemž přesně vědí, co čini. Časy 
válek, více než všechny jiné, otevírají lidem tuto psychickou úroveň. Jako důsledek mohlo být vždy pozorováno, že po čase války se 
více než kdy jindy uvolňuje neovládaná vášeň. Toto věděni by nemělo nikomu způsobit ani ten nejmenší strach před touto psychickou 

vrstvou. Uvědomí-li si žáci, zejí procházejí, měli by si bezodkladně říci: „JÁ JSEM ta vládnoucí Mistrovská Přítomnost, která vždy 
vítězí !" 

Tak naleznou současně sílu postavit se všemu, co se může objevit a projít tím beze strachu a zvesela. 

JEŽÍŠ podnítil, aby toto vysvětlení bylo zprostředkováno žákům, zatímco stoji pod trojnásobným zářením. (Toto trojnásobné záření 
znamená, že On ve Svých paprscích nese tu trojnásobnou činnost Otce, Syna a Ducha Svatého nebo krátce: tu „JÁ JSEM Přítomnost!" 
Všichni, kteří používají tu „JÁ JSEM Přítomnost, přijímají během celého trváni trojitou činnost!) 

Astrologie 

Nyní vám musím říci jednu z nejsmutnějších věcí. Mnozí, kteří zkoušejí počítat horoskopy, se sami vtahují nevědomě do psychické sítě, 
stávají se citlivými pro nepříznivé okolnosti, které se nacházejí pouze v této vrstvě, a dávaji jim výraz. Je to jedna z těch 



nejnešťastnějších činností, protože jednotlivec vůbec nepozoruje, že otevřel své dveře, až je takovým způsobem zapleten v osidlech, že 
Jeho vírou k astrologii nelze již nijakými nejpříhodnějšími rozumovými důvody nikterak otřást. V posledních dvaceti letech byla tato 
cesta astrologie více než jakákoliv jiná zneužívána pro tento účel. Velmi často tvrdí myšlenka nebo záření z této vrstvy, že se člověk 
dostane do určitých poměrů, kterým nemůže zabránit. A kdyby to nebylo vysvětlováno tolika slovy, bylo by to přece pociťováno 
pomocí tohoto zářeni ! Je to jeden z hlavních důvodů, proč se tehdejší lidé v převážné většině zdráhali poslouchat moudrost Mistrů, 
kteří předpověděli zkázu Atlantidy na základě skutečné vize. Rozumím, milovaní žáci, že si někteří z vás, kteří byli svými horoskopy 
tak velice zaneprázdněni, budou myslet, že jsem tvrdý. To však nesouhlasí. Má láska k vám je veliká, že nehovořím nic jiného, než 
nefalšovanou pravdu. Nemůžete-li tomu věřit, musíte jít svou cestou dál, protože jste bytosti se svobodnou vůlí a já nemám touhu JÍ 

narušovat a JÁ smím jen ukazovat cestu. 

Lidé, kteří se vytrvale přidržují té „JÁ JSEM Přítomnosti", se nemusí těchto věcí nikdy bát. protože jejich postoj je bude opravovat a 
stále je udržovat na Skutečné Cestě Světla, na jejíž Zlaté Stupně vystoupí vzhůru se vši přesnosti k jejich plnému Mistrovství a 
Dokonalosti ! Ujišťuji vás, milovaní, moje srdce se obrací s plnou silou k těm lidem, jejichž pozornost je svazována astrologii, která pro 
vrtává jejich nohy až křičí bolestí, a teprve když je utrpení obrovské, zvolají svou celou bytostí: O BOŽE, UKAŽ MI TU SPRÁVNOU 
CESTU !" Milovaní žáci, vy, kteří tak opravdově hledáte světlo, vězte, že existuje pouze ta jedna Přítomnost, která je vaší 
nepřekonatelnou ochranou: „Ta Velká JÁ JSEM Přítomnost", BŮH ve vás! 

Nedovolte nikdy své pozornosti se připoutat k těmto mnoha vnějším záležitostem: astrologie, síla čísel, spiritismus a co všechno ještě 
existuje. Odvrátili by vaši pozornost od té „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", která je vaším skutečným Já ! Kdykoliv se obrátíte na 
tuto Přítomnost, povede vás po cestě světla, která je posypána těmi nejvzácnějšími květy, jejichž divuplná vůně vás obestře onou silou, 
„m i r e m , který přesahuje chápání", oním ztichnutím toho vnějšího, které vás uschopni vstoupit do toho velkého ticha, ve kterém 
naleznete tu největší nepřekonatelnou činnosti BOŽÍ: tu „JÁ JSEM Přítomnost"!    

Milovaní ! Jistě chápete, že nemůžete sloužit dvěma pánům a přitom dosáhnout nějakého vítězství. Máte svobodnou vůli a musíte se 
rozhodnout. Zvolíte-li to vnější a zapomenete vaši ,,Nepřekonatelnou JÁ JSEM Přítomnost", bude vás provázet moje láska a obestře vás 
svým ochranným rouchem, dokud se nerozhodnete se vrátit k tomu jednomu BOHU. Zvolíte-li vaši „JÁ JSEM Přítomnost" a udržíte-li 
si ji, budou vaše boje brzy ukončeny a zjistíte, že se pohybujete ve sféře míru, harmonie a dokonalosti, ze které shlížíte na vnější svět 
plni skutečného soucítění, avšak nikdy s oním lidským soucitem (sympatií), který by udusil váš vlastni růst. 

Toto nám připomíná staré rčení: „Usilujte nejdříve o království nebeské a všechny vnější věci vám budou k vašemu použití přidány, 
podřízeny vašim nařízením !" Ono Království nebeské (BOŽÍ ŘÍŠE) je ta velká „JÁ JSEM Přítomnost", ta jediná skutečnost ve vás. 
majitelka a dárkyně všech stvořených a zformovaných věci. 

Není to zvláštní, milovaní žáci, že tak dlouho bloudíme v nesouladu a omezeni, když nás přece po všechny časy provází ta mistrovská 
Přítomnost Světla, ta „JÁ JSEM Přítomnost", a čeká na rozhodnutí, že se k ní obrátíte a přijmete její zářící nádherná požehnání 
dokonalosti v celém vnějším tvoření ? Taková je vaše výsada, o, vy milovaní ! 

Přes veškerou vnější činnost je atmosféra ve třídách skutečně BOŽSKÁ ! Je mi líto, že někteří ještě nepocítili ten skutečný význam své 
„JÁ JSEM Přítomnosti" a stále ještě sahají po vnějších věcech, ale čekám a halím je do mé lásky, protože oni mají svobodnou vůli! 

Možná jsem trochu staromódni, ale když vidím tak dobré a jemné lidi, chtěl bych je zachytit a vžit do své náruče, dokud nebudou 
schopni pochopit celou důležitost své vlastni „JÁ JSEM Přítomnosti". Nečiním tak však, protože přesně vím, že všichni, kteří ještě 
pociťují touhu po vnějším, musí tuto touhu následovat, dokud nezmizí. Žáci musí pochopit, že nemohou dělit svou pozornost mezi tu 
„JÁ JSEM Přítomnost" a vnější věci, protože to je jeden dům, který je rozdělen sám proti sobě a dříve nebo později se musí nutně zřítit. 
Veškerá velikost se vytváří v té „JÁ JSEM Přítomnosti", Ona je Vládkyní formy nebo by jí měla být. V ní je veškerá síla, odvaha a 
moc. Milované děti ! Kéž byste mohli zcela pochopit, jaká výsada čeká u vašich dveří a za jakou poměrně krátkou dobu byste se mohli 
osvobodit ode všech omezení ! 

Tento předpis 

Situace je následující: Jestliže se žáci ptají, zda smějí naslouchat těmto předpisům, tak jsou oprávněni se dozvědět, co všechno je 
zapotřebí pro práci tohoto druhu, protože víme, že je to mimořádné. 

Skutečností je, že ten jeden BŮH je vždy, byl vždy a bude vždy dokonalý, a to „JÁ JSEM" je touto Přítomnosti ! Neuvědomuje-li si to 
přesto žák, musí zakusit jeho tělo a jeho mozek určitou dobu přizpůsobování. Tato oprava vnějšího Já vyžaduje týdny, měsíce nebo 
roky, dle potřeb žáka. Ještě nikdy v historii přípravy žáků jim mistr kdy dovolil přijít do jeho vlastního Vnitřního Elektronového kruhu. 
Učí se o tom použiti, ale nikdy se nedostanou do samotného Vnitřního Elektronového kruhu Mistra ! 

Elektronový kruh pro tuto práci zde si vyžádal třicet let příprav. Vyzařování a láska člověka může být sebekrásnější, nemáme však v 
těchto letech světové krize žádný čas k přípravě atomické struktury mozku a těl žáků a k jejich srovnání . Kdo však tu „JÁ JSEM 
Přítomnost" používá s upřímnou rozhodností, bude na tu „Přítomnost Nanebevzetých" připraven ! Atomická struktura je mechanickým 
strojem a ty nespočetné díly musí dokonale harmonicky spolupracovat. Má-li být vykonána určitá zvláštní práce, vyžaduje to také 
určitou přípravu. Tomu žáci nerozumí. Představte si například někoho, který je od přírody neobvykle nadán pro veřejné projevy. Má-li 
obdržet pomoc od Nanebevzetého zástupu, vyžaduje to zvláštní přípravy. Řečník by byl k tomuto účelu uzavřen dvacet až třicet minut 
před svým výstupem ve sloupu světla, do kterého nemůže nic vniknout, mimo zářeni Inspirujícího Mistra. 

Žehnání: 



Z plnosti našich srdci, o Mocná Přítomnosti, velebíme a děkujeme Ti  za Tvou lásku, Moudrost a Silu. Velebíme a děkujeme za ty 
mocné paprsky, které dnes proudily každému žáku. Děkujeme za silu našeho středu, který oživuje v žácích to jisté vědění pravdy o 
jejich „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti", která je jejich skutečným Já. Posilni je, každého jednotlivce, v pevném rozhodnutí držet se té 
Přítomnosti, která je jenom svobodou, dokonalostí, věčným m ladí má k r a sou! 

Poznámka: 

Otázka: Je Bůh Meru velký, co se postavy týká? 

Odpověď: Bůh Meru měří asi sedm stop a je nádherně souměrný. Bůh Himalaia měří asi sedm  stop a dva palce. Bůh Tábor osm stop 
(240 cm). Pochází z jedné velmi staré lidské rasy. 

 

                                           ++++++++++ 

 

PROJEV XXIII. 

Saint Germain:                                           19. prosince 1932 

 Vzývání  
Ty Mocná, Nekonečná Inteligence, která máš Moc nad všemi věcmi, vítáme Tvou Všepronikajíci Přítomnost,  Tvůj Všepronikajíci 
Život, oživující původ každé lidské bytosti ! 
Děkujeme za to, že „JÁ JSEM ta Velká a Mocná Přítomnost", že „JÁ JSEM zakotven v srdci jednoho každého BOŽÍHO dítěte", při 
splněni dokonalého plánu navzdory všemu odporu té vnější činnosti rozumu. 
Velebíme a děkujeme, že u všech, kteří mají porozumění, postačí vědomé řízení Tvé Mocné ENERGIE, aby bylo možno všude žehnat a 
vítězit Tvým nádherným světlem a Tvou inteligencí. 
Přináším vám pozdravy od velkého zástupu a osobně od JEŽÍŠE, který k vám bude dnes opět promlouvat pomocí svého Paprsku. 

Projev JEŽÍŠE: 

V hojnosti mé lásky přicházím dnes opět k vám - přes velký paprsek světla a zvuku - abych tentokrát zaměřil svůj léčivý paprsek 
vědomě na každého žáka. Tento paprsek chci během dvou týdnů k vám denně posílat, aby mohl každý přijímat záření té léčivé sily. 

Při své službě lidskému pokolení na pahorcích Judey jsem probudil dřímající paměť v nitru lidstva a toto dílo také ještě dnes pokračuje. 
Přeji si, aby to žáci správně chápali: před každým vědomým léčením jsem si byl ve své vlastní mysli vždy vědom: „JÁ JSEM ta jediná 
Léčící Přítomnost!" a: „JÁ JSEM Přítomnost neomezeně!". Tak jsem měl právo nařídit sílu a schopnost pomocí oné Přítomnosti vší 
vnější činnosti rozumu, zůstat tiše a naslouchat příkazům Přítomnosti. 

Hovořil-li jsem k jednotlivým lidem, činil jsem to s onou plnou mocí té „JÁ JSEM Přítomnosti", kterou jsem uznával jako jedinou 
inteligenci a sílu, která jednala nebo mohla jednat. Byl jsem si vědom té vnější činnosti v myslích lidí okolo mne: ale jak jsem vám již 
předtím řekl: „Teprve, když jsem začal užívat větu „JÁ JSEM vzkříšení a život", byla mi zcela zjevena celistvost mé úlohy a způsob 
jejího splnění!" 

Žákům bych chtěl dnes zvláště zdůraznit: v každém z vás je ta stejná „Mocná JÁ JSEM Přítomnost", kterou jsem užíval i já, abych 
dosáhl její DOKONALOSTI. Toto se zdálo tenkrát lidem jako tvoření zázraků. Nestalo se však nic jiného, než že byly vědomě uvedeny 
v činnost a užity KOSMICKÉ ZÁKONY - které jsou stále okolo vás - aby poslechly vědomé řízení. Omyl, kterého se žáci dopouštějí a 
který zpomaluje úspěch, spočívá v pocitu, že lhali, když prohlásili, že uskutečňují dokonalost a tato se dosud nezjevila ve svém projevu 
nebo činnosti. Musíme uznat tu jedinou Přítomnost, Inteligenci a Sílu a potom ji vyžadovat ve všem našem myšlení a konání jako naši 
vlastní. Toto je ta jediná cesta, jak přivést tuto Mocnou Dokonalost do vnějšího projevu a k našemu plnému užití. Že se ta Dokonalost 
zdánlivě ještě neobjevila, by vám nemělo bránit v tom, používat ji jako vaši vlastní a vyžadovat ji, protože každý člověk s průměrnou 
inteligenci se musí jen zastavit a děkovat, že ta síla, ten životní princip, který užívá, je BŮH, „ta Mocná JÁ JSEM Přítomnost!" Proto se 
vaše Přítomnost a síla vytváří a nese vždy sama.                                                            

Vyžadujete-li tuto Mocnou Přítomnost a Činnost, přivádíte ji ve svém životě, ve svém domově, ve svém světě a ve vašich záležitostech 
vědomě k účinnosti: dnes, jako i v dobách  mého pozemského života, se zdá být boj o peníze velmi závažný a přece vlastníte všechno v 
oblasti vašeho vědomého zacházeni a řízení té Mocné ENERGIE, hmoty a bohatství okolo vás, abyste si k sobě přivolali ono nádherné, 
všudypřítomné bohatství BOZI. Řeknete-li „JÁ JSEM", uvedete v činnost, co vaši vědomou touhu splní. Jedna z prvních a 
nejmocnějších věcí, které jsem si jasně uvědomil, byla moje schopnost - schopnost jednoho každého - vědomě řízené ENERGII 
vtisknout tu hodnotu, kterou uznáváme za žádoucí. Tak může tato síla pro vás vytvořit všechno, co v ě d o m ě budete žádat: zlato, 
stříbro, peníze, potravu, šaty, dopravní prostředky. 

To vše můžete požadovat pomocí určitého vědomého úsilí u vědomí toho, že ve vědomé touze mluví a jedná ta „JÁ JSEM Přítomnost". 



Proto má veškerou sílu a plnou moc všechno žádoucí hmotně uskutečnit. 

U vědomí toho, že ,,vy jste ta 'JÁ JSEM Přítomnost', která je činná po všechny časy", musíte vědět, že jste v okamžiku tohoto poznání 
nepřekonatelně přitažlivým magnetem, který přitáhne co nejrychleji každou činnost vesmíru, aby plnila vaše přání.  Jediný důvod, proč 
se to nezdá tak být, spočívá v tom, že ve vašem vědomí zůstává ještě nějaký pocit nejistoty, pochybnosti o vašich schopnostech, o vaší 
plné moci nebo ve všudy přitomnost, která jedná. Ujišťuji vás však jako někdo, který prošel tím celým postupem zdaru, zeje pro mne 
jako i pro ostatní radostí 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 zdají stát ve vaší cestě jako celé hory překážek. Uznejte a používejte tyto zákony ve vašem 
konání a dosáhnete vlády nejen nad jedním, ale nad všemi čtyřmi elementy: zemí, vodou, vzduchem a ohněm. 

Pokud jste si uvědomili „Plamen vašeho BOŽSTVÍ", pak tvoříte z toho nejvyššího ze čtyř elementů: Ohně, té vlastni činnosti Ducha. 

Jako činnost vědomá k nevědomé, tak se má použití ohně k poznání světla. Přirozeným elementem vaší duše je „Oheň", proto to 
uctívání ohně a slunce ve dřívějších časech. Kdo šije vědom, že on sám je tím stravujícím plamenem, který může používat a řídit, ten 
vstoupil do té mocné síly. 

Kdo si je vědom, že v sobě vlastní vládu nad těmi čtyřmi elementy, ten ji má už pouze prakticky použít - a potom bude vědět: netknut 
může řídit blesk, ovládat bouři, zkrotit vodu a projít ohněm. 

Můžete mi prosím říci, jak může nějaká bytost něco použít dříve, než to uzná a ví, že má tu schopnost, učinit to svým sluhou ? Kdo nyní 
toto vědění bude prakticky užívat, ten se stane v řízení těchto sil bezpodmínečně nepřekonatelným. Chtěl by vám naléhavě objasnit, že 
jste vyučováni o přesných zákonech, jak jsem je používal já, stejně jako každý jiný, který byl vzkříšen. 

Všechno je pouze otázkou použití. Jakmile znáte tyto zákony a máte vědění, můžete tu „JÁ JSEM Přítomnost", kterou jste vy sami, 
která má veškerou inteligenci, sílu a plnou moc, tu energii vědomě řídit pomocí vnější činnosti vaší mysli. Neobávejte seji použít a léčit 
své bližní, obšťastnit je, požehnat jim a osvítit je. Vymažte navždy ze své mysli, že něco není možné ve vašem vědomém uznání a 
buďte 
přesvědčeni, že ta „JÁ JSEM Přítomnost" vše řídí, a sice ve vědomí Boží Přítomnosti stejně tak snadno, jak kdyby stál ON tělesně vedle 
vás v pokoji. Přesto vás varuji: kdybyste se chtěli pokusit použít toto vědění, abyste někoho poškodili, pak by, symbolicky vyjádřeno, 
pronikl klín vašeho záměru proti jinému vaši vlastní duší a vaším tělem. Nezapomeňte nikdy, že nejste takzvanými lidskými bytostmi, 
nýbrž BOHOVÉ A BOHYNĚ Jimiž jste schopni se stát, a vyvinout se tak, abyste vaším vědomým úsilím dosáhli úplné vlády. 

Říkám vám, milovaní žáci světla: Pozvedněte se ! Probuďte se k hojnosti vaší BOŽÍ vlády ! , Použijte bez obav vědomou znalost a 
řízení této „Mocné JÁ JSEM ENERGIE" pro svou svobodu, pro své blaho, své štěstí a své osvícení. Každý z vás je blýskajícím se, 
oslepujícím drahokamem světla, zasazeným do světa chaosu a temnoty, aby se paprsky vašeho světla stále více rozšiřovaly a aby bylo 
rozpuštěno všechno temno Země v těchto „Mocných paprscích té JÁ JSEM Přítomnosti", kterou jste vy sami. Neváhejte, milované děti 
! Uchopte žezlo vaší sily a vlády a použijte je k léčeni, žehnání, osvíceni 

Zažijete potom, že se před vámi skloní a přispěchají k vám všechny pozemské věci, aby splnily vaše nejskrytější přání. 

Tak je, milovaní bratři a sestry, ta „JEDINÁ MOCNÁ PŘÍTOMNOST" to „JÁ JSEM" tou vědomou schopností, kterou vám dnes 
sděluji, se svou sama sebe udržující silou, svou odvahou a svým osvícením, abyste nyní pronikli k vaší svobodě - s těmito osobními 
paprsky, které posílám během těchto dvou týdnů každému z vás ! 

Ujišťuji vás, tyto paprsky nejsou nepotřebným přeludem, nýbrž citelným proudem ENERGIE, který v sobě nese všechny věci a 
požehnání, které odpovídají stupni vašeho vnímání a uznání. Odívám vás do tohoto roucha světla, ve které je obsažena veškerá síla. 
Držím vás ve své mocné náruči. 

„ JÁ JSEM u vás každou hodinu !" 

Saint Germain: 

Opět jste byli obšťastněni touto vzletnou Přítomností ! Nemám, co bych dodal, ledaže by vznikly otázky. 

Pochopíte-li, že „JÁ JSEM" je tou jedinou Přítomností, Silou a Schopností myslet ve vašich mozkových buňkách, a že vy uznáváte 
jenom tu činnosti té „JÁ JSEM Přítomnosti", učiníte ji svou všeovládající moci, která splní každé vnější přání. Potřebujete či 
požadujete-li něco ve své vnější činnosti, ať to je ta „JÁ JSEM Přítomnost", která to vytvoří pomocí vašeho vědomého přáni, které 
nemá co dělat s takzvanou lidskou žádostivostí. Říkejte často: „JÁ JSEM vždy láskyplně poslušný světlu !" 

Každá věc bude ochráněna svěžeji, živěji a silněji, když použijete stále častěji tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST „  

Velké Centrální slunce je magnetem. Čím více jsme si vědomi jeho činnosti, tím silněji bude ve vlastní sféře působit ! 

Probuzený člověk nepoužije nikdy ničící sílu. Jestliže Mistr ze Suerny vyslal sílu a zničil útočící armádu, činil tak pouze k ochraně 
svého národa, a ty zničující vlastnosti, které sebou přinesli ti ostatní svým úmyslem zabíjet a vraždit, vytvořily sílu, kterou vyslal Mistr 
spolu s tou svou a tyto pak zničily své vlastní původce. Vidíte, jak lehce by to mohla Mistrova síla vykonat, protože ti ostatní zaútočili s 
úmyslem ničit. 



Každá jednotlivá bytost, která to umí, má právo se chránit. Žáci by se měli vždy učit nikdy nechtít posuzovat konání inteligence, která 
je větší než oni sami. 

Je-li vykonán Nanebevzetým Mistrem nějaký čin, potom překonává tato činnost inteligenci, která je toho pouhým svědkem, a to tak, že 
se tato musí velmi namáhat, aby udržela uznáni té skutečně existující pravdy. Uspokojit vnější rozum (osvědčeným vysvětlováním) je 
zcela nemožné. 

Projektovaná vize: éterická listina bude zase oděna do hmoty. Sled událostí můžete znovu zviditelnit pouze ve svém vlastním okolí. 
Záznamy každého člověka (v éteru) jdou s ním, ať již je kdekoliv a mohou být všude znovu zviditelněny. 

Žehnáni: 

Ty Mocná Nekonečná Přítomnosti ! Ty nádherný bratře světla, moudrosti, lásky a síly ! Děkujeme za Tvou Zářící Přítomnost, která 
zkrášlí všechny, kteří pohlédnou na Tebe a do oné Nádherné Přítomnosti. Všem lidem posíláme obklopující světlo, aby je navždy 
pozvedlo do Tvé PŘÍTOMNOSTI ! 

 

++++++++++ 

 PROJEV XXIV. 

Saint Germain:                                                   2. Prosince 1932 

 Vzývání: 

Ty Nekonečná, Vše-milujíci Přítomnosti ! Cítíme Tvůj mír, že Tvá láska a Tvá moudrost vším a všude proniká. Víme, že existuje pouze 
Jedna Mocná Přítomnost, které jsme součástí, a víme, že Ty jsi všudypřítomná a rozléváš se, tišíš každou potřebu, když jsi o to 
požádána. Pozvedáš vědomi lidí k sobě a ukotvuješ je tam, dokud nenaplní to „Světlo Věčného Života" všechny bytosti svým zářením a 
neponese je kupředu ze svého vnitřního popudu k věčnému, trvalému uznání toho ..Velkého JÁ JSEM". 

Přináším vám pozdravy od Velkého Zástupu Nanebevzetých a zvláště od Nady, Cha Ara, Chon a Diany, Bohyně ohně !              

Protože je vědomí žáků pozdviženo do činnosti vyššího nebo elementu ohně. tak začíná být všechno v jejich bytosti tak živě činné, že 
tomu občas nerozumí. Jelikož začínají pracovat více z pozice ohňového elementu, je o to nutnější být ve střehu. Školeni, které se 
snažíme nabízet k požehnání, k ochraně a k osvícení žáků, chce vychovat vlastní Já k trvalé bdělosti a všichni by měli rozumět té „JÁ 
JSEM Přítomnosti" a používat ji při každém úsilí o zachování sebeovládání a také k setrvaní v klidu při neočekávaných událostech. 

Používejte často zjištěni: „JÁ JSEM ta Přítomnost na stráži". Stane-li se něco neočekávaného, řekněte jednoduše: „My toto odmítáme" 
a udržte si i nadále vaše radostné štěstí. Nedovolte ve vás vzestoupit žádnému pocitu, nýbrž vězte: „JÁ JSEM ta Mocná Přítomnost, 
která ovládá činnost každého". Je-li někde světelný středový bod o síle toho našeho, budou se vždy rušící síly pokoušet skrze někoho 
vniknout. Pracujete-li pro nějaký domov, udržujte vždy pevně: „JÁ JSEM proti každému náhlému vyrušení zajištěn". Toto vytvoří 
určitý ochranný pancíř, který udrží atmosféru v harmonii. Zachovejte vždy radostný klidný postoj, ať se vám již stane cokoliv. Kdo by 
chtěl pomoci, ať řekne: „Zde. kamaráde, ti dáváme skrze tu 'JÁ JSEM Přítomnost' tu silu. abys to zvládl."  

Nádherné chování a záření vašich obou tříd bylo tento týden větší, než jsem se kdy u žáků setkal. Ta velká  Láska a Harmonie,  která  je 
již dlouho udržována v  srdcích žáků, činí  téměř všechny věci možnými .To se stává zřídka. Zde jsou  tři třídy stejné lásky a harmonie. 
Pociťujte tu velkou vlnu míru a radosti, která přišla jako závan jarního rána? Chci vám vysvětlit, jak široce působí tato nádherná 
láskyplná péče o druhé. Ten Velký Mistr, se kterým přišel JEŽÍŠ do styku, a který jej uschopnil dosáhnout vítězství, byl také mým 
učitelem a Jeho Záření jsme nyní přijali. Přeje si, abych vám řekl: „Kráčíte-li po cestě světla, překonáte s lehkostí každé rušeni tím, že 
se od něj odvrátíte a zapomenete jej !" 

Později vám sdělím jméno tohoto mistra. Setkáte-li se s nesprávným konáním, řekněte: „Toto není správné" a ihned to odmítněte. To 
zabrání vzniku nějaké poruchy. Protože usilujeme o světlo, poznáváme se jako jedna velká rodina. Vaše vědění je, že všude existuje jen 
ta „jediná Velká JÁ JSEM Přítomnost  a že jste svou individualizaci Já, že může existovat pouze ta jedna velká rodina -jako děti toho 
Jediného BOHA. 

Rozumějte především následujícímu: JE-LI NĚJAKÝ CENNÝ ČLOVĚK, kritický, řekněte s velmi jistou rozhodnosti: „NIKDO 
NECHCE VNUCOVAT NĚCO TVÉ SVOBODNÉ VŮLI ! NEMÁME NIC PROTI ZÁVAŽNÝM OTÁZKÁM, PŘECE VŠAK 
NESTRPÍME ŽÁDNÁ KRITICKÁ VYJÁDŘENÍ !" 

Posel musí uznání disharmonických věcí odmítnout tím, že vysílá element lásky, aby rozpustil tuto disharmonii. Posel musí" být 
upevněn sám v sobě, jinak zůstává jeho dílo vykonáno jen zpola. Žádná třída, žádné dílo posla se neudrží, když dovolí diskusím nebo 
disharmonickým pocitům, aby se vyvíjely. 

Pro průměrného člověka se velmi obtížné pochopit, že ta nejrychlejší cesta k zadržení jakéhokoliv rušeni" je: nemluvit o něm více !  



Pouze to, co je v dosahu zářeni vaší vlastní aury, vyžaduje pozornost. Pouze skrze vaše cítěni se mohou věci vtisknout do vaší 
atmosféry. Mluvené slovo nezanechá ve vaší Vnitřní Atmosféře žádnou disharmonii, dokud není neseno pocitem odsouzení nebo zloby. 
Oboji - výbuch citů i jejich potlačeni není žádoucí. Přece je mnohem lepší zbavit se nějaké záležitosti náhlým hnutím citů a již na ni 
nemyslet, než tiše v sobě chovat pocit hněvu nebo křivdy, protože to je to, co se vtiskne do vaší vnitřní atmosféry. ze své strany 
vidím,co je udržováno ve vašich pocitech a tím ve Vnitrní atmosféře. 

Jistě víte, jak se tvoři vřed. Dovolte, abych vám řekl, že se ve světě vaší mysli děje ten samý postup, jak jej vyjadřuje vřed na hmotném 
těle. Je nanejvýš důležité, abyste proti tomu něco podnikli a přestali v sobě chovat pocity proti osobám, místům, věcem nebo poměrům, 
protože tyto tvoří vaši vnitrní atmosféru a vtisknou se do ni. 

Přijde-li potřeba: „JÁ BYCH CHTĚL, ABY TEN A TEN UČINIL TO NEBO ONO !", pak ji ihned zkroťte a řekněte: „POUZE BŮH 
TAM JEDNÁ !" 

Zaznamená-li se pocit do vaší atmosféry, zůstává tam zakotven, dokud jen nerozpustíte nebo strávíte. Vždy jen cit (pocit) tvoří vnitrní 
otisky. Nemá smysl, rozpouštět nějakou věc, když nepřekonáte ten zvyk, který ji vždy znovu způsobí a vytvoří. Je to skrze větu: „JÁ 
JSEM ZDE PÁNEM !" lehce dosažitelné ! Nedopusťte, aby se vaše pocity bujně rozšiřovaly. 

Často jsou lidé shromažďováni k tomu jedinému účelu, aby byli donuceni opravit ty většinou nepozorovatelné skryté činnosti. To s'e 
povede jen tehdy, když se to vnější uklidní, aby mohla být přijata pravda. To je velmi podstatné v sebevýchově jednotlivce. 

Zvýšíte-li vaše vědomí, čeká energie jako lavina na to, aby se vyjádřila. Není-li zvládnuta, prorazí a požene vás činit věci, které se vám 
vůbec nebudou hodit. Ať je vám již dána jakákoliv síla k použití, měla by být vysílána harmonicky. To je přirozeným zákonem vaší 
bytosti. Neví-li někdo, že musí ovládat sílu, která jím protéká, a přijde-li do styku s disharmonickým prvkem, bude této proudící energii 
vtisknuta tato disharmonie. Potom by ji měl okamžitě ovládnout nebojí přehodnotit s láskou. Jestliže jsem ve své zkušenosti potkal 
disharmonii, řekl jsem jednoduše: „STOP! ZAVÍRÁM SVÉ DVEŘE ! Zůstaň venku !" Ta Univerzální Energie, která vámi protékaje 
svou přirozeností harmonická. Uzavřete dveře a přemýšlejte, co se nyní stane. 
Lidé se vzpírají proti osobám, místům, poměrům a věcem, protože se nenaučili zvládnout sami sebe. Žáci musí dostatečně dlouho 
udržovat tuto sebe ovládnutou harmonii v sobě, dokud není vytvořen vnitřní popud, který se stane trvalou ochranou. 
Kdo sám v sobě zůstává harmonický, přitahuje všechny dobré věci! Považujte za bezchybný pokyn: „V OKAMŽIKU, KDY NĚKDO 
UKÁŽE NĚJAKOU DISHARMONII, MĚL BY POCHOPIT, ŽE JE NUTNO POKÁRAT JEHO SAMOTNÉHO. PÍSEMNÁ 
VAROVÁNÍ NEJSOU NUTNÁ !" 

Hlásí-li se disharmonie, znamená to být činným sám v obraně. Každý jednotlivec je svým vlastním strážcem a podněcovatelem. 
Existuje pouze jedna jediná síla na světě, která může něco opravit, ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" v každém jednotlivci. Bráníme-li se 
uznat, že jsme původci našich vlastních poruch, jak je potom chceme někdy překonat a nenechat se jimi ovlivňovat ? Neexistuje žádná 
osoba, žádné místo, žádný poměr nebo nějaká věc, která by nás opravňovala k tomu, že jsme se nechali kdy rušit, protože každým 
okamžikem v našich srdcích bije ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", která je všemocná ! 

Kdo v sobě urovná disharmonické pocity, ten nechává téci s plnou dokonalostí „tu VELKOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" - svůj svět. 
Jestliže někdo není schopen se přetvořit, jak by potom mohl získat Věčné Vítězství ? Ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST' je všemocnou silou 
vesmíru, která dokoná toto přetvoření. Dovolte, ať vámi protéká, dokud vše není umyto do čistoty. Zůstane-li vaše pozornost pevně 
nasměrována na tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST' - kterou jste vy sami - stane se vaše tělo jemnou houbou, kterou proudí čistá energie a 
čistí jej ode vší nedokonalosti. Ukončíme-li každou disharmonii v nás, spláchne ten PROUD TÉ „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" 
SAMOČINNÉ PRYČ VŠECHNY NEČISTOTY ! Tak máte ve svých rukou neomezenou sílu k prosazeni vašich správných příkazů. 
Dokonce i věda ví, že se buňky těla obnovuji za méně než jeden rok. Kdyby mohla být během jednoho roku odstraněna každá 
disharmonie, vyjadřovala by mysl a postava věčné mládí a dokonalost. 

Buď z pocitu falešné pýchy nebo z jiných dětinských důvodů se nechtějí lidé dívat pravdě do očí, protože příčina leží v nich samotných 
! Zvyk kárat své bližní za c o s i , co se děje nám m,je příčinou, zeje nám zatemňována pravda a zabraňuje, abychom ovládli sami sebe. 
Nádherně to bylo znázorněno krásnou formou dětského těla. Toto ukazuje dokonalost, dokud nepřijde dítě do věku, kdy začne vnímat 
nesoulad okolí. Kdyby tento nesoulad nikdy nevnikl do vědomí dítěte, zůstala by navždy zachována dokonalost postavy. 

Nyní přichází otázka: „A KDYŽ JE DÍTĚ JIŽ PŘI SVÉM NAROZENÍ NEMOCNÉ NEBO NEKLIDNÉ ?" Většinou přešel tento stav z 
dřívější inkarnace. V řídkých případech nese znamení silného nesouladu mezi rodiči a dítětem. Při této příčině se dá pozorovat, že dítě 
ve svém růstu a svém vývoji ukazuje stále méně z tohoto narušení. Dokazuje to, že nevyrobilo samo nesoulad, nýbrž že na něj byl 
uvalen rodiči, protože duše nebyla dost silná, aby se z toho povznesla. Zde bychom měli pochopit udivující okolnosti vlivů (sugesce), 
kterými je jednotlivec trvale obklopován. Pozorujeme-li například okolí a spojení lidí, kteří si na sebe zvykli. V tomto přátelském 
vztahu je každý vnímavý k podnětům druhého. Jsou-li tyto disharmonické, skončí toto spojení dříve nebo později. Přesto si není tři 
čtvrtiny lidí, kteří se pohybují ve vnějším světě vědomo, kolika vlivům se otevírají, ať již jde o takové vztahy z okolí nebo stavy, které 
jsou jim líčeny. 

Žák se správným postojem, který si uvědomuje svou „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", bude bez prodlení trvat na následujícím: „JÁ JSEM 
NEPŘEKONATELNÉ CHRÁNĚN PŘED KAŽDÝM NEDOKONALÝM VLIVEM !" Tak můžeme okolo sebe stvořit atmosféru, která 
odvrátí okamžitě veškerá našeptávání, která obsahují ničivé prvky, a která do nás chtějí vniknout. 

Myslím, zeje třeba obrátit vaši pozornost k vašim starým sešitům, které vysvětlovaly: 



„JESTLIŽE SE TI HNED NĚCO NEPODAŘÍ, ZKOUŠEJ TO STÁLE ZNOVU !" Není jiné cesty k vítězství a vládě nad všemi 
omezeními, než vydržet odhodlaně až do cíle. Pochybujete-1 i o vlastním úspěchu, zdržujete o to více vaše vítězství. Oni žáci, kteří 
skutečně začínají rozumět, že mají v uznání a užiti své „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" ke svému použití Univerzální Energii, vědí, že při 
jejím užití není nesoulad možný, protože čím více ji užívají, tím větší je její síla ! 

Pokaždé, když ucítíte KRISTOVO ZJEVENÍ, řekněte: „JÁ DĚKUJI TOBĚ A PŘIJÍMÁM SVĚTLO TVÉ PŘÍTOMNOSTI, tu 'PLNOU 
JÁ JSEM PŘÍTOMNOST' - TO JÁ JSEM KONÁNÍ." Udržujte vždy pevně toto vědění a potom uzavřete dveře před jakýmkoliv 
nevítaným jevem, který zde byl zanechán nebožtíky. 

Nezapomeňte nikdy, že jste Mistry nade vším, co chce přijít a přijde do vašeho myšlenkového světa. Když to nepoznáte a neužijete, jste 
přístupní všem druhům myšlenek a pocitů. Mysliteli na své bližní, tak vězte: „JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, která povede každého k 
dovršení (nějakého určitého činu) !" 

Obrátíme-li naši pozornost na nějaké rušení, dáváme svou sílu věci, která není naší „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ". 

Žehnáni: 

Ty Mocná, Nekonečná „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI"! Těšíme se z Tvého ustavičného proudění, z Tvé objímající Přítomnosti, která 
ochraňuje a řídí životy těchto milovaných žáků. Pomoz jim, aby bez jakékoliv nejistoty vstoupili do hojnosti Tvé Přítomnosti, aby 
mohli žehnat lidem, kamkoliv půjdou. Posilni Své nádherné světlo ve vnějším konání, aby se každý stal velkým zprostředkovatelem a 
druhé léčil, žehnal jim, obšťastnil je a osvítil. 

 

                                                                 ++++++++++ 

 

PROJEV   XXV. 

 

Saint Germain                  25. prosince 1932 VÁNOCE      

 

Vzývání:       . 
Nekonečná „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI"! Shledáváme Jak proudíš do jevů a forem z Tvé prastaré Svátosti, s vědomou inteligencí, aby 
Tvá DOKONALOST na všech stupních života byla zjevena a všechny věci Země, které byly zatíženy lidmi s chybnými vlastnostmi, by 
l y povýšeny do TVÉ VĚČNÉ DOKONALOSTI ! 
Přináším vám pozdravy, zvláště z tajného místa v Arábii, toho Velkého střediska školení pro užití těch Mocných Paprsků. Dnes pro vás 
mám dvě překvapení, JÁ říkám vám: JÁ, protože jsme všichni 
jednotou! 
Předpokládám, že nemusím být uváděn, protože nyní hovořím pomocí paprsku světla a zvuku. 
Mluví  Nada: 

Jak nádherným se zdá být tento den vždy ve vědomí, které je lidem přinášeno vylíčením narozeni KRISTOVY ČINNOSTI v celém 
lidstvu.Tak je tomu také u žáků, kteří si u v ě d o m i l i, co pro ně znamená užití té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", takže uvádějí do 
pohybu dle svých pokynů LÁSKU A INTELIGENCI a mohou řídit onu Neomezenou SÍLU. 

Již tak dlouho by lidé rádi věděli jak dosáhnout KRISTOVA VĚDOMÍ. Prvním mocným krokem je poznáni a UZNÁNÍ té „VELKÉ JÁ 
JSEM PŘÍTOMNOSTI", toho v nás dlícího BOŽSTVÍ. Druhým krokem je použiti této „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", protože když 
řeknete: „JÁ JSEM" a pochopíte, co to znamená, vstoupili jste tím do KRISTOVA VĚDOMÍ. 
To neznamená, že bezodkladně vyjádříte hojnost tohoto Kristova Vědomí, protože dříve, než můžete něco vykonat, musíte vědět, kam 
chcete jít a co si chcete přát. 

Všichni Nanebevzetí šli tou samou cestou a užívají ten samý návod, protože všechny cesty vedou k tomu velkému Centrálnímu Slunci, 
k tomu BOŽSTVÍ! Náš milovaný bratr Ježíš daroval lidstvu jedno z největších dobrodiní nejen tím, že jim dal příklad od svého 
narození až ke svému Nanebevzetí, ale také tím, že vtisknul věčnou listinu do éteru a ta nyní svití a ozařuje lidi. Kdo ještě nebyl 
povznesen (nanebevzat) může si jen obtížně představit, co to pro lidstvo znamená. Je to věčný maják, který odkazuje do světla a na 
příklad Nanebevzetí, jak nám to přesně předvedl Ježíš, ne jako něco. co by mohlo být učiněno. nýbrž co na konci být vykonáno musí ! 

Jakkoliv velké byly ty zázraky, které učinil, dal nám nádherný slib: „DOKONCE I VĚTŠÍ VĚCI, NEŽ TYTO BUDETE ČINIT !" 
Často se žáci diví, jaké větší věci, než činil JEŽÍŠ, by mohly být ještě vykonány. Ale ON nám tímto SLOVEM říká, že ON vykonal 



pouze několik málo těch rozsáhlých služeb, které mohou být nabídnuty našim bližním. Pro nás znamená tento den vždy vědomý začátek 
onoho nejnádhernějšího ze všech KONÁNÍ: 

NANEBEVZETÍ ! V okamžiku, kdy si tuto skutečnost jednotlivý člověk uvědomí, začal postup jeho vlastního Nanebevzetí (povznesení 
těla) a podle toho, jak dalece pochopí tuto pravdu, dosáhne svého cíle rychle nebo bude k tomu potřebovat více času. Moje osobní 
zkušenost byla následující: Když jsem si uvědomila tento význam a začala jsem používat tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", zjistila jsem 
brzy, že jsem již nepozorovala čas ani místo a každým dnem - čím více jsem vstupovala do tohoto rozšířeného vědomí - bylo možno 
snadněji dosáhnout všech věci dle mých přání. Všimněte si: tyto věci ležely uvnitř dosahu mé osobní velící SÍLY ! Z toho povstalo 
vědomí: BOŽÍ LÁSKA JE MOCNOU SOUDRŽNOU SILOU (kohezi), která udržuje všechny věci na svém místě a v jejich spojitosti. 
A tato BOŽSKÁ LÁSKA je ve mně a činí mne nepřekonatelným magnetem pro vše, v čem spočívá má touha ! 

Tato jednoduchá pravda je jednou z nejmocnějších, která je žákovi poskytnuta jako první. Dovolí mu poznat, že se skutečně může 
pozdvihnout nad zdánlivé hranice kolem sebe a krok za krokem to též prakticky učiní ! 

Tím dojde k Velkému Proudění dovnitř i ven tohoto Mocného Vnitrního Já, které v sobě nese podstatu a hmotu každé věci, po které 
může srdce toužit. A všimněte si dobře: vaše schopnost a PLNÁ MOC, dávat této hmotě vlastnosti a formovat ji, jí dovolí přijmout tvar, 
který žádáte,     ať již je to     MÍR, LÁSKA, ZLATO    nebo      O S V Í C E N Í! 

Pravím vám, milovaní žáci, PROBUĎTE SE KE SVÉ VELÍCÍ MOCI. K VAŠEMU PRÁVU,  K VAŠÍ VĚDOMÉ SCHOPNOSTI 
používat ten velký zákon k vašemu dokonalému  zdraví, vašemu věčnému mládí a kráse, k bohatství BOŽÍMU, ke zkrášlení vaši mysli 
a těla, abyste se potom mohli povznést ke zvýšené vládě, do vaší věčné, stále trvající svobody! 

Zažijete-li potom krok za krokem, jak se vám tvoření daří, potom začnete zapomínat na všechny tyto vnější poměry, které kolem vás 
bouří, v nádherném pocitu bezpečného odpočinuti ve Velkém Objeti onoho Mocného Mistrovského Já v nitru, které neuznávalo a 
neuznává ani čas ani prostor ! 

Vy jste Mistři a cvičíte vládu ve svém životě a nad svými světy, dokud nepoznáte, že ta síla a inteligence, kterou používáte, JSOU tou 
„MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ". 

Jak skutečně šťastny jsou všechny ty Já bytosti na zemi, které skutečně plně chápou tuto pravdu ! 

Ježíš řekl: „Poznejte pravdu a ta vás osvobodí !" To je jeden z nejmocnějších jevů této pravdy. Používejte ji, o vy milovaní ! Čiňte tak s 
plnou rozhodností, odstraňte každou pochybnost z vašich myslí a budete trvale stoupat nahoru po oněch stupních úspěchu z drahokamů 
! A podíváte-li se zpět na zdolaný stupeň, rozsvítí se to záření stále silněji a vy se budete očarováni ptát: „Jak jsem mohl chodit tak 
dlouho ve stínu, když byl tento Mocný Plamen Života nade mnou radostně připraven rozpustit bezodkladně všechny mé nešťastné 
chybné výtvory nevědomosti ?"    Říkám vám, vy milovaní, nemusíte na poznání této Mocné Přítomnosti čekat neomezeně dlouho ! 

Vztáhněte po ni ruce ve vší úctě, kterou můžete poskytnout, a ona vás rychle pozdvihne ze všech těchto zdánlivých omezení a oděje vás 
do onoho „Bezešvého křišťálového Roucha", které se blýská v zářícím světle a je opásáno páskem s drahokamem. Je vaším právem 
nosit toto roucho a držet ve vašich rukou blýskající se žezlo vlády, světlomet vaši Mocné Duše, který můžete nasměrovat na jakoukoliv 
věc, na každé místo, do jakékoliv výšky, abyste k sobě přitáhli její skryté jevy. Takového druhu, milovaní bratři a sestry, je obraz 
dovršení, který jsme použili a uskutečnili. A my víme, že to můžete učinit právě tak, jak jsme to učinili my ! 

Nebuďte nikdy unaveni udržovat pevně ve svém vědomí: „JÁ JSEM ta Nanebevzetá Přítomnost", a když řeknete tato slova, tak víte: 
„Ona je tou sama sebe tvořící proudící silou, skrze kterou dosáhnu své plné vlády !" 

Jsem velmi šťastna, že jsem opět doma, kvůli štěstí ve vašich srdcích, a že jsem spatřila ty mnohé stupínky žebříku, po kterých jste již 
vystoupili. Máte to jasné vědomí, že dosáhnete toho Největšího z Darů Božích: tu plnost JEHO SAMOTNÉHO ! 

Cha  Ara: 

Je mi velkou radostí promluvit s vámi také několik slov pomocí světelného a zvukového paprsku a osobně zodpovědět mnohé volání po 
srdci Cha Ary. Musím se často srdečně smát, když pobývám mezi žáky, kteří tolik touží po tom, abych se jim zviditelnil, a někteří z 
nich zadržují i při tom nejmenším nezvyklém pohybu dech, že se to snad nyní stane ! Vím, je to velmi žertovné. Vnější činnost Já by 
naléhavě chtěla nějakou věc a ve stejnou dobu zažívá proti ní všelijaké pichlavé pocity. A tu vám říkám následující, vy milovaní: 
„Neměl bych se vám zdaleka zdát tak hrozným, jak si to přestavujete, proto mi aspoň přisuďte líbivější formu zjevení a současně si 
dovolím přinést milým sestrám trochu růžového oleje !" Otázka: „Z Kašmíru ?" Odpověď: „To by bylo velmi vhodné." Otázka: „Proč 
ne vlastní značku ?" Odpověď: „Máte bystré nápady. Nemusím si svůj olej kupovat jako vy, mám tu výsadu připravit si jej sám." 

Chtěl bych vás, milovaní žáci, velmi povzbudit, abyste v sobě v dobré vůli podrželi onu Nádhernou „Přítomnost Lásky", a to nejen pro 
nás, ale také pro vás všechny mezi sebou, protože to vytvoří nádherné poměry v těch, ve kterých se skokem rozšíří vědomí. Doporučuji 
vám uchovat v sobě pocit jistoty při uznání naší „Přítomnosti" a u vědomí vaší schopnosti používat vaši „JÁ JSEM Přítomnost", protože 
se to bude nyní dařit vždy lépe. 

Nenechte si vzít odvahu při vašem voláni po našem viditelném zjevení. Váš sluch je v dokonalém pořádku, to vám zaručuji. Vašemu 
volání však ještě něco chybí. Z a d a -1 i si žák nějakou věc, jek úspěchu zapotřebí určitá vibrace, která se nedá vysvětlit, kterou lze 
spatřit pouze z vnitrní činnosti. 



Amerika 

„Ó, Ameriko ! Vzácný drahokame v koruně, v diadému Země, oné ozdoby staré moudrosti a světla ! Opět získáš moc své plné 
mladosti, přes všechny zdánlivé překážky a domnělé protidůkazy dnešní doby. Ve tvé duši, o mocná Ameriko, je síla se osvobodit od 
brzdných špalků, které na tobě lpi, od brzdných špalků egoismu a vnější zaměstnanosti neprobuzené lidské bytosti. Dostaneš se opět do 
hojnosti onoho světla, které si od narození přísluší." 

Milovaní žáci - toto zmíněné záření - ať již se může vnější činnost projevovat jakkoliv, nedovolte, aby toto zdání zakotvilo ve vašem 
vědomí, stejně tak jako našeptávání jiných o Americe. 

Stůjte radostně za svou vládou danou vám Bohem, poznejte pravdu, hleďte na Ameriku jako na osvobozenou, řízenou Boží láskou a 
spravedlností. 

Ta síť, do které se zdají temné síly Země vtahovat Ameriku, ještě najde svého mistra. „Meč pravdy a světla" rozetne tu síť na kousky a 
učiní z ní otvor pro kříž svobody, světla a spravedlnosti. 

Vůči věcem a jejich zdáním, které nemůže jednotlivec změnit, je nejlepší zavřít své oči a uznat tu Mocnou Sílu té „JÁ JSEM 
Přítomnosti" a uvést ji do pohybu. 

Milovaní žáci, což nevidíte, jak je krajně prostoduché uznat ten klam, ať již vznikl našeptáváním nebo jinak, to klamné zdání toho, co 
nechcete, nechť se to tyká národa nebo státu nebo vaši osoby ! Máte přece takovou neobyčejnou výsadu použít tu Mocnou „JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOST", aby napravila každý jev, který je méně než dokonalost ! Stalo se již člověku zvykem vidět nedokonalost tam, kde my 
vidíme dokonalost. Poznáte-li nyní tu Mocnou „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", přijměte její dokonalost po každou hodinu dne. To 
znamená, že si nejméně jednou za hodinu vašeho denního bdění řeknete: 

,,JA uznávám tu plnou činnost mé'Mocné JÁ JSEM Přítomnosti'!" Pokaždé, když si toto potvrdíte, zabudováváte to silněji do vašeho 
vnějšího konání, protože vy tu sílu již používáte. Proč potom neuznat pro všechny časy co toto je, co užíváte a tím Mu dát vládu, kterou 
si přeje zprostředkovat vám ? 

Tímto způsobem můžete uvést do činnosti pro svobodu, k ochraně a k blahu Ameriky, vaší milované vlasti (a každé jiné země) 
nepřekonatelnou silu. Nemůže se vám ani zdát o tom, jak mocnou opravující energii spustíte, když jeden nebo více uvede vědomě do 
pohybu tuto Nepřekonatelnou Univerzální Sílu. 

Proč naslouchat neustálému nářku a popudům všeho druhu ničivých činností ? Vy víte, že je ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" stráví a 
přehodnotí všechny tyto energie na svobodu, ochranu a dokonalost (Ameriky) a celého světa. 

K vašemu povzbuzení bych chtěl říci, že všichni ti lidé, kteří způsobili příčiny dnešních poměrů, nepředvídali, že nezvládnou vývoj. 
Mnozí z nich ztratili svůj vnější vliv na zhoubný směr. Tak uvidí oni, kteří se pokusí obnovit hospodářský rozkvět neomezeným 
prodejem piva, jak se věci vymykají z jejich rukou a místo krátkého zdánlivého rozkvětu bude následovat rozkvět skutečný. 

Tak přijde také tentokrát, jako vždy v dobách zdánlivého chaosu, znovu mír na Zemi, blahobyt lidem a světlo Krista, které se rozšíří do 
srdcí lidí, pronikne Zemí a přitáhne, co jeho jest. Znovu žádám milované žáky, k jejich blahu, aby se nezabývali disharmonickými 
věcmi déle, než je zapotřebí pro porozumění situaci. (VELMI DŮLEŽITÉ !!!) Potom se od nich zcela odvraťte a již je nikdy neudržujte 
ve své pozornosti, protože co pěstujete a trpíte ve vašem vědomí, to se projeví ve vašem životě a ve vašem světě. Tak naplňte své 
vědomí tou „VELKOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTÍ", která nese ve svých rukou Mocné Naplnění každého vašeho přání. 

Spatřujte dokonalost všude ve vašem životě a ve vašem světě !!! Nedovolte, aby se vás dotkly nebo vás znepokojily omyly ostatních, 
protože jim pouze můžete pomoci, když budete vidět DOKONALOST - a vědět, že za klamným stínem stojí svítící bílé SVĚTLO té 
„JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI". 

Toto, vy milovaní, je můj vánoční pozdrav vám. Má matka a ostatní Nanebevzetí, některé z nich neznáte, vám posílají své pozdravy 
lásky, míru, bohatství a síly, aby vám žehnali na vaší cestě k vašemu konečnému vítězství a dokonání. 

Saint Germain: 
Tedy naštěstí nemůže rozhlasová společnost zatížit náš vysílač kvůli přesčasům. Kdyby o tom věděla, tak by nám své požadavky 
sdělila. Na závěr bych chtěl žáky ještě požádat, aby poznali: řeknete-li „JÁ JSEM", ať již k jakémukoliv účelu, neuvedu do pohybu na 
svůj cíl pouze tu „Velkou JÁ JSEM Přítomnost", nýbrž měli byste si být vnitřně vědomi, že tato Přítomnost v sobě obsahuje sílu. 
která vytváří, rozšiřuje a nechává proudit sama sebe.  
Opakováni je dobré a často také nutné k prohloubení přesvědčeni. Avšak při dnešních pokrocích by si měli být žáci více vědomi své 
vrozené, niterné,samu-sebe udržující sily ! To by dalo vnějšímu vědomi plné porozuměni této síle. A je-li vnější konání rozumu 
zaměstnáno jinými povinnostmi, může byt jednou za hodinu vyslána ta sila toho „JÁ JSEM" dopředu do konání, aniž by narušovala 
vnější práci žáka ! JE VELIKOU CHYBOU ŽÁKA NECHAT SI VTISKNOUT DO SVÉ MYSLI, ŽE NEMÁ PRO TYTO VĚCI 
ŽÁDNÝ ČAS, když to trvá pouhý okamžik, poznat silně tu Mocnou Nepřekonatelnou Činnost své „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", ať je 
již pozornost zaměstnána jakkoliv. Následující věta se může projevit jako velmi užitečná: 

„JÁ JSEM TA MOCNÁ PŘÍTOMNOST, KTERÁ VLÁDNE ČASEM, VEŠKERÝM ČASEM, KTERÝ POTŘEBUJI PRO POZNÁNÍ 
A POUŽITÍ TÉTO MOCNÉ PRAVDY !" Během dne se dá častě) i krátce udržet ve vědomí: „JÁ JSEM TA JEDINÁ INTELIGENCE 



A PŘÍTOMNOST, KTERÁ JEDNÁ !" To přirozeně vyrovná záležitosti podle potřeby. Je tak snadné uvést vědomí do pohybu, když 
se nenecháme omezit žádným pocitem ohraničeni. 
Chrám Světla 
Stojí v éterickém pásmu nad atmosférou Země. Z tohoto pásma jsou posílány paprsky atmosférou k Zemi. Éterické pásmo okolo Země 
a Venuše je velmi rozdílné. Venuše leží  uvnitř éterického pásma. Země pod ním. 

VAROVÁNÍ: 

Neuznávejte nikoho, kdo je nástrojem temných sil. Vězte pouze jedno: „EXISTUJE POUZE TA JÁ JSEM PŘÍTOMNOST, 
INTELIGENCE. SVĚTLO A SÍLA, která jedná! Nestarejte se o žádné osobní konání, ať je to cokoliv a kdykoliv ! Úkolem žáka je, 
vidět DOKONALOST, cítit ji, být jí.ať se již cokoliv pokouší lidské zdá ní předstírat! 

Žehnáni: 

Ze srdce Tvého velkého Ticha, o. Mocná „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" přichází řešení všech věcí, DOKONALOST všech věcí, protože 
Ty jsi tou jedinou vládnoucí SILO U, DOKONALOSTÍ a INTELIGENCÍ v každé vnější zkušenosti. Ty jsi Přítomnost, která ovládá 
každý lidský výraz ! Jen pokud jsme schopni vidět ve všech věcech Tvůj DOKONALÝ JEV, přivedeme tu DOKONALOST k tomu, 
aby se p r o j e v i l a ve všech věcech ! 

 

++++++++++ 

 PROJEV XXVI. 

Saint Germain:                                                   29. prosince 1932 Vzývání: 

Ty Mocná, Nekonečná Přítomnosti ! Vše-objímající LÁSKO, nekonečná ve své činnosti, dobrotivá ve své milující síle, zdravíme Tě ze 
srdce, tváři v tvář a necháme k Tobě proudit věčně naši vděčnost za proud Tvé mocné SÍLY, za použití Tvé řídící MOUDROSTI, za 
Přítomnost Tvého BOHATSTVÍ v našich domovech a k našemu použití. Zdravíme nás samotné jako činnou část Tvého Já, jasně si 
vědomi Tvého BOŽSTVÍ a udržujeme každou hodinu Tvou nejvyšší nařizující moc. Přináším vám pozdravy od velkého zástupu, který 
bdi nade vším konáním připraven pomoci ! 

Všichni se vroucně radujeme z nádherné láskyplné Přítomnosti žáků, z té velké harmonie a radosti, z dosaženého vysokého stupně. 

Jak mocně se může a bude jevit tato zázraky působící Přítomnost, „JÁ JSEM", její nařizující výsost, když se udrží takovéto nádherné 
bytí ! Ujišťuji vás, toto se může stát vždy větším vrůstáním do pochopeni oné BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI v její nejvyšší síle BOŽÍ LÁSKY. 
Každý žák by měl s určitou jistotou myslet na to, že touto oživující silou té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" uvede do činnosti všechno 
uvnitř své bytosti, ať je to dobré nebo ne. Leží-li ve vědomí utajeno (latentni) rozhořčení, zášť nebo sklon ke kritice a k tomu mít stále 
pravdu, pak se to všechno vyvalí na povrch, aby to tam mohlo být stráveno. Ujišťuji vás,  n e s t r á v i -1 i  žák tato vystupující hnutí, 
pak ona stráví jeho. Zpozoruje-li někdo, že se rozčiluje, pak by se měl ihned chopit otěží a pomoci „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" 
vyslovit příkaz: „TOTO JE TŘEBA HARMONICKY OVLÁDNOUT !" Při pokračování, žáci, je tou největší věci: NÁPRAVA SAMA 
SEBE .A za všechno, co trpíte ve vás a okolo vás, musíte vyčinit sami sobě, a n e osobám, místům, poměrům nebo věcem. Tento postoj 
je pro další vývoj nezbytný ! 

Tito žáci dosáhli nyní stupně, kdy musí být tyto jemné podmínky jasně a důkladně pochopeny, jinak se nestanete nad nimi mistry. 
Znovu vám říkám: „Buďte stateční !" Protože kráčíte mohutně k sebeovládáni - tomu plnému uznání těchto mocných životních zákonů - 
a k připravenosti použit ten mocný bič sebe nápravy. Otevřeně a z vlastni zkušenosti vám říkám, že vnější činnost, kterou nazýváme 
lidskou, musí být školena a očištěna, dříve než MUŽE BÝT PODŘÍZENA BOŽÍMU PŘÍKAZU ! 

Dal jsem vám použití  - skrze plamen ruky -  protože mysli některých žáků jsou schopny se rychleji vyladit výše, než atomická struktura 
těla, které má být povzneseno. Vedeme-li ruku nad tělem, přizpůsobí se atomická struktura těla oživeni mysli. JÁ JSEM, stejně jako 
ostatní, tak šťasten a rád připraven nabídnout žákům veškerou podporu, přesto však existují určité hranice, které nesmíme překročit 
vzhledem k vlastnímu sebe-vědomému vývoji žáků, který  m u s i   o n i  s a m i   d o v r s i t ! 

Přesto: každý žák vlastní vše, aby mohl být dobré mysli. Nikdy však nezapomeňte, že , nesmíte nikdy dělit pozornost té „JÁ JSEM 
Přítomnosti". Učiníte-li to, uvolníte PROUD SILY a odvedete jej na věci vnějšího světa a toto zpomalí zcela jednoduše váš pokrok. 
Hovořím ze zkušenosti. Není možné dělit pozornost, protože musí být zcela dána té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", ABY MOHL BÝT 
PŘEKROČEN URČITÝ BOD DOVRŠENÍ ! Nechtěl bych vylekat žádného žáka pod tímto zářením, přesto však musím říci pravdu: 

„NEJSOU-LI MILOVANÍ ŽÁCI, KTEŘÍ BYLI PŘIVEDENI POD TOTO ZÁŘENÍ, SCHOPNI UDRŽET ZCELA SVOU 
POZORNOST NASMĚROVANOU NA TU „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", UZAVŘE SE PRO VŠECHNY NA DLOUHOU DOBU 
BRÁNA NAŠÍ PODPORY PRO NĚ !" 

To se nemusí stát, když budou žáci poslouchat pokyny a opravdově se snažit a pokaždé, když se chce pozornost rozptýlit, ji s plnou 
rozhodností znovu soustředit a prohlásit: „JÁ DÁVÁM VŠECHNU SÍLU TÉ -JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI', KTEROU JÁ JSEM A 
ZDRÁHÁM SE SE VŠÍ ROZHODNOSTÍ UZNAT KDY NĚCO JINÉHO !" 



Chtěl bych žáky připravit na to: Přijde čas, kdy již nebudou podporováni našimi posly, nýbrž se budou muset spoléhat na své vlastni 
schopnosti přidržet se tak pevným stiskem té „JÁ JSEM Přítomnosti", že budou moci přijímat její mocnou podporující SILU. Je to 
zbytečné a je to omyl, když si žák po dlouhých měsících trvajícím vyučováni dovolí nechat se něčím jeden den nebo vždy několik dní 
deptat nebo pochybovat o té vnitřní sile nebo svých schopnostech ji použit. Tento dětinský postoj MYSLI uzavře brzy tu bránu, když 
nebude překonán. 

Každý žák by měl zaujmout souhlasný postoj ve stejném okamžiku, kdy se pokouší do jeho mysli vniknout jakýkoliv nesoulad. Měl by 
uplatnit svou vládu ujištěním: 

„JÁ JSEM TA VŠEMOCNÁ VLÁDNOUCÍ PŘÍTOMNOST MÉHO ŽIVOTA A MÉHO SVĚTA, a já jsem mír, harmonie a odvaha 
vlastní síly, které mne nesou vesele vším, cokoliv se mi postaví do cesty !" Je tak důležité, že žáci mohou používat učební texty. 

Přerušíme proto vyučování dokud nebudou hotové spisy připraveny. Ten „Velký soudce" potom přezkouší, jak dalece jsou jednotlivci 
schopni používat učení těchto textů a podle toho určí, co je třeba dále. Nesmíme za žádných okolností vyvést žáka výše o jeden stupeň 
dříve, než se v něm zcela upevní. 

K ochraně žáků se musím zmínit: jestliže by je jim ukázaly určité jevy, musí zůstat po celou dobu klidní a uvolnění a kráčet vesele dále 
a nedovolit své pozornosti se u těchto jevů zdržovat. Je snadno možné, že někteří z vás žáků nasbírali z minulého porozumění dostatek 
sil ke konání jistých jevů u určitých bodů. Stane-li se tak, měli by vždy pevně prohlásit: „JÁ JSEM ta ovládající Přítomnost této věci a 
činím ji užitečnou v jejím nejvyšším výrazu !" 

Vidíte, že všechno toto udílené učení je pouhým zlomkem toho, na čem může žák stavět. Vždy musí dbát idejí, které přicházejí z jeho 
nitra, aby se stále více rozšiřovaly!  Jako první předpoklad si má každý žák na Zemi, který se chce trvale pozvednout k velkým 
výkonům, vždy připomínat: „JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST A INTELIGENTNÍ ČINNOST !" 
Kdo se řídí dle této první zásady, nikdy se nezmýlí ! 
Ujišťuji vás, milováni žáci. nemusíte toužit po žádných zjeveních nebo šije přát, protože ve vašem neustálém pokroku vám bude 
přírodní zákon vaší bytosti přinášet přebytek takových průkazných zjevení, jakmile na to budete připraveni. Pamatujte si dobře, že 
přitom nenarážím na zjevováni nějakého z Nanebevzetých Mistrů, protože to je zcela jiná věc a nesmi být posuzována v žádné m 
případě jako obvyklé zjevení (fenomén). 

S velkým zájmem jsem sledoval tu Vnitřní Činnost žáků minulé úterý a středu. Bylo opravdu obšťastňující vidět, jak se v nich 
rozšiřovalo vnitřní světlo, protože se nyní množila síla lásky. Nikdy by žáci neměli zapomenout: „Řeknou-li 'JÁ JSEM', učiní tu vnější 
činnost mocným magnetem světla, které bude dosaženo a rozšířeno." 

Myslím, že by bylo moudré pro každého žáka, zaujmout nyní nebo při začátku užívání tohoto učení a rukopisů postoj: „VELKÁ JÁ 
JSEM PŘÍTOMNOSTI, pojmi mne do sebe, pouč mne tam a dej, abych udržel tato vnitřní učení plně v paměti !" 

Pro posly světlaje toto školení velmi podstatné. Avšak ta myšlenka, jít nyní sám, by neměla v žádném případě vzbuzoval obavy nebo 
napětí, protože takový postoj by mohl lehce uzavřít vnější paměť vnitřním prožitkům. 

Musím se sám pro sebe usmívat když vidím, jak blízko jsou někteří žáci u těch nejúžasnějších věcí, přesto důvěřuji tomu, že zůstanou 
vždy veselí a klidní, ať JÍŽ zažijí cokoliv, a že budou vždy vědět: „JÁ JSEM ten Jeden, Věčný, sám-sebe udržující život v činnosti", a že 
navždy odstraní ze své mysli představu, že existuje někde ve vesmíru něco jako takzvaná smrt. Vnější činnost - mysli a světa - je 
pomíjivá mája, prchavá jako pouštní písek, a nikdy by jí neměl někdo věnovat i tu nejmenší pozornost, protože: „JÁ JSEM Věčný 
Život, JÁ neznám žádný začátek a nikdy nenaleznu konec !''Ze srdce toho Velkého ticha přichází ten neustále se vylévající proud 
života, kterého je každý jednotlivec, bytost Já (individualizace) součástí. Tento život jsi ty. Věčný, Dokonalý, existující z vlastní 
Síly!"A roucha, do kterých se (život) odívá, nemají nejmenší význam když zjistíme, že jsou připravovateli toho „Bezešvého Roucha", 
které se samo udržuje, svítíc všemi barvami duhy ! Potom se budeme těšit z onoho Věčného Roucha, které zde vždy nezměněně svítí, 
které vzdáli jednotlivce z koloběhu příčin a následků a činí jej bytosti, která je už j e n příčinou. Příčinou je záření BOŽÍ lásky, vždy se 
vylévající ze svého vědomí, z toho Vyrovnaného, Zářícího BOŽSKÉHO STŘEDU, ze srdce té „JÁ JSEM Přítomnosti", toho Věčného 
Mládí a Krásy, které znamenají Vševědoucí Přítomnost - a která ve svém Sebevědomém Konáni vše zahrnuje do sebe: „Minulost, 
přítomnost a budoucnost, které jsou přece všechny pouhým JEDNÍM VĚČNÝM NYNÍ!" Tímto způsobem se už navždy vyloučí čas a 
prostor, vymaže se. Potom naleznete svůj svět zalidněn dokonalými bytostmi, vaše domy ozdobeny nejvybranějšími drahokamy a vy 
budete stát ve středu vašeho tvoření jak „klenot v srdci lotosového květu" -jeho listy jsou vašimi silnicemi jejich DOKONALÉ 
ČINNOSTI. 

Je to skromný obrázek toho, co stojí před vámi, co vám kyne z vašeho Dokonalého Věčného Domova, abyste přišli do jeho záření. 

Jak vidíte, cítím tyto nádherné paprsky a kdyby se každý jednotlivec, zvláště ze žáků, mohl postavit doprostřed Přítomnosti BOŽÍ 
LÁSKY a pevně se tam udržet, jakých nádherných zážitků by se mu dostalo, kdyby se mu podařilo zabránit rušivému působení vnější 
činnosti rozumu ! 

Kdo zachová postoj: JÁ JSEM ta Přítomnost BOŽÍ LÁSKY po všechny časy, ten zažije takové nádherné věci ! Kdo s vroucím citem 
použije tuto větu, udrží kdykoliv uzavřenu bránu vnější zaměstnanosti rozumu. 

Řešení každé otázky je vždy ihned po ruce, protože ta „JÁ JSEM Přítomnost" v sobě navěky vše skrývá! 

Touha pudí řešeni, aby se viditelně ukázalo ! 



„JÁ JSEM" je ten Inteligentní Činný Princip v nás, srdce naší bytosti, srdce planety a srdce celku (systému). Nemohu se zdržet toho, 
abych nepřipomněl znovu žákům - protože oni by to již nikdy více neměli zapomenout: - „Kdykoliv řeknete: 'JÁ JSEM', uvolníte tu 
Jedinou, Všemocnou, Inteligentní Energii a Sílu, ten element, který existuje sám o sobě !" Držte se tohoto věděni a vytvoříte si ty 
nejvyšší a nejnádhernější podmínky. Díváte-li se do slunce na obloze, hledíte ve skutečnosti do velkého Centrálního Slunce, do 
vlastního srdce té „JÁ JSEM Přítomnosti". Co se týká vašeho těla, musí vám zůstat bezpodmínečně srozumitelné: „Ta JÁ JSEM 
Přítomnost ovládá zcela toto pozemské tělo a nutí jej k poslušnosti." 

Čím více pozornosti budete věnovat vašemu tělu. tím více bude vašim pánem, který bude od vás vyžadovat stále více. 

Je-li pozemské tělo trvale, nemocné nebo narušené, dokazuje to, že jsme mu během řady let věnovali pozornost, od jednoho rušení k 
druhému a ono se nikdy neuzdraví, dokud nezaujmeme souhlasný postoj a nepřinutíme tělo k poslušnosti. Jistěže můžete ve svém těle 
vytvořit co chcete, když upnete svou pozornost na jeho dokonalost a nikdy pozornosti nedovolíte, aby setrvávala u jeho nedokonalosti. 

Chcete-li pozdvihnout tělo, použijte věty: „JÁ JSEM ta nařizující Přítomnost!" Uklidní to vnější čilost, takže naleznete v činnosti lásky 
svůj střed. Cítíte-li nesoulad, odvraťte se od něj ve stejném okamžiku. Máte ve svém vědomí žezlo moci: Použijte jej nyní! 
Uposlechněte Ježíšova přikázání:,,Nesuďte žádného člověka podle jeho masa". Znamená to přesně to, co říká: neuznávejte žádnou 
lidskou nedokonalost, ať již v mysli nebo cítění, či ve slovu a činu. 

Cha Ara, jeho matka Nadá a Saint Germain pracovali se vši silou na rozšíření vnitřního světla v každém z přítomných. Přáli bychom si, 
aby to mohl každý z žáků v nitru vidět. Stalo by se jim to nezapomenutelným zážitkem. 

Mocnou pomoc v těžkých problémech nabízí jednoduché vědomí: „BOŽE ve m n ě , ty 'JÁ JSEM Přítomnost', vystup! Ovládni tuto 
situaci a přines harmonické řešení !" To bude činit divy. Přivolá to bez prodlení tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" a ta se pustí do práce. 
Ježíš řekl: „Proste, pak vám bude dáno. Hledejte, pak budete nalézat. Zaklepejte, pak vám bude otevřeno!" Řekněte ke svému 
Božskému Já: 

„Hleď, Ó BOŽE ! Přijď a-ujmi se této věci !" BŮH si přeje, abyste Mu umožnili tvořit. To uvolní přiliv BOŽÍ SÍLY, INTELIGENCE a 
HMOTY, které k vám přitekou, aby splnily váš příkaz. 

Žehnání: 

Ty Mocná, Přikazující „JÁ JSEM Přítomnosti"! 

Udržuj svou vládu v srdci a vědomí každého žáka, nařiď činnosti života, aby přivedla k výrazu svou hojnost, postav se jako stráž před 
bránu mysli jednoho každého, aby připustila jen to, co je nápomocné a harmonické. Požehnej každému onou silou, která upevňuje a 
připravuje k harmonickému úspěchu. Děkujeme Ti! 

++++++++++ 

 

 PROJEV XXVII. 

Saint Germain:                                                   24. prosince 1933 Vzývání: 

Ty Mocná, Vznešená Sílo Kristova, vzrostlá do plné velikosti ! Zdravíme Tě znamením srdce a hlavy a přijímáme hojnost Tvé Mocné 
Síly tak, jak byla zjevena srdcím žáků (a národu Ameriky). Uznáváme plnost Světla a Jeho osvěcující Přítomnost v srdci a mysli 
jednoho každého. Letí s takovou mocí, že to každému přináší ODVAHU a SÍLU k vykonání nutného vědomého úsilí, které dovolí té 
„Mocné JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" zvýšit atomickou strukturu do jeho plného vzkříšení. Nyní chci ustoupit stranou a nechat ze srdce 
hovořit našeho Milovaného Bratra: 

Projev Ježíše: 

Přináším vám lásku a pozdravy od mnohých Nanebevzetých, z nichž některé znáte a některé ne. 
„JÁ JSEM to světlo, ta cesta a ta pravda !" 

To je ten vánoční zvon, který ještě stále zni celou oblastí kosmické činnosti. Smysl a síla těch slov „JÁ JSEM" vám byla nyní 
vyložena. Ve vašem porozumění naleznete čarovný kruh, ve kterém se můžete pohybovat, aniž by se vás mohla dotknout lidská 
disharmonická činnost. Nestačí ovšem tu Přítomnost pouze vědět, musí být spíše prakticky žita i v tom nejjednodušším konání. 

Zkoušíte-li uskutečnit něco pro vás neobvyklého, cítíte se často nejistě a nesměle. Naučíte-li se používat to „JÁ JSEM" ke splnění 
vašeho přání nebo k řešení nějaké otázky, bude vaše důvěra stoupat a to použití se vám určitě podaří. 

Žáci by si měli vždy zachovat porozuměni toho, že jenom v tom „Velkém Mlčení", v tichu toho vnějšího, proudí Vnitřní Síla, která v 
nich stále je, k rostoucímu dokonání. Potom brzy zjistí, že i když myslí jednom na svůj Mocný zdroj a pramen, na to JÁ JSEM, pocítí 
stupňováni životni SÍLY, moudrosti, což je uschopní pokročit kupředu s pocitem mistrovství, které jistě široce o t e v ř e , z omezeni 



jejich lidského stvoření, jednoho dne tu bránu do nesmírnosti jejich skutečné SVOBODY ! 

Tak často vidíme v srdcích to toužebné přání po důkazech, po podivných zjeveních a dějích k posílení pro cestu nahoru. Ujišťuji vás, 
požehnané děti Světla, nějaký důkaz, který leží mimo vaše Já, je jednom dočasný, nemá žádného trvání. Oproti tomu je každý krok, 
který učiníte a vyzkoušíte skrze vaše vlastní vědomé použiti, nepomíjejícím konáním. A když budete pokračovat a vaším sebevědomým 
použitím se přiblížíte k Mistrovství, splníte nejen pouze vaše denní úkoly, nýbrž zvýšíte své VĚDOMI až shledáte, že padla veškerá 
omezení. Tímto způsobem se navždy uzavře brána před lidskou omezenosti. Jak byla moje vnější postava ukřižována, tak i vy přibijte 
pevně vaším zvýšením vědomí - hřebíky bránu těm /vámi samotnými stvořeným omezením a vězte, že vám patří vláda! Mnohým 
žákům, kteří se tak toužebně chtějí povznést (dokončit své Vzkříšení), radím naléhavě používat toto ujištěni: „JÁ JSEM TO 
VZKŘÍŠENÍ DO SVĚTLA !" Uschopní to vaše vědomí, aby se rychleji pozdvihlo z máji lidského tvoření. Nelze dostatečně často 
zdůrazňovat: ŽIJETE-L1 V TÉ NEJVYŠŠÍ SÍLE TÉ „JÁ JSEM" PŘÍTOMNOSTI A UZNÁTE-LI JI PLNÉ, zažijete, že neustane 
pouze vnější zápas, nýbrž že vás budou s vašim hlubokým vniknutím do Světla nyní opravdově a skutečně vyhledávat věci, které jste 
tak dlouho vážně hledali. Přesto rozeznáte v té době zcela jasně tu neskutečnost formy a její pomíjivou činnost. 

Budete tedy potom vědět, že vše, co si můžete přát, leží ve vás a ve SVĚTLE okolo vás, a že to Vnější, které se zdálo být tak důležité, 
nad vámi ztratí svou velkou poutající moc. Pak se vám dostane radostné svobody ve vztahu k vnějším věcem, které k vám spěchají. To 
je ta skutečná činnost vnějšího ovládání.  Budete-li si vnitrně vědomi těch nejvyšších sil, kterým můžete vládnout, budete 
v ě d ě t, že si můžete přitáhnout k sobě v š e c h n o , co potřebujete, aniž byste poškodili nebo zarmoutili nějaké jiné z BOŽÍCH dětí. 
Tato pravda musí zůstat trvale ve vědomí živá, protože svědomité duše musí bez váhání a údivu vědět, zda je pro ně též úspěch správný, 
když těm ostatním okolo nich se nic nedaří. Neboť vás ujišťuji! VAŠE NEJVĚTŠÍ SLUŽBA SPOČÍVÁ V TOM, ŽE ZÍSKÁTE PRO 
SEBE SAMOTNÉ MISTROVSTVÍ A SVOBODU ! 

Tím budete schopni rozdělovat světlo, aniž by se vás dotýkala a ovlivňovala lidská stvoření, ve kterých se musíte pohybovat. 
Nedopusťte nikdy, abyste se cítili smutnými nebo stísněnými, když jiné z BOŽÍCH dětí není ještě připraveno přijmout SVĚTLO, 
protože jestliže nepřijde ke světlu vlastni volbou, pak učiní většinou jen přechodný krok vpřed a klesne znovu zpátky. 

Kdo si začne dobývat vědomou nezávislost na těle, porozumí brzy, jak jsou tyto vnější věci závislé na čase a světě nedůležité. A kdo 
vstoupí do toho Univerzálního Vědomí nebo do Velké Kosmické Činnosti shledá, že je důležitý jen ten vstup do SVĚTLA. Potom 
zažije radost té Vnitrní Přítomnosti a jejího Nepřekonatelného Tvoření a jeho srdce bude plesat blažeností ! Krátce předtím, než jsem si 
uvědomil můj celý úkol, živě přede mnou stálo pochopení: 

„JÁ JSEM TA PŘÍTOMNOST, KTERÁ NIKDY NESELŽE A NIKDY SE NEMÝLÍ", a toto bylo, jak jsem se později dověděl, tou 
SILOU, která mne nesla a uschopnila mne, BÝT tím VZKŘÍŠENÍM A ŽIVOTEM ! Je opravdu škoda, že některá místa svatého písma 
byla zakalena a zatemněna lidskými představami, ale JÁ JSEM také velmi vděčen, že některá místa nedoznala změn. Více než tři roky 
jsem trvale používal také jinou představu: 

„JÁ JSEM STÁLE TOU VZNEŠENOU SILOU ČIRÉ LÁSKY, KTERÁ PŘEKRAČUJE KAŽDOU LIDSKOU PŘEDSTAVU A 
OTEVÍRÁ MI BRÁNU KE SVĚTLU V MÉM SRDCI !" Později jsem se dozvěděl, že jsem tím mocně prohloubil svou vnitřní vizi. 

Chtěl bych říci, abych odpověděl na opravdovou touhu v srdcích mnoha žáků, že jsem během těch let - kdy se zdá, že písmo o mé 
činnosti nic neví - hledal vysvětlení pro Světlo a Přítomnost, které jsem v sobě cítil a putoval jsem od místa k místu. Ujišťuji vás, 
milovaní žáci, že to nešlo s tou lehkostí, jakou máte k dispozici dnes. Kdo byl se mnou onoho dne ve spojení, byl tak šťasten, že obdržel 
poznatky o oněch nezaznamenaných zážitcích. Protože jsou neobvyklého druhu, bylo považováno za moudré nepředkládat je všem. Tak 
tomu bylo za všech časů, když začaly největší zážitky dávné minulosti blednout. Jestliže ti, kteří následovali, nebyli dostatečně 
pokročilí, aby mohli poznat pravdu, tak se lidstvo připravilo o nádhernou velkolepost. Dnes však přišla lidem na pomoc Kosmická Síla 
Kristova, která byla pro mne tak skutečná. 

Svým přirozeným popudem se zvýraznit, nalézá trvale a jistě svou cestu do srdci a myslí mnoha lidí. Odpovídajíc rozsahu smí být 
chována velká naděje, že tato činnost umožní odkrýt závoj lidských stvoření. Velmi mnoho lidi bude vidět znamení a zázraky - a cítit je 
ve svém vlastním srdci. Potom již nebudou moci být odvráceni od pravdy skrze lidské pochybnosti a obavy. 

Strávil jsem nějaký čas v Arábii, Persii a Tibetu. Moje cestovatelská léta jsem ukončil v Indii, kde jsem - i když jsem to tenkrát nevěděl 
- potkal milovaného Mistra, který již uskutečnil své vzkříšení. Silou jeho paprsků mi bylo darováno jedno zjevení za druhým, jimiž mi 
byly předány výrazy a hlavní věty. které mne uschopnily udržet vnější činnost pod kontrolou, a z již neměla déle tu sílu, aby mne rušila 
nebo zadržovala ! Tenkrát mi byla zjevena celá nádhera mého úkolu, a také Věčná Kosmická Listina, která vznikla k blahu a osvícení 
lidí, kteří následovali. 

Bude vás zajímat se dozvědět, že to byla Činná Kosmická Listina, která se lišila od všech ostatních v tom, že v sobě skrývá něco 
zvláštního, a to ještě i dnes: totiž ten vpřed se deroucí impuls, pro který byla a ještě stále je a také zůstane lidská mysl magnetem. To je 
tou příčinou, proč ty výrazy a hlavní věty, které jsem tenkrát lidem sdělil, byly během všech těch staletí stále živějšími. Vzletnost 
způsobená touto činností, podpořená jinými 

Mocnými (na zemi směrovanými paprsky), uschopní mnoho lidí, aby se zakotvili pevně v pravdě a v jejím praktickém použití, že se 
zdaří nejvyšší tvoření. PRO LIDSTVO NENÍ ŽÁDNÝ KROK TAK ŽIVOTNĚ DŮLEŽITÝ, jako to POZNÁNI TOHO „JÁ JSEM" - 
jeho původu, jeho životního pramene a Jeho nejvyšší síly, která může a má být každým jednotlivým člověkem vědomě prakticky 
použita. Bude překvapující, jak dalece se během tři let rozšíří tato jednoduchá a přece tak všemocná pravda mezi lidi. 



Protože všichni, kteří o ní přemýšlejí, kteří prakticky používají svou Přítomnost a Silou BOŽÍ LÁSKY VĚDOMÉ ŘÍDÍ SVOU 
ENERGII, naleznou pro sebe otevřený nový svět míru, LÁSKY, zdraví a blahobytu. 

Všichni, kteří umí používat své poznání toho „JÁ JSEM", se již nikdy nenechají utlačovat nesouladem nebo poruchami ve svém 
domově, ve svém světě nebo ve svých činnostech. Pouze uznáním nedostatků místo uznáni (akceptace) té Plné Síly Mocné „JÁ JSEM 
Přítomnosti" dovolí jednotlivec, aby jej rušily tyto lidské představy a tvořeni. Žák by měl neustále hledět do svého lidského Já, aby 
rozeznal, jaké zvyklosti a tvořivé projevy mají být vyjmuty a odstraněny. Protože se může osvobodit pouze tehdy, když odmítne v sobě 
nadále trpět zvyk kritiky, domněnku, že mám vždy pravdu a odsuzování ! Skutečná činnost žáka spočívá v tom, učinit svůj vlastní svět 
dokonalým! To se mu nemůže podařit, dokud se dívá na nedokonalosti ve světě nebo v nějakém jiném BOŽÍM dítěti. 

Přijali jste nádherné hlavni věty k harmonickému ovládnutí svého života a svého světa. Používejte je se vši rozhodností a budete 
mít úspěch. Někteří z vás si ode mne přejí další opravy:„NA KŘÍŽI jsem nařekl: „OTČE, PROČ JSI MNE Opustila, nýbrž jsem 
řekl  „OTČE, JAK VELMI JSI MNE OSLAVIL !" A skrze tuto nádheru jsem přijal se mnou i toho bratra, který visel na kříži po 
mé pravici." 

Mezi vámi, milovaní žáci, jsou někteří, které jsem v době ukřižování osobně znal. Protože dnes zprostředkovávám toto poselství, cítím 
se, jako bych hovořil ke starým přátelům. V oné Velké PŘÍTOMNOSTI NANEBEVZETÍ jsou staletí pouze prchavou příhodou. Pouze 
ve vztahu k lidským událostem bereme na vědomí existenci nějakého časového cítění. Milovaní žáci, kteří tak opravdově hledáte světlo: 
pokuste se zažít sami sebe v mém milujícím objetí, pokuste se čiti t, jak jste oděni do onoho světla, které je oslnivější než polední slunce 
! Zakotvěte tím do svého vědomí pocit vaší schopnosti vzkříšení, aby vás každý den přinášel blíže k onomu naplněni a uskutečnění. 
Odřízněte od vás všechny věci Země, které vás poutají ! Vězte, že v lásce, moudrosti a síle, které přijímáte od své „MOCNÉ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI", je uložena schopnost vykonat tuto nejvyšší službu. Vzpomeňte si vždy na toto: B U H VE VÁS JE VAŠÍM JISTÝM 
VÍTĚZSTVÍM ! TA „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", která bije ve vašich srdcích, je Světlem BOŽÍM, které nikdy nevyschne! A vaše síla 
uvolnit a řídit energii uznáním této Přítomnosti je bez hranic ! 

Je pro mne velkou radostí a dárkem - ve spojení s mým milovaným bratrem Saint Germainem - pokračovat a svým vědomým zářením 
stát po celý rok 1934 při oněch žácích, kteří jsou schopni přijmout učení Saint Germaina. Nechápejte to špatně ! JÁ JSEM TADY A 
VYSÍLÁM SVOU SÍLU VŠEM LIDEM ! Ale TÍMTO ZÁŘENÍM PRO TYTO ŽÁKY MOHU MIMOTO NABÍDNOUT JEŠTĚ 
ZVLÁŠTNÍ SLUŽBU !" 

Svou láskou vás objímám, svým světlem vás odívám. Svou silou vás podpírám, abyste mohli bez bázně postupovat dále ke štěstí a 
zdokonalení vašeho Já a vašeho světa. To k vám přivede paprsky, které budete moci, když budete chtít, cítit po celý rok. Nechť vám 
vaše konání daruje radost v naplnění !  „JÁ JSEM TA OSVĚCUJÍCÍ, ZJEVUJÍCÍ PŘÍTOMNOST, KTERÁ SE S PLNOU MOCÍ 
PROJEVUJE !  Ježíš Kristus 

Saint Germain: 

Přeji si zprostředkovat jako dar jednomu každému milovanému žákovi svou objímající lásku, protože láska je tím největším darem, 
který může být dán! 

 

++++++++++  

PROJEV XXVIII. 

Vánoční den 

Saint Germain:                                                   25. prosince 1933 
Vzývání: 
„TY MOCNÁ NEKONEČNÁ ČWNÁ PŘÍTOMNOSTI KRISTA VŠUDE !" 
Skláníme se před Tvou vznešeností a silou. Uplatni svou vládu v srdci a mysli jednoho každého člověka v celé zemi a veď svou 
nádhernou DOKONALOST tak, aby se všude mohla zvýraznit.  Přináším vám pozdravy lásky, rozsáhlého vědomí a mistrovství 
velkého zástupu Nanebevzetých Mistrů, kteří blahosklonně pozorují můj skromný pokus rozšiřovat světlo, kteří vám darují lásku, a 
kteří vás tohoto vánočního dne odívají do svého světelného pláště. 

Ó, ty Božská lásko ! Požadujeme Tvou sílu ve Tvé magické sile změny (transmutace), abychom vyčistili a vytřídili svět lidských omylů 
a chybných výtvorů. Ty jsi tím věčným vítězstvím, ta Zlatá stezka naplnění pro každého žáka světla ! Skrze tvou nejvyšší sílu začínají 
Kumarové vysílat po celý rok své mocné záření k blahu Země a lidstva. Tak zažiji lidé mnohé žádané změny: lepší zdraví, více štěstí, 
obnovený hospodářský blahobyt. Všude v srdcích lidí bude vroucný pocit LÁSKY a větší touha po spravedlnosti. V mnohých oblastech 
bude skrze pocit čisté lásky mocně přeměněno lidské sobectví. Čistá láska se tvoří v srdci a uschopňuje lidi zvládnout své lidské 
smysly. Bezděčně probouzí v lidech přáni rozšiřovat požehnání ! 

Oni Mistři z Venuše, kteří navštívili Královský Tetou a kteří tam opět budou při nadcházejícím prvním dni Nového roku, se ujmou 
určité činnosti, aby působili proti tajnému ušili začít novou válku. 



Shamballa uvolňuje své sily, které působily nyní mnoho let ve své vlastní oblasti. Zlaté město, jehož paprsky - jako dráty kola - budou 
rozesílány do všech stran, slouží lidstvu určitým způsobem tak, jak to umí pouze ono samo.  

Kdyby lidé znali tyto činnosti a jejich vysoké cíle a rozuměli jim, uvolnilo by to ve vnějším světě takové nádherné změny, které by i 
sami pokročilí považovali za skoro nemožné. V den Nového roku dosáhne Kosmické kolo Pokroku bodu, kdy může být mnoho z 
osobního konáni - ve svobodné vůli jednotlivce - postaveno stranou. To přináší vědomí oněch, kteří působí z nejvyšších sfér, 
nevyslovitelně mnoho radosti a naděje. 

O, vy žáci světla ! Kdybyste jen chápali, jak nádherná podpora k vám přichází, kdykoliv uklidníte to vnější a obrátíte se k NĚMU ! 
Uzavřete své mysli před vší tou nevědomostí a disharmonickými vlivy lidských bytostí vůkol ! Říkám ke každému z vás: „SVOBODA 
JAKÉHOKOLIV DRUHU STOJÍ PŘED VAŠIMI DVEŘMI, KDYBYSTE JEN VAŠI OSOBNOST UDRŽELI V HARMONII A 
ZDRÁHALI SE UZNAT A VPUSTIT DISHARMONICKÉ TEMNÉ VLIVY Z ATMOSFÉRY A OD BYTOSTÍ SMRTELNÝCH !" 
To musí být nezbytně vykonáno, pokud chcete do svého světa přinést RADOST, KRASU, BOHATSTVÍ a DOKONALOST všeho 
druhu. Není naším úmyslem nebo přáním, vnucovat i to nejmenší vaší svobodné vůli. Avšak jak velká je radost v našich srdcích, když 
vidíme, že žáci chápou tyto nejvyšší zákony - o kterých v i m e, že znamenají jejich jisté vítězství -upevňují je a prakticky je používají. 
Opakuji „NIC V LIDSKÉ ČINNOSTI NENÍ TAK ZAVRŽENÍHODNÉ, JAKO OSOBNOST NEBO VLIVY, KTERÉ BY SE 
CHTĚLY POKUSIT ODVRÁTIT ŽÁKA OD PRAVDY A SVĚTLA, KTERÉ JSOU JEJICH SVOBODOU !" 

Ve spojení s touto Mocnou Kosmickou Činností by měl žák pracovat s velkou odhodlaností na tom, aby rozpustil všechny minulé a 
přítomné disharmonické chybné výtvory. Kdykoliv se prodere vaše myšleni a touha tímto způsobem vpřed, přispěchají vám na pomoc 
proudy síly a posílí vás. Lze to posuzovat jako dílčí působení překvapivé podpory, která je dnes Zemi poskytována. Mlčenlivý strážce 
čekal nyní již 200.000 let na to, že Kosmické kolo dosáhne v přicházející první den Nového roku tohoto bodu. 

Znovu musím konstatovat, že ještě nikdy v dějinách lidstva nebyla připravena taková nejvyšší činnost, aby vám spěchala na pomoc. 
Obracím se na vás, vy milovaní žáci: „NENI-LI HODNO VEŠKERÉHO VAŠEHO ROZHODNÉHO ÚSILÍ SLADIT SE S TÍMTO 
VELKÝM POŽEHNÁNÍM, KTERÉ TAK VELMI ULEHČÍ VÁŠ ZÁPAS O OSVOBOZENÍ OD LIDSKÝCH CHYBNÝCH 
TVOŘENÍ ? Milovaní žáci, jak vroucně se raduje mé srdce, že vidí ve vás silnou touhu po světle a vaše rozhodné úsilí využít tyto 
neomylné zákony, které vám tak jistě, když je použijete, dají vaši svobodu ! 

Děkuji všem žákům za jejich radostnou touhu rozšiřovat bez omezení „ODHALENA TAJEMSTVÍ" a „MAGICKOU PŘÍTOMNOST". 
Toto přání díků, vy milovaní, znamená službu, jejíž široké požehnané účinky můžete pouze z malé části pochopit. Cítím se dnes - ve 
dni uctíváni KRISTA - tak šťasten, že cítím tu LÁSKU, která ke mně od tolika proudí, a ujišťuji vás, že se k vám s celou silou lásky 
vrátím, abych stál při vás, osvítil vás a požehnal vám ! 

Tou zvláštní službou, kterou se rozhodl Ježíš nabídnout, jste skutečně požehnáni ! Pokuste se tuto nádhernou Pravdu prožít se vší 
vroucností, které jste schopni ! Otevřete náruč, vaše srdce a mysli nádheře tohoto zářeni a povede-li se vám to vždy dokonaleji, pak 
zažijete, jak rychle zmizí všechny rušivé a omezující poměry okolo vás ! Prosím vás o toto: „PŘESTAŇTE S OMEZOVÁNÍM SAMA 
SEBE SKRZE LIDSKÉ PŘEDSTAVY !" 

Vysvětlete a pociťte vaše podivuhodné schopnosti použit tyto zákony a řídit Mocnou Energii k vaší svobodě a DOKONALOSTI. 
Pokuste se poznat, že vaše lidská postava není žádným hutným výtvorem, se kterým by se špatně manipulovalo. Pokuste seji pociťovat 
jako neprůsvitnou hmotu, která ochotně poslouchá vaše i ta sebenepatrnější nařízení. Hovořte se svým tělem. Poručte mu být silným, 
otevřeným pouze pro přijímání vědomí Nanebevzetých Mistrů, aby bylo dokonalým výrazem Boží sily toho „MOCNÉHO JÁ JSEM" a 
přijalo krásu jeho formy a výrazu. Pohlédněte do své zkušenosti, jak často jste použili silná rozhodnuti, abyste ve vnější činnosti věcí 
docílili úspěchu. Potom si ujasníte, o co silnějším se může stát vaše rozhodnutí k dobytí vaší věčné svobody! 

Věřte mi, když vám říkám: „NIC nestojí mezi vámi a vaši svobodou, než vaše lidské tvoření (tělo), které vám vytváří omezení. Lidské 
tvoření je jako překážka velká jenom tak. jak si namlouváte. Vezmete-li si od tohoto tvoření silu, která vás tísni - ať je to v jakoukoliv 
hodinu nebo den -tak můžete radostně vstoupit tímto závojem do vašeho světa „ELEKTRONOVÉ PŘÍTOMNOSTI", který je tak 
nádherný, tak radostný a tak plný jejího oslepujícího světla. Můžete se také v tomto světle věčné NÁDHERY pohybovat! Ustoupíte-li 
tímto lidským závojem zpět, také ke sloužení ve vnějším konání, tak tam budete pokračovat v prožívání té nádhery oné nejvyšší bytosti, 
kterou jste vy sami. Potom se vás již nic z vašich vlastních vnějších poměrů i těch ostatních nebude moci dotknout nebo jakkoliv vámi 
pohnout ! 

Moje celá bytost se za vás zachvívá v radostné předtuše, protože s bezpečnou jistotou vím, že vašeho cíle dosáhnete ! 

Všem, u kterých existuje nebezpečí, že by se nechali odvést z cesty ovlivňováním nebo nevědomostí jiných lidských bytosti, bych rád 
řekl: „MYSLETE JEDNODUŠE NA TO, CO VÁS ČEKÁ, CO LEŽÍ UVNITŘ VAŠÍ SCHOPNOSTI TVOŘENÍ A BYTÍ. 

Říkejte si stále znovu, že když stále vroucněji vrůstáte do uznání vaši,,Mocné JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", tak určitě zmizí ty vnější 
otázky, kterých jste se tak dlouho obávali ! 

Tímto způsobem vyřešíte nejen nějakou určitou otázku, nýbrž každý stupeň, který bude na této cestě zdolán, se již neobjeví. Vede 
víceméně k vaší věčné svobodě ! 

Vyžadujete-li naléhavě svobodu ve finančních otázkách, odveďte vnější činnost vaší mysli od tohoto j e v u a nasměrujte JÍ na vaši 
„MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", která je jedinou dárkyní všeho toho Mocného Bohatství, které jen může existovat. 



Vytrvejte pevně odhodláni v tomto vědění a všechny peníze, které si přejete, k vám přijdou. 

Život nestaví žádné hranice! Bohatství vám nestaví žádné hranice! 

LÁSKA vám nestaví žádné hranice ! 

Proč tedy dovolujete těm úzkým lidským představám, aby vás ještě déle svazovaly ? 

„Milované děti Světla, pozvedněte se na tu Mocnou Nádheru vaší skutečné bytosti ! Jděte kupředu jako Mocná Vítězná Přítomnost ! 
Buďte Světlem BOŽÍM .které nikdy n e s e l z e ! Vstupte, odějte se do Světla té nejvyšší Nádhery vašeho BOŽSKÉHO JÁ a buďte 
SVOBODNI!" 

Žehnání: 

Nepřekonatelná je tato ČINNOST KRISTOVA ! Tobě věčně děkujeme za Tvou LÁSKU, Tvou NÁDHERU a 
SVOBODU a naši vědomou SCHOPNOST a SÍLU, naplnění Tvé Nádhery, která se projevuje ve vnější činnosti našich 
životů, abychom je mohli pojmout ! Ať stojíme s pevnou ODHODLANOSTÍ ve Tvém SVĚTLE, řízeni Tvou 
MOUDROSTÍ a věčně neseni" Tvou NEJVYŠŠÍ LÁSKOU, která je zakotvena v našich srdcích. 

                                                         

                                                                        ++++++++++ 

 

PROJEV    XXIX.                       19.srpna 1934 

ARCTURUS ! Projev o Muzikálních slavnostních hrách na Soldieťs Field.  Saint Germain si přeje, abych se k Mocnému Tvoření 
během Muzikálních slavnostních her včera večer vyjádřil. Nejdříve bych chtěl poukázat na mé vlastní skromné snahy - ve spojení s 
přáteli v Královském Tetonu - na první den Nového roku před dvěma lety. Tenkrát bylo rozhodnuto, že by se měla Výstava století 
pokroku (Century of Progress Exposition) stát centrem pozitivní činnosti a tato by se měla stále více rozšiřovat v následujících sto 
letech co do síly a objemu. Snadno zvládnuté otevření výstavy bylo počátkem úvodu do nádherného Zlatého Věku, který se bude 
vyznamenávat takovým tvořením. Tak se stane (Pole vojáků) požehnanou půdou, svatým oltářem BOŽSKÉ ČINNOSTI v západním 
světě a centrem celé Ameriky, pokud posuzujeme celé lidstvo. 

Naplnilo by to celý svazek, kdybychom chtěli ukázat všechno, co bylo připravováno a vedlo k poslednímu večeru. Přesto může být s 
ohledem na lidské pojetí času nabídnut pouze krátký přehled. 

Dříve než začnu s popisem, rád bych chtěl vaší pozornosti doporučit nesrovnatelné množství nádherných skvostů a ty mnohé 
národnostní skupiny, které se toto léto v Soldier's Field setkají. Obsahují časové období od VZKŘÍŠENÍ JEŽÍŠE až do přítomnosti. 
Uznávají VZKŘÍŠENÍ, tuto životně důležitou událost, tento vrchol všech lidských zkušeností ! Viděno člověkem, probouzejí tyto 
nádherné skvosty dřímající paměť lidstva a pozvedají tu podstatu oné činnosti do světla! 

Jak lehce přehlédnou lidé nejvyšší činnosti kvůli své nevíře nebo svému NE- uznání 

skutečné DOKONALOSTI života; protože veškerý vytvořený život je BŮH V ČINNOSTI! Bohužel je tento život většinou zatížen 
lidskými představami omezenosti a zničujících vlastností ! 

Každý jednotlivý člověk má skrze svou sílu svobodné vůle (svoboda volby) možnost jednat  dle své libosti. Pomocí poznáni bude 
přesto v nejkratší lhůtě mnoho vylepšeno a tím odstaven ten větší díl lidské svobodné vůle tak, jak je dnes známa. To uschopní mnoho 
lidí, aby se probudili a zachránili se před sebezničením. 

Zde bych chtěl připojit, že udělají žáci zarmucující zkušenosti pokud se pokusí poté.co již  nastoupili vědomou cestu a z nedostatku 
potřebného sebeovládání míní, že si mohou pohrávat s velkým zákonem ! Velký zákon nečiní rozdíly a bere lidi za slova a pocity. Kdo 
míní, že mu může uniknout, podvádí pouze sám sebe!  Přicházející nádherný skvost Keltů má skutečně velký význam, protože proniká 
do vibrující činnosti od časů JEŽÍŠE až do dnešních dob. 

Vnitřní činnost v a nad Soldier's Field včera večer byla jednou z těch BOŽSKÝCH ČINNOSTÍ od vynořeni Kumarů do 
PŘÍTOMNOSTI ZEMĚ, KRUH ZA KRUHEM se zvedal nad povrch Země a nad oněmi, kteří seděli na svých místech. První kruh byl 
tvořen členy Velkého bílého bratrstva v jejich Zlatých rouchách, z těch, jejichž vnější postava ještě nedokončila vzkříšení. Potom 
následoval zástup Nanebevzetých (Nanebevzetých Mistrů), po nich andělé - dévové - a sedm z cherubínů. Kruh nad nimi sestával ze 
čtyř BOŽSTVÍ hor, ze kterých již tři znáte. Čtvrtého ještě poznáte. Okolo nich byli archandělé pod vedením Archanděla Michaela. 

Okolo světelného jádra uprostřed výstavní plochy, která se rozprostírala sedmdesát metrů do Země a jeden tisíc sedmset metrů nad ní, 
byli Saint Germain, Ježíš, velký Mistr z Venuše a velký BOŽSKÝ VLÁDCE. Posílali MOCNÉ SILOVÉ PROUDY do všech částí 
Země k zaručenému dokončení svého díla. 



Když se zpívala píseň „SVATÉ MĚSTO", byl BOŽSKÝ vzor toho, co by mělo být svatým městem na Zemi, seslán zhora do své 
polohy, ve které zůstane, dokud nevznikne na západě jako viditelné, vibrující město světla. Přesné místo vám ještě dnes nemohu 
prozradit. Ujišťuji vás však, že to byla MOCNÁ ČINNOST, která se pro lidstvo Země stane MOCNOU SKUTEČNOSTÍ. Během 
sólového zpěvu (pana Thomase) začalo to velké vibrující tvoření. Bylo přijato, započato a opakováno VELKÝM VZNEŠENÝM 
NEBESKÝM SBOREM, jehož záření se přelilo jako třpytící se světelná povodeň přes celou Ameriku, aby strávilo temnotu a požehnalo 
světlo. 

Během zpěvu sboru Aleluja bylo celé tvoření podřízeno vlastnímu vedení Ježíše. 

Ujišťuji vás, že ty barevné rámečky nebyly pouhým výrazem lidských idejí, nýbrž jejich tvůrci a navrhovatelé se řídili podle vnuknutí 
Nanebevzetých Mistrů, zvláště Saint Germaina, aby mohla být použita jejich více než tisíckrát znásobená obnovená silná činnost, a to 
k dalšímu působení v životě, duši, světle, ze srdce až k hranicím Ameriky a světa. 

Znázornění podpisu Prohlášení nezávislosti mělo přenést nesrovnatelný účinek tohoto děje na celou Zemi před vědomou pozornost 
Země a především Ameriky. Americký národ byl tímto vyzván stát pevně za původní ústavou Spojených Států, která byla a je 
BOŽSKÝM VÝTVOREM do té doby. kdy bude ustavena pro Spojené státy úplná ústava Nanebevzetých mistrů, až se dále pozvedne 
Zlatý Věk. Zlatý orel a erb představují nejvyšší stupeň BOŽSKÉ OCHRANY pro Ameriku, který bude nyní opět vsazen. 

Zvon svobody v silné modři je symbolem nádherné svobody stále pro Ameriku a Zemi, osvobození ode všeho lidského sobectví, které 
je probouzeno v případě snahy po osobních výhodách. Ve všech časech zůstala tato příčina stejná. Ty čtyři silné modré paprsky, které 
nad prostorem vytvořily střechu a kterým nepřikládají mnozí lidé žádný zvláštní význam, představují onu činnost ve čtvrté dimenzi, 
která se stane pro Zemi viditelnou a v nutném případě slouží k ochraně Ameriky.Totoje ten klenot v srdci BOŽÍM, protože to „Planoucí 
Světlo tisíce Sluncí" bude padat na Zemi a stráví veškeré lidské sobectví, veškerý nesoulad na této planetě ! 

Vějíř světla růžové barvy měl na začátku tu schopnost sloužit veškerému děni. A nade vším stála ta velká hvězda lásky a rozsévala své 
paprsky na všechny spořádané kruhy Velkých bytostí. Blahopřeji vám a těmto dobrým bratřím a těm mnoha žákům našeho milovaného 
Saint Germaina. A děkuji vám za všechno vaše opravdové upřímné tvoření ve službě svobody Ameriky. Stejně tak blahopřeji tomu 
Milovanému Poslu Margaretě Petit a jejím milovaným žákům k jejich nádherné práci a děkuji jim za ni.  

Ať neustále roste a rozšiřuje se činnost těchto milovaných žáků světla, až obepne z tohoto jádra to světlo jejich paprsků celou Ameriku ! 
Blahopřeji také našemu Milovanému Saint Germainovi k jeho velkému dokončení ve tvoření tohoto jádra a centra Ameriky a děkuji mu 
za JEHO NÁDHERNOU LÁSKU. JEHO SVĚTLO, JEHO PŮSOBENÍ pro Ameriku během již skoro dvouset let, což již v krátké době 

přinese ovoce takového dokonalého druhu, jak se to doposud v žádné kulturní epoše ještě nestalo. 

Klaním se v uznání Jeho Velké Lásky, Moudrosti a Sily. Blahopřeji vám, moje milované sestry a bratři, k vaší lásce, k vaší vytrvalosti, 
trpělivosti a činnosti pro vaše žáky, kteří vás již následuji a kteří vás ještě následovat budou. 

Vězte vždy: „JÁ JSEM ta jediná činná Přítomnost !" a zjistíte, že se veškerá činnost bude shodovat s tou „DOKONALOSTÍ této 
Přítomnost i". Říkám vám „POZDRAV VÁS BŮH", však ne „Na NIKDY - shledanou"! 

Arcturus 

                                                  ++++++++++       

 PROJEV  XXX 

. Projev Saint Germaina na Děkovné slavnosti                  29. listopadu 1934 

Milovaní žáci světla ! 

Dnes je skutečně jedna z největších děkovných nedělí, které jsem během sta let zažil. Je skutečně doba radosti a děkování, že můžeme 
vidět, jak je světlo a uznání té „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" přijímáno a používáno stovkami žáků Ameriky. Nejsem sám, 
který vysílá svou lásku a své požehnání žákům. Celý zástup Nanebevzetých Mistrů, ti Velcí Kosmičtí Mistři, to Velké Bílé Bratrstvo, 
Legie Světla a Ti, kteří pomáhají z Venuše, se připojuji k tomuto velebení a dikům za Opravdové světlo, které je nyní rozšiřováno mezi 
lidstvo. 

Oceňuji každou pomoc žáků, kterou poskytují pod tímto zářením, aby mohly být tištěny knihy a rozdělovány mezi lidi, protože toto je 
ta největší služba, která může být dnes prokazována. Nic není dnes naléhavější, než upozornit vnější pozornost lidstva na ten „Velký 
Pramen", který může poskytnout potřebnou pomoc, stejně jako na „Mocnou JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" a zástup Nanebevzetých 
Mistrů. Jestliže směřuje pozornost jednotlivého člověka na tento velký pramen a je tam udržována, otevře se ta brána k proudění 
Velkého, Věčného, Kosmického Světla, aby mohlo proudit do vnějšího světa nejen, aby dosáhlo vědomí jednotlivých lidi, nýbrž aby 
působilo také v záležitostech, které by měly být naléhavě urovnány. 

Je mým přáním, aby všichni žáci pod tímto zářením mohli v tomto směru pociťovat svou osobní zodpovědnost, aby udržovali své mysli 
a těla v harmonii a nabíjeli je a svůj citový svět tou vládnoucí Moudrostí a dokonalostí té „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI". To 
umožní sloužit lidem tak mocně, jak to bylo pro omezený rozum dosud nepředstavitelné. Chtěl bych, aby každý žák skutečně pochopil a 
vnitřně cítil, že ti Velcí Nanebevzetí Mistři - a já sám -jsou připraveni, aby poskytli jednotlivému člověku každou pomoc, kterou 



dovoluje zákon jeho bytosti. Pro žáka je potřebné, aby stál vždy pevně a neústupně v té Přítomnosti, dokud nejsou ta vnější lidská 
chybná stvoření okolo nich rozpuštěna a strávena, a dokud nezaplaví to Mocné Světlo, Moudrost a Sila té „Mocné JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI" jejich mysli, bytosti a světy a nenaplní je Nádherným zářením, štěstím a DOKONALOSTÍ, po kterých tolik touží 
každé srdce. 

Všechny naléhavě prosím, aby pro Ameriku vykonali určitou vědomou, ochrannou práci, aby mohlo Kosmické Světlo a Věčná 
DOKONALOST obejmout Zemi a odstranit a strávit jakýkoliv nesoulad. Začněte: žehnat osobám, místům, poměrům a věcem, protože 
to je ta Mocná, Divy-působící Činnost, která přivede veškeré žádané štěstí a blahobyt. Mám velkou radost, že vám mohu podat zprávu, 
že východnímu pobřeží od Filadelfie až po Main již byla přidělena velká ochrana. Kdyby se to nestalo, ležela by některá vaše velká 
města dnes v troskách. Takového druhu, vy milovaní, je to působení, když vytvoříte ve svém středu Mocný 

Ohniskový Bod Nanebevzetých Mistrů. Teprve když se otevře váš vnitrní vhled a poznáte opravdovou skutečnost, vysvitne vám malý 
díl pravdy, o které jsem právě hovořil. Nechť se naplní vaše srdce radostí a nechť pracujete opravdově pro zdraví, úspěch a blahobyt 
poslů, kteří umožnili vytvořit toto centrum ochrany. K politování jsou ti, kteří ty posly nebo jejich působení kritizují. Bylo by nejlépe, 
kdyby se do tohoto vtěleni nenarodili. 

Milovaní žáci, pokuste se ve vši upřímnosti pocítit opravdovost a nekonečné požehnání této práce, aby se mohl vás svět a Amerika 
podílet na velkých plodech tohoto tvořeni. Slova mohou jen stěží vyjádřit tu hojnost mého děkování za vaši skutečnou námahu. Vaše 
schopnost a síla žehnat a obšťastňovat, budou růst stále výše, pokud se budete udržovat uvnitř vaší „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti". 

Moje láska ať vás objímá ! Moje světlo nechť vás osvítí a nechť vás obšťastní ta MOUDROST té „MOCNÉ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI" s úplností vší DOKONALOSTI ! Láska toho Mocného zástupu Nanebevzetých Mistrů, toho Velkého Bílého 
Bratrstva a Legií Světla nechť vás vždycky objímají! 

„JÁ JSEM UPŘÍMNÝ V TOM SVĚTLE !" 
Saint  Germain 

+++++++++++ 

PROJEV XXXI. 

25. prosince 1934 

PROJEV SAINT GERMAINA NA DEN VÁNOČNÍ 

S velkou radostí pozorujeme to mocné tvoření: osobní, národní a kosmické ! Protože umíme spolupracovat s těmito Velkými a 
Mocnými Kosmickými Silovými proudy, které jsou řízeny tou Velkou Moudrou Inteligencí, tak víme, že nás každý krok kupředu 
přibližuje této Mocné Nádheře a Svobodě, kterou se nyní mnozí učí cítit a radovat se z ní. Jak jiné se stávají všechny činnosti, když se v 
našem tvoření spojíme s onou Velkou Kosmickou Moudrostí, která JÍŽ není déle nucena zadržovat svou Mocnou Energii, protože 
svobodná vůle jednotlivce (skrze nevědomost) to tak chtěla. Nyní přicházejí Kosmické činnosti k dobru především národům a teprve 
potom jednotlivým lidem. Doposud určité Kosmické činnosti kvůli jednotlivým lidem čekali. Nyní se otočilo to Velké Kosmické Kolo 
a přivádí všechny národní, pocitové a rozumové činnosti k onomu Velkému Zpracování, kde musí sedět každý zub toho Kola v 
Kosmické skutečnosti. 

Svobodná vůle (svoboda volby) jednotlivce (individua) stále svazuje a ještě to vnější dostatečně tísní, takže bude existovat ještě mnoho 
lidi a poměrů, v nichž budou jednotlivci protlačováni jako mezi ohromnými válci, aby vylisovali všechny nechtěné vlastnosti a strávili 
je silou té Vědomě-Řizené Síly. 

Mocné paprsky, které jsou vědomě vysílány Velkým zástupem Nanebevzetých Mistrů z Velkého Centrálního Slunce, působí ohromně 
nejen na mysli a pocity lidí na povrchu Země, nýbrž hluboko skrze zemskou kůru do nitra Země. Tímto mohlo být odvráceno velké 
neštěstí. Zde bych chtěl s Velkou Láskou poděkovat těm stovkám žáků, kteří vysílali do rozumového a pocitového světa Mocnou 
Lásku, Moudrost a Sílu té „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", žehnat jim a ujistit je, že byla vykonána ohromná práce. Potom 
mohou lidé a milovaní žáci konečně pochopit, že každá příčina pramení v rozumovém a pocitovém světě. Potom pochopí s plnou 
jistotou, že se ta vnější lidská činnost dostane do dokonalého pořádku, když její jediná příčina - činnosti rozumu a pocitů - je napravena 
a udržována v kázni. 

V tomto se mnoho dosáhlo od minulého června. Někteří z vás se zabývají" otázkou: „Souhlasí  to skutečně, že bylo odvráceno velké 
neštěstí ?" Jednoho dne uvidíte a poznáte tu Pravdu, o které jsem hovořil. Od té doby, co uběhlo tři sta let po Ježíšově působení na 
Zemi, upadalo lidstvo stále a jistě zpět do zvyklostí, snažit se pouze o výsledky působení místo o příčinu, a proto nebylo možné mu 
trvale přinášet pomoc. Dokončená otáčka Kosmického Kola nyní umožňuje přiklonit lidské vědomí znovu na příčiny.  Budou-li tyto 
vylepšeny, zmizí také dosavadní zlé následky. 

Proto přináší znalost té „ Mocné JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", jejích sil a podmínek žáky k tomu, aby se zabývali nadále pouze onou 
JEDINOU a MOCNOU PŘÍTOMNOSTÍ. PŘÍČINOU ROZSÁHLÉ DOKONALOSTI, jak to stovky žáků nyní sami přezkoušeli. 



Zůstane-li vaše pozornost nyní pevně směrována na tu „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST", zabýváte se tou JEDINOU a MOCNOU 
PŘÍČINOU, jejímž JEDINÝM VÝRAZEM JE DOKONALOST ! Tím se vaše světy naplní nejdříve blahým klidem a tím začnou plnit 
tu Nádheru Oné Mocné Přítomnosti. 

Z tohoto pocitu poznají dále, že pronikají vědomě do této „MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI" a tam mohou spustit takovou Mocnou Lavinu 
Své Mocné Síly, že to lidské nebude mít ani čas zatěžovat se i jen částečně svými omezeními a nesoulady. Tak přichází jednotlivému 
člověku skrze vlastní sebevědomé úsilí stále větší a jasnější poznání veškerých jeho možností. Pamatujte si dobře, že říkám: může je 
pochopit vědomě! K tomu potřebuje: 

1. vědomé poznání, 

2. uznání (akceptaci) a 

3. použití ! 

Jinými slovy: pouze vědomým řízením této MOCNÉ INTELIGENCE a té čisté ENERGIE zůstane to vnější nebo lidské dostatečně 
rozpuštěno, aby bylo schopno skutečně pochopit tyto Mocné Činnosti !  

Ö jaká škoda, že lidé tak dlouho věřili - a mnoho v plné upřímnosti - že mohou léčit nenávist, odsuzování a kritiku těmito samými 
vlastnostmi ! 

Jak nicotná a tragická byla tato chybná představa ! Věřte mi, vy děti Světla: Nenávist nikdy nevyléčila nenávist a nikdy se tak ani 
nestane! Odsuzování a kritika nepřekonají nikdy svůj vlastni způsob, protože již tak často jsme vám říkali: 

„Všechno, na co směřujete svou pozornost a vhled, oživujete a nutíte je, aby přišlo do vašeho světa a zůstalo tam a j e d n a l o !" 

Tak často jsme vysvětlovali a přesto tomu bylo tak málo rozuměno, jak mnoho osobnost trvale zatěžuje celou atmosféru a poměry 
okolo sebe vlastnostmi, věcmi, které nepotřebuje, protože existuje mylné mínění, že může bez obav pokračovat v hájení pocitů 
disharmonie, nenávisti a omezenosti a vyjadřovat je slovy -a přesto jimi nebýt dotčen. Tato tvrdošíjná mylná představa lidí naplnila svět 
všemi druhy tragédii. 

Nyní bude použito toto Mocné Věčné Světlo, aby lidstvu ukázalo, proč se vnější svět stal takovým slzavým údolím. Kdybych vám 
ukázal během půl hodiny, kolik sobectví bylo odstraněno z rozumového a pocitového světa lidí od počátku této třídy toho ,,JÁ JSEM", 
ani byste mi nevěřili, zeje možno v tak krátké době tolik dosáhnout. Nebylo by to také možné bez tohoto „MOCNÉHO'VĚČNÉHO 
SVĚTELNÉHO ZÁŘENÍ VELKÉHO ZÁSTUPU NANEBEVZETÝCH MISTRU. TOHO VELKÉHO CENTRÁLNÍHO SLUNCE. 
MISTRU Z VENUŠE. MLČENLIVÉHO STRÁŽCE, CYKLOPEY a těch MOCNÝCH BOŽSTEV HOR !" Všechno to spolupůsobení 
umožňuje úspěch, pro který již staletí pracovaly Legie Světla a Velké Bílé Bratrstvo. Více než čtrnáct tisíc let pokračovalo toto dílo bez 
přerušení. A ti Velcí Nanebevzetí vidí od začátku vítězství. Ale jaké nekonečné trpělivosti je zapotřebí, čekajíc století za stoletím, 
nebránit lidem v jejich vrtkavosti ! P ř e s t o se nikdy neobjevila netrpělivost nebo otázka: „Proč se lidé nezmění ?" Je to pouze oblast 
lidského myšlení a c i t ě n i , do kterých mohou vniknout odsuzování a netrpělivost.  Ve vnitřních oktávách činnosti pro lidstvo nebylo 
již sedm tisíc let takové radosti, jako nyní se vzestupem roku 1935. Existuji jistě v této době ohromně vysoké výkony a protiklady 
budující i ničící činnosti, ale pohon kupředu je tak mocný, že mnoho těch ničících věcí odejde s menším účinkem. Protože stále více 
žáků té „Mocné JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" poznává, že v jejich myšleni' a cítění spočívá jediná příčina jejich světů, a že záleží jen na 
nich, na jejich schopnosti a vládě, jak řídit své myšlení a cítění, tak budou také vědět, že svým trvalým harmonickým ovládáním 
MOHOU NAPLNIT své světy VĚČNOU DOKONALOSTÍ !  Tohoto dne, kdy je tolik velkých citů a myšlenek směrováno na činnost 
KRISTA, bylo umožněno jako nikdy předtím NAPLNIT rozumový a pocitový svět lidstva touto „MOCNOU KOSMICKOU 
PŘÍTOMNOSTÍ KRISTA" ! Můžete proto rozumět tomu, jak velké je naše štěstí tohoto vánočního dne s cílem svobody lidstva v 
dohledu ! Naučí-li se jednou jednotliví lidé zadržet veškerou SÍLU, kterou poskytli těm ječícím lidským zjevům, potom zažiji, jak 
rychle tyto zjevy zmizí. Protože žádný druh nesouladu nebo lidského omezeni nemůže přetrvat, když není nesen myšlenkami a pocity 
jednotlivých lidí. 

Řekněte proto, o, milovaní žáci Světla, ke každému disharmonickému vcházejícímu vnějšímu zdáni: „ODEJDI ODE MNE, ty 
bezvládné lidské chybné stvoření ! Neznám tě ! Můj svět je naplněn pouze 'MOCNOU DOKONALOSTÍ MÉ MOCNÉ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI' ! 

Beru Ti, pošetilé zjevení, všechnu sílu ke škodění nebo rušení. KRÁČÍM DÁLE VE 'SVĚTLE TÉ MOCNÉ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTI'. VE KTERÉ NENÍ STÍNU. A VE KTERÉ JSEM SVOBODEN. NA VĚKY VOLNÝ!" 

Říkám vám, milovaní žáci: „NEZAPOMEŇTE NIKDY nabit VAŠI MYSL, VAŠE TĚLO, VÁŠ DOMOV, VÁŠ SVĚT A ČINNOST 
TOU MOCNOU LÁSKOU, DOKONALOSTÍa INTELIGENTNÍ ČINNOSTÍ VAŠÍ MOCNÉ 'JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI'!" 

Vyšlete vědomým hodem, podobným výstřelu z velké zbraně, ten mocný, stravující, fialový plamen, aby strávil ve vašem světe činnosti 
všechno nežádoucí a nedokonalé. PŘEHODNOŤTE TO VĚDOMĚ SKRZE TU PLNOU SÍLU BOŽSKÉ LÁSKY V ČINNOSTI! 

A zažijete ve svém pokroku velkou krásu, štěstí a DOKONALOST ! 

S plnou vážností mé bytosti prosím žáky, aby trvale všechno v rozsahu činnosti svého myšlení a cítění nabíjeli láskou, bohatstvím a 
dokonalým úspěchem.  



Čiňte tak s dynamickou silou! Vložte do toho silné pocity a jistotu ! Potom zažijete ve vašem činném světě a ve vašem okolí takové 
změny, že se dají skoro přirovnat jenom ke tření „Aladinovy kouzelné lampy"! 

Říkám vám, milovaní žáci, se vší láskou mého srdce: „VYUŽÍVEJTE - VYUŽÍVEJTE - VYUŽÍVEJTE TOTO MOCNÉ UŽITÍ VAŠÍ 
SVOBODY !" 

Voláte-li tu Mocnou „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" k činnosti ve vašem životě, vašem okolí nebo konání, potom ustane veškeré vaše 
namáhání se. 

To nežádoucí se vzdálí a ta „JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" vstoupí ! Potom zjistíte, že jste vstoupili skutečně do nového světa, naplněni 
štěstím a dokonalostí, o kterých jste vždy věděli, že se nalézají někde ve vašem srdci. 

Vy milovaní, nechť se zdá být jakkoliv skromné vaše současné postavení: „VOLEJTE SVOU 'JÁ JSEM PŘÍTOMNOST V 
ČINNOSTI', a změníte každou věc uvnitř vašeho světa a naplníte ji dokonalostí, kterou si taní přejete mít. 

Velmi, velmi důležité! 

Učte se, uklidnit to vnější,! kdyby to mělo být jenom třikrát denně na pět minut. 

Volejte na konci tohoto utišení s celou plnou vážností vaší bytosti tu „MOCNOU JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" v činnosti ! Budete mít 
každý důkaz, jaký si jen můžete přát, o té Přítomnosti, síle a vládě vašeho vlastního „MOCNÉHO BOŽSKÉHO JÁ". 

Milovaný Mistr Ježíš si přeje, abych vám zprostředkoval jeho lásku a ujištění, že pošle žákům pod tímto zářením své zvláštní paprsky. 
Dnes se prostřednictvím paprsku nevyjádři sám, což •učiní na první den Nového roku. - To je dnešní Vánoční poselství zástupu 
Velkých Nanebevzetých Mistrů, Legii Světla a toho velkého Bílého Bratrstva pro vás: 

NECHŤ JSOU VAŠE SRDCE, O MILOVANÍ ŽÁCI, NAPLNĚNA ONOU VĚČNOU PŘÍTOMNOSTÍ BOŽSKÉ LÁSKY.a NECHŤ 
SE STANETE SVOU ČINNOU PŘÍTOMNOSTÍ TAK K L I D N I, že SE JEJÍ PAPRSKY STANOU VĚČNOU STRAVUJÍCÍ 
ČINNOSTÍ A VŠE VZDÁLÍ, MIMO TO VĚČNÉ SVĚTLO DOKONALOSTI! 

Nabíjím ten rozumový a pocitový svět lidí onou Věčně činnou PŘÍTOMNOSTÍ BOŽSKÉ LÁSKY, která se projevuje všude v srdcích a 
myslích lidí. Ve jménu síly a lásky onoho věčného světla a DOKONALOSTI VESMÍRU vysílám ten Stravující Očistný Plamen na  c e 
l o u Zemi, abych lidi osvobodil, aby zvládli své pocity a podřídili se té VLÁDNOUCÍ PŘÍTOMNOSTI a DOKONALOSTI BOŽSKÉ 
LÁSKY, nyní a-navždy! 

S celou láskou mé bytosti 

Saint Germain 

PROJEV XXXII. 

l. ledna 1935 

Projev JEŽÍŠE na první den Nového roku 

Shlédneme-li z vyšších oktáv Světla zpět na tvoření minulého roku a přijdeme-li potom do vaši oktávy lidské činnosti, vidíme a cítíme 
tu velkou změnu, která se udala v tomto jednom roce. Je to skutečně velmi povzbuzující a dává to velkou jistotu, že ten poslední vítězný 
cíl -osvobození člověka z řetězů a omezení jeho vlastních chybných stvoření - může být přece dosažen ! Je škoda, že lidé nechápou, že 
výhradně jejich vlastní konání je jediným tvůrcem nesouladu a omezení. 

Jinými slovy: NEOVLÁDNUTOU ČINNOSTÍ TOHO VNĚJŠÍHO si osobnosti dovolují neustále tu dokonalou ENERGII, tu čistou 
esenci své vlastní „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" přehodnocovat a tím tvořit všechno to nežádoucí. Přitom je v jejich 
schopnostech se udržovat takovým způsobem v harmonii, že ta dokonalá inteligence a energie, které proudí lidskou postavou, nemusí 
doznat žádné (zatěžující) přehodnocení. Ona by potom neustále uskutečňovala své dokonalé dílo, nejen ve zdokonalováni lidské 
postavy -jako výrazu BOŽSKÉ DOKONALOSTI - nýbrž aby čistota a dokonalost proudily také do světa jednotlivého člověka a 
produkovaly tam krásu, harmonii a úspěch, po čemž každé srdce tak velmi touží. Otázka: „Proč si skoro každý přeje velkou krásu, 
dokonalost a nadbytek ve všech dobrých věcech ?" Odpověď: „Z vnitřního poznání té vlastní od BOHA dané vlády, kterou může vždy 
každý vyžadovat !" 

Ujišťuji vás, milované děti Světla: Každý člověk může-v KAŽDÉ DOBĚ UPLATNIT SVOU VLÁDU, JEN KDYBY TO CHTĚL, 
SVÝM VLASTNÍM POZNÁNÍM A UZNÁNÍM SVÉ VLASTNÍ „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", protože to uschopňuje tuto 
Mocnou, Nepřekonatelnou Přítomnost, aby se stala tou Mocnou Vládnoucí Inteligencí ! 

Uznejte proto, že pro tuto Mocnou Přítomnost nemůže existovat žádná překážka a proto také žádný boj a žádné rušení jakéhokoliv 
druhu ! Proto se může stát ta stará věta ze svatého písma, která byla tak dlouho používána: „BUĎ TIŠE A VEZ: JÁ JSEM B U H" v 
životě každého jednotlivého člověka takovou dynamickou silou. Toto být tiše znamená uklidnění a vyrovnání vnější mysli ! 



Radujeme se a děkujeme za to, že v tomto roce obdrží dílo bohatou (také finanční) podporu, aby mohlo proudit Světlo a Požehnání 
lidem v neomezeném množství. Ve všech uplynulých Zlatých věcích, kdy sestoupilo to velké Světlo Vyšších Oktáv do zemské sféry a 
obestřelo a rozpustilo lidské tvoření jednotlivých bytostí, které byly uschopněny vnitřním zrakem, sluchem a citem takovým způsobem, 
že se mohly pozdvihnout do vyšších oktáv a že bezprostředně poznaly tu opravdovou skutečnost! Viděly, že vnější postava byla 
pouhým šatem této Všemoudré Nejvyšší Inteligence, která používala tu „MOCNOU PŘÍTOMNOST JÁ JSEM", aby se mohla vyjádřit 
v té hustější Oktávě, do které to lidské stáhlo sebe samo ! 

Kdybyste mohli cítit, jakou radost to přináší srdcím Nanebevzetých Mistrů, kteří se sami z těch stejných lidských omezení sebe-
vědomým úsilím osvobodili ? Tak jak tito posli - s plnou jistotou - poznali tuto svobodu, budou rozumět jednoho dne všichni lidé, že 
může každý nutným sebe-vědomým úsilím dosáhnout stejné svobody poznáním a uznáním této „MOCNÉ PŘÍTOMNOSTI JÁ JSEM" ! 
Nenechte žádného z milovaných žáků propadnout omylu, že „Mocná PŘÍTOMNOST JÁ JSEM" jedná nezávisle na vlastním sebe-
vědomém úsilí jednotlivce. To není možné a nikdy to nemůže být. Jedno souhlasí: Dosáhl-li žák určitého bodu tvoření, tak se zdá, že 
zákon je činný skoro sám od sebe, aleje to tak jen proto, protože se okolo jednotlivce nashromáždila a stvořila pohonná síla ! Dovolte 
mi říci vám to zcela jasně: „NIKDY NEPŘESTÁVEJTE VĚDOMÉ USILOVAT O SVOU VLASTNÍ SVOBODU, DOKUD SE VÁM 
NEPODAŘÍ VZKŘÍŠENÍ !" 

Dnes vám předkládám některé z těchto jednoduchých a přece tak všemocných uznání pravdy, protože bych chtěl, aby každý žák - pod 
tímto zářením - obdržel opis, aby si jej každý den jednou přečetl! Všem, kteří to chtějí vážně a odpovědně učinit, pošlu své vlastní 
osobni paprsky, aby vám žehnaly a podporovaly vás v boji o vaši svobodu. Během minulého roku jste byli požádáni nabít vaši mysl, 
vaše tělo, váš domov, váš svět a činnost dokonalostí té „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI". Nyní bych vám chtěl s vaším dovolením pomoci a 
stejně tak nabít vaši bytost a váš svět touto „Mocnou Dokonalostí a Hojností". 

JÁ JSEM a nabízím vám tuto pomoc, o, milovaní žáci ! Nedovolte žádnému být tak pošetilým a zpochybňovat to, protože JÁ JSEM 
Ježíš, Kristus z Galileje, kterého jste znali v uplynulých dvou tisících letech, a který diktuje tento projev a nabízí vám svou pomoc. 
Dovolte mi vás opět ujistit, že se dílo Saint Germaina a mne samého lisí ode v s e h o, co bylo doposud nabídnuto západnímu světu, 
protože v tom nejsou žádné lidské představy nebo mínění. Nebylo možné tak učinit dříve, protože teprve teď byl vytvořen viditelný 
světelný a zvukový paprsek, pomocí kterého může být nyní zprostředkováno vědění a učení. Kdybyste to mohli jako žáci pochopit, jak 
velké by bylo potom vaše požehnání a zisk ! Ta ochrana, která byla nabídnuta určitým částem světa, předčila všechno, co mi bylo v mé 
zkušenosti kdy známo. Kdyby to jen mohli lidé poznat ! Jak radostně a rádi by spolupracovali se svou velkou, celou silou, aby mohla 
tato Všemocná Činnost růst stále více ! 

Nemůžeme dělat nic více, než obrátit vaši pozornost k pravdě, ke skutečnosti, tak jak ji známe ! Můžete-li tuto pravdu plně přijmout a 
použit ji ve vašem světě a vaší Činnosti, obdržíte všechny nutné důkazy a skrze vaší vlastní zkušenost poznáte tu plnou sílu pravdy,o 
které jsem hovořil ! Všichni, kteří přijímají tuto pravdu, mne tím uschopňují naplňovat vaše vědomí a váš svět a činnost touto pravdou. 
Kdo pochybuje, musí čekat ! Protože pochybnost a strach jsou ty dvě brány, kterými musí projít každá lidská bytost a musí je nechat za 
sebou, aby poznala a získala svou dokonalou svobodu. Klič, který otevírá tyto brány, je BOŽSKÁ LÁSKA, je uznání každého 
jednotlivce, své vlastní „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" jako plnosti této síly BOŽSKÉ LÁSKY v činnosti ! 

Brána k sedmé Oktávě Světlaje každému žáku, stojícímu pod tímto zářením, který činí upřímné, opravdové, sebevědomé úsilí v použití 
zákonů, otevřena. To znamená vaši svobodu, moji milovaní bratři a sestry ! Kdybyste mohli, kdybyste chtěli to s plnou SILOU vašeho 
„JÁ JSEM VĚDOMÍ" pochopit-a být svobodni???? 

Diktuji tato slova poslům pomocí zesilovačů, jak je ještě váš vnější svět nezná. Pronikají i se svým zářením do rozumového a 
pocitového světa lidí a začínají tam bezodkladně působit! Žáci a ostatní lidé, kteří se čas od času spojují s těmito slovy, budou ihned 
pociťovat jejich účinnost, která je uschopní zažit tu pravdu a skutečnost, o kterých hovořím ! Proč nemohou lidé, kteří uznávají mé 
vzkříšení, pociťovat a uznávat opravdovou skutečnost, že mohu v mém Nanebevzetém věčném světelném těle dosáhnout a také 
dosahuji všechny, kteří mi otevírají svá srdce ! Naučte se ve vašem pociťováni pravdy, kterou chcete mít ve svém světě uskutečněnu, se 
s uznáním této pravdy sjednotit. To vám zpřístupní ve vašem hledání svobody jakékoliv výše tvořeni. 

JÁ JSEM TY OTEVŘENÉ DVEŘE. KTERÉ NEMŮŽE NIKDO UZAVŘÍT ! Vaše „Mocná JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" je ta pravda, 
cesta a život ! Vaše „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" je to světlo, které svítí každému člověku, který přijde do tohoto světla ! Vaše 
„MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" je vaší řídící inteligencí, vaši nevyčerpatelnou podporující silou. Vaše „MOCNÁ JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOST" je hlasem Pravdy, která hovoří ve vašem srdci, světlem, které vás objímá svou svíticí Přítomnosti, vaším věčným 
ochranným pásem, kterým nepronikne žádné lidské stvoření, vaší věčnou nádobou nevyčerpatelné energie, kterou můžete podle potřeby 
uvolnit vaším vědomým příkazem! Vaše „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" je zdrojem věčného mládí a krásy, který můžete ve vaší 
dnešní lidské postavě volat k činnosti a projevení ! Vaše „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST" je vaším vzkříšením a životem vašeho 
světla, vašeho těla. vašeho světa a tvořením do oné dokonalosti, po které tolik touží srdce jedné každé lidské bytosti ! 

Poslouchejte: milovaní žáci Světla ! Ř í k á t e -1 i tyto hlavní věty sami pro sebe, říkám je s vámi ! 

Nevidíte, že tím činíme dobře jak pro nás samotné, tak také pro všechny ostatní lidi ? Když tím „JÁ JSEM" vysíláte příkaz hlavni věty, 
činíte tak pro všechny ostatní stejně, jako pro vás samotné ! Tímto způsobem se stává použiti a výraz toho „JÁ JSEM" v jeho činnosti 
všemocným, nevyčerpatelným a jedná vždy mimo oblast lidského sobectví. P r o č? Protože vyžadujete pro každé z BOŽÍCH dětí tu 
samou DOKONALOST, jakou vytváříte pro sebe sama ! 

To je možné pouze při použití těch HLAVNÍCH VĚT „JÁ JSEM" A JEJICH UŽITEČNÉHO POUŽITÍ, PROTOŽE JEDNÁTE-LI 
UVNITŘ TÉ „JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI", pozvedáte se okamžitě nad ono konání lidského sobectví. To je důvodem, proč opravdový, 



upřímný žák, zda muž nebo žena, který odhazuje každou pochybnost a strach, prožívá, že jedná ve sféře určité souhlasné činnosti, která 
nezná ve stvoření žádné zdržování nebo selhání. Nevidíte, jak jste potom činní ve světě neomylnosti, ve kterém vaše příkazy uschopňují 
tu plnou sílu toho „JÁ JSEM" dát se do pohybu k odstranění každého lidského nesouladu, každého omezení ? 

Nyní vyslovím ten příkaz, který vyslal zástup Nanebevzetých Mistrů a žáků včerejšího večera v Královském Tetonu ! - Pro Ameriku a 
svět má nyní vzniknout taková hojnost svobody, zdraví, blahobytu a harmonických činů, jak nebyla na Zemi ještě nikdy zažita! 

Ti žáci, kteří se k nám v tomto příkazu přidají, vykonají službu, která jim bude po všechny- věky žehnat. Proč hovoříme tak často 
nejdříve o Americe ? Jenom proto, protože je tato země pohárem. Svatým Grálem. Všichni by to měli s plnou jistotou vědět: „KDO 
ŽEHNÁ AMERICE, ŽEHNÁ CELÉMU SVĚTU !" 

Shromážděni (konkláva) v Královském Tetonu, o kterém vás bude Saint Germain později informovat, vyslalo činnost a záření, jak se to 
nestalo od rozkvětu posledního Zlatého věku Atlantidy. 

Hojnost mé lásky, mého světla a mého požehnání nechávám u vás, u všech žáků a lidí, aby se to světlo uvnitř jednoho každého srdce 
stalo tak vzletným, že vy všichni již déle nezažijete nějaké hranice, nýbrž se stane ono světlo tak silným, že jeho PAPRSKY 
VŠECHNA LIDSKÁ TVOŘENÍ, která se v minulosti a přítomnosti nashromáždila, stráví a všechny na věky osvobodí! Moje láska vás 
všechny objímá, věčně! 

Ježíš Kristus 

 

                                                              ++++++++++ 

 

PROJEV XXXIII.                                             4. července 1935 
 
ARCTURUV       P R O J E V    na   Den     nezávislosti 
 

Saint Germain: 

Vzývání: 

Mocná Podporující, Objímající Přítomnosti ! Chválíme a děkujeme Ti za Tvůj stále trvající život. Tvé věčné mládí. Tvé OSVĚCUJÍCÍ 
SVĚTLO ! 

O, Ameriko ! Milujeme tě ! Mocné Semeno Věčného Zjevení BOŽÍHO, chvála a dík tobě, že jsi podporováno a řízeno pouze BOHEM. 
Toho dne, kdy byla vztyčena ve tvém srdci nezávislost, stalo ses Zářícím Centrem Světla pro celé lidstvo ! Velebíme BOHA a 
děkujeme za to, že z tohoto dění vznikne lidem, které obejmeš, mír a blahobyt. Za tebou stojí ta Síla, která bude na Zemi podporovat a 
dále vést Království BOŽÍ. Nechť Jeho Světlo osvítí a posílí srdce všech Tvých děti na vedoucích pozicích, aby vyzařovaly lásku, 
spravedlnost a moudrost ! Ameriko ' Milujeme tě ! Dnes, o Ameriko, na tebe shlížejí oni poslové BOŽÍ, kteří JIŽ odešli do světlejších 
světů . Jejich srdce jsou naplněna láskou té „Mocné JÁ JSEM Přítomnosti", která proudí, aby vyléčila Tvé obyvatele, žehnala jim a 
obšťastnila je. Hmota Země bude oživena k větší činnosti. A když děti BOŽÍ budou kráčet po Zemi, budou cítit ten BOŽÍ proud vtékat 
do sebe a povznese je k větší lásce, věrnosti a mocnější touze po svobodě. 

O Ameriko ! Zdá se, že jsi byla spoutána, již však nejsi ! Vstupuješ nyní do své Velké Svobody ! Zdá se, že nyní ležíš v porodních 
bolestech, ale zrodíš se do onoho Velkého Míru, Zdraví, Štěstí a Blahobytu. Velebíme BOHA a děkujeme za to, že to je ta BOŽÍ 
MOUDROST, ta „MOCNÁ JÁ JSEM PŘÍTOMNOST', která takto hovoří. 

To DÍTĚ KRISTUS, které Tě. Ameriko, objímá, vyrostlo nyní do vznešenosti a síly. Nedoprošuje se již déle. nařizuje nyní poslušně 
všemu Vnějšímu, aby sloužilo té Vnitřní Přítomnosti !Ta SÍLA BOŽSKÉ LÁSKY Tě ovládá a stravuje všechno, co jí není podobno. 

Ameriko ! Chvála a díky, že jsi Velkým Klenotem v srdci BOŽÍM, lampou osvícení, zapálenou tou „MOCNOU JÁ JSEM 
PŘÍTOMNOSTÍ", tím kalichem večeře, tím Křišťálovým Pohárem, který v sobě skrývá Čisté Záření svobody, míru, zdraví, blahobytu a 
osvícení tak, jak přebývá ve Tvé oblastí. Nechť celý svět cítí Tvé Záření a je jim požehnán ! 

Mír, mír, mír ! A blahovůle lidí na Zemi ! 
Arcturus 

Poznámky: 

Chtěl bych podnítit, že byste se měli několikrát denně cítit jako radiový vysílač, který posílá všem lidem mír a přízeň. Vězte, že v tomto 



Mocném Vědomí proudí ke každému Člověku neomezená sila té „MOCNÉ JÁ JSEM PŘÍTOMNOSTI" a přináší mu to, co je připraven 
přijmout: osvícení a sílu odhodlání! 

Buďte si vědomi, že vaše vlastní mysl je takovým silným BOŽSKÝM CENTREM, že můžete pomocí SÍLY BOŽÍ LÁSKY kdykoliv 
učinit rychlá a bezchybná rozhodnutí.Poznejte, zeje vaše mysl pouhým nositelem té Velké Mistrovské Přítomnosti té „Mocné JÁ JSEM 
Přítomnosti" v nitru, a že musí tuto Vnitřní Přítomnost kdykoliv poslechnout ! Poručte jí, aby jednala vždy rozhodně, svěže a zručně, 
aby byl každý lidský pocit váhání navždy stráven! 

Novy cyklus

Dnes je bod obratu deseti tisíc let. Začíná nový cyklus dalších deseti tisíc let a ti Velcí z Venuše (UFO?), kteří byli vždy nápomocni při 
osvobození lidstva a naší Země, vystupují a vysílají všem lidem na Zemi Mocné Paprsky. To rychleji upevní tu stálost a důvěru v srdci 
mnoha vedoucích lidi. To jim dá podnět k tomu, aby pracovali se silnějším a neotřesitelnějším úsilím na znovuobnovení důvěry a 
blahobytu v Americe, s vnitřní láskou a velkou věrnosti a odpovědností za vzestup. Mnozí se naučí, že lidé nemohou být řízeni 
nemilosrdnou rukou - naučí se poznat, že přehmaty v ovládání, které chtěli získat nad jinými, padnou opět na ně, aby je mohli opravit. 
Kdyby jim mohlo být toto učení dostatečně hluboce vtištěno, mohlo by byt odvráceno velké neštěstí. (Světová válka 1939 - 1945) V 
této době oživení mohou být učiněny během dvaceti let věci, které by jinak vyžadovaly práce sta let. 

Saint Germainův popis shromážděni na Silvestrovský večer v Královském Tetonu

l. ledna 1935 

S velkou radostí chci krátce podat zprávu o něčem, co se stalo včera večer v Královském Tetonu. Dvěstě čtrnáct Nanebevzetých 
Mistrů bylo přítomno a dvanáct z Venuše. To Vše vidoucí Oko bylo v nejsilnější činnosti, jaká nebyla dávno pozorována. 

Velké paprsky světla budou nyní trvale nasměrovány na naše hlavní město, stejně tak jako na hlavní města každého státu USA, stejně
tak jako na nejdůležitější města Evropy, Indie, Číny, Japonska, Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Ameriky, Afriky a Mexika, aby tato 
centra byla pod trvalým zářením.Stejné paprsky vyslaly také Zlaté město a Shamballa a to znamená trojnásobnou činnost ve prospěch 
lidstva. Bude napnuto veškeré úsilí k co možná největší ochraně celého světa před tolikerou zničující činností. Konání posledních tří 
měsíců je velmi povzbuzující a vkládáme velká očekávání do tohoto nového roku. Jsme si přesto velmi vědomi svobodné vůle lidí ! 
Můžeme jenom skromně doufat, že budou harmonicky spolupracovat s vědomým zářením té shora zmíněné trojnásobné činnosti. 

Světlo bylo též vysláno Velkým Mistrem z Venuše, Ježíšem, Velkým Kosmickým Vládcem, silněji, než jsem kdy zažil. Velký zástup 
Nanebevzetých Mistrů se přidává ke mně se svou láskou, svým světlem, svým požehnáním a svým bohatstvím, k blahu žáků Ameriky a 
celého světa.   

Nechť  o b s ť a s t n i   tento  rok  lidstvo  v nesrovnatelné  HOJNOSTI! 

S HOJNOSTÍ MÉ LÁSKY. 

Saint Germain ++++++++++ 




