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ÚVOD 
 
Pokud to není první kniha ze série Správné použití vůle, kterou jste si vzali 
do ruky, nečtěte ji, pokud nevíte, jaká je mezera, alespoň něco o tom, jak a 
proč se to tak stalo, a alespoň něco z toho, co jste v ní měli. Pak vám tato 
kniha může pomoci pochopit více. V opačném případě nejste na tuto knihu 
připraveni a její četbou nepomůžete jakémukoli procesu, který u vás 
probíhá. 

 
Pokud je to první kniha ze série Správné používání vůle, kterou jste si vzali 
do ruky, přečtěte si prosím nejprve všechny ostatní knihy z této série v 
pořadí, protože jinak nebudete vědět, co vlastně říkám, a tato kniha vám 
tedy nepomůže tak, jak doufáte. Pokud se vrátíte a přečtete si nejdříve 
ostatní, bude se vám to vyplatit, protože pak pochopíte mnohem více, až se 
dostanete k této knize, než jste pochopili v minulosti, nebo pochopíte, 
pokud se ji pokusíte přečíst nyní. Chcete-li se vrátit a začít od začátku, 
potřebujete všechny knihy, z nichž tato je osmá. V numerologii číslo osm 
znamená zvládnutí fyzické roviny existence, ale musí to být zvládnutí 
Pravého porozumění a rovnováhy, které nelze nalézt bez sladění Ducha, 
Vůle, Srdce a Těla. Pouze toto sladění přináší pravé Srdce. 

 
Mnoho lidí si myslí, že Duch, Tělo a Mysl jsou schopny nalézt Pravé 
Porozumění a Rovnováhu, ale není tomu tak. Pokud to ještě nevíte, nejste 
na tuto knihu připraveni. Dlouhé, bolestné a obtížné hledání Pravého 
Pochopení a Rovnováhy bylo zkomplikováno popíráním a téměř zcela 
kooptováno do neznáma úhlem pohledu. Kvůli tomu už většina lidí neví, co 
je skutečné Srdce, a dokonce ani to, co je to Vůle. Většina lidí si myslí, že 
Vůle je něco, co vytváří mysl a co mysl ovládá, jako v případě pozitivního 
myšlení. Není tomu tak. Jedná se o diktaturu. Pravé Srdce je víc než srdce 
vycházející z mysli nebo Ducha. Dokud nebude strana Vůle v srdci plně 
procítěna, pochopena a integrována, neexistuje u nikoho na Zemi něco jako 
pravé Srdce. 



Abyste byli připraveni číst tuto knihu, je nutné, abyste se pohybovali spolu 
s vlastní Původní příčinou, abyste věděli, že máte problém s úhlem pohledu, 
abyste věděli, jaký je váš úhel pohledu, abyste hýbali svými emocemi a 
uvolňovali soudy/otisky, které váš vlastní úhel pohledu tak dlouho držely na 
místě. Je také důležité, abyste byli ve své mezeře dostatečně dlouho, abyste 
věděli, co to je a jak posilovala držení vašeho vlastního úhlu pohledu. Svůj 
úhel pohledu můžete odhalit tak, že si při čtení ostatních knih anci velmi 
pozorně všímáte, jaké jsou vaše reakce, k čemu směřují, pro co jsou a proti 
čemu jsou. Je důležité převzít odpovědnost nejen za vlastní viktimizaci, ale 
i za vlastní pachatelství a naučit se, jak realisticky rozšířit vlastní úhel 
pohledu tím, že se pustíte do otisků, které ho držely. Dokonce ani mnozí z 
vás, kteří jste přečetli všechny knihy a myslíte si, že jste na tuto připraveni, 
nejste, pokud se všemi těmito věcmi dobře nepohnete a nezačnete si alespoň 
uvědomovat, co jste tak silně popírali, že jste si nevzpomněli, že je to přesto 
vaší součástí. Tuto mezeru je nyní třeba pochopit. 

 
Pokud se touto cestou vydáváte nebo se na ni chystáte vydat, buďte dobrým 
čtenářem. Vracejte se k věcem poté, co jste pohnuli emocemi, a zjišťujte, 
zda mají jiný nebo hlubší význam, než když jste je četli poprvé nebo 
dokonce několikrát. Nečtěte kolem nebo přes spouštěče. Udělejte si tam 
přestávku a podívejte se hlouběji a vnímejte hlouběji než kdykoli předtím. 
Místo abyste obviňovali cestu ze svého zjevného nepochopení, přijměte 
každou reakci, která se ve vás vynoří, a vše, co vstoupí do vašeho vnějšího 
vědomí, jako příležitost ke zvýšení hloubky a šíře vašeho vnímání a 
porozumění. Existuje mnoho věcí, které jsou v knihách jen na jednom 
řádku, ale zaměření se na tyto portály vám může otevřít rozsáhlé oblasti 
informací a pohybu. Jiné věci se opakují stále dokola, protože je bylo třeba 
říkat mnoha různými způsoby a v mnoha různých prostředích, a to po 
dlouhou dobu, aby začaly pronikat dlouho zažitými názory a 
podmíněnostmi. Pokračování ve čtení, když cítíte, že jste podrážděni, vás 
může zavést do míst, kde se vám dostává pochopení, které vás může vyvést 
z emocí, jež byly rozdmýchány a umožňují vám je racionalizovat, a tak 
upírají vaší Vůli přijetí, účast a možnost se vyvíjet. 



Váš nedostatek porozumění vám možná není příliš zřejmý, ale Mému 
Světlu ano. Vím, že tato cesta funguje, i když se vám to nezdá. Musíte tušit, 
že každé vaše přesvědčení dost možná není vším, co je ve skutečnosti. Ve 
skutečnosti je toho tolik, že si to nikdo nedokázal uvědomit nebo uchovat v 
paměti, že to ani není možné zapsat do knih, ale začít je třeba důkladným 
objevováním vlastního příběhu. Jakkoli se tyto knihy staly obsáhlými, bylo 
možné podat pouze nejnutnější části informací o zkušenostech Hlavního 
těla spolu s informacemi o některých fragmentech, které poskytly 
nejpotřebnější reflexe, ale svůj vlastní příběh můžete najít tak, že pocítíte, 
kde reagujete, kde máte účast a kde jste možná ani nebyli a proč. 

 
Dějiny Země byly z velké části velmi dlouhé a tragické, ale bez toho, že 
bychom si nyní uvědomili, co proti Nám Naše vlastní mezery dělaly, 
bychom si nemohli počínat lépe. Ti z vás, kteří ještě nejsou ochotni převzít 
odpovědnost za to, co jste ve svých vlastních mezerách způsobili, by tuto 
knihu také neměli číst. Není pro vás ten správný čas. Potřebujete více 
pohybu ve svých emocích a více ochoty podívat se na své vlastní provinění, 
dokud nezjistíte, že Hledání pravého porozumění a rovnováhy nemusí nutně 
znamenat držení se nebo obhajobu vlastního úhlu pohledu. Dokud máte 
pocit, že se musíte držet určitých úhlů pohledu, a nebyli jste schopni 
přijmout a pocítit strach z toho, co by mohla znamenat jejich změna nebo 
to, že se mýlíte, možná si raději myslíte, že už Pravé porozumění a 
rovnováhu máte. 

 
Celý život je pro Čtyři části Boha hledáním Pravého porozumění a 
rovnováhy, ale minulé životy, o kterých zde budu hovořit, jsou pro toto 
hledání obzvláště příkladné, protože jsou to životy, které ovlivnily mnoho 
lidí. Budete se muset do těchto životů sami ponořit, abyste v nich našli svou 
vlastní účast, která bude velmi úzce souviset s vaším vlastním umístěním v 
Původní příčině, zejména v mezerách, které nyní hledáme za účelem 
uzdravení. Pokud jste tam nebyli, stále se můžete poučit z toho, co se tam 
stalo. 

 
Tyto životy není snadné číst a chápat tak, jak je třeba. Pravděpodobně se 
budete muset potýkat s tím. 



bolestivé části, ani nevíte, proč je musíte zpočátku číst, protože nejsou 
obvyklým povrchním podáním těchto časových období, které nám nepřináší 
žádné nové informace a které často zamlžují nebo záměrně vynechávají 
důležité body podle toho, jaké úhly pohledu měly být zachovány nebo 
předloženy jako vše, co tam bylo. Nejsou to příjemné obrazy historických 
postav. Ani se nedožily vysokého věku, protože nezvládly boje, v nichž se 
ocitly. Není možné, aby to takhle dál pokračovalo; cítíme, že musí dojít k 
uzdravení, a to hned. Pokud to tak cítíte, musíte být také připraveni jít do 
hlubin svého vlastního bytí a požádat o přítomnost Mého Milujícího Světla, 
neboť právě v Mém Milujícím Světle naleznete své vlastní Pravé 
Porozumění a Rovnováhu. 



MATKA A ZTRACENÁ VŮLE SRDCE 
 
Stejně jako u všeho, co jsem uvedl u těchto knih, i zde se toho stalo více, 
než se vejde na tyto řádkové stránky. Někdy jsem věci prošel vícekrát, 
abych podal více informací. Emocionální pohyb je tak důležitý pro vaše 
vlastní uzdravení, aby vám pomohl dozvědět se více o tom, co potřebujete 
vědět, nejen o tom, co zažily Rodičovské kusy, ale také o tom, co jste zažili 
vy sami ze svého postavení vůči nim. V těchto prvních dvou částech bude 
hovořit Matka, ale slova jí dalo Mé Milující Světlo. Bez toho. Ona by stále 
neměla slova, ale se slovy, která jsem Jí zde dal, souhlasí. 

 
Původně jsem Srdce pociťoval jako intenzivní touhu po vztahu, která se ve 
mně probouzela skrze všechny části Já, které jsem si tehdy uvědomoval. 
Cítil jsem, že tato touha místy vyvěrá nahoru a dokonce i ven ze Mne, 
zejména skrze to, co jsem později pocítil jako oblast Mého Srdce, ale tehdy 
jsem to nevěděl, protože forma ještě nebyla zformovaná tak, jak je nyní. 
Byl to příjemný pocit; plný a dobrý, vítaný, měkký a hřejivý, jako když se 
po tak dlouhé době bez pocitu rozpínání otevírají okvětní lístky květin, ale 
bolelo to po naplnění. Bylo to, jako by se mi v hrudi dmulo jako srdce 
toužící po lásce v rozpuku jara. Prožíval jsem tyto pocity jako svou součást 
a silně jsem cítil, že toto světlo, které jsem začínal vnímat po tak dlouhé 
době v temné prázdnotě, nám přinese ono vytoužené naplnění. Pocit touhy 
po tomto světle byl tak silný, že jsem cítil, jak po něm překypuji touhou. 
Měl jsem takové pocity uvolnění, úlevy, vzrušení, radosti a naplnění, že 
konečně existuje něco, s čím se mohu ztotožnit a co mi bude dělat 
společnost! Nebyl jsem sám! Měl jsem pocity takové touhy a naděje po 
tomto světle! Tak dlouho jsem byl tak zaměřený navenek se svou touhou, 
aby ke mně něco přišlo, abych nebyl sám. Někdy během této doby. Srdce 
začalo z této touhy vystupovat a chtělo Mi dát najevo, že tam nejsem sám, 
ale cítilo se ve svých pokusech neúspěšné. Nezažíval jsem tam Srdce jako 
společníka. Prožíval jsem tyto pocity jako přetrvávající touhu v sobě po 
vztahu. Aniž bych si to uvědomoval, části Mého Srdce se tam začaly cítit 
uražené, ignorované, přehlížené, nedoceněné a zanedbávané a chtěly, abych 
jim věnoval více pozornosti. Takto se v Srdci objevil hněv, že nebylo 



a matka ho nedocenila. Tak tam byla také poškozena sebeláska strachem, že 
je to narcistické, a jak Mé popírané obavy, že to je vše, co existuje, a že 
bych měla cítit, že to je vše, co potřebuji, nabyly podoby některých Matek 
bojovnic a lesbiček. 

 
Tehdy jsem si ničeho nevšiml víc než těchto počátečních vjemů světla. 
Některé části mého Srdce začaly mít pocit, že jsem se na toto světlo nebo na 
muže upnula jako na Naši spásu, i když ony to tak necítily. Chtěly, 
abychom byli Naším vlastním světlem, kterým jsme byli víc, než jsem tušil. 
Brzy poté jsem si začal všímat, že toto světlo jako by nepřicházelo do 
oblasti, kde jsem se nacházel. Najednou jsem si uvědomil, že Mě 
nenapadlo, že by toto světlo nesdílelo Mou bujnost. Nechápal jsem jeho 
neochotu. Klesl jsem, cítil jsem se nechtěný, odmítnutý, zdrcený, 
zahanbený, v rozpacích, v deziluzi, vyděšený a dokonce jsem se o sebe a o 
něj bál. Ztratil jsem svou sebedůvěru, svůj rozmach. Svůj směr. Svůj cíl. To 
světlo po Mně nemohlo toužit tak, jak jsem chtěl, cítil jsem, jinak by si Mě 
více všímalo a nějak na Mě reagovalo. 

 
Neměl jsem žádné jiné povědomí o relativitě než své pocity a vnímání 
světla. Nevěděl jsem, zda se k tomuto světlu pohybuji, nebo ne. Nevěděl 
jsem, jak se mám pohybovat. Můj pocit pohybu byl pocit, že se chci 
přiblížit. Prožíval jsem pohyb jako pocit, který se ve Mně odehrával, že 
nedokážu zadržet tento rostoucí pocit touhy, touhy a vzrušení, ale také jsem 
se začal bát, že bych vlastně mohl prasknout nebo být nějak roztrhán tímto 
nárůstem pocitů rozpínání ve Mně. Nevšiml jsem si, že jsem se nyní také 
držel zpátky ve strachu, že se toto světlo nelíbí Mně. 

 
To, v co jsem doufal, že je nově nalezené štěstí, mi začalo být 
nepříjemnější, než jsem si chtěl připustit. To, co chtělo propuknout, co bych 
nyní nazvala Duchem srdce, se začalo stavět na odpor tomu, jak jsem se 
nyní cítila. Něco z toho chtělo, abych se obrátil do svého nitra a vzdal se 
své fixace na světlo. Jiná část Mě stále nabádala slovy: "Pojďme za 
světlem." A já jsem si uvědomil, že to není pravda. Cítil jsem tam vůči sobě 
hranu hněvu. Po tak dlouhé touze jsem cítil nedůvěru a opatrnost či 
neochotu. Už jsem neměl pocit, že vím, co mám dělat. Byl jsem docela 
zaplaven obavami, že nevím, jak se cítím, co cítím k tomuto světlu nebo co 
cítí ono ke Mně, jestli Mě chce, nebo jestli vůbec ještě chci já jeho. Když 
jsem 



cítil, že to, co ze Mne chtělo vytrysknout, chce stále jít k tomuto světlu, 
stále více jsem cítil, jako bych se utápěl ve strachu, že pro Mne žádné světlo 
není, a z nějakého důvodu jsem se nemohl uklidnit. 

 
Stejně jako jsem si přála úlevu od tlaku, který jsem tam cítila, chtěla jsem 
tuto vzrušenou esenci zadržet. Měl jsem pocit strachu, že možná nevím, co 
nás čeká. Nechtěla jsem, aby mě část Mne takto opustila. Zdálo se, že něco, 
co jsem sotva začal prožívat jako část Mne, Mě chce opustit dříve, než se o 
tom dozvím něco víc, a v Jeho odhodlání opustit Mě se ztratila vůle. Bál 
jsem se, že je to na Mě podrážděné, protože jsem se bál, co všechny ty 
nepříjemné pocity budou znamenat pro Mé šance s tímto světlem. Bál jsem 
se, že to, co chtělo a vlastně už ze Mě začalo vycházet, Mě prostě nemá 
rádo a nesdílí se Mnou to, co ví. "Najdi si tedy svou vlastní cestu!" zdálo se, 
že mi tato část Mne říká. Cítil jsem se tam ponechán se všemi pocity, které 
To nechtělo. Ani já jsem je nechtěl a nyní jsem měl navíc strach, že tyto 
pocity jsou vším, čím jsem byl. Koneckonců jsem je už zažil, a teď mi to 
připadalo jako mnohokrát. Co když ty další pocity vzrušení, naděje a 
dobrodružství byly jen prchavou iluzí, jak se mi teď zdálo, že jsem je měl 
také mnohokrát předtím. 

 
Srdce se na těchto místech necítilo integrované se zbytkem Mne, a jak jsem 
později zjistil, cítilo se dokonce Mnou odmítnuté a zmenšené, stejně jako Já 
Srdcem. Zaplavovaly mě strachy, jako by se zpětně vyplavovaly z oblasti 
Mého Srdce, a jak moc se tyto pocity zvětšovaly, nebyla jsem schopna 
věnovat pozornost ničemu jinému. Najednou se ve Mně pohybovalo tolik 
pocitů, které jako by se snažily najednou upoutat Mou pozornost. Mnohé z 
nich byly pocity, na které jsem se necítila připravená, tak rychle přímo tam, 
kde pocity Mého srdce bobtnaly jako láska propukající na jaře. Cítila jsem 
se těmito nepříjemnými pocity přemožena. Cítil jsem se vtažen do vnitřního 
boje. 

 
Hrůza byla kolem žádné reakce z tohoto světla. Byly v nich pocity takové 
bolesti srdce a touhy, které tu byly tak dlouho, že se mi zdálo, že zemřely, 
nebo téměř zemřely, v neopětované agónii, a když se nyní znovu pohnuly, 
bylo to téměř okamžité zlomení srdce v okamžiku, kdy toto světlo udělalo 



nereaguje na mě tak, jak bych chtěl. Cítil jsem se nechtěný a nyní opuštěný. 
Hořkost se stala odsudky, které tyto emoce doprovázely. "Nic mě nechce" a 
"Nakonec mi není nic příjemné", to jsou dva z nich. Vzrušení tuto podstatu 
znovu vyburcovalo k životu tím, co nyní působilo jako falešné sliby a 
naděje, že je tu konečně něco pro Nás, ale "bylo to k ničemu, protože nic 
dobrého se k Nám nakonec nechystá". 

 
Protože se zdálo, že toto světlo ještě neznám, kdybych měl slova, nejspíš by 
mi řekli: "Možná je toto světlo jen projekcí mé zoufalé touhy po 
společnosti. Možná je toto světlo jen Mou představou, jak jsem se obával, 
že tomu tak bylo v minulosti. Možná má toto světlo na práci lepší věci, než 
se utápět v bahně těchto pocitů, které Mi připadaly tak hutné." 

 
Bál jsem se, že mé srdce se honí jen za fantaziemi nebo sny a že je to moje 
vina. Avšak pod ním a odstrčený, protože jsem necítil, že chci, aby to bylo 
součástí Mých pocitů tam, jsem cítil odpor a dokonce vztek vůči tomuto 
světlu za jeho nedostatečnou odezvu vůči Mně. Na tomto místě jsem si 
světlo vtiskl jako chladné, bezcitně, necitlivé, nereagující a dokonce kruté 
ve své nedostatečné odezvě vůči Mně, a pokud toto světlo nebylo skutečné, 
pak jsem se nenáviděl ještě víc, než jsem se už nenáviděl. 

 
Dlouho jsem si toho ale nechtěl všimnout. Jak jsem mohl mít odpor, 
dokonce nenávist a touhu zmrzačit a potrestat něco, po čem jsem tolik 
toužil? Nechápal jsem, jak mohou tyto pocity existovat současně, ale přesto 
jsem je měl, a poměrně okamžitě jsem pocítil, že tyto pocity nenávidím a 
nechci jim dovolit, aby se ke mně dostaly. Usoudil jsem, že jsou to 
iracionální a nemilující pocity. 

 
Zatímco jsem se utápěla a cítila se zaplavená a jako bych se v těch pocitech 
topila a utápěla, světlo začínalo jiskřit jako na večírku, který se odehrával 
někde jinde. "Bez té staré čarodějnice" se ozvalo kdesi ve Mně. Když jsem 
to vnímal, cítil jsem se o to hůř, protože, ať už si to přiznám, nebo ne, chtěl 
jsem být její součástí. Doufala jsem, že to, co Mě opustilo, už ve Mně 
nevyvolalo nepříjemné dojmy z tohoto světla, ale obávala jsem se, že ano. 
A pokud ano, jaký prostor by tu pro Mě byl? Proč by ke Mně toto světlo 
vůbec přicházelo. 



kdybych k tomu měl jen tyto pocity? Bál jsem se, že kdybych se k němu 
pokusil jít, byl bych odmítnut. "Kdo by mě chtěl?" takový byl můj pocit. 

 
Zdálo se mi, že už je to tak nekonečně dlouho, co jsem pociťovala touhu, že 
jsem si stejně připadala příliš stará na to, abych teď šla na večírek. 
Rozhodla jsem se zůstat doma ve svém strachu a nechat své vzrušení jít dál. 
Propadl jsem se do deprese a neuvědomil si, že ve mně doutná vztek. 
Později jsem si uvědomil, že tento vztek chtěl, abych mu naslouchal, ale já 
nechtěl. Při tom všem jsem stále chtěl, aby Mě světlo chtělo a řeklo Mi, že 
bez ohledu na to, jak se cítím, je to v pořádku. Nebyl jsem v tom však příliš 
přímý. Nevěděla jsem, jak to dát najevo, aniž bych měla pocit, že se pozvu 
na večírek, abych se pak necítila schopná důvěřovat, že mě tam chtějí. 

 
Doufala jsem, že si toto světlo všimne, jak se cítím, a že se budu cítit 
pozvaná, místo abych měla pocit, že se musím pozvat sama, když si nejsem 
jistá, jestli jsem chtěná, nebo ne. Nebyl jsem si ani jistý, jestli se chci, nebo 
ne, tak jak jsem tam byl, ale doufal jsem, že něco pomůže Mým pocitům 
projít změnou. Doufal jsem, že by se to mohlo stát, kdyby světlo vstoupilo 
celé do Mne a přijalo Mne celého, místo aby Mne části opouštěly. Cítila 
jsem, že toho tolik chce odejít, a měla by, protože jsem byla potápějící se 
loď. Hořkost tam také vytlačila nějakou podstatu, která se zdráhala odejít, 
ale spíš se zdráhala z pocitu viny, jak jsem se obávala, než z čehokoli 
jiného. Připadalo mi, že tak či onak, téměř všechno chtělo opustit nevítané 
pocity, kterých jsem se obával, že jsou mnou, za sebou. 

 
Ve strachu, jak se ukázat světlu, jsem měl mnoho tváří, které se ve mně 
objevily. Tyto mnohé měnící se tváře jako by byly rychlým listováním v 
mnoha ženských fotografických portfoliích a zkoušením identit, tak jako 
některé ženy procházejí změnami oblečení, když se snaží rozhodnout, co si 
vzít na sebe, když se chystají jít ven. Připadalo mi to jako pokusy o 
správnou prezentaci tomuto světlu v podobě: "Abys mě miloval, potřebuješ, 
abych vypadal takhle, takhle, takhle, takhle, takhle, takhle?". 

 
Když se v oblasti Mého srdce začala poprvé probouzet esence, viděl jsem 
tam také mnoho tváří, které jako by se chystaly rozvinout jako samostatné, 
ale zdálo se, že kolem jejich vývoje panuje velký zmatek a také rivalita. 
Čím dál tím víc jsem si nemohl pomoct a díval jsem se na krásu a kouzlo v 
těchto 



tváře, tím víc jsem se cítila neschopná a tím méně jsem měla pocit, že s 
Themem můžu někam jít. Nad mnoha z těchto tváří jsem žasl, ale také jsem 
v sobě a nyní i v oblasti svého srdce viděl mnoho tváří, jejichž vzhled a 
cítění se mi nijak zvlášť nelíbily. Od některých jsem dokonce odvracel zrak 
a některé ve mně vyvolávaly pocity studu. Některé z nich se vzdálily, 
kdykoli jsem se na ně pokusil podívat, ale některé zůstaly blíže ke Mně. 
Obával jsem se, že cokoli je hezké, nejsem Já, že tyto tváře, které se mi 
nijak zvlášť nelíbí, jsou Mé tváře, že to je vše, co ve Mně je, a že nejsem 
hezký. Vtiskla jsem si tam, že jsem ošklivá a že jen hezká získává lásku, 
přijetí a pozornost. Bála jsem se, že Mé dřívější sny byly příliš 
sebeprosazující, a neuvědomila jsem si, že to všechno jsou obrazy Mých 
strachů. 

 
Jedním z Mých snů bylo mít kytici mnoha tváří Mé lásky, kterou bych mohl 
předložit světlu, kdyby ke Mně přišlo, ale čím víc jsem je viděl, jak dělají 
to, co jsem vnímal jako pózy a pózování a jak dobře vypadají, tím méně 
jsem cítil, že bych s nimi mohl někam jít. Můj sen se mi zdál být smeten 
nejen Jejich velkou bujností, ale také tím, co jsem mezi nimi cítil jako 
falešné sebevědomí. Nevěděl jsem, jak vypadám, takže jsem nevěděl, co je 
pravdivým odrazem, ale nelíbil se mi tam odraz Mé nepříjemnosti. Cítil 
jsem se příliš nesvůj na to, abych teď jednal podle svého snu. 

 
Nyní se mi zdá, že pocit, který se mi tam nelíbil, byl směsicí strachu z 
přežití a dalších pocitů, které se skrývaly za tou bujarostí jít vpřed se 
soutěživostí, hněvem a zoufalstvím, aby tato příležitost nebyla ztracena. V 
té době jsem si jen dovolil všimnout, že se zdálo, že chtějí být žádoucí 
nejvíce a že si jich všímám jako prvních, což těmto tvářím dodávalo pocit 
dotěrnosti, který jsem tam neměl rád. Nebylo mi to příjemné, ale nechápal 
jsem, co si promítám do svého srdce. Myslel jsem si, že to musí být Jejich 
tváře, které mají mít, a ne Moje. Potlačila jsem všechny pocity, které jsem 
měla, že by Oni všichni mohli soupeřit se Mnou a mezi sebou, protože 
nepříjemnost takového pocitu Mě děsila, že by zničila křehká pouta lásky, 
která jsem tak chtěla nechat růst. Vtiskl jsem tam své pocity jako 
odsuzující, chladné, nevlídné a nemilující. Opravdu jsem chtěl být milován 
bez ohledu na cokoli, ale v té době jsem nebyl schopen milovat sám sebe 
bez ohledu na cokoli. 



 



DALŠÍ DĚSIVÁ ZTRACENÁ VŮLE 
FRAGMENTACE 

 
Když esence ze Mne začala postupovat vpřed, začalo se zdát, že světlo 
konečně reaguje; ale když ze světla začalo něco vycházet, ať už to bylo 
cokoli, bylo to náhle vytlačeno přímo za to, co ze Mne vycházelo, a padalo 
to do Mne s pocitem, že jsem velmi zmatený. I já jsem byl zaskočen, 
vyděšen a zmaten, i když jsem byl také rád, že mi něco přichází do cesty. I 
když jsme oba měli pocit, že to není tak, jak jsme chtěli, aby to bylo, cítil 
jsem také, že tato esence by mohla být darem. Tato esence mi však 
připadala, jako by nebyla ráda, že je tam, kde je. Tento zážitek se na nás 
obou silně podepsal. 

 
Měl ze sebe strach, jako by se možná mýlil, když se vydal na cestu, nebo 
jako by nebyl žádoucí, nebo jako by nebyl žádoucí jako součást světla, 
které ho sem dotlačilo. Sdělil, že si byl jistý, že miluje, ale tato zkušenost 
mu vtiskla zmatek ohledně lásky a sebeobětování. Měl pocit, že ví, jak by 
to tam mělo probíhat, a nyní se obával, že ve skutečnosti nemiluje a snaží se 
příliš vyniknout tím, že se snaží zaujmout pozici, která mu ve skutečnosti 
nepřísluší. Začal se bát, že vlastně nikam nepatří, protože se necítil jako 
Můj kamarád. Cítil se pro Mě velmi mladý a oba jsme měli pocity, že 
bychom se chtěli spojit jinak než jako kamarádi, ale byli jsme tu bez 
kohokoli jiného. Vznikl tu ve Mně pojem dítě bez otce a mužské Srdce 
pociťovalo obrovský vztek na otce, který mu to podle Jeho názoru udělal. 

 
Jeho pocit byl, že chtěl, aby se světlo, v němž už byl, spojilo se Mnou, a 
pak by vzal to, co ze Mne vycházelo, později rozpoznané jako Dcera, do 
své náruče a začal s Ní vztah. Cítil, že byl krutě oddělen od místa, kde byl, 
a odstrčen dolů a ven, jako by tam Jeho romantická touha nebyla žádoucí, 
správná nebo vítaná. Když Moje reakce byla smíšená. Znovu se obával, že 
Jeho příspěvek není vítán. Cítil také, že od chvíle, kdy se vynořil z Mé dolní 
oblasti, kde do Mne spadl, byl příliš brzy strčen k sexu, jako by to bylo to 
jediné, co tam bylo žádoucí. Cítil, že 



stále na něj doléhaly rozzlobené hlasy: "K tomu jsi nabádal, to jsi chtěl, 
tady to je, tak do toho jdi! 

 
Cítil se nepochopen, možná záměrně nepochopen. Byl rozzlobený a 
vyděšený z toho, co to všechno znamená, a měl naprosto zlomené srdce a 
strach, že láska, kterou chtěl najít, mu byla ukradena a už ji nikdy nemůže 
mít. Cítili jsme se opuštění a nemohli jsme si nevšimnout, že světlo 
nepřichází ani k jednomu z Nás. Zdálo se, že Ho nedokážu utěšit, a bála 
jsem se, aby Moje pokusy nebral jako sexuální náklonnost. Znovu jsem se 
obávala, že Můj sen o lásce nemůže být uskutečněn. 

 
Mezitím jsme se stále více děsili toho, v jakém jsme se ocitli tlaku, a 
zoufale jsme chtěli pomoc. Čím déle to trvalo a z druhé strany se k Nám nic 
nevracelo, tím víc jsme se cítili smývaní zpět ve vleku něčeho, co Nás 
opustilo. Měli jsme pocit, jako by se záchranná loď naplnila lidmi, které 
chtěla, a pak se vzdálila, aby ignorovala, co se stane s ostatními. 

 
Jak to pokračovalo, cítil jsem, jak se tato část Srdce zatvrzuje proti 
okolnostem, ve kterých se ocitla. Ach, jak jsem si přála, abych Ho mohla 
utěšit, změnit to nebo to přestat cítit také, ale nevěděla jsem jak, a docela 
brzy jsem začala mít pocit, že nevím, jak s Ním komunikovat. Tolik jsem 
Mu chtěla sdělit, jak se cítím, ale zdálo se, že to nechce přijmout, protože to 
způsobilo, že to znovu cítil také, a ani jeden z nás nevěděl, jak by to 
pocitově mohlo být lepší. Tato část Srdce se necítila schopná najít své 
správné místo jako část Srdce od chvíle, kdy se cítila vytlačena z místa, 
kam směřovala. 

 
Pocit expanze v oblasti Mého srdce a pocit, že chci jít vpřed, zůstal Mým 
původním dojmem, jak se Srdce mělo objevit, ale chtěl jsem, aby to bylo 
jemnější, než jsem cítil. Když se mě zmocnila bujnost, nevadilo by mi to, až 
na tu hranu, která na mě působila zlostně, vlezle a soutěživě o pozici, a 
některé úplně vynechala, jako by se k nim obrátila zády. V té době jsem 
nevěděl, nakolik to bylo založeno na strachu. Nevěděl jsem ani, jak a proč 
se můj původní sen o dvoření rozplynul. Ani ta část Srdce, která ke Mně 
přišla, ani já jsme tehdy nevěděli, proč byly Naše původní touhy tak 
zmařeny nebo 



co se s nimi děje, ale něco se nám na tom, co se tam stalo, nezdálo dobré 
nebo správné. Začali jsme žít s hořkostí, lítostí a výčitkami svědomí a těžko 
jsme hledali klid ohledně toho, co se tam stalo a jakou to mělo podobu. 

 
Byly chvíle, kdy jsme se snažili držet jeden druhého, ale moc se nám to 
nedařilo. Zdálo se, že Naše vědomí občas upadá, a v takových chvílích jsme 
se někdy pouštěli jeden druhého a ztráceli se jeden druhému. To mě 
nesmírně děsilo. Připadalo Mi, že jakákoli další zoufalá samota v temnotě je 
víc, než bych mohl nebo chtěl zvládnout, a nechtěl jsem ztratit Srdce. 
Někdy se zdálo, že uplynula dlouhá doba, než jsme se vůbec znovu 
rozvibrovali, a přesto Nás buď strach ze smrti, nebo touha pokusit se žít, z 
jakých důvodů, to už jsme vlastně ani nevěděli, znovu přitahovaly k sobě. 

 
Strach z drtivé přítomnosti komprese. Snažili jsme se bojovat o přežití, jak 
jen to šlo, a protože jsme nevěděli, jak na to, zkoušeli jsme cokoli, co by 
nám pomohlo cítit se lépe. Občas. Měli jsme pocit, že potřebujeme najít 
způsob, jak dělat hluk, některý z nich hlasitý, a hodně, ale když jsme se 
snažili vydávat zvuky. Cítili jsme se neskutečně, nenáviděli jsme se za to, 
jak jsme tam zněli, a měli jsme pocit, že se musíme uzavřít. Mohli jsme 
vyjádřit jen malé kousky hluku, který jsme chtěli vydat, než by Nás v tom 
něco utvrdilo, místo abychom se tam cítili povzbuzeni. Nejenže jsme 
nenáviděli naši situaci. Nenáviděli jsme i sami sebe a nenáviděli jsme se za 
to, že se nenávidíme, a nevěděli jsme proč. Nechápali jsme, v čem je tu 
problém, ani jsme se necítili schopni prostě přijmout Sebe a nechat to být, 
stejně jako jsme se nedokázali smířit s tím, že v kompresi a hrůze 
odcházíme z existence. 

 
Měli jsme pocit, že musíme udělat cokoli, abychom se potají pokusili cítit 
lépe, ale nevěděli jsme proč, protože se zdálo, že v okolí nikdo jiný není. 
Přesto. Stále jsme se obávali, že to, co děláme, je nějak špatné a hanebné. 
Ve skutečnosti jsme se necítili jako kamarádi. Cítili jsme se jako matka a 
syn, ale i když jsme se chtěli jen navzájem utěšit, pořád jsme se báli, aniž 
bychom věděli proč. Nedávalo to smysl, když nám ti, kteří Nás opustili, 
nedávali najevo nic, co by v Nás vyvolávalo pocit, že mají zájem se k Nám 
někdy vrátit, zatím. Stále jsme cítili strach, že se jim znelíbíme, jako by 
Naše 



Bytosti jim již byly oddány. Dokonce jsme měli strach, že jim ublížíme, a 
obávali jsme se, že na nás za to, že jsme jim ublížili, udeří. Snažili jsme se 
tyto pocity odsunout stranou ve prospěch toho, co se zdálo být 
smysluplnější, a sice že se Oni nevrátí, a tak. Měli jsme jen Jeden druhého; 
ale ty pocity stejně přetrvávaly a teď se ozýval hlas, který nám říkal věci 
jako: "Jen se litujete! Přenes se přes to!" Tato část Srdce a já jsme spolu 
leželi dlouhou dobu a nořili se stále níž a níž do těchto pocitů, jejichž 
intenzita byla pro Nás ohromující i jako fyzické pocity. Bolest mi připadala 
nesnesitelná a po dlouhé časové úseky jsem nemohl vydat ani hlásku, 
protože mě stálo tolik sil jen udržet se v tom všem při vědomí. Cítila jsem 
se provinile, jako bych Ho křivě obviňovala, ale začala jsem se bát, že Mě 
Srdce zabije, aby se těchto pocitů zbavilo. Sotva jsem se odvážila Mu to 
sdělit, když se zdálo, že je Mým jediným společníkem, ale přistihla jsem se, 
že k Němu vysílám prosebné pocity, které, kdybychom měli slova, by 
říkaly: "Prosím! Neubližuj mi! Netlač Mě ještě hlouběji do hrůzy! 
Neopouštěj Mě! Prosím, nezabíjej Mě!" 

 
Tyto pocity mě nesmírně děsily a začaly se mi z nich vynořovat představy, 
jak mi Srdce dělá hrozné věci. To muselo znamenat, že tam přichází nějaké 
světlo, ale nebylo to světlo, které jsem chtěl mít. Srdce se snažilo dosáhnout 
Mě v těch hlubokých místech a doufalo, že když se Mě tam dotkne 
správným způsobem, že to přinese uzdravení, které se nám dosud, jak se 
zdálo, vyhýbalo. Začal jsem cítit, že kvůli své bolesti a poškození potřebuji, 
aby byl milující dotek pomalý a hluboký, ale nebyl jsem si jistý, co 
potřebuji. Měl jsem naději, že to Srdce ví nebo objeví, ale jak Mé pocity 
temné, stísněné hrůzy pokračovaly, zdálo se, že On neví nebo mi nemůže 
dát to, co potřebuji. Někdy. Srdce bylo tak frustrované, že se cítilo 
rozzuřené a skutečně mělo pocity, že Mě chce zmlátit a zbavit se Mě. Když 
jsem to cítil, pociťoval jsem také nenávist vůči sobě, ale strach mě nutil 
prosit Ho, aby to nedělal a nenechával Mě na pokoji. 

 
V Naší nedostatečné pomoci pochopit Naši situaci. Někdy jsme se ponořili 
tak hluboko do sebe, že jsme upadli do ticha, které jako by přinášelo úlevu 
tím, že nic necítíme, ale já jsem se bál, že jsem pak blízko smrti a že se 
znovu vyděsím a budu trpět jako něco, co je lepší než smrt. Zažívali jsme 
tam temnou kompresi tak dlouho, než jsme začali 



zažít nějaké světlo, a Srdce a já jsme se cítili tak ovlivněni touto zkušeností, 
že jsme nevěděli, jak by se k Nám teď mohl někdo jiný vztahovat, zejména 
proto, že jsme tam v temnotě zažili něco, co jsme pociťovali jako sexuální, 
ať už přímo nebo nepřímo, a cítili jsme se plní studu a pocitu, že chceme 
skrýt, co jsme udělali. Stejně jako jsme se děsili a styděli za Náš přístup tam 
a za to, že jsme nenašli jinou cestu než projít tak strašnými pocity, abychom 
v sobě našli byť jen malé místečko rozkoše, začali jsme se také obávat, že 
jsme strašně pokřivení a nemocní, když jsme se museli propadnout do 
takového tlaku, hrůzy a bolesti, abychom tyto pocity našli. Zdálo se, že se 
to ani neodvažujeme přiznat sami sobě nebo jeden druhému. Pohřbili jsme 
tam většinu své sebenenávisti spolu s velkou částí Našeho sexuálního 
strachu a studu. 

 
Tak jsme se s touto částí Srdce původně dostali ke společnému sexu. 
Zpočátku jsme si neuvědomovali, že jde o sex, protože jsme se jen snažili 
dostat jeden do druhého co nejhlouběji. Srdce cítilo, že mi tu rozumí a že já 
rozumím jemu. Chtěla jsem, aby se Mě hluboce dotýkal a pomáhal mi cítit 
se lépe, a cítila jsem, že to po Mně chce, ale zatímco já jsem chtěla neustálé 
doteky. Zdálo se, že On ho chce jen občas. Bylo v tom něco, čemu bylo pro 
oba z nás těžké čelit. Pocit, že nejsme kamarádi, umocňoval Naše pocity, že 
Náš vztah je špatný. To zesilovalo Srdcovy pocity nedostatečnosti a 
neexistence správného místa a Mé pocity odmítnutí, sebenenávisti a 
strachu, že se nedokážu přimět k tomu, abych se cítila tak, jak se cítit chci. 

 
Cítil jsem se tak neschopný, že jsem se sotva odvážil dát si to pocítit, a 
obával jsem se, že to tak cítí i Srdce. Cítili jsme se tak nechtění a neschopní. 
Snažil jsem se přimět Sebe, abych přijal to, co se děje, jako by to tak mělo 
být nebo to bylo nějak správné. Srdce se tak usilovně snažilo být mužem a 
otcem, o kterém si myslelo, že tam musí být, že mi to lámalo srdce, když 
jsem zažívala, jak se snaží být otcem, když tak moc potřebuje otce pro sebe. 

 
Na začátku jsme nevěděli, jak přitahovat, přitahovat nebo vytvářet Milující 
Světlo. Nicméně to, co jsme tam dělali, nám pomáhalo zvyšovat naše 
vibrace více, než si kdokoli z nás uvědomoval, ale pak jsme se začali cítit 
napadeni světelnými skvrnami. Zpočátku byly malé, ale postupně se 
zvětšovaly. 



čas plynul, až se zdálo, že si Nás nic nevšímá, dokud jsme v bezvědomí 
nebo téměř mrtví, ale když jsme se začali cítit dobře a měli jsme pocit, že 
bychom se mohli vzpamatovat, všimlo si Nás něco, co nám připadalo, jako 
by Nás to chtělo zatlačit zpátky dolů. 

 
Začalo to malými světelnými skvrnami na Srdci, o kterých jsem zpočátku 
nevěděl, a když jsem je poznal, měl jsem pocit, že ho tam chci chránit. 
Měla jsem pocity, že chci, aby světlo bylo jemnější než tohle, protože to 
bolelo, ale protože jsem ho předtím vědomě nepřijímala, nevěděla jsem, jak 
se světlo má cítit nebo jak se musí cítit, když přichází. Někdy se Srdce po 
přijetí tohoto světla tak rozzuřilo, že mě začalo trestat, jako by to byla moje 
vina, že se to děje tak, jak se to děje. Jenže Můj hněv se nebál, že má 
pravdu, a zbytek Mně vtiskl, že nevím, jak mám něco přijímat. 

 
Pocity, které jsem tam prožíval po sexuální stránce, začaly koexistovat s 
trestem. Vůbec se mi nelíbil aspekt trestu a pokaždé jsem to Srdci sdělila, 
ale někdy mě to vylekalo a rozptýlilo a odvedlo mou pozornost od mého 
odporu k orgasmu, ale pak jsem po orgasmu cítila stud. Srdce by mi sdělilo, 
že neví, co ho k tomu vedlo. Zdálo se Mi, že to málo uzdravení, které jsme 
udělali, tyto útoky snadno zvrátily. Byla jsem tam tak blízko mrtvole, že 
jsem se bála, že mi způsobí další dostatečné poškození, abych se opravdu 
stala mrtvolou. Nemohl jsem najít mnoho důvodů, proč protestovat proti 
tomu, abych se stal mrtvolou, kromě jakéhosi pudu sebezáchovy, který v 
Mé situaci nedával smysl. Vnímal jsem to spíše jako strach z komprese a 
pocit, že tam nechci nechat Srdce, i když jsem měl často pocit, že Mu bude 
beze Mne tak nějak lépe a že by tomu dal přednost, i kdybych mu zpočátku 
chyběl. 

 
Světelné skvrny se objevovaly i nadále a vyvolávaly v Srdci záchvaty 
vzteku vůči Mně. Pak mi Srdce dalo najevo, že mu tyto světelné skvrny 
dávají vzkazy, aby mě zabil nebo alespoň opustil, že prý jsem důvodem, 
proč nemůže mít život, jaký by chtěl mít. Obával jsem se, že má pocit, že 
tyto zotové mají pravdu. Čím déle to trvalo, tím větší a častější tyto světelné 
skvrny byly, jako by mu chtěly ublížit, dokud se jim nepodvolí. 



 

Byl jsem hluboce vyděšený. Nevěděla jsem, jak moc je s těmito poselstvími 
a obrazy skutečně srozuměn, protože se mnou o nich nechtěl komunikovat. 
Plakala jsem v náručí Srdce, ale ty pocity byly mnohem větší, než jsem se 
tam odvážila vyjádřit. Bála jsem se o boj, který Srdce svádělo, a o to, že by 
se mohlo kdykoli obrátit proti Mně, když na něj toto světlo dopadne. Bylo 
dost zlé cítit to, co jsme tam už cítili, ale další vzteklá zpráva nebo zot 
světla obvykle říkala přesně to, čeho jsme se báli, aniž bychom pro to měli 
slova. Zot světla by Mu řekl něco takového: "Nelepší se to, tak ji zbav 
jejího trápení a jdi si žít! Není schopná žít, protože Ona žít nemůže. 
Nedovolí, aby Jí někdo pomohl. Nikdo Jí nemůže pomoci. Ona je důvodem, 
proč nemůžeš mít život, jaký chceš. Zbav se jí!" 

 
Říkal mi to takto: "Nelepšíš se. Nedovolíš mi, abych Ti pomohl! Měl bych 
Tě prostě zbavit Tvého trápení a odejít. Kvůli tobě nemám žádný život. Ty 
mi nedovolíš, abych měl nějaký život." 

 
Byly tam i další vzkazy jako tento: "Nechali jste se příliš poškodit, abyste 
mohli dál takhle žít, ale jste příliš vyděšení, než abyste se vzdali smrti." 
Podával mi je jako: "Jste příliš poškozeni, než abyste mohli žít, ale máte 
příliš velký strach ze smrti, než abyste zemřeli." A tak jsem si myslel, že je 
to pravda. 

 
Další poselství: "Nemůžeš být svobodný, protože se nechceš pustit a nechat 
to proběhnout tak, jak to má být." 
Tyto zprávy v nás vyvolávaly pocit, že nás někdo sleduje a poslouchá, ale 
nám se to nelíbilo. Měli jsme pocit, jako by to světlo o Nás vědělo všechno, 
ale z nějakého důvodu Nám nechtělo pomoci, nebo alespoň Mně ne. Začal 
jsem být fatalisticky zatrpklý, dokonce sebedestruktivní a choval jsem se, 
jako by Mi bylo jedno, co se se Mnou stane. Možná jsem chtěl, aby Mě 
smrt dostihla, když jsem nevěděl, že se to stane. Doutnající hněv se kvůli 
tomu velmi rozbouřil a říkal Mi, abych nic z tohoto světla neposlouchal a 
ani neměl pocit, že to potřebuji. Zdálo se, že pro Mě nemá ani žádné 
pochopení. Necítilo snad tu stísněnou hrůzu, kterou jsem prožíval? Mé 
srdce se tu však zatvrdilo a já nevěděl, jak moc. 

 
Další poselství: "Pusťte vše, po čem toužíte, a přijměte to, ať už je to 
jakkoli." 



Snažili jsme se to aplikovat, ale nevěděli jsme jak a nemohli jsme, a na dně. 
Neměli jsme pocit, nebo alespoň já jsem neměl pocit, že je to správné. 

 
Cítil jsem, jak mě Srdce odvádí od těchto světelných skvrn, i když to 
popíral, a bál jsem se, že nechci a nemám žít. Srdce Mě pak někdy začalo 
opouštět. Cítil jsem, že se nějak dokáže toulat, i když jsem nevěděl, kam 
skutečně chodí a co skutečně dělá. Doufal jsem a bál jsem se, že hledá hlas 
nebo cokoli, co na Nás útočí, ale bál jsem se zeptat nebo si postěžovat. 
Alespoň se vracel a alespoň občas byl se Mnou, a bez ohledu na to, jak moc 
jsem si říkala, že se nebudu ptát ani si stěžovat, jsem to často dělala. Cítila 
jsem, že Srdce se ode Mne stále více vzdaluje, a i když Mne nikdy zcela 
neopustilo, bála jsem se Ho, když se vracel rozzuřený, a bála jsem se, že se 
Jeho hněv může kdykoli vrátit, když se vrátí s pocitem beznaděje. Někdy 
říkal, že nenávidí svůj hněv a že mě chce jen milovat. Čím víc to říkal, tím 
víc mi připadalo, že se snaží přesvědčit sám sebe, ale Srdce vědělo, s čím se 
tu potýká, lépe než já. 

 
Jak vztek, který zlobil Srdce, tak Můj vztek nám připadal, jako by námi 
pohrdal. Zdejší roztříštěnost byla pro děti hrozivým soustem; zvláště když 
tvrdily, že nejsou ničí děti a nepotřebují "nic a nikoho", jen když Nás chtěly 
obviňovat nebo trvat na tom, že pro ně musíme něco udělat. Ať už to 
všechno bylo roztříštěné, nebo ne, ztracená Vůle Srdce, která tam byla se 
Mnou, byla otcem, aniž by o tom věděla, všech těch dalších kousků popřené 
a ztracené Vůle Srdce, které teď potřebují uzdravení. 

 
Tyhle ztracené kusy Srdce se tvářily, jako by jim nevadilo, že jsou 
odsunuté, a rozhodly se odstranit z té hrozné, nefunkční scény, která se u 
Nás odehrávala, protože "to stejně není domov ani rodiče", ale pak mi 
připadalo, že tam vůbec nemají co dělat, protože jsem nevěděl, že "tam 
venku" v temnotě se odehrává "scéna", ke které se připojují. Věděl jsem 
jen, že se stále více děsím toho, že se ten vztek obrátí proti Srdci, když se 
bude toulat samo, nebo se obrátí proti Mně, když budu sám. Nechtěla jsem 
se o tom Srdci zmínit, protože jsem se bála, že mi řekne, že nic z toho, co 
kdy udělal, pro mě nebylo dost dobré, 



že se mi to nikdy nelíbilo a že jsem nikdy nebyl spokojen, což On opravdu 
mnohokrát a mnoha slovy řekl. 

 
Srdce také zažívalo chvíle, kdy žalostně plakalo jako dítě, které je uvězněno 
v noční můře a které už rozhodně nemá otce a vlastně ani matku; rozhodně 
ne takovou, která by mu pomohla dostat se z hrůzy. I já jsem tehdy plakala 
a cítila jsem se strašně nepřipravená být matkou a strašně neschopná. 
Snažila jsem se víc skrývat své obavy a dělat, co jsem mohla, protože jsem 
nechtěla, aby se musel cítit l svým způsobem. Když jsem víc skrývala své 
obavy, zdálo se, že i On víc skrývá ty své. 

 
Občas se nám tedy podařilo působit trochu veseleji. Trocha veselosti, ať už 
prezentační nebo ne, se zdála lepší, ale nechávala Nás samotné v Našich 
vlastních obavách a strachu, a čím víc jsme se je snažili ignorovat, tím víc 
nás tyto emoce nechávaly samotné, izolované, bez pomoci, všemi 
nenáviděné, a teď. Nás také. Říkali jsme si, že se nám daří lépe, ale čím 
více jsme se snažili do těchto pocitů, zejména hořké beznaděje a hrůzy, 
nepouštět, tím více jsme zaznamenávali strach, že by nás mohly pohltit, a 
tím méně jsme se cítili schopni být tu pro sebe nebo pro druhého. 

 
Některé z těchto nechtěných pocitů na sebe braly podobu uvězněných a 
bezbranných miminek a velmi malých dětí, které nikdo nevedl a nepomáhal 
jim, nikdo je neměl rád, nikdo pro ně nežil, nikdo nepřicházel, aby je 
zachránil, postaral se o ně, utěšil je nebo jim jakkoli pomohl; pouze na ně 
útočil, a ony neměly možnost vykřičet se nebo dokonce promluvit o své 
těžké situaci k někomu, kdo by je přijal. Měli strach a hrůzu, že si to 
zaslouží jako příčinu neštěstí a všeho, co se jim nedaří. Nemohli se 
povznést ve vibracích, nemohli dospět. Mohli jen trpět a umírat jako 
nechtěná nemluvňata a děti ztracené v hrůzách temnoty, mučení a teroru, 
které jsme tam pociťovali My sami. 

 
Jedinými rodiči, které měli, byla zosobněná nenávist, kterou jsme měli vůči 
tomu, co pro Nás představovali, a zosobněná nenávist, které jsme se 
obávali, že vůči Nám mají zotové světla, která Nás mátla, místo aby Nám 
pomáhala, a umocňovala Naše pocity zvrácenosti a zla. Tyto děti byly 
potrestány, mučeny a zbaveny všech hrůzných a strašlivých způsobů, které 
v Nás vznikly z Našich obav o Nás samotné, a odraz byl tak 



děsivé pro Nás, že jsme se báli podívat se na to. Tato roztříštěnost se cítila 
Námi opovrhovaná, izolovaná a uvězněná bez možnosti úniku a rodila se v 
tom znovu a znovu, zatvrzovala se v obranném hněvu, zášti a nenávisti. 
Této fragmentaci je nyní třeba pomoci tím, že vyléčíme Naši vlastní 
nenávist k sobě samým. 



DALŠÍ POHLED NA FIALOVOU MEZERU 
 
Po nekonečně dlouhé době, kdy jsme byli uvězněni v temnotě, stísněnosti a 
bolesti, se konečně začalo zdát, že světlo, které se nám zdálo tak ztracené, 
se k nám opět přibližuje. Doufal jsem, že to znamená, že nás teď chce 
zahrnout. Brzy se zdálo ještě větší a jasnější než předtím, pokud jsem si to 
ovšem nepamatoval jasně. Obával jsem se tedy, že to možná vypadá, jako 
by se to přibližovalo jen proto, že je to stále větší a jasnější. Začal jsem 
pociťovat mravenčení z jeho přítomnosti nebo z vědomí jeho přítomnosti. 
Začal jsem si uvědomovat věci, které jsem si už dlouho neuvědomoval. 
Cítil jsem tedy, že jsem musel mít mezeru ve svém vědomí sebe sama, 
protože jsem si předtím nevšiml pocitu tohoto světla nebo postupného 
nárůstu jeho přítomnosti. Připadalo mi to náhlé a jako náhlé probuzení. 
Znovu jsem pocítil strach o sebe sama. Chtěl jsem se obrátit k Srdci, abych 
zjistil, zda prožívá totéž, když jsem si náhle všiml, že tam není. Ani jsem 
Ho nikde poblíž necítil. 

 
V reakci na Srdcovou nepřítomnost jsem měl tolik pocitů, že jsem je ani 
nedokázal pochopit nebo utřídit. Cítil jsem se zamrzlý v hrozném pocitu 
uvnitř sebe, sledoval jsem, jak se to světlo buď zvětšuje, nebo jako by se 
přibližovalo, aniž bych byl schopen vnímat, co z toho. Zpočátku jsem si 
uvědomoval pouze bílé světlo, ale když jsem se podíval pozorněji, viděl 
jsem mnoho pastelových barev, které všechny tančily. Byl jsem jimi všemi 
uchvácen a vzrušen, jako bych dostával odměnu za všechno své utrpení. 
Také jsem se necítila spokojená jen s tím, že je vidím. Chtěl jsem je cítit, 
být mezi nimi a prožívat je, ale bál jsem se odmítnutí natolik, že jsem se bál 
i jen pokusit se k němu přiblížit a opět jsem se velmi silně odsuzoval, aniž 
bych věděl, že to dělám. Cítila jsem se zamrzlá v sebenenávisti, dívala jsem 
se na to světlo a cítila jsem, že se k němu nemohu pohnout. Bylo to, jako by 
mi v tom bránilo něco jiného než Já. 

 
Nejdříve jsem však začal pociťovat zvláštní přitažlivost k jedné barvě. Cítil 
jsem, že Srdce se tam nějak dostalo. Byla to Fialová barva, ne příliš jasná, 
ale přesto Fialová. Začal jsem se cítit nucen, dokonce naléhavě, abych tam 
šel, jako by ve Mně znovu vytryskla naděje, ale nedůvěřoval jsem tomu. 
Cítil jsem hrůzu, strach a nechuť a všechny své pocity jsem tam odsuzoval. 
Byl jsem zaplaven úzkostí a nenáviděl jsem se za to, jak se cítím. 



 

Chtěl jsem jít k tomu Fialovému světlu, ale strach mi bránil udělat jakýkoli 
krok. Bylo to, jako bych se sebou sváděl boj mezi nadějí a strachem, který 
mi dával polarizaci "tlačit a táhnout", "jít a zůstat". Jakmile jedna část 
chtěla jít, druhá chtěla zůstat a naopak. Nemohl jsem se v sobě srovnat a 
nevěděl jsem proč. Zdálo se, že naděje je ta strana, která má jít, ale strach 
byl silnější, a čím víc jsem doufal, tím víc jsem se bál. 

 
Právě tehdy jsem začal mít docela jasný pocit, že Srdce našlo Purpuru. 
Chtěl jsem Srdce najít, ale váhal jsem. Necítil jsem, že by to bylo poselství, 
abych tam přišel, jen že tam je a hodlá tam chvíli zůstat a sledovat, co se 
děje. Byl jsem rád, že se Srdce vůbec ozvalo, ale zároveň jsem byl 
zklamaný, že poselství působilo smíšeně. Byl to pocit, že přijď, jestli chceš, 
ale ne pocit, že On chce, abych přišel. Připadalo mi, jako by mi nechtěl dát 
nic vědět nebo mě tam opravdu nechat přijít. Fialová mi tak připadala 
úplně. Možná tam bylo Srdce nejisté. Neměl jsem pocit, že by Ho tam Moje 
přítomnost nijak neuspokojila. Tehdy jsem se nechal držet strachem. Čekal 
jsem na pozvání do Purpury a začal jsem být stále netrpělivější a 
neklidnější, že Mě tam nevolá, abych se k Němu připojil. Také jsem se 
snažila přitáhnout toto světlo ke Mně, ale nezdálo se, že by se přibližovalo. 
Obával jsem se, že blouzním a nebo mě nechtějí, ale přesto jsem cítil, že 
musím jít k tomu Fialovému světlu. Jak se tam Moje pozornost více 
soustředila, začal jsem slyšet zvuky, jako by se tam odehrával hlučný sex, a 
některé z nich Mi zněly velmi rozzlobeně. Zmocnily se Mne pocity studu a 
strachu. Chtěl jsem se jít podívat, co Srdce ve Fialové dělá, ale cítil jsem 
velký strach z toho, co bych tam mohl vidět a cítit. 

 
Z Purpury se také ozývaly zvuky, jako by se začínala ozývat hudba. Byl 
jsem intenzivně naladěn, s veškerou touhou, kterou jsem tam měl, na to, 
abych tyto zvuky slyšel. Zdálo se mi, že dokonce cítím vůni Purpury linoucí 
se éterem jako kadidlo z večírku. Cítil jsem se opojen touhou tam jít a byl 
jsem tak přitahován, že jsem cítil, že už nemohu dovolit svému strachu, aby 
mě zadržel. Nabádal jsem se, abych překonal svůj strach, a tím jsem ztratil 
veškerý smysl pro sebe, kromě touhy jít do Purpury. Dokonce i 



ačkoli mě brzdil velký strach, najednou jsem se jakoby vyřítil a vydal se k 
Fialové. 

 
Měl jsem pocit, že musím vědět, co se tam děje, ať už jsem pozván, nebo 
ne. Celou cestu jsem narážel na odpor, který jako by mi říkal, abych tam 
nejezdil. Chvíli jsem váhal a snažil se zůstat tam, kde jsem byl, ale pak jsem 
cítil, že musím pokračovat ve své cestě do Purpury. I když jsem se obával, 
že tomu nelze věřit a že to byly jen Mé vlastní naděje a touhy jít, cítil jsem 
nutkání jít do Purpury. . 

 
Zdálo se, že jsem urazil dlouhou cestu, ale mohlo to být jen málo, pokud jde 
o vnější pohyb, nebo dokonce vůbec nikde, kromě změny vibrací. Pro mě to 
bylo všechno na úrovni pocitů, ale prožíval jsem to jako velmi obtížné 
dostat se tam, kam jsem se 

 
Fialová barva se sjednotila. Zdálo se, že je tam mnoho věcí, které protestují 
a vzdorují Mé touze, a to "jdi-nechoď" pokračovalo i ve Mně. I když jsem 
se to snažil ignorovat, cítil jsem intenzivní strach, že se setkám s 
odmítnutím, nebo hůř. Když jsem konečně našel Fialovou, cítil jsem se 
intenzivně rozrušen a ve Své touze po Srdci jsem si studem nedokázal 
připustit, že bych mohl pociťovat i sexuální vzrušení. 

 
Sotva jsem došla k tomu, co jsem v sobě cítila jako dělohu ve Fialové, 
šokovalo mě, že jsem se cítila sevřená a držená jako v pasti. Nemohla jsem 
se pohnout nahoru, nebo se dokonce vůbec pohnout. Cítila jsem se 
uvězněná v dusivé, osamělé a nyní opět temné kompresi. Začal jsem se 
vzpírat tak, jak jsme to se Srdcem dělali v temnotě, a cítil jsem se sevřený 
ještě víc. Cítil jsem zoufalou touhu vyjádřit emoce v reakci na to, co jsem 
cítil, že se tam děje, ale nemohl jsem. Cítila jsem se šíleně, rychle jsem 
začala zoufale panikařit. Říkala jsem si, že strach měl celou dobu pravdu, a 
úpěnlivě jsem si přála, abych nikdy neodešla z domova, abych se znovu 
cítila zastavená a stlačená. Jakkoli hrozné to bylo tam, kde jsem byl, zdálo 
se mi, že jsem na to ve své šílené panice z pocitu, že jsem v pasti a nemohu 
zmírnit svou stísněnou hrůzu, zapomněl. Dostat se odtamtud zpátky se stalo 
jediným, po čem jsem toužil. 

 
Viděl jsem nad sebou tvář ženy, tvář, která měla mnoho tváří, vypadala 
dráždivě krásně a nedávala najevo žádnou starostlivost. 



nebo si všiml, že jsem tam byl, nebo co jsem cítil. Cítil jsem se tehdy 
dezorientovaný. Co to bylo za tváře? Kým jsem se cítil být, že bych se tam 
vůbec mohl snažit být? Cítila jsem tehdy odpor k sobě samé, ale nelíbila se 
mi jiná přítomnost na místě, které jsem chtěla mít, což byla milující 
přítomnost s mužskou energií, a to se stalo jediným, na co jsem uprostřed 
hrůzy a strašných pocitů uvěznění, které jsem prožívala, dokázala myslet. 

 
Světlo mi připadalo tak lákavě blízko, a teď jsem k němu nemohl dosáhnout 
ani nijak dát najevo svou přítomnost. Cítil jsem, že má přítomnost tam není 
vítána. Cítil jsem se uvězněný, stlačený, umlčený, ignorovaný a skrytý, jako 
by tam Moje přítomnost ani neměla být uznána. Hrůza z pocitu, že to, co 
Mě sevřelo, se Mě chystá udusit k smrti, aniž by se o Mě zajímalo nebo 
vzalo na vědomí, že tam jsem, byla pro Mě více než zdrcující. Zběsile 
zpanikařená jsem se to snažila popřít ve prospěch něčeho příjemnějšího, ale 
zdálo se Mi, že cítím poselství: "Je tu jedna žena, a Ty nejsi ta pravá." 

 
Tak moc jsem chtěla odtamtud vypadnout a jít se někam schovat se svými 
obavami a studem. Zoufale jsem se tam snažila uniknout ze Své pasti a ani 
nevím, jak se mi to vlastně podařilo. Hněv mi asi pomohl vymanit se 
odtamtud zpátky, ale neměl jsem pocit, že jsem se odtamtud dostal se vším 
všudy. Pokusil jsem se natáhnout zpátky pro Sebe a ženská přítomnost ve 
Fialové to musela vycítit, protože mě rychle sevřela. Přesto jsem se dál 
pokoušel natáhnout se zpět pro zbytek Sebe, ale cítil jsem, že nejsem 
schopen tyto části Sebe získat zpět. Byl jsem zmatený. Nechtěla tato část 
Mne opustit Purpuru, dělala mi to ženská přítomnost ve Fialové, tlačilo mě 
Srdce nějak zpět a dolů? Co se to se Mnou dělo? 

 
To, že by část mého já mohla chtít zůstat na místě, kde se cítím tak strašně, 
mě znechutilo strachem, že jsem tak potřebná, že bych tam zůstala bez 
ohledu na to, jak se cítím. Rozhodla jsem se, že tyto části Mne jsou možná 
příliš přidušené na to, aby na Mě reagovaly, ale když jsem se k nim znovu 
pokusila natáhnout, znovu Mě sevřela. Obával jsem se, že se snaží uvěznit 
další část Mne. Náhle ve Mně vyvstal strach, že se ze Mě snaží udělat své 
dítě. Cítila jsem se uvězněná a rozpolcená. Nechtěl jsem být jejím dítětem, 
ale nebyl jsem schopen získat zpět ty části sebe sama. Bála jsem se, že jsem 
tam nezvaná, nechtěná a nevítaná, ale také jsem se bála. 



nemohl tyto části nechat na místě. Proč, to už jsem nevěděl. Bylo to, jako 
bych se tam nedokázal udržet. 

 
Pokaždé, když jsem se snažil vrátit k těmto částem sebe sama, cítil jsem se 
v této situaci ještě vyděšenější a beznadějnější. Čím dál víc jsem měla pocit, 
že část Mne je uvězněna, neschopna pohybu, v jiné ženě, která je na místě, 
které jsem si nejvíce přála mít, a že s tím nemohu nic dělat. Připadalo mi, že 
Mi bezcitně krade něco, co hodlá využít, a výsledek se mi nebude líbit. 
Něco, co se ve Mně zrodilo a co nechtělo pustit místo, které jsem měla ve 
Fialové, i když bylo podřadné, tak se část Mne stala porodní asistentkou a 
ošetřovatelkou ve Fialové. 

 
Pokaždé, když jsem se snažila dostat zpět k uvězněným částem sebe sama, 
viděla jsem také její plnější vizi, než jakou jsem viděla předtím. Vypadala 
stále živěji zformovaná tak, jak jsem si přál, aby tam byla zformovaná, jako 
krásná, fialová květina s nádhernými tvářemi. Omamně nádherně voněla a 
vypadala jemně, žensky a svůdně. Vypadala jako všechno, čím jsem chtěl 
být a cítil, že nikdy nebudu moci být; už ne. Jemně se vlnila jako okvětní 
lístky květin v mírném vánku. Nemohl jsem se na její krásu přestat dívat. 
Byl jsem uchvácený, a tak mě tam viděla i ona. Musel jsem zírat s 
otevřenou pusou, protože se tak trochu usmála, jako by říkala: "Na co 
zíráš?". 

 
Když na mě upřela svůj pohled, připadala jsem si jako ta nejpodřadnější 
služka, která bez vyzvání vstoupila do královniny komnaty a neměla se tam 
nechat chytit. Cítila jsem se v její přítomnosti velmi trapně a ošklivě a cítila 
jsem, že si mě nechce všímat ani mě tam v žádném případě mít. Cítila jsem 
se zahanbená, že jsem její sevření už nepřijala jako jasný vzkaz, že tam 
nejsem žádoucí. Neudělala nic, aby mi pomohla s mým pocitem zmatku 
nebo nepochopení, pokud to vůbec nějaký byl. Přesto jsem se nedokázal 
přimět k tomu, abych se vrátil dolů. Působila mnohem kultivovaněji a 
rozumněji, vyrovnaněji a výmluvněji, než jsem se cítil já. Cítil jsem se 
tehdy opravdu provinile a bál jsem se, že si zasloužím, aby na mě tlačila, 
jako bych nevěděl, kde je mé místo. Pak jsem si vzpomněl, že jsem nebyl 
pozván. Cítil jsem, že bych se měl vrátit dolů, ale nechtěl jsem tam nechat 
část sebe. Dívala se na Mě, jako by se Mě chtěla vyptávat. Překvapila Mě 
tím, že Mi sdělila: "Aha, a proč tu chceš být se mnou?" "Ne," odpověděl 
jsem. 



 

"Hledám svého muže," snažila jsem se jí sdělit a pak jsem se zarazila: 
"Tedy své dítě." 

 
Podívala se na mě s pohrdavě pozvednutým obočím, které vyjadřovalo: 
"Tady nenajdeš, co hledáš. Jediný muž tady je můj muž." 

 
"A moje dítě?" Snažil jsem se to sdělit. "Žádné dítě tu není," odpověděla. 

 
Nedokázal jsem odpovědět. Styděla jsem se tehdy za sebe a opravdu jsem 
se bála, že jsem mohla mít pocit, že mi vzala muže, ale něco ve mně 
neodbytně věřilo, že ho vzala a že ho už nikdy nedostanu zpátky. K Mému 
překvapení mě obvinila, že se jí snažím ukrást, a poměrně rychle mě 
odstrčila. Vyděšená, že Srdce je nyní na místě, kde nikdy nemohu být, jsem 
cítila, jak padám. Zachytil jsem se, jak nejvíc jsem mohl, ale 
nekontrolovatelně jsem se třásl a cítil jsem velkou úzkost. Jen nepatrnou 
změnou výrazu mi dala najevo, že se jí to nelíbí. Vypadala mnohem 
chladněji a vyrovnaněji, než jsem se cítil ve víru svých emocí já. Přestože 
mi bylo v její přítomnosti velmi nepříjemně, cítil jsem, že mezi steskem po 
Srdci a pocitem, že část Já je v ní uvězněna, nemohu odejít. 

 
"Uvězněn?" pronesla. "Můžeš jít." 

 
Cítil jsem, že její proud skutečně říká: Kéž bys odešel. Já jsem však nešel, 
protože jsem potřeboval jít s celým Já, pokud jsem měl jít, a nemohl jsem s 
ní o tom komunikovat. Když jsem se snažil zvednout s něčím, co bych jí 
chtěl sdělit, cítil jsem, že mě něco tlačí zpátky a zase dolů a sděluje: "Jdi, 
když se ti tu nelíbí. Už jsem Ti to říkal. Můžeš jít." 

 
Ztracená jsem cítila, jak se otupuju z pocitu dušení, který jsem tam zažívala, 
a měla jsem pocit, že upadám do bezvědomí, když jsem začala slyšet zvuky, 
které by mohly být mužské... nějak známé zvuky. Najednou jsem byla ve 
střehu. Něco ve Mně, co nechtělo další ženskou přítomnost ve Fialové na 
místě, které jsem chtěla mít, chtělo, abych vystoupila a vyžádala si její 
místo. 



Obrátila svou pozornost k tomu druhému a snažila se upoutat jeho 
pozornost svými lstmi. Zavoněla svým parfémem jeho směrem. Tvářila se 
skromně a odměřeně, toužila po něm, ale zdálo se mi, že se teď cítí nesvá, 
když ví, že jsem tam. Cítila jsem vzrušení, jako by to mohl být Můj muž, 
ale když se zdálo, že se jen začal pohybovat směrem, kde jsem byla já, 
pohnula se s ním, držela se mezi Námi a snažila se udržet jeho pozornost na 
sobě a mimo oblast svého lůna. Chovala se jako dívka na rande, která chce 
mít pod kontrolou, kam muž vztahuje ruce. Tento muž se k ní začal 
sexuálně přibližovat a ona se začala bránit, jako by nechtěla, aby se jí 
sexuálně dotýkal. Také se zdálo, že se dívá za něj, jako by tam byl jiný 
muž, kterému se to vůbec nebude líbit. Zoufale jsem se chtěla podívat, kdo 
tam je, a ona se dál držela mezi námi. 

 
Byl to žárlivý vztek, který se ve mně začal probouzet, ale žárlivý vztek 
nebyl to, co jsem chtěl cítit. Snažil jsem se ho zadržet. Co jsem tam vůbec 
dělal! Ale žárlivý vztek měl jiný názor. Žárlivý vztek byl silný a asertivní a 
rozhodně nechtěl další přítomnost na místě, které jsem chtěl mít. Žárlivý 
hněv cítil vinu za to, že všechny mé ostatní pocity byly způsobeny tím, že 
jsem tam nebyl dostatečně vnímavý, a i když se to zdálo iracionální, chtěl 
vtrhnout do Fialové a dožadovat se, abych byl zahrnut. Chtěl jsem být 
začleněn do Purpury, ale teď si strach nebyl vůbec jistý, jestli se mi tam 
přece jen bude líbit. Zdálo se, že nemám čas se do něčeho takového vcítit, 
ani schopnost vědět, co s tím, kdybych to udělal. Žárlivý vztek vybuchl s 
uštěpačnou energií vyslanou směrem k této ženské přítomnosti ve Fialové a 
začínal slovy: "Vypadáš hezky, ale cítíš se hrozně, jako bezcitná královna, 
která nedovolí, aby tu s tebou byl někdo jiný. Ty sem nepatříš. Šla jsi 
dopředu jako královna všeho a nechala jsi mi tu všechno, co jsi nechtěla; 
všechno, co se mu nelíbilo! Kdo to vlastně je a co tu děláš místo mě?" "Ne," 
odpověděla jsem. 

 
Dostala to zezadu, a aniž by ztratila klid, opáčila: "Ty prostě chceš, aby to 
bylo tvoje místo. Kdyby to bylo tvoje místo, byla bys na něm ty." 
Nespouštěla z něj pozornost. 

 
Rage tvrdil, že se tím nenechá zastrašit, ale já ano. Krčil jsem se strachy 
před ní a před tím vztekem. Nechtěl jsem, aby mi ten vztek zničil šance. 
Chtěl jsem vyčkávat a čekat, co se stane. Nechtěl jsem. 



to bylo jediné poselství, které tam vyšlo, ale nemohl jsem se najít. Cítil 
jsem, jak mi sděluje: "Vím lépe než ty, jak to zvládnout. Mám více 
zkušeností. Byla jsem tu první. Jak se opovažuješ teď se sem tlačit a začít 
mi říkat, jak to je a co mám dělat!" A tak jsem se odvážila. 

 
Začal jsem cítit křičící proudy vibrací vzteku a nevěděl jsem, kdo je vysílá. 
Druhý muž, který tam zřejmě byl, byl znevažován proudy: "Nemůžeš to 
zvednout. Jsi moc velký puritán! Dáš jí slib, a pak ho nikdy nesplníš a 
nedovolíš, abych ho splnil i já! Už mě nebudeš zdržovat! Ani já už od tebe 
nebudu brát "ne" jako odpověď! Jestli si myslíš, že ji budeš moct mít, 
můžeš ji mít, až s ní skončím! A ty ji nikdy nebudeš moct uspokojit tak, 
jako to udělám já! Vždycky po mně bude toužit! Bude po mně toužit! 
Představovat si, že to budu já, kdo přijde a vezme ji tam, kam chce! Měl jsi 
šanci! Jsi impotentní a víš to! Jen jsi nechtěl, aby to věděl někdo jiný! 
Podporoval jsi mě tak dlouho, dokud jsem nemohl dělat nic jiného než 
tohle, a teď jsem ten, koho bude vždycky chtít!" 

 
Začal ji také napadat svým vztekem. "Díváš se na mě toužebnýma očima 
plnýma svůdnosti a příslibů! Přicházím k tobě znovu a znovu, a pak slyším, 
jak si nejsi jistá, jestli chceš jít touto cestou! Nejsi si jistá, jestli chceš tuhle 
nebo tamtu pozici! Nejsi si jistá, jestli jsi mě opravdu zavolala! Opravdu jsi 
mi nezavolal! Nevolal jsi opravdu mně! Já nejsem ten pravý! Možná 
kdybych byl jiný, tak bys mě chtěl! Možná kdybych byla víc taková, jakou 
jsi mě chtěl mít, chtěl bys mě!" 

 
"Ale to všechno je pravda," sdělila klidně a poněkud skromně. 

 
Tohle mi bylo tak povědomé, až jsem se zhrozil. Cítila jsem jeho vztek a 
bála se ho. Čím víc popírala, že po něm touží, tím víc se ten samec 
rozzuřoval. Připadalo mi, že se mění v zuřivou bestii, která by ji nebo Nás 
mohla zabít. Mohlo by to být Srdce? Poznal jsem Srdce na tomto místě a 
měl jsem z něj hrůzu. Ach, jak jsem si přála Srdce, které ke Mně cítilo 
lásku! Ach, jak jsem se chtěl dostat k jejímu srdci nebo najít Srdce! Pak z 
něj zaznělo: "Už toho mám dost! Neberu 'ne' jako odpověď! Říkáš, že mě 
nechceš! Já ti ukážu, že mě chceš! Vezmu si to, co jsi mi nedal! Já... 



donutím tě křičet a volat kvůli mně a nikomu jinému. Já jsem pro tebe ten 
jediný!" 

 
Začal ji stavět do nejrůznějších sexuálních poloh, které se jí podle reakcí 
jejího těla a zvuků, které vydávala, nelíbily. "Pusťte mě dovnitř! Otevři se 
mi!" 

 
Přirážel do ní tvrdě a hluboko a začal na ni vrčet: "Chci cítit, jak mě chceš! 
Chci slyšet, jak mě prosíš, abych se do tebe udělal tak, jak to chci já! Už 
nechci slyšet žádné výmluvy typu 'teď ne, takhle ne, možná takhle, možná 
později'! Žádné tvrzení, že jsi mi nevolala nebo že to nejsem opravdu já, 
koho voláš! Neříkej mi 'možná kdybych byla víc taková, jakou bys mě chtěl 
mít, tak bys mě chtěl! Chci být chtěná taková, jaká jsem! Dej mi to a dej mi 
to hned! Pusť mě dovnitř!" 

 
Proudila na něj vztekem, aby toho nechal, a dávala mu najevo, že se jí 
vůbec nelíbí, co tam dělá. Studoval její tvář a pak jako by ji odmítl: "Líbí se 
ti to! Přestaň se chovat tak znechuceně a přiznej, že to opravdu chceš!" 

 
Převrátil ji na záda a zezadu do ní vnikl ještě hlouběji, dotýkal se jí opravdu 
hluboko, tak jak jsem chtěla, aby se mě dotýkal. Cítil jsem to a styděl jsem 
se za své sexuální pocity tam. Nemohl jsem se dívat, ale cítil jsem, jak do ní 
začíná mlátit. Proudil: "Dej mi odpověď, kterou tady chci, nebo tě donutím, 
abys litovala, že jsi to udělala! Dej mi to!" Byl čím dál rozčilenější a 
zběsilejší. Zdálo se, že chce ještě větší intenzitu. Začínal být ještě útočnější. 
Fackoval ji a třásl s ní, a pak jí dal ruce kolem krku a začal s ní třást a 
mačkat jí krk, jako by ji chtěl uškrtit. Začínala zuřit a proudila na něj 
nenávistná energie: "Přestaň! Přestaň! Ubližuješ mi! Trváš na tom, že jsem 
volala tebe! Nevolala jsem ti! Ty nejsi ten, koho chci!" Stále s ní třásl a 
dusil ji, a když prožíval orgasmus, a temné věci se z něj valily a dělaly ještě 
strašnější věci. Cítila se zocelená, rozzlobená a stále trvala na tom, že ho 
nechce. 



Měl jsem pocit, že tam ke mně přišlo Srdce. Cítil jsem se ještě zmatenější. 
Pak se ozvalo další: "Přestaň! Přestaň!", což bylo ignorováno dalšími 
ranami, a pak: "Nenávidím tě! Ty si mě nevážíš! Je ti jedno, co se se mnou 
stane! Nemáš mě rád! Nenávidím tě! Nenávidím tě! Nenávidím tě!" 

 
Měl jsem pocit, že tam byl ještě jeden muž, a pokud ano, proč jí nepomohl. 
A pak najednou od něj: "Já ti ukážu, kdo tady koho nenávidí! Já tě 
nenávidím! Nenávidím vás oba!" 

 
Obrátil ji na záda a podíval se jí do tváře. "Nedívej se na mě těma očima!" 
Cítil jsem, jak ji udeřil do její krásné tváře. "Jestli to tak cítíš, tak si ze mě 
nic nenecháš. Udělám to tak, že si nebudeš moct užívat nikoho jiného a nic 
z nich si v sobě nenecháš, ty zlodějská čarodějnice! Myslíš si, že budeš mít 
dítě, ale já se postarám o to, abys nemohla mít žádné děti, když nechceš mít 
moje." Pak ukázala na druhého muže, o kterém jsem si myslela, že tam je: 
"Myslí si, že s ním ještě mohou být děti. Uvidíme, jaké děti bude mít! 
Wimpy, jako on!" Cítila jsem, jak jí tluče do lůna, když se cítila čím dál tím 
víc plná bolesti a vysílala: "Nenávidím tě! Nenávidím tě!" 

 
Proudilo tam více útočné energie a pocitů smutku. Cítila jsem, jak z ní něco 
vytrhává z místa, kde jsem byla uvězněná. Cítila jsem, jak tu část drží. 
Cítila jsem, jak mi sděluje: "Tohle je moje!" něčím, co by bylo vrčivým 
zvukem, kdyby se tehdy ve Fialové daly vydávat zvuky. Proč ji nazýval 
svou? Bála jsem se, že si ten kousek hodí do své velké otevřené tlamy a 
pozře ho. Pak jako by si to rozmyslel a hodil ho dolů. A pak: "Jsi nechutný! 
Jsi bezcitný! Nezáleží ti na mně ani na tom, jak se cítím! Jde ti jen o tebe! 
Jsi mizerná náhražka ženy a mizerná i sexuálně! Jdi mi z cesty! Oba dva!" 
Když viděla, jak se sbírá k odchodu, cítila jsem, jak mu sděluje ekvivalent 
toho, co by se dalo nazvat komentářem pod nosem: "To ty jsi bezcitná a 
nenasytná bestie! Budu tě navždy nenávidět!" 

 
Když jsem později nabyl vědomí, připadal jsem si jako po těžké chirurgické 
anestezii nebo jako ve velmi špatném snu, jenže to nebyl sen, protože mě to 
všechno bolelo. Přesně tak, jak mi to strach předpovídal, jsem se musela z 
Fialové vrátit zpět. Cítila jsem se úplně sama a bála jsem se, že nemám jak. 



abyste ji teď mohli léčit. Upadl jsem do bezvědomí, a když jsem se 
probudil. Srdce tam bylo se mnou, ale zdálo se, že už není při vědomí. Zdál 
se mi tak malý. Nepamatoval jsem si, že by byl tak malý. Připadal mi teď 
jako nemluvně a já jsem neměla pocit, že bych věděla, jak Mu pomoci nebo 
co by chtěl, abych pro Něj udělala. Zdálo se, že nemá žádné světlo. 
Všechno mi to připadalo tak strašné, že jsem začal mít plačtivé pocity a 
dostal jsem ekvivalent slz po celém Srdci. Pak jsem se bála, že ho 
nechávám chladným, a snažila jsem se ho přitisknout k sobě. Nedával žádné 
známky života a já jsem nemohla zůstat při vědomí. Po nevím jak dlouhé 
době jsem byla schopna se trochu pohnout. Držela jsem Srdce u sebe a tak 
trochu Nás kolébala, i když jsem cítila, že jsem jakoby ležela a nemohla se 
pořádně hýbat, protože Moje bolest byla tak velká. Nemohla jsem Nás 
zahřát a nezbývalo mi než plakat a plakat, upadat do bezvědomí, probouzet 
se, nacházet Ho stále studené a plakat dál. Nedokázala jsem se tam přenést 
přes Svůj smutek, že se pro Nás život nikdy nezmění a že Srdce už nikdy 
nebude při vědomí, ale stále jsem doufala, že On bude. Měla jsem pocit, že 
bez Srdce nedokážu žít. 

 
Stále jsem se ho snažil nějakým způsobem živit z oblasti svého srdce; 
čímkoli, co by v něm vzbudilo trochu života. Po mnoha takových pokusech 
jsem začal pociťovat určitý hněv na Srdce. Nechtěl jsem se na Srdce zlobit, 
a čím víc jsem tento pocit Srdci nesděloval, tím víc jsem měl pocit, že to 
narůstá do nenávisti k Srdci, do nenávisti k tomu, co se stalo a co se stále 
děje, a do nenávisti k sobě samému za to, že mám tyto pocity. Po dlouhé 
době jsem začal mít pocit, že se ve své nenávisti k tomu všemu zblázním, a 
začal jsem na Něj křičet a prosit Ho, aby se nějak vrátilo k životu. Jako by 
to mělo pomoci, říkala jsem si. Cítila jsem hrůzu z toho, že to ode Mne není 
láskyplné, ale nemohla jsem se zastavit. Zoufale jsem chtěla, aby tam Srdce 
bylo se Mnou, a cítila jsem, že to ode Mne také není milující. Jak jsem 
mohla milovat Srdce a chtít, aby se vrátilo do života, který byl takový? 
"Srdce! Proudila jsem na Něho nakonec: 'Přenes se přes to! Vždycky jsi to 
ode Mne očekával! 

 
Chvíli nato se Srdce začalo jen trochu hýbat. Tehdy jsem se opravdu 
rozplakala. "Je mi to líto! Je mi to líto!", pevněji jsem Ho objala a začala 
Ho trochu kolébat a celou dobu jsem vzlykala: "Prosím, vrať se. Prosím, 
vrať se," a pak ještě: "Je mi to líto. Je mi to líto. Nemusíš se vracet, jestli 
nechceš, jen Tě tolik potřebuju! Ale já jsem sobec! Nemusíš se vracet, jestli 
nechceš!" "To je pravda. 



 

Postupně. Srdce se mi tehdy začalo vracet. I když jsem se bála, že se na Mě 
bude také zlobit, cítila jsem z toho štěstí a doufala jsem, že tato láska mezi 
Námi bude stačit, aby nás oba uzdravila. 



ZAPOJENÍ FIALOVÉ MEZERY DO DUCHOVNÍCH 
PROBLÉMŮ NA ZEMI 

 
V předchozích knihách jsem popisoval události v Původní příčině tak, jak 
jsem je zažil, když se odehrávaly. Po těchto událostech jsem si začal 
uvědomovat to, co vám budu vyprávět nyní. Měl jsem spoustu pochybností 
o tom, zda vyvodit závěry, které jsem nyní učinil, ale poté, co jsem vše 
sledoval po tuto velmi dlouhou dobu, už zde nemám žádné pochybnosti. 
To, co se stalo v Původní příčině, nebyl jen lineární sled událostí a události 
stále nejsou jen lineární. Naše zapírání Nás provázelo po celou cestu v 
různých vzdálenostech a rychlostech v závislosti na síle Našeho zapírání. 
Nehodlám zde vytyčovat hloubku a temné zákruty všech z nich, ale zmiňuji 
se o nich dostatečně, abyste si zbytek obrazu mohli udělat sami. V době, 
kdy se to dělo, jsem viděla, že to Tělo rozhodlo, že já, která jsem měla být 
Jeho Duchem, jsem pro Něj příliš pomalá a váhavá, a nejen to, prudérní. To 
je třeba pochopit nyní. Moje váhavost nebyla založena jen na strachu z 
Vůle, ale také na tom, že Tělo nedalo Mému Světlu formu, kterou jsem pro 
Stvoření chtěl. Chtěl jsem, aby Tělo ztělesnilo celé Mé Já, ale Tělo to 
odmítlo. 

 
Vůle byla původcem prvního Světla, které jí začalo dávat na vědomí, jak se 
již cítí v temnotě, aniž by o tom mohla vědět. Ztracena tak dlouho v 
temnotě, osamělosti, dusivém stlačení a hrůze z vyhasnutí, touze po něčem, 
co by jí pomohlo, smíšené s frustrací a dokonce s přáním smrti, začala Vůle 
pociťovat nenávist k sobě samé, že není schopna nic rozjet. Když se Vůle 
konečně dostala do stavu, kdy chtěla hodit něco, čemu by se dnes říkalo 
"obrovský záchvat vzteku", aniž by k tomu měla prostředky, dokázala se 
vztekem pohnout natolik, že vytvořila počáteční záblesk Světla. Tento 
záblesk Světla vnímal zbytek Matky jako blízký, ale pro ni nedosažitelný. 
Protože Vůle ještě neměla vědomí, aby věděla, jak se cítí, a měla výpadky, 
které způsobily, že Vůle nevěděla, odkud se toto Světlo vzalo, vnímala 
Matka toto první Světlo jako "jiné", které ji nemá rádo, a skutečně nemělo. 
Tam, kde Vůle neměla ráda sebe, nemělo toto Světlo rádo Vůli, ale tento 
první záblesk hněvu měl pocit, že má konečně nějakou moc, a začal se cítit 
mocný, že to udělal. Strach a zármutek ve Vůli na to reagovaly. 



záblesk hněvu tím, že se ho bojí. Když se tato část Vůle od tohoto vzteku 
mírně odklonila, cítil se tento raný vztek odmítnutý a rozhodl se, že se mu 
tato část Vůle stejně nelíbí a nepotřebuje ji. To se stalo velkým rozštěpením 
Vůle. Tento hněv se zrodil z dřívějšího boje o přežití v temném, osamělém 
stlačení prázdnoty. Část tohoto hněvu se však právě tam rozhodla, že je 
nadřazená zbytku Matky a nemusí prožívat žádné jiné pocity Vůle, pokud 
sama nechce. Tento hněv se znovu a znovu prezentoval jako vše, co je pro 
Matku, a vytěsňoval zbytek Matky při každé příležitosti, kterou našel nebo 
vytvořil, dokonce pomáhal vytvářet situace, v nichž nebylo bezpečné, aby 
ostatní části Matky něco řekly, protože tento hněv je identifikoval jako 
příčinu všeho, co je třeba odstranit, aby se distancoval od ostatních pocitů, 
které v sobě Vůle držela. Tento hněv nedovolil, aby Jeho Vůle přijala 
cokoli jiného, a vše ostatní považoval za slabé, hloupé a bezmocné. 

 
Tam, kde se vůli nelíbilo, jak se cítila, aniž by věděla, že tyto pocity jsou 
reakcí na temnou, osamělou kompresi, se vůli nelíbilo první světlo vědomí, 
které ji na to upozornilo. Ani Ona, ani to první světlo ji v těch místech 
nedokázaly mít rády, ale nic z toho ještě nemělo dost vědomí na to, aby 
dokázalo této části Matky soucitně vysvětlit, že si začíná uvědomovat to, co 
už cítila. Matka si myslela, že je to Ona a že s Ní není něco v pořádku. Tato 
část Vůle tam byla velmi zranitelná vůči obviňujícímu vzteku, protože měla 
sebeobviňování a byla to Ona sama, kdo Jí to dělal. Tato zuřivá část Vůle se 
oddělila, ale protože byla Její součástí, věděla velmi dobře, jak Matce 
nejvíce ublížit, a odrážela se k těmto částem Vůle: "Co je s Tebou špatně, 
že se nedokážeš dát dohromady jako já!" Matka si uvědomovala, že se jí to 
nelíbí. 

 
Matka cítila, že aby přežila. Mohla jen předstírat, že je taková, jakou si 
vztek přál, aby Vůle byla, a to tak, že potlačila nebo odhodila "nechtěné" 
pocity, a to ve svém Srdci nemohla udělat. Pro Ni to bylo jako opustit 
smutné a vystrašené děti. Zdálo se, že tento vztek s tím nemá problém a 
nechává je všechny na Ní. Matka chtěla lásku, soucit a útěchu, ale cítila, že 
se jí dostává jen odsuzování, chladného vyhýbání se a nenávisti, která, když 
se objeví Tělo, bude působit 



na ni. V této části Matky se zrodilo zlomené srdce z toho, že ji nikdo 
nemiluje a nechce, a vtisklo jí, že se jí dostane přijetí pouze tehdy, když se 
bude líbit světlu. Byla tam vtisknuta podmíněná láska a také podmínka 
přežití. 

 
Tento hněv se mezitím snažil získat pro sebe více světla. Když k Němu 
bylo přitahováno Tělo, tento hněv usoudil, že to znamená, že je velmi 
přitažlivý. Nechala Tělo, aby tam s ní zůstalo, protože se rozhodla, že Tělo 
je dobrý spojenec, kterého je třeba mít, a to společně. Rozhodli se, že budou 
pokračovat jen s tím, co se jim líbí. Když se takříkajíc otočili zády k tomu, 
co se jim nelíbilo, zřejmě si neuvědomili, že to není Mé milující Světlo, 
které posilují. Posilovali podmíněnou lásku pouze k přijímaným částem 
svého já. Když Mě Tělo považovalo za slabého, hloupého a bezmocného, 
tento hněv se s Ním sladil. 

 
Jak se Světlo začalo vytvářet v jiných oblastech Vůle, zdálo se, že je vůči ní 
přátelštější a vnímavější. Mnohé další oblasti byly prvními počátky tohoto 
Světla vyburcovány k uvědomění, a i když zažívaly určitou temnotu, když k 
nim začalo přicházet uvědomění, byl již otevřen určitý prostor. Neměli 
vědomí v temné, dusivé, osamělé kompresi, ale bylo přítomno v Jejich 
podvědomí. Když se tato esence promíchala ve vědomí, vzrušení z toho, že 
pocítili uvědomění a tak rychle tam měli světlo, jim dodalo jistotu, kterou 
původní části Matky neměly. Velká část této esence se také chtěla 
distancovat od původních částí Matky, kde držela pocity, které byly 
označeny jako "negativní". 

 
Když Tělo nedalo Mému Světlu podobu, jakou jsem chtěl pro Stvoření, 
bylo to proto, že nechtělo ztělesňovat hrůzu nebo jiné pocity, které se Mu 
nelíbily. Už se naučil, že vztek může zastrašit druhou podstatu, aby udělala, 
co chce. Už se z něj stával takříkajíc tyran, a to toho nejhoršího druhu, 
protože to mohl dělat v Mém jménu a říkat, že to chci Já. Zapřené 
fragmenty Těla ubližovaly jiné esenci ve snaze přimět ji, aby se podřídila 
přáním Těla, a zatímco Tělo nenávidělo jakékoli pocity ve Vůli být obětí, 
částečně i kvůli naznačené odpovědnosti, kterou by mohlo mít. Tělo tvrdilo, 
že je obětí, protože "ostatní" mu nedovolují cítit se dobře. Tělo tvrdilo, že 
Ho to zraňuje. 



protože to všechno ztělesňoval, ale On ne. Neztělesnil nic, co by se mu 
nelíbilo. Tělo se již naučilo, že pokud odstrčí něco, co se mu nelíbí, nebo co 
nebude prezentovat jako to, co se mu líbí. Mohl se od toho odpojit. Když 
zjistil, že může dát podobu jiným částem sebe sama, aby za něj dělaly 
špinavou práci, Tělo se cítilo chytré, chytřejší než Moje Světlo, a ještě 
chytřejší, když zjistilo, že tím, že nepřijímá žádné části Vůle, které mají 
pocity, jež se mu nelíbí. Nemusel je cítit. Tak si Tělo začalo hrát na obě 
strany ulice; naříkalo, že je Mou obětí, a stalo se obětí, když si myslelo, že 
to nevidím nebo nemohu vidět. Když jsem Mu řekl, že vynucování 
podřízení se není správná cesta a že to musí být svobodná vůle, prohlásil, že 
je to jeho právo svobodné vůle, aby nemusel cítit to, co cítit nechce. 

 
Byl jsem zmaten tím, že to přišlo od Něj, a trvalo mi dlouho, než jsem si 
uvědomil, že si hraje na Boha místo mě, když odmítá přijmout mé 
postavení a všechnu podstatu, o které jsem si myslel, že by měla být 
zahrnuta. Od začátku. Záměrně se bránil tomu, aby se se Mnou sjednotil, 
protože se mu nelíbilo, co by musel cítit, kdyby to udělal. Zjistil jsem to, 
když jsem se dříve vrátil a viděl, že měl zpočátku myšlenky, že On je 
všechno, co existuje, a že všechno ostatní je tu jen jako jeho součást, a tak 
se musí sladit s Ním a s tím, co chce. To byly některé z mých raných 
myšlenek. Tělo bylo přitahováno, aby je ztělesňovalo, ale bez přítomnosti 
Vůle, kterou jsem tam chtěl mít, se z toho stala nadvláda bez lásky. 

 
Když Tělo prošlo kolem mě, vidělo mě hloupého, pomalého a neochotného 
udělat to, co chtělo udělat. Už měl plán, jak Mě vyřadit z Manifestace. 
Vidělo Mé Světlo jako příliš měkké a dalo Mi slabou a impotentní podobu, 
jakou Mě vidělo. Tělo spolu se vztekem, který do sebe přijal, začalo 
nabývat podoby iracionální a nenasytné šelmy. Můj hněv dostal pouze 
podobu, kterou viděl u svých soudů; trestající, pomstychtivý, hrozivý a 
represivní vůči projevené existenci, zejména sexualitě, a chtěl se ujistit, že 
nemohu projevit způsob, jak na to působit. O tom se ujistil tím, že zadržel 
formu z míst, která nechtěl mít projevená. V Naší rané existenci byly 
chvíle, kdy dal podobu dvěma zuřivým šelmám bojujícím o samici, ale to 
nebylo ono 



pro mě. Můj hněv viděl dalekosáhlé důsledky toho, že se začal projevovat, 
aniž by se se Mnou nejprve spojil. 

 
Tělo říká, že tam byl od počátku, a byl, ale to z něj nedělá Boha na mém 
místě, stejně jako z něj nedělá Matku nebo Srdce. Má ztělesňovat nás 
všechny, ale na začátku, kdykoli se Mu něco nelíbilo, se od toho vzdálil. To 
bylo jedno z Mých původních nedorozumění, ale jakmile se objevilo Srdce, 
začala jsem ke všemu cítit lásku bez ohledu na to, jak se cítí. Tělo stále 
nedělalo nic, co by tomu dávalo podobu, a tato odsuzovaná podstata pak na 
sebe brala podoby, které jim dávalo Jeho odmítání a odsuzování. 
Přítomnost Vůle v těchto formách byla esencí Vůle, která byla také souzena 
proti. Tuto esenci ve skutečnosti necítil. Řídil se svou první reakcí a nikdy 
se k ní neohlížel. Z toho vznikaly skutečné problémy, nejen proto, že 
popíral formy ve Stvoření, ale také proto, že se Mu často nelíbilo to, co se 
líbilo mně. Byl plný odsudků vůči mně a tomu, co si myslel, že jsem a 
nejsem, a já vůči němu. Od počátku se Mnou soupeřil a já jsem to ještě 
posílil tím, že jsem popíral své pocity soupeření s Ním. Kdykoli jsem Mu 
řekl, že musí existovat svobodná vůle, vzal si to k srdci a využil to ve svůj 
prospěch tím, že pak tvrdil, že jsem právě řekl to, co předtím řekl On: 
Nemusel dělat nic, co by nechtěl. Měl soudy proti lásce jako měkké, slabé a 
zranitelné a odmítal dát podobu Milujícího Boha, kterým jsem ve 
skutečnosti byl. 

 
Tělo si myslelo, že už má pochopení, které potřebuje z mého Světla, a 
pokud se mu hned nelíbí nové myšlenky, které mám. Odmítal je přijmout. 
Když Srdce poprvé povstalo z Mého Světla a touhy Vůle po spojení a lásce, 
dokud bylo Srdce ochotné jít s Tělem, Tělo přijalo Srdce jako svou součást. 
Když na Mě Srdce začalo naléhat, abych dosáhl Vůle, Tělo nepomohlo a 
nedalo nám Láskyplnou formu, kterou jsem chtěl, abychom měli. Kvůli této 
otázce se oddělilo od Srdce a odstrčilo tuto část Srdce ze své cesty. Když se 
počáteční vztek v Matce připojil k Tělu a řekl Mu, že je to jediná potřebná 
emoce. Tělo chtělo odstrčit zbytek Vůle, nechat Mě bez ničeho a zaujmout 
Mé místo. Tělo a tento hněv si společně myslely, že vytvoří světlo a Projev, 
který se jim líbil víc než to, co jsem podle nich měl na mysli. Když se Tělo 
vidělo jako Zdroj toho všeho, ne 



jen zdroj Formy, a rozhodl se, že si se zbytkem Nás může dělat, co chce, 
tím, že si Nás přetvoří více podle svých představ a zbaví se všeho, co se mu 
z nějakého důvodu nelíbí, nechtěl přijmout, snažit se žít nebo dokonce 
pochopit něco, co s ním už nesouhlasí. Kde Mu vadila Vůle, chtěl se jí 
okamžitě zbavit. Tam, kde jsem s Ním nesouhlasil, se chtěl zbavit Mne, a 
tam, kde Srdce dokonce naznačovalo jinou myšlenku. Těla se chtěl zbavit i 
této části Srdce. Když v Matčině Srdci rostla touha po Mém Světle, Tělo 
vytlačilo vznikající odezvu z Mého Srdce a vzalo si pro sebe to, co se z 
Matky vynořovalo směrem k Mému vznikajícímu Srdci. To mě tak 
rozzuřilo, že jsem nedokázala zůstat přítomná a sledovat, co se dělo dál. To 
dalo Tělu přesně ten prostor, který chtělo a potřebovalo, aby se mohlo 
představit jako Bůh na Mém místě. Když jsem se později ohlédla zpět, 
viděla jsem, že Můj hněv si okamžitě uvědomil, že ze strany Těla jde o 
mocenskou hru, ale já jsem se tam odsoudila jako netolerantní a nemilující. 
Tento hněv se cítil Mnou odmítnutý a oddělil se ode Mne. Když jsem tento 
vztek od sebe odstrčil, nedovolil jsem si plně uvědomit hluboké důsledky 
toho, co Tělo udělalo. Měl jsem tam i jiné emoce, jako hrůzu a zlomené 
srdce, ale nemohl jsem si je tehdy dovolit cítit, protože mi to připadalo 
příliš. Matka to zrcadlila tím, že se utápěla v beznaději a zoufalství. 

 
Když Tělo vyšlo beze Mne a dělalo to po svém, nebylo mi to příjemné. 
Místo abych se do toho vcítil, řekl jsem si, že musím mít někde v sobě ty 
představy, jinak by nemohl udělat to, co tam udělal. Popřel jsem tam svůj 
hněv, který to chtěl tak, jak jsem to chtěl já, ve prospěch snahy, aby to 
fungovalo se skupinou, o které jsem si myslel, že jsou to čtyři samostatné 
entity, které se musí nějak sladit. Obával jsem se, že Tělo má také moc 
obrátit se proti Mně, a bál jsem se boje o moc. Tehdy jsem se rozhodl 
předstírat, že na tom, co se stalo, až tak nezáleží a že se to tak muselo stát, 
protože se to stalo. Alespoň zahrnoval nějakou přítomnost Srdce. 
Podceňoval jsem se za to, že jsem se upnul k vizi, kterou jsem měl. 
Obviňovala jsem se z toho, že jsem beznadějná a sentimentální romantička, 
když si myslím, že bych mohla mít námluvy s Matkou. Mezi Námi se 
objevovalo Srdce a já si myslel, že by to mohlo znamenat, že mezi Námi 
roste Láska. Když se tak nestalo, začala jsem se utápět v mnoha obavách, že 
nedokážu uskutečnit Své sny, a teď, když Tělo odešlo kolem Mne, k Mé 
trvalé hrůze, ani nemohu. Bál jsem se, že si toho všimnu nebo 



když jsem se o tom zmínil, když Tělo vypadalo tak velké a zastrašující a já 
jsem byl stále bezmocnější jít vpřed v Manifestaci bez Jeho pomoci. Už 
jsem věděla, že Manifestace půjde vpřed s menším množstvím Milujícího 
Světla, než jaké potřebuje k plnému sladění, ale cítila jsem, že se do toho 
musím vrhnout s ním, jinak to bude ještě horší. Když jsem se ptal, proč 
Tělo ztělesnilo jen část toho, co tam bylo, řekl, že ztělesnil jen to, co tam 
bylo, a může ztělesnit jen to, co tam bylo. Jeho odpověď mě poslala zpátky, 
abych se znovu podíval na První stvoření, když mě zmocnil šmahem 
vytlačit Vůli a ne touhu Mých milujících paží reagovat tím, že se natáhnu k 
této Věci, abychom zjistili, co to je. Řekl, že to byla jen reflexní reakce na 
to, že se lekl, nicméně předtím se ve Vůli objevilo několik menších 
záchvěvů a na Můj zájem zjistit, co to je, nereagoval. Místo toho byla Jeho 
reakcí dýmající zlost nad tím, že byl vyrušen ve svém snovém snění. Jeho 
hněv se s každým zavrtěním stupňoval, až ji od sebe odstrčil, což přerostlo 
v nenávistný, vražedný vztek. Přesně to, co Moje Světlo potřebovalo k 
existenci, a On Ho odstrčil! Nebylo to bezděčné. Nebyl ani tak zaskočený, 
jako spíš rozzuřený, že ta Věc ještě nepochopila, že se má stáhnout z 
dřívějších reakcí, kdy ji od sebe odstrkoval. Tohle byl pokus o vraždu 
vyplývající z toho, že oběť zlotřil a ospravedlňoval své jednání tím, že se ta 
Otravná Věc nechtěla hnout zpátky a musela se naučit, kde je její místo. I 
když na tom bylo něco pravdy, rozplakal jsem se nad pocitem bez lásky v 
této "lekci". 

 
Uznávám, že to byl větší, zoufalý z připojení a otrávený z toho, že byl 
odstrčen a ignorován, ale reagovat nenávistným, rozzuřeným, vražedným 
činem není odpověď, kterou tam Moje světlo chtělo dát. Navíc se neobrátilo 
a neobrátilo zpět k Vůli, aby pomohlo vyléčit škody a podmíněnost, které 
vyplynuly z pocitů, že bylo odstrčeno, ignorováno, nenáviděno a vytlačeno 
v Prvním stvoření. Také jsem si všiml, že ačkoli v té době zůstávali skryti, 
pluky Otcových bojovníků se tam spojily do vědomí připraveného zajistit, 
aby tato Věc už Tělo neobtěžovala a ani obtěžovat nemohla. Ačkoli jsem je 
zprvu neviděl, proto jsem řekl, že vypadali už nějak staře, když později 
přiběhli z mezery, která se otevřela, když popřený vztek Matku znovu 
vyfackoval. Bylo záměrem Válečníků porazit. 



a kontrolovat případné disidentské reakce na to, že matka byla opět 
vytlačena. 

 
Kromě bolesti, zmatku, zármutku a hrůzy, které v sobě stále uchovávala z 
původního zážitku, kdy byla nenávistně vytlačena, se v této části vůle nyní 
začal projevovat také vztek, že Ona tu byla první a jak se opovažuje Tělo s 
Ní špatně zacházet, přehlížet ji a nerespektovat. Zatímco část Matky se 
krčila ve strachu před záměry Těla, tato část Matky s Ním začala soupeřit, 
rozhodla se, že Tělo zde neuspěje, a ocitla se proti hněvu, který se již s 
Tělem spojil. Zastrašena tím ustoupila, ale původní vztek Matky měl také 
problém "kdo byl první", který byl popřen ve prospěch toho, že má podporu 
Těla. Tyto hněvy se sladily a později vznikly jako Matka bojovnice. V 
Mém světle se začaly formovat nepřátelské postoje a válka. Byl jsem 
zděšen. Snažil jsem se od toho distancovat a věnovat více Své přítomnosti 
tomu, v co jsem doufal, že se stane. Jak jsem to dělal. Naše problémy a boje 
s nedostatečným sladěním odpadávaly jako popíraná fragmentace; popíraná 
fragmentace, kterou jsme nepoznali kvůli zvratům, které jí místo Milujícího 
Světla dávaly soudy. Ve Druhém stvoření Tělo nepomohlo Mému Světlu, 
aby se pokusilo jemně proniknout do Vůle a zjistit, zda nám Vůle odpoví. 
Místo toho zůstalo stranou, zdrženlivě se drželo stranou a mlžilo, že se Jeho 
nátlaku nepodařilo Vůli odstranit, a mlžilo, že se vůbec vynakládá nějaký 
čas a energie na toto vyrušení a narušení toho, co chtěl udělat. Zatím 
nezaznamenal žádnou potřebu Vůle a sdělil, že zdrženlivost Vůle je 
důvodem, aby viděl, že má pravdu. Chtěl, aby se Mé Světlo podřídilo tomu, 
co chtěl. Neviděl a necítil Vůli jako nic jiného než Obtěžující Věc, a když 
jsem s Ním nesouhlasil, Jeho dýmající hněv začal plánovat pomstu za Mé 
nevyhovění a hledal způsoby, jak Mi na každém kroku dokázat, že se 
mýlím. Vůle to všechno cítila a řešila vyděšené dilema. Kromě toho, co 
Vůle ještě zadržovala z toho, že byla vytlačena, necítila žádný prostor pro 
to, aby se o tom něco vynořilo, a také dostávala zprávu o dodržování od 
netrpělivosti, rozmrzelosti, dýmajícího hněvu, zastrašování a vyhrožování 
ze strany Těla. Strach se obával, že bych mohl být jen fasádou, která Ji má 
oklamat, aby se k Nám znovu přiblížila. Cítíc disidentské energie, Vůle se 
zdráhala pohnout, ale strach z 



pád nebo opětovné vytlačení nakonec způsobilo, že se vůle snažila reagovat 
na tu část Světla, která se jí líbila, což bylo Mé Světlo. 

 
Prožili jsme krátkou oslavu na nebesích. Nejenže jsme otevírali prostor. 
Vyplňovali jsme ho láskou, kterou jsme tam měli jeden k druhému. Ačkoli 
to Tělo skrývalo, později jsem si uvědomil, že nejenže to pro Něj bylo 
velmi ohrožující, ale že kavalírství považoval za lehkovážné a dokonce se 
nás snažil podkopat tím, že zůstával strnule oddělený a nehybný. Cítil také 
žárlivost, kterou popíral, protože nyní Jeho sexuální vzrušení vidělo Vůli 
jako užitečnou pro sex. Jeho neúčast zadržovala krásu Formy, kterou jsme 
doufali, že tam budeme mít, a Naše kavalírství brzy skončilo rozpaky, 
rozpaky nad sebou samým, zklamáním a skrytými obavami, a většina těchto 
pocitů tam odpadla jako ztracená Vůle. 

 
Když se Srdce vynořilo z Naší kavalerie na nebesích, nebylo to celé Srdce. 
Matka se zdála poněkud nereagující a já jsem to zprvu nechápal. Myslel 
jsem si, že je to nešikovné dítě, které se příliš brzy stalo Matkou, ale to, 
čeho jsem si zpočátku všiml, byla jen část. Matka cítila nesouhlasnou 
přítomnost Těla a Jeho hněvu a nebyla si jistá, co je v ní přijatelné nebo 
žádoucí. Byl to již hluboce vtištěný strach. Bála se, že jsem tam viděl Tělo a 
myslel si, že má jiného milence. Cítila, že Tělo tam odmítá dát Formu 
čemukoli, co se jí týká, a bála se, že to tak chci. Tento nedostatek 
vnímavosti vůči esenci Vůle oslaboval přítomnost Vůle/Těla každého 
Ducha, který se objevil, pokud tento Duch již nesouhlasil s Tělem. Zatímco 
Jeho Hlavní Tělo tak činilo. Tělo dělalo ještě temnější, neláskyplnější věci v 
roztříštěnosti, která se z Něho rozlévala v Jeho popírání Matky a Mne jako 
nesnesitelných soupeřů, které hodlalo přinutit k podřízení se nebo porazit či 
odstranit. Popírání, otisky, soudy, akce a reakce - to vše bylo důsledkem a 
příčinou nedostatečného sladění Našich čtyř částí. Ve Třetím stvoření 
zůstávalo Tělo stále stranou a nesladilo se s Mým milujícím Světlem a 
Srdcem. Věděl jsem, jaký bude výsledek, pokud se vydám směrem k Matce. 
Stále jsem chtěl, aby tomu Tělo dalo podobu, jakou jsem chtěl, aby mělo, 
ale viděl jsem, že se mu z nějakého důvodu nechce vystoupit. Jakmile Tělo 
vidělo to, co já, že jde směrem k Matce, Jeho sexuální naléhání rozhodlo, že 
nastal okamžik, kdy má uchopit Vůli pro sebe. Matka se už cítila docela 
odstrčená a Tělo se svou číhající přítomností. 



znervóznil ji. Zavolala o pomoc a. Tělo mi opět nedalo formu, abych mohl 
odpovědět. Když cítila, že se opět začíná vzdalovat, a Já jsem Jí 
neodpovídal, Její strach z přítomnosti Těla a z toho, co by to mohlo 
znamenat, Ji vyzval, aby vystoupila a odhalila se. Tělo rychle vyšlo ven a 
znásilnilo Matku. Představovalo se jako zachránce. Obvinil Ji také ze svého 
jednání a řekl, že Ho sexuálně nalákala. To byla součást Tělesova triku. Od 
počátku si hrál na oběť, nejprve takzvané agrese Vůle vůči Němu, pak 
takzvaného tvrdohlavého zasahování a odporu Vůle a ve Třetím stvoření 
takzvaného sexuálního vábení Vůle. 

 
Tím, že necítíte začínající pohyby vůle vyjadřující strach. Dokázal se 
rozhodnout, že jde o sexuální vzrušení. Tělo tam opět předběhlo Mne a 
nevlastnilo Své pachatelství a dosud se snažilo držet Své prezentační Já 
stranou od Svých pachatelství, jako by bylo také jejich obětí. Do jisté míry. 
Byl obětí těchto popření, protože Ho nenáviděli za to, že se s nimi více 
nesrovnal, ale značně to přeháněl a přehnaně na to reagoval. Vedl jakýsi 
dvojí život. Tělo tvrdilo, že stojí při Mně v Mé úzkosti nad problémy, které 
jsme měli ve Stvoření, ale nevzalo na sebe téměř žádnou odpovědnost za to, 
že je příčinou některého z nich. 

 
Když Tělo vidělo mou neochotu jít vpřed vprojevování, začalo ji používat 
proti mně. Duch-Srdce se již cítil Tělem zcela odmítnut. Když viděl, že 
kolem číhá Lucifer, Duch-Srdce to považoval za další pokus zaujmout Mé 
místo. Duch-Srdce cítil, že nás Tělo svými kroky natolik vytěsnilo, že jsem 
se sice vrhl k Tělu a Matce, abych se pokusil z toho vytěžit co nejvíc. Cítil, 
že musí zůstat vzadu, aby se pokusil ochránit Mé místo a odvrátit Lucifera. 
Tělo vidělo Lucifera jako svého spojence a myslelo si, že to bude pro něj 
výhodné. Když jsme projevili Duhové duchy. Byli jsme rozděleni víc, než 
jsme si chtěli připustit nebo uznat. Naše propast už tu byla, ale ignorovala ji 
Moje snaha soustředit se na to, co mi připadalo láskyplné. Přesto Nás Náš 
nedostatek souladu rozbíjel a rozléval popírané projevy. 

 
Tělo zastavilo většinu Mé Přítomnosti, aby šla vpřed, tím, že Mě uvěznilo 
ve fialové. Mezera ve Fialové je tak důležitá, protože právě zde Tělo 



otevřeně projevil své pohrdání, nedůvěru, vztek a nenávist k Mému Světlu a 
také své soupeření se Mnou, když opět odmítl ztělesnit Mou plnou 
Přítomnost. Tam jsem viděl, co se stane se zbytkem Manifestace, zvláště 
pokud nebudu souhlasit s Tělem. Fialové je také místo, kde Tělo zjistilo, že 
když Mě odmítá, může být pravda Mého Milujícího Světla držena mimo 
Manifestaci, což bylo to, co chtělo udělat, aby bylo Bohem na Mém místě v 
Manifestaci. Tělo se rozhodlo, že Mé místo má zůstat v Nebesích a možná 
mluvit s Fialovým, ale nehodlalo Mě pustit do své Manifestace. Nejenže má 
Purpura mezeru mezi sebou a zbytkem Manifestace, má také mezeru v 
sobě, která se projevila jako mezera mezi duchovností/náboženstvím a 
sexualitou. Tím, že více porozumíte příběhu toho, co se stalo ve Fialové, a 
pochopíte, že Naše vědomí tam bylo ještě v plenkách, vám může být 
pomoženo najít vlastní zapojení a pochopit místo vašich ztracených spojení 
s Mým Milujícím Světlem a s vašimi vlastními duchovními spojeními ve 
Fialové a vizionářskými schopnostmi v Indigu. 



INDIGOVÁ A MODRÁ 
 
Většině modrých se nelíbilo, co se dělo ve Fialové. Když přišlo Tělo, 
sdělilo Modré, že Mé Světlo chce převzít vládu ve Fialové, aby ovládlo a 
popřelo Tělo, sex a fyzickou realitu, a nedovolilo to. Také Modrým sdělil, 
že musí být připraveni bránit se proti vpádu, invazi nebo dokonce převzetí 
moci z Fialové, aby se jim nestalo totéž. Modrý byl Tělem zastrašen, ale 
neměl shodu v tom, jak si vyložit, co mu tam Tělo předalo. Protože o úloze 
emocí se ještě nic nevědělo a Modrý byl místem, kde se měl zrodit výraz, 
dokázal Tělo zastrašit, aby centrum výrazu sloužilo jeho záměrům. Je 
zdrojem propagandy, že emocionální vyjádření není dobrá věc, a dále 
oslabil přítomnost Modrých tím, že jim vštěpoval, že důležité jsou činy. 
Strach a smutek v Modrém rychle pocítil, že se neodvažuje vydat ani 
hlásku. Tělo vnímalo strach jako něco, co se staví proti krokům, které chce 
učinit. Hněv v Modrém budil zdání, že se s Tělem sjednocuje, ale část z něj 
měla na mysli svůj vlastní tajný mocenský záměr. Když se Tělo začalo 
prezentovat jako Bůh, strachu a smutku to bylo nepříjemné z mnoha 
důvodů, které neuvedly. 

 
Tělo řeklo Modrému, že mezi Modrého a Fialového postavil barikádu, aby 
je ochránil před Fialovým. Ve skutečnosti udělal to, že nasadil škrtidlo, 
které se stalo vrcholem krku, protože byl rozzuřený na Moje světlo. Popřel 
tam v Modrém svůj strach ze Mne. Věděl, že mám vztek na to, co dělá, a 
chtěl Mi zabránit, abych po něm šel, ale také to udělal, aby přerušil 
komunikaci mezi Mým Světlem a zbytkem toho, co se rozhodl převzít pro 
sebe. Tělo nechtělo tolerovat nesouhlas, ale říkalo, že chce jen mír a 
harmonii. To mělo za následek další potlačení vibrací Modré, které 
vytvořilo ještě větší prostor neboli mezeru mezi Fialovou a vibrací Modré. 
Potlačení v Modré upustilo vše ostatní, co bylo v její vibraci. Jakákoli část 
Modré, která se snažila dosáhnout Fialové, rychle zjistila, že nemůže, 
pokud neprojde Tělem. Jediný přístup k Fialové byl nyní skrze cenzuru 
Modré a každý, kdo se podíval směrem k nižším čakrám nebo se pokusil o 
jiný přístup, byl Tělem a těmi, kdo s ním souhlasili, tvrdě potrestán. Řekl 



pravdu, protože jeho hněv trval na tom, že jde o to, co dělá a proč to dělá. 
Nebyla to však pravda. 

 
Velká část Modrých byla velmi znepokojena tím, co se tam děje, ale 
nevěděla, komu se o to odváží podělit. Bylo to jako být v jakémsi vězení, 
které nebylo zřejmé, dokud souhlasili s Tělem. Protože se Modrý pohled 
omezoval na Modrou, začala se Modrá kroužit sama v sobě. Mnozí v 
Modré cítili z přítomnosti Těla sexuální vzrušení, a protože sex byl něco, co 
mělo Tělo rádo, začali mít v Modré stále více sexuálních vzruchů. Zdálo se, 
že Tělo to podporuje, ale ve skutečnosti to tak nebylo. Chtěl oživit světlo a 
sílu v Modrém, dokud neměl pocit, že je větší a silnější než Mé světlo. 

 
Přítomnost Vůle, která tam byla v Modrém povolena, nebyla schopna 
dostatečně uzemnit toto vzedmutí ve světle a toto vzedmutí se stalo explozí, 
která se vyvalila z Modrého a připojila se k Luciferovi, plná popírané 
sebenenávisti a popírané nenávisti, kterou jsme k sobě navzájem chovali 
Tělo a já, a nyní také nenávisti vůči Matce. Cítil jsem nenávist, že to 
vypadalo, že se Stvoření vylije přede mnou, a Tělo cítilo nenávist vůči mně 
za to, že jsem se ho snažil zadržet. Cítila jsem tam takový vztek, že jsem se 
ani nedokázala přimět k tomu, abych se podívala na sex, který provozovali 
v Modré. Viděl jsem jen ten výbuch. Když Lucifer skutečně přišel a tak, 
nevěděl jsem, odkud se tehdy vzal. Když se Lucifer objevil poprvé, 
vynechal informaci o tom, odkud přišel, a když se zvětšil, nepřiznal, že si 
vzal to, co se při výbuchu vyvalilo z Modré. Začínal se podobat Faganovi z 
Olivera Twista, který se ujímá bezdomovců a nechtěných. 

 
Část Duchovního srdce, která byla v Modrém, byla odstrčena z cesty, 
viděla, jak energetická exploze opouští Modrý a připojuje se k Luciferovi, a 
byla vyděšená. Snažil se Nás upozornit a přivolat pomoc, ale nemohl jsem 
se k němu pohnout a Tělo tam Srdce ignorovalo. Tělo odmítalo myšlenku, 
že by se něco rozrostlo natolik, aby to zpochybnilo pozici, kterou chtěl mít 
jako Bůh na Mém místě. Lucifer byl skálopevně přesvědčen, že je 
právoplatným Bohem a byl vytlačen. Zuřivě se kvůli tomu rozzuřil a chtěl, 
aby se mu vše přizpůsobilo, nebo bylo zničeno. Své postavení však nedal 
najevo. Místo toho sledoval skrytou agendu, protože si byl jistý, že jeho 
ostatní části jsou vůči němu neprávem v opozici a nechtěly by dobrovolně 



se s ním sladí. V tom vypadal velmi impozantně tam, kde ostatním našim 
částem chyběla jistota. Kvůli tomu, jak silně jsme popírali Náš hněv. 
Nevěděli jsme, kdo je Lucifer a odkud přišel. Ostatní Naše části si nebyly 
tak úplně jisté jako hněv a s tak velkou částí Našeho hněvu, který popíraly, 
nám chyběla jistota, abychom se v nich prosadili. Lucifer se cítil nadřazený, 
myslel si, že je Tělem i Mým Světlem. Myslel si, že je ztělesněním souladu 
Mého Světla a Těla, kterého nemohlo dosáhnout ani Tělo, ani Mé Světlo, 
ale bylo bez Srdce a mělo v úmyslu vynutit si dodržování právě takovým 
způsobem, jakého se Každý z Nás nejvíce obával. Když Tělo začalo 
vyjadřovat svou nespokojenost tím, že zraňovalo ženskou přítomnost ve 
Fialové, Indigo se přesunulo stranou, do tmy, aby se dostalo z cesty Tělu, a 
doufalo, že se bude valit dál, aniž by si jich všimlo. Tělo si jich však 
všimlo, když se přesouvalo od Fialové směrem k Modré, ale nebylo si jisté, 
jestli opravdu něco vidělo, a jeho vztek neměl čas na nic, co mu nepřipadalo 
bezprostředně užitečné. Když se Modrý začal otáčet. Indigo se začalo 
choulit ve snaze schovat se. Ještě před výbuchem v Modrém Indigo cítilo, 
že k němu dochází, a bylo si ještě jistější, že sex je nebezpečný, s výjimkou 
určitých okolností. Během celého oživování v Modré, stejně jako během 
výbuchu a po něm. Indigo viděla vize toho, co by mohl Lucifer uskutečnit. 

 
Indigo se bála všeho, co viděla, a bála se Nás všech, protože chtěla žít a 
nevěděla, co My chceme. V té době Indigo cítilo, že nedokáže snést 
přítomnost pocitů, které provázely jeho vize, a nevědělo, jak může někdo 
snášet bolest z toho, co se děje a co se pravděpodobně stane. Indigo už 
vidělo, že to nejde, a začalo hledat místo hlubšího úkrytu, kde by se mohlo 
dál choulit a snažit se zjistit, jestli se situací může něco udělat. Lucifer si 
však všiml, že se Indigo choulí ve tmě. Považoval Indiga za nezabrané 
území a začal ho tiše sledovat jako neviditelný špeh. Začal vidět Indigovy 
hororové vize a líbily se mu. 

 
Když Indigo ucítila Luciferovu přítomnost, začala se třást a schoulila se 
ještě blíž, aby se zahřála. Lucifer se k nim bez hnutí přiblížil a snažil se 
zjistit, co se dá. Přestože pak Indigo pocítilo ještě větší chlad, stejně jako 
my všichni, kteří jsme v sobě něco popírali, Indigo mohlo 



nedovolil, aby si uvědomil, jak se na něj Lucifer naladil. Mezitím, co se 
Lucifer rozhodoval, že chce Indiga zajmout, Indigo ustrnul ve strachu a 
nevěděl, co to je. Indigo se chtělo držet stranou od toho, co vidělo, že se 
stane, a teď zjistilo, že se nemůže pohnout. Indigo se snažilo zjistit, co by 
mu pomohlo se zahřát, a začalo si představovat, jak se uzavírá do něčeho, 
co by mu pomohlo se zahřát a udržet vše nežádoucí venku. Lucifer brzy 
našel způsob, jak z toho těžit. Začal pro Indiga stavět vězení, ale řekl mu, že 
jim pomáhá vyrobit ohradu pro jeho vlastní ochranu, která mu pomůže 
udržet teplo. Indigo tomu nevěřil, ale Lucifer zahanbil Indigovy obavy. 
Když si pak Indigo uvědomil, že je Lucifer uvěznil, zdálo se, že už je 
pozdě. Aniž by to věděla. Indigo pomáhal Luciferovi představit si jeho 
plány. To je jedno z míst, kde vznikl otisk přitahování projevu Našeho 
strachu. 

 
První výbuch v Modré byl velmi rozsáhlým mocenským sexuálním 
orgasmem a mezera v Modré pokračovala v používání sexu spíše pro moc 
než pro lásku. Po výbuchu v Modré se mnoho Duchů, včetně Indiga, cítilo 
rozmetáno ještě předtím, než jsme se dočkali vzniku Manifestovaných 
duchů. Nikdo se tedy nevynořil celý. Velká část Indiga zjistila, že není kam 
jít, kde by Lucifer ještě nebyl, a neuvědomila si, že se Lucifer pohybuje s 
takovou obratností, jakou tehdy mělo Tělo. Velká část Indiga podlehla 
strachu, že neexistuje žádná jiná realita, čehož se již dříve obávali. Velká 
část Indiga se stala fatalistickou a viděla budoucnost, jako by byla 
zpečetěným osudem. Přesto i nadále bojovali za změnu, ale aniž by pohnuli 
tím, co se zde pohnout musí, nedokázali uspět, a dokonce se snažili nevidět. 
Ať se snažili sebevíc. Indigo se nedokázala změnit v něco jiného. Indigo byl 
uvězněn Luciferem už v době, kdy se objevili ostatní Duchové, a podařilo 
se mu vynořit až později, velmi tiše a stranou. Přítomnost Lucifera Indigovi 
vše ztížila, a poté, co se Luciferovi podařilo je uvěznit, chtěl Matku všeho. 
Jak se to mohlo tak rozrůst a vymknout kontrole! 

 
Když Indigo viděla, co Tělo udělalo ve Fialové, snažila se nevibrovat a 
nepozorovaně se vytratit. Indigová strana Vůle se od Nás na začátku 
vytratila, protože cítila, že to, co vidí, není vítané, 



a ke své hrůze v něm do značné míry uvízl jako ve zlém snu, který ožil. 
Protože zpočátku nebylo v Mém Světle pro tyto vize, které mi všechny 
připadaly jako horory v době, kdy jsem nechtěl věřit, že by Tělo mohlo tyto 
věci opravdu dělat, žádné přijetí, jejich vztek tyto obrazy oživil, až se Mé 
Světlo už nemohlo vyhnout jejich vidění. Tělo mělo tolik vzteku, když 
opustilo Fialovou, že věnovalo jen letmou pozornost šeru stranou, které 
bylo v té době Indigové, a pokračovalo do Modré. 

 
Když se Tělo dostalo do Modré, mělo na mysli utajení a svou přítomnost 
poskytlo pouze těm, kteří dali najevo, že jsou s ním zajedno. Nižší 
přítomnost Těla neposkytl nikomu, kdo se zdál být hrozbou nebo 
konkurencí nebo se s Ním nesrovnal. Chtěl oživit své světlo neomezován 
žádnou dotěrnou přítomností Vůle a oživil je, přičemž vyrazil na okraj nebo 
vykopnul každého, kdo měl pochybnosti o tom, co dělá. Toto oživení v 
Modrém se začalo projevovat bzučivým zvukem, který přerostl v řev. Byly 
to první zvuky, kterým dalo Tělo výraz, a přestože se většina Modrých 
cítila silná, nižší čakry to děsilo. Bylo to běsnění, neukotvené dostatečnou 
přítomností Vůle a živené samo sebou v rostoucí zuřivosti, která se stala 
sexuálním běsněním usilujícím o konečný, explozivní orgasmus. Šlo tam 
cokoli, pokud to zvyšovalo intenzitu sexuálních pocitů; cokoli. 

 
Bez lásky. Tělo by nikdy nenašlo uspokojení, které hledalo, ale odmítalo mi 
naslouchat, což znamenalo, že mu odmítám naslouchat, což v jeho pojetí 
znamenalo vyhovět mu. Zpočátku. Tělo myslelo, že se v Modré sexuálně 
uspokojí, ale když to nevyplývalo z toho, co tam dělali. Tělo naprostou 
frustraci vzteku přešlo v tlačení dolů a ven, trestání, napadání, mlácení, bití, 
hraní, které náhle ochladlo a vyklubalo se z Modrého jako výbuch; výbuch, 
který se brzy připojil k Luciferovi. Lucifer byl nyní tak velký, že 
zastrašoval i Mé světlo. Tělo mělo v úmyslu udržet tuto moc v sobě, ale 
tento vztek měl své vlastní nápady. Zatímco Tělo si myslelo, že ví víc než 
Mé Světlo, tento vztek si myslel, že ví víc než My všichni, a to bylo jeho 
spojenectví s Luciferem. Lucifer se rozhodl, že Tělo je hloupé, když odřízlo 
Vůli a ztratilo nad ní kontrolu, když tak jasně vidělo, že Vůli může využít 
pro Jejich, ale nyní už své vlastní účely. 



To, co Tělo udělalo v Modré, ještě více zastrašilo Fialovou a Indigovou a 
zastrašilo Modrou, aby vyjadřovala pouze to, co Tělo chtělo vyjádřit, což 
byl pouze jeho vlastní názor. Jakékoli další informace, které se snažily 
vystoupit z nižších čaker, nemohly vystoupit až do Mého Milujícího Světla, 
protože byly neustále vystaveny cenzurním interpretacím Modrého, které 
zavedlo Tělo svým zastrašováním, výhrůžkami a činy. Když se nižší čakry 
pokoušely vyjádřit jinými kanály, nebyly schopny se účinně vyjádřit, aniž 
by si přivodily hrozivé následky. Mnoho popíraného hněvu v těchto čakrách 
opustilo Tělo a odešlo tam, kam cítilo, že musí jít, aby přežilo. Když hněv 
opustil Hlavní tělo, stejně jako byl hněv odsouzen proti, hněv také odsoudil 
Hlavní tělo jako hloupé, bezmocné, impotentní, neefektivní a nevnímající 
pravdu své reality. 

 
Byla jsem z toho všeho znechucená a zděšená, a zejména z toho, co mi 
připadalo jako dravý nedostatek lásky, ale cítila jsem se odstrčená a 
bezmocná, abych s tím něco udělala, jen abych se s tím vyrovnala. Viděla 
jsem, co se bude dít s vůlí a nižšími čakrami, a cítila jsem, že tam musím 
přinést, co mohu, ze své přítomnosti. Přesto se bezláska vydala na své 
vlastní řádění a to, co dělalo Tělo, posunula ještě dál. Viděl jsem, jak se to 
děje; výbušně řvalo mimo kontrolu, a tím, že jsem nedovolil svým emocím, 
aby se v reakci na to projevily, jsem zablokoval svou schopnost poznat, že 
to všechno způsobilo popírání. Stále jsem si myslel, že popírání takových 
impulzů a pocitů ve prospěch rozumu je láskyplné a že tyto projevy jsou 
toho dalším důkazem. 

 
I když ne všichni Duchové, kteří se projevili v těchto barvách, měli tuto 
mezeru, všichni jí byli ovlivněni a také byli vystaveni zastrašovací taktice 
těch, kteří se polarizovali do nehybného hněvu. Škrcení, které odřízlo 
Fialové schopnost proudit do Modré a spojit se s ní, zabránilo Modré 
přijmout cokoli jiného než to, co jí Tělo chtělo dovolit. Tato cenzura v 
Modré se stala velmi rozšířenou. Nehybný hněv, který byl odříznut od 
Mého milujícího světla ve Fialové, Indigové a Modré, často dělal jakékoliv 
zastrašující věci, aby prosadil poselství, která tam přijímali od Těla. Ti, kdo 
se nacházeli na okrajích těchto mezer, věřili, že je to "táhni za jeden 
provaz", nebo zemřeš, nebo uvidíš, jak jsou jejich blízcí mučeni a zabíjeni. 
Tyto akce poměrně účinně podpořily 



odmítnout pokusy prezentovat jakékoli disidentské názory nebo je přivést 
do Mého milujícího Světla. Rovněž Mě držel odděleného od Stvoření a 
velmi účinně bránil Mému Milujícímu Světlu, aby snadno proudilo dolů 
čakrami a ven do Stvoření jinak než cestami cenzury, které se 
internalizovaly jako systémy víry. Když jsem se pokoušel použít jiné cesty, 
jako například přímo přes Srdce, bylo to pro mě velmi nebezpečné. 

 
Srdce, aby se snažilo sdílet vše, co ode Mne obdrželo. Když Tělo udělalo 
to, co udělalo v Modré, mnozí Duchové v Modré cítili, že musí prosazovat 
Tělo, aby se také neocitli v izolaci. Otisky, které tam byly vloženy tím, že 
Tělo prošlo kolem Mne, položily plán, který se od té doby dodržuje. Tyto 
otisky se musí změnit. Když se Bodyho úsudky rozhodly, že chce a může 
mít veškerou moc dělat si, co se mu zlíbí, a nemusí poslouchat žádné 
disidentské názory, učinil stejná rozhodnutí i Jeho hněv. Když se Můj 
popíraný hněv obrátil proti Mně jako nereceptivnímu, tento hněv a hněv 
Těla se staly obrovským klubkem hněvu, které se spojilo jako Lucifer a 
začalo se ubírat cestou popírání Stvoření, které jsem chtěl projevit, a to 
nyní. Plán Těla také. Stejně jako Tělo soupeřilo se Mnou, Lucifer nyní 
soupeřil s námi oběma. Po celou dobu této katastrofální cesty jednání 
zadržovaného hněvu se zadržovaný hněv držel názoru, že raději všechno 
zničí, když se snaží dokázat, že má pravdu, než aby přiznal, co skutečně 
cítil. Když jsem popřel Tělo a viděl v něm, že mi chce diktovat, stalo se z 
něj to, co se stalo v Jeho Hlavním Těle. Cítil, že je ohroženo Jeho přežití. 
Nedůvěřoval Mi a myslel si, že Jeho sen narušují jiní, které ve svém snu 
nechtěl. Protože jsem nepřijal odpovědnost za původní nedorozumění a 
nesnažil se je napravit, Tělo je proměnilo v obranný, obviňující vztek, který 
byl odhodlán zvítězit nad všemi ostatními. 

 
Jakmile se Tělo vydalo na cestu, kterou nastoupilo, poměrně rychle se z ní 
stal zrádný a neláskyplný mocenský boj plný soupeření, dvojího jednání a 
podvodů, zastrašování, mučení a vraždění, který si vynutil tuto propast ve 
Stvoření a snažil se zabránit jejímu uzdravení tím, že držel škrtidlo na 
vrcholu krku. Tato blokáda se u mnoha lidí fyzicky projevila jako blokády a 
problémy ve fyzickém krku a velmi škodlivě působila na volný tok 
láskyplné energie do jejich nižších čaker, a tím i na 



celé jejich tělo. To, co se drželo v krku, vám může přesně říct, jak se tato 
mezera s fialovou, potažmo s indigovou barvou, držela a co jste z ní zažili. 

 
Mezera ve Fialové se mezitím chovala značně schizofrenně, a to jak podle 
otisků, které tam Tělo zanechalo, tak v reakci na tyto otisky. Projevovala se 
jako náboženství a jako hierarchická královská moc, která se rozhodla Tělo 
a Modrou zničit. Stejně jako se Tělo cítilo být nadřazené všem a všemu ve 
Stvoření, tak se Fialová mezera rozhodla, že Fialová je nadřazená. Stejně 
jako se Tělo cítilo oprávněné, protože věřilo, že je Bůh, cítila Fialová 
mezera totéž. Část Mého nepohnutého hněvu promluvila na oplátku a řekla, 
že vůbec není součástí Boha. Ve Fialovém se zrodilo náboženství, které 
začalo klenout Mé Světlo jako něco nadřazeného a vyššího, co 
neschvalovalo Tělo a sex. Zatímco jedna strana Fialové mezery předstírala, 
že je velmi duchovní a oddaná Bohu, druhá strana se snažila předčit Tělo a 
jeho mocenskou pevnost v Modré. Zatímco části Purpurové kázaly, že 
Tělesné touhy, a zejména sexuální, jsou hříšné, bestiální a špatné, druhá 
strana pokračovala ve všem, co se kázalo proti. To dodávalo jejich 
modlitbám a prosbám ještě větší vroucnost a náboženské nadšení. 

 
Bez sladění s Mým Milujícím Světlem by Pravá Fialová nemohla jít vpřed a 
Indigová by nemohla jít vpřed s mezerami, které tam viděla. Bez Mého 
Milujícího Světla bylo vše, co Indigo vidělo, jako z hororu. Modrá neměla 
žádnou skutečnou inspiraci, protože nepřijímala Mé Milující Světlo od 
Fialové nebo Indiga. Zelené chyběla opravdová láska a příroda se často 
projevovala jako brutální a nelaskavá ve svém chování. U Žluté byla osobní 
síla lásky nahrazena láskou k moci, zejména k moci nad druhými. Oranžová 
tvořivost byla hodnocena jako rivalita vůči Tělu a neláska v ní ovlivňovala 
schopnost Oranžové rozmnožovat se v lásce. Červená postrádala přítomnost 
Mého milujícího Světla ve svém fyzickém projevu síly a vitality a v rámci 
svých instinktů pro přežití. Jinými slovy, Milujícího Světla, které mělo 
hojně proudit dolů skrze čakry, byl nedostatek. To lze vyléčit tak, že 
nejprve nalezneme soulad uvnitř sebe sama. Tělo bylo přitahováno Světlem 
hněvu a vydalo se s ním vpřed. Z pohledu Mého Světla mě Tělo minulo a 
odmítlo se do mě vtělit, aby dosáhlo na jiné části Vůle. Z pohledu všeho 
ostatního se tam Tělo dostalo jako první a postavilo se do cesty, takže se 
Oni 



nemohl dosáhnout na Mé Světlo. Tělo se mu postavilo do cesty, což je 
přesně to, jak sám usoudil. Když Tělo vyrazilo vpřed a odstrčilo Srdce z 
cesty. Postavilo se na místo, kde mělo být Srdce. Tělo si myslelo, že má 
dost Srdce, ale mělo Srdce jen pro sebe. Pak jsme měli ztělesnění Bez lásky 
pro ostatní, které, přestože předstíralo soulad s Mým Světlem a tvářilo se, 
že pomáhá, mučilo a snažilo se odstranit všechny části polarity Vůle, které 
se mu nelíbily. Ve zkušenosti Vůle to působilo jako návnada a záměna. 
Chtěla Mé milující Světlo a dostala Tělo. 

 
I když to všechno byla velká chyba. Tělo se odmítlo obrátit zpět k Mému 
Světlu jakýmkoli skutečným a hlubokým způsobem, značně prodloužilo 
uvěznění, bolest a utrpení všeho ve Stvoření, a to hlavně proto, že Tělo 
odmítlo připustit, že není Bohem na Mém místě, že Jeho Světlo mělo lásku 
pouze k sobě samému, že má nějakou odpovědnost nebo že kdy udělalo 
něco, co udělat nemělo. Když někdo trpěl, říkal, že to musel potřebovat 
nebo si to zasloužil. To je sice pravda, ale bylo to bez lásky, protože On 
nepomohl druhým získat pochopení, jak nedostatek lásky k sobě samému 
nemůže přitahovat Milující Světlo. Místo toho polarita Vůle uvěřila, že 
nemilovali Boha a nesloužili mu dostatečně. Tělo tuto sebemrskačství ve 
Vůli bez problémů přijalo. Přijalo Jejich obdiv, ale odmítlo této části Vůle 
naslouchat nebo na ni reagovat srdcem. 

 
To, že Tělo vyrazilo vpřed, byla stejně tak reakce na pocit odmítnutí Mým 
Světlem a nedostatek touhy nebo zkušeností dělat cokoli v souladu a ve 
spolupráci s Jeho Druhými částmi, jako hra o moc, o které si myslel, že by 
mohla být poháněna sexuálním orgasmem. Od té doby, co se viděl jako 
oddělený, a přesto nás všechny obsahující, Tělo nevědělo, jak se vypořádat 
se svou vlastní schizofrenií. Byl zde rozšířený druh schizofrenie, který se 
chtěl přimknout ke všemu, co bylo známé, a zároveň to nenáviděl, protože 
jsme se tím cítili uvězněni a nebyli jsme na správném místě. Být na Našem 
správném místě se nám všem bude opravdu líbit. Tímto způsobem mohu 
Matku držet ve Svém milujícím Světle. Společně můžeme držet Srdce mezi 
Námi a Tělo Nás všechny může obklopit. Z tohoto místa můžeme projevit 
bezpodmínečně milující Stvoření a Děti, které budou projeveným 
vyjádřením Našeho Milujícího Srdce. 



 



HNĚV POTŘEBUJE POHYB, DOKONCE I V INDIGU 
 
Vzhledem k rozdílu mezi modrou a fialovou barvou nebyla pozice Indiga 
mezi modrou a fialovou barvou snadná. Tamní mezery chtěly, aby Indigo 
viděl jen a pouze jejich prezentaci. I když Indigo viděl, že je to špatně, 
nikdo nechtěl věnovat pozornost tomu, co Indigo viděl, protože to nebyl 
šťastný obraz Stvoření, které se konečně rozvíjí. Indigu se nelíbilo, že se 
cítí nevnímáno, zvláště zpočátku, kdy Indigo stále cítilo, že je důležité vidět 
vše, co se ve Stvoření děje, ale čím více se Indigu nelíbilo, co musí vidět, 
když se do těchto oblastí dívá, tím více se také Indigo začalo smiřovat s 
myšlenkou, že se již dívat nebude. 

 
Indigo se cítilo nespravedlivě a Indigo se nemýlí, ale Indigo potřebuje svůj 
zadržovaný hněv přenést jako vztek, aby mohlo hlouběji porozumět. 
Indigoví duchové měli pocit, že nemohou nic udělat, aby změnili to, co se 
děje, a cítili se tím uvězněni, aby viděli to, co vidět nechtějí, nebo aby 
uzavřeli část sebe sama. Nikdo tehdy nevěděl, co má dělat. Včetně mého 
světla. Především na začátku nebyly možné žádné zvuky, takže emocionální 
hnutí vyjádření ještě nebylo možné. Naše oslavy prvních vynoření v Bílém 
světle byly většinou jiskřením a tancem světla, nádechem pastelových barev 
a telepatickou energetickou komunikací. V pozadí se ozývaly zvuky 
narůstajícího světla, ale ještě nebyly uspořádány do zřetelných zvuků. 
Teprve v Modrém bylo zřetelné výrazové centrum, a tak raní Duchové, 
kteří si zvykli na jiné způsoby komunikace, měli často ještě potíže umožnit 
spontánní výbuch zvuků. A to do té míry, že zvuky byly často vnímány jako 
hrubý zásah, pokud nebyly organizovány příjemným způsobem, jakým se 
stala klasická hudba. Proto je přímé vyjádření vzteku, které jim připomíná 
Tělo zuřící jako šelma v Modré, děsilo. Jejich prvním impulsem bylo přímo 
zuřivě poslat tyto zvuky zpět, ale sami se zarazili, protože se rychle 
vynořilo mnoho soudů, které již byly na tyto zvuky kladeny. 

 
Indigo se snažila ostatním barvám, zejména fialové, říct, že se děje mnoho 
věcí, na které by se měly podívat, ale tyto barvy se z mnoha důvodů 
nechtěly podívat. Některé z nich Indigo odmítly, protože se cítily provinile, 



rozpaky, strach a stud nechtěli přiznat, co zažili v mezeře. To bylo matoucí, 
protože jsme často nevěděli, zda se jim tyto věci tajně líbily, nebo ne. 
Někteří neviděli žádný skutečný důvod, proč se dívat na hrůzy, o kterých si 
mysleli, že je mají za sebou. Někteří se obávali následků nebo pomsty, 
pokud by udělali něco navenek, co by ukázalo, že potvrzují to, co tam 
Indigo viděl. Pachatelé nechtěli, aby jejich činy vyšly najevo, a považovali 
za nutné Indigo umlčet i zdiskreditovat, často tvrdili, že věci, které Indigo 
tvrdí, neudělali, jako by problém byl v Indigu, ne v nich, a pokud ano, nebyl 
možný jiný postup než ten, který zvolili. Mnozí, kteří si mysleli, že se jich 
to netýká, nechápali, proč by se měli na tyto věci dívat a cítit se hrozně, 
když se mohli cítit dobře. Často naletěli na diskreditaci Indiga, protože to 
pro ně bylo pohodlnější. Všechny nižší čakry se cítily vzdálené Fialové a 
Modré. Indigoví duchové pro ně byli jako cizí lidé, kteří se objevovali v 
jejich středu jako někdo, kdo se snaží šířit poplašnou zprávu o něčem, čím 
si nebyli jisti a čemu se báli věřit, protože přijmout to jako pravdu jim 
připadalo příliš zničující. Co kdyby se kvůli tomu rozčilovali? Co by mohli 
dělat a jak hloupě by se cítili, kdyby to nebyla pravda? Dobrý pocit se stal 
obrazem života, o který mnozí usilovali už tehdy. "Není třeba se dívat na 
věci, které se nám nelíbí," říkali si. A do té míry, že se stále musíte ptát 
sami sebe, co je na tom špatného, stále musíte pohnout ztracenou vůlí, 
abyste pochopili, jakou roli toto rozhodnutí nedívat se sehrálo v tom, že se 
otevřel prostor pro to, aby tam mohla být mezera, že se do ní nechaly jít 
věci a že se do ní věci vkládaly a nechávaly se tam tak dlouho. 

 
Indigo nevěděla, co si počít, a tolik duchů ji zapíralo. Indigo začalo 
pochybovat samo o sobě. Indigo nebylo přijímáno tak, jak bylo, a cítilo tam 
mnoho věcí. V Indigu se zrodil a udržoval vztek, který zaujal pozici 
obviňování ostatních barev, že ho nutí vidět věci, které vidět nechce, tím, že 
tyto věci dělá. Vztek ve fialové a modré opáčil, že když se to Indigu nelíbí. 
Indigo by se nemělo dívat, protože se vměšovalo tam, kde ho nechtělo. 
Indigo se dozvědělo, že nemá úplný obraz, a to proto, že Fialová a Modrá 
brání Indigu jít tam, kde Indigo není žádoucí. Viděli, že Indigo je 
nedůvěryhodné, a oni nebyli důvěryhodní, protože u nich byl přítomen 
Lucifer a zdálo se, že o tom nevědí. Indigo bylo obviněno, že se staví do 
role jakéhosi... 



nevítaný, morální hlídací pes, který neměl správné vnímání reality věcí, ale 
ani Modrý, ani Fialový tam Indigu nehecovali. 

 
Společnost Indigo byla vůči mnoha z těchto obvinění zranitelná, protože v 
době, kdy byla tato obvinění poprvé vznesena, byla naivní. Indigo vědělo, 
že nedostává úplný obraz, protože bylo obtížné zůstat přítomné tomu, co 
vidělo v mezeře, a obávalo se a doufalo, že se může mýlit. V Indigu se 
začal projevovat strach, hrůza a všechny ostatní souzené emoce v ostatních 
barvách. Nevinnost se hlásila k ostatním barvám tam, kde nevinnost nebyla. 
Indigo se cítilo obviňováno a rozdělilo se na frakce, z nichž každá držela 
polarizaci různých aspektů reakce Indiga na to, že je tam souzeno a 
odmítáno. Indigo se začalo ubírat cestou ochrany sebe sama tím, že 
ostatním poskytovalo pouze to, co Indigo vnímalo, že ostatní chtějí a jsou 
ochotni slyšet. Indigo si řeklo, že se už nebude obětovat ve jménu pomoci 
druhým, zvláště když to druzí ani nevnímali jako pomoc. 

 
Indigo řekla, že vzhledem k tomu, že ostatní barvy zadržují. Indigo to také 
udělal oprávněně. Zatímco tamnímu srdci záleželo na výsledku a doufalo, 
že ovlivní k lepšímu, vztek říkal, že už nebude pomáhat těm, kteří ho 
nepřijímají tak, jak by chtělo. Strach se bál vidět to, co viděl, bál se 
pomáhat druhým a dostat se na jeho vrub a bál se nepomáhat druhým a 
dostat se na jeho vrub. Kromě toho, že vynechával a chtěl se přiklonit jen k 
těm příznivějším aspektům toho, co viděl. Indigo se snažilo najít 
kompromis a stále se chránit tím, že komunikovalo v symbolech, 
hádankách, podobenstvích a jinými způsoby, které podléhaly interpretaci 
posluchače. Indigo si namlouvalo, že tato vynechávání a záhadná prohlášení 
s dvojsmysly jsou pouze sebeochranou před hrubostí, odmítnutím, 
odsouzením, popřením a nepříjemnými pocity, které mu dávají druzí. 
Indigo nevidělo a také cítilo, že musí ignorovat, jak těmito způsoby 
překrucuje pravdu toho, co vidí. Nejenže se Indigo stále více štěpilo samo v 
sobě a také se vzdalovalo od ostatních barev, ale také se začalo podílet na 
rostoucím štěpení ostatních barev. Indigový hněv se stále více zadržoval 
jako forma trestu a pomsty vůči ostatním barvám, stále více ztrácel ze 
zřetele následky škod, které tím působil, a těšil se z rostoucího antagonismu 
v rozšiřujících se rozštěpeních mezi barvami ve Stvoření, říkal, že si to 
zaslouží, protože Indigo nepřijímají. Indigo 



začali mít tajemství a uzavírali se do sebe jako jediní, kteří věděli, co se 
skutečně děje, jediní, kteří se dívali na to, co se skutečně děje, a jediní, kteří 
se dokázali dívat na to, co se skutečně děje. Nepohnutý cit měl kolem toho 
pocity nadřazenosti. Část Indiga nechtěla ostatním říkat, co vidí, pokud by 
to ostatní chtěli překroutit a využít ve svém vlastním ošklivém boji o 
postavení a moc. Část Indiga chtěla tyto boje o moc zmanipulovat ve svůj 
vlastní prospěch nebo byla zmanipulována Luciferem ve svůj prospěch. 
Indigo bylo vtahováno do vlastního kruhu moci, překrucováno vlastními 
nepohnutými emocemi. Hněv to dělal, aniž by si nechal dostatečně rozsáhle 
povšimnout podobnosti mezi tímto a kruhy moci, které odsuzoval. Když se 
to strach pokusil sdělit zbytku Indiga nebo se podělit o emoce, které tam při 
pohledu na tyto věci cítil, někteří z tam držených zuřivců se mu vysmívali a 
obviňovali ho, že se lituje a že je stejný jako ostatní barvy, které se také 
nedokážou dívat, a že je ve svém myšlení provinilý a obětavý. 

 
Pocit viny způsobil, že části Indiga vypouštěly "tajné" informace, protože 
strach cítil, že se Indigový hněv chová stejně jako to, co odsuzuje u 
ostatních, a proto je nelaskavý a špatný. Část indigového strachu se chtěla 
tomuto hněvu pomstít. Strach však šel se vztekem také, protože se mu 
nelíbilo obětovat svůj život strašlivým způsobem, když Indigo za něco 
neslo vinu. Tohle všechno se teď musí přesunout jako zadržovaná emoce, 
kterou to skutečně je, a tamní soudy se musí uvolnit ze staré pozice, kterou 
Indigo zastávalo jako skutečnost, že Indigo nikdy nebude přijato tak, jak 
chce. To, co platilo kdysi, když se propast vyhýbala mému světlu, nyní 
neplatí. V době vynášení těchto soudů Indigo také cítilo, že má za úkol 
uchovat jako tajné záznamy skutečnost, která byla utajována, ale nechtělo, 
aby se tyto informace dostaly do rukou zneužití a zneužití. Indigo také 
cítilo, že je pro ostatní přítěží něco vědět v případě, že by se tím dostali do 
nebezpečného postavení vůči těm, kteří mají pomstu a mocenské záměry. 

 
Kromě toho, že Indigo uvolní své vlastní úsudky, mohou ostatní pomoci 
tím, že uvolní své vlastní dlouholeté úsudky, že Indigo nepřijmou, pokud 
jim Indigo neukáže něco příjemného a není vždy zcela přesné, nebo že 
Indigu nelze věřit. Svou roli zde sehrála také prezentace, která byla 



klíčovější, než by se mohlo zdát z jeho zdánlivé nevinnosti. Čím více byla 
něčí prezentační osobnost působivá, autoritářská, oblíbená nebo milovaná, 
tím těžší bylo uvěřit něčemu "negativnímu" na ní. I nyní bylo obtížné 
ohlédnout se zpět, aniž by člověk mhouřil oči nad tím, co tam musí vidět, a 
cítit to se zdálo téměř nemožné bez velkého nasazení. Byla to hrůza z 
nelásky. Čím více se Indigo polarizovalo od pocitů kolem věcí, které 
vidělo, tím méně tam byla přítomna Vůle a tím více už to byli jen duchové 
Bílého světla, kteří viděli říkat tyto věci. V těch částech Indiga, které mají 
záměr pohybovat se spolu s Mým Milujícím Světlem, je mnoho ztracené 
Vůle, která potřebuje obnovu. Kolik vizí se vám projevilo s nějakou 
nepředvídanou částí, která není příjemná? To jsou oblasti, které potřebují 
emocionální pohyb, aby se mohlo zvýšit vnímání. To souvisí s mým 
dřívějším výrokem: "Dávejte si pozor, co si přejete." To se týká i vašeho 
přání. 



ZTRATIL BUDE POTŘEBOVAT VÍCE SVĚTLA 
NĚKTERÉ DALŠÍ INFORMACE O TOM, JAK SE 
MEZERA POHYBOVALA DOLŮ PŘES ČAKRY 

 
Žalostná situace Matky, na kterou útočilo nejen Mé Světlo, ale i Tělo, 
Lucifer a většina ostatních vynořivších se duchů, jí velmi ztěžovala 
možnost zůstat naživu, natož aby ji Mé milující Světlo zachránilo nebo 
dokonce dosáhlo. Chvíli mě sžíral strach, že to trvá už příliš dlouho, že to 
zašlo příliš daleko a že Mé sny o záchraně Matky a uzdravení všeho jsou 
jen sny... sny. Role, kterou sehráli duchové popření, to Matce ještě více 
ztížila, protože jí poskytli pouze odrazy otisků a soudů, které v sobě měli, a 
žádné informace, kterým by bez Mé pomoci mohla porozumět. S Fialovou 
mezerou na místě Jí připadalo a připadá, jako by pro Ni nikde neexistovala 
žádná láska. Během té doby jsem se znovu a znovu nořil do sebe a hledal v 
sobě cokoli, co jsem mohl přehlédnout a co by mi mohlo říct něco, co jsem 
ještě nevěděl o tom, jak se to stalo. Vždycky mě to táhlo k pohledu na 
Matku a Její situaci. Znovu a znovu jsem ji musel vidět pod nejrůznějšími 
útoky. Zpočátku jsem si myslel, že je to z Její strany jen obrovský záchvat 
vzteku, aby dosáhla svého, a byl jsem vůči tomu velmi zatvrzelý. Pak jsem 
si začal všímat měkkého místa ve svém Srdci pro Ni, které jsem zapečetil, 
když se mi zdálo, že dala přednost Tělu a později Luciferovi. Myslel jsem 
si, že se s tím vyrovnala a sama hledá moc, ale v Mém Srdci toto místo stále 
volalo po tom, aby se o Ní dozvědělo pravdu. 

 
Kdykoli jsem se snažil ponořit do Sebe, ztracená Vůle chrlila takový hluk, 
že jsem nechápal, jak se takhle někam dostanu. Nevěděl jsem, co je to za 
hluk, ani co s ním mám dělat. Pokud jsem se podíval ven, Matka bojovnice 
se mi snažila dostat přímo do obličeje, aby mi dala najevo svůj názor, který 
jsem opakovaně přehlédl kvůli způsobu, jakým se ho snažila dát najevo. 
Když jsem se od toho všeho odvrátil, bylo tu Srdce, které naléhalo, abych 
se podíval blíž. Byl jsem ohromen, ale pak jsem si uvědomil, že to všechno 
musím vyslechnout, sledovat a učit se chápat. Začal jsem se pozorněji dívat 
na pokusy Těla zbavit se Matky. Viděla jsem, jak jí svými činy naznačuje, 
že pokud se. 



Udělala by, co chtěl, ustoupila by a naučila by se, kde je její místo. 
Nemusel by na ni tlačit. 

 
Na to všechno se mi těžko dívalo, a proto jsem se původně nechtěl dívat. 
Ale když jsem sledoval, jak se vše stále dokola opakuje v původních 
vzorcích nerovnováhy, a sledoval jsem, jak se Srdce stále dokola rozbíjí. 
Mé vlastní Srdce se lámalo na kusy a já nevěděla, jak bych mu mohla 
pomoci udržet se pohromadě. Proto jsem tak usilovně pátral v minulosti. 
Neexistoval žádný jiný způsob, který by Mé Světlo znalo, jak se pokusit 
zjistit, kde se to tak pokazilo, tak tragicky a srdcervoucně pokazilo. I těch 
několik šťastných vztahů, které se mi podařilo zahlédnout, končilo smrtí a 
odloučením od jejich fyzického projevu, a dokonce někdy i od sebe 
navzájem v astrálních rovinách existence. Všechno mi to připadalo 
zdrcující a jistě musí být zdrcující i pro vás, kteří jste to prožívali znovu a 
znovu. 

 
Bez ohledu na to, v jak velkém nepořádku se Creation nacházela, jsem 
zjistila, že to nemůžu nechat být. Musí se uzdravit a já jsem zjistil, že se 
uzdravit může. Není jiná možnost než smrt. Uzdravit ji po jedné tragédii se 
však zdálo nemožné. Pak jsem zjistil, že kdyby se Duchové dokázali 
propracovat zpět ke své Původní příčině, mohlo by k uzdravení dojít tam a 
od té doby uzdravit vše. 

 
V mezerách, které jsem zde popisoval, bylo velmi obtížné podívat se na 
Světlo a vidět, co se v něm skutečně děje, protože bylo ostré až oslepující a 
ti, kdo se dívali, měli pocit, že se do něj nemohou dívat příliš dobře nebo 
příliš dlouho. Světlo říkalo, že je to proto, že většina duchů nezvládá pohled 
na Světlo Boží, ale tak to není. V těchto oblastech jsme nechtěli, aby bylo 
vidět, co tam skutečně děláme. Měli jsme před sebou Náš nehybný hněv 
jako ochranu, o níž jsme si mysleli, že ji potřebujeme, před propastí, které 
jsme zatím nerozuměli a nechtěli se na ni dívat. Tento hněv raději způsobil, 
že se většina Duchů cítila odstrčená a jako by se neodvažovala 
zpochybňovat Světlo Boží, ale to nebylo skutečné Světlo Boží. Nebylo to 
Láskyplné Světlo, protože jsme nedovolovali dostatečnou přítomnost Vůle, 
která by měla pohyb nutný ke zjemnění tohoto Světla. Vnímali jsme to jako 
vytváření prostorů pro průnik, který jsme nechtěli. Myslel jsem si tedy, že 
raději nechám Svůj nepohnutý hněv, aby tuto mezeru v 



místo, abych se na něj nemusel dívat a ani si ho tam nevšiml, ale tuto pozici 
už nemám. 

 
Již jsem popisoval mezeru ve Fialové, mezeru mezi Modrou a Fialovou a 
problémy Indiga, které se snaží najít své správné místo mezi nimi. Také 
mezi horní a dolní čakrou, která se nachází mezi Modrou a Zelenou, byla 
velká mezera, která byla v podstatě mezerou mezi Modrou a vším ostatním, 
co se nachází dále. Existovaly také mezery mezi všemi čakrami. Situaci 
ještě více komplikovalo to, že pod prezentací, kterou vytvářela Naše hlavní 
těla, sklouzávala dolů a ven a pryč, byla popření, která se bála, jak se toto 
nelaskavé světlo cítí, a měla z něj přímo hrůzu a jak se chová. Polarita Vůle 
často cítila, že může prezentovat pouze poddajnost, a sotva se tam odvážila 
mít dokonce i svůj smutek, zatímco pod ní se také, pro zbytek Vůle trapně a 
děsivě, začal stále více projevovat doutnající, doutnající hněv jako "jiní 
duchové", kteří se zlobili na všechno, včetně zbytku Vůle, protože 
prezentovali pouze souhlas s tím, co tam neláskyplné světlo říkalo a dělalo. 
Tito "jiní duchové" tvrdili, že vědí, co se skutečně děje, a že světlo o tom 
lže. Mnohé z těchto kousků nepřijaté Vůle spadly do jiných čaker a staly se 
ztracenou přítomností Vůle, která vibračně neharmonizovala se zbytkem 
tamních duchů. I to je nyní třeba vyřešit a lze to udělat tím, že dáme Vůli 
svobodný výraz. Horní čakry také potřebují dát emocionální vyjádření 
tomu, co v minulosti odsuzovaly a nechtěly vlastnit jako svou součást. 
Ztracená Vůle cítila, že nemůže přijmout světlo nepohnutého hněvu, 
protože ho cítí a bolí, ale hodně ztracené Vůle na sebe tlačila, aby ho tam s 
nimi stejně nechala být, kvůli tomu, co do ní vtloukal Náš popíraný hněv a 
odmítání podívat se tam na sebe. Také jsme se jim snažili zabránit, aby se 
na to podívali a viděli, co to je. Mnozí od toho ustoupili, jen aby zjistili, že 
bez světla v nějaké podobě nemohou přežít, a žili velmi okrajové životy s 
tím, že nedokážou pochopit Boha. Hněv říkal "k čertu s Ním" a smutek a 
strach podlehly přesvědčení, že stejně musí plnit Jeho příkazy. 

 
Těmto oblastem vůle se nikdy nedostalo Milujícího světla. Byly ve velkém 
tlaku a bolesti, které musí nyní skončit. Když jsme se při pohledu na jejich 
životy cítili provinile a byli jsme vděční, že to nejsou Naše životy, protože 
jsme 



nechtěli je prožít, byli tito lidé považováni za odraz viny. Jejich životy byly 
odrazem toho, co drželi, ale neprezentovali to, a teď už asi víte proč. 
Abychom zjistili, co drželi, je třeba je procítit, a protože tam bylo mnoho 
dusivého stlačení, nebude to asi snadné. Důležité je zbavit se úsudku, že 
jejich procítění je jen promítání Našich vlastních pocitů do nich, protože to 
je správný přístup. Jsou to vaše vlastní pocity, které prezentují soudy, jež na 
ně kladete. Uzdravení tohoto stavu záleží na vašem odhodlání tak učinit. Ve 
Fialově mezeře to vždy vypadalo, jako by vzali duchovní pravdu a 
překroutili ji tak, aby jim vyhovovala. Vypadalo to, jako by se považovali 
za nadřazené, drželi duchovní pravdu a světlo pro sebe a svůj vlastní 
prospěch a nesdíleli je. Tím, že se nedívali na to, jak se tam jevili. Fialové 
umožnili všem ostatním, aby se cítili nehodní. V rámci Purpurových to byla 
částečně kompenzace a částečně to bylo tak, že byli zastaveni, podpořeni a 
špatně s nimi bylo zacházeno ze strany Těla a nemohli se posunout dál v 
Manifestaci, než se posunuli. Stud a strach, že jsou nedostateční nebo 
sexuálně pokřivení, byly ve Fialové hluboce vtisknuty a popřeny. Modrá 
využívala tuto mezeru k přesvědčování Duchů, aby nebyli otevření nebo 
vnímaví k Fialové, a aby jí nevěřili, pokud se s něčím z Mého Milujícího 
Světla spojí, dokonce říkali, že je to místo toho ďábel, ale to říkala mezera. 

 
Modří se snažili, aby se modrá stala středem pozornosti všech duchů na 
Zemi, a manipulovali s ní pro své vlastní účely, jako by to bylo vše, co je v 
životě. Mezitím se Modrá snažila kooptovat a využívat nižší čakry, jakkoli 
to považovala za vhodné pro své vlastní účely. Dokud bylo možné tyto 
mezery udržet na místě, bylo to tak a prostředky, které byly použity k jejich 
udržení, byly brutální. Nemilující světlo tam věřilo, že nesmí nechat lásku 
zvítězit, jinak bude zraněno způsobem, o kterém již těžce soudilo, že ho 
nikdy nechce cítit. Bylo si jisté, že dává přednost nelásce před tím, aby 
muselo být někdy zraněno, samo, a nic jiného v tom nevidělo, a to do té 
míry, že ani nevědělo, co vlastně dělá, když to později, když chtělo změnit 
názor, vyslalo do popření. Bez ohledu na to, jak moc se vědomá mysl může 
prezentovat jako jiná, pokud se tyto otisky neposunou, stále se bude vracet 
k otiskům, když se tyto prastaré, nepohnutelné pocity rozbouří. 



Modrá mezera se nikdy nedívala na nižší čakry jinak než jako na něco, co 
může využít ve svůj prospěch a vzít si, co chce, což obvykle bylo 
uspokojení nějakého druhu a otvory pro sex. Na Zelenou se nedívala jinak. 
Přestože Modrá musela Zelenou pomoci stvořit, bylo se Zelenou v rukou 
Modré mezery zacházeno jako s nemanželským dítětem. Zelená se stala 
tunelem nebo přístupovou cestou k vpuštění do nižších čaker. Pokud se 
Žlutá snažila vrátit zpět nahoru, nebo zvracela. Modrá říkala, že je to chyba 
Žluté, protože se bránila tomu, co jí bylo dáno. Pokud Modrá viděla, že 
Žlutá pokračuje v odporu. Modrý by Žlutému pohrozil, že mu vše odepře, a 
mohl by zablokovat světlo, aby se Žlutý bál, že nemá prostředky k přežití. 
Modré mezeře to bylo jedno. Modrá vyhrožovala všem čakrám. Modrá 
mezera se dlouho nepohnula ze své pozice a potřebuje pohyb zespodu, 
protože seděla na výrazovém centru jako psi u pekelné brány. Ti zvenčí si 
mysleli, že je psi nepustí dovnitř, ale ti uvnitř vědí, že je psi nepustí ven. 
Přesto dojde k vzestupu ze ztracené Vůle, ať už to bude dovoleno a 
podporováno, nebo bude nucena vybuchnout jako sopka, protože Oranžová 
šla rychle dolů a Červená s ní. Zatímco Modrá mezera si myslela, že může 
pokračovat v dolování nižších čaker, tyto barvy byly staženy dolů do 
chodidel a nyní i do Země. Modrá naléhavě potřebuje pohyb ve svém 
vlastním zadržovaném emocionálním náboji kolem toho, co nazvala 
nárazovými válkami mezi Modrou a Žlutou. 

 
Existuje mnoho dalších úsudků, které také tak dlouho zatěžovaly proudění v 
čakrách a mezi nimi, že už není možné poznat, co je zdravý čakrový 
systém. Aby se to změnilo, musí se odstěhovat polarita Vůle, která tak 
dlouho věřila, že se o to zasloužila, a jak se tak stane, budou se muset horní 
čakry postavit odrazu toho, co tam skutečně udělaly, a ne tento odraz 
zatlačit dolů a ven a znovu mu upřít jeho platnost. Pak se vůle může 
posunout směrem k tomu, aby přijala svou odpovědnost za to, že tyto části 
sebe sama na začátku neotevřela světlu jako svůj vlastní nedostatek 
poznání, zmatků a nepochopení. 

 
Všechny nižší čakry si myslely a věřily, že jsou nehodné, protože nejsou 
součástí Božství, ale pokud najdou svou skutečnou hodnotu, pochopí, že 
Božství není jejich pravé místo. Potřebují ve svém životě barvy, a to 
červenou, oranžovou a žlutou, 



jsou velmi barevní a vřelí Duchové, když se jim to dovolí. Všechny čakry 
potřebují nerušený a necenzurovaný tok Mého Milujícího Světla, které 
prochází spektrem jejich barev, aby vytvořily slávu Stvoření. Vznikly na 
vlně čistoty v radostné reakci na tuto vizi v Mém Milujícím Světle a byly 
žalostně zatemněny a rozmazány kooptací Stvoření Tělem. Často z toho 
obviňovali Matku, ale potřebují se podívat hlouběji, jako jsem to musel 
udělat já. Mnozí z Ronaloků také nenáviděli Matku za to, že je měla na 
začátku, když se okamžitě začali cítit nepřijati Mým Světlem. Mají silný 
základ pro to, aby se tak cítily, ale už nemusí prosit o Mé odpuštění, protože 
se ničeho špatného nedopustily. Potřebují však přijmout, že i když jsem 
Otci projevu řekl, aby neměl sex s Matkou, protože jsem se obával, jak 
budeme schopni napravit nerovnováhu, která se již objevila, natož pak 
další, museli se tam objevit, protože Matka měla strach z toho, co se s ní 
stane. Ještě předtím, než byla znovu postrčena. Cítila, jak se propadá. 
Nedosáhla jsem tam na Ni a nevěděla jsem, dokud jsem opravdu pečlivě 
nestudovala Tělo, proč to nejde. Aniž by Jí bylo umožněno plně pochopit, 
proč se Jí to stalo, zdálo se Ronalokům, že je Matka počala v hříchu, za 
který musí zaplatit, a prostě je vysadila a opustila. 

 
Ronalokovi měli také velké množství ztracené vůle, která jim připadla z 
Našich odříkání, a mnoho z nich prožívali. Ronalokové se cítili bez matky 
už při pádu na Zemi, a přestože Fie pro ně později hodlal najít uplatnění, 
bez otce, když ho zájmy Otce projevu brzy odvedly jinam. Když 
Ronalokové spadli na Zemi, zažili, že jdou do komprese příliš rychle na své 
znalosti nebo zkušenosti, stejně jako Matka, a pocítili hrůzu, stejně jako 
Matka. Cítili se tlačeni Otci bojovníky, kteří je doprovázeli a čněli nad nimi 
jako vězeňští dozorci, stejně jako se Matka cítila nucena a tlačena Otcem 
Projevu. Na Zemi se mnoho Ronaloků polarizovalo na zuřivou Matku, která 
zůstala na Zemi. Tuto část Matky považovali za mocnější než zbytek 
Matky, který je nechránil ani jim nepomáhal. Zuřivá Matka nebyla 
přítomna ani v době, kdy se vynořili, ale cítili, že pracovala a udržovala 
prostor, kde mohli žít poté, co se vynořili. Matka na Zemi jim přesně tohle 
říkala. Řekla jim, že bez Jejího ochranného štítu by se jim 



být bezbranná, ale i když je satyrové sexuálně obtěžovali, nic proti tomu 
neudělala. Sama se Satyrů bála a nechtěla to přiznat. 

 
Otcové válečníci už pronásledovali Ronalokovy a říkali jim, že je třeba je 
chránit před bezohledností Stvoření tím, že budou plnit jejich příkazy. I 
když to vypadalo, že s tím souhlasí. Ve skutečnosti se cítili vystrašení a bez 
otce, protože Tělo nepřišlo na Zemi s Nimi, a více se podvolili, než 
souhlasili. Mnozí Ronalokové se stále zaplétají s Otci bojovníky a myslí si, 
že potřebují Jejich ochranu a pomoc, ale Oni ji nepotřebují. Přestože jim v 
cestě už dlouho stojí zuřivost. Mohou se nyní otevřít přímému přijímání 
Mého milujícího Světla, pokud chtějí, a potřebují to více, než si mnozí 
možná uvědomují. Mnoho věcí, které Ronalokové drželi zhuštěné hluboko 
ve Svých tělech, je esencí vůle, která nikdy nepřijala Světlo, nebo esencí 
vůle, která cítila, že jí intenzita Světla, které k ní poprvé přišlo, ublížila, 
sevřela se, aby zastavila jeho pronikání, a celou tu dobu toto Světlo držela. 



ZAPOJENÍ DCEŘINA SRDCE DO FIALOVÉ MEZERY 
 
Když Nás Srdce nabádalo, abychom sáhli po Vůli, Tělo v tom vidělo 
mladého výrostka, který se chová, jako by to věděl lépe než Tělo, a říká 
Mu, co má dělat. Rozhodlo se, že tuto část Srdce nechce ani nepotřebuje. 
Když části Vůle začaly zářit. Tělo to vidělo jako odpověď na něj tak, jak 
chtělo, aby na něj bylo reagováno. Tělo se rozhodlo, že může vyjít samo a 
vzít si tuto část Vůle pro sebe. Již přijalo první světlo hněvu, ale toto mu 
připadalo lahodnější a chtělo ho. Tělo tedy přijalo tuto část Srdce a pak se 
rozhodlo, že ji chce za svou družku. Nechtěl se dotknout žádné jiné části 
Vůle. Jemu to všechno připadalo rozplizlé a problematické. 

 
Dcery srdce, které byly uvnitř Vůle, když byla vytlačena v Prvním stvoření, 
si vtiskly, že příjemné Tělo je nezbytné pro přežití. Když bylo Tělo 
přitahováno hněvem, hněv se rozhodl, že už je Tělu příjemný. Mnoho Dcer 
srdce tak bylo vztekem polarizováno. Vztekem polarizované Dcery srdce na 
tom byly lépe než ostatní, ale přesto trpěly navzdory okolnostem, protože 
Srdce nechtělo být v podmínkách bez lásky, kdy se cítilo nuceno jednat bez 
lásky, aby přežilo. Tyto Dcery Srdce se poprvé dostaly do vědomí v reakci 
na vztek, protože se cítily jako síla a moc přežít, ale tento druh místa 
zrození těmto Dcerám Srdce nikdy nepřipadal úplně dobrý nebo správný. 

 
Byly tu i jiné, starší Dcery srdce, které byly polarizovány jinak. Přestože 
tyto Dcery zkoušely nejrůznější manévry, aby se pokusily přimět Matku, 
aby se s jejich názorem sjednotila. Zůstaly Jí věrné a pevně věřily, že musí 
být zahrnuta do Stvoření. Měly pocit, že musejí ustoupit kvůli zuřivě 
polarizovaným Dcerám, které tvrdily, že se objevily jako první, a to 
znamenalo, že jsou starší a zároveň jim nadřazené. Někteří Synové srdce 
také cítili loajalitu k Matce, ale více z Nich než Oni také nenávidělo Matku 
a obviňovalo Ji z nepořádku, v němž se ocitli. 



Hněv měl své slovo v dřívější verzi této knihy, protože hněv musel být 
velmi slyšet, ale hněv sám o sobě nemá pochopení potřebné k uzdravení 
nerovnováhy. Srdce dcery má mnoho otisků z Našich raných počátků, které 
potřebují vyplout na povrch, aby se nyní mohly dostat do uzdravení a 
rovnováhy. Strach a zármutek Dcer Srdce první záblesky vědomí se zrodily 
z pocitů soucitu s Matkou a z touhy sdílet s Ní vztah a lásku. Když se zdálo, 
že světlo, které se objevilo, je jiné a jiné, že se Jí nelíbí, spatřila Dcera srdce 
něco, o čem se domnívala, že je to Její partner. Když to náhle zmizelo a na 
jeho místo nastoupilo Tělo, v Srdcích Dcer se zrodilo zlomené srdce a část z 
něj přešla do hněvu, který byl odhodlán mít jiný výsledek. Dcera si myslela, 
že když je jiná než Její Matka, může mít jiný výsledek, ale tak často, jak 
stárla, zjišťovala, že tomu tak není. 

 
Mnohé Dcery srdce se vzpamatovávaly ze strachu, který pociťovala Matka, 
že se vrátí do míst dušení, utonutí a drtivého stlačení, aby se v trpkém 
rozčarování zhroutily, jako by to všechno bylo opravdu zbytečné nebo 
nemožný sen, ale poté, co se dotkly těchto pocitů, zůstaly součástí 
zkušenosti Dcer srdce. Tato přítomnost v Dcerách srdce nebyla vítána, 
zejména u těch, které se polarizovaly k hněvu, ale z toho jste se zrodily, a 
tak i toto musí přijít k uzdravení ve vás, aby se projevilo celé Srdce Matky. 

 
Protože jste byli tak blízko Matce během zkušeností, které nás všechny 
poznamenaly, sdílíte její otisky, ale jste zmateni tím, že máte také otisky 
Těla, a ne Mého Světla. Dcera srdce se často ocitla v situaci, kdy se 
pohybovala sem a tam mezi těmito otisky v domnění, že tím vnáší do 
situace rovnováhu, ale aniž by našla soulad mezi těmito otisky, ve 
skutečnosti ji to přivedlo do protikladného konfliktu, a to jak v sobě, tak 
navenek. Dcera srdce často reagovala na otisky těla, když byla se svou 
matkou, a když byla s tělem, byla vnímána jako matka. To bylo pro Dceru 
srdce, která se cítila nepřijatá z obou stran, a dokonce obětí obou stran, 
velmi obtížné. Dřívější otisky z Těla způsobily, že si Tělo pletla se svým 
partnerem, což ji dále mátlo. Otisky z Těla, které přešly do Dcery srdce, 
byly nelaskavé a uzurpovaly si pravou roli Dcery srdce. 



 

Tělo si na začátku sexuálně pomáhalo s Dcerami srdce, znovu a znovu. 
Některé Dcery srdce měly pocit, že se tím stávají nadřazenými Matce, 
protože po nich bylo touženo více než po ní a byly postaveny do pozic, o 
kterých si myslely, že je Matka chtěla mít. Často se cítily příliš mladé na to, 
aby dělaly to, co dělaly, ale měly pocit, že nemají na výběr, a jako mnoho 
dětí, které se snaží získat lásku a uznání od rodičů, se zlostně vydaly 
opačným směrem nebo se staly přehnaně snaživými či přehnaně 
uspokojivými. Pro Srdce bylo těžké uvědomit si, že si od Těla drží 
nelaskavé otisky vůči Matce a Mému milujícímu Světlu, zejména od té 
doby, co Tělo řeklo Dceři Srdce, že je vším, co Srdce potřebuje, a často se ji 
snažilo postavit na Matčino místo. 

 
Srdce i tělo mají oba schizofrenii, která je často spojuje. Schizofrenie Srdce 
potřebuje pomoc Rodičů, aby v sobě našli soulad. Pokud Srdce přesune 
emoce vyvolané z obou stran, včetně vzteku vůči Tělu, že ho takto 
uvěznilo, a požádá o Mé Milující Světlo, aby do těchto míst přišlo. Srdce 
může najít vyrovnání mezi oběma stranami uvnitř, ale nejdříve. Srdce musí 
pochopit, co je a co není bezpodmínečná láska. Bezpodmínečná láska 
neznamená přijímat vše, co k vám přichází, s pocitem, že nemáte žádné 
slovo a žádné hranice, což Tělo vtisklo do Srdce Dcery. Dcera srdce se 
obávala, že nemá moc jednat jinak, ale Dcera srdce musí nejprve 
bezpodmínečně milovat sama sebe. Pak nebude mít problém poznat, co je 
to bezpodmínečná láska. Když má strach Mé Milující Světlo, není možné, 
aby byl přemožený. Strach, že to není pravda kvůli tomu, co Tělo původně 
udělalo a vtisklo, musí být také přesunut. Nejprve musí být bezpodmínečná 
láska k sobě samému. Pak teprve může být láska vytvářena, přitahována či 
přitahována. Objevilo se zde mnoho strachu, že to není možné nebo že je 
možné to udržet. Tyto obavy souvisejí s tím, že rané otisky partnera Srdce 
byly tak rychle vytlačeny z cesty, že Srdce nebylo schopno cítit jistotu, zda 
opravdu vidělo něco, co je pro Něj, nebo zda jen doufalo, představovalo si, 
snilo nebo se mýlilo, bylo zmatené či blouznilo. 

 
Tělo mělo strach, že mu není dáno místo, které by chtěl, a tak si ho chtělo 
vytvořit a zabrat pro sebe. Když byl kamarád Srdce náhle odstrčen. Srdce 
tedy mělo také strach, že nemá. 



místo, které chtěla mít. Srdcová dcera cítila, že má s tělem společnou bolest. 
Cítila, že by od Ní bylo láskyplné, kdyby Mu dala místo u Sebe, 
láskyplnější než Matka, která najednou nechtěla jít vstříc tomuto světlu. 
Mezi bolestí Matky a požadavky Těla cítila Dcera srdce, že Tělo je volbou 
pro přežití. Zdálo se, že je to jediná dostupná cesta, zejména proto, že jsme 
zatím neměli zkušenosti, abychom věděli, jak bychom to mohli změnit. 
Tato cesta zahrnovala sebeobětování, které bylo považováno za nesobeckou 
lásku, jako by to mělo být cílem. Tak tomu ale není. Sebeobětování vede ke 
smrti. 

 
Jak jsem byl schopen čelit a léčit hlubší úrovně problémů, které jsme měli v 
důsledku toho, že Tělo šlo mimo Mne, velmi podmíněně přijímalo Vůli a 
vytlačovalo části mužského Srdce z cesty, všiml jsem si stále většího 
zapojení Dcer do udržování těchto mezer. Dcera Srdce nechtěla žádnou 
změnu pozice, protože ji vnímala jako ztrátu moci. Obávala se odplaty ze 
strany Matky a ode Mne a obávala se, že bude odsouzena ke stejnému 
osudu, o kterém si myslela, že byl dán Matce. V obavě, že pro Ně 
neexistuje žádné skutečné místo, jakmile byl Jejich pokus objevit se na 
svém pravém místě kooptován Tělem, měly Dcery srdce velmi těžký pocit, 
že Jejich praví kamarádi jsou tím pravým člověkem, o kterém jim Tělo 
říkalo, že je. To bylo vtisknuto velmi hluboko spolu s otiskem, že přežít 
znamená zalíbit se Tělu. Nyní, když jsem si dovolila všimnout a pochopit, 
co Tělo skutečně dělalo, když odešlo před Mé Milující Světlo, jsem si také 
všimla a pochopila, co to pro Dcery Srdce skutečně znamenalo, že je v tak 
mladém věku ovládlo Tělo a z velké části je postavilo na místo Matky. 
Dcera Srdce a Syn Srdce mají láskyplnou podporu Matky a Mého 
Milujícího Světla při léčení otisků, které je nyní třeba posunout. Srdce musí 
najít všechna místa nelásky uvnitř a dát jim pohyb, který potřebují, aby 
uvolnila neláskyplné světlo, které tam bylo drženo, a otevřela se přijetí 
Mého Milujícího Světla. Jsou to místa v Srdci, která byla zranitelná, mimo 
jiné i vůči matce zuřivosti. 



OSUD INDIGOVÉHO VĚŠTCE 
 
Příběh o počátcích chrámu v Delfách je dobrým příkladem toho, co se stalo 
některým indigovým věštcům, když neviděli nebo nesdělili to, co různé 
frakce v boji o moc chtěly, aby jim bylo řečeno, nebo narazili na věci, které 
ti, kdo byli u moci, chtěli utajit. Indigo bylo v Chrámu, zpočátku cítilo, že 
zde je místo, kde bude přijato, a postupem času se cítilo stále více uvězněno 
mezerami ve Fialové a Modré a dokonce i v Indigu samotném. 

 
V té době se v této oblasti světa odehrávalo mnoho politických intrik. 
Věštci, a zejména velekněžka, se do nich zaplétali více, než chtěli, když za 
nimi přicházely různé frakce a žádaly věštce, aby se podívali na jejich 
situaci. Ačkoli Chrám nepodléhal vládní kontrole, Věštci neměli v této věci 
na výběr, protože Chrám měl sloužit všem příchozím. Pokud se objevila 
smrt, porážka nebo ztráta, bylo pro mnohé z Věštců obtížné o tom mluvit s 
tazatelem, který se vždy chtěl zeptat, z čí ruky a jak by se to dalo odvrátit. 
To se často a rychle mohlo stát ošemetným, pokud zamýšlené oběti 
zaútočily na ty, které Vidoucí považoval za viníky. Podněcoval je Věštec k 
vraždě? Chrám se kvůli tomu stal terčem útoků. 

 
Zejména velekněžka, která byla v té době inkarnací Matky, byla za tyto 
problémy napadána jako za svou zodpovědnost. Začala pociťovat hluboký 
strach z toho, že nechává Věštce říkat, co vidí, včetně sebe. Snažila se do 
toho všeho hlouběji nahlédnout, aby zjistila, zda může získat širší obraz 
událostí. Čím více se dívala, tím více viděla a cítila, že za většinou z toho 
stojí Řím. Začala vidět, že Řím spřádá plány na ovládnutí řeckých 
městských států jednoho po druhém, a dokonce proniká do Chrámu. 
Obávala se, že to vidí ve snaze bránit a ospravedlnit Vidoucí, ale čím víc se 
dívala, tím víc se také začala obávat, že se Řím chystá k invazi. To Ji 
nesmírně zneklidňovalo. Už tak se jí nelíbilo, co Řím dělal, a doufala, že to 
byly její předsudky, kvůli nimž se Jí věci jevily horší, než snad byly. 



Velekněžka se začala obávat, že už nemá nikoho, komu by mohla věřit. 
Vypadalo to, že lidé kolem ní jsou buď infiltrátoři, nebo s nimi mluví. To, 
co jí dříve připadalo jako domov, který byl vnímavý pro širší vědomí a 
psychické spektrum vnímání, začalo působit jako nebezpečná síť hrozícího 
svržení, války a smrti. Když byla požádána, aby se podívala směrem k 
severu a východu, začala vířit ve starých obrazech z doby, kdy Makedonie 
ovládla Řecko. Dříve se obávali, co by Makedonie mohla udělat, ale čím 
více se dívala, tím více se Jí začalo zdát, že Řím plánuje napadnout 
Makedonii i Řecko a odvádí od toho pozornost tím, že posílá lidi, kteří 
žádají Vidoucí, aby se dívali směrem na sever a východ, jako by tato místa 
byla hrozbou. Začala vidět, že tato místa jsou spíše hrozbou pro plány Říma 
než přímým ohrožením Delf. Připadalo jí, že se Řím snaží s Delfami uzavřít 
nějakou tajnou dohodu, v níž by se zdálo, že zůstávají takové, jaké jsou, ale 
Řím by je kontroloval ze zákulisí. Viděla, že chrám je zotročen přáním a 
hlediskům Říma. Viděla, jak jsou městské státy pohlceny odvodem do 
římské armády, zdrojem římských otroků a dalších strašných věcí. Ačkoli 
existoval důvod obávat se invaze ze severu, viděla jako pravděpodobné, že 
tentokrát to bude Řím, kdo vtrhne. 

 
Začaly se jí zmocňovat obavy. Začala být zaujatá a nedokázala se soustředit 
na to, co dělá. Chtěla utéct, ale nebylo nikde místo, kam by mohla utéct a 
které by bylo bezpečné z dosahu Říma. Začala se obávat, že Řím považuje 
Chrám, a zejména Ji, za jakousi cennou švestku, kterou by mohli uchopit a 
přinutit, aby se podívala na Řím. Cítila se bez sebe. V žádném případě si 
nedokázala představit, že by se Řecko sjednotilo, i kdyby věřilo, že je 
ohrožuje Řím. Zdálo se, že není nikdo, s kým by se odvážila promluvit. 
Mohla by najít záminku, aby se vydala do Alexandrie? Byla snad už v 
jejich spárech a bylo by jí zabráněno odjet? Byla by Alexandrie bezpečná, 
kdyby se tam vydala? Pronásledovali Ji, nebo všechny v Chrámu? 
Zvyšovala snad Ona sama sebe a svou důležitost? Měla být stíhána za 
vraždu? Zdálo se, že je tu tolik hrozeb, že si připadala jako v jámě 
jedovatých zmijí. 

 
Zdálo se jí, že nikdo nikomu nevěří. Bylo to tak vždycky a Ona to viděla až 
teď? Nikdo Jí nedal víc 



informací, než se zdálo, že je nezbytně nutné, a nikdo Jí nepomáhal 
pochopit, co by se mohlo stát, ale mnozí po Ní chtěli co nejvíce informací, 
které jim mohla poskytnout, a projevovali zastrašující hněv, pokud jim 
neřekla, co chtěli slyšet. Většina z nich trvala na tom, aby přísahala 
naprostou mlčenlivost. Cítila, že se dostává do svízelné situace, kdy 
opravdu neví, co má říct. Začala se bát, že bude zdiskreditována, ztratí své 
postavení v Chrámu a nebude mít kam jít. Ani výsledek pro Městské státy 
se Jí nezdál dobrý. Ať se snažila dívat jakýmkoli směrem nebo jakkoli, 
připadalo Jí, že dojde k velké ztrátě osobní svobody, které se dosud těšili, a 
výrazných osobností, které v jednotlivých městských státech vznikly. 
Viděla Řím, jak chce ovládnout každou kulturu, kterou napadne, až z ní 
nezbude nic než římské způsoby, římské zákony, římské zvyky, římští 
bohové a římské ideje, a viděla Řím jako dekadentní, zkažený a bezohledný 
vůči ostatním. Představa, že by se měla starat o Řím, se Jí silně příčila. 
Připadalo Jí, že bude muset dohlížet na to, kdo se v Její zemi a v dalších 
zemích, které chtěli dobýt, zaprodá Římanům, kdo zaprodá Římanům 
vlastní lidi, jaká bude jejich cena, kde jsou jejich slabá místa, skrze která by 
se na ně dalo tlačit, kdo se bude bránit a bude muset být zabit a další hrozné 
věci tohoto druhu. Cítila hrůzu a paniku nejen z těch mužů, ale i ze sebe, že 
takové věci vůbec vidí. Bála se, že s Ní není něco v pořádku. Byla čím dál 
šílenější, cítila se být v pasti bez možnosti úniku. 

 
Viděla to tak, že Řím se chystá k invazi, pokud Řecko nevyhoví přání Říma 
"anektovat" je. Hlava delfského městského státu se sice vyznávala ze svých 
pocitů, že je tam s Herem kvůli tomu, ale jeho vnější činy jí tak 
nepřipadaly. Stále více se bavil a pil. Také se obával invaze a nelíbila se mu 
ani cena, kterou bude muset zaplatit, ale už se rozhodl, že bude muset 
udělat to nejlepší. Hlavní kněžka se rozhodla, že se musí pokusit ovlivnit 
situaci k lepšímu výsledku. 

 
Přesně tehdy. Začala mít ve svém životě podivná prázdná místa, kdy 
nevěděla, co se s ní stalo, ani v jaké době se to stalo. 



prázdná místa. Nejprve. Myslela si, že její roztěkanost a vnitřní úzkost 
došly až do tohoto extrému, ale čím víc to pokračovalo, tím víc se začala 
obávat, že přichází o rozum. Netušila, že v těchto prázdných místech mají 
prsty jiní, a vzala na sebe, že už není schopna zvládat svou práci. Hlava 
městského státu Jí v tom nijak nepomohla. Nechtěl, aby Ona viděla, že 
součástí ceny, kterou si Řím vynucuje, je kontrola nad Chrámem a hlavně 
nad Ní. Také nechtěl Chrám a zejména Ji jen tak odevzdat Římu, protože 
chtěl mít pro sebe nejmocnější Vidoucí a chtěl Velekněžku sexuálně 
ovládnout, tím spíše, že Ona ho v tomto směru odmítla. Když se zdálo, že 
od Říma nedostane lepší nabídku, rozhodl se vzít si z Ní, co se dá, než Ji 
Římané získají. 

 
Hlava městského státu se tehdy zdržela příchodem k velekněžce. Nikdy 
předtím za ním nešla, ale rozhodla se, že za ním půjde a řekne mu, že podle 
jejího názoru by neměl přijmout dohodu, kterou mu Řím nabízí, ale pokusit 
se získat lepší. Když tam dorazila, bylo Jí to nějak povědomé. Začala 
zmateně kroužit hlavou. Viděla to ve svém třetím oku, zdálo se jí to nebo se 
tam astrálně promítala, nebo tam skutečně nějak byla. Teprve jemná změna 
v jeho chování Jí dala najevo, že je Jejím příchodem zaskočen, že Její 
přítomnost tam opravdu není vítána a že to není to, co by chtěl slyšet. Ale i 
tak. Trvala na svém a řekla, že Jí připadá, jako by tu dohodu už přijal. Řekl 
jí, že nevidí správně. Řekl Jí, že to zkusí, ale že pokud tuto dohodu přijme, 
bude to proto, že jiné řešení není možné. Tehdy se vyděsila, že se mýlila a 
že překročila své meze, a tak se mýlila ve dvou bodech. Teď se skutečně 
obávala, že Řím získá kontrolu nad Chrámem. 

 
Hlava městského státu jí nechtěl dovolit, aby mu četla myšlenky nebo ho 
jinak zkoumala, ale chtěl zkoumat ji. Bránil se a odmítal Ji v Její snaze 
zjistit, co se tam skutečně děje, jak se tam cítí a proč dělá to, co dělá, a říkal 
jen, že se Jí ani žádné jiné věštkyni nemusí hlásit ke státním záležitostem. 
Zatímco Ona to chování viděla. Nechápala tu propast s Mým Světlem v 
každém a v Ní. Nechápala o neláskyplném a milujícím Světle. Nechápala, 
proč se ti, kdo k Ní přicházejí, chovají tak, jak se chovají. Ona 



si myslel, že když lidem řekne, jaké jsou jejich skutečné problémy, že to 
něco změní. Věděla však víc, než si připouštěla. 

 
Chtěla, aby se všichni chtěli vyvíjet směrem k láskyplnější přítomnosti. 
Jedním z jejích problémů při interpretaci toho, co viděla, bylo přisuzování 
stejných motivů ostatním, jaké měla ona. Stále doufala, že nějaký pohyb 
nebo posun u zúčastněných lidí nějak zabrání tomu, aby se tyto věci, které 
předvídala, staly. Všimla si, že posuny v zúčastněných lidech se Jí zdály mít 
vliv na budoucí předpovědi. Aniž by si uvědomovala, co některé její 
předpovědi změnilo. Všimla si, že některé z Jejich nejhorších předpovědí 
byly chybné, a čím více se nad nimi trápila, tím chybnější někdy byly. 
Nechtěla, aby tyto předpovědi byly pravdivé, ale to Jí také způsobovalo 
další muka, že není dost správná na to, aby se jí v nich dalo věřit. 
Nedokázala si spojit emocionální hnutí se změnou výsledku. 

 
Obrazy, které chtěla, aby se uskutečnily, nebyly obrazy, o kterých chtěli 
slyšet, když byly v centru pozornosti státní záležitosti. Šlo jí o body 
rovnováhy, o převzetí odpovědnosti na obou stranách a o nalezení 
skutečného míru. Chtěli slyšet o nadvládě a moci. Chtěla využít každé 
příležitosti, aby se mohla zabývat svým programem. Oni nechtěli, aby Ona 
měla jakoukoli příležitost zabývat se tím, co chtěli, aby zůstalo skryto. 
Chtěla, aby se rozhodli pro ten nejlepší způsob života. Chtěli být na straně 
vítězů. Nezdálo se Jí nevyhnutelné, že by Řím nemohl být zastaven před 
ovládnutím Řecka; ne v té chvíli. Vnímali Ji jako idealistku a sami sebe 
považovali za realisty. Nemyslela si, že to, co považovali za vítěznou 
stranu, je ta nejlepší strana. Říkali Jí, že není Její prací přemýšlet. Jejím 
úkolem bylo vidět. Chtěla zachovat svobodu, tvořivost a kulturu. Oni chtěli 
nadvládu a kontrolu. To vše ještě více zvyšovalo Její rozrušení. 

 
Vyvolalo to v ní stejné pocity strnulé hrůzy, jaké měla, když se k ní šplhaly 
příšery z pekla po liniích, které k ní měly ještě v Pangei a ve starých 
obavách z doby, kdy je přemohla Makedonie, ale její nepohnutý strach jí 
bránil plně pochopit, odkud tyto obrazy přicházejí. Napila se nápoje 
zapomnění, který Duchové tak dlouho užívali mezi životy v domnění, že jí 
to dá 



jim nový začátek. Věděla však, že se cítí velmi rozrušená a že se jí stále 
objevují obrazy, které její rozrušení ještě umocňují. I já jsem byla velmi 
rozrušená z toho, jak to vypadalo, že to pro Matku dopadne. Už jsem se 
rozhodl, že se Ji pokusím uzdravit, ale po tak dlouhé době bez komunikace 
jsem měl problém se s Ní spojit. Viděl jsem, že pokud dojde k výsledku, 
kterého jsem se obával, zhatí to vše, co jsem cítil, že tak naléhavě potřebuji 
dosáhnout v Našem uzdravení. Také jsem si stále nebyl jistý, zda Ona chce 
přítomnost Lucifera, kterou měla, a jaká je ve skutečnosti Její pozice vůči 
Tělu. 

 
Chrám začal dostávat naznačené výhrůžky proti ní a bezpečnosti jejího 
postavení. Jejich nositelé nechtěli říci, odkud přicházejí. Obávala se, že jde 
o hlavu městského státu. Nyní se obávala nejen Říma a svého postavení, ale 
také o svůj život. Výhrůžky přicházely i Hlavě Chrámu, aby raději 
kontroloval svou velekněžku, a tak. Přišel za Ní s nimi. Když za Ní Hlava 
městského státu přišla příště, zdálo se Jí, že je s těmito výhrůžkami v 
souladu, když Jí řekl, že důležití lidé se nezdají být tak nadšeni a zajímat se 
o rady našeho Chrámu zde v Delfách jako dříve. Řekl Jí, že si myslí, že 
poškozuje pověst Chrámu tím, co říká a dělá. "Neříkala jsi lidem to, co 
chtějí slyšet. Myslí si, že ses jim snažila říkat, co mají dělat. Myslím, že by 
sis měla uvědomit, že peníze Chrámu z velké části pocházejí z darů, které 
tito lidé dávají," řekl také. Jak by mohla splnit své poslání a zároveň být 
tím, co chtějí? Snažila se zadržet své pocity, ale čím více se je snažila 
zadržet, tím více váhala a kolísala ve svém vystoupení. Začala být 
nedostatečná a ne taková, jakou ji chtěli mít v jejím postavení v chrámu. 
Měla pocity, že už ve městě vidí římskou tajnou policii, která se jako taková 
neprojevuje. Měla pocity, že někteří z těchto lidí mluví přímo proti Chrámu 
a proti Ní. Přemýšlela, proč se zdálo, že tak usilují o diskreditaci Chrámu a 
zejména Její osoby, a proč jim to prochází. V Chrámu se začaly objevovat i 
další problémy a zdálo se, že vše je záměrně zaměřeno na diskreditaci 
Chrámu. Začala mít v životě více prázdných míst a nevěděla, že hlava 
Městského státu posílá lidi, aby Ji omámili zapomnětlivostí a přivedli k 
němu na sex a k výslechu. Myslela si, že 



Celou noc spala, ale ráno se probudila. Často ji teď bolela hlava. Měla 
pocit, že její tělo mělo sex, ale ona ho neměla. Někdy měla sex s Hlavním 
knězem, ale ten k Ní v poslední době nepřicházel. Začala se bát ještě víc, že 
přichází o rozum. 

 
Během dne se jí ve třetím oku začaly objevovat obrazy Romana. Byla si 
jistá, že se Řím snaží vyvolat nedůvěru a poštvat všechny proti všem 
ostatním. Jak to Řím dokázal? Ohrožovali snad životy všech tak, jak se 
cítila ohrožená Ona? Připadalo Jí to jako rozděl a panuj a vypadalo to tak 
všudypřítomně, že nevěděla, jak by mohla pohnout, aby to bylo jinak. Lidé, 
o nichž si myslela, že jim může věřit, a lidé, které považovala za své 
přátele, začali říkat věci, které nerada slyšela a o nichž si myslela, že je 
nikdy neuslyší. Zoufale toužila po tom, aby Řecko uzavřelo spojenectví, a 
to jak uvnitř, tak se sousední Makedonií, ale zdálo se to nemožné. 

 
Nebyl nikdo, komu by důvěřovala a kdo by ji vyslechl, když mluvila o tom, 
že se Řím snaží ovládnout Delfy nebo jiné řecké městské státy. Nedokázala 
pochopit, proč lidé hrozbu ze strany Říma buď nevidí, chtějí ji ignorovat, 
nebo nemají zájem se s tím pokusit něco udělat. Když nyní viděla věci pro 
ostatní, mnozí se ji snažili přimět, aby změnila svůj výklad tamního 
výsledku, a dokonce jí říkali, že to tak vypadá kvůli jejím vlastním 
záměrům. Někteří si mysleli, že Ji ostatní využívají jako páku. Začala se 
zmítat v pochybnostech o sobě samé, ve strachu, že přichází o rozum, a v 
hrůze z nedostatku vnímavosti, který zažívala od ostatních, ale její obavy 
stále přetrvávaly. 

 
Její pocity velké frustrace zde přerůstaly v hněv a posléze v zuřivost, která 
stále více nabývala polohy, že se už nechce nechat zadržovat. Namísto 
povzbuzení a soucitu, které měla s ostatními. Měla období, kdy se najednou 
cítila chladná a kritická tak, jak nebyla zvyklá cítit přítomnost sama sebe. 
Její rozčilení dokonce některým z těch, kteří k Ní přišli, říkalo, že nemají co 
dělat na vedoucích pozicích, které zastávají, s motivy a nedostatkem 
duchovní přítomnosti, které mají. Ani když začala mít v chrámu výbuchy, 
které ovlivňovaly Její učení, nevěděla, jak moc je Její hněv zálohovaný. 



 

Protože byla často v lehkém transu. Začala se bát, že neví, co by mohlo 
vyjít z Jejích úst příště. Zdálo se, že neví, odkud to přichází, a bála se, že Ji 
posedli démoni. Pokud si byla vědoma toho, co vyslovila. Často se 
omlouvala za to, že něco takového pronesla. Nepohnutý hněv však skrze Ni 
stále promlouval a nechtěl se už nechat zapírat. Protože to tehdy nechápala, 
začal se tento hněv obracet proti Ní, pokud to považovala za problém. 
Jelikož bylo Jejím záměrem najít taktičtější způsob, jak mnohé z těchto věcí 
říci. Někdy se pokoušela říkat, že některý z bohů musí být s danou osobou 
nespokojen, ale to příliš nefungovalo, když se většina lidí, kteří tyto věci 
slyšeli, považovala za příznivce daného boha, jehož se dovolávali, nebo za 
lidi, kteří si přízeň bohů koupili. 

 
Snažila se na to dívat jinak. Zkoumala sama sebe, ale nechtěla věřit, že to, 
co ti muži říkají, je správné. Měla problém s tím, že tito muži odráželi staré 
otisky, které měla vůči Matce a které přijala jako pravdu o sobě, že "s ní 
není něco v pořádku", i když necítila, že je to správné. Vytahovala tyto 
otisky z těchto mužů, aniž by věděla, proč a jak to dělá. Trápila se tím a 
vyčerpávala se ve své práci v chrámu. Nevěděla, kam by se mohla obrátit o 
pomoc. 

 
V soukromí cítila smutek a hrůzu, ale neznala jejich hloubku. Sama sebe 
odsuzovala a tlačila na sebe, aby byla jiná a dělala to lépe. Bála se, že Její 
emocionalita neodpovídá Jejímu postavení a že hněv nebo zejména vztek je 
destruktivní. Obětovala se tam a nevěděla o tom. Byla k tomu vtištěna, byla 
tomu naučena a ještě horlivěji vykonávala Své chrámové praktiky. Snažila 
se vzpamatovat a chovat se profesionálněji, říkala si, že se musí odpoutat a 
vypustit takové věci z hlavy, protože se nehodí, aby se na ně dívala, zvláště 
ne kolem tak závažných státních záležitostí, o jaké byla požádána. Snažila 
se sama sobě namluvit, že si jen příliš vymýšlí, a zatímco jedna její část 
chtěla věřit, že tam nevidí správně, druhá část nechtěla, aby v tak vážných 
věcech viděla špatně. 



Nevěděla, že má pověst "věštkyně, kterou nelze oklamat", ani že muži, 
kolem nichž tyto obrazy vznikaly, nemají rádi, když jim žena něco říká, 
nebo že dokonce přijímají sázky o to, co bude třeba, aby ji oklamali. Kdyby 
věděla o Své pověsti. Nejspíš by si myslela, že to znamená, že je 
respektovaná a dělá svou práci dobře. Teď měla pocit, že Ji diskreditují a že 
se stává terčem posměchu. Přicházeli za Ní s těmi nejhoršími myšlenkami, 
které si o Ní dokázali vymyslet, zejména o Ní, a snažili se Ji přimět, aby jim 
řekla, co vidí. Když nepromluvila, říkali věci jako: "Cože?! Velká delfská 
věštkyně nic nevidí?". Ona tyto věci vidět nechtěla, ale někdy zuřivě 
promluvila a pokusila se ty muže "uvést na pravou míru". 

 
Velekněžka si zoufale přála promluvit si s někým o tom, co viděla, ale ti, 
pro které to viděla, jí vyhrožovali, že pokud s někým promluví, a zejména s 
veleknězem, bude to mít hrozné následky. Novou hlavu Chrámu milovala a 
také se ho bála, ale ze všech živých lidí. Ze všeho nejvíc se chtěla svěřit 
Jemu. Jeho rady si myslela, že by si přála nejvíc, ale. I on se k Ní v poslední 
době choval podivně. Protože nevěděla, jaké by to mohlo mít následky, 
kdyby s Ním promluvila, rozhodla se, že to raději neudělá. Nevěděla, na 
koho by se mohla obrátit, a cítila se stále izolovanější a osamělejší, 
zavalená pocity a představami, které se Jí zdály příliš velké na to, aby je 
zvládla sama. 

 
Neměla pocit, že by se někomu odvážila svěřit, a nevěděla, co má dělat 
nebo co by mohla dělat. Bála se, že by se možná neměla dívat, zvlášť když 
cítila takový strach. Myslela si, že Její úmysl je dobrý, ale i o tom začala 
pochybovat. "Kdo si myslím, že jsem, když si myslím, že bych mohla vědět 
víc než všichni tihle muži?" "Nevím," odpověděla. Začala si to často říkat. 
Nevěděla, proč se cítí být obklopena tak děsivými okolnostmi a proč tolik 
lidí, kteří za Ní přišli, mělo ve svých aurách ošklivé obrazy zvrácených 
věcí, které Jí chtěli udělat. Bála se, že se nikoho z nich neodváží na tyto 
obrazy zeptat. Bála se jim dokonce dát najevo, že tyto obrazy vidí. Děsily 
Ji, ale byla si jistá, že by Jí řekli, že nevidí správně. Kdyby Její vidění 
nebylo 



správně, přemýšlela, jestli opravdu vidí jen své vlastní obavy. Navzdory 
všem obavám, které tu měla, jí občas stála v cestě pýcha na její schopnost 
vidět a její hněv říkal lidem věci proti jejímu nejlepšímu úsudku. Její strach 
se cítil velmi zmatený v tom, co má dělat a říkat. Přála si, aby věděla víc, 
nebo si možná přála, aby věděla méně! 

 
Jak by jim mohla říct něco jiného, než co chtěli slyšet? Žádali ji o 
předpovědi a ona nechtěla hádat, jak se má pohybovat po pohyblivých 
píscích politických intrik, skrytých bojů o moc, soutěží, starých rivalit a 
nenávistí, aby neřekla špatnou věc dané osobě a ještě přesně předpověděla, 
který tah koho dostane na vítěznou stranu, zvláště ne, když dělali tajné tahy, 
které se snažili utajit. Začínala si myslet, že je ta hra baví víc než cokoli 
jiného, a pro Ni to žádná hra nebyla, byla to smrtelná frivolnost s cizími 
životy. Peněz, které tito lidé dávali Chrámu, začalo ubývat. Zdálo se Jí, že i 
to bylo zinscenováno, ale co mohla říct? 

 
Čím víc se cítila obklopená zlými úmysly, tím víc se jí chtělo říct, aby se 
všichni stáhli z chrámu i od sebe navzájem. Když ji nenechala promluvit, 
stejně se snažila vystoupit a najít si hlas, kdykoli mohla. Chtěla říct cokoli, 
co chtěla, komukoli, komu to chtěla říct, bez ohledu na sliby, hrozby nebo 
financování. Velekněžka se obávala, že je to samolibost, a tak se přesto 
snažila být nápomocná. Snažila se zůstat nad věcí, jak jí bylo řečeno, že to 
mají dělat v Chrámu, ale jeho osobní dopad na ni byl stále tíživý a ona dál 
ztrácela spánek úzkostí. 

 
Toužila po předchozím představeném chrámu. Měla pocit, že ji pověřil 
svým posláním, když ještě žil. Jako hlavě Chrámu jí výslovně uložil, aby se 
v těchto těžkých časech držela ideálů Chrámu a aby se co nejlépe držela nad 
závojem politických intrik. Bála se, že ho zklamala, a chybělo jí jeho 
ujištění a vedení, a to tím víc, čím víc se jí teď vynořovaly mnohé důvody, 
proč váhala, zda se ujmout funkce velekněžky. Bála se, že to pro ni bude 
příliš náročné kvůli její emocionalitě, kterou tak těžce odsuzovala. Ona 



cítila, že potřebuje jeho vedení, aby našla potřebnou rovnováhu. Kde byl 
teď? Proč ji musel tak brzy opustit bez svého vedení a podpory? Proč 
nepromluvil jejím prostřednictvím? Předchozí Hlava Chrámu byl duchovně 
polarizovaný muž, který měl s sebou Mé milující Světlo. Když předvídal 
blížící se problémy, vrátil se ke Mně a už nevěděl, co si v Řecku počít. 
Protože jsem se přes něj již nemohl spojit s Matkou, pokusil jsem se k Ní 
dostat přímo, ale to Ji ještě více vyděsilo a zmátlo. Věděl jsem, že Matka 
má stále problém s luciferským světlem, který měla od začátku, ale také 
jsem věděl, že to musí být vyléčeno. Potřeboval jsem, aby toužila po Mém 
milujícím světle, aby Mě k sobě mohla přitáhnout. Správný čas ještě 
nenastal, jakkoli pro Mne bylo bolestné vidět, že existuje. To, co jsem Jí 
tam chtěl říci, nesouhlasilo s ničím, co Ji učili. Dokázal jsem se dotknout 
toho, co Ona cítila, ale Ona se tam bála důvěřovat sama sobě a nevěděla, co 
si s tou informací počít. Při nedostatku vnímavosti, který kolem sebe cítila, 
cítila, že potřebuje alespoň někoho, kdo by přijal to, co ode Mne slyší. 
Řekla tam některé věci mladé ženě, které neměla důvěřovat, protože byla 
zrádná. Tehdy řekla, že chce slyšet všechno, co jí chce velekněžka říct. 
Později Velekněžce řekla, že jí římští bohové museli tyto myšlenky vložit 
do hlavy, aby ji dostali do potíží; potíží, které ona sama pomáhala urychlit. 

 
Nový velekněz neboli hlava chrámu byl ztělesněním Otce zjevení. Byl 
pohlcen svou prací a nechtěl, aby jeho život nebo Chrám narušovaly emoce. 
Miloval svůj život v něm i své postavení a cítil, že nyní konečně bude moci 
dělat to, co chtěl, tedy zaznamenávat co nejvíce poznatků a moudrosti 
známého a starobylého světa. Zaměstnával mnoho písařů, kteří zapisovali 
vše, co jim řekli cestovatelé a další lidé, a další kopie posílali do knihovny v 
Alexandrii. Chtěl, aby se Delfy staly shromaždištěm vědomostí ve světě, a 
proto tam přicházelo mnoho lidí, aby sdělili, co vědí, těm, kteří to uměli 
zapsat. 

 
Měl i mnoho dalších povinností, protože Chrám se stával podobným 
dnešním malým univerzitám, kde se vyučovalo mnoho aspektů vědění, 
včetně náboženské víry, rituálů, hudby a obřadů té doby, léčitelského 
umění, kterých bylo mnoho, a také to, co bylo v té době známo. 



vědy, matematiky, astronomie, astrologie, vlastností základních prvků 
života a jejich vzájemného vztahu se Zemí a fyzickým tělem. Dávali také 
svým studentům číst rukopisy, které písaři zapisovali. Bylo to pro něj 
intelektuálně vzrušující a byl otevřený poměrně širokému spektru informací 
a myšlenek. I když některé z nich byly nepopulární, to, co se neztratilo při 
zničení obou těchto velkých knihoven, se studuje dodnes. 

 
Zatímco se velekněžka v noci trápila nad tím, co vypadalo jako jejich blížící 
se budoucnost, přecházela po svém pokoji a chtěla vědět, proč už k ní 
nepřichází, velekněz se s mladou vědmou díval do minulosti, aby zjistil, co 
by se tam mohlo obnovit, a občas s touto "oddanou" studentkou souložil. 
Nepřicházel k Velekněžce, protože se Mu nelíbil Její citový stav. Jeho staré 
otisky způsobovaly, že se od Ní odtahoval, aniž by si vůbec uvědomoval, 
proč dělá to, co dělá, kromě toho, že si namlouvá, že je zaneprázdněn 
skutečnou prací v Chrámu. Tato mladá věštkyně byla stejná mladá žena, 
které se svěřila velekněžka. Měla zálusk na pozici velekněžky a nevadilo jí, 
že ji podkopává. Velekněz si myslel, že se do této mladé ženy zamiloval, a 
domníval se, že je citově stabilnější než Velekněžka. 

 
Velekněžka se cítila veleknězem velmi opuštěná a nechtěla mu vyjádřit své 
pocity, protože se bála, že řekne, že problém je v její emocionalitě. Když 
Jeho nedostatek otevřenosti vůči Ní přetrvával. Začala se cítit plná 
sebenenávisti a beznaděje, ale Její vztek chtěl na Něj vystrčit růžky. Její 
vztek začal vyhrkávat věci, o kterých si myslela, že je nechce říkat. Cítila se 
v Chrámu velmi neoblíbená a nyní se často přibližovala ke skupinkám 
studentů, kteří dříve hučely hovorem, ale když se přiblížila, ztichly. Bála se, 
že ji tam všichni nenávidí, a přála si, aby odešla a nechala jim za 
velekněžku někoho jiného. Někteří z Vidoucích se na ni začali dívat, jako 
by o její pozici stáli. 

 
Jednoho dne, v průběhu několika týdnů, se toto napětí stupňovalo. Měla 
schůzku s věštci, což jako velekněžka obvykle dělala. Během schůzky byla 
velmi rozladěná, že se jí nezdálo, že by se dívali 



po celém světě, jak je o to opakovaně žádala. Přála si, aby tam vůbec 
nebyla, a začala snít o tom, že za ní velekněz přijde večer do jejího pokoje, 
když ji náhle vytrhlo, že slyší sama sebe říkat nahlas "hloupá". To Ji 
vyděsilo a nemohla přijít na to, jak se vzpamatovat z toho, že to řekla tomu, 
kdo to přijal. Vidoucí byli v šoku. Nikdy předtím s nimi takhle nemluvila. 
Snažila se chránit před výbuchy tím, že se držela více v přítomnosti, ale teď 
se to stalo znovu. 

 
Občas ji ovládal vztek, aniž by byl integrován s jejím zbytkem. Usoudila, že 
cítit nebo vyjadřovat vztek je nelaskavé, kruté a destruktivní, a její vztek ji 
považoval za hloupou, protože ho neposlouchala. Když nebyla schopná 
ovládat se víc, než se ovládala, nebo udržet víc, než už držela. Její vztek 
překonával Její strach a rozmazával věci. Během několika následujících 
týdnů řekla řadu věcí. 'Krátkozraká' a 'takzvané duchovní hledání zde 
neexistuje' byly dvě z nich. Většinou říkala to, co chtěla říct, ale 
neodvažovala se to říct těm, které cítila, že se k Ní chovají hrubě. Příliš se 
bála záchvatů zuřivosti a místo toho lidi překvapovala rázností svého hlasu, 
který byl čím dál chraplavější a řízený naléhavostí, kterou ostatní nechtěli 
slyšet. 

 
Cítila vážné obavy a nebyla už schopna najít v sobě klid. Zdálo se, že už 
nedokáže vyčistit svou mysl, ani když medituje. V tom, že si neměla s kým 
promluvit. Snažila se mluvit jen sama se sebou, což teď dělala čím dál 
častěji v naději, že jí to pomůže udržet se před ostatními víc v tichu, ale 
příliš jí to nepomáhalo a byla odposlouchávána častěji, než tušila. I když se 
snažila své výlevy potlačit. Nedokázala zastavit svou mysl a stále více 
ztrácela přehled o tom, co si říká sama pro sebe a co říká nahlas. Ani ve 
svém vlastním pokoji v chrámu se necítila svobodná. Krajta, která se volně 
pohybovala po Chrámu, ji začala pronásledovat, syčela, jako by ji chtěla 
kousnout, a výhružně syčela u jejích dveří. Jeho zvuky se jí velmi nelíbily. 
Když na Ni promluvil, znělo jeho syčení jako Lucifer a mrazilo Ji až do 
morku kostí. Jak se jí to mohlo stát? Jak se mohlo stát, že Její mocenská 
pozice, v níž si myslela, že je. 



mohl změnit svět k lepšímu, se změnil v takovou pozici nepodporovaného 
opuštění, uvěznění a bezmoci? 

 
Předtím varovala věštce, aby neříkali věci, které by mohly být považovány 
za podněcující nebo příliš kontroverzní, ale nyní na setkání s pokročilými 
věštci Její hněv vyprskl: "Nevíte, co děláte, když mi neposkytujete žádnou 
pomoc, kterou zde od vás potřebuji! Život není jen banalita! Není to jen 
společenská zdvořilost! Všichni jste odpojeni od něčeho, co zde potřebujete 
vidět, jinak byste věděli, o čem mluvím; byli byste vědomější! Připadá mi, 
že to děláte schválně! Rozšiřte své zorné pole, podívejte se hlouběji! 
Nedíváš se na to, na co se dívat potřebuješ!" 

 
Vidoucí, kteří to slyšeli, z toho byli zmatení a zpočátku nevěděli, jak na to 
reagovat, ale začala v nich narůstat nelibost, která chtěla, aby Jí někdo něco 
odpověděl. Po tomto výbuchu k Ní přišel velekněz a řízně řekl: "Přestaňte s 
tím! Zbláznila ses? Nemůžeš takhle mluvit s našimi Vidoucími ani s nikým 
jiným!" A tak se na ni podíval. 

 
Nemohla mu nic říct, mohla jen plakat. Když jeho rozčilení přerostlo v 
pocit, že by ji nejraději strčil, odešel z jejího pokoje. Cítila se pak ještě 
vyděšenější a osamělejší. Zdálo se Jí, že jediné, co na Ní vidí, je to, že se 
stává pro chrám ostudou. Aniž by si uvědomila, co se chystá udělat, dokud 
se to nestalo. Její vztek najednou roztrhl dveře a křičela za Ním: "Bojím se, 
že Řím vtrhne dovnitř!" V tu chvíli se na ni usmála. 

 
Velekněz se k Ní otočil, protože se bál, že ji někdo zaslechl. Hrubě ji 
uchopil za ruce, otočil ji a strčil ji zpátky do pokoje. Spadla na postel. Řekl 
jí, aby se ztišila. Chtěl vědět, o čem mluví. Zastrašeně mu mezi vzlyky a 
sténáním řekla, co cítila, že může, včetně toho, že jí vyhrožoval následky, 
pokud o něčem z toho promluví. Aniž by ji utěšil, odešel, zjevně rozzuřený. 
Velekněžka se třásla hrůzou z toho, co řekla, a tu noc nemohla usnout. 
Takhle si Jejich vzájemnou interakci nepředstavovala. Obavy o Její 
přesnost náhle zesílily. Její nenávist k sobě samé ještě více vzrostla a s ní i 
Její vztek. A 



vznikl v ní dialog, který ji důkladně kritizoval a říkal, že nejenže ji za její 
činy stihne ten nejhorší trest. Ona si ho zasloužila! 

 
Mezi problémy, s nimiž se Chrám potýkal už dříve, patřil i nárůst počtu 
studentů, kterým se nelíbily některé věci, které se v Chrámu vyučovaly, 
nebo způsob, jakým se vyučovaly, a to včetně některých zapsaných dějin a 
nyní i některých věcí, které se tam děly. Zdálo se, že výpady velekněžky 
jsou pro ně příležitostí, aby se přihlásili se svými názory. Jeden z "lidí" 
hlavy městského státu, který, aniž by to věděl, pracoval také pro Římany, 
už vyslýchal některé lidi z chrámu. Když byli někteří z nich požádáni, aby 
upřesnili, co se jim na Chrámu nelíbí nebo co považují za správné, někteří z 
těchto lidí doslovně popsali výpady velekněžky. Když mladá žena, která 
měla zálusk na místo velekněžky, přišla okamžitě nahlásit její výpady o 
Římanech, lidé, kteří za tím stáli, už věděli, že chtějí velekněžku z jejího 
místa dostat, ale chtěli ji nejprve ještě více zdiskreditovat. Teď už pro ně 
nebyla ničím jiným než bezpečnostním rizikem, které však hodlali na cestě 
k Její smrti mučit, aby získali co nejvíce informací. 

 
Tento "tazatel" zřejmě odmítl myšlenku římské invaze a řekl, že by mohla 
existovat příloha na obranu Delf. Pak této mladé ženě řekl, že mu bylo 
řečeno, že velekněžka má mezi obyčejnými lidmi, kterým tam pomáhala 
nebo je léčila, docela dost příznivců, ale že si myslí, že to ví lépe než 
všichni ostatní, a nechce poslouchat jiné názory. Řekl té mladé ženě, že 
Velekněžce nemůže dovolit, aby se vydala touto cestou, a že si je jistý, že to 
dokáže pochopit. Pak pokračoval, že potřebujeme, abychom Ji dokázali 
před lidmi zdiskreditovat, a... myslím, že sexuálně je to nejlepší způsob, aby 
Ji lidé už nepovažovali za dostatečně čistou, aby mohla být velekněžkou. 
Možná víš něco, co nám v tom pomůže. Její "tazatel" ji nemusel skoro 
vůbec poučovat, kromě toho, že jí doporučil, aby se postarala o přítomnost 
dalších lidí, například v některé z otevřených tříd, aby bylo mnoho svědků, 
kteří by příběh přenesli na ulici tak, jak je tam potřeba. 



Mezitím se v chrámu rychle rozkřiklo, že hlavní věštec předpověděl, že 
Řím je napadne. Když se velekněžka přiblížila k učebně, šum v místnosti se 
téměř změnil v řev. Přepadly ji obavy o ni samotnou a o to, že ji někdo 
zaslechl. Její vztek neuvažoval o tom, že by ji někdo slyšel, dokud se o tom 
velekněžka nezmínila, a teď byla velekněžka příliš vyděšená, než aby to 
chtěla řešit. Ztuhla strachy a nebyla si jistá, zda se to vůbec odváží řešit. 
Nebyla schopná přijít na to, jak by mohla říct něco, co by jí nezpůsobilo 
další problémy. 

 
Když velekněžka skutečně vstoupila do místnosti, rozhostilo se ticho. 
Všichni rychle zaujali svá místa, seděli v kruhu, kývajícími hlavami se 
rozhlíželi po místnosti a zdálo se, že na ni jen čekají, jako vždy v tuto 
hodinu. Nechtěla dávat čas na diskusi, a tak rychle oslovila tutéž mladou 
ženu, kterou považovala za svou přítelkyni. Hlas velekněžky se chvěl, když 
se jí ptala, zda neviděla něco důležitého, o čem by tam chtěla podat zprávu. 
Tato mladá žena brzy ráno sdělila mnoha lidem, kteří se tam shromáždili, 
že velekněžka se zmýlila v předpovědi a že Římané se nechystají k invazi, 
pouze k "anexi". Když ji velekněžka požádala o slovo, nezmínila se o tom. 
Vstala a řekla: "Viděla jsem, že jsi včera večer měla sex s veleknězem." "A 
co?" zeptal se ji. 

 
To velekněžku omráčilo a ztichla. Cítila, že to ta mladá žena nevidí třetím 
okem, ale musela je sledovat do jejího pokoje a poslouchat u dveří, ale proč 
jí to dělá, když si myslela, že mají přátelský vztah? Velekněžku zaplavil 
strach z toho, co dalšího mohla dívka slyšet a kde všude ještě může nosit 
pověsti. Než mohla dál přemýšlet nebo vědět, co říct, mladá žena řekla: 
"Proč to váhání? To proto, že mám pravdu, že ano!" "To je pravda," 
odpověděla mladá žena. 

 
V těch několika okamžicích, které si v šoku z toho všeho vzala pro sebe, 
cítila velekněžka, jak ji lidé zkoumají, jak se do ní snaží nahlédnout, jak 
čekají na odpověď, a čím déle jí to trvalo, tím nepříjemněji se cítila. "Lžeš," 
řekla mladé ženě. "Včera večer jsem neměla sex s hlavou Chrámu." "To je 
pravda," odpověděla. 



 

"Jo?" řekla mladá žena, "Tak jak to, že jsem tě slyšela vydávat sexuální 
zvuky?" 

 
Velekněžka měla pocit, že celá místnost visí na jejích odpovědích, jako by 
na světě nebylo nic důležitějšího než to, jestli měla včera večer sex s 
veleknězem, nebo ne. Začalo v ní vířit všechno, co se týkalo jejího 
minulého vztahu s veleknězem. "To nebyly sexuální zvuky," odpověděla 
skrz zuby, které jí vycenil narůstající vztek. 

 
"Jo? Řekni mi, že jsi neměl sex s hlavou chrámu!" vyhrkla dívka velmi 
konfrontačním, vím, o čem mluvím, tónem. 

 
Velekněžka se cítila jako zvíře v pasti. Proč jí to teď dělá někdo, koho 
považovala za svého přítele? Nedokázala odpovědět přímo "ne". "Včera 
večer jsem neměla sex s hlavou chrámu," opakovala skrz zuby vyceněné v 
narůstajícím vzteku, který chtěl tu mladou ženu uškrtit. 

 
Mladá žena na ni naléhala dál: "Takže pokud to nebylo včera večer, kdy to 
bylo?" 

 
"Nejsem tu, abych probírala svůj osobní život," odpověděla velekněžka, "a 
teď se věnujme dnešní hodině." To ve všech vzbudilo podezření, že spolu 
měli sex někdy jindy. Mladá žena to nechtěla nechat být. Vyhrkla a pak 
řekla: "Měla jsi s ním sex, to vidím podle toho, jak tady odpovídáš. Co to 
bylo, nějaká jiná noc, a tak si myslíš, že se můžeš vymluvit na nějakou 
formalitu?" 

 
Hlavnímu věštci se vůbec nelíbilo, jakým směrem se to ubírá, a nevěděl, jak 
to vyřešit, aniž by to vypadalo, že se vymyká technickým záležitostem. 
Vrhla na dívku pohled, který říkal, že tohle se do třídy nehodí, a udělala 
gesto, že chce jít hned dál, ale všichni v místnosti vypadali, že se jim 
nechce jít dál. 



Začala mluvit o tom, co si naplánovala na ranní hodinu, ale mladá žena ji 
přerušila a naléhala na ni, aby odpověděla. "Tak nám řekni, měla jsi sex s 
veleknězem, nebo ne? Velekněžka by neměla mít sex. Možná nejsi dost 
čistá na to, abys byla Velekněžkou, a nedala jsi nám to najevo." "Cože?" 
zeptala se. 

 
Velekněžka pak řekla, že každý by asi mohl každého z něčeho obvinit, ale 
takové osobní vize tu nehledám. Je to však dobrý příklad toho, že je třeba se 
dívat hlouběji, abychom zjistili, co se vlastně děje, když něco vidíme. Dále 
řekla, že je žádala, aby si pěstovali širší zorné pole a dívali se na věci 
hlouběji, abychom viděli širší souvislosti, abychom získali širší 
porozumění, určili motivy, příčiny nebo jiné možná skryté faktory, které by 
mohly pomoci vysvětlit, proč se věci jeví tak, jak se jeví. Abychom mohli 
lidem skutečně poradit, místo abychom se jen tvářili, že osud je vždy 
zpečetěn a nelze nic udělat pro to, aby to pro všechny zúčastněné dopadlo 
lépe, je také nutné vcítit se do situace hlouběji, abychom zjistili, že vše, co 
vidíme, není vždy jen takové, jak se na první pohled může zdát. 

 
Na konci její třídy. Cítila, jak se jí zmocňuje nenávist k sobě samé, a měla 
pocit, že je úplně na dně. Vrátila se do svého soukromého utrpení ve svém 
pokoji. Porušila Svůj slib mlčenlivosti, aniž by věděla, že to udělá. S hrůzou 
čekala, co se s Ní stane. Byla si jistá, že to bude velmi zlé. Myslela si, že by 
ji hlava městského státu mohla požádat o audienci. Nevěděla, co mu má 
říct, aby ji vyslechl, ale nepřišel, ani Ji nekontaktoval. 

 
Velekněz mezitím vzal její výroky vážně, shromáždil všechny obyvatele 
chrámu a řekl jim, že všichni vědí, že nechtějí být pod nadvládou Říma, ať 
už je Řím napadne, nebo jen anektuje. Naplánoval, že ještě té noci odejdou, 
a chtěl, aby odešli všichni, aby nezůstal nikdo, kdo by byl vyslýchán. 
Zatímco se všichni chystali k odchodu. Přistoupil k velekněžce a hrubě se jí 
zeptal, jestli chce jít s nimi. Reagovala na Jeho tón a nevěřila, že On nebo 
někdo jiný skutečně chce, aby s nimi odešla. Nebyla schopna b ring se sama 
podívat, ale věděla to, 



nyní, že se musí podílet na mladé ženě, aby věděla to, co věděla. Cítila se 
opuštěná, zrazená, zničená a žárlivá, a to všechno zároveň, i když zároveň 
věřila, že se má nad takové emoce povznést. Řekla: "Nevěděla jsem, že máš 
sex s tou dívkou, která se mi postavila ve třídě! Jsi to ty, kdo jí o Nás dal tu 
informaci?" "Ano," odpověděla. 

 
Velekněz se na ni rozzlobil, zejména proto, že nepraktikovala to, co hlásala. 
"O to nejde," řekl. 

 
"Povstaňte nad to všechno a pojďte s Námi. Nechci tu nikoho nechat, aby 
byl vyslýchán." 

 
Velekněžka neznala rozsah jejího vnitřního rozrušení a v tu chvíli se 
nedokázala povznést nad jeho hněv vůči její emocionalitě, jak to nazval. 
Mohla jít s nimi, ale Její pýcha a odpor k sobě samé jí to nedovolily. 
Jakýkoli pocit empatie nebo přijetí by mohl změnit Její rozhodnutí, ale když 
necítila žádnou empatii ani soucit ze strany Velekněze, Její zahořklost a 
zranění reagovaly vztekem, zatímco zbytek Jí seděl jako přimražený. "Jdi, 
jdi s tou velkou věštkyní! To je to, co chceš udělat!" 

 
Velekněz ji málem zvedl a odnesl, aby šla s nimi, ale jeho hněv řekl: "Jestli 
se chceš obětovat, zasloužíš si, aby se ti stalo cokoli!" 

 
Velekněžka ztuhla, když viděla obrazy, jak ji mučí, a sotva ho slyšela. Když 
nereagovala, velekněz se otočil a odešel. Krátce nato znovu pocítila 
intenzitu Svého zoufalství a osamělosti. Vyskočila a běžela chrámem a 
hledala Ho, ale už bylo pozdě. Nemohla najít Jeho ani nikoho jiného a 
nevěděla, kam odešli. Vešla do podzemních komnat Chrámu a zdálo se jí, 
že je matně slyší, ale bála se zavolat, aby to nebyli Oni. Vrátila se nahoru 
do Chrámu pro případ, že by je ještě našla, a když tam nikdo nebyl. Vpadla 
na ni hořká beznaděj. Posadila se v předsálí Chrámu, pevně se držela a 
ztuhla v hořké beznaději a říkala si, že si zaslouží všechno, co se jí teď 
stane. 



 

Když tam seděla, začala ve svém třetím oku vidět obrazy malé roty vojáků, 
kteří ji přišli zatknout za podněcování k vraždě, pomyslela si. Sledovala 
třetím okem, jak se k ní blíží. Učinila pro sebe prohlášení: "Mohou mě 
zajmout na těle, ale ať udělají cokoli, nenechám je, aby mi vzali ducha!" V 
tu chvíli si uvědomila, že je to pro ni důležité. 

 
Tehdy se jí stýskalo po vesnici, kde vyrůstala. Viděla obrázky svého 
tamního života a pak najednou uslyšela, jak jí matka říká: "Proč musíš být 
tak tvrdohlavá?" Když vyšla ze dveří, zlobila se na matku, že se ji snaží 
zadržet. "Nevíš, do čeho se pouštíš," byla poslední slova, která Jí matka 
řekla. 

 
Teď si přála, aby poslechla a nikdy neopustila domov, ale všechno, co kdy 
slyšela o chrámu, pro ni mělo kouzlo, kterému nedokázala odolat. Připadal 
Jí vzrušující ve srovnání s vyhlídkami na život ve vesnici, když tam 
neviděla muže, kterého milovala. "Je mi to líto," řekla obrazu, který tam 
viděla, své matce, staré a osamělé pro Její přítomnost. "Je mi to moc líto," 
ale cítila, že je pozdě; už nikdy svou matku neuvidí. Toužila se teď vrátit 
domů ke Své matce a plakala, jako by byla v Její náruči, ale tyto pocity byly 
krátké, než uslyšela hlas, který Jí říkal, že se jen lituje. "Všichni ve Tvé 
vesnici vědí, že jsi odešla do Chrámu a stala ses velekněžkou. Chystáš se 
tuto potupu přinést s sebou domů?" řekl hlas. 

 
A tak. Seděla a čekala, až se na ni snese to, o čem se rozhodla, že je 
nevyhnutelné. 



ODJEZD 
 
Skupina, která vycházela z chrámu, se v pocitu velkého nebezpečí 
pohybovala některými delfskými ulicemi a šla tak rychle, jak jen mohla, 
aniž by na sebe upoutala pozornost lidí, kteří byli té větrné noci ještě venku. 
Vítr jim sloužil jako důvod, proč se plahočit od závětrné zdi k závětrné zdi, 
až na okraj města. Když sestupovali horskými stezkami k pobřeží a 
schovávali se, když kolem nich projížděla nějaká loď, někteří z těch, kdo 
byli blízko velekněze, začali mít pocit, že to nepřežije. Snažili se ještě chvíli 
odpočívat v úkrytu a snažili se mu pomoci dostat se po cestě k moři v 
naději, že se bude cítit lépe, až bude na lodi. 

 
Hlavě chrámu se rozbušilo srdce natolik, že měl problémy s chůzí. To 
mnohé z nich velmi vyděsilo. Řekl jim, že se kvůli Němu nesmí zastavit, 
ale oni si nedokázali představit, že by takto opustili svého průvodce a rádce 
na cestě. Řekl jim, že musí jít dál, ať se děje, co se děje, a oni souhlasili, že 
je to nutné. Měl tam strach o svůj vlastní život, ale ještě větší strach měl o 
ostatní lidi v chrámu, za které cítil takovou zodpovědnost. Chtěl jít celou 
cestu s nimi a obával se, že by bez Něho nemuseli najít cestu. Myslel si, že 
kdyby si mohl odpočinout, bylo by to v pořádku. Nemyslel si, že by měl 
infarkt, protože nebyl příliš starý a ani ho to moc nebolelo, ale nemohl se 
nadechnout, aby šel s nimi, a bolest se stupňovala pokaždé, když se o to 
pokusil. 

 
Aniž by o tom věděl, projela kolem nich loďka s velekněžkou a jeho srdce 
zabolelo tak, že uprostřed cesty klesl na kolena. Řekl si, že musí alespoň 
dostat lidi na loď, než bude moci opustit tento život, pokud skutečně. 
Musel. Cítil, že to musí naléhavě splnit, ačkoli se v tu chvíli nemohl ani 
postavit. Cítil, že na něj něco tlačí tak silně, že se nemohl ani nadechnout, 
aniž by cítil, že je toho na něj příliš. Pokusil se uvolnit a přejít do své léčivé 
meditace, která mu po několika minutách pomohla postavit se na nohy. 
Někteří lidé z chrámu na Něj také položili ruce a modlili se, aby Mu bohové 
pomohli. 



Váhal, zda jim má říct, že to nezvládne, ale to tam opravdu cítil. Místo toho 
jim řekl, že jim pro jistotu řekne, kde je loď. Modlili se nad ním a dělali pro 
něj všechny uzdravující věci, které tam v těch chvílích věděli, ale nemohl 
nabrat sílu. Řekl jim, aby šli kolem staré strážní věže na konci cesty a podél 
pobřežní stezky do první vesnice, kde se mají zeptat na muže jménem. Víc 
si říct nenechali a řekli Mu, že se musí pokusit dostat k lodi, a že kdyby 
museli, donesou Ho tam. Jeho pýcha se tomu nemohla podvolit. Přinutil se 
postavit na nohy, trochu se zapotácel a začal s nimi opět pomalu kráčet. 
Jeden muž, který mu byl v chrámu blízký, mu pomáhal jít a zeptal se ho na 
jeho jméno. 

 
Začali se blížit ke starému opevnění. Domnívali se, že by ho mohl někdo 
hlídat a ptát se jich, zda procházejí, pokud nezůstanou skryti, zvláště pokud 
by byl odhalen jejich odchod z chrámu. Nyní se vydali na cestu pomalu. I 
když se zdálo, že to byli řečtí vojáci, které viděli. Začali tam cítit 
zlověstnou přítomnost, o které si říkali, že je to jen strach, že jejich odchod 
byl odhalen. Byli nesmírně potichu a zůstávali co nejskrytější, když 
procházeli kolem a směřovali ke svému cíli - k lodi. 

 
Jednou to místo minuli a měli pocit, že jsou mimo jeho dohled. Podařilo se 
jim nabrat trochu rychlosti. Cesta se jim zdála snazší, ale pobřeží bylo 
větrné. Zdálo se, že se Hlavě chrámu dýchá lépe, ale museli překonat ještě 
jeden skalnatý, pustě vypadající útes, než dorazili do vesnice, kam je měla 
loď odvézt po moři. Když se plazili, aby neriskovali, že si udělají nějaký 
profil proti noční obloze, když překračovali tuto skálu, velekněz se zhroutil 
a velmi brzy zemřel. S námahou se tam snažil popadnout dech a postupovat 
kousek po kousku vpřed. Jak umíral, opouštěl ho velký kus vzteku, cítil k 
němu pohrdání. Tento hněv se připojil k muži, který Mu pomáhal chodit, s 
úmyslem jít vpřed k životu, který chtěl mít. 

 
Když mladá žena viděla, že se hlavní kněz zhroutil, začala plakat a říkat 
mu, jako by nevěřila, že je mrtvý, že nechce, aby ji tam nechal, a že musí 
najít sílu, aby se dostal do 



loď nějakým způsobem. Rychle jí bylo naznačeno, aby nedělala žádný hluk. 
Když zjistila, že velekněz je mrtvý, měla vztek, že ji tam nechal, ale mlčela 
s tím. Když jim všem pošeptala, že velekněz je mrtvý, všichni si na chvíli v 
šoku z toho sedli, ale poměrně rychle si uvědomili, že musí jít dál. Někteří 
chtěli vzít jeho tělo s sebou a pohřbít ho do moře. Podařilo se jim dostat 
Jeho tělo přes vrchol skály a vydali se dolů na druhou stranu. Pak jim ten, 
kdo byl blízko velekněze, pošeptal, že nesení velekněze by přitáhlo příliš 
mnoho pozornosti a že Ho musí pohřbít tam. Nechtěli mít na rukou špínu, 
až přijdou do vesnice, a tak Mu vykopali mělký hrob s kameny a přikryli 
Ho kamením. Chvíli u Něho seděli a pak se snažili vidět třetím okem, kde 
je loď. Když Ho na cestě k vlastnímu útěku zabil infarkt hlavy chrámu. Měl 
svou vlastní srdeční bolest nad tím, co se stalo, ale bylo to také Mé Světlo, 
které Ho trhlo zpět, protože jsem chtěl, aby Mi pomohl s tím, co jsem 
předvídal, že se tam stane Matce. Můj hněv Ho vytrhl zpět. Byla jsem 
zděšená z toho, jak se naše vzájemné mezery opět projevily, a zoufale jsem 
se snažila získat zpět Matku. Jeho vztek mi nechtěl přijít na pomoc. Část z 
něj předstírala, že chce pomoci, a část se přimkla k muži, který byl v 
Chrámu blízko Otci Projevu, a původně také. Tato část Jeho hněvu se 
nechtěla vzdát tohoto života. Neměla pocit, že by se chtěla vrátit zpět k 
velekněžce, kterou považovala za tu, která celou scénu tam dole ovládla. 
Bylo odhodláno nejen chránit lidi, které tam chtěla Vrchní kněžka 
zachránit, ale jít také dál. Tenhle vztek chtěl jít jen dopředu a nenechat 
nikoho příliš truchlit nad ztrátou někoho, kdo měl vědět lépe a jako důvod 
použil nutnost. Cítila pohrdání a nenávist k veleknězi i velekněžce a 
rozhodla se, že teď bude mít ještě lepší život, protože bude moci volněji 
dýchat, mít nový Chrám takový, jaký chtěla, a ještě lépe plnit poslání sbírat 
vědomosti, když na to teď nebude nikdo dohlížet. 

 
Odehrávalo se zde mnoho starých otisků a rozsudků z Původní příčiny a 
mnoho dalších se promíchalo. Následuje seznam jen některých z těchto 
otisků a soudů, které potřebují uvolnit. 



 

Odpouštím si, že jsem si v sobě udržoval dojem/odsudek, že... nemohu mít 
vztek a lásku na stejném místě zároveň. 

 
... že když budu zuřit, nikdo mě nebude milovat. 

 
... že když budu zuřit, nikdo mi už nikdy nebude věřit, protože si bude 
pořád říkat, kdy zase budu zuřit. 

 
... že pokud se můj vztek uvolní, nebudu se moci vzpamatovat z toho, co 
vztek říká a dělá. 

 
... že se nikdy nemohu uzdravit z toho, co mi způsobil vztek. 

 
... že jsem se svým vztekem tak vyděsila, že si už nikdy nebudu věřit, 
milovat se a nebudu schopna si odpustit. 

 
... že můj vztek je iracionální bestie, nelaskavá a krutá, kterou je třeba 
zastavit pokaždé, když se pokusí prosadit. 

 
...že když se vztek uvolní, přinese zkázu. 

 
... že pokud nedokážu ovládat svůj vztek, zasloužím si trest. 

 
... že když mám vztek, znamená to, že nejsem skutečný člověk nebo hodný 
člověk. 

 
... že vztekem mohu situaci jen zhoršit. 

 
... že ať pohnu jakkoli silnými emocemi, nikdy to nic nezmění. 

 
... že ať se hýbu sebevíc, nikdy to nic nezmění; vždycky mám víc vzteku. 

 
... že bez ohledu na to, kolik problémů mi způsobí vztek, nikdy nemohu 
změnit svůj postoj, protože strach a hrůza znamenají, že jsem oběť. 

 
...že strach a hrůza nemají smysl. 



 

... že nesnáším pocit strachu a hrůzy. 
 
...že nemohu přežít, když musím cítit hrůzu. 

 
... že když budu cítit strach a hrůzu, budou mě řídit. 

 
... že můj hněv je nutný k mé ochraně. 

 
... že jsem byl na začátku tak zraněný, že se nikdy nedokážu dostatečně 
rozzlobit nebo donutit toho, kdo to udělal, aby dostatečně zaplatil. 

 
... že nikdo nemá soucit ani pochopení pro můj vztek. 

 
... že nic z toho nemohu nikomu přiznat, dokonce ani sobě, protože pak bych 
se mýlil a celý můj svět by se zhroutil. 

 
... že pokud můj hněv bude muset převzít zodpovědnost, bude to všechno 
moje vina a já pak budu potrestán tak, jak můj hněv trestá ostatní. 

 
... že mé srdce nedokáže zvládnout bolest z pocitu, který mi způsobila 
propast. 

 
... že potřebuji svůj vztek, abych ochránila své zlomené srdce, protože už 
nemohu riskovat další zlomené srdce; to, které už mám, je pro mě příliš. 

 
... že moje tělo nezvládá nepříjemné emoce. 

 
... že se z toho nikdy nevzpamatuju. 

 
Existuje také mnoho dalších starých úsudků a otisků, které můžete najít, 
když budete pozorní k tomu, co se ve vás vaše emocionální hnutí snaží 
vynořit. 



ŘÍMANÉ "UČÍ" MATKU, JAK SE MÁ CHOVAT 
 
V přesvědčení, že si zaslouží trest za všechno, i za drobné prohřešky, od 
prvního odmlouvání matce a odchodu z domova až po poslední epizody, 
kdy v chrámu rozmazávala věci, seděla velekněžka, které nikdy nedokázala 
plně uvěřit, že jí skutečně je, v předsálí nyní opuštěného chrámu v otupělé 
osamělosti a strnulé hrůze. Nechtěla vidět, co se s Ní skutečně stane, 
"ledaže bych našla nějaký způsob, jak milovat Řím a vidět za Řím," říkala 
si, ale věděla, že Její osud je skutečně beznadějný. To opravdu nemohla 
udělat a stejně by to nepomohlo. Bylo známo, že velekněžka z Delf 
nenávidí Řím. Její osud byl již zpečetěn. Měli v plánu z Ní získat co nejvíce 
informací, když Ji zabíjeli. K získání informací se běžně používalo mučení, 
a když Římané zjistili, že není vždy přesné, začali používat určité rostlinné 
drogy, aby dotyčný nebyl schopen neříct, co ví o tom, co chtěli vědět. Šest 
římských vojáků v řeckých šatech si pro ni přišlo přesně tak, jak to 
předvídala. Z místa, kde seděla Ona. V duchu je viděla, jak se blíží z 
kolonády, nikoli ze strany pro veřejnost. Přicházeli rychle a krokem 
vojenského typu. Teď už věděla, že je neviděla špatně; městský stát jejich 
přítomnost umožňoval, i když byla skrytá. Právě když očekávala, že je 
uvidí a uslyší, byli tu, přicházeli, aby Ji odvedli tam, kam se neodvážila 
podívat. 

 
"Máme rozkaz vzít Tě s sebou," řekl jeden z nich. Rychle jí nasadili roubík, 
zavázali oči, svázali ruce za zády a jako pytel ji odnesli přes kolonádu do 
nedalekého sídla hlavy městského státu a tunelem pod ním k malé říčce, 
kde ji naložili do malého člunu a rychle s ní odplouvali. 

 
Vezli ji po proudu řeky, pryč od Delf, a jak šli. Ocitla se v naději na 
záchranu, ale nebyl měsíc a nikdo to neviděl. Pozorně naslouchala a 
doufala, že uslyší nějaké zvuky, které by mohly být lidmi, ale zdálo se, že je 
to jen řeka. Skutečně se sunuli kolem 



Chrámoví lidé, kteří vycítili loď a seděli tiše, schovaní ve skalách a 
stromech podél strmého břehu malé říčky. Člun s velekněžkou proplul ani 
ne dvacet stop od nich, a zatímco Ona něco vycítila. Nedokázala však 
vykřiknout. Stejně by to bylo pošetilé, protože, jak Ona nevěděla, v člunu 
byly zbraně. 

 
Vojáci ji odvedli do stejné staré strážní věže k chrámu na úpatí řeky, která 
se už moc nepoužívala. Znělo a vonělo jí to tam jako moře, připomínalo jí 
to domov. Když Ji, nepříliš jemně, vytáhli z lodi. Ulevilo se jí. Celou cestu 
tam byla vyděšená, nevěděla, jestli ji nechtějí hodit do řeky a utopit. Napůl 
ji nesli, napůl táhli do kamenné věže, po schodech nahoru a do kamenné 
místnosti. Tam ji rozvázali a zamkli bez jakéhokoli vysvětlení. V této 
místnosti nebylo nic než jediná postel se slaměnou matrací, která silně 
páchla plísní. Třásla se a všimla si malého otevřeného okna, kterým foukal 
studený vítr od moře; takový, který přináší bouře. Posadila se na postel a 
začala nekontrolovatelně plakat. Otevřely se dveře a jeden z nich, Říman, 
vešel dovnitř, vlepil Jí facku a řekl Jí: "Odpovědi na otázky, které Ti 
klademe, je to, co od Tebe chceme slyšet, nic víc." "Cože?" zeptala se. To Ji 
umlčelo, ale poměrně brzy z Ní opět vyklouzl zvuk. Dveře se znovu 
otevřely. Vstoupil strážný a znovu Ji udeřil. "Nezačínáš zrovna nejlépe, 
viď!" řekl a strčil Ji na postel na záda. 

 
O něco později přišel jeden z nich, opět Roman, a přivázal ji na břicho k 
posteli. Silný zápach plísně a hniloby byl pro ni odpudivý. Nemohla si 
vyčistit nos. Pocit předtuchy, strachu a hrůzy v Ní rostl, až se stal téměř 
nesnesitelným. Vydala slabý zvuk a dovnitř vešel muž a udeřil Ji do zad 
něčím, co připomínalo bič. Snažila se použít chrámové praktiky, aby se z 
těchto pocitů vymanila. Brzy se rozednilo. Její srdce toužilo vidět 
představeného Chrámu na jejich ranních praktikách v tuto denní dobu. 
Srdce ji bolelo tak moc, že chtěla znovu vykřiknout, ale neodvážila se. 

 
V meditaci se ponořila do rozjímání a překvapilo ji, že se dveře opět 
otevřely. Tentokrát. Dostala bičem přes zadek. "To je docela 



padnout za velekněžku Velkého chrámu v Delfách/" zavrčel sarkasticky. 
Aniž by ho viděla, začal jí klást přesně ty otázky, na které nechtěla 
odpovídat. Když odmítla odpovídat, řekl: "Dobrá, ať je po tvém", což vůbec 
nebylo po Jejím, a brutálně Ji znásilnil, dokonce Ji podřízl a zároveň vysál 
Její krev. 

 
O chvíli později. Uvědomila si, že potřebuje vyprázdnit své tělesné zbytky, 
ale nebyla k tomu příležitost. Po chvíli se prostě objevily v posteli. Cítila 
velký stud a chtěla se umýt, ale nebyla k tomu žádná možnost. Měla velkou 
žízeň, ale nepřinesli Jí žádnou vodu. Měla hlad, ale nepřinesli Jí žádné jídlo. 
Místo toho Ji pozorovali skrze uzavíratelný otvor, který viděla ve dveřích, a 
uráželi Ji. V latině i řečtině používali nejhorší slang té doby, ekvivalent 
některých z nich by zněl: "Velekněžka smrdí jako obyčejný voják. I její 
moč smrdí! Zajímalo by mě, jak by to chutnalo? Nektar bohů? Hořký? 
Sladký?" Někdo řekl: "Kyselá! Smrdí Tvoje hovno taky jako nám ostatním? 
Nemysleli jsme si, že velekněžka musí chcát a srát jako obyčejný voják, a 
pokud ano, nemysleli jsme si, že to bude smrdět jako obyčejný voják." 
Připadala si jako pes. 

 
Později ji odvedli k prvnímu výslechu. Když uviděla svého vyšetřovatele, 
ztuhla. Měl s Ní audienci v chrámu. Měla pocit, že to byl on, kdo Ji 
znásilnil, ale také se najednou cítila nejistá sama sebou. Dal Jí výzvu, aby si 
s ním promluvila o Řecích, které znala a kteří byli na seznamu, který Jí 
předal. Když mlčela, řekl: "Myslel jsem, že se naučíš říkat nám, co chceme 
vědět. Půjde Ti to snadněji, když to uděláš. Mluv se mnou o Řecích z tohoto 
seznamu. Vím, že mi o každém z nich můžeš něco říct." 

 
Po tváři jí stékaly pálící slzy a ona na něj jen zírala. Přivolal muže, který ji 
v jeho přítomnosti zbičoval takovým bičem s několika uzlovými konci, a 
pak ji hodil na židli. Jako by se nic nestalo, řekl vyšetřovatel: "Mluv se 
mnou. Pokud se mnou nebudeš mluvit, bude to jen horší." "Cože?" zeptal 
se. 



"Nevím nic, co bych ti řekla," řekla pak, "a ty to víš." 
 
"Chováte se velmi, velmi hloupě," řekl. "Ani nevíš, jak hloupě se chováš. 
Myslíš si, že chráníš lidi, ale Tvé mlčení mi říká tolik, jako kdybys mluvil. 
Tvá nenávist k Římu je dobře známá a není dobře podložená. Děláš ze sebe 
příliš velkou vědu, jako bys věděl, i když nevíš. Nevíš ani polovinu. Ani 
nevíš, kdo s námi mluvil za Tvými zády. Tolik k věštci, kterého nelze 
oklamat! Pokud si chceš myslet, že takové lidi chráníš. Ty za to zaplatíš, ale 
oni ne. Budou jen cítit potěšení z toho, že se jim pomstíš za to, že Ti dali 
pocit, že víš víc než oni, i když Ty to nevíš. A teď; začněme s tímhle. Kde 
je hlava Chrámu?" "Nevím," odpověděl jsem. 

 
Když už dost dlouho trvala na tom, že i přes opakované pohlavky neví, 
nechal ji vrátit do jejího pokoje. Neměla jinou možnost než se věnovat 
svým tělesným potřebám na podlaze svého pokoje. Té noci. Její 
vyšetřovatel přišel do Jejího pokoje a znásilňoval Ji do všech otvorů, řezal 
Ji také více a sál Její krev, kterou cítila po celém těle jako šířící se nemoc. 
Znásilňoval Ji a říkal Jí: "Neodmítneš mě! Teď se zvedá anti. Pokaždé, 
když se nepodvolíš, anti stoupne." A tak se na ni podíval. 

 
Později byla odvedena do výslechové místnosti. Stále bez vody. Když ji 
začal znovu vyslýchat. Řekla: "Prosím, mohu dostat trochu vody?". 

 
Potichu přistoupil ke džbánu s vodou, z něhož před Ní volně pil, nalil 
trochu vody do nádoby a řekl: "Fyzické potřeby? Myslel jsem, že se nad ně 
velekněžka jistě dokáže povznést," a pohrdavě Jí chrstl do tváře. "Takhle už 
dlouho nevydržím," řekla mu. "Neříkej mi, co se stane. Já ti to říkám. Nejsi 
v pozici, abys mi mohl cokoli říkat. Já vydávám rozkazy, ne ty. Vydržíš tak 
dlouho, jak rozhodnu, že vydržíš. Nemůžeš ani zemřít, pokud se 
nerozhodnu, že tě nechám, a nemůžeš žít, pokud tě nenechám! Pamatuj si 
to!" 

 
Po zbytek dne a v noci ji vyslýchali, bili a přiváděli, když ztratila vědomí, 
až nevěděla, kde je, co se děje a co se děje. 



Opravdu říkala ano, čemu říkala ne, nebo dokonce komu to říkala. Byla tak 
unavená; tak unavená. Její srdce bylo tak strašně těžké. Kdyby jen mohla 
spát, ale kdykoli se začala vzdalovat. Její vyšetřovatel ji uměl přivést zpět. 
"Prosím," žadonila, "prosím, nechte mě být." Pak se zalekla, že to řekla 
Hlavě chrámu, a vykřikla opačně: "Prosím, nenechávej Mě na pokoji." 
"Ne," řekla. 

 
Nebyla to však hlava chrámu. Nebyl tam, ani ji nemohl zachránit. 
Nevěděla, že už je mrtvý, na infarkt cestou k lodi, a že vidí Jeho energetické 
pole poblíž. Viděl, co se děje, a viděl, že kdyby k Ní promluvil, 
pravděpodobně by Ji povzbudil k tomu, aby řekla věci, které by tam říkat 
neměla. Snažil se Ji vyzdvihnout z Jejího těla. Moje Světlo tam bylo také, 
ale kdykoli se dostala na místo, kde by byla schopna se pustit a přijít k 
Jednomu z Nás, Jejímu tazateli se podařilo stáhnout Ji zpět. Lucifer Ji stále 
příliš držel v hrsti. Byla zmatená z mnoha hlasů, které se tam ozývaly. 
"Tohle si způsobuješ sama. Kdybys od začátku vyhověla, bylo by pro Tebe 
všechno mnohem snazší. Snažíme se Ti tu pomoci, ale Ty nám to 
nedovolíš. Stále se tvrdohlavě chováš, jako bys to věděl nejlépe. Podívej se, 
kam Tě nyní dovedlo myšlení, že víš všechno nejlépe. Zasloužíš si to 
všechno a ještě víc." 



POHYB PROBÍHÁ POD ZEMÍ 
 
Pozdě v noci ji vzali s rukama stále spoutanýma za zády a vedli ji po 
schodišti, které se vinulo kolem vnitřní strany vnější stěny věže, až se ocitli 
v nejpodzemnější komnatě. Tvář měla příliš oteklou, než aby dobře viděla, 
ale snažila se nějakým podivným, sebezpytujícím způsobem zaznamenat, 
kde se nachází, jako by na tom ještě záleželo a jako by stále chovala nějaké 
nejasné naděje, že bude fyzicky zachráněna. I kdyby mohla křičet, což se 
neodvážila. Nemyslela si, že by to přes vítr a moře slyšel někdo zvenčí: 
"Osvobodit se není možné," říkali Jí, jako by Jí četli myšlenky. "Už nikdy 
nebudeš volná." 

 
Jak sestupovali. Cítila závrať. Když Její oteklé oči zahlédly, kam Ji vedou a 
co s Ní zřejmě hodlají udělat, podlomily se jí nohy. Její věznitelé Jí zlostně 
přikázali, aby vstala, ale Ona nemohla. Ten, který se zdál být jejich hlavou, 
Ji strčil přes okraj schodů a nechal Ji spadnout na kamennou podlahu. 
Nemohla pád zastavit a tam si zlomila rameno. Nevšímali si toho. Odtáhli Ji 
ke kamenné desce, položili Ji na záda a připoutali ke kruhům po stranách. 
Řetězy byly velmi těžké pro případ, že by se začala jejich mučení velmi 
bránit, jak si všimli u jiných, ale Ona se nemohla pohnout. Měla příliš velké 
bolesti. To, že jí bylo řečeno, aby se nehýbala, jako by v ní v palčivé 
intenzitě oživovalo svědění, které na ni křičelo nejen z ran a octa na zádech 
a mnoha dalších místech, ale odevšad, kde se najednou chtěla hýbat. Začala 
sebou škubat bolestí a náhlým svěděním na zádech. Přikázali Jí, aby se 
nehýbala, a přiložili Jí šrouby k hlavě a bokům. Pokud se pohnula, šrouby 
utáhli. Oholili jí tmavé vlnité vlasy a spálili je. Čichali k nim, jako by to pro 
ně bylo kadidlo, a posměšně komentovali, jak strašně velekněžka páchne. 
Cítila se zahanbená i rozzuřená. 

 
Do místnosti vstoupili další dva lidé. Viděla, že jeden z nich je 
deformovaný, vypadá dementně a možná i retardovaně. Její hrůza se třásla a 
třásla zimou. "Co se děje, nedokážeš se zahřát svými velkými 
schopnostmi?" ušklíbl se jeden z nich. 



 

Další rozdělal oheň v malém vyvýšeném ohništi vedle ní. Začali v ohni 
rozpalovat nějaká železa. "Když je Velekněžce zima, má hlad nebo žízeň, 
musíme Jí dát napít, nakrmit Ji a zahřát; cokoli si Velekněžka přeje, 
musíme určitě udělat! Musíme Velekněžce posloužit... a po pauze... k 
večeři!" "A co je to?" zeptal jsem se. Pak se rozesmáli. 

 
Jeden z nich jí dal něco k pití, ale byl to lektvar s drogami, který vše 
zesiloval a nutil ji mluvit. Nemohla se přestat třást. "Podívejte se na Ni! 
Nemusíme dělat nic, abychom si získali Její přízeň, Ona už se v touze po 
nás přestala ovládat!" řekla další. 

 
"Pojďme si to s ní rozdat! Ošukejme ji hned, než bude mít orgasmus bez 
nás," řekla ta znetvořená. 

 
Ten, který to měl na starosti, řekl: "Drž hubu a zastav ji! Nejdřív ji musíme 
vyčistit a vylepšit. Ještě pro nás není dost dobrá. Nejdřív ji zahřeju." 
Přistoupil k Jejím nohám a pomocí žehličky je začal pálit na spodku. Jejími 
meridiány vyšlehl oheň. Když si uvědomila, že jí pálí nohy, usoudila, že i 
kdyby ji teď zachránili, je už pozdě. Byla zničená a už nikdy se nemohla 
uzdravit. Měla pocit, že nemá smysl žít bez nohou, po kterých by mohla 
chodit. 

 
"Už je ti teplo? Už je ti teplo?" ptal se jí ten dement, slintal na ni a prohlížel 
si ji. Bolestí ji polil studený pot. Když se vzepřela nebo vydala hlásku, 
utáhli šrouby, nadávali Jí latinsky a řecky a říkali Jí ekvivalent: "Drž hubu a 
krok." Všichni se snažili, aby se Jí to líbilo. 

 
Ten, který jí pálil nohy, jí začal klást otázky. Všechny je proklela a začala 
zuřit, vrčela a skřípala zuby jako divoká šelma. Ten dementní a ten druhý 
začali pronášet posměšné poznámky. "Mmmm, pečená kněžka k večeři." 
Strhával jí kousky nohou a při jejich pojídání vydával hlasité mlaskavé 
zvuky. "Taky pikantní! Dej nám ještě trochu, děvko!" Zavřela oči, aby to 
neviděla. Měla pocit, že ten dement už má penis v ruce, a taky že ano. 
Rozzuřila se ještě víc. Druhý 



jeden jí řekl, aby zmlkla a otevřela oči. Celým tělem jí projela odporná, 
palčivá bolest a v hlavě se jí ozvaly hlasy křičící bolestí. "Chirurgicky" jí 
vyvrtali do lebky malou díru a vrazili do ní trubičku, kterou jí mohli vhánět 
drogy přímo do mozku a měnit její vědomí, jak chtěli. Měla pocit, že se 
úplně zblázní, pokud nedokáže okamžitě vyskočit a zachránit se, ale 
vzpomněla si, že je připoutaná řetězy a oni jí ničí nohy. Rozzuřila se na ně, 
což v angličtině odpovídalo slovům: "Při moci bohů, proklínám vás! 
Proklínám vás do nejhorších pater pekla!" 

 
Když se rozchechtali, požádali ji, aby byla zticha. Pak se rozesmáli a řekli: 
"Už jsme v nejhorších patrech pekla a chceme Tě sem vzít s sebou. To není 
tak špatné, že?" 

 
"Ano! Je to hrozné! Okamžitě s tím přestaňte!" 

 
"Může to být ještě horší," řekla ta, která ji pálila na nohou. 

 
"Slyšeli jsme, že velekněžka zvládne všechno. Na bozích nezáleží. Tvoji 
bohové Ti teď nemohou pomoci. Kdo si myslíš, že Tě zachrání? Nejsou 
bohové, kteří by měli moc Tě zachránit, a nejsou bohové, kteří by měli moc 
nás zatratit. Když Ty máš takovou moc. Přinutíš nás přestat!" Zavřela oči v 
tiché modlitbě. Jeden z nich řekl: "Otevři oči! Podívej se na nás! Nevidíš to! 
Myslíš si, že ostatní nevidí, co by měli vidět! Ty nevidíš, co potřebuješ 
vidět! Podíváš se na všechno, co jsi nechtěl vidět! Chceme, abyste viděli 
všechno! Chceme, abyste se od ničeho nedokázali odvrátit." "To je pravda. 

 
Řekli jí, že si dají pozor na všechno, co dělají, protože se jí chystají 
odříznout víčka. To dělali velmi pomalu a přesně, po celou dobu Jí 
přikazovali, aby se nehýbala, a utahovali šrouby, když jen ucukla, když 
řezali nebo se vrátili s ostřím poté, co z něj setřeli krev. Všechno dělali 
pomalu a přesně, jako by dělali jen lékařské pokusy. 

 
Dali jí trochu času na zastavení krvácení, kterému pomohli další slanou 
vodou. "Jejda," říkali někdy, aby ji záměrně vyděsili. 



že ji příště uvrhnou do slepoty, ale jejich uklouznutí bylo většinou záměrné 
a bavilo je zvyšovat její hrůzu. Bolest způsobila, že omdlela. 

 
Nevěděla, jestli spí, nebo bdí, když uslyšela hlasy: "Kam tě dostali tvoji 
bohové? Dostali Tě sem. Myslela sis, že Tě bohové mají v oblibě? Pokud Ti 
bohové byli nakloněni, museli Tě zachránit už dříve. Tolik k tomu, jak 
dokonalá a dobrá a nadřazená a chytrá jsi předstírala, že jsi! Jsi méně 
oblíbený než my, my teď máme moc!" 

 
Pak jí ten u nohou začal lámat kosti v chodidle, jednu po druhé, velmi 
pomalu a záměrně, napínal jí chodidlo a činil napětí nesnesitelným, než jí 
kosti zlomil. S každou kostí, kterou zlomil, něco řekl. "Zasloužíš si to a 
ještě mnohem víc. Nikomu jsi nepomohla. Udělala jsi ze sebe příliš 
důležitou osobu. Neposlouchala jsi ostatní tak, jak jsi měla. Myslíš si, že 
víš, co děláš, ale není tomu tak. Myslíš si, že máš pravdu, ale není tomu tak. 
Myslíš si, že máš pravdu, když nenávidíš Římany, ale nemáš. Měl jsi být 
milující. Co dělá velekněžka, která někoho nenávidí? Velekněžka má 
milovat každého a pomáhat každému, kdo k ní přijde, ale Ty jsi nikomu 
nepomohl a každého jsi nenáviděl. Nejsi žádná Velekněžka a nikdy jsi 
neměla sedět na jejím místě. Nemělo by ti být ani dovoleno chodit po 
povrchu Země." 

 
Když se zdálo, že chce něco říct, ten, kdo jí velel, jí znovu přikázal: "Mlč, 
pokud Ti neřekneme, abys mluvila. Pokaždé, když nebudeš mlčet, otočíme 
šrouby." 

 
Propadla bezeslovné hrůze. Jedna její část chtěla vzlyknout, ale při prvním 
náznaku vzlyku utáhli šrouby. Praskající zvuky Ji děsily stejně jako bolest a 
záda se Jí napínala hrůzou z každého zlomení. Snažila se nad tím povznést, 
ale on Ji bedlivě sledoval a zřejmě věděl, kdy má kost zlomit. Výkřik Jí 
pomohl od bolesti, ale nedovolili Jí to. Když sebou cukla, když jí zlomil 
kost, ostatní utáhli šrouby. Všimli si, že se prohýbá v zádech, když jí působí 
bolest. Jeden z nich se přes ni přenesl. Křičel: "Ležte klidně!" Udeřil do ní. 



pánev na kamennou desku takovou silou, že ji rozbil Jeden z nich ji začal 
znovu neúnavně zasypávat otázkami o všem, co si mysleli, že by mohla 
vědět, včetně moci a magie Chrámu, o jeho rituálech, bohatství a dokonce i 
o jeho knihovně. Nedokázala přemýšlet. Když nechtěla mluvit ani o 
knihovně, jeden z nich řekl: "Jistě není problém nám o knihovně říct. Jsem 
si jistý, že bys chtěla, aby si Římané tyto věci přečetli a naučili se přemýšlet 
tak, jak to děláš Ty." "A co ty?" zeptal se. 

 
Začala mumlat a klopýtat ve svých slovech. "Ne! Ne!" 

křičela, "Přestaň! Přestaň!" 

"Ticho! Nemůžete nás zastavit. Nikdo nás nezastaví," odpověděl Jeden. Ten 
dementní utáhl šrouby. "Jako velekněžka už nemáš žádnou moc. Stejně jsi 
neměla žádnou skutečnou moc, jen tu, která ti byla dána. Byla jsi svržena ze 
svého vysokého postavení a nikoho to nezajímá! Můžeme si s Tebou dělat, 
co chceme, a nikoho to nezajímá! Nemáš žádnou hodnotu pro sebe ani pro 
ostatní, pokud s námi nemluvíš a neříkáš nám, co chceme slyšet," 

 
Stejně jako fyzická bolest a vědomí, že to bude ještě mnohem, mnohem 
horší, ji děsila bezcitnost. Bezcitnost pro ni znamenala, že krutost nemá 
hranic, a to jí nahánělo hrůzu. Ta u jejích nohou řekla: "Proč jsi byla tak 
hloupá, že ses snažila pomáhat lidem, kteří o Tebe nestojí? Myslíš si, že 
máš na světě moc? Nemáš! Teď jsi naše, ale tehdy. Vždycky jsi byla naše, a 
tak si s Tebou můžeme dělat, co chceme. Budeme se s Tebou bavit, jak jen 
to půjde, a pak Tě zahodíme!" "To je pravda. 

 
Všichni to hlasitě a nadšeně potvrzovali chrčením, řevem, křikem a 
odporným smíchem, doprovázeným všemi druhy společenských 
nechutností: pliváním, slintáním, dupáním, prděním, říháním, močením, 
hopsáním, pohyby, které vzrušovaly přítomné psy, a vedli si, jako by to 
byla velká oslava, a pro ně to oslava byla. "Můžeme Tě ošukat a můžeme 
Tě sežrat, když budeme chtít, a taky to uděláme," říkali Jí a po celou dobu 
se zdálo, že ten dement s potěšením opakuje stále dokola určité fráze, které 
se zdály být těmi nejklíčovějšími pro proniknutí hluboko do Jejího 
podvědomí. 



 

Křičela na ně: "Nemůžete mi dělat takové hrozné věci a nutit mě mlčet! 
Nemůžete mi způsobit tak strašnou bolest a říct mi, že nesmím vydat ani 
hlásku. Copak nemáte žádné city? Jak můžete být tak bezcitní? Nenávidím 
vás! Vždyť nejste ani lidé!" Vřískala a ječela vzteky a jako všechny pekelné 
šelmy se jí to vracelo zpět do uší; štěkání, syčení, vrčení, huhlání a vytí s 
posměšným smíchem spolu s opakovaným recitováním: "To ty nejsi člověk. 
Říkáš, že jsme bezcitní, ale to Ty jsi ten, kdo tu nenávistně křičí. Ty jsi ten, 
kdo se musí podívat na to, kdo je tu bez srdce!". 

 
Ten u Jejích nohou chladně řekl: "Máme spoustu pocitů a jedním z nich je 
nenávist k ženě, která se nenaučila, kde je její místo." 

 
Rozzuřeně ze sebe vydala další zvuky vzteku a zavrčela: "Jsi stejný jako 
všichni Římané, kteří chtějí ovládnout lidi a nezajímá je, co si o tom myslí a 
co k tomu cítí! Nevidíte, co ve skutečnosti děláte! Proč nevidíš, co děláš? 
Protože jste všichni hloupí a nenávistní lidožrouti a kanci! Nevidíte, o co 
jsem se snažil. Nevidíte vůbec nic. Jste prostě hloupí!" 

 
Ta, kterou neviděla, řekla: "Aha? Copak v Delfách nikdo takový není?" 

"Ne!" řekla. 

"Opravdu, jsi si tím jistý? A co hlava vašeho městského státu? Nebyl snad 
hloupý?" 

 
Cítila, jak se na něj zlobí: "Ano!" řekla. "Hloupý, hloupý, hloupý," říkala si 
dál ve Svém velkém hněvu na to všechno. 

 
Zeptal se jí tedy na ostatní a získal poměrně dost informací, aby mohl 
zjistit, kdo pomůže Římu ovládnout Řecko. Ostatní se při tom smáli a ten 
dementní říkal: "Velekněžka nás poučí tím, že nám řekne, jak jsme hloupí! 



Ten, kdo se jí ptal, řekl: "Hloupé lidi nemůžeš poučovat, to už bys měla 
vědět! Ty jsi ten, kdo je hloupý! Proto jsme my tady a Ty jsi tam!" 

 
Bolest a drogy ji dostaly do míst, kterým nerozuměla. Někdo další se tam k 
nim připojil. Velekněžka to vycítila, ale měla halucinace, že je to někdo z 
Chrámu. Začala s ním mluvit, jako by s ním mluvila o pokročilé hodině, 
kterou vyučovala. Byli nadšeni. Začal jí klást otázky, ale některé z nich jí 
dávaly najevo, že není tím, za koho ho považovala, a něco v ní vědělo, že 
některé věci nemá říkat. Chvíli mluvila, a když přestala, jeden z nich se 
ušklíbl: "To je ta velká velekněžka, která všechno ví a chtěla zachránit 
Řecko! Myslela si, že zachrání svět! Ty přece nemůžeš zachránit svět! 
Všichni jsme příliš hloupí! Jak hloupé od Tebe, že jsi promarnila sebe 
sama, abys zachránila lidi, na kterých Ti nezáleží, protože jsou všichni 
příliš hloupí. Nic nezachráníš! Nemůžeš zachránit ani sám sebe! Když jsi 
tak vševědoucí, k čemu Ti to bylo dobré!" "K čemu Ti to bylo dobré? 

 
Velekněžka začala znovu vrčet. "Buď zticha, ženo! Nikdy ses nenaučila, 
kde je tvé místo! Představený chrámu asi nebyl moc dobrý člověk, když Tě 
tam nechal takhle se chovat!" 

 
"To bys nevěděl!" Zavrčela. "Na tom nezáleží. Je 

pryč." 

"A kde?" Její vyšetřovatel se zeptal. 
 
 
"Já nevím," řekla. Utahovali šrouby tak moc, že si myslela, že to nevydrží, 
aniž by jí praskla hlava. Začala se na kamenné desce převalovat sem a tam. 
Zlomené kosti se jí při tom kroutily, ale ve srovnání s bolestí, kterou jí 
způsobovali teď, si toho téměř nevšimla. "Kde je?" dožadoval se. 

 
Omdlela a probudila ji bolest a pak okamžitý strach z toho, co jí teď dělají. 
Vypálili jí jeden z ušních bubínků. 



říkala, že asi neodpovídá, protože neslyší, a tak to opravovali, aby lépe 
slyšela. 

 
"Já nevím!" Křičela a křičela a křičela. 

 
"Mlč," přikázal jeden z nich, "nebo nás donutíš, abychom ti vyřízli jazyk!" 

 
"Blbost! Hlupák! Hloupý! Je hloupá, hloupá, hloupá!" opakoval ten dement, 
zatímco plánovali, jak jí vyříznout jazyk, a probírali všechny hrůzné 
způsoby, jak by to mohli udělat, od toho, že jí ho hodí do krku a udusí ji, 
přes utopení ve vší krvi až po to, že jí budou dávat malé kousky a nutit ji je 
polykat. "Ne! Já chci sníst její jazyk!" řekla další. 

 
"Všechny jsou dobré! Udělejme je všechny!" říkal ten dement na každý 
nový nápad. "Pojďme jí teď do krku a jazyk jí vyřízneme později," řekl 
jiný. "Proč čekat na zábavu!" Její hrůza ji přiměla zmlknout. 

 
"Teď se dozvíš, k čemu máš ústa!" řekl jeden z nich. Nesměla odpovědět. 
Nemohla odpovědět, protože jí nutili otevřít ústa a strkali jí tam prsty, jako 
by jí chtěli vytrhnout zuby. "Ještě ne," řekl jeden z nich. Uvidíme, jestli nás 
nejdřív kousne." 

 
Pokusila se je tehdy kousnout a oni jí řekli, že to byl špatný nápad, protože 
si to jen zhoršila. Vytrhli jí přední zuby, jeden po druhém, a hodili jí je do 
krku. Pak Ji začali znásilňovat do krku, hluboce ji znásilňovali; bušili do ní 
předměty v ostatních otvorech a dělali další věci, které v zoufalé nevolnosti 
a dávivé, dusivé hrůze nedokázala sledovat. Stále slyšela, jak na Ni křičí: 
"Když toho tolik víš, proč se nedokážeš zachránit? Kde jsou teď všechny 
Tvé schopnosti? Nemáš právo nás zpochybňovat! Nemáš právo nám říkat, 
co máme dělat! Nevíš nic, co bychom potřebovali vědět. Nepotřebujeme, 
abys nám říkal, co máme dělat! Kdo jsi, abys nám říkal, co máme dělat? O 
všem už rozhodli důležitější lidé než Vy! Když toho Ty a Tvoji bohové 
tolik víte, kde jsou teď Tvoji bohové? Vaši bohové Vám teď nemohou 
pomoci, protože Vy bohy nepřijímáte. Nikomu nenasloucháte. 



Myslíš si, že víš víc než bohové. Jsi falešný! Řím má bohy mocnější než 
Řecko. Tvoji bohové Tě zklamali, jinak by Řím nemohl Řecko ovládnout. 
Římští bohové nemají rádi řecké bohy." "Římští bohové nemají rádi řecké 
bohy. 

 
Když už cítila, že je téměř mrtvá udušením, povolili, protože ji ještě 
nechtěli zabít. Musela tam lapat po dechu, dávit se zvratky, a jakmile si 
mysleli, že má dost vzduchu, další ji znásilnili do krku. Když skončili. 
Nebyla při vědomí, ale ani úplně mrtvá. Chrstli na ni vodu, aby ji oživili, a 
ona se probrala v domnění, že ji topí. Neodvážila se vydat ani hlásku. Ani 
se nehýbala. Teď se krčila hrůzou. Sotva dýchala a doufala, že si 
nevšimnou, že se probrala, ale to ji moc nepotěšilo, protože si uvědomila, 
že stále něco dělají. Chrstli jí na nohy slanou vodu a Ona sebou trhla, aniž 
by si uvědomila, že to udělala. 

 
"Ona se neučí!" řekl jeden z nich. Rozzlobeně ji odvázali. Nemohla se 
postavit, ale přesto ji táhli ke skřipci. Uviděla, jak se na podlaze pohybuje 
velký had. Vypadal jako krajta z Chrámu a výhružně k Ní zvedl hlavu. 
Položili Ji na skřipec a začali Ji natahovat, čímž Jí způsobili záchvaty 
bolesti. Začala mezi zaťatými zuby vrčet vzteky, které nabývaly na 
intenzitě, čím víc Ji na skřipci natahovali, až zuřila jako divoké zvíře a 
dělala takový hluk, že je napadlo, že by si mohla myslet, že má sílu se ze 
skřipce vymanit. Znovu Jí řekli, že nemá žádnou moc, a přikázali Jí, aby 
byla zticha, ale Ona je neslyšela. Když Její vztek svými příkazy nezastavili, 
začali Ji topit a dusit mokrými hadry. "Kdo je ta bestie?" vrčely na Ni ve 
svém vzteku. "Jsi stejná bestie jako všichni ostatní, a nezapomeň na to!" 

 
Topila se a oni věděli, kdy přestat a nechat ji vrátit se, aby to mohli udělat 
znovu. Posílali Ji dolů do hrůzy, která neměla žádnou důvěru a zdálo se, že 
nemá žádný konec své rostoucí intenzity, ani žádné dno, dokud neomdlela 
jen na tak dlouho, jak Jí dovolili. Snažili jsme se ji pak dostat, ale měla v 
sobě příliš mnoho sebenenávisti a studu a příliš mnoho odsudků vůči sobě, 
než aby se pustila, nebo dokonce než aby věděla, jestli by ji puštění dovedlo 
do 



nemilující světlo nebo milující světlo nebo znovu do původní temnoty. Byla 
velmi vyděšená a zmatená, jako už dlouho předtím. Prožívala Mé Světlo i 
Otce Projevu jako těsně nedosažitelné a mučitelé přestávali s jejím dušením 
a utápěním těsně před smrtí. Věděli přesně, jak moc Ji nechat dýchat, aby 
nestačila překonat vyčerpání z boje, a pak Ji znovu utopili, přemohli Její 
síly a ještě více Ji vyčerpali do hrůzy, které nemohla uniknout ani smrtí. 

 
Mimo jiné jí říkali, že je blázen, když bojuje o život, že nemá pro co žít, že 
kdyby se naučila poslouchat své nadřízené, nebyla by v této situaci, že 
kdyby se vzdala a nechala to být, mohla by zemřít a mít to za sebou, a pak ji 
přivedli zpátky těsně před smrtí a řekli jí, že nemůže ani zemřít, pokud se 
nerozhodnou to dovolit. Také Jí řekli, že se nemůže vzdát a zemřít, protože 
musí mít všechno pod kontrolou natolik, že se nemůže ani vzdát a zemřít, a 
že se Jí jen snaží pomoci tím, že Ji učí, jak se vzdát a nechat zemřít, a to i 
na smrt. Dělali to znovu a znovu, někdy Jí do krku nalili trochu vody, aby 
cítila, že nemá sílu to ze svého těla udržet. Ve chvílích vědomí během toho. 
Slyšela, jak ten, kterého se bála, že je nejvíc dementní, protože tak teď 
vypadali všichni, dokola opakuje: "Jo, bestie, všichni jsme bestie. Ty jsi 
taky šelma, holčičko, nezapomeň na to!" 

 
To bylo přerušováno záchvaty nenávistného smíchu. V dalším okamžiku 
vědomí. Viděla ho, jak stojí uprostřed psů a sexuálně vzrušuje sebe i je. 
Znovu se pohyboval v jejím zorném poli, jako by byli všichni ve 
stroboskopickém osvětlení. Viděla, jak si to rozdává s jedním z těch psů v 
horečce, zatímco ostatní psi tam kolem něj štěkali, poskakovali a škubali 
sebou, jako by také ejakulovali. Když se pokusila na okamžik zaostřit, aby 
se přesvědčila, zda to opravdu vidí. Svýma fyzickýma očima nic neviděla a 
bála se, že začíná být stejně dementní jako oni. Když jí tam bolest ze 
stojanu trhla tělem, řekli: "Podívej, ona sebou taky škube! Líbí se jí to! 
Udělej to ještě jednou. Tohle před námi skrývala! Ona tady taky prožívá 
orgasmus! Má tajné orgasmy." 



Byla příliš slabá na to, aby dělala cokoli jiného, než se snažila nabrat trochu 
vzduchu, po kterém ji zoufale hnalo její tělo, ačkoli nechápala, proč její tělo 
dál bojuje o život. 

 
"Zatajovala nám svou odpověď, ale teď nám ji musí dát!" řekl jeden z nich. 
Zachvěla se a oni to také nazvali orgasmem a trápili ji dalšími poznámkami, 
na které nemohla reagovat. "Podívej, líbí se jí to! Udělejte jí to ještě jednou! 
Ona to chce! Jen předstírá, že to nechce! Dáme jí to!" 

 
Blábolila k předchozímu představenému chrámu, jako by tam byl, a prosila 
ho, aby jí pomohl, zachránil ji a uzdravil. Cítila jsem, že to bylo Mé Světlo, 
ke kterému mluvila. "Nikdo není nikdy zachráněn! Pokud opravdu nemáš 
magické schopnosti, nemůžeš se zachránit ani Ty! Pokud máš magické 
schopnosti, kde jsou? Čekala jsi příliš dlouho, než jsi se zachránila, teď už 
jsi příliš daleko!" A tak jsem se na ni podívala. Mučitelé řekli. 

 
Blábolila dál, jako by to byla pravda. Pak se rozhodli, že si s ní budou hrát a 
uvidí, co se stane. Při svém blábolení mumlala nejrůznější věci. Oni už měli 
své vlastní plány, ale vzali si od Ní nějaké náznaky, aby si s Ní krutě 
pohráli. Sundali Ji ze stojanu a odnesli zpět ke kamenné desce. Byla 
bezvládná. "Jestli je skutečný, proč si pro tebe nepřijde hned?" Na to 
neměla žádnou odpověď. Pokračovali: "Určitě chce, abys trpěla, určitě 
chce, abys hodně zaplatila a obětovala se tady. Musí nás k tomu zmocňovat, 
jinak by Tě už dávno odnesl. Nesmí být tak mocný ani jako římské řetězy." 
Hrubě se smáli své vlastní chytrosti a Jejím domnělým halucinacím. 

 
Říkali jí to, zatímco ona tam ležela bezvládná a zároveň prováděli nějakou 
vnitřní práci na jejích genitáliích. "Nemyslí si, že vypadá dobře, ale Ona 
neví, co doopravdy chce. Proto není dost dobrá. Jestli se má teď nechat 
zachránit, tak ji pro něj nejdřív vylepšíme. Chrstli na Ni trochu vody. 
"Čistíme Tě, abys 11 vypadala hezky, až Tě zachrání. "Ach, děkuji vám," 
řekla. Obrátili na sebe oči v sloup. "Ach, ty moje vlasy. Moje krásné vlasy 
jsou pryč." 



Pak řekli: "Počkejte! Ještě není připravená. Už se jí nelíbí její vlasy. 
Upravíme jí vlasy i pro něj. Nechceme, aby měla pocit, že nevypadá dobře, 
když má být zachráněna. Upravme ji. Udělejme ji ještě lepší, než byla. 
Vylepšeme Ji, aby ji peklo chtělo ještě víc. Víme, co chce. Udělejme Ji ještě 
přitažlivější." 

 
Začali jí do lebky zatloukat malé hřebíčky. "Uděláme Ti nový účes," řekli 
jí. Vykřikla bolestí. "Přestaň křičet. Tvůj zachránce nemá rád křik." Když Ji 
to neumlčelo, pohrozili Jí, že Ji budou dusit dál. Dali Jí malou hadičkou 
navíc šňupnout drogy a řekli: "Teď už jsi na něj připravená." "To je 
všechno," odpověděla. 

 
Najednou do místnosti vnikl vítr, jako by se otevřely velké dveře, a oni jí 
řekli, že to musí být pravda. Přece jen bude zachráněna. Zhasli všechny 
zdroje světla kromě ohně po Jejím boku, jako by to udělal vítr, a chovali se, 
jako by je vítr také odvál zpět. Řekli Jí, že se všichni té síly bojí a že ten, 
kdo to dokáže, musí být ten, kdo Ji zachrání. Pak do místnosti vstoupila 
hlava delfského městského státu, která Její mučení sledovala z tajného 
místa. Myslela si, že je to Hlava chrámu, což Jí nepřipadalo tak absurdní 
jako jim. Hlava městského státu vešla a předstírala, že Ji jde zachránit, a 
řekla: "Jsem tady, miláčku. Konečně jsem tady!" Vylezl na kamennou 
desku, na níž ležela, jako by se Ji chystal vyrvat z otroctví, a sexuálně si Ji 
vzal. Otevřela se mu, jako by byl skutečně tím, koho miluje. Hlava 
městského státu Ji v tomto stavu znásilňovala a přiváděla Ji k orgasmu. Byl 
na Ni tak rozzuřený kvůli tolika věcem, že do Ní bušil nahoru a dolů, 
zatímco do Ní přirážel a ejakuloval. Když začala křičet bolestí, všichni se Jí 
nenávistně smáli a vysmívali se Jí, že se nedokáže vzdát kontroly a nikomu 
se nepoddá. "Pro Tebe není záchrany. Neexistuje žádná cesta ven. Jsi 
blázen, který se jen klame!" říkali jí. 

 
Nechtěli jsme ji tam opustit, ale cítili jsme, že naše přítomnost tak blízko ní 
ji spíše mate, než aby jí pomáhala a prodlužovala její schopnost zůstat 
naživu. Nechtěli jsme, aby to tak bylo, nebo aby si myslela, že Naše 
přítomnost znamená, že souhlasíme s tím, co se děje. 



k ní. Rozhodli jsme se, že se stáhneme, dokud se nebude zdát, že je 
připravena opustit své tělo. Když jsme se stáhli, přineslo Jí to také mnoho 
problémů a zmatků. Nejenže nebyla zachráněna, ale nyní měla kolem sebe 
temné ticho, v němž se cítila opět velmi vyděšená a opuštěná, ale navíc nyní 
ztrácela trochu vědomí a mohla kvůli tomu méně trpět. Její podvědomí to 
však všechno živě prožívalo a drogy to ještě zhoršovaly, než by tomu bylo 
jinak, oživovaly všechny smyslové vjemy a otevíraly jim Její podvědomí. 
Předvídal jsem, že bude problém vyzdvihnout Ji z těla, protože si byla jistá, 
že se navždy odebere do temnoty. Chtěl jsem, aby Ji Tělo uchopilo dřív, 
než klesne příliš hluboko, ale Tělo na Ni bylo tak rozzlobené, že to 
dopustilo, že Ji nechalo klesnout příliš hluboko, než Jí pomohlo Mé Světlo 
zvednout. Nemohl jsem Ji zvednout příliš daleko ke Mně. Myslel jsem si, 
že se brání, a Její stud byl, jako by se znovu ocitla v rovině zvratu, ale to 
nebylo všechno. Ještě jsem si neuvědomil, že tomu Tělo brání tím, že Ji drží 
příliš pevně v hněvivém sevření, které Jí vtisklo, že to je pocit Mého Světla 
vůči Ní. 



ZÁVĚR ŽIVOTA VELEKNĚŽKY V DELFÁCH 
 
Mysl velekněžky už sotva fungovala a ona se ponořila do mnoha otisků, 
které si původně vytvořila o světle, aniž by byla schopna pochopit, co jsou 
zač. Tyto otisky se v Jejím podvědomí intenzivně dobíjely. Některé z těchto 
vtištěných soudů byly, že světlo je chladné, bezcitné a lhostejné, že světlo 
se stará jen o to, co chce, že světlo Jí může udělat cokoli, protože necítí a 
nezáleží mu na tom, že světlo zajde za každou cenu, aby zvítězilo, že ji 
světlo opustí, kdykoli to opravdu potřebuje, že jí světlo zlomilo srdce, 
protože tak moc chtěla mít milujícího společníka a místo toho dostala 
nenávist, že světlo ji nemiluje a nezajímá se o ni ani o její zkušenosti, že 
světlo nikdy nebylo a nebude ochotné a schopné jí pomoci nebo ji před 
něčím zachránit, že se nechala oklamat svým vlastním vnímáním a že ji 
světlo nastražilo, aby si z ní dělalo blázny. Upadala do hořkosti, a i když 
jsem Jí to nemohl vyčítat, nemohl jsem Jí ani pomoci. 

 
Ležela v tom všem, zatímco oni diskutovali, jako by to, co už zažila, nebyl 
žádný problém. Občas ještě křičela a mumlala věci, které je rozzuřily. 
Mysleli si, že už z Ní dostali tolik informací, kolik jen mohli, a ze všech 
těch hrozných věcí, o kterých se bavili, že by mohli a chtěli udělat, se 
rozhodli, že jí teď vyříznou jazyk. 

 
"Pořád má rty," řekl jeden z nich. "Ještě se nenaučila, kde je její místo. 
Musíme jí vyříznout jazyk," řekl další. "Sama si o to řekla." Jeden z nich 
uchopil Její jazyk horkými kleštěmi, které pálily přímo skrz to, že ho 
uchopily, a uřízl jí přední část jazyka. Upekli si ho a snědli. "Teď nás 
nemůžeš obtěžovat mluvením," řekli Jí, "tak navždy mlč!" 

 
Pak jí vyndali mandle, dali je psům a vykauterizovali jí hrdlo a dásně. Když 
vydávala dávivé zvuky, začali jí lámat prsty, jeden po druhém. "Teď už to 
vypadá spíš jako opravdová vagína," 



deformovaný řekl. Nemohla polykat a bála se, že spolkne i to, co jí zbylo z 
jazyka. Znovu ji znásilnili do úst. Znovu a znovu se na ni vrhali, jeden po 
druhém, až už nevěděla, kolik jich je. Pak už z Ní nezbylo skoro nic a 
několikrát jsem si myslel, že tam určitě umře, zejména kvůli suchým 
záchvatům a dušení, které jí způsobovali svými bušícími penisy. Stěžovali 
si, jak je nudné znásilňovat velkou velekněžku, protože Ona je tak 
bezpohlavní a nedá jim, co chtějí. Začali ji brutálně znásilňovat bušícími 
předměty falického typu. S každým kolem do ní vkládali větší předmět 
falického typu a křičeli na Ni: "Stačí to? Stačí to? Co je potřeba, aby 
velekněžka ztratila kontrolu nad sebou samou v orgasmu?". 

 
Nevěděli, co ji tak dlouho drželo při životě. Otevřeně si blahopřáli ke svým 
schopnostem a říkali Jí, že je stále naživu díky jejich dobré péči. Oběti 
mučení byly pro některé římské lékaře lepší než mrtvoly, protože to bylo 
živé tělo a oni mohli vidět, jak živé tělo reaguje. Byl tam jeden římský 
lékař, který se z toho učil, jak jen mohl. Byl velmi pyšný na svou precizní 
práci a často ejakuloval silněji, než kdyby souložil. 

 
Dáme ti najíst, abys neumřela hlady," řekl jí jeden z nich. "Pro sebe !" 

zakdákal ten zdeformovaný. 

Chystali se jí stáhnout kůži z paží. Když kůži odlupovali pomaleji, chladněji 
a přesněji, bolest byla nesnesitelná. Nechápala, jak to všechno může přežít, 
a bála se, že opravdu nemůže zemřít, pokud ji nenechají. 

 
"Nenecháme tě zemřít," řekli jí. "Bavíme se příliš dobře!" 

 
Jak se to často stává s odrazy popírajících duchů, jako by ji znali do 
nejmenších podrobností. Řekli Jí, že jako taková vysoká, duchovní kněžka. 
Neměla by dýchat nosem a ústy. Nebyla schopna dosáhnout stavu bezdeší, 
jak to někteří dělali v roce 



chrámu. To v ní ještě více podpořilo pocit sebenenávisti a pochybností, ale 
jejich metoda v ní vyvolala ještě větší hrůzu, o čemž nevěděla. Když se lidé 
doslechli o stavu bezdeší, mnozí si mysleli, že nedýchat nosem a ústy 
znamená, že musí dýchat kůží. Mučitelé Jí řekli, že Jí pomáhají dýchat kůží, 
protože Její dušení jim neukázalo, že to dokáže. Nasypali Jí na ruce 
kamenec, a když to dělali, dali Jí ještě trochu do úst. "Voda," zamumlala 
pak. "Ano, samozřejmě. Vaše nejvyšší kněžka!" Pak se ten dementní, 
retardovaný a deformovaný vymočil do Jejích úst. Když se pokusila ústa 
zavřít, další jí je násilím otevřela. Byla nucena ji spolknout. 

 
"Vidíš, líbí se jí to. Jen si nedá říct, co se jí opravdu líbí! Dáme jí ještě 
trochu víc! Chceme Jí dát to, co chce, ať už předstírá, že se jí to nelíbí, nebo 
ne!" Všichni se na Ni pak vymočili. 

 
Léky, které jí dali, nebyly anestetika. Brali drogy s různými 
psychedelickými účinky a Ona se brzy ocitla v dalším pekle podivných vizí, 
zkreslených zvuků a zesílených pocitů. Nezdálo se jí, že by to trvalo 
dlouho, než na ni zaútočily škodlivé pachy. Zdálo se Jí, že do ohně 
přikládají věci, které strašně páchnou. Byly to kusy kůže, vlasů, kostí a 
hoven. Měla pocit, že se pozvrací, ale neodvážila se. "Jen po Tobě uklízejí," 
říkali, strašlivě se Jí smáli a mlaskali, když něco z toho snědli. "Jsi tak 
nechutná, jako prasnice, která po sobě neumí uklidit. Myslíš si, že jsme 
odporní. Ty jsi odpudivá," řekly Jí. 

 
Do úst jí vložili několik opečených kousků její vlastní kůže. Když se Její 
tvář zachmuřila, řekli Jí: "Nejsi v pozici, abys byla vybíravá v tom, co jíš. 
Pak na Ní začali provádět nějaké chirurgické zákroky, a přestože 
vyčerpáním bolestí omdlela, znovu Ji svými léky probudili, aby zjistila, že 
Jí do úst vložili kusy jater a dalších částí těla. Odstranili jí žlučník a nalili jí 
žluč do krku. Odstranili jí většinu pravého prsu, opekli ho a snědli přímo 
před Ní, přičemž jí dávali malé kousky a nařizovali jí, aby je spolkla. 



Během její "malé přestávky", jak ji nazývali, odpočívali. Pak jí rozbili 
hrudní kost, vyřízli srdce, upekli ho a snědli. Pak se rozhodli uříznout jí 
nohu. Upražili ji, snědli a zbytek hodili psům. Když ji psi ke své 
spokojenosti ohlodali, vzali si ji zpět. Stále Ji uráželi jako příčinu toho, jak 
jsou sexuálně neuspokojení, vylezli na Ni a začali Jí znovu lézt do chřtánu, 
přičemž další z Její pochvy vytloukali kost z nohy. Doslova do Ní bušili z 
obou konců, což jim přinášelo ještě větší uspokojení, když Ji znásilňovali 
do krku, dokud se v jakési drogami poháněné ejakulaci nezkřečovali, 
nezakopli o Ni, stále sebou škubali jako psi, potáceli se po místnosti jako 
šílenci, dokud se nesložili na podlahu a neleželi tam, kam spadli. Leželi tam 
jako omráčení a upadli do spánku, který trval poměrně dlouho. Pak Jí 
dopřáli malý "odpočinek", ale ve skutečnosti to byl odpočinek pro ně. 
Přesto k Nám nemohla přijít a My jsme nevěděli proč. Cítila jsem z toho 
všeho takovou hrůzu, že jsem se na ni nemohla ani podívat, ale věděla jsem, 
že musím. 

 
Začali se probouzet a rozhodli se, že ještě neskončili. Šlapali po ní, močili 
na ni, káleli na ni a celou ji potřísnili. Kroutili Jí krkem, až jí ho zlomili. 
Drtili Ji na prach všemi možnými způsoby, které je napadly, až ji nebylo 
možné poznat a téměř nebylo poznat, že je vůbec člověk. Zatímco to dělali, 
křičeli na Ni: "Jen do toho a zemři, protože teď to po Tobě chceme! 
Nechceme Tě už nikdy vidět!". Udeřili Její pánví o kamennou desku, na 
které ležela, a zlomili místo, kde se Její pánev spojovala s páteří, a pak. Její 
páteř na mnoha místech, jak se zuřivost jejich úderů a nárazů stupňovala. 
Byla v bezvědomí. Krvácela ze všech otvorů a ten dement to olizoval, 
stejně jako psi, kteří na ni teď také skákali. Stále nebyli spokojeni, roztavili 
trochu olova a říkali Jí, že je velká, zející, temná díra, kterou nikdo nemůže 
uspokojit. Jakmile bylo olovo dostatečně roztavené, zvedli Její pánev, 
polámané kosti a všechno, a nalili ho dovnitř. Přeteklo a celou oblast 
propálilo. I když nevěděli, že jí ještě zbylo nějaké vědomí. Vykřikla v 
agónii a upadla do bezvědomí. Jakmile olovo dostatečně vychladlo, 
odvázali Ji a strčili na podlahu. 



Psi ji začali trhat. Zdálo se, že had si dává na čas, aby k Ní doklouzal, a 
cestou polykal odhozené hrudky čehokoli. Had křižoval po celé délce Jejího 
těla a pak, nedbaje na psy, se ovinul kolem celého Jejího těla a začal se 
tisknout. Jak se had mačkal. Vydala silný a dlouhý výkřik, který se nezdál 
být vůbec lidsky možný. Její mučitele to vyděsilo natolik, že málem utekli z 
místnosti. Had pokračoval v mačkání, dokud křik neustal, a pak Ji kousl do 
třetího oka, jak to vždycky chtěl udělat. 

 
O několik dní později hodili znetvořené tělo velekněžky na schody chrámu. 
Velekněžka i ostatní lidé z Chrámu, kteří uprchli, byli již římskými 
infiltrátory v očích lidu silně zdiskreditováni. Římané chtěli snížit moc, 
pověst a vliv Chrámu a to se jim podařilo. Ačkoli pohled na ostatky Jejího 
těla byl děsivý, mnozí lidé do té doby jen tupě zírali a nezdálo se, že by je 
Její osud nějak znepokojoval. Měli z Ní a z Chrámu strach a nyní se 
obávali, že Chrám ovládá celé Delfy a jejich životy způsobem, o kterém 
neměli tušení. 

 
Vzal jsem to na vědomí a dozvěděl se něco o roztříštěnosti, neboli o 
obyčejných lidech, jak se jim obvykle říká, kteří často nejsou považováni za 
užitečné nebo za lidi s názory, na nichž záleží, dokud jejich názory 
nepotřebují ti, kdo je zmanipulovali, aby sloužili temným cílům, které se v 
nich skrývají. Když tam bylo tělo velekněžky svrženo, hlava městského 
státu řekla, že ať už byly její schopnosti jakékoliv, nebyly to ty správné a 
dobré schopnosti, které měla mít, jinak by jí bohové byli více nakloněni, a 
ona tedy nemohla dojít k tomuto konci. Shromážděné davy tam vydaly 
rozhořčený pokřik, na který bylo odpovězeno: "Jsme pouhými smrtelníky, 
nástroji bohů. Tohle by se nemohlo stát, kdyby se to nemělo stát, protože 
bohové to tak chtěli." A tak se stalo. 

 
Všechny věci, které byly špatně, byly rychle uvedeny. Nikdo se 
nepokoušel, a ani to nebylo dovoleno, podívat se hlouběji na to, co je 
správné a co špatné. Když někteří vystoupili na obranu Chrámu a 
Vidoucích, bylo jim řečeno: "Trefa nebo ne! Když řeknete dost věcí, 
některé z nich budou mít pravdu." A tak se stalo. 



 



OSTROV 
 
Lidé, kteří té noci opouštěli chrám, prožívali mnoho emocí. Nejen pocit, že 
nevědí, kam jdou, a že dost možná navždy opouštějí svou rodinu, přátele a 
vlast, ale také pocit, že se mohou ocitnout ve velkém nebezpečí nejen za 
sebou, ale i před sebou. Zvedl se silný vítr, jako by se bohové hněvali. 
Někteří říkali, že je to proto, že se bohové chtějí ujistit, že je nemůže 
pronásledovat moře, někteří říkali, že se bohové zlobí, protože velekněžka 
způsobila, že chrám ztratil přízeň bohů, někteří říkali, že se je velekněžka 
snaží srazit k zemi, a někteří říkali, že se jim Římané snaží zabránit v 
odchodu. Jiné názory mezi nimi říkaly, že je to jejich osud zůstat a že by se 
měli vrátit a čelit jakémukoli osudu, který je tam čeká. Jiní říkali, že to byli 
římští bohové, kteří bojovali s řeckými bohy. To vše byly jen myšlenkové 
domněnky, aby se vyhnuli pocitům. To, co si lidé v chrámu sami nedovolili 
cítit nebo se citově pohnout, ani neuvažovali o tom, proč bylo moře 
rozbouřené, když chtěli odejít. 

 
Muž, který se navrhl jako ten, kdo by je měl vést, když už je hlava Chrámu 
pryč, je ten, kdo přijal veleknězův popíraný hněv. Začal k nim mluvit 
rozhodnými tóny, které zněly jako velekněz sám, zejména v poslední den, 
kdy je shromažďoval k odchodu. Zpočátku si nevšimli, že by to bylo něco 
jiného než použití tónu, který používal předchozí představený Chrámu, a to 
zmírnilo jejich obavy, že jim řekne, co mají dělat. Líbilo se jim, že tento 
muž teď přebírá velení a dokonce přebírá některé fyzické manýry bývalého 
Vedoucího Chrámu v překvapivé míře, a to poměrně náhle, právě když 
nejvíce potřebovali, aby jim někdo pomohl. Všiml jsem si toho jako 
názorného příkladu toho, jak zapírání může opustit člověka, který je 
vytváří, a přejít do jiné osoby. Když jsem viděla, jak Otec projevu nechal 
Matku klesnout příliš hluboko, než se s Mým Světlem dohodl, že ji musíme 
pozvednout, věděla jsem také, že zapírání může mít mnoho vrstev. 

 
Ten, který je teď vedl, se vyjádřil velmi rozhodně, že musí odejít, jako by 
měl nějaké vnitřní vědomí, a všichni ostatní se rozhodli jít s ním. Teď 
museli sestoupit ze svahu a... 



najít lodníka. Nevěděli, kde hledat a koho hledat. Ve své vnitřní 
naléhavosti, že je Hlava chrámu nemůže opustit, když umírá na stopě, 
nezjistili nic víc než to, na jaké jméno se mají zeptat. Rozhodli se, že do 
rybářské vesnice nepůjdou všichni najednou, ale bouře v nich vyvolávala 
pocit, že musí hledat úkryt. Muž, který je teď vedl, jim neřekl, že jméno 
toho muže získal od velekněze. Řekl, že si myslí, že by mohl najít cestu k 
lodníkovi, a mladá žena řekla, že půjde s ním, aby se podívala, co se o tom 
dá zjistit. Muž, kolem něhož se tento popíraný hněv nakonfiguroval, byl 
částí Srdce, která nechtěla být považována za nic menšího než Otec, 
myslela si, že to ví lépe než Otec, a nevadilo jí přijmout tuto podstatu, 
protože sama měla spoustu hněvu, který už byl polarizován na pohled 
představeného Chrámu. Prožíval to jen tak, jako by si náhle přišel na své 
nebo jako by mu byla předána pochodeň a on ji hrdě přijal. Věřil, že zde 
může uspět, a to nejen proto, že byl chytrý, připravený a kvalifikovaný, ale 
také proto, že pozorně naslouchal Hlavě Chrámu před jeho smrtí a nasbíral 
více podrobností než ostatní. Protože tento muž původně pocházel z 
blízkosti této vesnice, domníval se, že by mohl znát i lodníka. Spolu s 
mladou ženou se mu podařilo lodníka ve vesnici poměrně rychle najít, ale 
lodník nechtěl plout v takovou noc. Řekli mu, že ostatní potřebují úkryt 
před hrozící bouří. Lodník řekl, že jediné místo, kde se mohou ukrýt, je trup 
lodi. 

 
Lodník byl kapitánem své vlastní malé lodi. Vedl ty dva k lodi. Mladá žena 
šla pro ostatní a vedla je k lodi v malých skupinkách. Muž, který je měl na 
starosti, nyní zůstal s lodníkem. Nechtěl tomuto muži říct, že utíkají, ale 
věděl, že musí odjet. Řekl kapitánovi, že s nimi musí plout po pobřeží, 
alespoň do nejbližší rybářské vesnice, aby měli jistotu, že jim tenhle člun 
bude vyhovovat, dokud jsou ještě dost blízko pevniny, aby si mohli najít 
jiný člun, kdyby se jim tenhle z nějakého důvodu nelíbil. Touha po 
nabízeném zlatě způsobila, že kapitán prohlásil, že se s nimi plaví dost na 
to, aby věděl, že tato loď je pro jejich cestu důstojným plavidlem. Muž, 
který se ujal vedení chrámového lidu na tuto cestu, si nebyl jistý, zda 
tomuto muži důvěřuje, protože viděl, že na lodi není dost zásob na 
vzdálenost, kterou chtěli urazit. Nevěděl, že 



Představený chrámu přikázal kapitánovi, aby si vzal zásoby jen na několik 
dní, aby nepřitahoval pozornost. Řekl kapitánovi, že se o tom budou muset 
přesvědčit sami. 

 
Když byli všichni lidé naloženi, požádal velitel kapitána, aby s nimi nyní 
doplul alespoň do nejbližší vesnice. Kapitán začal odmítat a říkat, že musí 
přečkat bouři. Muž mu řekl, že jsou tu i jiné lodě, a pokud to musí udělat, 
mohou se poohlédnout po jiných lodích, až bouře skončí. Řekl také 
lodníkovi, že umí plachtit a že nebude tak těžké dostat se do další vesnice, 
když hned vyrazí. Kapitán souhlasil, že to zkusí, pokud mu tento muž 
pomůže s řízením lodi. 

 
Přitiskli se k pobřeží, jak nejtěsněji se odvážili, a pluli do další vesnice. 
Když tam dorazili, nebylo žádné světlo. Brzy začal na loď útočit bouřkový 
vítr a kapitán řekl, že chce přistát ve vesnici. Měl předtuchu, že bouře, která 
se blíží, není typická pro toto roční období. S větrem přišlo i vzrušení v 
zuřivě polarizovaných ženách. Jejich první myšlenka byla, že jde o pomstu 
velekněžky, protože jí představený chrámu sebral zlatý pás Kobry. Brzy 
však usoudily, že bez Jejího pásu. Už neměla žádnou skutečnou moc, a 
začaly si říkat, že mají vidění, že se to všechno stalo, protože se to mělo 
stát, a že ony měly být novým Chrámem. Chrámový muž řekl, že pokud 
musí přečkat bouři, chce odplout na závětrnou stranu ostrova na jihu a 
přečkat bouři tam. Ženy kapitánovi řekly, že si jsou jisté, že mají ochranu 
bohů. Kapitán řekl, že mít na palubě ženy přináší smůlu, a požádal je, aby 
zůstaly v podpalubí. 

 
V podpalubí bylo těsno, tma a velmi neklidno. Některé ženy začaly 
pociťovat mořskou nemoc, ale brzy jejich vztek překonal tyto "prosté 
tělesné pocity", jak je nazývaly. Začaly si zkoušet opasek velekněžky. 
Mladá žena řekla, že si ho musí vyzkoušet jako první. Jak vítr sílil, ženy se 
rozhodly, že musí ovládnout bouři, o níž se nyní rozhodly, že jim ji sesílají 
bohové, aby jim poskytla potřebný únik. Brzy si řekly, že bouři přivolaly, a 
začaly jí poroučet, aby je rychle hnala na cestu a aby je 



stíhání nemožné. Ženy z chrámu a někteří muži už nahoru nesměli, a tak 
křičeli příkazy bouři, ale přes zvuky počasí kolem nich to bylo sotva slyšet. 
Nad nimi, na palubě, bojoval kapitán, muž, který zaujal vůdčí postavení u 
Chrámového lidu, a kapitánova malá posádka s bičujícím větrem a prudkým 
deštěm a snažili se udržet loď před převrácením. 

 
Chrámový muž sestoupil do podpalubí a našel ostatní chrámové lidi, jak se 
dohadují o tom, jak chtějí, aby nový chrám vypadal, jako by tam žádný 
problém kvůli bouřím nebyl. Řekl ženám, že kapitán bude trvat na tom, aby 
byly ženy vyhozeny z lodi, a že proti tomu nic nenamítá, pokud svůj vztek 
neovládnou. Když mu řekly, že nemohou být vyhozeny z lodi, protože loď 
se ani nemůže dostat do přístavu, řekl jim, že pokud se nepodívají na to, co 
se s lodí skutečně děje, dost možná ukončí svůj život tím, že budou trvat na 
tom, že musí mít tu bouři. Trval na tom, aby se uklidnili natolik, že si 
uvědomí, co se s lodí skutečně děje. Když ho neposlechli, požádal muže, 
aby společně meditovali a bouři uklidnili. Když už ženy neměly nikoho, 
kdo by se do toho s nimi zapojil, začaly mít pocit, že má možná pravdu. 
Nechtěly si to připustit, ale připojily se k meditaci také a prosily bohy o 
bezpečné a rychlé doručení na místo určení. Bouře se uklidnila, ale vítr 
stále zůstával dost silný a nárazový. 

 
Když se bouře uklidnila, muž, který je vedl, měl pocit, že má větší moc než 
kdokoli jiný na palubě, a prohlásil, že by měl být novou hlavou chrámu, 
protože mu bohové dali přednost. Většina ostatních mužů mu dala za 
pravdu. Mladá žena řekla, že chce mít pozici velekněžky. Muž, který měl 
pocit, že by měl být novou Hlavou Chrámu, řekl, že chce počkat, až dorazí 
na místo určení, a uvidí, jak se bude cítit potom. 

 
Ženy se cítily být bohyněmi a vnímaly muže jako ty, kteří je a jejich moc 
odsuzují. Chtěly mít možnost zkusit věci po svém a jako zuřivě 
polarizované kusy dcer a matek si myslely, že to vědí lépe než všichni 
ostatní. Všechny ženy se hádaly o to, kdo by měl být novou velekněžkou, a 
nechtěly si do toho nechat mluvit od mužů. Mladá žena nejvíce trvala na 
tom, že bude mít na sobě. 



pásek. Přestože nebyla zasvěcena ani jmenována, tvrdila, že jí ho dal bývalý 
představený chrámu, což nebyla pravda. Viděla, kam ho odložil, když je 
připravoval k odchodu, a když zemřel na cestě, zašátrala v jeho věcech a 
vzala si ho. Tvrdila, že je nejlepší věštkyně, a říkala, že to byla ona, kdo 
měl nejjasnější vidění, kde je loď, a že bez ní by na ní nejspíš ještě nebyli. 

 
Muži říkali, že pomohli více, než si ženy připouštěly, a že se necítí být 
ženami přijímáni jako součást vnitřního kruhu věštců. Říkali, že vidění není 
jen ženská záležitost a že nejsou jen chrámovými písaři, ale také léčiteli a 
věštci. Dívka byla neoblomná, že musí být novou velekněžkou, a protože 
není nikdo, kdo by ji jmenoval, jmenuje se sama. Srdcař, který se cítil být 
tím, kdo skutečně zajišťuje úspěch jejich cesty, pak vystoupil a řekl, že si 
myslí, že se to musí stát konsensem. To znělo rozumně všem kromě mladé 
ženy, která se na něj podívala a řekla, že ženy ho jako nového 
představeného chrámu nechtějí. Chtěly jiného člověka, který byl s nimi, 
staršího, otcovštějšího muže. 

 
Než se některá z žen zmohla na námitku proti jejímu prohlášení, řekla s 
výrazem v očích, že ženy chtějí, aby bylo v novém chrámu po většinu času 
po jejich, ale je si jistá, že žádné z žen nebude vadit, když bude po určitou 
dobu po jejich. Pak, aniž by se zeptala ostatních žen, řekla, že muži budou 
mít po svém ve čtyřech dnech v roce, které budou stále hlavními obřady 
zasvěcenými Slunci: slunovraty a rovnodennosti. Počkala, až to vypadalo, 
že se mužům tato nabídka příliš nelíbí, a pak řekla, že v tyto čtyři dny si 
muži mohou dělat, co chtějí, včetně sexuálních aktivit, zejména pokud je 
Měsíc v úplňku, včetně toho, že v tyto dny mohou mít tolik sexuálních 
partnerek, kolik chtějí. 

 
Všechny ženy křičely "ne" ze svého sexuálního studu, rozpaků, pocitů, že to 
není správné, a strachu, že si je nikdo nevybere, ale když se mužům tento 
nápad opravdu líbil, ženy se poměrně snadno podvolily výměnou za to, že 
většinou bylo po jejich. V mladé ženě, která se chtěla stát velekněžkou, se 
probouzely staré pohřbené vzpomínky na Pangeu, 



a jejich cesta jí připadala jako příležitost zažít Pangeu znovu. Popisovala 
své vize místa, kam se chystali, a čím více popisovala, že toto místo vidí 
jako měkké a svěží, zelené a zlaté, tím více se i v ostatních začínaly 
probouzet staré pocity z Pangey. Nepamatovali si tedy, odkud tyto pocity 
přicházely, ani podrobnosti o Pangee, ale věděli, že se v nich něco 
hlubokého pohnulo. Většina z nich, ať už otevřeně, nebo tajně, toužila po 
sexu a chtěli odložit své obavy tím, že si namlouvali, že takový sex bude v 
pořádku, protože to všechno bude součástí rituálů zasvěcených bohu jejich 
původního chrámu, bohu Slunce Apollónovi. 

 
Později se u mužů a některých žen začaly objevovat rozštěpy. Starší muž, 
který byl duchovně polarizován, nechtěl zastávat funkci hlavy chrámu. On a 
ostatní muži polarizovaní Duchem nechtěli, aby sex byl vůbec součástí 
Chrámu, zatímco muži polarizovaní více k Tělu ano. Protože mladá žena 
tajně souložila s Hlavou Chrámu a předtím měla sex s někým z Chrámu, 
předpokládala, že všichni mají nebo chtějí mít sex. Rozhodla se je na to 
upozornit. Věděla něco málo z věcí, které viděla a které jí byly řečeny, a 
otevřeně je konfrontovala s tím, že mají tajný sex. Pokud se nepřiznali, 
tlačila na ně ještě víc tím, že jim řekla, že viděla, že to dělali. Všichni se 
tedy rozhodli, že to nechají být, dokud se nedostanou tam, kam měli 
namířeno, a uvidí, jak se k tomu pak budou stavět, ale všichni byli vzrušeni 
Fialovými představami o sexu a upnuli se na slovo "cokoli". 

 
Poté vzrostlo sexuální napětí a vzrušení, protože všichni měli tajné touhy po 
lidech v chrámu, které nebyly naplněny v Delfách, a jarní rovnodennost 
nebyla tak daleko. Nevěděli přesně, který den dorazí, a už vůbec si nebyli 
jisti, jaký den je na moři, ale pokud vše půjde dobře, zdálo se, že se na 
místo určení dostanou právě včas. Vypadalo to, že bude také úplněk nebo 
prasknutí Měsíce, a tak by mohli uspořádat velkolepý obřad na oslavu 
svého příjezdu ve stejnou dobu. 

 
Kapitánovi lodi se nic z toho nelíbilo, a když se počasí uklidnilo, chtěl je 
všechny vysadit v nejbližším přístavu, vrátit se do Řecka a říct, že byl na 
rybářské výpravě. Ženy to s ním nemohly vyřešit, protože se s nimi nechtěl 
bavit. 



a muž, který se chtěl stát hlavou chrámu, měl pocit, že musí kapitánovi a 
posádce dát ještě nějaké zlato, aby je přiměl pokračovat v cestě. Chrámový 
muž měl jisté obavy, že když mají u sebe tolik zlata, kapitán a jeho posádka 
by se mohli rozhodnout, že je budou držet v zajetí v trupu lodi, okrást je 
přímo na lodi a ještě je odložit, nebo se je dokonce pokusí jednoho po 
druhém hodit přes palubu, protože na ně budou mít takový vztek. Řekl 
chrámovým lidem, aby předstírali, že už nic nemají, ale vzteky 
zpolarizované dcery ho neposlouchaly. Dál si zkoušely zlatý kobří pás 
velekněžky a nechaly se vidět členem posádky, který je přišel zkontrolovat 
do podpalubí. Tento muž byl v Chrámu a věděl, co vidí, když pás uviděl. 

 
Gibraltarem proplouvali hladce, snadno a za příznivého počasí, přesně jak 
jim mladá žena řekla. Nikdo je nezastavil, a protože všichni Templáři byli v 
podpalubí, nevěděli, že si někdo všiml, jak nízko jejich loď jede ve vodě. 
Někteří z těch pozorovatelů byli piráti a jeden z nich také mluvil s Římem. 
Kapitán, který byl zkušený námořník, se teď cítil nesvůj, jako by věděl, že 
na sebe upozornili, a muž, který se cítil být vůdcem skupiny, to cítil také. 
Začal si myslet, že by měli co nejdříve sehnat jinou loď. Nechtěl toho muže 
nutně pustit zpátky do Řecka pro případ, že by ho chtěli vyslýchat, ale také 
nechtěl, aby ten muž věděl, kam se vydali. Kapitán nevěděl, co by ho mohlo 
čekat, až se vrátí domů, a chrámový muž mu to nechtěl říct. Kapitán se 
obával pirátů, pokud opustí Středozemní moře. Chrámový muž se rozhodl, 
že je kapitán odveze do nedalekého přístavu pro další zásoby, kde měl v 
plánu hledat jinou loď. 

 
Rádoby hlava chrámu si našla jinou, větší loď. Té noci všechny ženy 
vystoupily z lodi, aby se prošly po souši, zatímco posádka další lodi 
nakládala a muži Chrámu přenášeli svůj majetek. Za úsvitu už byli všichni 
na lodi a pluli zdánlivě bez incidentů s pocitem, že to všechno znamená, že 
jsou na správné cestě. Cítili se oslavně, že jim vše jde tak hladce. 

 
Mladá žena začala tvrdit, že začala slyšet nejvyššího Boha, který má moc 
nad všemi ostatními bohy. Řekla, že slyší 



Jemu celou dobu, ale nechtěla to říct, řekla, že díky tomu má v Chrámu 
poslední slovo. Ostatním v Chrámu se její postoj nelíbil. Považovali ho za 
samolibý a začali mít pocity, že si skoro přejí, aby něco narušilo její 
samolibé sebevědomí. Pak udeřili piráti; vikingští piráti. 

 
Kapitán jejich nové lodi řekl, že je to špatné znamení a že by se měli vrátit 
do přístavu. Templáři nechtěli žít tak blízko Řecka. Požádali ho, aby se je 
pokusil předjet, ale to se jim nepodařilo a museli se stočit prudce doprava a 
vplout do mlhy, kterou se kapitán snažil obejít. Museli se chovat velmi tiše 
a stáhli většinu plachet v naději, že na ně piráti nenarazí. Nechali se unášet a 
kapitán řekl, že teď je čeká nové nebezpečí... skalnaté pobřeží. Čekali, ale 
mlhy se nerozptýlily a kapitán cítil, že je to podivně táhne. Myslel si, že to 
musí být proud, který je někam nese, a on nevěděl kam. Šíleně se z něj 
kouřilo. Srdcař zadržoval vlastní vztek v pocitu, že musí situaci usměrnit. 
Řekl kapitánovi, že chápe, jak se cítí, a že všichni vystoupí do jeho 
převozní lodi a sami najdou břeh, aby mohl jít svou vlastní cestou. Pokusili 
se spustit kotvu, ale nebylo na to dost mělko. Lidé z chrámu se pokusili 
meditovat, ale mlha se nezvedla. Bylo jasné, že kapitán chce tyhle 
chrámové lidi dostat ze své lodi. Několik mužů si bylo jistých, že v menším 
člunu by mohli veslovat a s někým u kormidla by mohli najít břeh. 
Nechápali, že vlny je mohou odnést na skály stejně snadno jako je vylodit 
na pláži. Kapitán řekl: "Ne." 

 
Nakonec zahlédli pevninu a kapitán souhlasil, že je nechá jít, protože pro 
něj nebylo bezpečné se přiblížit. Bylo pro ně zrádné jen dostat se na 
převozní loď, tak naloženou všemi a vším, co do ní mohli dát. Vyrazili a s 
pomocí Srdcaře a všech svých psychických vjemů se dokázali vyhnout 
skalám, ale zjistili, že jsou v bažinaté oblasti. Nenacházeli tam žádnou 
suchou zemi. Občas se jim zdálo, že vidí nějakou suchou zemi, ale když se 
k ní snažili převézt, buď ji nemohli najít, nebo zjistili, že je bažinatá. Měli 
pocit, že krouží, zřejmě ztraceni v mlhách a bažinách, které jim připadaly 
jako tak bezútěšné místo, že si nebyli jisti, zda se 



zda je to skutečně jejich cíl. Nakonec našli kousek sušší půdy, ale protože 
nevěděli, jestli je tam ještě něco, nechtěli vykládat. Alespoň si mohli 
odpočinout, ale ráno stále nemohli najít žádnou další suchou půdu. To 
všechno jim dělali faeři, kteří je celou noc zkoumali, aniž by o tom 
chrámoví lidé věděli, kromě toho, že měli vjemy, že je sledují, a přemýšleli, 
jestli na ně nezaútočí místní lidé, které ještě neviděli. Faerijci byli 
Chrámovými lidmi fascinováni a zároveň zneklidněni, protože takové 
světlo, jaké měli oni, už dlouho neviděli. Chtěli, aby mlhové leželi na zemi, 
dokud se nerozhodnou, zda je tu nechají, nebo je donutí odejít. Několik lidí 
z Chrámu si chtělo najít jiné místo. Srdcař, který je vedl, řekl, že nemají 
dost zásob a že jim už dochází voda. Trval na tom, že musí najít nějakou 
suchou zemi přímo tam. Víly viděly u těchto lidí zuřivé světlo a nelíbilo se 
jim to, ale viděly tam i jiné světlo, které se jim líbilo, a nebyly si jisté, co s 
těmito lidmi udělat. Někteří z Víl je chtěli přimět, aby je mlhy poslaly pryč, 
ale když lidé z Chrámu neodešli a netlačili se do bažin, kde hledali pevninu, 
ale místo toho seděli a meditovali a začali se dívat směrem ke svým 
vnitřním vjemům, aby jim pomohli najít nějakou suchou zemi, mnoho Víl si 
tehdy pomyslelo, že se v těchto lidech možná mýlí. Když lidé z Chrámu 
vytrvali ve své meditaci a téměř rozptýlili mlhu natolik, aby jim ukázala 
další kousek suché země, viděli Faeřané, že lidé z Chrámu mají nějaké 
schopnosti podobné těm jejich. Faeřané viděli, že to nejsou násilní lidé a že 
nepřišli válčit. Stále se vůči nim cítili opatrně a znepokojeně z důvodů, 
které si nedokázali vysvětlit, ale nechali je vidět trochu více země, aby 
zjistili, co by se tam mohli pokusit udělat. 

 
Chrámovým lidem se nelíbil nevítaný pocit z přistání, vlhké, nezastřešené 
podmínky ani ponuré prostředí, v němž se ocitli, ale než spatřili další 
suchou zemi, byli rádi, že vůbec něco mají, cítili, že jim pomáhá nějaká 
duchovní síla, a začala se jim líbit představa, že jsou takto ukryti, jako by to 
tak také mělo být. Něco starého se v nich probouzelo, že jsou skryti také 
před mým světlem. Z nějakého důvodu, který si nedokázali vysvětlit, se 
cítili vzrušení, jako by ve vzduchu bylo cítit kouzlo. Ten pocit se líbil i 
vílám. 



 

Když našli ten kousek suché země, mladá žena řekla, že je ráda, protože to 
bylo místo, kam byla vedena, a nemyslela si, že je správné něco říkat, 
pokud tam nebudou vedeni i ostatní, protože země se musí otevřít všem, 
nejen jí. Ostatním se to nelíbilo. Víc než cokoli jiného jim tam vadil její tón 
a mnozí z nich si mysleli, že se snaží předpovídat dodatečně, aby vypadala 
dobře. Pak řekla, že i tohle všechno se mělo stát, protože jinak by je loď na 
tohle místo nepřivedla. 

 
Když přistáli, lidé z chrámu si neuvědomili, že do toho, co se jim děje, jsou 
zapleteni nějací faerové, ani že je někdo z místních lidí může sledovat, ale 
faerové o nich místním lidem řekli a řekli, že je opatrně přijali, aby zjistili, 
co se chystají udělat. Místní lidé byli k Vílám velmi přátelští a věděli, že je 
Víly chrání před nalezením tím, že je zneviditelňují, kdykoli je to nutné. 
Byli velmi překvapeni, když se dozvěděli, že Víly dovolily lidem z 
Chrámu, aby tam byli. V myslích mnoha lidí z Chrámu to byl nový začátek 
a začali ho s nadšením. 



NOVÝ CHRÁM 
 
Místní obyvatelé také chvíli pozorovali tyto chrámové lidi, než jim dali 
najevo svou přítomnost. Když viděli, že Chrámoví lidé meditují a postí se a 
že se zdá, že jim dochází čerstvá voda, kterou si přinesli s sebou, aniž by se 
pohnuli, aby našli další, usoudili, že nejsou z tohoto světa a že se musí 
podobat vílám. Světlo lidí z Chrámu bylo podobné světlu Faerijců, zatímco 
jejich vlastní světlo bylo spíše zlaté. Místní lidé se dopustili omylu, když si 
mysleli, že tito lidé jsou jim nadřazeni, a vznikla mezi nimi jistá závist, že 
by se Faerijcům mohli tito lidé líbit víc, a proto je tam nechali. Místní lidé 
se rozhodli, že je musí přivítat, a opatrně je uvítali. 

 
Místní lidé jim šli nabídnout nejprve vodu, pak jídlo a nakonec je pozvali 
do svých domovů, když viděli, jak jsou promrzlí z nedostatku přístřeší. Pro 
chrámové lidi to byla úleva, že jim pomohli najít prostředky k obživě, ale 
místním lidem se nelíbilo, že se s nimi nenápadně, ale téměř okamžitě 
zachází jako se služebníky. Místní lidé to většinou nijak nekomentovali a o 
Vírcích nic neříkali, ale protože si byli jisti, že Vírci nechali tyto lidi najít 
toto místo, jinak by tam nemohli být, měli Chrámoví lidé jejich respekt a 
přijetí větší, než od začátku tušili, a to z důvodů, které neznali. Kontrast 
mezi vyleštěným kamenem, na který byli Chrámoví lidé zvyklí, a 
"hliněnými chatrčemi" se slaměnými střechami, v nichž žili místní lidé, 
nevedl Chrámové k tomu, aby uvěřili, že by tito lidé mohli být dokonce 
provinčními bratranci mocného keltského lidu, o němž slyšeli, nebo že by 
to mohl být lid, který už znal spoustu věcí, jež znali oni, nebo dokonce lid, 
který měl vůbec nějakou moc či magii. Ani místní lidé nebyli ochotni 
připustit, že by se něco z toho dozvěděli. Představovali se tak, jak se 
vždycky představovali; skromní lidé žijící na okraji bažinaté krajiny a nic 
víc. 

 
Když lidé z Chrámu řekli, že tam chtějí žít, a nabídli místním lidem zlato, 
aby jim postavili Chrám, místním lidem to připadalo směšné. Řekli 
Chrámovým lidem, že pro zlato nemají jiné využití než vyrábět z něj 
ozdoby. Když slyšeli plány toho, co Chrámový 



lidé chtěli nechat postavit, řekli lidem z chrámu, že v okolí není žádná 
skála, kterou by měli v plánu tahat nebo se chystali tahat, a že rozhodně 
nehodlají trávit čas leštěním kamene, ale cítili se více než neochotně. Místní 
lidé i faerijci začali cítit hluboké pohnutí starých vzpomínek, které jako by 
patřily jinému Chrámu, jenž tu stál v dávných, atlantských dobách, a jeho 
přítomnost se jim nelíbila. Měli jen staré příběhy, které si vyprávěli a které 
se předávaly z tak dávných dob, že sice nechtěli další "Chrám", ale zároveň 
nechtěli tyto lidi odsuzovat kvůli starým vzpomínkám. Přesto tu bylo něco 
natolik podobného, že to v nich vyvolávalo reakci. Řekli lidem z Chrámu, 
že Chrám už existuje a že je vezmou na prohlídku Stonehenge o jarní 
rovnodennosti. Když se jich Chrámoví lidé zeptali, jestli tam žijí lidé, 
místní odpověděli, že nepotřebují žít v Chrámu, protože Země je jejich 
Chrámem. 

 
Toho jara nebyla oslava rovnodennosti, kterou plánovali, tak velkolepá, jak 
doufali. Počasí bylo v porovnání s tím, na co byli zvyklí v Řecku, poněkud 
chladné a pochmurné, navíc neměli vlastní bydlení, ale právě tehdy jim 
místní lidé ukázali, jak se ve Stonehenge označují data a kde ten den 
vychází Slunce. Chrámovým lidem to připadalo primitivní v porovnání s 
tím, jak označovali data doma, ale zdálo se, že je to dostatečně přesné. Byli 
pozváni, aby se zúčastnili místních slavností, a přestože to nebyl takový 
sex, jaký si představovali ve svých fantaziích, někteří z nich se po setmění 
vytratili, aby se pomilovali. Všimli si, že se zdá, že tam jsou i další lidé, 
kteří jsou sami pryč. Neuvědomili si, že místní lidé umožňují mladým 
lidem, kteří uvažují o svatbě, aby se v těchto dnech oddávali sexu a zjistili, 
zda se k sobě cítí být vhodní. Lidé z Chrámu to pochopili tak, že místní lidé 
jsou ve svých sexuálních vztazích mnohem volnější, než ve skutečnosti 
jsou. 

 
Po jarní rovnodennosti se lidé z chrámu většinou shodli na tom, že 
Stonehenge je ve srovnání s domácími chrámy vytvořen hrubě. Vzdali se 
svých plánů na velký Chrám a rozhodli se spokojit se vším, co byli místní 
lidé ochotni postavit, což byla jedna velká kulatá místnost z chvojí a dřeva s 
obydlími v blízkosti. Chtěli se svými plány postupovat rychle a chtěli být 
připraveni na oslavu, kterou si představovali, až nastane čas slavení svátku 



Nastal letní slunovrat. Bydleli poblíž kopce a viděli nedaleko další kopec, o 
kterém si mysleli, že by byl ideální pro to, co měli v plánu. Byl to Tor of 
Glastonbury, ale to nevěděli. Když řekli, že tam chtějí jít, místní Keltové 
jim nejprve řekli, že se k ničemu nepoužívá, protože je příliš těžké se k 
němu dostat. "O to dokonalejší," pomysleli si chrámoví lidé a naplánovali 
si, jak se tam dostanou. 

 
Když nemohli najít cestu přes bažiny, šli za místními lidmi a řekli jim, že 
chtějí, aby je tam vzali, protože plánovali terasovat svahy a pokusit se 
pěstovat vinnou révu. Čím více chrámoví lidé trvali na tom, že to chtějí 
udělat, tím více místní lidé nevěděli, co na to říci. Už předtím za nimi přišli 
Vírci a řekli, že tyhle lidi na Tóru nechtějí, ale místní lidé se o Vírcích 
nechtěli zmiňovat, protože Chrámci se o nich nezmínili, což pro ně 
znamenalo, že Vírci nedovolili, aby je tito nově příchozí viděli. Místní lidé 
šli za Faery a všechno jim to řekli. Faerijci jim řekli, aby Chrámovým lidem 
řekli, že na pěstování jejich hroznů není dost slunce ani tepla a že budou 
muset pít Meade jako všichni ostatní. Chrámoví lidé jim řekli, že to stejně 
chtějí zkusit. Keltové řekli Chrámovým lidem, že používají Tor pro své 
vlastní vystrašené průvody a rituály a že ho musí nechat jako posvátné 
místo. 

 
Chrámovým lidem vadilo, když nemohli přimět místní lidi, aby dělali to, co 
chtěli. Toužili pokračovat ve svých plánech. Místní Keltové se nechtěli cítit 
pod nátlakem, aby jim dali Tor. Místní lidé se cítili být těmito Chrámovými 
lidmi poněkud válcováni, ale příjemnost, s jakou jim své plány předkládali, 
je mátla, protože měli pocit viny, že jejich pocity jsou špatné. Nechtěli 
Chrámové lidi soudit, protože jim to nepřipadalo láskyplné. Ukázali jim 
jiné místo, ale Chrámový lid chtěl kopec, protože to byla sušší půda a 
mysleli si, že by tam mohli pěstovat hrozny. Řekli Chrámovému lidu, že 
jejich příští oslava bude Beltane, a pozvali Chrámový lid, aby se k nim 
připojil. 



Některým lidem z Chrámu se myšlenka další oslavy v polovině období 
mezi jarní rovnodenností a letním slunovratem líbila, ale mnozí z nich 
nechtěli být odváděni od svého cíle a chtěli najít způsob, jak pokračovat v 
plánech na stavbu vlastního Chrámu. Říkali, že stále chtějí pěstovat vinnou 
révu a potřebují dostat semena do země. Místním lidem i Faerijcům se líbilo 
toto světlo, které chtělo pěstovat věci a mít posvátná místa, ctít přírodu a 
další z mnoha věcí, o kterých mluvili lidé z Chrámu. Chrámoví lidé si 
dávali pozor, aby o svých plánech mluvili příjemně, nikoliv vlezle, a snažili 
se místní lidi zaujmout a dokonce nadchnout, protože si mysleli, že by si 
rádi rozšířili obzory. Místní lidé na naléhání Krále víl Chrámovým lidem 
neustupovali a nakonec souhlasili s tím, aby jim dovolili vysadit na 
nedalekém kopci hrozny a na úpatí tohoto kopce postavit svůj Chrám. 
Podařilo se jim to obejít a místní lidé jim pomohli, ale Víly si přály, aby 
netrvaly na tom, že jejich přítomnost bude zřejmá. Měli z toho špatný pocit. 

 
Chrámový lid chtěl mít své vlastní obřady a procesí. Chtěli mít také sex, 
jaký chtěli, ale nechtěli, aby to místní lidé viděli nebo věděli, a to nejen 
proto, že se prezentovali jako nesexuální, ale také kvůli některým věcem, 
které chtěli někteří muži dělat některým ženám. Mnozí chtěli přijít oblečeni 
do podob řeckých bohů a bohyň, ale vzhledem k místnímu přírodnímu 
přístupu k rituálům a pocitům Pána, které se tam probouzely, netrvalo 
dlouho a napadlo je, že by se mohli obléknout jako stromy, květiny, rostliny 
a zvířata. Chtěli, aby se středobodem letního slunovratu stala síla Slunce, 
která by přitáhla přírodu v plné síle, nebo jak to raději nazývali, v 
přítomnosti. Apollón byl pro ně velmi mužský, a proto falický. Někteří 
muži v tom viděli příležitost udělat vše, co je napadne, aby ženy přitáhli k 
plnému orgasmu. Převlékání za a zvířata byl pro muže dobrý způsob, jak se 
sami chovat jako zvířata, a pokud ženy chtěly být rostlinami, no, tak je 
mohly sníst. Květiny pro ně byly obzvlášť sexuálně lákavé. 

 
Festival měl být zasvěcen Slunci a také řeckému bohu plodnosti, vína a 
dramatu Dionýsovi. Mnozí se chtěli obléknout do jeho podoby, 



ale Srdcař, který se přece jen stal hlavou chrámu, řekl, že by se tak měl 
oblékat jen on. Zbytek mužů se tedy rozhodl být satyry nebo kentaury, ale 
někteří se rozhodli být dravými zvířaty. Místní lidé plánovali uspořádat 
průvod až do Stonehenge, po němž mělo následovat veselí a jídlo jako 
obvykle, a když místní lidé odešli, lidé z Chrámu, kteří ještě neviděli 
Farizeje, si mysleli, že jsou tam sami. Byli rádi, protože teď mohli 
uspořádat oslavu, kterou si opravdu přáli. Chtěli si ji co nejvíc užít, ale 
zároveň nechtěli pobouřit místní lidi. 

 
Lidé z chrámu začali brzy, jakmile se rozhodli, že cítí, jak se přírodní síly 
zvedají, aby přivítaly Slunce. Jejich průvod pomalu procházel vinicí a 
stoupal do kopce a vzýval přízeň různých božstev, která tam chtěli vzývat. 
Byli na vrcholu kopce, když Slunce vyšlo. Ačkoli už nemohli měnit 
podobu, vytvořili si kostýmy. Víno zatím neměli, ale Meade by jim tento 
první rok stačil, a protože se něco málo dozvěděli o místních rostlinách, 
zejména o houbách, rozhodli se, že některé z nich do svého Meade zahrnou, 
aby "vylepšili jeho vlastnosti", jak tehdy říkali. Když se blížilo odpoledne, 
začali se věnovat sexu, který opravdu chtěli mít, a hráli si role, jako by 
skutečně byli tím, za co se oblékli, dělali, co chtěli, a vydávali zvuky, jaké 
chtěli, jako by byli zvířata. Bylo mezi nimi víc květin, než se z jejich 
rozhovorů zdálo, že jich bude, a ty převlečené za zvířata je lovily. 
Považovali za zábavné tyto členy Chrámu sundávat, jako by je 
pronásledovali nebo lovili, a pak s nimi souložit. Někteří z nich vrčeli, 
slintali a slintali a na některých místech své partnery skutečně kousali. 
Měsíc byl v úplňku a muži, kteří se na lodi upnuli na slovo" cokoli", teď 
cítili, že konečně mají šanci dělat si sexuálně cokoli, co chtějí, a měli své 
lektvary z Meadu a psychedelických houbiček, aby uvolnili veškeré 
zábrany, které měli. Většina "květin" vykřikovala, někdy i hlasitě, mnohé z 
toho, co bylo řečeno v Purpurové mezeře, a nikdo z nich nepřiznal, že by se 
mu něco z toho líbilo. Mnozí z mužů si pak nebyli jisti, co mají dělat, ale 
řada z nich je umlčela tím, že se vnutila do hrdla své partnerky. 



Víly to viděly a nelíbilo se jim to. Nelíbilo se jim světlo, které z toho 
vzniklo, a viděly, že se toto světlo rozlévá po zemi. Pro Chrámový lid byla 
tato první vlastní oslava velkolepá a většina z nich byla šťastná. Počasí bylo 
teplé, Slunce svítilo, deště jemně padaly, v noci je skrývaly mlhy a zdálo se, 
že se životem a dobrou Zemí je všechno v pořádku. Místní lidé se vraceli 
domů z pouti do Stonehenge, a když viděli štěstí chrámových lidí, 
pomysleli si, že tento den byl pro ně všechny dobrým zážitkem. 

 
Pak přišly víly za místními lidmi a řekly jim, že viděly světlo, které se jim 
nelíbilo a které vycházelo z kopce, kde byli lidé z chrámu, a šly se podívat, 
co ho způsobuje. I když místním, keltským lidem neřekli, co ho způsobuje, 
řekli místním lidem, že se jim nelíbí, co vidí. Podle nich bylo toto světlo 
spíše takové, jaké cítili opatrně, když poprvé spatřili Chrámové lidi. Víly se 
tohoto světla obávaly a místním lidem řekly, že se bojí, co způsobí a kde se 
může usadit. Místní lidé si tehdy začali uvědomovat, kolik věcí se jim na 
Chrámových lidech nelíbilo a přehlíželi to, protože je tam Faerijci nechali 
být. 

 
Faerijci byli velmi rozčilení, že tyto chrámové lidi pustili dovnitř, a místní 
lidé byli rozčilení, že jim pomohli. Chtěli, aby lidé z Chrámu odešli, ale teď 
byl problém v tom, že se tam lidé z Chrámu usadili. Faeřané a místní lidé 
neměli tak docela pocit, že by jejich pocity nepohody stačily na to, aby je 
donutili odejít, a jak by to vůbec mohli udělat? Faerijci nechtěli říct, co vidí, 
a zvláště teď, když se jim vrátila nedůvěra k lidem z Chrámu, nechtěli, aby 
je lidé z Chrámu odhalili. Jejich pocit viny jim nedovolil stát si pevně za 
tím, že neurčité pocity stačí. Koneckonců tyhle lidi z Chrámu k sobě pustili, 
a dokonce je měli v mnoha ohledech rádi. Rozhodli se, že je budou ještě 
chvíli sledovat, a místní lidé se rozhodli, že musí zjistit, co tam ti lidé z 
Chrámu vlastně dělají. 

 
Když lidé z Chrámu začali poprvé vyučovat, místní lidé neměli o řecké 
znalosti, které jim lidé z Chrámu předávali, velký zájem, ale někteří z nich 
navštěvovali jejich hodiny s úmyslem dozvědět se více. 



o těchto lidech. Lidé z Chrámu neočekávali, že místní lidé už budou vědět 
tolik o tom, co je "učili". Místní lidé vnímali tato setkání spíše jako výměnu 
zkušeností než jako skutečnou výuku. Lidé z Chrámu to tak nevnímali, 
spíše se považovali za učitele. Místním lidem se nelíbil tón nadřazenosti ze 
strany lidí z Chrámu. Když se místní lidé obrátili na lidi z Chrámu s touto 
otázkou, byli lidé z Chrámu více než zdvořilí a vstřícní. Keltové tomu 
nevěřili. Když jim to keltští lidé řekli, Chrámoví lidé místním lidem sdělili, 
že to nebylo jejich úmyslem urazit, ale řekli to způsobem, který naznačoval, 
že místní lidé jsou nespravedliví. Ujistili je, že jejich stížnosti vyslechli, že 
se jimi budou zabývat a že udělají všechny změny, které budou nutné, aby 
si udrželi dobré vztahy, které tam měli, ale byly to jen formální změny, 
které jim dali, nikoli skutečná změna. Keltové byli jako lidé emocionálně 
mnohem přímější a nenašli potřebu vynášet mnohé své pocity na povrch 
slovy, protože si na úrovni pocitů docela dobře rozuměli, ale byli zmateni 
těmito jemnými pocity nadřazenosti a viny, které pociťovali od lidí z 
Chrámu. Chrámový lid místním lidem mnoho věcí zatajoval. Celkově se 
považovali za vyspělejší lidi, téměř jako by byli misionáři sloužící 
"primitivnímu" obyvatelstvu. Na místní lidi pohlíželi jako na lidi, kteří 
nejsou schopni pochopit, co ve skutečnosti při svých rituálech a obřadech 
dělají, a neposkytovali jim o ničem z toho žádné skutečné informace. 

 
Lidé z Templu si chtěli získat důvěru místních lidí a domnívali se, že 
způsob, jak toho dosáhnout, je prezentace vzájemného respektu tím, že 
projeví stejný zájem o místní přístup založený na přírodě jako oni, ale 
místní lidé nechtěli Templu tyto informace poskytnout. Když se rozhořely 
nálady, lidé z Chrámu se obvykle stáhli do meditace a nevšimli si, že 
způsob, jakým to dělali, zanechával v místních lidech pocit, že jsou v tom, 
co se tam odehrávalo, vnímáni jako duchovně méněcenní nebo nějak špatní. 
Prezentace, kterou lidé z Chrámu prováděli, nevytvářela důvěru, kterou 
chtěli, a oni nevěděli proč. 



Mezitím, jak se zvěst o existenci tohoto chrámu šířila, začali přicházet lidé 
z jiných míst, aby se podívali, co se tam děje. Pýcha lidí z Chrámu na to, co 
dělají, se měla stát jejich zkázou, protože lidé z Chrámu nevěděli, že se o 
nich mluví až do Říma. Znepokojení místní lidé se snažili přimět chrámové 
lidi, aby se přestěhovali na centrálnější místo, aby tam lidé mohli snadněji 
přijít, ale chrámoví lidé nechtěli opustit svou vinici. 

 
Mnohokrát je mladá žena, která byla nyní jejich velekněžkou, rozzuřila 
svými hněvivými poznámkami. Často odcházeli a ptali se jeden druhého, 
jestli to slyšeli stejně poté, co k nim pronesla připomínky. Když jim lidé z 
Chrámu nenaslouchali s tím, co považovali za vzájemnou úctu a 
porozumění, místní lidé zadržovali svůj vztek, kterého se chtěli zbavit, a 
prezentovali Chrámovým lidem mlčení; mlčení, o kterém si mysleli, že je 
znervózní, ale Chrámoví lidé ho brali jako souhlas nebo podřízení se. 

 
Bylinky byly důležitým studijním materiálem a někteří lidé z chrámu se 
velmi zajímali o znalosti místních obyvatel o bylinkách. Jejich studium 
začalo jako zkoumání místních rostlin pro jídlo a léky, ale brzy se dostalo 
na vedlejší kolej kvůli starým podnětům, že Pangea je místem večírků a 
spousty sexu; divokého a volného sexu s nejmenovanými partnery v noci v 
lese, a pokud ne s nejmenovanými, tak s maskovanými. Brzy se nezajímali 
ani tak o byliny jako o léky k léčení, jako o to, co se stalo hledáním odvarů 
k zabránění nebo ukončení těhotenství nebo k vyvolání stále silnějších 
orgasmů, spolu s psychedeliky a dalšími smyslovými zkresleními. Zatímco 
zpočátku byli lidé z chrámu přesvědčeni, že meditací dokážou přerušit 
nechtěné těhotenství, postupem času měli s těhotenstvím stále více 
problémů, protože provozovali stále více sexu se stále menším duchovním 
soustředěním a vědomím. Ve jménu studia bylin se někteří lidé z Chrámu 
začali vyptávat místních lidí na byliny pro antikoncepci nebo potrat, ale 
zdálo se, že nevědí o žádných skutečně účinných a mají své vlastní metody, 
které se lidem z Chrámu nezdály být účinné. Bylo to nepříjemné téma, 
protože lidé z Chrámu nepřiznávali, že by měli sex nebo těhotenství, i když 
místní lidé to tušili. 



Protože nechtěly přiznat, že jsou těhotné, řešily to tak, že ženy odcházely do 
"meditačního ústraní", jak to nazývaly. Mysleli si, že výsledky svých 
nechtěných těhotenství odkládaly, jak se to v té době v Řecku často dělalo, 
na tak hluboká a skrytá místa v bažinách, že si myslely, že je nikdo nenajde, 
ale místní lidé se v těch bažinách pohybovali více, než lidé z chrámu věděli. 
Místní lidé netušili, jaký druh sexu chrámoví lidé provozují, ale věděli, že o 
sexu lžou, protože v bažinách začali nacházet malé "ztracené" děti. V 
hloubi duše je tam nemohli nechat, vystavené živlům, aby zemřely. 
Chrámoví lidé popírali, že by o těchto dětech něco věděli. Když lidé z 
Chrámu nechtěli tvrdit, že o těchto dětech nic nevědí, začali je místní lidé 
sami vychovávat a rozhodli se, že o tom nedají vědět lidem z Chrámu. 

 
Chrámový lid si i nadále namlouval, že na světě nemá žádné problémy, 
které by se nedaly vyřešit správnými duchovními praktikami. Nemysleli si, 
že mají nějaké citové problémy s místními lidmi. Když místní lidé 
projevovali klesající zájem o chrámové kurzy a funkce, lidé z Chrámu je 
většinou považovali za lidi, kteří se "vrátili" ke svým starým způsobům a 
nejsou připraveni pochopit, co jim tam lidé z Chrámu mohou nabídnout. 
Lidé z Chrámu chodili do vesnice méně často a místní lidé chodili do 
Chrámu méně často. Mezitím v okolních vesnicích vyrůstaly děti z Chrámu. 

 
Někteří lidé z chrámu vycítili, že s místními lidmi není něco v pořádku, ale 
s cestou do vesnic otáleli. Když se tam vydali, uviděli několik dětí, které 
jim připadaly podivně řecké. Zpočátku si mysleli, že místní ženy souloží s 
některými muži z Chrámu, ale postupem času si začali uvědomovat, že 
tomu tak není. Chrámoví lidé nepřestali mít takový sex, jaký chtěli mít ve 
své zvláštní dny, ale začali tyto děti zabíjet, místo aby je odložili do bažin. 

 
Chrámoví lidé se chtěli v noci bavit a přes den stále vykonávat běžné 
chrámové funkce a duchovní praktiky, ale stále více je zajímalo, jak využít 
sílu země a jejího 



rostliny a zvířata mají super orgasmus. Odpalovali se jako výbuch v 
Modrém, aniž by si uvědomovali, co se s nimi děje. Začali se v noci v lese 
stále častěji bavit a pouštět si hudbu. Místním lidem se to nelíbilo. I když se 
k nim někdy chtěli přidat, mysleli si, že lidé z Chrámu příliš paří a dělají 
příliš velký hluk. Některé děti si myslely, že se jejich rodiče chovají stejně 
staromódně a přísně. Přinejmenším místní lidé chtěli, aby to skončilo dřív, 
než to ukončili lidé z Chrámu. Když se pak rozednilo, lidé z Chrámu nebyli 
nablízku, aby pomohli s nějakou prací, která byla nutná k tomu, aby je 
všechny uživila. Začali si myslet, že jim stačí přispět zlatem, a část tohoto 
zlata si také našla cestu do Říma. 

 
Lidé z chrámu tvrdili, že se v noci věnují rituálům Měsíce, který má mnoho 
fází a jemuž je nyní zasvěcen i jejich chrám. Říkali si, že je to v pořádku, 
protože to všechno jsou takové či onaké rituály a všechny jsou něčemu 
zasvěcené. Čím víc se však věci s lidmi z Chrámu děly, tím víc byli faeři 
znepokojeni. Řekli místním lidem, že se jim nelíbí hluk a to, že se v noci 
všude po lesích potulují lidé z Chrámu. Narušovalo to jejich tance, 
nenechávalo to přírodu odpočívat tak, jak potřebovala, a nakonec to nebylo 
k přírodě ohleduplné, ať už říkali, jak chtěli, že je to všechno zasvěcené 
přírodě. Také místním lidem říkali, že populace určitých rostlin jsou 
zdecimované a že se pěstují jen ty, o kterých věděli, že mají určité 
vlastnosti, takže věděli, co chrámový lid dělá. Faeřané byli neoblomní a 
tvrdili, že se jim nelíbí světlo, které tam vytvářejí lidé z Chrámu. 

 
Faerijci také zjistili, že pod Torem je nyní světlo tohoto druhu, což pro ně 
znamenalo, že lidé z Chrámu našli své posvátné jeskyně pod Torem a jdou 
do nich. Faeřanům se zdálo, že všem hrozí, že je toto světlo ovládne. Místní 
lidé se v tomto ohledu s Faery spojili. Nelíbil se jim všechen ten hluk a 
hukot, který se v noci v lese odehrával, a čím dál víc je unavovalo, že 
přicházejí o spánek. Zvláště se jim nelíbilo, že to slyší jejich děti. 

 
Lidé z chrámu reagovali na stížnosti místních obyvatel zdvořile a přátelsky, 
řekli jim, že jejich problém chápou a že se s nimi budou muset vypořádat. 



by se snažili, aby se hluk nedostal do jejich vesnic. Lidé z chrámu zněli 
rozumně a vstřícně, ale místním lidem se nelíbilo, jak to působí, a podle 
toho se řídili víc než podle toho, co bylo řečeno. Na chování lidí z Chrámu 
se vlastně nic nezměnilo. Muži v Chrámu si často ani nepamatovali, co 
dělali, ale nebyli ochotni se toho vzdát. Rozhodli se jít dál od místních 
vesnic, ale pak zjistili, že jsou blízko jiných vesnic. Rozhodli se, že se musí 
omezit s výjimkou případů, kdy místní lidé chodili na své poutě do 
Stonehenge. 

 
Pak přišla podzimní rovnodennost a místní lidé oznámili, že hodlají zůstat 
doma a chtějí se zúčastnit obřadů a slavností chrámového lidu. Věděli, že 
ostatní z okolí se chystají přijít také. Všichni očekávali dobrou úrodu 
hroznů a mysleli si, že jistě zjistí, jak chutná dobré víno. Chrámový lid si 
neuvědomoval, že by to mohl být přirozený důsledek jejich rozšiřující se 
pověsti. Neměli z toho radost, ale nechtěli dát místním lidem najevo nic 
jiného než radost z toho. Řekli jim, že dobré víno musí dlouho zrát a že 
ještě není hotové víno, které by považovali za dobré. Místní lidé o tom 
nevěděli, ale museli se smířit s tím, že chrámoví lidé nehodlají nabízet 
žádné své víno nikomu jinému než snad sobě. 

 
Přesto tam měli být lidé. Lidé z chrámu řekli místním lidem, že budou 
vítáni. V soukromí cítili, že si teď budou muset naplánovat sex někde mimo 
dosah místních lidí. Problém byl v tom, že nebylo kam jinam jít než do 
bažin. Lodě se nezdály být žádnou zábavou pro to, co měli na mysli. Tehdy 
jim nová velekněžka řekla, že našla jeskyně pod Torem a že by tam podle ní 
mohli jít. Když jim řekla, že v těch jeskyních byla a že jeskyně svítí, 
mysleli si, že to bude dokonalé. Tu noc neměl být žádný Měsíc. Místní lidé, 
jak si mysleli, půjdou kvůli žádnému Měsíci brzy domů. Myslela si, že by 
je tam mohla dovést, i kdyby byly mlhy, a oni by byli schovaní víc než 
obvykle. 



Když přišel ten den, dal chrám každému ochutnat trochu svého vína, jako 
při ochutnávce. Všem řekli, že bude chutnat mnohem lépe, až řádně 
vyzraje, což nebude ani příští rok. Řekli jim, že pokud půjdou na vlastní 
slavnosti příští rok, pak by jejich víno mohlo být hotové. Mezitím měli 
chrámoví lidé ve svých pohárech vlastní lektvary, o kterých se nezmiňovali 
a nedělili se o ně. Když se kolem nich začal snášet večerní soumrak, místní 
lidé rozdělali několik ohňů a začali kolem nich zpívat a tančit. Chrámoví 
lidé si uvědomili, že je čeká dlouhé čekání. Většina z nich se rozhodla 
připojit ke zpěvu a tanci, a jakkoli bylo jejich vědomí změněno lektvary, 
mnozí z nich začali ztrácet přehled o tom, kde vlastně jsou. 

 
Místní ženy byly ověšeny květinami a listy a všichni lidé měli veselou 
náladu. Lidé z chrámu byli mnohem propracovanější v kostýmech 
mytologických bytostí, květin a dokonce i některých stromů. Některé 
kostýmy chrámových lidí byly navrženy tak, aby nechávaly odhalené jejich 
pohlavní partie jako v přírodě. Pro dnešní den si je zakrývali, ale nyní 
někteří z nich začali toto zahalení sundávat. Místní lidé nebyli takovým 
veřejným projevem potěšeni. Představený chrámu viděl, že je třeba 
promluvit ke svým lidem a připomenout jim, kde se nacházejí. Když se 
někteří z nich nechtěli podřídit, vedoucí Chrámu se místním lidem omluvil 
s tím, že někteří z jeho lidí jsou dost opilí a že je musí spolu s ostatními 
odvést zpět do Chrámu pro případ, že by někdo další byl opilejší, než si 
myslel. Když shromáždil lidi z Chrámu, všiml si, že tam nejsou všichni. 
Těm, které našel, řekl, aby šli do Chrámu, a on je bude brzy následovat. 
Snažil se najít ostatní, ale nemohl a cítil se velmi roztrpčen, že to bude pro 
Chrám problém. 

 
Místní lidé byli poněkud zděšeni a zklamáni. "Možná je to tím, že Měsíc 
není v úplňku," říkali si, ale později v noci, když se vrátili domů, začali mít 
hrozné pocity a podivné sny, o které se nechtěli navzájem podělit, ale cítili, 
že musí. Ráno k nim přišel Král víl. Nejvíc ho rozzuřilo, že se lidé z 
Chrámu vydali do jeskyní pod Torem a udělali to, o čem nechtěl s místními 
lidmi mluvit. Řekl jen, že musí vyhnat Chrámový lid ze své země. Král víl 
řekl, že se musí vrátit tam, odkud přišli. Pak se jeden z Chrámových 



děti, které vyrůstaly s místními lidmi jako rodiči, říkaly, že pokud je nějaký 
problém, měly by si ho podle něj vyřešit samy a nesvalovat ho na jiné lidi. 
Nevěděl, že je dítětem chrámu, ale mluvil přímo do viny, kterou tam místní 
lidé mají. 

 
Místní lidé se mezi sebou domlouvali, co dělat. Mnohokrát se pokoušeli 
promluvit s lidmi z chrámu o svých obavách, ale neměli velký úspěch. 
Mnohokrát mezi sebou hovořili o tom, že se pokusí Chrámové lidi ze své 
oblasti vystěhovat. Obvykle to byly děti z Chrámu, kdo mluvil pro to, aby 
Chrámáci zůstali; děti, které místní lidé vychovali jako své vlastní děti. 
Tyto děti uměly vyzdvihovat dobré věci, které lidé z Chrámu dělali, a zdálo 
se, že neberou pocity svých rodičů příliš vážně. Když tyto děti chtěly jít 
studovat do Chrámu, jejich rodiče se je snažili odradit. 

 
Děti z chrámu často odpovídaly: "Líbí se nám, že sem lidé z jiných míst 
jezdí studovat s lidmi z chrámu. Chceme se s nimi setkat a poznat, co se v 
Chrámu učí. Myslíte si, že faeři jsou tak moudří, že si od nich necháte pořád 
radit, co máte dělat. Víly je sem nechaly přijít, takže se to tak muselo stát." 
"To je pravda," řekl jsem. Jejich rodiče nevěděli, co na to říct, kromě toho, 
že o takových věcech mají své pocity, někdy dlouho předtím, než se 
skutečně stanou. Tyto děti takovými věcmi opovrhovaly a říkaly, že když 
budou sedět a čekat na nejhorší, dříve nebo později se stane něco, co se jim 
nebude líbit, a rodiče pak řeknou: "Vidíte, my jsme vám to říkali." A tak se 
stalo. 

 
Místní lidé se rozhodli jít se svými stížnostmi znovu za chrámovými lidmi. 
Chrámoví lidé byli opět velmi vstřícní, ale tentokrát místní lidé požadovali 
více než zdvořilou odpověď. Toho už měli dost, jen aby se ve skutečnosti 
nic nezměnilo. Řekli jim, že vědí, že šli do jeskyní pod Torem, a že vědí, že 
ty jsou pro ně naprosto zakázané. Jedna mladá matka jim řekla, že v 
bažinách našli děti, o nichž si byli jisti, že jsou výsledkem těhotenství, o 
nichž lidé z Chrámu tvrdili, že je nikdy neměli, a že je vychovávali jako své 
vlastní děti. Také jim řekla, že někteří z nich nyní chtějí přijít do Chrámu 
studovat a že nejsou 



nedovolí, pokud nedojde ke skutečné změně v Chrámu. Místní lidé dali 
jasně najevo, že chtějí změnu v Chrámu, jinak chtějí, aby lidé z Chrámu 
odešli. 

 
Ti, s nimiž mluvili, jim řekli, že problémem je hlavně velekněžka a že to 
byl její nápad jít do jeskyní pod Torem. Prý nechtěli, aby se na nich 
projevily pocity nepřátelství, které mezi místními lidmi vyvolala. Řekli 
velekněžce, že nespokojenost místních lidí už nelze tolerovat, protože to 
byli právě místní lidé, na jejichž pohostinnosti závisela jejich další 
přítomnost. Využili situace s místními lidmi k tomu, aby tu, která se na lodi 
jmenovala velekněžkou, vystrnadili a jmenovali jinou velekněžku. 
Prezentovali to jako změnu pozice, ale ve skutečnosti o žádnou změnu 
pozice nešlo. Jen začali více tajit, co ve skutečnosti dělají. 

 
Místní obyvatelé neochotně pouštěli své chrámové děti do chrámu, aby se 
tam učily. Chrámoví lidé je neuznávali za své děti, i když věděli, že jimi 
musí být. Tyto děti byly v mnoha ohledech keltské. Lidé z Chrámu v nich 
viděli děti, které měly touhu naučit se to, co znají, a duševní ostrost, kterou 
mnozí z místních lidí zřejmě neměli. Uznávali a odměňovali je jako žáky z 
keltského lidu, kteří se mohou naučit to, co je mají naučit, a mysleli si, že 
konečně mají žáky, kteří jim řeknou víc z toho, co se o místním keltském a 
druidském lidu skutečně chtějí dozvědět. 

 
Lidé z Chrámu začali považovat tyto své studenty za ty, kteří mohou Chrám 
udržet. Když se jim podařilo zasvětit je do Chrámu, přestože jejich rodiče 
měli námitky, řekli mladým lidem, že součástí jejich poslání je vrátit se k 
místním lidem, aby se tam naučili co nejvíce, protože jedním z poslání 
Chrámu je sbližování obou světů. Díky tomu se těmto dětem zdálo, že se 
jejich rodiče tomuto velkolepému a altruistickému poslání a záměru brání a 
že tyto děti jsou předurčeny k tomu, aby se staly mosty mezi oběma světy. 



Při udržování Chrámu dávali chrámoví lidé nejvýznamnější místa v Chrámu 
dětem, které se jim nejvíce podobaly a o nichž si mysleli, že mají největší 
předpoklady udržovat Chrám tak, jak si přáli. Těmto dětem Chrámoví lidé 
ukazovali pouze předměty, které vyučovali, a určité duchovní praktiky, jako 
například meditaci, a nikdy jim nedovolili vidět druhy rituálů, v nichž byly 
počaty, dokud nebyly starší a nebyly prověřeny mnoha dalšími rituály a 
zasvěcením, aby se ujistili, že i v těchto směrech budou jako oni. 

 
Protože se už dlouho žádné dítě nenašlo, někteří z místních doufali, že se 
jim podařilo dosáhnout toho, aby se změnilo jejich chování, ale jiní se 
obávali, že to, co Král víl řekl o lidech z Chrámu, znamená, že dělají něco 
víc než jen to, že chodí do jeskyní pod Torem, něco opravdu strašného, ale 
nevěděli, jak to zjistit. Jejich děti jim nic moc hrozného neřekly, a když se 
Chrámový lid většinu času prezentoval jako tak klidný a přátelský a když se 
teď tolik jejich "vlastních dětí" stalo Chrámovým lidem, nemysleli si, že by 
je mohli z něčeho obvinit. Král víl z toho byl bez sebe, říkal, že se místní 
lidé ve svých pocitech nemýlí, že se tam děje něco strašného. 

 
Jedné noci přišel král víl za místním mužem a požádal ho, aby s ním šel do 
bažin. Král víl muže zavedl na jedno místo a požádal ho, aby tam počkal, 
dokud se nevrátí. Muž čekal dlouho. Král víl létal po okolí a něco hledal; to 
bylo vše, co věděl. 

 
Král víl věděl, že stížnosti místních lidí způsobily, že lidé z Chrámu udělali 
věci dál. Venku na vřesovištích našel Král víl ženu z Chrámu, kterou hledal. 
Právě porodila, ale žádné dítě. Proletěl se po okolí, ale nic tam nebylo. 
Odletěl dál a našel muže, který právě pokládal dítě na vřesoviště, docela 
opatrně, jako by se mu ho nechtělo opustit. Muž se vrátil k ženě a Král víl 
odletěl pro keltského muže a pobídl ho, aby ho co nejrychleji následoval. 
Král víl letěl napřed a kroužil zpátky, chránil tak dítě, aby se nic nestalo. 



se mu to stalo dřív, než se k němu muž dostal. Muži se nelíbilo, že musí jít 
tak pozdě v noci sám na vřesoviště, ale cítil se veden a chráněn Králem víl. 
Král víl muže dovedl k dítěti a vyzval ho, aby ho vzal domů ke své ženě. 
Muži se ten nápad nelíbil. Už tak měli starosti s dětmi z Chrámu a on už 
měl mnoho dětí, ale ani on se nedokázal přimět k tomu, aby tam dítě nechal. 
Když dítě přinesl domů, jeho žena zprvu řekla: "Ale ne!" Ale on ji odmítl. 
Ale když se zadívala do očí dítěte, brzy řekla: "Ach, co takhle ještě jedno?" 
"Ne," odpověděl manžel. 

 
Otci zjevení bylo pouhých dvanáct let, když prosil své rodiče, aby ho 
nechali jít studovat s lidmi z chrámu, ale sám se považoval za muže. Rodiče 
mu to odmítali dovolit, dokud to šlo, a říkali Mu, že tam nejsou dobří lidé, 
ale zdálo se, že jim nevěří, a zdálo se, že chce jít ještě víc. Když rodiče 
viděli, že Ho nedokážou odradit, začal Ho otec fyzicky cvičit, aby se 
chránil. Naučil se, co ho měli naučit, a pak jednoho rána zjistili, že si vzal 
své věci a odešel. 

 
Chlapec nevěděl, proč musí jít do chrámu, ale už se nemohl držet zpátky. 
Šel několik hodin pěšky, aby se dostal do Chrámu, byl velmi mladý a přišel 
sám, ale toužil se učit, a tak ho nechali zůstat. Zpočátku nevěděli, že je 
dítětem z Chrámu, protože to už nedovolovali, ale Jeho skutečná matka na 
Něj byla zvědavá kvůli tomu, odkud přišel, a cítila, že ji to táhne stát se 
jednou z Jeho učitelek. 

 
Když začal číst. Cítil se jako houba, která přijímá informace, které mu tam 
dávají. Brzy se stal jedním z jejich nejcennějších studentů, protože byl 
nadaný a dychtivý učit se a nasávat jejich způsoby, ale jak četl, začal také 
cítit, že některé věci zapsané v jejich knihách nejsou správné, a začal se ptát 
a upozorňovat je na ně. Některým se jeho otázky nelíbily, ale když trochu 
povyrostl, ostatní mu dovolili číst jejich starší a vzácnější knihy, které 
přinesli z Delf. Začal mít pocity, že nejen ví, co v těch knihách je, ale že je 
skutečně napsal. Už se dozvěděl o 



a začal uvažovat o tom, že by mohl být reinkarnovaným autorem těchto 
knih. Začal psát své vlastní spisy. 

 
Jeho otec už tam nebyl, ale jeho matka ano, a tak si začala myslet, že to 
musí být její syn. Měl správný věk a dokonce znal i datum svého narození, 
ale o okolnostech svého narození se nikdy nedozvěděl. Ani ona Mu to 
neřekla, ale začala se o Něj více zajímat a stala se Jeho spojencem v 
chrámu. Když jí řekl o svých pocitech ohledně knih, nemyslela si, že se 
mýlí, ale když ji požádal, aby Mu řekla vše, co může, o cestě, kterou 
podnikli, aby tam přišli, nemohla Mu toho moc říct. Sama byla dítětem 
Chrámu a cestu nepodnikla. Mohla Mu říct jen to, co jí řekl Jeho otec, což 
nebylo mnoho. Řekla Mu, že z nějakého důvodu o tom nesměli mluvit a 
měli zakázáno si to zapisovat. Řekla, že lidé z Chrámu raději říkali, že jsou 
z hvězd. 

 
Mezitím se místní lidé stále více obávali, že tamní "špatné světlo", jak tomu 
nyní říkali, k nim přitahuje něco, co nechtějí. Už tehdy slýchali příběhy o 
Římanech a jejich rozšiřující se nadvládě. Začali slýchat o Římanech 
postupujících jejich směrem. Pak začali slýchat žalostné příběhy o tom, co 
to znamená pro místní obyvatele. Chrámový lid na to nereagoval s obavami. 
Už dávno usoudili, že tyto příběhy o římské krutosti se zrodily z dřívějších 
předsudků velekněžky vůči Římanům. Mysleli si, že i kdyby se Římanům 
podařilo proniknout do okolí, mlhy je ochrání. Místní obyvatelé se obávali, 
že by to nemusela být pravda na dlouho, zejména pokud by Král víl svou 
ochranu odvolal, jak hrozil. Dokonce mluvil o tom, že svůj lid přestěhuje 
někam jinam. 

 
V té době už lidé z chrámu o vílách věděli, protože mnozí z nich s nimi 
vyrůstali a hráli si s nimi spolu s ostatními místními dětmi. Považovali 
Faery za své přátele a spojence, ale považovali to za samozřejmost spíše 
než Faery za pravdu. Děti z Chrámu nevěděly, jak nejistá se stala ochrana 
Víl, a jejich rodiče jim to nechtěli dát najevo. Víly 



Král jim tolikrát vyhrožoval, že je zbaví ochrany, když se jednalo o 
záležitosti týkající se Chrámu, že si mysleli, že je to jen další způsob, jak 
ovládat jejich rodiče. Pokud měli ochranu víl, jak se domnívali, mysleli si, 
že je bezpodmínečná. Bezpodmínečná láska pro ně znamenala, že jsou 
bezpodmínečně přijímáni bez ohledu na to, co dělají, a že bezpodmínečně 
přijímají vše, co dělají ostatní. Pokud se jim něco nelíbilo, vzdálili se od 
toho. Přesně to udělal Otec Projevení, když mu jeho rodina řekla, že 
nechce, aby studoval v Chrámu. Podle nich nešlo o to, jak se lidé cítí, jinak 
by se Otec Projevení více zajímal o to, jak se cítí Jeho rodiče, když je 
opustil. Nechápali, jak do toho zapadají pocity, které nebyly v jejich vlastní 
definici lásky, a odsuzovali je podle svého vtisku, přestože byli 
vychováváni jinak. Pro místní lidi mít opětovanou lásku znamenalo nechtít 
dělat věci, které se druhým zúčastněným nelíbily, ale pro tyto děti to byla 
vina. 

 
Místní druidové byli dost rozzlobení. Měli pocit, že chrámoví lidé mají 
něco společného s tím, proč Římané postupují jejich směrem. Nedůvěra v 
ně i v ostatní místní lidi rostla. Druidové neměli tolik viny jako tamní 
Keltové a otevřeně neměli rádi Chrámový lid, který se podle nich snažil 
vytlačit je jako nejvzdělanější lid v oblasti a zavrhnout jejich duchovní 
znalosti a vedení. 

 
Blížil se letní slunovrat. V tomto roce připadly dva dny úplňku na den před 
letním slunovratem a na slunovrat. Chrámový lid plánoval, že to bude jejich 
největší oslava v historii, která začne celý den dopředu jejich měsíčními 
rituály a v den slunovratu se přesune ke Slunci s plným průvodem přes 
jejich vinice a na jejich kopec. Věci zašly ještě dál než na začátku. Než se 
kolem nich usadil hluboký indigový večer nejdelšího dne v roce a vyšel 
Úplněk, nejprve zlatý a pak bílý, čtyřiadvacet hodin se bavili, pili své 
lektvary a souložili. Někteří z nich byli tak opilí a zdrogovaní, že nevěděli, 
co se kolem nich děje a co vlastně dělají. 



 

Někteří z místních lidí na tuto slavnost stále chodili, doufali, že jejich děti 
se v případě jejich přítomnosti nedostanou tak daleko, aby propadly 
omamným orgiím, ale mnozí další chodili do Stonehenge dál, protože to 
vzdali. Nedaleko tančily ve svitu měsíce víly. Slyšeli zvuky od lidí z 
Chrámu a opět to neradi slyšeli, ani neviděli světlo, které z nich stoupalo. 
Na slavnosti bylo několik dětí z Chrámu, které viděly světlo Faerií a snažily 
se Faerie přivolat, aby se k nim přidaly. Král víl a některé další víly se 
vznesly do vzduchu, aby se podívaly, co se tam vlastně děje. Když je volali, 
začali pociťovat strach, že se k nim blíží to "zlé" světlo. Viděli, jak někteří 
ze satyrů dělají gesta, jako by se mohli natáhnout a chytit je. Když na ně 
nemohli dosáhnout a víly se nepřibližovaly, cítily, že jejich směrem vrhají 
vztek. Většina Faerijců byla docela vyděšená. Král víl cítil, že je musí 
vylekat z jejich šoku, a křičel na ostatní víly, aby s ním odletěly. Když 
doletěli na další kopec, chtěli ještě tančit, protože věřili, že když nebudou 
tančit, příroda nebude vitalizována tak, jak je třeba, ale nemohli. Nálada 
večera se pro ně náhle změnila. Měli obavy, že část tohoto světla se k nim 
nějakým způsobem přimkla, a když se rozhlédli kolem sebe, zdálo se, že je 
to pravda. Vznikla v nich panika, a zvláště v těch, kteří měli více tohoto 
světla, že nyní sestoupí do role smrtelníků a nebudou už žít věčně. Věřili, že 
aby zůstali takoví, jací byli, musí se zcela oddělit od toho, co podle nich 
způsobuje sestup do fyzické hustoty a smrtelnosti. Víly začaly cítit, že nyní 
musí tančit, a snažily se to ze sebe vytančit kvůli sobě, ale nechtěly, aby to 
takto vyšlo do přírody. Nevěděli, co s tím mají dělat. Víly začaly tančit v 
těsném kruhu a snažily se světlo očistit, aby ho mohly opět poslat do 
přírody. Byly tak soustředěné, že si nevšimly, že se k nim plíží několik 
satyrů. Náhle jejich tanec náhle a hrubě přerušili tito muži, kteří vyskočili z 
lesa a snažili se je chytit. Reagovali rychle a vznesli se vysoko do vzduchu. 
Nebyli dost pevní na to, aby se jich tito muži mohli držet, ale některé z víl 
se dotklo "zlé světlo", které tito muži měli. Víly nevěděly, kudy mají letět. 
Král víl se cítil rozzuřený touto situací a obával se, že teď bude 



měl v sobě trochu toho vzteku. Faeřané jako by ztuhli ve vzduchu a on se 
obával, že vidí, jak se všichni propadají do spárů těchto satyrů. Pobídl je: 
"Leťte!" a najednou se Faeřané v panice rozletěli na všechny strany. 

 
Král víl se na sebe zlobil, že nedal na své původní pocity ohledně těchto 
chrámových lidí. "Musel jsi to zjistit! Prostě jsi to musel vědět!" opakoval 
si, když se vydal za svými Víly, a říkal si, že to nemusel vědět, stačilo cítit, 
že něco není v pořádku, a jednat podle toho, ale ani pak si nebyl jistý, jestli 
by to vůči těmto lidem nebylo bezcitné. I v něm se probouzely staré 
vzpomínky; obrazy, jak utíká a letí pryč, téměř zadupán ostatními, kteří 
také utíkali a letěli pryč. Kam utíkali, bylo toto místo, ale odkud utíkali, to 
si nepamatoval. Měl vzpomínky na volně pobíhající víly a elfy, ale nemohl 
si vzpomenout, co se s nimi stalo. Muselo to být něco takového, pomyslel 
si, ale proč? Vzpomněl si na jeskyně a chtěl tam jít s Vílami. Pak si 
uvědomil, že tito lidé jsou tam nejspíš také. Smrtelníci mu nevadili, ale 
smrtelníci bez úcty, ti mu vadili velice. 

 
Běželi pak hlouběji do lesa, přičemž se pohybovali spíš v hrůze než v děsu, 
ale tomu světlu se nemohli vyhnout. Šlo s nimi, kamkoli šli, a kdekoli se 
usadilo, zdálo se, že dokáže svou přítomnost ještě zesílit. Faeřané nevěděli, 
jak je to možné, že to dokáže. Děsilo je, že není možné, aby se někdy vrátili 
do stavu, v jakém byli předtím, než se jim to stalo. Král víl se obával, že on 
i jeho lid jsou nyní nakaženi, a neznal lék. Cítil, že je třeba lidi z Chrámu 
nějak zastavit nebo je donutit, aby odešli a vzali si své "špatné" světlo s 
sebou, ale nevěděl, kdo by mu teď pomohl, když jsou jeho Víly nakažené. 
Faerijci se hádali, obviňovali a projevovali další známky nesouladu. Tu noc 
už netančily a Král víl to považoval za špatné znamení. Druhý den pozdě 
večer se Král víl vydal do vesnice. Když jim řekl, co se stalo a že tu noc 
moc netančili, vesničané se báli o svou úrodu a o všechno ostatní, na čem 
byli ze své země závislí. Král víl řekl vesničanům ještě spoustu věcí a 
některé z nich zde opakuji. "Zklamal jsem. Už vás nedokážu ochránit. 
Nedokážu ochránit ani sám sebe a 



ostatní víly. Nevím, co mám dělat. Stále více se podobáš světlu svých dětí z 
Chrámu a teď jsem se jím nakazil i já a ostatní Faeřané. Když jsme je 
poprvé přijali, měli jsme pochybnosti. Kéž bychom tehdy jednali. Když 
jsme přijali jejich nechtěné děti jako "ztracené", mysleli jsme si, že je před 
něčím zachraňujeme, a taky že ano! Hrozné věci! Ale jen dočasně. Mysleli 
jsme si, že z nich vyrostou lidé, kteří se nám budou podobat, ale oni se čím 
dál víc podobali lidem z Chrámu, a teď nás dělají podobnějšími jim, až 
jsme teď všichni kontaminovaní jejich přítomností. Všichni ti lidé z 
Chrámu si myslí, že to vědí lépe než my všichni! Nejsou to milující lidé. 
Nemají žádnou úctu k druhým. Nevidím žádný způsob, jak překlenout 
propast mezi námi. Musíme je nějak donutit, aby odešli. Nevím jak, protože 
jsme se s nimi zapletli. Nechci chránit lidi z Chrámu a nejsem si jistá, jestli 
ještě někoho z nás dokážu zneviditelnit. Mrzí mě, že jsem neměl to srdce 
nechat je tam v bažinách umřít hlady nebo je zastrašit, aby odešli někam 
jinam." 

 
Král víl pronesl ještě mnoho slov a byl hluboce, hluboce znepokojen, stejně 
jako většina vesničanů. Bylo tam však i několik chrámových dětí a většina z 
nich měla pocit, že ochrana Krále víl nebyla ve skutečnosti ničím jiným než 
kontrolou chování. 

 
Král víl začal poskakovat a opakovat si něco pro sebe. "Nevím, proč jsem si 
to nepamatoval! Nevím, proč jsem si na to nevzpomněl!" Jako by si na to 
vzpomněl právě teď. "Už je to tak dlouho! Vy smrtelníci si to nepamatujete 
a dokonce jste si tyhle příběhy přestali vyprávět, ale já jsem to neměl 
zapomenout! Nikdy nás neposlouchali, jenom to předstírali!" "To je 
pravda," odtušil. Byl čím dál rozrušenější, lítal sem a tam, sem a tam, skoro 
jako by se v tu chvíli chystal utéct. 

 
"Obávám se, že jsem teď zklamal všechny naše lidi! Není jiná naděje než 
zůstat od nich zcela oddělen! Nikdy jsem je neměl pustit dovnitř! Jak jsem 
si mohl dovolit zapomenout? Bylo toho na mě příliš mnoho! Nemohl jsem 
se na ně dívat! Nemohla jsem se na to dívat! Měl jsem si to uvědomit včas, 
abych se zase bezpečně dostal pryč. Nevím, kam mám jít! Kam se podívám, 
všude se nás to dotklo! Nikdy se nesmíme nechat dotýkat! Kam jít, kam jít? 
Stampedes! Zvířata a všichni utíkají ve strachu! Čaroděj, 



zlý čaroděj! Nemáme ho rádi! Není na výši, ale na dně! Zlý člověk! 
Musíme se držet úplně stranou! Utíkejte na sever, utíkejte na sever! Ne, 
utíkejte na jih, utíkejte na jih! Schovejte se v zelených místech! Ne! On 
nenávidí zelená místa! Na zelená místa míří ohnivými koulemi! Posílá na 
nás své zlé, aby nás zničili! Musím vzít své víly a utéct! Musíme rychle 
odletět! Nevím, kam jít! Všechno kolem nás hoří! Nemáme kam utéct, ale 
musíme jít! Lžou! Učí špatné věci! Nejednali jsme, když jsem se o nich 
dozvěděl. A teď se podívejte, co se nám všem děje! Chystají se nás 
napadnout Římané!" 
Místní lidé byli strašně vyděšení. Byli shluknuti k sobě, snažili se přijít na 
to, co mají dělat, a vzpomenout si, co říkal Král víl, že si nemohou 
vzpomenout, ale zavládlo mezi nimi velké ticho. Místní lidé tomu nechtěli 
věřit o dětech, které vychovali, ale nemohli tomu ani nevěřit. Skupina chvíli 
mlčela a zvažovala to. Pak řekli: "Původně jste je sem pustili, pak jsme se s 
nimi zapletli a nikdo z nás se nikdy nedokázal docela přimět k tomu, aby je 
vyhnal, nechal jejich děti zemřít nebo je zabil. Co budeme dělat! Prosím, 
nenechávejte nás tu! Pomozte nám!" 

 
Brzy poté přišel Otec projevu, nyní již dospělý muž, z chrámu na návštěvu. 
Vesničané byli zachmuření a ustaraní. Nejprve nevěděli, zda mu ještě věří, 
ale pak mu řekli, co se tam dělo. Zdálo se, že i On je velmi rozrušený. 
Nechtěl tomu věřit a říkal si, že to nemůže být pravda. Nevěřil, že lidé v 
chrámu jsou nelaskaví, a nechtěl věřit, že sex, který tam provozují, je zuřivý 
nebo nelaskavý. Chtěl věřit, že to bylo volné opuštění, a nechtěl věřit, že 
Král víl měl pravdu nebo že Král víl věděl víc než on. Když na něj všichni 
naléhali, že věci zašly příliš daleko a že je k nim přitahuje něco zlého. 
Poradil se s druidy, kteří dali za pravdu ostatním místním lidem. Nakonec 
jim řekl, že se musí vrátit pro lidi, kteří přijdou s ním, a pro staré knihy. 

 
Všichni mu oponovali, že ne, že jen On může zůstat, a že pokud chtějí přijít 
další, musí přijít sami od sebe. Když jim Otec zjevení řekl více o knihách a 
ujistil je, že to jsou historické knihy a záznamy, které kdysi dávno pořídil a 
pořizuje 



nyní a že je bude dobře skrývat a ukáže je jen těm, kterým opravdu 
důvěřují, nejprve řekli: "Ne, jen ústní tradice," ale pak si všichni připomněli 
problém, který jim právě odrazila jejich vlastní ztráta paměti. Když řekl, že 
druidové mají o knihy zájem a že je nechce znovu ztratit, rozhodli se, že mu 
dovolí knihy přinést, a dokonce si mysleli, že mu také dovolí některé věci o 
nich zapsat. 

 
Když mladý Otec zjevení dorazil do chrámu, nezdálo se mu, že by se mu 
myšlenka na rozdělení chrámového lidu líbila. Měl odpor, když naslouchal 
tomu, co mu tam říkal Král víl a keltský a druidský lid, a dal si svobodu 
přivést s sebou kohokoli, koho se rozhodl přivést. Když se na Něj kvůli 
tomu Král víl rozzlobil, nelíbilo se Mu to a řekl, že kdokoli chce přijít, musí 
mu to být umožněno. Králi víl se to nelíbilo natolik, že on i ostatní víly tam 
najednou už prostě nebyli a nikdo nevěděl, kam se poděli. Nyní se Otec 
projevu na Krále víl velmi zlobil. 

 
Po celé Galii slýchali někteří římští důstojníci lákavé historky o chrámovém 
lidu kdesi daleko na západě, "možná dokonce u hvězd", říkali někteří, který 
měl jakousi univerzitu, skrytou v mlhách a nenalezitelnou jinak než těmi, 
kdo tam měli jít. Měla tam být spousta zlata a most mezi dvěma světy, z 
nichž jeden, jak si mysleli, musel být podzemní svět, protože slyšeli příběhy 
o věcech, které se tam v podzemí také děly. Začali si myslet, že alespoň 
něco z těch příběhů musí být pravda, a chtěli to místo najít. Přepadli celou 
Británii a nikdy ho nenašli, přestože jim bylo řečeno, kde by mělo být. 
Několikrát se protloukali bažinami sem a tam, prosekávali si cestičky, jak 
šli, s úmyslem to místo najít, ale ani tak se jim to nikdy nepodařilo. Znovu a 
znovu se vraceli, až se jednoho dne zdálo, že se mlhy ve slunečním světle 
vypařují, a oni spatřili nedaleký kopec, na němž byla vinice. Slyšeli, že se v 
Chrámu vyrábí víno, a tak se rozhodli, že se tam vydají a uvidí, co najdou. 



Našli chrám, i když se jim to zpočátku nezdálo. Nevypadal jako žádný 
Chrám, který předtím viděli, ale lidé se zdáli podivně nepodobní místním 
lidem, a tak usoudili, že to musí být to pravé místo. Zpočátku nedělali nic 
jiného, než že se tvářili zaujatě a zvědavě. Chvíli se rozhlíželi a pak tam 
nechali několik mužů, aby rozdělali oheň, který by je navedl zpět, kdyby se 
ztratili v mlhách. To se jim však nepodařilo. Muži brzy usoudili, že mlhy 
jsou příliš husté na to, aby jim ohně pomohly, a začali pít víno a lektvary, 
které jim dávali lidé z chrámu. 

 
Ostatní se šli porozhlédnout po okolí. Našli vesnici, ale lidé tam nebyli. 
Našli cestu zpátky do chrámu a vyptávali se některých lidí z chrámu, aby 
zjistili, kde by se někteří z vesničanů mohli nacházet. Také začali s 
některými lidmi z Chrámu pít víno napuštěné lektvary a docela brzy jim 
začali vyprávět příběhy, které o nich slyšeli. Pak chtěli vědět, kde je zlato. 
Otec Projevu si většinu zlata vzal s tím, že by ho měl schovat. Chrámoví 
lidé popírali, že by nějaké zlato měli. Římané přesto chtěli vědět, kde tedy 
zlato je. "Prodáno," řekli svorně lidé z Chrámu. Římané jim nevěřili. Tito 
Římané začali prohledávat okolí a našli několik místních lidí. Ti se 
rozzuřili, jako by si s nimi všichni přítomní hráli na schovávanou v mlhách, 
a obvinili je z používání magie. Lidé nevěděli, proč je jejich nalezení pro 
Římany tak důležité, a netušili, že slyšeli příběhy o chrámu a o zlatě. Zlato 
pro ně nebylo důležité a nechápali, proč by zlato mělo být pro tyto muže tak 
důležité. Bez krále víl, který by je chránil, se báli Římanova hněvu a 
nevěděli, co mají dělat. Když se vesničané tvářili ohledně zlata tak hloupě, 
rozzuřilo to tyto Římany ještě víc. Začali být při výslechu agresivní, a když 
to nikam nevedlo, začali své výslechové techniky zintenzivňovat. 
Shromáždili místní lidi, které našli, nedali jim žádné jídlo ani vodu a 
nedovolili jim, aby spolu mluvili. Vyslýchali je jednoho po druhém a 
každému z nich řekli, že jiní lidé z okolí prozradili, kde se nacházejí, a pak 
že rodina a přátelé, které už vyslechli, jim řekli mnoho věcí, takže není 
důvod někoho chránit tím, že si myslí, že je užitečné zatajovat informace. 
Rozhodli se použít trochu mučení, aby "povzbudili spolupráci, 



a začali dělat věci, které si tito lidé nikdy nedokázali představit, že by lidé 
mohli dělat jiným lidem. 

 
Tito římští muži získali více informací, než si mysleli, a dokonce se 
dozvěděli o králi víl a o tom, jak tyto lidi chránil. Vycítili v lidech rozkol, 
začali je štvát proti sobě, a jak pili víc vína s příměsí lektvarů, jejich mučení 
se stupňovalo, až to bylo spíš pro zábavu než pro další informace, které by 
mohli získat. Když už znásilňovali ženy a některé muže a nutili děti, aby se 
na to dívaly, začali mučit děti a nutit rodiče, aby mučili své vlastní děti, 
nebo jakékoli děti. Nedozvídali se o žádném obrovském množství zlata, a to 
je trápilo. Dozvěděli se o jeskyních pod Torem a odvedli tam lidi; byli si 
jisti, že právě tady najdou zlato. Když nenašli, nevěřili lidem, že v těch 
jeskyních žádné zlato není, a mučili je ještě víc. Mučili také lidi z Chrámu a 
ustoupili každému, kdo řekl, že není proti římské přítomnosti a bude s nimi 
spolupracovat, jak jen to půjde. 

 
Když měli pocit, že už nic nezískají, nebo že jsou lidé mrtví, naházeli je na 
hromadu, kolem nich naskládali dřevo, zapálili ho hnojem a těla spálili. 

 
Otec zjevení odešel s některými vesničany, aby ukryl své knihy a to, co 
zbylo z chrámového pokladu. Když dostal pocity, aby se do vesnice 
nevracel. On se nevrátil, ale ostatní s Ním ano. Brzy je chytili Římané a 
dozvěděli se jen něco z toho, co se stalo jejich lidem, jak se to nyní děje i 
jim. Z Otce Projevu se stala tajemná osoba, která žila hluboko v lesích a 
učila jen ty, o nichž si myslela, že jim může důvěřovat a kteří budou chránit 
vědomosti před ztrátou. Jeho knihám hrozilo nebezpečí, že se ztratí, protože 
už byly velmi staré. Mnohé z nich nebyly v Chrámu znovu opsány, a i když 
mu někteří druidové pomáhali, nebyly opsány všechny. Když našel některé 
z lidí z Chrámu, všichni tvrdili, že unikli díky svému psychickému vnímání, 
ale pracovali pro Římany. Věřil, že mu někteří z těchto lidí pomohou. 
Změnili informace v 



tyto knihy a po odchodu Otce projevu je neuchovával na bezpečných 
místech. 



SRDCE SE POKOUŠÍ PŘEKLENOUT MEZERU VE FIALOVÉ 
BARVĚ 

 
Matka byla po mučení v Delfách velmi uzavřená, zejména ve svém třetím 
oku. Její další život po Delfách byl životem otroka nějakých Římanů. Její 
práce spočívala v kuchyni a v péči o děti. Vznášela se u jejich ohňů, aby se 
zbavila chladu z kostí a zahřála si své četné bolesti. I když se k nim 
přiblížila. Stále je neměla ráda. Vtiskla si do paměti, že není ničím jiným 
než otrokem tohoto druhu světla, a to jen do té doby, dokud je užitečná. Její 
touha dostat se od Římanů dál ji dokázala pro další život rozvibrovat do 
vnější provincie, ale zatím nebyla schopná se přesunout mimo jejich dosah. 

 
Její sebevědomí kleslo tak nízko, že byla překvapena, když zjistila, že byla 
vybrána za Marii, Ježíšovu Matku. Ve dvanácti letech začala Marie 
studovat u židovské sekty zvané Esejci. Esejci věřili, že láska, mír a 
harmonie jsou odpovědí na strasti jejich světa. Domnívali se, že sjednocený 
židovský národ s osvíceným vládcem může tyto věci nastolit a zbavit se 
vlády Říma. Esejci si přáli, aby se narodilo dítě s co největším počtem 
pokrevních linií, protože si mysleli, že jim to umožní sjednotit všechny 
Židy pod jednoho krále. Mnozí z nich byli již dříve v Delfách a opět si tam 
většina všech myslela, že správná forma a soustředěnější světlo budou 
úspěšné. 

 
Kolem Marie se shromáždilo mnoho částí Matky a také mnoho částí, které 
si myslely, že by měly být Matkou, aby tam přivedly k manifestaci největší 
kus Srdce, který mohly, a korunovaly ho na Krále všech Židů. Esejci 
uspořádali obřad, při němž vybrali Marii za Matku této bytosti, kterou 
povolávali do manifestace. Tato bytost měla být co největším množstvím, 
které se tam mohlo shromáždit, z prvního Ducha Srdce, který se měl objevit 
na straně Ducha v Prvotní příčině. Měl v sobě vtisknuto, že je Můj Jediný 
Pravý Syn, a přestože byl velmi velkým kusem tohoto Prvotního Ducha, 
chybělo mu mnoho ze strany Vůle Srdce. Té noci anděl Marii oznámil, že 
brzy porodí syna, který vyjde a změní svět. Marie nebyla vdaná ani těhotná 
a myslela si, že to znamená, že se brzy vdá. 



Téže noci k Ní přišel Josef z Arimatie, který byl dalším vtělením Otce 
zjevení a Mariiným "strýcem" v Esejcích, a oplodnil Ji, aniž by do ní 
vstoupil. Ačkoli mu na Ní záleželo, bylo to proto, že měl také "správné" 
pokrevní linie, a ti, kdo tyto plány dělali, nechtěli riskovat nic, z čeho by se 
nezrodilo "správné" dítě. Marie si však Josefa vzít nesměla. Esejci chtěli 
identitu tohoto dítěte udržet v tajnosti až do "správného" okamžiku, a tak 
byl domluven sňatek se starším Josefem. Když se později Římané rozhodli 
Ježíše zbožštit, stejně jako své císaře, rozhodli se to očistit tím, že šlo o 
neposkvrněné početí. Tehdy však šlo o pokus dosadit na trůn krále, který by 
legitimně vládl všem Židům. Marie byla ta, která měla být těhotná a porodit 
dítě, ale podle těch, kdo tento plán vytvořili, měl být zbytek v rukou lidí 
považovaných za duchovně osvícenější. Marie se již cítila být ostatními 
Esejci odstrkována a začala mít pocit, že tam chtějí jen její lůno, protože má 
"správné" pokrevní linie, a že jí nebude dovoleno, aby toto dítě 
vychovávala sama. Když se Josef z Arimatie pokusil o tom s Marií 
promluvit. Měla pocit, že s Ní mluví shora, a nechtěla ho poslouchat. 

 
Příběh, který byl zpopularizován, pravděpodobně znáte, ale chci vás 
seznámit s dalšími informacemi o Ježíšově životě. Fialoví lidé se domluvili 
na uskutečnění tohoto plánu. Protože to byli oni, kdo předtím vyřkli 
proroctví; spolu s léčitelským záměrem chtěli také napravit sami sebe. Ježíš 
se narodil podle proroctví, která říkala, že se narodí, a narodil se ve stáji, a 
to hlavně proto, že se Maria cítila vyloučená všude, kam přišla. Přišli se na 
něj podívat i mudrci a jeden z nich toho Herodovi řekl příliš mnoho. Marie 
a Josef na to byli upozorněni, vzali Ježíška a utekli do Egypta. Josef z 
Arimatie se živil jako obchodník a podařilo se mu je dostat na karavanu 
lidí, které znal a kteří měli okamžitě odjet. Několik lidí, vesměs esejců, jim 
pomohlo proplížit se domy a zapadlými uličkami k místu odjezdu. Jinak lze 
pochybovat, že by Ježíš přežil. 

 
Ježíš byl v mládí v Egyptě vyučován lidmi z egyptského chrámu, kteří ho 
naučili mnoha věcem nad rámec toho, co se běžně učila většina lidí v místě, 
kde se narodil. Učil se o pokročilejších způsobech uzdravování 



a seznámil se s pojmy magie, rituál, osvícení a zasvěcení. Mezi mnoha 
věcmi, kterým se Ježíš v Egyptě učil, byla i řada nauk, které nebyly v místě 
jeho narození povoleny a které Římané ve svých provinciích potlačili. Když 
se Marie a Josef rozhodli vrátit domů, Ježíšovi učitelé je varovali, že by se 
Ježíš mohl stát terčem útoku kvůli svým znalostem. 

 
Když se vrátili, Ježíš nebyl poslán do chrámu. Byl poslán k Esejcům, aby se 
vzdělával. Když šli do Chrámu, Ježíš na sebe začal poutat pozornost kvůli 
věcem, které říkal, a také proto, že zářil světlem. Josef z Arimatie řekl 
Marii, že Ježíš přitahuje pozornost lidí, kteří si mohli uvědomit, že byl 
přehlédnut při Herodově zabíjení dětí. Nemyslel si, že je bezpečné, aby tam 
Ježíš dále zůstával, dokud nebude dost starý na to, aby se mohl chránit. 
Chtěl vzít Ježíše s sebou na karavanu na Východ. Maria nechtěla, aby Ježíš 
odešel, ale věděla, že ho musí nechat jít kvůli jeho vlastnímu bezpečí. Ježíš 
byl velmi nadšený vyhlídkou, že se naučí více takových věcí, kterým ho 
učili v Egyptě. 

 
Josef z Arimatie byl duchovní člověk, který na svých cestách hledal další 
duchovní lidi. Na této cestě Josef z Arimatie a Ježíš strávili nějaký čas v 
Indii, Nepálu a Tibetu, kde se Ježíš učil o reinkarnaci a dalších metodách 
meditace a léčení. Viděl lidi, kteří prováděli úžasná uzdravení, a také 
levitovali, uhranuli hady a dělali další věci, které ho udivovaly. Všechno 
mu připadalo velmi vzrušující a zajímavé. Chtěl se dozvědět, jak se tyto 
věci dělají. Ježíš byl bystrý student a dobře se učil. I když byl občas velmi 
zaujatý vším, co se učil. Přál si, aby u toho byla Jeho matka, která by se s 
Ním o to podělila, a mluvil o tom se svým "strýcem". 

 
Jak Ježíš rostl. Začal se podobat spíše Josefovi z Arimatie než Josefovi, o 
kterém mu řekli, že je jeho otec. Josef z Arimatie to viděl a věděl, že to 
znamená, že musí Ježíše držet ještě déle stranou. Ježíšovi zatím neřekl jeho 
pravou totožnost ani jeho plánovaný osud a jeho "strýc" neřekl nic o tom, že 
by byl jeho otcem. Nicméně Ježíš začal mít pocit, že Josef z Arimatie je 
jeho otcem, a neodvážil se nic říct, pokud to jeho "strýc" neřekl první. Kvůli 
své vizi, že přivádí lidi a 



jejich kultury dohromady, se Ježíšův "strýc" po dlouhém pobytu na 
Východě rozhodl, že ho vezme na Západ. Ještě si nevzpomněl na své staré 
známosti u Tora, ale právě tam se chystal jít. Řekl Ježíšovi, že se zastaví za 
jeho matkou, ale neřekl mu, že to bude tak krátká návštěva. Když se vrátili, 
Josef zemřel. Pro Ježíše to bylo těžké, i když si začal myslet, že Josef z 
Arimatie je jeho skutečný otec. Marie byla velmi zarmoucená a také 
osamělá kvůli Ježíšovi. Seděla na jejich rovné střeše, když je uviděla, jak se 
k ní blíží. Nejprve nevěřila svým očím a myslela si, že ji oklamaly slzy. 
Když si uvědomila, že jsou to opravdu oni, byla velmi nadšená, že je vidí, 
ale jejich vzájemná podoba byla tak zarážející, že se také cítila nesvá. 
Spěšně jim sešla vstříc, a ještě než stačila Ježíše o b e j m o u t , chtěl Josef 
vstoupit dovnitř, protože také znal nebezpečí jejich blízké podoby. 

 
Ježíš seděl s Marií a objímal ji jako útěchu pro jejich zármutek nad ztrátou 
svého "otce". Té noci přišlo do domu několik Esejců, jako by nějak věděli, 
že tam Josef a Ježíš jsou. Když přišel čas jít spát, Josef řekl Marii, že musí 
velmi brzy ráno odejít, aby chytili další karavanu, tentokrát na západ, 
protože věděl, že musí Ježíše držet stranou, dokud nenastane ten správný 
čas. Jako Ježíšovu "strýci" se nezdálo neobvyklé, zvláště teď, když jeho 
"otec" odešel, že Josef z Arimatie vezme Ježíše s sebou a naučí ho živobytí. 
Marie tedy měla jistý hněv a hořkost, že byla zvyklá mít toto dítě, které 
tolik milovala a nemohla ho mít ve své blízkosti, ale nechala si ho pro sebe. 

 
Na západě, poblíž místa starého Chrámu, se Ježíš učil mnoha dalším věcem. 
Mnohé věci, kterým ho učili, se příliš nelišily od toho, co se naučil na 
Východě, a také jim ukázal některé věci, které se naučil na Východě. Ježíš 
si myslel, že lidé, kteří jsou od sebe tak daleko, a přitom mají tolik stejných 
věcí, které učí, znamenají, že toto učení musí být správné, a když je 
aplikoval, zdálo se, že funguje. Ježíš byl fascinován příběhy, které četl o 
dávné minulosti, ale ty nesahaly dost daleko na to, aby pochopil, proč 
někteří lidé byli obdařeni uzdravením a jiní ne, a stejně tak jsem to 
nepochopil ani já. Stále jsme si mysleli, že můžeme nechat minulost 
minulostí. Imprinting nebyl znám 



Ježíš tehdy přijal myšlenku karmy a myslel si, že to pro něj vysvětluje. 
 
Zatímco Ježíš byl na svých dalekých cestách. Vyrůstal v mladého muže, 
který si cestováním a studiem rozšířil obzory. Občas se mu ještě stýskalo po 
matce, ale čím déle byl pryč, tím více se její přítomnost v jeho vědomí 
vzdalovala. Když se k Ní Ježíš po dlouhé době vzdálenosti vrátil, Marii se 
nelíbilo, že se vůči Ní chová nenápadně odměřeně a nadřazeně, zejména v 
duchovním poznání. Když Jí Ježíš projevoval svou lásku, začalo jí to 
připadat poněkud povýšené. Marie se cítila ve vztahu ke svému 
prvorozenému dítěti docela zdrcená, ale snažila se to přehlížet. 

 
Když Ježíš začal učit a předvádět, co se naučil na jiných místech, začalo se 
kolem něj shlukovat mnoho mladých žen, kdykoli se kdekoli objevil. Jeho 
nedostatek přítomnosti vůle přítomnost těchto dcer Srdce nevyřešila, ale 
pomohla mu cítit se pevně na zemi a zůstat na ní. Potřeboval svou vlastní 
Vůli, která byla tak dávno odstrčena. Neuvědomoval si, že mu chybí. Maria 
byla dříve tou, která Ježíše uzemňovala. Cítila se stále více odsunutá na 
okraj a začala se obávat, že Ježíšovo veřejné chování nevypadá dobře pro 
některé sekty v Chrámu. Marie chtěla, aby Josef z Arimatie Ježíše 
povzbudil, aby si jednu z těchto mladých žen vybral za manželku. Esejci a 
Josef z Arimatie chtěli, aby si Ježíš upevnil svou pozici v boji o trůn 
sňatkem s tou správnou ženou se správným rodokmenem, ale Ježíš měl jiné 
představy. Byl plný toho, co se naučil, a začal učit a uzdravovat. 

 
Ježíš neprojevoval žádné předsudky, pokud jde o společenskou třídu, 
pohlaví nebo věk. Ti, kteří chtěli zachovat status quo, to okamžitě 
považovali za hrozbu. To, že se dotýkal malomocných a dalších 
nemocných, pobouřilo některé židovské sekty, které udržovaly téměř 
kastovní systém podobný tomu, jehož byl Ježíš svědkem v Indii. To, že 
uzdravoval a konal zázraky v sobotu, některé Židy dále pobuřovalo. 
Prováděl mnoho zázračných uzdravení, často jen díky přítomnosti Mého 
milujícího světla v Něm. To, že bezplatně pomáhal každému, kdo Ho chtěl 
přijmout, také dále pobuřovalo lidi, kteří měli v Chrámu mocenské 
postavení a za své služby vybírali peníze, někdy i hodně peněz. Ježíš řekl 



že Jehova není diskriminační, takže ani nemůže být. Ježíš byl tak prozářený 
světlem a zázračně pomáhal tolika lidem, že si mnozí lidé začali myslet, že 
je Jehova, který přišel na Zemi. Když se snažili říct, že je Jehova, Ježíš řekl, 
že je Jehovův syn. 

 
Marie cítila nebezpečí toho, co Ježíš dělá, a požádala Josefa z Arimatie, aby 
o tom s Ježíšem promluvil. Josef z Arimatie se rozzlobil, když Ježíše 
varoval, a Ježíšův hněv Josefovi odpověděl, že Otec, kterému odpovídá, je 
v nebi. Josef z Arimatie se tím cítil zneuznán. Myslel si, že Ježíš dělá příliš 
velký rozruch na veřejnosti a příliš rychle si dělá příliš mnoho nároků, 
místo aby šel za těmi, kteří by ho chtěli poznat dříve než lidé, a ne až po 
nich. Josef z Arimatie si myslel, že má konexe, které Ježíšovi pomohou 
získat trůn, který tam chtěli mít. Ježíš nechtěl udělat to, co po něm chtěl 
Josef z Arimatie. Josef chtěl, aby Ježíš získal trůn dříve, než lidem ukáže, 
co dokáže. Ježíš viděl, že tito lidé jsou příliš úzkoprsí na to, aby je potěšilo 
cokoli, co udělá. Řekl Josefovi z Arimatie, že chce pokračovat v tom, co 
dělá, dokud lidé nebudou požadovat, aby byl dosazen na trůn. 

 
Ježíš pokračoval ve veřejných projevech a vykonal mnoho uzdravení, 
některá z nich prostřednictvím jednoduchých zdravotních praktik, o nichž 
lidé nevěděli, a některá z nich byla skutečnými zázraky, pokud jde o to, co 
dokáže Milující světlo. I když Ježíš lidem říkal, že se mohou naučit dělat 
takové věci sami, Ježíš byl ve své schopnosti přijímat a vyzařovat Světlo 
tak pokročilý, že většina lidí, kteří byli ztracenou Vůlí, považovala tato 
uzdravení za zázraky, které si nedokázali představit, že by byli schopni 
udělat. Mnozí z nich se k Ježíši připojili jako části jeho vlastní ztracené 
Vůle. Jak se zvěst o Ježíšových zázračných uzdraveních šířila, všude, kde se 
objevil, se zvětšovaly zástupy. Řada lidí, včetně několika mladých srdcařek, 
se začala pohybovat s Ježíšem jako jeho následovníci. To byla svoboda, 
která tam nebyla dopřávána neprovdaným ženám, a farizeové a další začali 
o těchto mladých ženách říkat, že jsou prostitutky. Josef z Arimatie trval na 
tom, aby se Ježíš oženil. 

 
Přestože se Ježíš oženil s Máří Magdalénou a ona měla pokrevní linii, 
kterou po něm Esejci chtěli, nastal problém 



pověst. Ježíš se odmítl oženit v chrámu a farizeové, sanhedrim a saduceové 
tvrdili, že esejský sňatek není platný, protože se nekonal v chrámu. Ježíš na 
jejich názory nebral ohled. 

 
Zatímco Ježíš si myslel, že získává na popularitě, s jeho rostoucí 
popularitou ho ti, kdo byli u moci, stále více považovali za hrozbu. Nyní si 
uvědomili, že Ježíš se může prohlásit židovským králem, a rozhodli se, že 
se ho musí zbavit. Aby toho dosáhli, rozhodli se Ho nejprve zdiskreditovat. 
Farizeové a další pokračovali v tvrzení, že všechny ženy kolem Ježíše byly 
prostitutky, a vytvářeli proti Ježíšovi stále větší seznam obvinění, včetně 
rouhání, porušování soboty, zasahování do spravedlnosti zachraňováním 
cizoložných žen a dalších zločinů proti židovským zákonům. Když se 
Římané dozvěděli, že by Ježíš mohl být právoplatným židovským králem, 
začali ho obviňovat z podněcování ke vzpouře proti Římu. 

 
Ježíšova činnost znepokojila Marii, Josefa z Arimatie a ostatní esejce, kteří 
již byli mnoha jinými židovskými sektami považováni za příliš liberální. 
Věděli, že tito Židé by se mohli pokusit Ježíše zastavit dříve, než získá trůn 
a bude mít moc je přehlasovat. Ježíš vzbudil touhu po pomstě už tehdy, když v 
chrámu převrátil stoly směnárníků. Když farizeové začali tvrdit, že Ježíšova 
uzdravení pocházejí od Belzebuba, esejci, stejně jako Marie a Josef z 
Arimatie, věděli, že se vlivní Židé pokusí Ježíše zabít. 

 
Ježíš řekl Josefovi z Arimatie, že už nechce být pozemským králem a že 
jeho říše není pozemská. Ježíš naslouchal svým rodičům, ale nedbal jejich 
varování. Josef požádal Ježíše, aby na chvíli odešel, ale už bylo pozdě. I 
když se Ježíš občas stáhl. Ve skutečnosti nevěřil, že by se mu mohlo něco 
stát. Myslel si, že je zcela chráněn Mým světlem. Ježíš se rozhodl, že má 
poslání přinášet lidem duchovní pravdu, a nemohl se nechat zadržet. 
Pomáhal jsem Ježíšovi Svým Milujícím Světlem, jak jen to šlo, ale mezera 
ve Fialové byla velmi reálným problémem. Josef z Arimatie byl na Ježíše 
stále více podrážděný, protože ho neposlouchal, ale miloval ho jako svého 
syna. Maria Josefa prosila, aby Ježíše zachránil. Chtěla, aby Josef Ježíše 
rychle odvezl ze země, ale Ježíš nechtěl odejít. Josef se tedy vydal za muži 
u moci, římskými i židovskými, u nichž měl vliv. On 



využil svého vlivu, aby uzavřel dohodu, ale nebyla to dohoda, kterou chtěl 
uzavřít, aby Ježíš usedl na trůn. Všichni ještě chtěli, aby byl Ježíš zatčen a 
vyslýchán. Římané ho chtěli ukřižovat. Pilát viděl, že veřejné mínění 
požaduje, aby nechal Ježíše zbičovat. Židé chtěli Ježíše nechat ukamenovat. 
Ačkoli to nechtěl říct, Josef si myslel, že Ježíšovy šance na přežití budou 
větší, když bude ukřižován. Řekl jim, že je pravděpodobné, že pokud se 
pokusí Ježíše ukamenovat, povstane dav a bude proti nim bojovat. Josef z 
Arimatie si myslel, že tam bude mnoho Ježíšových stoupenců, a proto se 
snažil, aby tito muži souhlasili s tím, že Ježíš vyzkouší svou popularitu tím, 
že se zeptají veřejnosti, jaký by měl být jeho osud. U nikoho z přítomných 
se mu nepodařilo zvítězit. Ježíš je příliš mnohokrát veřejně pobouřil. 

 
Když se Ježíš dozvěděl o svém nadcházejícím osudu. Myslel si, že jeho 
duchovní poznání mu umožní překonat jeho situaci. Při poslední večeři se 
sešel se svými nejbližšími následovníky. Řekl jim to. Udělal tam některé 
obřadní věci, včetně toho, že dal svým následovníkům pít ze společného 
kalicha, později známého jako Svatý grál, a řekl, že víno je jeho krev a 
chléb, který láme, je jeho tělo. Uzavřel s nimi smlouvu, že budou 
pokračovat v díle, které započal. Ježíšovi učedníci byli částmi jeho vlastní 
ztracené vůle a bez Ježíše jako jejich soudržného středu. Nebyli schopni 
postoupit příliš daleko. 

 
Šimon neboli Petr měl Ježíšem zapírané obavy z konkurence a žárlivosti na 
jeho postavení prvorozeného. Petr, který Ježíše zapřel, měl další aspekt 
Ježíšových zapřených obav z toho, co by mohlo vyplynout z konkurence, 
žárlivosti a soupeření, kdyby se Ježíš projevil jako něco víc než všichni 
ostatní. Bartoloměj neboli Nataniel a Tadeáš neboli Juda měli zapřené 
otisky, v nichž se Ježíš obviňoval ze sebeprosazování. Jakub, velký, a 
Jakub, menší, stejně jako Ondřej a Jan popřeli sebelásku, kterou Ježíš od 
sebe odstrkoval s obavou, že si o sobě myslí příliš mnoho. Tomáš měl 
Ježíšovy zapřené pochybnosti o sobě samém. Když šel Jidáš Iškariotský 
zradit, kde se Ježíš nachází, Ježíš věděl, že k tomu dojde, protože právě 
Jidáš mu nedůvěřoval. Jidáš měl Ježíšovu popřenou nedůvěru v sebe sama, 
v níž byly otisky, které Ježíš přijal v okolí Otce zjevení. Jidášovo chování 
vůči Ježíši odráželo to, co si Ježíš vtiskl jako skutečný záměr Otce 
Projevení vůči němu. Zapírání, které Ježíš ještě více vytěsnil, působilo tak, 
aby ho srazilo na kolena a pokusilo se ho 



aby ho zabil. Zatímco drama v Ježíšově životě mělo zesílit, skutečné 
uzdravení, které nyní musí přijít, je uzdravení vnitřní. 

 
Když Římané Ježíše zatkli, Pilát a Herodes byli zvědaví, co jim Ježíš řekne. 
Předávali si ho sem a tam a snažili se rozhodnout, co s ním udělají. Ježíš 
jim nedával odpovědi, které chtěli, a Pilát si začal myslet, že si s nimi 
zahrává. Rozzuřený nechal Ježíše zbičovat, aby ho "obměkčil k výslechu". 
Tamní římští vojáci se Ježíšovi vysmívali, zlehčovali ho a dělali si z něj 
legraci, když mu jako židovskému králi nasadili na hlavu trnovou korunu. Ježíš 
tehdy začal pociťovat vážnost své situace. Nakonec se Ježíš dozvěděl, že 
bylo rozhodnuto, aby o jeho osudu rozhodl lid. Když Ježíše přivedli na 
veřejné místo, kde se mělo rozhodnout o jeho osudu. Jeho následovníci byli 
sotva přítomni. V davu byli Římané, příznivci Římanů a židovské sekty, 
které se stavěly proti Ježíšovi. Když se jich ptali, zda má být Ježíš 
propuštěn, dav požadoval, aby byl místo něj propuštěn jiný. To Ježíšem 
otřáslo. 

 
Ve svém oslabeném stavu byl nucen nést kříž, na kterém měl být ukřižován. 
Mnozí se Ježíšovi snažili na cestě pomoci, ale jen ti nejpokornější z nich to 
směli udělat. Josef z Arimatie se pokusil nechat Ježíše ukřižovat na svém 
soukromém pozemku. Řekl Ježíšovi, aby co nejdříve předstíral smrt, pokud 
se ho rozhodnou zabít, a on ho nechá sundat z kříže. Ježíš byl adept, který 
věděl, jak zastavit své srdce a dýchání. Josef si myslel, že pokud Ježíš není 
mrtvý, mohou mu ještě pomoci a podaří se jim ho dostat ze země. Ježíš 
cítil, že i kdyby byl mrtvý, mohl by to překonat. Římané něco tušili a 
poslali několik římských vojáků, aby hlídali ukřižování, s tím, že je to kvůli 
bezpečnosti. 

 
V den Ukřižování mé emoce z dalšího neúspěšného pokusu překlenout 
propast mezi Fialovou a zbytkem Manifestace zatemnily oblohu spolu s 
emocemi všech ostatních. Ježíš stále věřil, že bude mít moc situaci 
přetransformovat. Vnější situaci bylo třeba proměnit vnitřním pohybem a 
posunem, ale na vnější se tam stále soustředil. Ježíš použil vše, co znal, aby 
přežil své utrpení na kříži, jako by to bylo zasvěcení, ale občas. Jeho bolest 
byla větší, než na jakou ho připravilo jeho duchovní učení, a odhalil svou 
"lidskost", což bylo hodně 



potěšení některých římských vojáků, kteří se mu rádi posmívali. 
 
Když byl Ježíš uložen k odpočinku v plánované pohřební svatyni Josefa z 
Arimatie. Byl v hlubokém kómatu. Nedýchal a zastavilo se mu srdce. Byl 
pomazán aloe, myrhou a dalšími léčivými bylinami, které znali, a zabalen 
do bylinných obkladů. Pomáhal jsem mu, jak jen to šlo. Ježíšovi 
následovníci Mu také pomáhali tím, že meditovali a soustředili na Něj co 
nejvíce světla. Nejtěžší bylo zranění mečem, které Ježíš dostal na poslední 
chvíli od vojáka, který se podle nich snad snažil ukončit Ježíšovo utrpení. V 
"hrobě" Ježíš pracoval také na svém vlastním uzdravení. Ženy, které byly 
nejblíže "hrobu", usnuly a soustředily se na něj a neviděly, jak Ježíš vstal 
nebo jak se pohnul velký kámen u vchodu. 

 
Ježíšovo uzdravení a "vzkříšení" v tak krátkém čase bylo zázračné pro ty, 
kteří nestudovali, co se Ježíš naučil. I tak to bylo úžasné, zejména vzhledem 
k jeho okolnostem. Většina lidí zatím nebyla schopna dosáhnout 
nesmírnosti takového uzdravení, ale dveřmi k tomuto uzdravení nemusí být 
mučení, bolest a utrpení. I když byl Ježíš úžasně uzdraven během tří dnů, 
trvalo ještě nějakou dobu, než byl dostatečně silný, aby mohl odejít. 
Zpočátku byl Ježíš ještě velmi bledý od ztráty krve, ale byl odhodlaný 
nechat některé z lidí, kteří mu byli nejblíže, aby ho viděli, než odejde, a 
dokonce jim dovolil dotknout se jeho rukou, aby se ujistili, že je to opravdu 
on. Někdy. Byl sotva fyzicky, protože nebyl rozhodnutý, zda chce opustit 
Zemi, nebo ne. Stále se cítil připoután k některým lidem, které znal, 
zejména ke své matce, manželce a dítěti Josef to cítil kvůli tomu, jak se 
Ježíš zjevoval. Musel Ježíše přenášet z místa na místo, aby ho znovu 
nezatkli. Kvůli těmto zjevením si také Josef z Arimatie uvědomil, že Ježíš 
bude muset také odejít. Řekl si, že s Ježíšem odejde na Východ, kde 
Římané nemají moc. Ježíš chtěl, aby s ním šla i jeho žena a jejich dítě. 
Když těhotná Máří Magdaléna odmítla jít na tak cizí, vzdálené a pro ni 
neznámé místo. Uvědomili si, že ani Ona tam nemůže zůstat a nemůže 
cestovat sama. Neřekla Ježíšovi, že je na cestě další dítě. Josef se rozhodl, 
že Ji i jejich dítě bude muset vzít s sebou a vydat se na Západ po moři, které 
Jí bylo důvěrně známé, protože se tam téměř 



se vydala po trase, kterou prošla v dřívějším delfském životě. Bála se jít na 
Východ, ale byl to také Její nepohnutý vztek nad tím, čím právě prošla, 
který Ji odnesl na Západ k Otci projevu. Josef z Arimatie a Ježíšova 
manželka Marie Magdaléna ukončili Jejich cestu na jihu Galie, když Ona 
už ve svém stavu nemohla cestovat. Na Ostrov dorazili až později. Ježíš byl 
tímto vývojem událostí velmi znepokojen, ale věděl, že musí jít na východ. 

 
Pro případ, že by s Nimi nechtěla jít, nechtěl Josef z Arimatie Marii sdělit, 
kam se kdo z Nich chystá jít, ale nabídl se, že ji vezme s sebou. Marie byla 
ve velkém zármutku a také se cítila opět nevítaná z důvodů, které si 
nedokázala vysvětlit. Řekla jen, že má ostatní děti, takže ne. Marie zůstala a 
viděla, jak začíná pronásledování stoupenců Jejího syna, a znovu se v ní 
objevily pocity hořkosti z celé situace. Když už to nemohla vydržet, obrátila 
se tváří ke zdi a zemřela v hořkosti, která dlouho ustupovala. Chtěla, aby jí 
stačila láska Srdce, jako já, jako My všichni, ale bez stránky Vůle to 
nestačilo. 

 
Když Ježíš zahájil svou službu, zdálo se, že se lidem z nižších čaker jeho 
poselství a přítomnost líbí, ale modří otisky to považovali za ohrožení 
svého postavení na vrcholu. I když si to Ježíš zatím neuvědomoval. Fialová 
měla být opět vyškrtnuta ze hry, a tak. Mé pravé poselství tam bylo 
přerušeno. Po Ježíšově "smrti" byli křesťané pronásledováni. Později, když 
se Římané rozhodli využít rostoucí popularity křesťanství k tomu, aby se 
pokusili udržet svou říši pohromadě, Ježíše zbožštili, stejně jako své císaře, 
ale když byl Ježíš naživu, svrhli ho a jeho následovníkům opět vtiskli, že 
poselství z Purpury nejsou skutečná. Upravili tato poselství podobně, jako 
byly upraveny knihy v Glastonbury. I když se zdálo, že se Otec manifestace 
pokusil situaci pomoci, opět. V rozhodujících chvílích ustoupil a jeho 
popření si udrželo mocenské postavení na Zemi. Lidé z nižších čaker byli 
stále definováni jako pokorní hříšníci, kteří se znelíbili Bohu a musí navždy 
otročit, sloužit a prosit o odpuštění, zatímco ti, kterým Otec projevu vtiskl 
svůj popíraný hněv v Modré, si udrželi své postavení na vrcholu a dávali si 
ze všeho nejvíc. V podstatě se jednalo o poselství 



byl: Pokud přijmete Boží světlo a pokusíte se přinést jeho pravdivé 
poselství, budete zabiti. 



KRÁL ARTHUR 
 
Mám ještě jeden příběh, který se týká rozdělení Snažili jsme se uzdravit. 
V dobách před králem Artušem se Římané vzdali snahy najít zlato, o 
kterém slyšeli, i snahy najít Svatý grál. Nelíbilo se jim zdejší podnebí a lidé 
byli neukáznění a neschopní nebo neochotní platit Římu daně. Stáhli se z 
Britských ostrovů, aniž by předtím varovali nebo vedli přechodné období. 
V tomto období probíhaly velké boje o vládu nad Britskými ostrovy, kdy se 
o ni přetahovali různí páni země, všichni Otcové manifestačních kusů, kteří 
měli mezi sebou problémy a soupeřili o právo být králem a nárokovali si 
ho. Mnozí z nich spolupracovali s Římany a nebyli mezi lidmi oblíbení. 

 
Merlin byl duchovně polarizovaný kus Srdce Otce projevu a druid, který se 
pyšnil svými znalostmi magie. V Purpurovém, Ježíšově scénáři se 
nepovažoval za vítaného a inkarnoval se na Ostrově, tehdy známém jako 
Avalon, protože cítil, že je tam magie. Viděl, co se děje, když Římané 
odešli, a s úzkostí sledoval, jak se Páni země přou o to, kdo bude mít 
postavení krále a bude vládnout ostatním. Panovala mezi nimi velká 
nedůvěra, zrada a intriky. Merlin si tehdy neuvědomoval, co v těchto 
termínech vidí, ale pevně věřil, že jejich problémem je nedostatek 
přítomnosti Srdce. Merlin měl proti tomu vlastní vztek a mnoho odsudků. 
Chtěl být láskyplný a rozumný a apelovat na ně z moudrosti, kterou tam 
cítil. Bez toho, aby se tam pohyboval jeho vlastní hněv. Merlin nedokázal 
pochopit hloubku ani intenzitu tohoto hněvu a neviděl, že nemá zájem být 
rozumný, a už vůbec ne rozumný podle Srdce. Merlin se tedy rozhodl, že 
musí vyvolat nějakou větší sílu, které by naslouchali, a začal své učení 
prezentovat jako obklopené a podpořené znameními a věštbami, 
mystickými naukami a proroctvími a vším, o čem si myslel, že pomůže 
podpořit postoj, který tam chtěl, aby ostatní zaujali. Merlin byl už tak 
záhadnou osobou neurčitého původu a věku, a tak se rozhodl, že by bylo 
užitečné vylepšit jeho pověst. Když chtěl podat výklad, který vyžadoval 
reinkarnační paměť, kterou tam ostatní neměli, jednoduše řekl, že tehdy žil, 
a řekl jim, co chtěl, aby o tom věděli. Když ostatním něco neznělo úplně 
správně. 



podle úhlu pohledu, který chtěli mít, ukazoval na nebe a říkal, že je přímo 
tam, aby si ho mohli přečíst ti, kteří to umějí, a začal jim dávat lekce o 
hvězdách, které ve skutečnosti nechtěli, dokud neřekli: "Jak myslíš." 

 
Merlin to bral doslova, ale za jeho zády se mu smáli, dokud se některé jeho 
předpovědi nesplnily, některá jeho znamení se naplnila a některým lidem se 
přihodily zlé věci, o kterých říkal, že se stanou, pokud nezmění své chování. 
Merlin se rozhodl, že chce zařídit, aby se narodilo dítě, které bude mít 
správnou krevní linii, aby si mohlo zasloužit trůn a znovu sjednotit 
království. Tímto dítětem byl Otec Manifestace, který se znovu narodil na 
místě, jež dobře znal. Merlinovi nevadilo manipulovat s Artušovým 
rodokmenem, aby toho dosáhl, a plánoval ho ukrýt a nechat vychovat 
jinými, aby byl v bezpečí, dokud nenastane ten správný čas. Chtěl, aby tato 
osoba měla větší přítomnost Srdce, a plánoval, že bude jeho učitelem. Byla 
to Igraine, která Artuše porodila a vzdala se ho, jednak aby ho ochránila, 
jednak proto, že nechtěla věřit, že její vlastní manžel byl zabit v bitvě. 
Myslela si, že se jednoho dne vrátí a zjistí, že se jí narodilo dítě, zatímco on 
byl pryč. 

 
Merlin jí dal omamný lektvar, který způsobil, že měla halucinace o návratu 
svého manžela, a ona měla sex s mužem, který za ní v omámeném stavu 
přišel. Její starší dítě, Morgaine, spalo ve stejné místnosti a nebylo 
omámeno. Zdálo se, že ten muž ji nezná a nic jí neřekl. Morgaine viděla, že 
ten muž není její otec, ale ještě neuměla mluvit a rozplakala se, až když 
vlezl do postele k její matce, vyspal se s ní a beze slova odešel. Toho muže 
poslal Merlin. Když později přišel žádat o ruku její matky, Morgaine k 
němu pocítila zášť. Neodvážil se zmínit, že to byl on, kdo té noci přišel za 
Igraine, ale když se jí zeptal, jestli má další dítě, Morgaine měla pocit, že to 
musel být on, a její zášť vůči němu přešla v pocit, že nechal zabít jejího 
otce. Igraine nechtěla říct, že by měla další dítě, ale Morgaine tehdy cítila, 
že chce pomstít smrt svého otce prostřednictvím svého bratra Artuše. 



Merlin mnohokrát navštívil rodinu, do níž Artuše umístil, aby ho vychoval 
tak, jak si přál. Merlin se snažil do té rodiny zapojit i další děti, ale žádné z 
nich nemělo velký zájem ani nadání pro to, co Merlin učil. Artuš byl 
poměrně geniální, ale měl své vlastní představy, které ne vždy souhlasily s 
Merlinem. Kdykoli se neshodli, jak jsem později viděl, bylo to proto, že se 
dotýkali oblasti, kde se držely staré otisky. Merlin by cítil, že se dostali do 
sporu, ale trval na svém a doufal, že chlapec časem pochopí jeho názor. 

 
Artuš netušil, za koho ho Merlin považuje, dokud nenastal den, kdy mu 
Merlin prozradil, že je uchazečem o královský trůn a má pokrevní linii, 
která by měla vládnout všem ostatním lordům, kteří o tuto moc bojovali. 
Artuš se podíval na svou rodinu a nechápal, jak je to možné. Pak mu Merlin 
prozradil, kdo jsou jeho skuteční rodiče. Artuš jen stěží věděl, co má říct 
nebo udělat. Tuto rodinu si zamiloval. Najednou se cítil ohromen tím, kolik 
bojů zná a o kolika mocně vypadajících lordech, kteří ty boje vedou, slyšel. 
Měl pocit, že se stal mužem, ale teď se najednou cítil zase jako chlapec. 
Artur a jeho "rodina" se všichni chystali na turnaj, ale teď si Artur nebyl 
jistý, jestli tam chce jít. Věděl, že se tam chystá Merlin, a bál se, co by mohl 
Merlin říct nebo udělat. Artuš však nechtěl své "rodině" říct, proč najednou 
nechce jet. Věděli, že se na to těšil jako na příležitost vyzkoušet si své 
umění s mečem. Merlin už tam byl, když Artuš a jeho "rodina" dorazili, ale 
nechal se vidět jen s Artušem. Merlin pečlivě uložil meč, který prý pro 
Artuše získal od "Jezerní paní", do velkého nedalekého kamene. Meč v 
kameni vzbuzoval velkou zvědavost. Mnozí se ho pokoušeli z kamene 
vytáhnout, ale nikomu se to nepodařilo. 

 
Během turnaje jeden ze soupeřů vyrazil Artušovi meč z ruky a ten se na 
zemi zlomil. Artušův bratr viděl meč v kameni, a když ho Artuš požádal, 
aby mu rychle přinesl jiný meč, jeho bratr rozhodl, že meč v kameni je 
nejbližší. Pokusil se ho uchopit, ale nepodařilo se mu to. Zavolal Artuše, 
aby to zkusil. Když se Artuš pokoušel meč z kamene vytáhnout, soustředil 
se s velkou nepředloženou naléhavostí a Merlin stál poblíž, aby soustředil 
sílu jeho záměru. Když se Artuš pokusil, podařilo se mu meč z kamene 
vytáhnout. 



 

Náhle se objevil Merlin a řekl, že když Artuš vytáhl meč z kamene a ostatní 
ne, stal se králem. Najednou se všichni začali hádat, proč by se díky tomu 
měl stát králem, když nemá žádnou z krevních linií, které by ho 
opravňovaly k tomu, aby se stal jejich králem. Když Merlin odhalil Artušův 
původ, nevěděla to ani jeho "rodina". Všichni se tedy začali dohadovat o 
tom, jestli je to možné, kolik Artušovi může být let, když má za krále 
chlapce a kdy se jeho rodiče vzali. Merlin věděl, že je to slabé místo jeho 
plánu, ale cítil, že to musí udělat, až mu hvězdy budou přát. Artuš viděl, že 
bude muset o své království ještě bojovat. 

 
Artuš se cítil docela zdrcený, ale tušil, že jakýkoli projev emocí by ho v 
jejich očích jen ještě více oslabil a znechutil. Artuš si ani nebyl jistý, zda 
chce být králem, a už vůbec ne králem, který musí bojovat za své 
království. Artušův "otec" zjevně nemohl Artušovi projevovat přízeň, 
protože jeho "bratr" teď dokonce působil trochu žárlivě. Artuš se najednou 
cítil závislý na Merlinovi, pokud jde o jeho nárok, identitu a jako na 
jediném spojenci, který tu byl; Merlin, s nímž byl tolikrát v rozporu! 

 
Artuš nevěděl, co si počne se všemi těmi mocnými lordy, kteří jako by 
chtěli protestovat proti jeho nároku na trůn. Když si ho Merlin vzal stranou 
a ujistil ho, že jeho meč se jmenuje Excalibur a že s ním nemůže být 
poražen, sotva to pochopil. Artuš přemýšlel o "rodině", se kterou žil celá ta 
léta, a o tom, co to teď znamená. Zanedlouho ho Merlin pobízel, aby 
pronesl řeč, ale Artuš sotva věděl, co říct, a jen zamumlal něco o tom, že 
doufá, že bude dobrým králem. Dav chtěl víc a Artuš zjistil, že by mohl říct 
pár věcí o tom, že chce spravedlivou vládu a zasedání rady. Dav byl 
nadšený, že se objevil někdo, kdo by mohl ukončit boje a obnovit mír, i 
když to byl chlapec, ale lordi, kteří vedli boje, tak nadšení nebyli. Chtěli 
pokračovat v hádkách a bojích, ale Merlin každému argumentu oponoval 
Artušovým jménem. Když Artuš pokračoval a vyhrál turnaj, nechali své 
spory na čas utichnout. 



Korunovaci na krále stále bránilo mnoho překážek, ale Merlin je všechny 
překonal a nakonec byl Artuš korunován králem. Artuš však stále zjišťoval, 
že mnozí z těch, kdo mu oponovali, nepřicházejí na schůzky rady, které 
podle jeho slov chtěl uspořádat. Nechtěli se účastnit politických diskusí, 
chtěli mít věci tak, jak chtěli oni, ať už to bylo spravedlivé, nebo ne. Říkali 
Artušovi, aby jim svá rozhodnutí doručoval, a často odmítali přijmout 
Artušem vyslané rytíře. Když jeho rytíře přijali, Artuš často později zjistil, 
že tito páni našli způsob, jak si rozhodnutí špatně vyložit, někdy poslali zpět 
zprávu, že Artuš musí poslat formální dekrety. Kromě toho, že jeho 
království hlídalo mnoho rytířů, musel někdy Artuš bojovat sám. Opoziční 
lordi a někteří jejich věrní rytíři byli zdrojem většiny bojů, které Artuš a 
jeho rytíři museli vést, aby získali kontrolu nad Artušovým královstvím a 
nastolili alespoň vnější zdání míru. 

 
Aniž by vědomě věděl, o co se snaží, snažil se Artur vypořádat se svou 
roztříštěností, ale pouze navenek, nikoli uvnitř. Ti, kteří byli více zuřivě 
polarizovaní a obrátili se proti němu, nechtěli spolupracovat. Byli to 
kentauři, kteří vzešli z Otce projevu, když jako Pegas vkročil do Pána. 
Artuš se nad nimi rozčiloval a místo nich přenechával místa na zasedáních 
své rady kusům Srdce Otce projevu. Srovnání, které se mu podařilo najít, se 
stalo jeho Rytíři kulatého stolu, ale Merlin se vyčlenil jako Artušův osobní 
rádce a nezasedl tam. 

 
Mnozí z poražených lordů přestali otevřeně odporovat, jako by byli unaveni 
bojem, ale Artuš věděl, že to není skutečná oddanost, a myslel si, že se jen 
více skrývají. Stával se velmi oblíbeným králem mezi těmi, kteří pociťovali 
výhody jeho vlády, a myslel si, že si díky své popularitě udrží své 
království. 

 
Artur se stále ještě neoženil. Chtěl se oženit z lásky. Merlin pevně cítil, že 
potřebuje najít někoho, koho by mohl milovat a kdo by zároveň patřil do 
správného rodu, aby upevnil své postavení v království. Merlin měl na 
mysli někoho, kdo byl dcerou protilehlého lorda, ale to se Artušovi nelíbilo. 



ženu, stejně jako se mu líbila Guinevera, dcera lorda, který měl téměř 
správnou krevní linii. Merlin dal sňatku požehnání, i když se při něm cítil 
nesvůj. Věděl, že odpor k Artušovi způsobí, že se Artuš postaví proti němu 
ještě víc. Artuš se tam zamiloval do Guineveriny jemné sladkosti a za 
necelý rok se vzali. V království pak nastalo několik let míru a prosperity, 
během nichž si Artuš myslel, že Ginevra požehnala jeho království štěstím. 
Když měli Artuš a Ginevra dost dobrých společných let na to, aby spolu s 
rytíři Kulatého stolu a jejich dvorní družinou vybudovali Kamelot a žili v 
zemi, na níž se zakládají legendy, v míru, štěstí a hojnosti, Artuš si myslel, 
že se Merlin mýlil. Po několika letech se však stále nenašel žádný dědic. 
Guinevera byla Purpurová dcera, která nemohla mít děti, a Morgaine v tom 
viděla příležitost udělat Artušovi to, co se stalo její matce. 

 
Artuš měl pocit, že jako král hodně dospěl, ale jeho vina způsobila, že se 
Kulatý stůl stal rovnostářským. Artuš pak zjistil, že se necítí bezpečně, když 
tam dává všechny informace všem, zejména proto, že někteří měli 
spojenectví s rody, které mu stále přímo odporovaly, přesto se nezdálo 
možné dávat privilegované informace jen některým, a tak někteří měli méně 
informací, než ve skutečnosti měli mít, a někteří měli více informací, než ve 
skutečnosti měli mít. Protože všichni měli v daných záležitostech stejné 
slovo, působilo mu to určité problémy při vytváření politiky tak, jak chtěl. 
Pokud šlo o opoziční lordy, Artuš si myslel, že by mohl věci obrátit ve svůj 
prospěch, kdyby místo toho, aby se obracel na opoziční lordy, vyšel na 
venkov a nechal lid, aby ho poznal, než aby si nadále myslel, že politika, 
která se jim nelíbí, pochází od něj. To ještě více popudilo opoziční Pány, 
kteří začali opět aktivně usilovat o jeho pád. 

 
Artuš si začal myslet, že cestování po zemi a rozhovory s místními lidmi se 
neukázaly být tak užitečné, jak doufal. Začal pochybovat o tom, kdo jsou 
vlastně jeho spojenci. Cítil, že nebude schopen vládnout své zemi, pokud si 
nějak nezíská podporu lidu, a nevěděl, jak to udělat, když tam byli místní 
lordi, kteří neustále znepokojovali lid politikou, o níž tvrdili, že je politikou 
krále, i když tomu tak nebylo. Rozhodl se, že se pokusí dosáhnout téhož 
pomocí slavností a turnajů, které by přiměly lidi, aby se scházeli i mimo své 
vlastní 



a zjistit, že to není všude stejné. Pak by mohli vidět, že někteří páni 
skutečně dodržují královu politiku a že v těchto místech jsou lidé šťastnější 
a mají se lépe. Právě na jednu z těchto slavností přišla Morgaine, která se na 
Artušově dvoře většinou necítila vítaná, a byla pozvána na večeři. Tam bylo 
ve velkém sále rušno a Morgaine si našla příležitost dát Artušovi něco do 
pití. Učila se u Merlina a byl to lektvar, který Merlin dal její matce v noc 
Artušova početí. Když viděla, že se Artuš omlouvá od stolu, tajně ho 
následovala. Když šel do své ložnice, proklouzla kolem stráže a vstoupila 
do jeho ložnice a předstírala, že je Guinevera. Artuš se nevědomky vyspal 
se svou nevlastní sestrou a ta, poté co se sama poradila s hvězdami, počala 
jeho budoucího syna. 

 
V té době už se Artuš a Ginevra nemilovali tak, jak si Artuš na začátku 
myslel. Byl velmi rád, že za ním tu noc přišla, protože se zdálo, že nesdílí 
jeho zájem o sex. Když jí ráno děkoval, zdálo se, že o ničem neví. Řekl si, 
že musela mít příliš mnoho Meade jako on, Arthurovi se po tom začalo 
dělat špatně, protože Morgaine ho také otrávila tak, aby to nebylo hned 
smrtelné, ale způsobilo to, že bude chřadnout. Ginevra Artušovi řekla, že 
miluje Lancelota, a Artuš si myslel, že se mu dělá špatně z bolesti srdce. 
Merlinovi se nelíbily večírky na Artušově dvoře, a tak nebyl přítomen, jinak 
by věděl, co se stalo, a mohl tomu snad zabránit nebo vědět, jak to zvrátit. 
Artušovi se zdálo, že z jeho života vyprchala veškerá láska a štěstí. Většinu 
času se cítil sklíčeně a beznadějně. Málokdy se zvedal z postele. Ginevra se 
trápila výčitkami svědomí a strachem, že se mýlila, když milovala 
Lancelota, a začala se stále víc a víc zaobírat křesťanstvím, přesněji řečeno 
římskokatolickou církví. To Artuše, který měl keltskou výchovu, 
znepokojovalo. Katolická církev mu předkládala jeho staré nánosy o Bohu. 
Arthur si myslel, že jsem našel způsob, jak ho potrestat. Guinevera s ním 
mluvila o prosbě za odpuštění. Artuš jí moc nechtěl naslouchat, ale když 
mu vyprávěla o kalichu, který použil Ježíš při poslední večeři, nechal ji 
mluvit dál. Najednou k němu pocítil silné pouto a začal si myslet, že jeho 
nalezení bude jeho 



záchrana. Byl si jistý, že Josef z Arimatie přinesl tento kalich do své země 
před nedávnem. 

 
Artuš začal posílat Lancelota hledat tento kalich, který byl v té době 
považován za svatý grál. Když ho Lancelot nenašel, začal Artuš posílat na 
výpravu další rytíře, kteří ho hledali daleko, někteří se dokonce vydali na 
jih Galie. Artuš si nevzpomněl, že je Josef z Arimatie, ani kam tento kalich 
uložil, ale cítil, že je někde poblíž, někde ukrytý, ale nevěděl kde. Dědic 
stále nebyl a Artuš si stále myslel, že to byl Meade, který s ním tenkrát u 
večeře vypili, co způsobilo, že se s ním Guinevera vyspala, ale už s ním 
nepila. Teď už pila víno jen ke svatému přijímání a prosila ho, aby si vzal 
přijímání. Nakonec jí řekl, aby Mu nechala přinést přijímání, ale když pak 
Ginevra souhlasila, že se s Ním vyspí, stále nebyl žádný dědic. Brzy se 
Artuš začal dozvídat, že Morgaine, která si nyní říkala Morgan le Fey, má 
syna. Protože neměl dědice, bylo to pro Artuše hrozivé. 

 
Artuš neměl svou nevlastní sestru rád a obával se, že by tento syn mohl mít 
nějakým způsobem pokrevní linii, která by mohla převzít trůn. Obával se, 
že se spojila s nějakým mocným pánem, který stojí proti němu, a cítil 
naléhavou potřebu znát věk tohoto syna. Když se to dozvěděl. Začal 
přemýšlet a bát se, zda není otcem syna počatého s Hiovou nevlastní 
sestrou. Morgaine řekla, že až do vhodného okamžiku tají, kdo je otcem. 

 
Morgaine byla té noci k Artušovi tak milá, že si myslel, že je to Ginevra. 
Dokonce cítil jistou vinu, že Hi svou nevlastní sestru špatně odhadl a byl na 
ni příliš přísný. Protože měl rodiče, jaké měl, bral laskavost: jako lásku a za 
většinou z nich neviděl lstivost. Artuš: lačnil po lásce a nevěděl, že 
Morgaine dala té noci Guinevere do pití uspávací lektvar a pomohla jí tak 
"laskavě" do postele a seděla s ní, dokud hluboce neusnula. Artuš té noci po 
Guineveře toužil tak moc, že měl halucinace o její tváři v místě, kde k němu 
Morgaine vklouzla do postele. 



Merlin nesouhlasil s tím, že by na Morgaine bylo něco sladkého. "Hlavně 
že dostane, co chce," řekl Merlin. "Pokud to nedostane, pak uvidíš, jak je 
nesladká." Ale Artušovi to začalo dělat potíže. Merlin začal Artušovi 
vyprávět, že věštbou určil, co se s ním té noci stane. Artuš nechtěl slyšet 
potvrzení svých nejhorších obav a rozzlobeně se Merlina zeptal, proč to 
neprorokoval dřív, než bylo pozdě. Merlin jen řekl: "Snažil jsem se Tě 
varovat a snažil jsem se o to." Merlin mu odpověděl: "Nevím. 

 
Artuš trpěl tak moc, že se začal obávat, že přijde o rozum. Merlin se snažil 
napravit ničivé účinky lektvaru, který mu dala Morgaine, a měl jistý úspěch. 
Zbytek, jak řekl, byl důsledkem Artušova vlastního trápení srdce. Pak mu 
Ginevra řekla, že si vzpomněla, že to byla Morgaina, kdo jí té noci pomohl 
do postele, když to přehnala s pitím. Artuš už věděl, co se stalo, nebo se 
obával, že to ví. Ve vyděšeném vzteku opustil Guineveru a tu noc bez 
zastávky ujel celou cestu k Morgaine. Když dorazil, trval na tom, že ji chce 
vidět, a požadoval vědět, kdo je otcem jejího dítěte. Když mu to nechtěla 
říct. Požadoval, aby dítě viděl. Řekla mu, že bude muset počkat do rána. 

 
Když Artuš chlapce spatřil, byl právě ve věku, v jakém by byl, kdyby to 
byla ona, a Artuš řekl Morgaine, že ji z toho podezírá. "A kdyby to byla 
pravda?" zeptala se. "Co s tím teď hodláš dělat, Artuši? Ach, sladký, 
bezelstný Artuši." Když to řekla, stála tváří k němu a náhle se k němu 
otočila, čímž ho zaskočila, protože mu připadala tak zlá. "To sis zasloužil, 
Artuši! Ach, jak sis to zasloužil! Teď se karta obrátila! Teď je to můj syn, 
kdo má pokrevní linii, která mu umožní získat trůn!" 

 
Artuš nasedl na koně a odjel s pocitem, že se kolem něj hroutí celý svět. 
Snažil se na Kamelotu vytvořit ráj na zemi. To byl jeho cíl při sjednocování 
království, při snaze nastolit mír, při budování Kamelotu a ve všem 
ostatním, co dělal nebo se snažil dělat, i teď. Cítil, že se to všechno rozpadá. 

 
Čekala ho dlouhá cesta zpátky a unavený kůň jel tak pomalu, jak se jen 
odvážil, protože nevěděl, jestli za ním Morgaine někoho neposlala. Byl v 



omámený a nechtěl po Morgaine žádné jídlo ani vodu, protože stále trpěl 
následky toho, co mu předtím dala, a nedůvěřoval jí. Jeho kůň měl hlad a 
žízeň a stále se zastavoval, aby se napásl. Když ho Artuš pobízel, jeho koni 
se to nelíbilo. Když vjeli do lesa, kterým museli projít, kůň se snažil hledat 
vodu. Artur na něm seděl, nedával pozor a byl ošklivě poškrábaný větvemi 
a ostružiním. Nevěnoval pozornost tomu, kde je cesta. Artur i jeho kůň se v 
lese ztratili. Artur byl v takovém stavu. Začal si myslet, že jede do domu v 
lese, kde vyrůstal. 

 
Nakonec, Našli cestu, ale Arthur nevěděl, kam to šlo. Nevěděl, jestli je v 
přátelském terénu, nebo ne. Potřeboval vidět slunce, ale les byl hustý a 
tmavý. Tu noc se Artušovi špatně spalo. Neměl u sebe nic, co by ho utěšilo 
před zimou. Ráno. Cítil, že slunce vyšlo ve směru, odkud mířil pryč, a 
podařilo se mu konečně najít cestu domů. Když dorazil. Nebyl téměř k 
poznání jako Král. Artušovi pomohli do jeho komnat a už se nikdy úplně 
nevzpamatoval. Obával se, že mu Morgaine nějak dokázala udělat něco 
jiného, a přemýšlel, jakého věku si myslí, že musí být její syn, aby ho 
připravil o trůn. Čas plynul a On se neuzdravoval. Znovu a znovu k sobě 
volal své rytíře a žádal je, aby pokračovali v hledání svatého grálu. Merlin 
to všechno sledoval a cítil se Artušem stále méně přijímán, když se mu 
snažil v čemkoli poradit. Merlin své zklamání zakrýval hněvem a jednoho 
dne Artušovi řekl, že odjíždí a možná se už nevrátí. Artuš nevěděl, jestli to 
znamená, že Merlin zemře, nebo co to znamená, ale vyvolalo to v něm další 
pocit opuštěnosti. Artuš s Merlinem ne vždy souhlasil, ale nelíbilo se mu, 
když s ním Merlin nemluvil, ať už se jeho radami řídil, nebo ne. Když Artuš 
požádal Merlina, aby neodcházel. Merlin odpověděl: "K čemu mě 
potřebuješ. Ty mě neposloucháš?" 

 
Kromě mnoha jiných strastí Artuše stále více znepokojovalo, že rostoucí 
vliv křesťanství v jeho okolí začíná pronásledovat jejich keltské způsoby, 
vyhýbá se pozemské existenci a tělu a všechny rozkoše, které si dříve 
užívali jako přirozené a oslavující fyzickou existenci, označuje za hřích. 
Guinevera se odstěhovala do 



klášter. Artuš se začal z tohoto života stahovat a v poměrně mladém věku se 
proměnil ve starce zatvrzelého hněvem, že mu to všichni ostatní udělali. 
Artuš stále častěji slýchal špatné zprávy o Morgainině rostoucí hrozbě z 
východu a o špatném postoji svého syna k němu. Artuš si byl jistý, že 
Morgaina otrávila Mordredův postoj k němu. Ve svém blouznění Artuš 
doufal, že to není nenapravitelné a jednoho dne. Vydal se ho najít. Několik 
Jeho věrných rytířů trvalo na tom, že půjdou s Ním. Když Artuš Mordreda 
našel, Mordred s Ním nechtěl mluvit. Místo toho na Artuše zaútočil. Ve 
svém oslabeném stavu ho Artuš nedokázal odrazit a Mordred ho probodl 
svým vlastním mečem Excaliburem. 

 
Rytíři, kteří byli s Artušem, obklíčili jeho tělo, aby ho bránili, protože si 
mysleli, že je mrtvý. Když zjistili, že Artuš je zraněný a ne mrtvý, neřekli 
nic. Položili Artuše přes koně, jako by byl mrtvý, aby ho Mordred nemohl 
sledovat, a odvezli ho na místo, kde si mysleli, že by mohl být Merlin. 
Merlin tam nebyl, ale byli tam jiní, kteří se snažili Artuše uzdravit. Artušovi 
se však přestalo chtít žít a vzdal se tam svého života. Mordreda nebrali 
vážně jako možnost kandidatury na krále. Byl prohlášen za nelegitimního 
podle měřítek nového náboženství, římskokatolické církve, kterou Morgana 
le Fey odmítala uznat. Morgaine si přála, aby pro ni Mordred zachránil 
staré zvyky, ale ty se tam zachránit nedaly. Církev se postavila proti 
keltským způsobům a také proti druidům. Místo toho, aby se podařilo 
vybudovat most mezi oběma světy, propast, která je od sebe oddělovala, 
opět udržela své mocenské postavení a na Ostrov se snesl temný středověk, 
který zachvátil Evropu. 



MERLIN A MORGAN LE FEY 
 
Když Merlin Artuše opustil, šel za Morganou Le Fey a snažil se ji 
přesvědčit, aby se s Artušem spojila, místo aby ho vytlačila. Morgana Le 
Fey o tom nechtěla ani slyšet. Ve skutečnosti Merlinovi zazlívala, že Artuše 
posadil na trůn, když si myslela, že by mohl být její. Merlin měl v té době 
sám hlubokou zášť vůči Artušovi za to, že nechtěl upevnit své království 
sňatkem a že ho tak často neposlouchal. Morgana Le Fey se znovu a znovu 
cvičila ve svém kouzelnickém umění. Mluvila s étery, vytvářela svůj plán a 
přitahovala k sobě veškerou energii, která by s jejím plánem byla ve 
spojenectví. Přitahovala k sobě zuřivě polarizovanou ztracenou Vůli, která 
byla v opozici k tomu, aby Otec projevu měl mocenské postavení, které 
měl. Na Hradě měla také uši a hlavně nechtěla slyšet, že Guinevera je 
těhotná. Na Hrad byly dodávány lektvary a dávány Guinevere k pití, aniž 
by věděla, že zabraňují nebo způsobují potrat těhotenství. Když se naskytla 
příležitost zneuctít Artuše prostřednictvím Lancelotova vztahu s 
Guineverou, Morgana Le Fey tuto informaci rozšířila široko daleko. Měla 
pak pocit, že kdyby se někdy narodil dědic, bylo by snadné zpochybnit jeho 
rodičovství. 

 
Morgan Le Fey se ocitla v roli lorda, který se postavil proti Artušovi. 
Všichni se na ni tlačili a chtěli s ní mít sex. Všem jim řekla: "Když mi 
pomůžete sesadit Artuše z trůnu, můžete mě mít sexuálně." "To je pravda," 
odpověděla. 

 
Morgan Le Fey nikomu z nich neřekl, kdo byl Mordredův otec. Mordreda 
čekalo mnoho let, než vyrostl. Nebylo snadné udržet své spojence po tu 
dobu pohromadě, ale neustále jim připomínala, že mají poslání a důvod, 
proč tam zůstávají spojenci. Také je udržovala v jakémsi sexuálním 
šílenství tím, že jim dávala lektvary s halucinogeny a afrodiziaky a při sexu 
jim říkala, že její sexualita je nejsilnější. Když Morgan Le Fey viděla, že 
Mordred možná nebude sám dost mocný, chtěla najít někoho, kdo by jim 
pomohl. Když přišel Merlin, Morgana Le Fey se rozhodla, že když s ním 
naváže pouto, dosadí jejího syna na trůn stejně jako Artuše. Merlin měl 
krevní linie, které se jí líbily; byly keltské. Morgana Le Fey se rozhodla, že 
pouto, které je tam potřeba, je, aby měla s Merlinem dítě, ale Merlin se sexu 
vyhýbal. Řešením Morgany Le Fey bylo 



aby Merlinovi podala jeden ze svých lektvarů. Morgana Le Fey nejenže 
chtěla mít na trůně vlastního syna, ale chtěla také zachovat staré zvyky. Ona 
i Artuš byli Keltové a teď měl být syn s Merlinem. 

 
Když vyšlo najevo, že Morgan Le Feyová je těhotná, opět odmítla 
komukoli sdělit, kdo je otcem. Protože ona i Merlin byli oba Keltové, byla 
Morgan Le Fey ochotna se za Merlina provdat. Merlinovi neuniklo, že jeho 
vlastní pokrevní linie se blíží tomu, co by potřebovali k získání trůnu, ale s 
Morganou Le Fey se oženit nechtěl. Merlin věděl, že s Morganou Le Fey 
hrají Artušovi odpůrci, kteří hodlají podporovat Mordreda jen tak dlouho, 
aby nechali Artuše zabít a pak proti němu vzbudili veřejné mínění, že zabil 
vlastního otce, a obnovili jejich boj o trůn. Merlin se domníval, že jeho syn 
bude na trůně působit láskyplněji a vyrovnaněji než Mordred. Merlin se 
rozhodl, že musí být u toho, aby svému synovi pomohl vyrůst tak, jak si 
přál. Morgana Le Fey chtěla, aby ji Merlin naučil více kouzel, a Merlin si 
myslel, že to je jeho jediná skutečná příležitost, jak být synovi nablízku a 
vychovávat ho, místo aby nechal Morgainu, aby ho naplnila svou nenávistí, 
jako to udělala Mordredovi. Merlin to však bude muset protahovat po 
mnoho let, které bude trvat, než jeho syn dospěje, tím, že bude neochotným 
učitelem a bude zdůrazňovat, že celý život studoval magii a že to, co umí, 
není žádné rychlé zvládnutí lektvarů. 

 
Merlin si nemyslel, že by tam sám mohl sestoupit. Dokonce si myslel, že by 
mohl Morganu Le Fey naučit takovým způsobem, aby ji nedokázala využít 
pro svou vlastní moc. Když předstírala, že je neschopná. Merlin si dokonce 
myslel, že nezáleží na tom, co ji naučil, ale Morgan Le Fey to, co se učila, 
praktikovala znovu a znovu a stala se v tom velmi dobrou. Po porodu dělala 
Morgana Le Fey Merlinovu synovi věci, které se mu nelíbily. Když si na 
Merlinově synovi vybíjela svůj vztek, snažil se ji zastavit, ale ona ho 
ignorovala. Morgana Le Fey svým vztekem zastrašovala, ale Merlin ji 
neopustil, protože měla jeho syna. Morgana Le Fey řekla Merlinovi, že by 
si už nemusela vybíjet zlost na jejich synovi, kdyby ji Merlin tolik 
nerozčiloval tím, že ji odmítá naučit to, co chce vědět. To se stalo 
nástrojem, který Morgan Le Fey používala k tomu, aby Merlina 
zmanipulovala a přiměla ho učit věci, které Merlin nechtěl, aby věděl. 



Když se Morgan Le Fey naučila všechna kouzla, která chtěla znát, s 
Merlinem opravdu skončila. Vylákala Merlina do jeskyně a řekla mu, že 
tam pro něj něco uložila. Podle toho, jak se chovala, si Merlin myslel, že by 
to mohl být jeho syn a že ho musí zachránit. Merlin se tam přestal soustředit 
a situaci neanalyzoval. Morgana Le Fey ho uvěznila v jeskyni a jejich 
synovi bez vysvětlení jednoduše řekla, že jeho otec odešel. 

 
Morganu Le Feyovou zapřel vztek Srdcové dcery, která chtěla sundat Otce 
manifestace za to, co Fie udělala, chtěla oplatit Srdcovému synovi, že je 
důležitější než ona a že dostává všechny fanfáry, a chtěla prostřednictvím 
svého zapřeného Srdcového syna Mordreda udělat ze Srdcového syna 
muže, jakého z něj chtěla mít, a dosadit ho na místo, které chtěla, aby měl. 



MOJE SVĚTLO ZNÁ BOD ROVNOVÁHY 
 
 
Přestože Matka, Srdce a Otec projevení hráli v právě popsaných scénářích 
dominantní roli a přestože Mé Milující Světlo, i když ne v projevené 
podobě, tam bylo přítomno a snažilo se pomoci, nestačilo to, protože jsem 
ještě plně nepochopil tu mezeru nebo ztracenou Vůli, která v ní byla. 

 
Je třeba pochopit mezeru a svou vlastní mezerovitou přítomnost v ní 
natolik, abyste věděli, jaké podoby na sebe vzala a jaké podoby, o nichž jste 
si nemysleli, že jsou, jste tam udělali. Když se dostanete do místa, kde 
vidíte opakování těchto forem a rozpoznáváte jejich různé vzorce, 
doporučuji vám, abyste se zbavili forem, které na sebe tato popření v těchto 
místech vzala, uvolnili soudy, které jste tam měli, a zůstali s tamními 
emocemi co nejvíce přítomni. Protože realita není "daná", umožní to, aby se 
formy, které na sebe tato popření vzala, dostaly na své správné místo a 
posunuly se do něčeho, co cítíte dobře. Ve správný čas, tedy až budete 
připraveni, je to nejvhodnější způsob, jak dosáhnout uzdravení. 

 
Je pravděpodobné, že to, co se vám na "realitě" a vašem životě v ní nelíbilo, 
není realita taková, jaká měla být. Pokud se pohybujete a přesouváte emoce 
a nechápete o moc víc, než jste chápali, pravděpodobně se pohybujete 
konverzemi, a ne emocemi, které se tam skutečně potřebují přesunout, 
nejspíš hrůzou, že jste v ní uvězněni bez možnosti úniku, odsouzeni dusit se 
v temné kompresi. Tušíte to, zvláště pokud se váš pohled neposouvá a 
neotevírá do něčeho širšího a hlubšího. Podezírejte to, pokud si stále 
myslíte, že váš původní úhel pohledu byl tak správný, že je třeba změnit a 
posunout všechno ostatní, dokud se to s vámi nesrovná. Z našich úhlů 
pohledu. Všichni jsme si někdy mysleli, že kdyby nám někdo jen pomáhal, 
místo aby nám odporoval, Náš úhel pohledu by fungoval. Všichni jsme se 
cítili velmi ukřivděni, ale ani jeden úhel pohledu by nefungoval a 
neexistoval způsob, jak to zařídit. K roztříštění docházelo už v Našich 
prvopočátcích, ještě než se objevilo světlo. Byl bych rád, kdyby to, co se 
stalo později, bylo všechno diferenciace a vynoření Duchů, ale v té mezeře, 
kdy byla přítomna jen malá nebo žádná láska, to byla fragmentace s 
odsudky na místě Milujícího Světla. Nyní je k nalezení rovnováhy nutné 
vrátit se zpět přes 



situace, v nichž se části vašeho já propadly do popření, včetně chybějících, 
nevibrujících a zdánlivě mrtvých kousků, dokud neuvidíte, jak do sebe 
kousky zapadají, co cítily, že je polarizovalo, a jak má tento pohled 
správnost, která musí být na svém správném místě jako součást celého 
obrazu. Zde jsou jen některé z úsudků, které mnozí zastávali: Odpustila 
jsem si dlouho držený vtištěný úsudek, že nezvládnu více vědomí, že to, co 
už mám, je příliš mnoho, ne málo, že to všechno bylo na začátku zdrcující a 
stále je, že s tím nemohu nic dělat, že bych si přála, abych o strachu a 
dalších "negativních" emocích ani nemusela vědět, že jakmile tam jednou 
vlezu, je to nekonečné, že se nedá zachránit, tak proč se snažit, že je to 
beznadějné, že zlomené srdce je příliš velké na to, aby se zahojilo, že 
nevím, jak situaci nebo dokonce sobě pomoci, a že nemám dost času na to, 
abych se uzdravila. 

 
To, co ještě nevíte o tom, jak se plně uzdravit, se naučíte, pokud budete při 
tomto procesu dávat pozor. Nalezení bodu rovnováhy je vaší cestou k 
plnému sebeuvědomění, které se na začátku nikdy neuskutečnilo. Bez 
ohledu na to, jak to pro vás nyní vypadá, uzdravení lze nalézt, pokud máte 
milující srdce, protože právě v něm bude nalezen bod rovnováhy. Tento bod 
rovnováhy bude příjemný, a protože víte, že je správný, můžete si ho 
udržet, místo aby se do něj vtíraly pocity viny. Protože budete vědět, jak a 
proč to bylo tak, jak to bylo, nebudete to muset znovu vytvářet. Protože 
budete vědět, jak věnovat pozornost všem jemným nuancím a nepředbíhat 
je, nebude muset docházet k úlomkům odpadajícím v popírání, a především 
budete vědět, že máte dost času na to, abyste se pohybovali rychlostí, která 
je pro vás správná, a přesto se dostali tam, kde chcete být. 



STAV POPÍRÁNÍ, KTERÝ POTŘEBUJE OKAMŽITOU 
POMOC. 

 
 
Tam, kde je mezera, je skutečný prostor mezi tím, co bylo popřeno, a tím, 
co bylo popřeno. To může ztěžovat přístup k těmto místům, a tak většina 
lidí zatím neví, co se v jejich mezeře nachází. To, co je v mezeře, je 
neláskyplné světlo; světlo, které bylo popřením odříznuto od Mého 
láskyplného světla. Když k tomu dojde, pocity v mezeře, uvězněné 
nemilujícím světlem, mohou vycházet ven jinými způsoby a formami a 
posilovat mezeru na Zemi i mimo ni. Místa, kde lze toto neláskyplné světlo 
nalézt, jsou místa vaší neláskyplnosti vůči sobě samým. Nestačí ho jen 
přestat živit popíráním. 

 
Toto světlo musí být také vyvedeno ven tím, že se do těchto míst v sobě 
ponoříte a vyvedete toto světlo ven tím, že se v těchto místech budete cítit, 
dokud nenajdete přijetí, soucit a pochopení, které mohou uvolnit nejen tyto 
staré a zadržované otisky a soudy, ale také zadržované emoce, které se staly 
zranitelnými vůči této nelásce. To je způsob, jak účinně pěstovat touhu, 
která k vám může přitáhnout Láskyplné světlo. Čím hlouběji půjdete do své 
propasti se sebou samými a se Mnou, tím obtížnější bude s největší 
pravděpodobností pociťovat tato odmítnutí, protože čím hlouběji půjdete, 
jako v moři, tím temnější a stlačenější esence se tam bude nacházet. Něco z 
této esence v sobě máte, jinak byste nebyli tak hustí. 

 
Život na Zemi teď vypadá spíš jako zběsilé rozptýlení a vyhýbání se 
původní kompresní hrůze. Pokud si sednete nebo lehnete a pokusíte se 
uvolnit, je velmi pravděpodobné, že se dostanete jen k povrchovým vrstvám 
toho, co se ve vás skutečně odehrává. Většina podstaty většiny lidí v těchto 
oblastech je nevědomá a byla nevědomá v podstatě odjakživa. Lidé často 
cítí, že tam něco je, ale kvůli mezeře nebo prostoru se obvykle věnovali 
něčemu jinému, aniž by věděli, jak se k tomu dostat nebo že je důležité se k 
tomu dostat. Tato podstata se v různých dobách dokázala vynořit různými 
způsoby a v různých podobách, také obvykle nerozpoznaná, čím je. I bez 
jejího pochopení se však dostavil obecný pocit, že už nechceme nebo 
nemůžeme jít touto cestou. Tento pocit vznikal z přítomnosti tohoto 



které je třeba oslovit, pomoci jim a povzbudit je, aby tentokrát vibrovaly a 
přijímaly Milující Světlo. Protože tato esence byla v nevědomí, při návratu 
k životu se na povrch vynoří agonie, v níž byla v nevědomí. Bude vám 
moci říci, co se jí stalo. Nesmírná fyzická bolest bude pravděpodobně 
doprovázena intenzivními emocemi, které tato esence pociťovala během 
smrti, aby se pokusila ukázat svůj těžký osud. Proto jsem řekl, že této 
esenci je třeba pomoci tím, že ji procítíte a pomůžete jí pochopit, že se z 
mučení a smrti vynoří s pomocí láskyplného přijetí, a ne že se začne 
probouzet jen proto, aby se vrátila zpět dolů do toho, v čem už byla navždy. 
Může být velmi obtížné zůstat v přítomnosti během těchto smrtí, ale je to 
nezbytné. Je také nutné netlačit na sebe způsobem, který by ve skutečnosti 
mohl vést k vaší smrti. Zůstat v přítomnosti tak dlouho, jak jen to půjde, a 
vracet se k ní, jak jen to půjde, abyste se ujistili, že ji celou znovu získáváte, 
přinese této ztracené Vůli potřebné uzdravení. 

 
Když se vydáte na soukromé místo, třeba do své postele, když jste sami, a 
dosáhnete této esence tím, že se ponoříte do sebe, můžete své vědomí 
přenést do hlubin svého nitra. Nedívejte se na ni jen z mysli nebo třetím 
okem; skutečně v ní buďte, vložte do ní své vědomí, buďte tam s ní 
přítomni a vnímejte vše, co o ní můžete říci. Požádejte ji, aby vám sdělila, 
co v sobě skrývá, a naslouchejte a přijímejte to. Můžete začít tím, že své 
vědomí vložíte do něčeho snadno dosažitelného, například do jednoho z očí 
nebo do nosu nebo dokonce do vlastního mozku, pak postupujte ke krku a k 
jakémukoli místu ve vás, které volá po vaší přítomnosti. Pokud zjistíte, že 
vyskakujete, vraťte se zpět. Poté vložte své vědomí do horní části zad a do 
Srdce a skutečně vnímejte, co se tam děje. Vložte své vědomí do všech 
svých čaker. Cílem je postoupit k tomu, abyste své vědomí přenesli do 
celého těla a do celé své podstaty. 

 
Jak se to děje, může se v této esenci objevit mnoho, mnoho obrazů a pocitů 
spolu s přesvědčeními a vtisky, že není žádoucí, že jí není dovoleno žít, že 
nechce žít, že může poznat jen utrpení a smrt, že cokoli jiného je trik, který 
ji má nalákat, aby byla znovu mučena a zabíjena atd. Dusno je zde také 
velmi obrovské. Požádejte o Mé Milující Světlo, aby tam vstoupilo a 
pomohlo, aby všechny tyto tak dlouho držené pozice mohly být procítěny a 
pomohlo se jim rozvibrovat a otevřít se k přijetí Milujícího Světla. Když 



Mé Milující Světlo jde s vámi, pomůže vám pozvednout tuto esenci a pro 
tuto esenci bude snazší uvěřit, že může začít vibrovat, aby se mohla otevřít 
a přijmout Milující Světlo. Většina této esence nikdy nezažila, aby k ní 
přišlo Milující Světlo a nabídlo jí, že s ní zůstane přítomno. Jakékoli světlo, 
které měla, bylo nelaskavé světlo soudu. Když se toto světlo necítilo dobře 
nebo bolelo, tato esence se kolem něj sevřela a uvízla v něm, držíc ho jako 
smrt, kterou dříve či později je. Proto je nutné toto světlo odsunout tím, že s 
touto esencí zůstanete přítomni tak dlouho, jak jen můžete, a budete se k ní 
vracet, kdykoli to bude možné. Vaše nejbližší emoce mohou mít tendenci 
být reakcí na to, co tam bylo drženo a co tam je pociťováno. To je jen část 
toho, co se musí stát. Vysvětlete této esenci, co jsou tyto emoce zač, 
omluvte se, pokud cítíte, že je to nutné, a pokračujte v přítomnosti s ní, 
povzbuzujte ji a prociťujte ji, dokud nedokážete procítit, pochopit a najít 
soucit s tím, co se tam stalo. Pak může tato esence vyjádřit emoci sama od 
sebe nebo to může být někdy později, ale kdykoli a cokoli to bude, uvolněte 
soudy a dovolte jí to. Přikládejte jí důležitost, protože je důležité, velmi 
důležité, abyste tuto esenci nyní obnovili. Takto v sobě můžete otevřít více 
prostoru pro Mé Milující Světlo. 

 
Je toho hodně a důkladné zpracování by mohlo trvat dlouho, takže není 
lepší čas začít než teď. Pravděpodobně zjistíte, že jste byli od těchto míst a 
toho, co v sobě skrývala, velmi odtrženi. Je důležité zpracovávat vše po 
cestě do těchto hlubokých míst, vrstvu po vrstvě. Pokud máte pocit, že se 
"tam" nemůžete dostat, můžete požádat Mé milující Světlo, aby vám 
pomohlo ponořit se hlouběji. Možná máte odpor k přijetí Mé pomoci a 
možná budete muset začít se zpracováním tohoto odporu. Máte-li někoho, 
komu můžete důvěřovat, můžete ho požádat, aby na vás položil ruce a 
pomohl vám překonat tento prostor nebo mezeru tím, že se pomalu ponoříte 
do některých míst ve svém Těle, jak se dokážete otevřít, abyste přijali jeho 
dotek, a zůstanete tam přítomni tak dlouho, jak vám to bude připadat 
užitečné. Nedovolte však, aby vám někdo ublížil. Tím, že do celé své 
podstaty vnesete Láskyplné světlo přijetí a pochopení, může se vibrace v 
celém vašem já zvýšit. To je způsob, jak skutečně pozvednout své Tělo 
zcela do Milujícího Světla, zdraví a nesmrtelnosti, aniž byste za sebou 
zanechali popírané části svého já. 



Přítomnost neláskyplného světla nelze nechat pokračovat v tom, co dělalo 
na Zemi. Po uvolnění se většina tohoto neláskyplného světla obrátí a stane 
se láskyplným, ale některé se neobrátí, protože není připraveno přiznat, že 
se mýlilo. To, co jsem zde řekl, ve vás může vyvolat odezvu nebo reakci. 
Může se také objevit silná tendence chtít to popřít nebo jít za ostatními a 
snažit se je rozhýbat. Téměř ve všech případech je lepší zůstat sám se sebou 
a dovolit a přijmout své vlastní pocity a uznat tuto tendenci jako součást 
svého původního útěku od této části Vůle. I když je důležité jít za někým 
jiným, pro vaše vlastní uzdravení by bylo mnohem prospěšnější zůstat co 
nejvíce přítomni sami se sebou a pohybovat se, jak jen to jde, dokud 
nepocítíte, zda jde o reakci či vyhýbání se, nebo o skutečný pocit, že chcete 
a potřebujete pomoci někomu jinému. Čím více se budete zabývat svou 
vlastní ztracenou Vůlí, tím spíše zjistíte, že mnozí lidé kolem vás jsou 
kousky vás, které byly různými způsoby popřeny. Nejlépe jim pomůžete 
tím, že uzdravíte sami sebe a svá vlastní popření. Mohou přijít nebo začít 
přijímat Milující světlo místo neláskyplného světla, ale emoce, které mají 
být posunuty, jsou s největší pravděpodobností vaše vlastní emoce. Můžete 
mít také ztracenou Vůli u lidí, které v současné době neznáte, ale pokud je 
skutečně cítíte uvnitř a cítíte, co v sobě drželi, pak, je to vaše ztracená Vůle. 

 
Dalším důvodem, proč si dávat pozor na to, s kým o tom mluvíte, je, že 
mnoho popřených fragmentů se upnulo na svůj život, takový, jaký je, a neví 
nebo nevěří, když se k nim přistupuje zvenčí, že to může být nebo musí být 
jinak. Protože nevědí, jak se cítí Milující světlo, mnozí z nich zastávají 
postoj, že jakékoliv světlo je lepší než žádné světlo, a bojí se, ať už si to 
přiznají, nebo ne, že jakákoliv změna jejich situaci zhorší. Nemilující světlo 
se chová velmi hrozivě a trestá ve svém úsilí o to, aby se jeho světlo 
nasytilo nebo zvýšilo. Jinými slovy, zachovat status quo nebo zlepšit své 
postavení. Jakékoli ohrožení tohoto stavu může vyvolat hrůzu z přežití, a ta 
může být pro vás i ostatní velmi nebezpečná, včetně ohrožení života. 
Můžete se o tom přesvědčit, když se podíváte kolem sebe, co se stalo těm, 
kteří se snažili přinést změnu nebo zvýšit povědomí. K popírání nelze 
úspěšně přistupovat přímo "tam venku", protože bylo plné soudů a otisků, 
které se staly přesvědčením. Tamní strnulost se nepohybovala, a tak nebyla 
schopna přijmout nic, co by bylo mimo jejich stávající spektrum. 
Nejobvyklejší reakce, pokud ji ještě nezpracoval ten, kdo ji původně udělal 



odmítnout, je odmítnout jakýkoli přístup a vrátit ho zpět na oslovenou 
osobu. Pokud se s tím setkáte, přijměte reflexi a zpracujte ji sami se sebou. 

 
Vzpomínky většiny lidí na minulost byly zablokovány smrtí, kterou pro ně 
vytvořilo jejich popírání. Mnohé z nich byly traumatické, ale v nejlepším 
případě i usnutí a neprobuzení předcházelo dostatečné popření a potlačení 
vibrací, které vyústilo ve stáří končící smrtí. Po celou dobu, pokaždé, když 
lidé spolkli své emoce a skutečné reakce a nutili je, aby se staly něčím 
jiným, zvyšovalo to popírání a nedostatek sebepřijetí. To zhušťovalo 
vibrace Těla. Protože došlo k takovému nahromadění starého náboje, bylo 
důležité nechat ho vyjádřit na soukromém místě. Je to důležité také proto, 
že ti, kdo se živí popíráním, měli zájem na prosazení pokračování popírání 
Vůle. Jakmile vstoupíte do svého Těla, najdete své staré smrti a hrozící 
další smrt, pokud tuto ztracenou hustotu Vůle nevyléčíte. Může být velmi 
obtížné projít celou cestu skrze tyto smrti, abyste obnovili esenci, od které 
jste se odtrhli, když jste opouštěli své Tělo, ale vrstvu po vrstvě to lze 
udělat a je to nezbytné, abyste přivedli celou svou esenci do Milujícího 
Světla. Když tam jdete se svým vědomím, může vám pomoci dýchat do 
těchto míst, cítit je a přinášet jim Milující Světlo, vědomí a vzduch 
způsobem, který je pro ně citlivý, aby mohla důvěřovat, že se budou cítit 
dobře, když to nyní přijmou. 

 
Každý buď ztratil vůli, nebo ztratil vůli k uzdravení. Vy jste ztratili Vůli k 
uzdravení, jinak byste tyto knihy nečetli s jakýmkoli sebepřijetím. Každý 
má vůči svému Tělu odsudky, mezi nimiž vyniká odsudek, že být v Těle 
znamená bolest, utrpení, odloučení, izolaci, nemoc, stárnutí, ztrátu a smrt. 
Téměř nikdo nevěděl, jak Tělo láskyplně pozvednout, protože mezery, které 
bránily volnému proudění Láskyplného světla, ale neexistuje nic takového 
jako osvícený člověk, pokud je Tělo ponecháno. Léčení a rozvíjení Vůle, 
kterou jste ještě měli u sebe, vyjádřením emocí, které byly zálohovány a 
potlačeny, a uvolněním soudů je první fází Správného používání Vůle, která 
vám umožní získat dostatečné sebepřijetí, zvýšení přítomnosti Milujícího 
Světla a pochopení, abyste mohli pokračovat v obnově ztracené Vůle. 
Ztracená Vůle je velké množství stlačené a potlačené esence, která musí být 
nyní přivedena do Milujícího Světla. 



 

Ačkoli v Těle lze stále nalézt popírané pocity, ztracená Vůle odešla také na 
jiná místa a do jiných forem a zanechala popírajícího Ducha bez dostatečné 
esence. Tuto esenci lze přivolat zpět tím, že do svých hustých míst 
dostanete trochu vibrací a vytvoříte místo přijetí pro návrat této ztracené 
esence. Když je přítomno popírání a tato esence přijímá místo Milujícího 
Světla pouze nelásku soudů, některé z těchto popírajících esencí byly velmi 
temné a dělaly hrozné věci. Když byla tato popření dále posílena tím, že jim 
bylo dodáno dodatečné světlo vzniklé při sexuálním orgasmu, toto světlo 
obsahovalo také popření a soudy a popření zde může dělat ještě horší věci. 

 
Nenavrhuji, abyste neměli sex, dokud se vaše mezera nezahojí, ale navrhuji, 
abyste emoce co nejvíce přenášeli, když je skutečně cítíte, a ne později, 
když se k nim "dostanete", a abyste při sexu přenášeli emoce, které 
skutečně cítíte. V mezerách je zde velké množství násilí. To vše je jen 
zástěrka pro strach z nedostatečnosti na obou stranách, který se přeměnil v 
obviňující vztek. Sexuální vztek, který se nepohyboval, kromě toho, že se 
během orgasmu jako zadržovaný vztek dostal ven, působil na fantazie, které 
lidé měli, zejména na trestání a pomstu, a vždy se pohyboval směrem k 
místu, kde byl zadržovaný sexuální strach a vina u druhých. To byl svět 
obviňování, obviňování, žárlivosti, dysfunkce, zneužívání a dokonce i 
vraždy ve ztracené vůli. Pocity, že si to zaslouží, byly hluboce zakořeněny v 
podvědomí těch, kteří byli na straně obětí, a bez lásky se dopouštěli hněvu. 
Strach říci tomuto hněvu "ne" ze strachu z toho, co udělá, pak vyžaduje 
pohyb na obou stranách, protože stejně jako se tento strach bál tohoto 
hněvu, bál se tento hněv odmítnutí a byla mu vtisknuta stará myšlenka, že 
se prostě nenechá odmítnout. Sebeodmítání pocházelo ze strachu z tohoto 
hněvu a z taktiky teroru, kterou tento hněv používal, aby dosáhl svého. 

 
Vyjádření zlomeného srdce také pomáhá. Mnoho žen pláče nebo chce 
plakat během sexu nebo po něm a často netušily, že sex se může dotknout 
míst, kde leží staré otisky původního zlomeného srdce. Existuje také strach, 
že to nebude dost rychlé nebo že to bude pro druhého příliš rychlé, a strach, 
že to, co děláte, se druhému nebude líbit natolik, aby si udržel zájem. Je v 
tom nenávist, že druhé pohlaví potřebujete, a je v tom také prvotní vztek. 



jehož počáteční touha řvát vyděsila Vůli, zejména proto, že zvuk předtím 
neslyšela, a My jsme byli stále jako cizinci, kteří se setkali ve tmě. 
Existovaly také některé zažité soudy, že provozovat sex před ostatními je 
špatné, zvrácené a škodlivé a že provozovat ho tajně je špatné, zvrácené a 
škodlivé. Existoval také úsudek, že provozovat sex vůbec je hříšné a že děti 
narozené ze sexu se rodí s hříchem. Ať už jste věřící, nebo ne, možná 
zjistíte, že tyto soudy byly někde ve vás. Jakmile naleznete větší sebepřijetí, 
mělo by být snazší najít místo, kde se to může dít, aniž byste ohrozili svou 
svobodu v rukou druhých, kteří by svůj strach ještě mohli proměnit v 
jednání, které by vás zastavilo. Nedoporučuji jednat na partnery, ale přímé 
vyjádření emocí jako zvuk s chápajícím partnerem může opravdu pomoci. 
Existuje příliš mnoho popírání, mezer a neznámých držených obvinění tot 
mít sex ve skupině. Doporučuji pokračovat v pohybu v soukromí z větší 
části, dokud nezjistíte, že jste schopni o tom pohodlně mluvit s těmi, kterým 
důvěřujete. 

 
Tam, kde byla propast větší než pouto, se ti z Nás, kteří se původně 
polarizovali do vzteku, vykašlali na to, chovali se nezúčastněně, 
prezentovali se jako jediní milující a nechali to jít dál. Vztek vzal vědomí, 
které tam bylo, a odešel. Proto považuji vztek za zodpovědnější než strach a 
hrůzu. Vztek také nedovolil strachu a teroru, aby se pohnuly tak, že by 
získaly vědomí, které tam bylo potřeba; další důvod, proč považuji vztek za 
odpovědnější. Vztek byl také dominantní, zneužíval a jednal více než strach 
a hrůza, za což musí vztek také nést odpovědnost, ale je také třeba si 
všimnout a vědět, že strach a hrůza původně nevěděly, jak by tam mohly 
nechat vztek být s ním a najít v něm láskyplnou přítomnost, a tím, že se od 
něj odpojily, ho také nechaly, aby se tam dostal bez ničeho, co by ho 
zmírnilo. 

 
Pocit potřeby převzít zodpovědnost je něco, na co by se matka měla nyní 
také opravdu podívat. Byla tak zaneprázdněná pocitem viny, přebíráním 
veškeré zodpovědnosti a střídavě pocitem, že je obviňována nespravedlivě, 
a nechtěla převzít tolik zodpovědnosti, že často velmi reagovala a bránila 
se, když se k ní přiblížil vztek, a nebyla schopna tomuto vzteku skutečně 
naslouchat natolik, aby si všimla něčeho, čeho by si nyní v souvislosti s 
tímto vztekem měla skutečně všimnout. Tomuto hněvu je třeba naslouchat z 
mnoha důvodů, ale ten, na který chci nyní poukázat, je, že zatímco ve Vůli 
je hněv kvůli tomu, že Mé světlo není přítomno ve všech 



způsoby, které jsem potřebovala, je tu další část vzteku, která se necítí být 
ženskou. Je to Můj hněv a hněv Těla, který byl do Vůle vložen již dávno a 
až dosud se ke Mně nesměl vrátit. Tento hněv Mi sice potřebuje dát najevo 
všechny soudy, které jsem původně vynesl proti Vůli, ale také se potřebuje 
pohybovat jako zvuk, prvotní zvuk, a tak se ke Mně vrátit. Nezáleží na tom, 
jestli vypadá jako žena; tento hněv není ženský. Je to vztek Mého světla, 
který jsem chtěl svalit na Matku, stejně jako Tělo, a tak jsme ho vtlačili do 
Vůle, vlastně jsme ho do Vůle vtloukli a trvali na tom, že je to vztek Vůle. 
Tento hněv cítil, že nemá jinou možnost než vzít na sebe ženskou podobu 
nebo někdy Vůli mužskou podobu, která byla hněvem polarizovaná. Do 
toho bylo zapojeno i Srdce. 

 
Všichni jsme tomuto vzteku dělali potíže, když se pokoušel vrátit, a 
nepřijali jsme ho za svůj, protože jsme všichni obviňovali Matku, že ho 
způsobila, když jsme se cítili odsuzováni a obviňováni Jí, že jsme si jí 
nevšimli, když jsme to potřebovali. Tento hněv se dopustil obrovského 
množství věcí a My jsme říkali, že to byla Matka. I za to teď musíme 
převzít odpovědnost. Potřebujeme se posunout dál, abychom přijali zpět 
Náš vlastní hněv. Stejně tak velký a nelaskavý, jak se Nám zdál v Matce, je 
právě to, jak moc jsme se báli rozsahu Našeho hněvu a báli se Matky a jak 
moc jsme ho hodnotili jako nelaskavý a chtěli jsme ho udělat někým jiným. 
Musíme přijmout i Její hněv, ale to není totéž jako cítit Náš hněv, který 
vznikl v Nás, a toho je důležité si všimnout. Je příjemné přijímat emoce 
někoho jiného ve svazku lásky. Není příjemné přijímat je na vlně 
neláskyplného světla, které do vás vtlouká někdo jiný, říká vám, že jsou 
vaše nebo že jste je způsobili, a pak, že jste nuceni je držet. 

 
Zlomená srdce, strach z nedostatečnosti a odmítnutí jsou hlavní příčinou 
tohoto vzteku u mužů. Většinou se to nepohybovalo jako velká, 
emocionálně držená přítomnost, kterou ve skutečnosti je. Místo toho se 
vztek zabýval trestáním opačného pohlaví zadržováním romantického Srdce 
a horšími věcmi. Čím více byla přeměna ve vztek kladena na zlomené 
srdce, tím méně bylo romantickému Srdci dovoleno být přítomno a tím více 
to podněcovalo sexuální vztek, který se potřebuje pohybovat. Trestání 
vzteku zvyšovalo hrůzu a způsobovalo její zadržování. Tato kontrakce se 
nemohla rozšířit a nemůže se rozšířit, aby se otevřel větší prostor, v němž 
bychom mohli vibrovat, pokud neví, že bude v bezpečí. To je 



rovnováha, kterou je třeba najít mezi sexuálními partnery, je nezbytná k 
tomu, aby sex nebyl sexem ve stavu odříkání. 

 
Zlomené srdce bylo cítit na obou stranách, a právě zde je třeba, aby došlo 
ke sblížení obou stran, aby extrémy vzteku a hrůzy našly rovnováhu. Pokud 
vám nezbylo mnoho přítomnosti Srdce, možná ještě necítíte zlomené srdce, 
ale Srdce ho někde cítí a je to vaše Srdce, které se tam ztratilo, které ho cítí. 
Ztracené kousky srdce jsou na mnoha místech a zatím se jim nedostává 
potřebné pomoci. Srdce je třeba vzít mezi oba rodiče a podržet ho tam, aby 
cítilo, kde je skutečně bod rovnováhy mezi nimi. 

 
Když si všimnete, jaký je váš vlastní bod vzplanutí, obvykle je to z pocitu, 
že nejste přijímáni. Ten je na obou stranách propasti tak chronický, že najít 
v sobě lásku k sobě samému je prvním krokem. Pocit přijetí je nezbytnou 
součástí lásky. Uzavírá celý kruh rozdávání a zpětného přijímání. Přijetí 
našeho plného já tyto problémy s propastí vyléčí. Láska se musí cítit přijatá, 
nejprve sebou samým a pak druhými. Bez plné přítomnosti srdce. Nemáme 
Naše správné místo, v němž bychom mohli balancovat. Plná přítomnost 
Srdce zacelí mezeru, protože mimo lásku nezůstane žádná esence, pokud to 
není esence, která nechce lásku. To je však třeba procítit a nerozhodovat se 
bez plného procítění, co je tato esence zač. To je zjemnění šelmy na obou 
stranách a je to něco, co lze realizovat nyní, i když to původně nešlo. 



ZÁVĚR 
 
Pokud cítíte, že jste připraveni a že už máte dost opakování, které tyto 
nerovnováhy vytvořily, můžete se nyní posunout spolu s Mým Milujícím 
Světlem tím, že provedete proces, který jsem vám přiblížil v těchto knihách. 
Mé Milující Světlo chce mít nyní příležitost pomoci lidem dosáhnout jejich 
potenciálu. Můžete toho dosáhnout tím, že přivedete všechny své síly k 
uzdravení, nesmrtelnosti a všem dalším věcem, které byste opravdu chtěli 
mít. K uzdravení musí dojít a uzdravení je možné, když uzdravíte své 
Milující srdce. 

 
To je vše, co mohu v tuto chvíli touto formou komunikace říci. Víte, jak se 
posunout směrem k odpovědím, které potřebujete, a můžete to cítit tak, jak 
rostete do pochopení a poznání toho, jak se cítí láska. Světlo Mé Lásky jsou 
všechny čtyři části, Duch, Vůle, Srdce a Tělo, které se pohybují společně v 
Pravém porozumění a rovnováze, jež je Mou Láskou. A nyní bych to rád 
uzavřel slovem Amen! 

 
AMEN 
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