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či bude počasie úplne jasné, pochádzajú z objektívnej Dbajúca myseľ 
alebo polojasné, mysle človeka. Každá práca, každý dobrý 
či bude zamračené Je to pozemská myseľ podnik na svete stojí 
alebo daždivé, atď. dneška, pomocou ktorej nie na labilnom ale na 
Musíte sa túto otázku človek myslí. pevnom a spoľahlivom  
jasne spýtať vo svojej mysli, Keď k vám príde základe. Tým myslím základ, 
a počas týchto experimentov dobrá myšlienka, ktorý sa nemení, 
si všimnete, začnete uvažovať, zostáva konštantný a rovnaký 
že len ťažko ako ju použiť za všetkých podmienok. 
sa 100 % z toho, a tak stratíte tú situáciu. Tento základ je živý. 
čo vám povie vaša myseľ, Často hovoríme, Predpokladajme teda, pretože 
preukáže ako pravda. že ak niekto ide do vody, žijete na Zemi, váš základ 
Bol to len názor, riskuje utopenie. je pozemsky ohraničený. 
že počasie bude pekné. Musí buď vedieť plávať, To znamená, že sa 
Avšak, keby ste sa alebo sa musí naučiť plávať. spoliehate na vašu osobnosť. 
spýtali dbajúceho srdca, Pýtam sa, v akej škole Avšak po smrti, 
aké bude počasie v pondelok, sa malé káčatko, na akom základe 
dá vám odpoveď schopné plávať okamžite položíte svoj život? 
s absolútnou presnosťou. po vyliahnutí, Takže vidíte, Zem nie je 
Tentoraz to nie sú naučilo umeniu plávania? skutočný základ, na ktorý 
žiadne názory. Naučilo sa tomu umeniu by sa mal človek spoliehať. 
Keď premýšľate, vtedy pred tisícimi rokmi. Ktorý je teda 
Božské zastaví svoje vedenie. Preto, v ľudskej mysli ten skutočný základ? 
Keď myslíte je Božský element. Skutočným základom voláme 
svojim dbajúcim srdcom, Nazývame ho Duchom  „dbajúce ľudské srdce“. 
pocítite príjemný pocit Božím, ktorý koná rozumne Nehovorím o srdci, 
v brušnej dutine. bez výnimiek. ktoré náleží 
Potom každý z vás môže A keď počúvame človeku nášho veku, 
povedať: „Počasie bude vnútorný hlas (nazývam ho ale o dbajúcom srdci 
také a také.“ „dbajúce srdce“), Božského človeka. 
Spýtajte sa sami seba naše myšlienky sa líšia Apoštol Pavol povedal: 
napríklad, od bežných myšlienok. „Telesní ľudia nemôžu 
ako strávite tento rok Môžete urobiť rozumieť povahe 
svojho života – jednoduchý experiment. duchovných vecí, 
dobre alebo nie tak dobre. Ak použijete svoj mozog, pretože tie treba pochopiť 
Ak vám vaša myseľ musíte nad danou vecou  duchovným spôsobom.“ 
dá odpoveď, uvažovať dlhý čas, Musíte dať svojmu životu 
buď vám dá niektorý až kým nedôjdete nový smer, 
z najkrajších plánov k nejakým záverom. založený na vedení 
alebo nejaký Musíte urobiť výskum vášho dbajúceho srdca. 
z najtemnejších plánov. trvajúci 1, 2, 3, 5, V ňom pôsobí a koná  
Avšak ak sa spýtate 10 a viac rokov. Duch Boží. 
dbajúceho srdca, Napríklad, Nie sú žiadne výnimky 
dá vám pozitívnu odpoveď. spýtate sa sami seba, v činoch dbajúceho srdca. 
Navyše vám predpovie, aké bude počasie v pondelok. Keď človek žije 
ak by ste mali  Začnete uvažovať podľa jeho príkazov, 
prechádzať ťažkosťami a poviete: „Bude pekne.“ neurobí žiadne chyby 
a dá vám správne pokyny Dobre, budete alebo všetkým chybám 
na ich prekonanie  si to môcť skontrolovať. je okamžite zabránené. 
tým najlepším spôsobom. Potom sa sami seba spýtajte, Chyby vo svete 
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že to Boh nepredpovedal. Utrpenie v našom živote Toto dbajúce srdce 
On predpovedá všetko, je kvôli skutočnosti, tiež zahŕňa 
ale vy stratíte že nenačúvame vaše dobré zvyky. 
dobré podmienky. dobrým podnetom Každý má dobré zvyky. 
Zakaždým, a dobrým zvykom, ktoré sú Tieto sa objavujú 
keď zlyháte odpovedať vo vnútri našich sŕdc. u niektorých ľudí skôr 
na dobrú myšlienku, Prestaňme uvažovať a u iných neskôr. 
zníži vás to o množstve  Napríklad, vidíte 
a posunie vás to filozofických úvah, chudobnú vdovu na ulici, 
o jeden krok dole, myslieť si a usudzovať, prichádza k vám podnet, 
učiniac tak váš život ťažším. že si môžeme zariadiť aby ste urobili dobro; 
Keď odmietnete odpovedať naše životy sami. vsuniete ruku 
na akúkoľvek  Prvý klam je myslieť si, do svojho vrecka, 
dobrú myšlienku, že si môžeme zariadiť ale potom okamžite 
znižujete sami seba, naše životy sami. začnete filozofovať 
vaše podmienky sa stávajú Váš život, podľa a poviete si: 
čoraz ťažšími, až kým dbajúceho srdca, „Mám peniaze ale 
nebudete paralyzovaní. je už zariadený. budem ich dnes potrebovať. 
Potom sa stanete hračkou Všetky podmienky, Urobím to dobro 
vystavenou Osudu, teda v ktorých máte žiť, niekedy inokedy.“ 
vonkajším podmienkam všetci ľudia, Ak uvažujete takto, 
Tieto podmienky ktorých máte stretnúť už ste urobili prvú chybu. 
povstali, pretože a byť nimi ovplyvnení, Nebude to dlho potom 
ste nepočúvali všetko je predurčené. a budete musieť zaplatiť 
svoje dbajúce srdce. A stane sa to, desať krát vyšší poplatok 
Ako môžeme povedať, ako to je určené. za to, že ste neuskutočnili 
že dbajúce srdce koná? –  Celé Nebo pôsobí  tieto nádherné 
Keď dbajúce srdce  na nás týmto smerom. Božské vnuknutia. 
koná v nás, My nežijeme vo svete, Preto vždy poslúchajte 
v našich dušiach  ale Boh. Božský hlas, 
nastáva istá expanzia. Následne, ktorý vo vás hovorí. 
Keď urobíte malé dobro, každý dobrý skutok Keď tento Božský pocit 
pocítite  je manifestáciou Boha. prehovorí v nás, 
vnútorné uspokojenie Ktorý je v nás. je to skúška nášho života. 
podobné získaniu A keď pôsobíme proti Boh nás skúša. 
celého sveta. dobrej Božskej myšlienke, Máme Ho úplne poslúchnuť! 
Musíte si byť vedomí vytvárame si naše Keď dostanete Božské 
iba jednej veci:  nešťastie vo svete. výzvy, splňte ich! 
keď urobíte skutok dobra, S dobrými zvykmi, Pre dobro, ktoré urobíte, 
nehovorte o ňom. ktoré máte, nebudete musieť vydať 
Len čo ho vyjadríte navonok, sa od váz nevyžaduje, celý svoj majetok; 
nastavili ste si pascu. aby ste zodvihli  je to malá služba. 
Zatiaľ čo robíte dobro, bremeno celého sveta. Ak na ulici spadne dieťa 
už máte súhlas Boha Predtým som vám povedal, a rozbije si nohu, čo vás to 
a výsledkom toho je, že každá dobrá myšlienka bude stáť, keď ho vezmete 
že sa cítite dobre. je spojená s tisícmi k sebe domov 
Teda nemáte  iných dobrých myšlienok. a pomôžete mu? 
si odporúčať sami, Nemyslite si, Stratíte sotva pol hodinu. 
ale Boh vám odporúča.  že ak nesplníte nejakú Ale vy hovoríte:  
Predstavme si, dobrú myšlienku, „Mám dôležitú prácu.“ 
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že ste niekoho zachránili 
od utopenia; 
keď ho vytiahnete  
von z vody, nečakajte, 
kým vám zaplatí. 
Nechajte ho, 
nech vás hľadá. 
Ak napíšete do novín, 
že ste zachránili od smrti 
toho a toho človeka, 
to dobré, 
čo ste vykonali, 
je z polovice stratené. 


