ZÁVĚR
VÍTE NYNÍ SKUTEČNĚ, KDO JSTE A PROČ JSTE ZDE A CO TO
ZNAMENÁ BÝT PRAVOU DUCHOVNÍ A ŠŤASTNOU LIDSKOU
BYTOSTÍ - LIDSKOU BYTOSTÍ INTEGROVANOU?

Výtah z knihy „Kdo jsi a proč jsi zde ?“, str. 134 – 137, závěr.
Poté, co jste přečetli tuto knihu a praktikovali jste to, co se vám radilo praktikovat,
měli byste být v lepší pozici vzhledem k odpovědi na otázku, zdali skutečně víte,
kým jste a proč jste zde a proč jste a co to je být pravou duchovní a šťastnou
lidskou bytostí, to jest integrovanou lidskou bytostí.
Ačkoli je odpověď na otázku; „Kdo jsi ?“ multidimenzionální a je součástí vašeho
věčného duchovního pokroku, otázka druhá: „Proč jsi zde ?“ se může odpovědět v
progresivních krocích, jak budete pracovat na sobě. Odpověď na druhou otázku se
vám vždy odhalí, když se splní a završí určité aspekty vašeho poslání. Pak je vám
řečeno, co to je. Jak jste si v předešlých kapitolách povšimli, nemůžete vzhledem k
bezpečnostním důvodům dopředu dočista znát veškerý obsah svého poslání, které
na Zemi máte, a jeho velmi specifický, osobní, intimní a soukromý způsob. Jak ale
budete ve svém životě aplikovat popsanou duchovní metodu, budete krůček za
krůčkem poznávat dokonce i tento aspekt odpovědi.
To, co jste se dověděli ohledně toho, co to je být skutečné šťastnou, duchovní
lidskou bytostí, to jest integrovanou lidskou bytostí, závisí na tom, co jste zjistili ve
své vlastní pravé Niterné mysli a u svých vlastních pravých duchovních rádců a, což
je nejdůležitější, u Nejvyššího ve vlastní Niterné mysli, jakmile jste se s nimi dostali
do styku. Pokud je jejich odpovědí, že obsah této knihy je pravdivý a že přichází
přímo od Nejvyššího a že je Jeho/Jejím zjevením, pak zajisté poznáte odpověď na
tuto otázku. Dostanete-li při nějaké příležitosti negativní odpověď, pak se jich
musíte na to vše a na všechny tyto otázky zeptat a oni vám to mají vysvětlit. Pak s
jistotou poznáte přinejmenším to, jaké tyto odpovědi pro vás osobně a subjektivně
jsou.
Rád bych vám nabídl několik závěrečných poznámek:
1. Nikdo nemůže ani nesmí znát Absolutní pravdu, protože nikdo není absolutní, jen
Nejvyšší. Proto jen Nejvyšší zná Absolutní pravdu, protože On/Ona je touto
Absolutní pravdou. Avšak rozličné aspekty této Absolutní pravdy Nejvyšší zjevuje v
relativních, progresivních krocích. Kdykoli jste připraveni poznat něco nového a
odlišného, je to Nejvyšším zjeveno prostřednictvím někoho na této Zemi. Jeden
krok obvykle následuje za předešlým. Je velmi časté a není neobvyklé, že to, co
bylo platné, vhodné a účinné v předešlých krocích, není již platné, vhodné a účinné
v současně zjeveném kroku. Tak to pokračuje u každého nové zjeveného kroku.
Každý nový krok vyžaduje vývoj nové metody specifické k jeho obsahu a
uspořádání.

2. Pro současně existující duchovní podmínky na planetě Zemi odráží duchovní
přístup a metoda prezentovaná v této knize obsah nového kroku, který máme před
sebou a jsme připraveni poznat. Poznání a obsah tohoto nového kroku byly zjeveny
v této knize a v před tím uvedených šesti knihách. Toto poznání a Zjevení a jeho
metoda budou platné, vhodné a účinné, pokud tento krok trvá a dokud nevyčerpá
svou užitečnost. V té době, kdy bude Nejvyšším prostřednictvím někoho jiného
dáno jiné, nové zjevení o povaze a struktuře dalšího kroku, v té době bude také
vyvinuta nová metoda relevantní tomuto kroku. Jak dlouho bude tento současně
existující krok trvat a bude mít užitek, ví jen Nejvyšší. V tomto ohledu nám není dáno
znát časy, dny a období. (Viz Skutky apoštolů, kapitola první, verš sedmý.) Nicméně
si uvědomte, že tento krok, tento nový krok právě začal a my jsme na samém jeho
počátku.
3. Pokud jste tuto knihu přečetli až po tato slova, budete hodni toho, abyste získali
vyšší pochopení obsahu, smyslu a účelu svého života a lidského života obecně na
této planetě. Zdali získáte toto vyšší pochopení, či nikoliv, je zcela na vás. Závisí to
od toho, jak odhodlaně budete ve svém životě používat tento Bohem darovaný
nástroj a náležité postupy jeho využití, jak se popisují v této knize. Čím více je
používáte, tím více poznáte a pochopíte. Uvědomte si, že ten/ta je
požehnán/požehnána, kdo to slyší, zná a koná.
4. Po celém Stvoření není nic důležitějšího, než náležitá a správná znalost
Nejvyššího, jiných a sebe sama a následná aplikace a praktikování tohoto poznání
ve vlastním životě. Duchovní přístup prezentovaný v této knize byl navržen pro
tento vyšší účel a potřebu. S ním můžete, pokud si tak zvolíte, vstoupit branou
tohoto poznání a praktikování a začít cestu věčného duchovního pokroku. Tento
duchovní pokrok je určen postupným získáváním většino a většího, lepšího a
lepšího i důkladnějšího poznání Nejvyššího, jiných a sebe sama a jeho účinnějšího,
užitečnějšího a jedinečného využití ve všech aspektech vašeho ducha, duše i těla.
5. Je důležité si uvědomit, že kvůli tomu, že nejste absolutní, můžete v sobě
obsahovat pouze určité jedinečné aspekty Nejvyššího, ve kterých je Nejvyšší
přítomen ve Svém celku. Ale On/Ona může k vám mít vztah jen z vašich vlastních
aspektů a jejich prostřednictvím. Nikdo jiný po celém Stvoření od věčnosti do
věčnosti neměl a nebude mít tytéž aspekty, jaké máte vy. Takže v každém z nás se
Nejvyšší projevuje a je prožíván zcela odlišně. Toto je jedním z důvodů, proč je
nutné, abychom sami sebe a jiné lépe znali. Tím, že sami sebe lépe znáte, znáte lépe
ten aspekt Nejvyššího, který je vámi jedinečně reprezentován a který tedy můžete
lépe sdílet s ostatními. Takto sdílíme Nejvyššího v sobě s ostatními. Tím, že známe
lépe ostatní, začneme poznávat lépe ostatní aspekty Nejvyššího, jak je reprezentují
ostatní a sdílejí je s námi rozšiřujíce a obohacujíce naše poznání a praktikování
duchovního života do nekonečných rozměrů. Jediným způsobem, jak můžeme
poznat Boha, je poutávat Ho v sobě a v druhých. Tím, že jsme relativní a stvoření,
nemůžeme poutat Boha z Boha Samého/Samé a Jím/Jí Samým/Samou. Nemohli
bychom takové poznání přežít. Můžeme ale poznat Boha v sobě a ve druhých.
Zde vám předložený duchovní přístup a metoda se od této chvíle stává jedním z
hlavních nástrojů získání tohoto druhu poznání a jeho praktické aplikace a využití.
6. Jedním z nejdůležitějších duchovních principů pravého Stvoření je, že cokoli je a
existuje, je a existuje pro vzájemný prospěch, společné dobro a užitek. Bez ohledu
na to, co děláte, pokud to děláte pro tento duchovní účel, je to Božské, pozitivní,

správné a vysoce užitečné a duchovní. Na straně druhé, ať děláte cokoli, bez ohledu
na to, jak pěkné, dobročinné, dobré a správné se vám a každému to zdá být, pokud
se to nedělá s motivací a sklonem pro vzájemný prospěch, společné blaho a užitek
všech, je to negativní, zlé, nedobré, neduchovní a neužitečné, co se vašeho
duchovního stavu týče.
Duchovní metoda předložená v této knize vám dovoluje definovat a praktikovat vše
z duchovní pozice vzájemného prospěchu, obecného blaha a užitku, jako jediného
možného zdroje náležité, správné a Božské motivace a sklonů. Jak víte, je obsah a
povaha vašich sklonů a vaší motivace tím, na čem záleží. Když například dáte milion
dolarů nějaké charitativní organizaci a prvotním záměrem i motivací bylo vyhýbání
se placení daní, nebo daňový odpis či vlastní reputace, nemá váš příspěvek pro vás
osobně žádný duchovní užitek, protože jste to neučinili z pozice čisté, nepodmíněné
lásky nebo z důvodu, že je duchovně vhodné, aby se takové organizaci pomohlo.
7. Cokoli nevychází z Nejvyššího, od Nejvyššího, prostřednictvím Nejvyššího a s
Nejvyšším, nemůže nikdy být pozitivní, vhodné a pravé bez ohledu na to, jak
vynikající a prospěšné se to každému zdá. Je to proto, že jedině Nejvyšší jako
Absolutní dobro a Pravda o Sobě může být pravým zdrojem všeho pozitivního,
dobrého a pravého.
Jedním z důvodů, proč vám byly dány tento duchovní přístup a tato metoda,
popsané v této knize, je, abyste byli s to poznat a pečlivě rozlišit to, co je a co není
od Nejvyššího. A byli jste s to přijmout, do sebe začlenit a tvořivé využít svým
vlastním jedinečným způsobem to, co je z Nejvyššího, a odmítnout vše ostatní jako
odpad, který by mohl jen zašpinit, otrávit, zamořit a nakonec zničit vaše duchovní
úsilí.
8. Ze všeho, co jste se v této knize dověděli, můžete usoudit, že pravou radost,
zábavu, štěstí, rozkoš a potěšení, lehkost, pohodlí, klid, zdraví, spokojenost,
naplnění a vše pozitivní a dobré lze dosáhnout a získat jedině duchovními
prostředky. Tyto duchovní prostředky jsou dobře vymezeny v této knize a v dalších
šesti knihách. Bez ohledu na to, jak silně se snažíte dosíci a získat tento žádoucí
stav pro svůj život jinými než duchovními prostředky, metodami a přístupy, nikdy
nebudete mít trvalý úspěch. Nezapomínejte, že váš život nekončí smrtí vašeho
fyzického těla. Fakticky právě skutečně začíná. Co si počnete se všemi těmito
ostatními přístupy, prostředky a metodami, které nejsou skutečně duchovní, jak se
zde popisuje, až překročíte práh duchovního světa, kde neplatí jiné zákony a
principy, než duchovní ? Opětovně je volba vaše. Máte svobodu vše toto přijmout či
odmítnout.
Svou schopností si svobodně zvolit, cokoli chcete, ale jen sami sobě dokazujete, že
jste duchovními bytostmi bez ohledu na to, zdali s tímto tvrzením z pozice své
vnější mysli souhlasíte, či nikoli.
Schopnost volby je Bohem poskytnutý dar všem z nás, jehož prostřednictvím
můžeme žít a fungovat. Cokoli nám Bůh dává, je vždy duchovního původu, neboť
„BŮH JE DUCH A TI, KDO JEJ UCTÍVAJÍ, MUSÍ UCTÍVAT V DUCHU A PRAVDĚ.“
(Evangelium dle Jana, kapitola čtvrtá, verš dvacátý pátý.)
9. Cokoli bylo v této knize zjeveno a vylíčeno, má přímý význam k jednomu z mnoha
aspektů druhého příchodu Ježíše Krista. Je vám dána precizní metoda a procedura,

jak se dostat do styku s Nejvyšším - Kdož je Ježíšem Kristem - ve vás. Obdrželi jste
vhodné nástroje pro důkladné bezpečnostní prověrky každého, kdo se objeví na
vrcholku vaší duchovní hory. Nyní víte, co a jak dělat. Ježíš Kristus se nyní pro vás
muže stát velmi osobním zážitkem. Od tohoto okamžiku můžete mít k Bohu, Pánu
Ježíši Kristu, vztah, jako ke svému pravému osobnímu rodiči, příteli, rádci, učiteli,
poradci, příznivci, ochránci atd. Pokud si tak zvolíte ze své svobodné vůle, může se
to pro vás stát realitou. Jako i v této chvíli Ježíš Kristus není zde či onde, ale ve vás,
ve vaší Niterné mysli. Nemusíte jít na jakékoli místo ve vesmíru a hledat pravého
Stvořitele. Ten/ta je vždy ve vás a s vámi.
Prostřednictvím negativního stavu jste svou zaneprázdněností a zaujetím
bezcennými vnějšími hodnotami zdržování od toho, abyste si tento
neoddiskutovatelný fakt uvědomili, přijali jej a aplikovali ve svém životě.
Tento fakt je jednou z hlavních idejí Nového zjevení. Pravý význam Druhého
příchodu Ježíše Krista spočívá ve faktu, že Bůh je ve vaší Niterné mysli a vy můžete
s Bohem mít vztah v sobě samých tím, že vstoupíte do své Niterné mysli.
Druhý příchod Ježíše Krista má mnoho aspektů a úrovní chápání a výkladů. Jak je
zjeveno Nejvyšším, Kdož je Pán Ježíš Kristus, je jedním z nejvýznamnějších, životně
nejzávažnějších a nejdůležitějších výkladů Jeho/Jejího drahého příchodu samo
přijetí a používání Nového zjevení a jeho nových metod a postupů - jak se popisují v
této knize a v knihách ostatních (viz seznam doporučené literatury) - ve vlastním
životě.
Pokud s vírou a oddaně vcházíte do nitra, k Nejvyššímu ve vaší Niterné mysli,
Nejvyšší ve formě Ježíše Krista k vám vejde a ustanoví s vámi věčně trvající vztah.
Z Něho/Ní budete s to objevit a poznat pravý význam a výklad ostatních aspektů
Druhého příchodu Ježíše Krista, jak se týká vás osobně a soukromě.
Schopnost a dar přímé a osobní komunikace s Ježíšem Kristem, Kdož je pravým a
jediným Nejvyšším, metodou popsanou v této knize, znamená a odráží jeden z
nejdůležitějších aspektů Druhého příchodu Ježíše Krista.
S ohledem na tento základní fakt nevynechejte příležitost se setkat se svým
Spasitelem, Vykupitelem a Stvořitelem - Nejvyšším, Pánem Ježíšem Kristem,
Duchem Svatým, Jedním Bohem Nedělitelným, neboť On/Ona říká:
„HLE, STOJÍM PŘEDE DVEŘMI A TLUČU. ZASLECHNE-LI NĚKDO MŮJ HLAS A
OTEVŘE DVEŘE, VEJDU K NĚMU A BUDU S NÍM VEČEŘET A ON SE MNOU.“
(Zjevení Ježíše Krista, kapitola 3, verš 20.)
Toto je nejcennější aspekt Druhého příchodu Ježíše Krista. Buď tento fakt a Nové
zjevení přijmete, nebo je odmítnete. Volba je vaše. Také následky. V té volbě a v
jejích následcích spočívá objektivita, poctivost, spravedlnost a soudnost. Pravý
význam posledního soudu je obsažen v naší schopnosti volit a nést následky svých
voleb.
V závěru mi dovolte ještě jednou zopakovat slova našeho Pána Ježíše Krista v
Evangeliu dle Lukáše, kapitola 17, verše 20-21:

„KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ NEPŘICHÁZÍ POZOROVÁNÍM; ANI NEŘEKNOU: „HLE TU !“
NEBO „HLE TAM !“ NEBOŤ KRÁLOVSTVÍ BOŽÍ JE VSKUTKU VE VÁS.“
Tato kniha nečiní nic jiného, než vám ukazuje cestu, jak vstoupit do nitra sebe
samých - do Království Božího.
KAM JINAM BYSTE CHTĚLI JÍT?
KONEC

