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Poďakovanie
Táto kniha, ako každý aspekt komunity Living Miracles, je
výsledkom spoločného úsilia ochotných a inšpirovaných
dobrovoľníkov. Ďakujem za vaše nadšenie pri sprístupnení
tohto materiálu v podobe knihy, aby Vnútorná Múdrosť mohla
priniesť úžitok mnohým.
S Láskou a Požehnaním,
David

David Hoffmeister
David Hoffmeister je súčasným mystikom, ktorý sa dotkol
životov tisícov svojím neochvejným pokojným stavom mysle,
žiarivou radosťou a oddanosťou Pravde. Na základe pozvaní
navštívil 41 krajín a 49 štátov, aby sa podelil odkazom Lásky,
Jednoty a Slobody. David je žijúcim názorným príkladom
všetkého, čo učí a je rýdzou inšpiráciou pre tých, ktorí dúfajú,
že osvietenie je v tomto živote možné. Jeho cesta obsahovala
štúdium mnohých smerov a vyvrcholila oddanosťou voči
praktickému uplatňovaniu Kurzu Zázrakov. Jeho ponorenie sa
bolo také hlboké, že aj keď odložil knihu, Hlas Ducha Svätého
pokračoval v hovorení skrze neho.
Odkazy v tejto knihe sú úryvkami z jeho korešpondencie
s hľadajúcimi z celého sveta. Vložte si tieto poklady do vrecka,
aby ste ich mali stále poruke! Každý je iskrivým pozvaním
opustiť všetko falošné a odpočívať v Božej Láske.

Božská Láska
Existuje skúsenosť, ktorá ukončí všetku neistotu a ukončí
všetky otázky. Touto skúsenosťou je Láska. Skúsenosť Lásky je
Inšpirovaná Bohom a je neochvejne Večná. Láska neprichádza
a neodchádza, nevychádza a nezapadá ako slnko, nežiari jasne
len chvíľu a preto, aby neskôr potemnela a načas zmizla. Láska
nie je ani osobná, ani špecifická.je nemožné, aby Láska bola
niečím špecifickým, pretože Láska je Celistvá a nepozná
oddelené časti. Láska nemá protiklad, keďže je Všetkým, čo
Boh Tvorí navždy. Božská Myseľ je Boh, je Láskou, je
Všetkým.

Vyhrievaj sa vo Svetle
Preciťuj hlbokú Lásku, ktorá je celým našim Srdcom. Pripájam
sa k tebe v pozorovaní života a sledovaniu všetkého s pocitom
nestrannosti, bez akejkoľvek účasti v dráme. Sme celiství. Duch
opatruje naše vedomie si tejto nádhernej celistvosti. Ľudia,
ktorých stretávame po ceste sú láskavými ukazovateľmi, stále
naznačujúcimi smer dovnútra ku skúsenosti jednoduchosti
a jednotnosti Večného Ducha. V Božskom Tichu ego nemôže
byť prítomné.
V mori premenlivých obrázkov sme jemne Vedení ku
skúsenosti Spokojnosti. Je to nevýslovne krásne. Spoločne
povieme zbohom svetu a vstúpime do oslavy zvanej Vitaj
Duch!
Prijmi pocit Lásky, ktorý je prirodzený a ľahký a dovoľ svojmu
vedomiu ponoriť sa dovnútra a nadnášať sa radosťou. Duch
Svätý vytvára nespočetné množstvo príležitostí skrze hojivé
rozhovory s priateľmi, dlhé prechádzky pozdĺž pláže, hlboké
srdečné vzťahy s priateľmi, jemné pohladkania, jasné a žiarivé
oči, široké úsmevy, skvelé pocity z nerobenia ničoho z toho, čo
ego považuje za produktívne a hodnotné..
Naše priateľstvo je priateľstvom Srdca, skúsenosťou, ktorá
pretrvá navždy. Je to tak jednoduché, že to ani nemusí byť
vysvetľované. Je to také krásne, že sa to vymyká opisu. Je to
vnútorné povolenie stratiť prehľad o jednotlivých dňoch a
kalendári, a vyhrievať sa v hojivom Svetle, ktoré žiari vo vnútri.

Prebuď sa
Mnohí sú Povolaní, len pár sa rozhodne počúvať. Z tých
nemnohých, čo počujú je len pár takých, ktorí sú pripravení
nasledovať. Z tých nemnohých, čo nasledujú je len pár takých,
ktorí sú pripravení nasledovať úplne. Taký je strach z Božej
Lásky, strach z prebudenia sa do večnosti. Avšak Pokánie je isté
a zostáva nedotknuté časom a iluzórnymi starosťami času.
Odpočívaj pokojne s vedomím Faktu, že nič nemôže zmeniť
večnú Lásku.
Čas čačiek a hračiek pominul v radosti Pokánia. Účel je jedinou
zmysluplnou voľbou. Na ničom inom ani najmenej nezáleží, ani
nemá žiadnu hodnotu. Nechaj za sebou všetky vzdušné zámky.
Odlož všetky role a samoľúbosť osobnostných hier. Nikdy
nebol čas, kedy by Kristus bol býval otcom, matkou, sestrou,
bratom, manželom, manželkou, rodičom, dieťaťom alebo
človekom. Prítomnosť je pred tým, než bol čas. Zostáva
nedotknutá vo Svätom Spojení s Večnosťou.
Prišiel čas sa prebudiť. Čas určený slovám a konceptom je
takmer na konci. Teraz hľadáme priamu skúsenosť Božej
Lásky. Radostne odložíme bokom techniky, opakovania
a rituály, aby sme sa mohli stretnúť s Bohom v tichu našich
sŕdc. To, čo sme si mysleli, že vieme o Bohu bolo chybou.
A tak tento krát prichádzame s prázdnymi rukami a otvorenou
náručou, vedomí si toho, že nepoznáme cestu k Bohu, avšak istí
si tým, že Boh nám ju ukáže.

Keď sa poobzeráme okolo, zistíme, že nás obklopili mocné
spoločníci, aby sme mohli konečne spolu vystúpiť k Bohu.
Priateľ je navždy priateľom v Pánovi. Vítanie v Kristovi nikdy
nekončí. Prišiel k nám Svätý Vzťah a sme plní radosti a vďaky.
Svedkov šťastného sna vidieť stále všade navôkol, kde sa len
pozrieme. Prikrývka mieru sa rozprestrela po celej tvári zeme.
Pokoj zaplavuje všetky kúty. Nezostáva nič, než začať
oslavovať, tešiť sa a žehnať. Všetky čačky sveta, ktoré kedysi
lahodili oku sú videné ako bezcenné na pozadí nádhery
prítomnej skúsenosti. Všetky ambície a snaha dosahovať
budúce ciele sa vytratili. Skončila všetka zvedavosť ohľadom
sveta a jeho ciest.
Odpočívame v nehybnosti tak nepredstaviteľne hlbokej, že čas
sa úplne vytratí v prítomnosti Ducha. Počúvame. Počujeme.
Radujeme sa.

Nie je potrebné napodobňovať radosť ani ju predstierať. Len
jej dovoliť. Dovoliť všetkému, aby bolo presne také, aké je.
Dovoliť si nehybnosť a bytie. Na chvíľu si odpočinúť. Byť
pokojný. Smiať sa veľa a potom znovu odpočívať.
Prebudenie nie je intelektuálnou záležitosťou. Učenie je
premýšľaním spolu s Bohom, nie konanie. V bytí nie je
prítomný žiadny vykonávateľ a v Účele je všetko konanie
ukončené. Odpočiň si na chvíľu a buď rád. Nikto ťa nežiada,
aby si neustále čítal o osvietení, len aby si prežíval prítomnú
chvíľu.

Integrita

Spirituálne praktizovanie bez integrity je ničím. Keď niečo
sľúbiš, dovoľ si to vždy dodržať. Hovor, čo si myslíš a mysli to
úprimne. Úprimnosť nemá stanovenú “cenu”. Neúprimnosť
odvádza od Účelu; integrita JE Účelom. Osvietenie nie je na
predaj. Len integrita je možná a nevyhnutná s úplnou dôverou
v Ducha Svätého. Nezostávaj v kukle pochybností, vo viere
v moc peňazí, vlastníctva a rolí, ale povstaň v radosti Ducha!
Nie je nutné predstierať a budovať si spirituálnu kariéru, keď
všade sa rozprestiera Nebo, ktoré nesie sväté dieťa Božie, ktoré
Boh stvoril dokonalým. Vyjdi spoza hradieb sveta a buď
slobodný ako Ja Som.
Prichádza čas, kedy všetky falošné predstavy o sebe samom
musia byť odložené. Prichádza čas, kedy zaváži len úprimnosť,
inšpirovaná dôverou v Božiu Vôľu. Nie je nutné odkladať to,
čo je neodvratné, ani odporovať sláve nášho Ja v Bohu. Raduj
sa v Domove, ktorý navždy žiari v Kráľovstve Nebeskom,
ktoré je v tebe.

Návrat Nevinnosti
Naše srdce nás Volá spojiť sa so skúsenosťou odpustenia.
Nevedomá chyba viery v odlúčenie, výnimočnosť a pýcha boli
odhalené a ponúknuté Duchu Svätému a zostáva len pokoj
v mysli. To znamená, že sto percentná zodpovednosť za Stav
mysle je možná; to znamená, že spojenie sa s Pravdou je našou
jedinou prioritou, a to znamená že aktívne uvedomovanie si
učenia Nezameriavaj sa na chybu sa stáva našim jediným cieľom.
Dopraj sám sebe dar odpustenia a teš sa z toho
najprirodzenejšieho Bytia, aké len môže byť.
Fáza neskrývania, fáza úplného vystavenia a odhalenia
a transparentnosti je dovŕšená návratom Rýdzej Nevinnosti.
Pretože do mysle, ktorá je pripravená a ochotná Zostúpi
Nevinnosť, ktorá nemá protiklad. Nemenný Stav Mysle je
Stavom Ja, Ktoré Boh stvoril navždy dokonalým. Pozornosť
voči detailom bola len jedným z krokov smerom k Úplnej
Pozornosti voči Ja. Buď názorným príkladom Ja a nepodliehaj
chybe v snahe niekomu radiť, či ho opravovať. V tom je
význam zodpovednosti za Seba.
Učiť znená byť názorným príkladom. V tomto Stave Bytia je
o všetko postarané. Všetko je dokončené a zvládnuté, vedomie
je otvorené a slobodné tak, ako vždy bolo a bude.
Pripoj sa k tejto skúsenosti a nedovoľ ničomu, aby zdržiavalo,
čo je už Tu a Teraz.

Žiadne myšlienky o minulosti alebo budúcnosti nie sú

skutočnými myšlienkami. Nehybnosť Prítomnej Chvíle je
Odpoveďou.

Milosť

Zázraky sú najjemnejším spôsobom ako navrátiť myseľ do
vedomia o Bohu, a najdôležitejším zázrakom je vždy tvoj stav
mysle. Vo svete viny, tvoja radosť žiari ako hviezda na tmavej
oblohe. Jedným zo znakov zázrakov je prítomnosť
synchronicity, kedy sa veci dejú bez námahy a plánovania.
Akoby si ich len pozoroval, bez toho, aby sa osobne angažoval
do toho, aby sa stali. Život plynie ako rieka.
Keď opustíš všetky svoje egoistické investície, vidíš, že nemáš
žiadnu kontrolu nad výsledkami. Nepokúšaš sa ovládať ľudí,
udalosti alebo situácie. Všade vidíš len dokonalosť. Čím viac si
v tomto prúde, tým je to pre teba prirodzenejšie a starý spôsob
vnímania sa vytratí do zabudnutia. Máš pocit, akoby sa
minulosť nikdy nestala. Nevynárajú sa žiadne krivdy.
Ako sa postupne ponáraš do svojej práce vykonávateľa
zázrakov, zisťuješ, že si vedený k tomu, aby si všetko zdieľal
slobodne. Takto sa udržiavaš v radosti, rozdávaním a šírením.
Tým si posilňuješ radosť vo svojom vedomí.
Toto je proces odčinenia egoistického konceptu reciprocity a
výmeny, výmenného obchodu a konkurencie. Pôsobí to ako
veľmi odlišný spôsob žitia, radikálny voči svetu, no
v skutočnosti veľmi prirodzený. Zázraky ukazujú, že o všetko je
postarané bez potreby osobnej kontroly, či osobného úsilia.

Všetko sa deje bez námahy. V tom je Božská Ľahkosť

Šťastný žiak
Život v mysticizme je životom oddanosti a zasväteniu sa Bohu
a teda všetkým. Vyžaduje to disciplínu trénovanej mysle počuť
a nasledovať jediný Hlas, Ktorý hovorí za Boha. Cieľom je
trvalý pokoj v mysli; humor, jemnosť, sloboda a radosť, ktorá
vyplýva z takéhoto stavu mysle. Energia, získavaná
z Prítomného Okamihu vytesní z mysle potrebu rituálov,
pravidiel a štruktúry.
Základnou podmienkou je prijatie uzdravenia v mysli a byť
ochotný robiť to, čo je potrebné pre odpustenie. Nejestvuje
čiastočné uzdravenie a preto sa neuspokojím s ničím menším,
než je Vnímanie Nevinnosti. Všetko je Láska alebo volaním po
Láske. Šťastný žiak je ochotný žiak. Nejestvuje iný spôsob, ako
zakúsiť šťastie a mier. Som s tebou spojený v Účele uzdravenia
a odpustenia. Prijmi dar odpustenia sám pre seba a buď
požehnaný prijatím.

Povznes sa v Láske tým, že dáš prednosť odpusteniu pred
všetkým, čo egoistický svet zdanlivo ponúka. Vzdaj sa všetkých
projektov, ktoré majú konkrétnu podobu, aby uvoľnili cestu
Účelu prijať Pokánie. Všetko je už dokončené a tak Pozoruj
sen s pocitom Šťastia spolu s Duchom Svätým a dovoľ
všetkým veciam, aby boli presne také, aké sú.

Spiaca myseľ by radšej zostala nepatrná a privolá si svedkov
nemoci, aby dokázala svoju malosť. V tom spočíva
nepríčetnosť ega. Nikdy nebude dávať žiadny zmysel, ale môže
byť odpustené.
Ego nerozumie pojmu “oddanosť” voči čomukoľvek a už
vôbec nie oddanosti voči prebudeniu sa v Božej Láske. Je veľmi
vydesené z Lásky, pretože Láska znamená odčinenie ega. Ako
postupne čoraz menej dôveruješ interpretáciám ega a prestávaš
klásť odpor, ľahkosť a jemný smiech Ducha Svätého sa budú
zdať prirodzené a atraktívne. Užitočnou metaforou môže byť
vodná šmýkačka: daj si ruky pod seba, pohodlne si ľahni
a dovoľ vode, aby ťa svižne odniesla a s Veľkým Špľachotom
zošupla do bazéna.

Jemná Perspektíva
Si povolaný. Každý je povolaný. V tomto svete hlas ega je jeho
cieľov zdanlivo prehluší hlas Ducha Svätého a hoci všetci sú
povolaní, len zopár sa rozhodne odpovedať. Odpovedať
znamená byť šťastný, pretože Božou Vôľou je dokonalé šťastie
pre nás. Časovo-priestorový kozmos bol vytvorený ako
mechanizmus vyhýbania sa dokonalému šťastiu Božieho
Kráľovstva. Avšak odpoveďou na volanie môže byť šťastie.
Dôvera v Ducha Svätého je kľúčom k prebudeniu. Do tej
miery, do akej si schopný dôverovať Duchu Svätému, do tej
miery si budeš neustále stále viac uvedomovať, že nemáš žiadne
problémy.
Jednoduchý život počúvania, dôvery a nasledovania prinesie
lekciu odpustenia, ktorá zahrnie celé vnímanie.
Dôvera vyrieši každý problém práve teraz. Jednoduchý život
s dôverou prinesie okamžité výsledky, ktoré sa prejavia ako
mier v mysli.
Spása nie je na predaj. Osvietenie nie je na predaj. Tí, ktorí
úprimne dávajú, ponúkajú slobodne to, čo dostali od Ducha
Svätého. Rituály stratia svoj význam, ako sa myseľ postupne
odovzdá Božskej Spontánnosti. Túžba získavať sa rozpustí
v Úprimnom Dávaní. Cestovanie môže byť symbolom ochoty
zdieľať a byť v prúde, prijímať a neočakávať. Všetko, čo

prichádza je dokonalé, pretože všetko je naplánované
a poskytované Tým, Kto pozná naše najlepšie záujmy v každej
zdanlivej situácii. Všetko v uzdravenom vnímaní slúži pre
najlepšie záujmy celku. Odovzdať sa znamená opustiť osobnú
perspektívu v záujme Prúdu.
Ak máš dôverovať, nepokúšaj sa aktivovať minulosť,
organizovať prítomnosť, alebo plánovať budúcnosť. Ak je
potrebné urobiť nejaké plány, dozvieš sa o nich včas vďaka
vnútornej múdrosti a budú prínosom pre všetkých. Zázrak sa
postará o každú zdanlivú potrebu v jednej jemnej Perspektíve
a zanechá požehnanie pre každého
Som s tebou počas celej cesty. Nemôžeme zlyhať v Pláne,
smerujúcom k prebudeniu sa do Jednoty a Lásky. Vezmi ma za
ruku a pobežíme spolu, poskakujúc so spevom a v radosti,
pretože zdanlivo putujeme šťastnými snami odpustenia, zatiaľ
čo bezpečne spočívame doma v Bohu.
Zanechaj systém sveta ega a spolu so Mnou vstúp do iného
sveta, šťastného a pokojného vnímania. V tejto výmene
nespočíva žiadna strata, keďže sny o bolesti skončili. Zanechaj
svet, v ktorom je dávanie len na to, aby si niekto získal, svet
platenia za všetko, svet opakovania minulých chýb.
Pripoj sa ku mne v skutočnom svete, svete, inšpirovanom
radosťou, svete, ktorý nepozná strach z následkov. Máš veľký
dar na zdieľanie, keďže sám osebe si Božou Láskou. Nič ti
nemôže zabrániť v stanovenej úlohe, pretože Boh kráča s nami

všetkými práve Teraz. Jediný Moment Dôvery môže zmeniť
celý pohľad, Príď a Uvidíš.

Teším sa spolu s tebou z každého kroku v ústrety slobode!
Niekedy sa modli o pomoc pri zmiernení strachu, inokedy zas
za vynesenie na povrch strachu, ktorý musí byť uvoľnený.
Všetko vnímané v tomto svete je odrazom toho, čomu veríme
v mysli. Naši bratia sú zrkadlami, v ktorých vidíme vnímanie
seba samých, kým vnímanie pretrváva. Strach je pokusom ega
zabrániť rozpomenutiu sa na Prítomnosť Ja Som, pretože ego
sa bojí Lásky. “Dokonalá Láska zaženie strach.” T-1.VI.5
v skutočnosti znamená, že Dokonalá Láska nepozná strach.
Svetlo rozptýli tmu, pretože Svetlo a tma nemôžu existovať
zároveň. Svetlo je skutočné.

Povedať áno Láske
Duch Svätý uvoľňuje strach, pretože strach je prekážkou pri
uvedomovaní si prítomnosti Lásky. Duch Svätý rozptýli strach,
ako je ego prinášané do Svetla vo vnútri. Ako sa myseľ začína
prebúdzať do Pravdy Lásky, je dôležité nezabúdať byť
ochotným odovzdávať všetky presvedčenia, týkajúce sa času
a priestoru, všetky role, predstavy o sebe samom a všetky
vytúžené výsledky Svetlu Ducha Svätého.
Zaviazal si sa Duchu Svätému prebudiť sa do Nebeského
Kráľovstva, ktoré je v tvojom vnútri a Spoznať Seba Samého.
Jedinou zodpovednosťou je prijať Pokánie alebo opravu pre
seba. Všetky ostatné pozemské záväzky boli krokmi k tomuto.
Len úplná oddanosť Pokániu prinesie dovŕšenie, keďže je to
konečná lekcia úplného odpustenia .
Otváraš sa skúsenosti bezpodmienečnej univerzálnej Lásky,
nášmu Skutočnému Bytiu. Naša Božská Láska je Duchom
a všetko-zahrňujúca. Naša Božská Láska je Láskou v Bohu a od
Boha, Všetkým vo Všetkom.
Otvoril si svoju myseľ, aby si odpovedal na vnútorné volanie
odpustiť strach a uvidieť jeho neskutočnosť. Ego sa bojí Lásky
Boha a ty si začínaš uvedomovať, že musíš uvoľniť ego úplne,
aby si sa oslobodil od ilúzie strachu.

Predstavy sú premenlivé a dočasné; zdanlivo prichádzajú a
zdanlivo odchádzajú. Božia Láska nemá začiatok ani koniec.
Zostáva večne tou istou, nemennou, absolútnou, a
Nekonečnou. Prebudenie sa dá nazvať vzdaním sa ničoho
a rozpomenutím sa na všetko! Odpustenie nie je ťažké, je
ľahké. Vďaka Ti, Bože, že ilúzia vôbec nemusí byť prežívaná!
Duch Svätý ťa povedie bezpečne, isto a špecificky. Všetko, čo
sa od teba požaduje je ochota podniknúť vnútorné kroky,
navrhnuté Duchom Svätým. Som s tebou pri každom kroku,
Milovaný, nemôžeme zlyhať. Osud volá prijať nevyhnutnú
Opravu viery v odlúčenie sa od Boha. Božou voľou je naše
dokonalé šťastie a nič nemôže zabrániť Dieťaťu Boha v tom,
aby počulo a nasledovalo jemný a istý Hlas Boží.
Vyjadri Lásku vo svojom srdci každému, koho ti Duch Svätý
posiela do cesty bez obmedzení a váhania. Nič nezadržiavaj pri
zdieľaní tejto Božej Lásky, a uvidíš, že nikto nie je odlúčený, či
iný, než Duch. Ja Som Prítomný pri každom zdanlivom
stretnutí či schôdzke. Naša Božia Láska presahuje vnímanie tiel
a rozdielov. Láska je Univerzálna. Láska je Láskavá. Láska
nevlastní. Láska Je Teraz. Amen.

Milujem Ťa večne a som
s tebou počas Celej Cesty! Na forme

 nezáleží, keď je jej vyjadrenie Inšpirované Duchom!
Božské Prostriedky
Je nemožné zakúsiť Nebo bez Božských Prostriedkov; tieto
Božské Prostriedky sú Božou Prozreteľnosťou. Skrze Ducha
Svätého je všetko zvládnuteľné ľahko a dokonale bez pocitov
“práce”, “či námahy.” V zázraku nie je prítomná reciprocita,
pretože zázraky môžu len žehnať, keďže sú šírené, nevyžadujú
si nič ako protihodnotu.
Nepozeraj na nič vo svete, čo by ťa malo udržiavať pri živote,
pretože všetky potreby sú naplnené len nasledovaním Ducha
Svätého. Štruktúra sveta, ktorý zdanlivo ponúka podporu,
postupne vybledne, stane sa nejasnou a zmizne z vedomia ako
sa v mysli rozhostí Svetlo.
Bolo povedané, že ak chceš nakŕmiť človeka, máš ho naučiť
loviť ryby. Ak chceš nájsť mier v mysli, nauč svoju myseľ
odpúšťať. Dovoľ, aby sa tvoj život stal svedkom a názorným
príkladom počúvania a nasledovania Ducha Svätého. Mier,
radosť, Láska, a šťastie, ktoré objavíš budú výrečnejšie než
akékoľvek slová, ktorými by si to mohol vyjadriť.
Koľko času denne zasvätíš falošným presvedčeniam a
myšlienkam? Aký stav mysle by bol výsledkom, keby si všetok
svoj čas zveril Duchu Svätému? Investuj do mieru a tvoja
odmena bude veľká a trvalá.

Pri každom kroku na ceste Duch Svätý ponúka jemné vedenie
v tom, na čo máš myslieť, hovoriť a robiť. Výsledkom robenia
rozhodnutí spolu s Duchom Svätým a uvoľnenia egoistických
cieľov a očakávaní je pocit pokoja a ľahkosti. Je to veľký obrat
odvrátiť sa od egoistických cieľov budúcnosti a prijať Účel
Ducha, ktorým je Prítomný Mier.

Vedenie Ducha Svätého napomáha odčiniť masku, osobu a celý
koncept masky, vrátane konceptu “osobné vedenie.” Dôkaz
spočíva v Radosti; tí, ktorí ochotne nasledujú Radosť ju nájdu,
a nájdu ju vo svojom Ja! Individuálne Ja nikdy nemalo
existenciu, pretože žiadny koncept ja nikdy neustojí pred
Svetlom Pravdy. Ak sa necítiš nadmieru radostný, nejaký
podvodník sa pokúša používať “vedenie” aby ti zabránil
v preciťovaní nevýslovnej Radosti z Bytia.

Ľudia, ktorí zdanlivo ľpejú na predstave osobnej role “učiteľa,”
“autora,” “rodiča,” “spisovateľa” nezvládli mentálny tréning,
nezakúsili Skutočnú Slobodu, ktorá presahuje koncepty; preto
nemôžu byť použité za účelom jasnosti a múdrosti. Nepokúšaj
sa nasledovať telo. Namiesto toho sa nechaj inšpirovať
výsledkami Ducha a Radosťou, ktorá je evidentná v Skutočnej
Múdrosti.

Slobodný

Nasleduj hlboké Vnútorné Vedenie, ktoré cítiš. Tento pocit
príťažlivosti k miestam a myšlienkam JE Vedením Ducha
Svätého a preto je táto príťažlivosť zdanlivo tak silná. Vedenie
Ducha Svätého nikdy neprikazuje a nevyžaduje, avšak je
prežívané ako silné jasné a neodolateľné, pretože Vedenie
pochádza z Istoty, čo môže dokonca až vzbudzovať pocit
Autoritatívnosti. Môže to pôsobiť ako príťažlivosť
Obrovského Magnetu, pretože príťažlivosť Ducha Svätého sa
stáva silnou vo vedomí, keď je tvojím Účelom počúvať
CELÝM SVOJIM SRDCOM.
Dnes otvor svoju Myseľ dokorán a ponúkni požehnanie celému
časovo-priestorovému kozmu tým, že od neho nebudeš nič
chcieť. Nikdy ti neponúkol nič, čo by malo trvalú, či skutočnú
hodnotu. Nikdy tu nebolo nič, čo by stálo za to vlastniť,
zbierať alebo zhromažďovať, pretože to bola len ilúzia
odlúčenia. Láska nie je nikdy materiálna. Nikdy nevlastní. Láska
je všetkým, čo môžeme kedy zakúsiť, i keď Láska nie je nikdy
výnimočná a nedá sa s ničím porovnávať. Láska nemá objekt.
Vyprázdni oltár pre svätého Krista vo svojom vnútri, pretože
Kristus žiari len tam, kde nie uctievané nič vzácnejšie, než
Božia Večná Láska. Povedz a mysli to na okamih úprimne:
“Nie je nič, čo potrebujem robiť nie je nič, čo by som chcel,”
a rozpoznaj, že všetko je už dané.

Keď nič nechceš od sveta, svet nechce nič od teba. Potom si
slobodný a vidíš svet bez viny, ktorý žiari v neustálom
požehnaní. Potom môžeš skutočne Dávať a tento nádherný
Dar je neustále a naďalej znovu a znovu Zdieľaný. Žiara nášho
Božieho Krista nič nepotrebuje a tak navždy ponúka všetko
všetkým. Ahhhhhhhhh. “Aby si mal, rozdaj všetko všetkým.”
T-6.V.A.5 Na ničom neuľpievaj, pretože v Prítomnosti niet čo
brať, získať alebo uchopiť. Buď v Prúde, a nechaj sa niesť
Láskou, ktorá Plynie bez námahy.
Povstaň v dnes Prítomnosti Krista a smej sa svetu, ktorý bol
vytvorený na to, aby skrýval Svetlo Pravdy. Nemusíš sa smiať
na niečom konkrétnom, pretože celý svet, vnímaný Zhora je na
smiech, tak isto ako presvedčenie, ktoré ho vytvorilo a nejaký
čas zdanlivo udržiavalo jeho existenciu. Buď rád, že strach
pominul a bol nahradený Láskou, ktorú svet nemohol nikdy
naozaj ukryť.

Prebývaj vo mne, Duch Svätý. Veď ma v tom, čo mám
povedať, čo robiť a kam ísť.

Božie Dary
Ako rastie dôvera vo Vedenie Ducha Svätého, stáva sa čoraz
zjavnejším, že jediné dary, ktoré sú hodné zdieľania sú Postoje
Bytia, o ktorých hovoril Kristus, ktoré sa šíria navždy. Naše
samotné Bytie je Dar; mier, Láska, a radosť, ktoré Kristus
vyžaruje sa šíria navždy. Bezcenné čačky, ktoré ponúka svet
nemôžu byť zdieľané, radujem sa, že dočasný kozmos bol
“odpustený.” Ničota ega bola odhalená a všetka Hodnota a
Význam zostávajú navždy ako Kristus.
Dary sú Myšlienkami Boha. “Dary” ega nikdy úplne neuspokoja
túžbu dávať a dostávať, avšak zázraky naplnia “sklad”
otvorenej a ochotnej mysle, pripravenej vykonávať zázraky.
Ponúkni zázrak v podobe Prítomného Okamihu. Každý je
požehnaný v svätom okamihu, v ktorom je zrodený Kristus vo
vedomí.
Preciťuj to, aké nádherné je cítiť sa Všetkým a šíriť Všetko bez
akýchkoľvek obmedzení. Duch nič neočakáva a ponúka Všetko
tým, že jednoducho Je. Takto dáva Boh. V Bohu nejestvuje
núdza, či nedostatok. Keď je odhalená ničota ega, vina sa javí
ako nemožná. Žiadna čačka nemôže ponúknuť dar, ktorý
prináša odpustenie.

Voľba Hodnoty
Najhlbšou túžbou je túžba vrátiť sa k Otcovi, avšak Nebo
dosahujeme skrze vzkriesenie a nie smrť. Spiaca myseľ je
oslobodená od sveta ilúzií ako je ego odčinené prostredníctvom
odpustenia. Depresia pochádza z pomýlenej viery v neskutočnú
identitu. Stav mysle je rozhodnutím a moment depresie je
voľbou nesprávne orientovanej mysle, ktorá popiera Realitu
Lásky.
Verí sa, že samovražda je odobratím života telu, avšak život je
Mysľou a môže byť nájdený len v Mysli. Rozhodnutie “zabiť”
telo neprinesie mier, však mier prichádza ako myseľ odpúšťa, či
uvoľňuje chybnú vieru v odlúčenie sa od Boha. Ako sa myseľ
prebúdza z viery v klamstvo, zakúša Pravdu a Spoznáva Otca.
Si hodný šťastia a môžeš si vybrať spojiť sa s Otcovou Vôľou,
ktorou je Dokonalé Šťastie. Mier je nájdený v rozhodnutí sa pre
Pokánie, nie smrť. Zasväť svoju myseľ učeniu sa odpúšťať,
pretože je to najlepšie využitie mentálneho úsilia a pozornosti.

Dovoľ Láske, aby ťa Viedla
Radosť, Láska a šťastie v Srdci sú vždy prítomné. Nikdy
nezanikajú. Jedinou vecou, ktorá bráni skúsenosti radosti, Lásky
a šťastia je snaha priniesť pravdu k ilúzii. Akékoľvek vytvorené
vylepšenie, v ktorom hrá hlavnú rolu telo je nemožným
pokusom priniesť pravdu k ilúzii. Je to akoby myseľ verila, že
má “právo” žiadať “viac niečoho”, nezáleží ani na tom čoho.
Spokojnosť sa navracia do vedomia v okamihu, kedy si myseľ
uvedomí, že nejestvuje nič lepšie, než tento moment! Darom je
Prítomnosť. V tomto svete je teraz najpresnejším priblížením
sa k večnosti.
Ak máte zdanlivo ťažkosti s úplným prežívaním prítomného
momentu, je to znamenie, že myseľ ovládajú pripútanosti a tak
sú nehybnosť a pokoj nežiaduce. Príbehy ega s falošnými
interpretáciami súkromného ja, so súkromnými myšlienkami
a pôžitkárstvom a závislosťou na lineárnom myslení je zjavné.
Opýtaj sa samého seba, prečo sú tie príbehy také dôležité.
Opakovanie príbehov ego využíva na to, aby udržiavalo myseľ
v spánku, snívajúcu a zaneprázdnenú. Príbehy neponúkajú
priestor pre bytie v prítomnosti.
Odvážne nasleduj svoje Srdce. Dovoľ Láske, aby ťa viedla
dovnútra nehybnosti, bez popierania čohokoľvek, vítajúc
najhlbšie radosti. Jednoduché radosti sú tie, ktoré sú bližšie, než
dýchanie.

Raduj sa a buď nadmieru rád, pretože čas ilúzii pominul.
Odpustenie sa zdalo byť radikálnym len pre ego, myšlienku,
ktorá nikdy nebola. Odpustenie je tým najľahším
a najprirodzenejším konceptom, ktorému sa vieme naučiť,
pretože akonáhle ho zvládneme, vytratí sa tiež. Odpustenie je
zabudnuté akonáhle je naučené, pretože Realita je všetkým, čo
“zostane.” Všetko je Jedným Bytím: Láskou!

Prebývaj v dôvere
Teraz povstávame v Radosti, pretože hra na chybu skončila
a už nikdy nebude povolaná znovu do vedomia. Prikrývka
mieru sa jemne rozprestiera nad zemou; drámy a hry skončili.
Buď rád, že sú preč a snívaj šťastne o svojom bezhriešnom
bratovi. Spomeň si na jeho láskavosť a šťastný smiech
a spomeň si aj na dar odpustenia, ktoré ti ponúkol.
Odpočívame v pokojnej mysli, ktorá zostáva nezraniteľnou
a Sila jej Zdroja zostáva navždy vo večnosti.
Hviezda Krista žiari jasne, šíriac Božie Lúče, ktoré vidia všetci.
Buď vďačný, že Kristus nie je z tohto sveta. Našťastie tu nie je
nič, za čím by sme sa chceli obzerať a hľadať. Minulosť je preč.
Zostáva len Požehnanie v žiarivej Hviezde Lásky.
Neboj sa Lásky a Svetla, pretože v odpustení nie je odňaté nič,
čo je skutočné a hodnotné. Odpustenie sa týka ilúzie, a nemá
zmysel ani význam vo vzťahu k Pravde. Keď myseľ odpustí,
odpúšťa to, čo nikdy nebolo, preto by bolo presnejšie nazývať
odpustenie opustením, či vzdaním sa toho, čo vôbec nikdy
neslúžilo a nič neznamenalo. Odpustenie môže byť vnímané
ako obeť len vtedy, ak svetu predstáv bol priradený iný význam
než je obyčajná Pravda.
Dnes prebývaj v dôvere a často si pripomínaj: Som vyživovaný
Vedením Ducha Svätého. Dovoľ si cítiť: Prebývam v Mysli Božej.

Nemôžem prebývať nikde inde. Ak si v pokušení premýšľať
o nejakom probléme, akomkoľvek probléme, povedz si: Dôvera
vždy vyriešila a vyrieši každý problém Teraz.

Nemôže byť ťažké prijať Pravdu. Je ťažké udržiavať ilúzie,
pretože nemajú žiadny základ. Dovoľme si ich sledovať, ako
miznú, ako hrady z piesku v obrovskom Prúde Oceánu!

“Toto je Posledný Súd: Si Svätý, Večný, Slobodný a Celistvý,
navždy v Mieri v Srdci Božom.” M-15.1
Kde je svet v tomto Milujúcom Súde? Svet skončil Smiechom,
pretože to, čo sa zdalo byť svetom, oddeleným od Boha bolo
len pokusom brať vážne hlúpu, šialenú myšlienku odlúčenia.
Akonáhle je minulosť uvoľnená je všetko tak, akoby nikdy nič
iné nebolo, PRETOŽE nikdy nebolo.

Menom je Láska. Stvoriteľom Boh. “Adresou” Nekonečná
Myseľ. Stará identita odišla preč do ničoty z ktorej kedysi
povstala tak dávno, že nie je možné si už na to spomenúť.
Teraz a navždy je naša Identita Slobodná. Naše Spojenie Je.
Ticho Neba v hlbokej úcte spočíva nad našou Láskou. Tvoja
Oddanosť je Mojou, pretože všetko, čo je naše je Teraz Božie.
Nehybnosť je Nekonečnosť. Pokoj je navždy. Šťastná je
Harmónia. Radostné je Svetlo!
Je Nádherné byť Tým, Koho Boh stvoril Dokonalým.
Amen.
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