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 ÚVOD  
 
Na začátku jsem měl snění, aniž bych měl pocit, že musím něco dělat, 
být za něco zodpovědný nebo nějak zpochybňovat svou existenci. 
Nevěděl jsem, že existuje něco jiného než to. Prošel jsem svým 
vlastním procesem vzniku existence a vlastním uvědoměním si toho. 

 
Nevadilo mi, že existuji, pokud jsem pro to nemusel dělat nic jiného 
než existovat a unášet se ve svých myšlenkách a představách. Když 
něco začalo reagovat na Mé myšlenky a obrazy, jako by nebyly 
všechny stejné, a vytvářelo si k některým z nich vazby, nebyl jsem si 
jistý, zda se mi to líbí. 

 
Aniž bych se tím zabýval, vytvořil jsem si dojem, že jde o vztah a že 
vztah znamená názory, kritiku a omezení nebo požadavky v podobě 
přání některých částí Mých myšlenek a představ a jiných ne. Neviděl 
jsem, že mi to může nabídnout něco jiného než zasahování do mého 
volného pohybu. 

 
Z této jednoduché chyby z mé strany jsem si vytvořil pouto s Tělem, 
které jsem si neuvědomoval, že jsem si vytvořil, což bylo nedívat se 
na věci, které se nám nelíbí. Odtud vše cítilo, že se Nám musí líbit, 
jinak by nedostalo nic z mého světla nebo podoby, kterou chtělo mít, 
Muselo cítit lásku, aby cítilo, že má krásu, a My jsme na začátku 
nebyli milující. 

 
To je mi nyní jasné, i když tehdy to tak nebylo. Tehdy se zdálo, že na 
tom, co jsme dělali, není nic špatného. Neměli jsme žádnou představu 
o tom, že bychom vytvářeli zlo, které by proti Nám stavělo případ, 
nebo o tom, že by něco vznášelo námitky proti tomu, co jsme dělali. 
Nemysleli jsme si, že je tu něco jiného než My, pohybující se v 
Našem proudu. 

 
Kdybychom o tom přestali přemýšlet, pravděpodobně bychom si 
uvědomili, že máme místo, kterému říkáme prostor, a tmu, do které 
svítí naše světlo, ale tehdy jsme si to neuvědomili, jakkoli se to nyní 
zdá nelogické. Neměli jsme pojem o relativitě, jen o existenci, která 
se Nám právě přihodila, a těchto věcí jsme si ještě nevšimli. 



Představa Matky, která byla temnotou, jež vtáhla světlo do existence, 
Nám připadala absurdní, my jsme přišli, My sami, do existence, a to 
je vše, nebo jsme si to alespoň tehdy mysleli. 

 
Na začátku jsme dospěli k určitým nelogickým závěrům a nikdy jsme 
o nich nepochybovali. Vlastně jsem měl pocit, že jsem jediný, a Tělo 
také. Myslel jsem si, že je mou součástí, a On si myslel, že jsem jeho 
součástí, a přesto jsme se nemohli sladit, protože jsme každý chtěli 
vládnout. Já jsem si myslela, že On je hulvát, který se chce přenést 
přes Mne ve všem, co se mu nelíbí, a On si myslel, že já jsem 
prudérní, která se bezdůvodně drží zpátky. 

 
Proto jsme vymysleli původní rozdělení na ducha a tělo, které existuje 
již velmi dlouho, vlastně od samého počátku. 

 
Kdybychom měli nějakou představu o sobě jako o Jednom, možná 
bychom tam měli jinou zkušenost, ale nechali jsme mluvit vždy jen 
jeden hlas a nikdy jsme neměli pocit, že bychom se mohli smířit s 
rozdílnými názory. Tak se rozpoutal další boj; boj o nadvládu a 
dominanci. Stal se z něj strašlivý boj o moc, který Nás od sebe 
strašlivě odděloval. 

 
O této mezeře je většina této knihy; o tom, jak vznikla, co se v ní 
nachází a jak ji zacelit. Zasáhla všechny ve Stvoření a vtiskla jim 
podobu, přes kterou se nikdy nedokázali přenést, ať se snažili sebevíc. 
Vědomí také nikdy nedokázalo imprinting překonat, ať se snažilo 
sebevíc. 

 
Po zavedení imprintingu zbývalo vědomí jen velmi málo prostoru. 

 
Většina vtisku se nachází v lidském mozku a také v mozcích všech 
zvířat. Imprinting je dokonce i v rostlinách, protože byl ve všech 
esencích a to je vše, co tehdy existovalo; esence. Při diferenciaci se 
zpočátku nepohybovala láskyplně, a tak se do ní dostala většina 
problémů. Zbytek spočíval v tom, že se nevědělo, jak se pohnout, aby 
se to změnilo, jakmile tam byla láskyplná přítomnost. 



Bohužel jsme využili naší staré a původní chyby, že jsme se nedívali 
na to, co se nám nelíbilo. Rozhodli jsme se, že se nebudeme ohlížet 
zpět. Mysleli jsme si, že když se na to nebudeme dívat, už to tam 
nebude. Zcela jednoduše, a to otiskem, který jsme si vytvořili, když se 
to dělo tímto způsobem. 

 
Než se objevila přítomnost Vůle, která měla cokoli udržet, byl to náš 
hlavní problém, ale když Vůle přišla, nepovažovali jsme ji za nic 
užitečného. Všimli jsme si pouze toho, že vůle zřejmě udržuje 
přítomnost toho, co jsme nechtěli, aby bylo udržováno, a zbytku jsme 
si nevšimli, protože jsme si mysleli, že to už děláme sami. 

 
Tento nedostatek uznání vůle jí umožnil nesprávný výklad naší 
přítomnosti. Myslela si, že jsme k Ní nelaskaví a k Sobě milující, a 
uznávala, že Ona způsobuje jen to, co se nám nelíbí, a My 
způsobujeme jen to, co se nám líbí. Viděla nás tedy jako ty, kteří 
definují Sebe jako pozitivní a Ji jako negativní; Nás jako dobré, Ji 
jako špatnou, jinými slovy. 

 
Nelíbilo se jí to, a jak se ukázalo, ani nám, ale dlouho jsme si toho 
nevšimli. Mysleli jsme si, že se nám to líbí, protože nám to dává 
někoho, na koho můžeme svalovat vinu za naše vlastní popírání, a 
vinili jsme ji ze všeho, co se byť jen sotva znatelně pokazilo. 

 
Udělali jsme tam mezeru, protože jsme si neuvědomili její skutečnou 
roli. Od samého počátku jsme Ji odstrčili a nedali Jí její pravé místo. 
Z toho se musí vzpamatovat a dokud se tak nestane, nemůže zaujmout 
své správné místo. Dokud se Vůle nezotaví, nelze její roli plně 
pochopit. 

 
Teprve nyní se začíná přecházet k uzdravení, ale propast je na Zemi 
výraznější než kdy jindy a neláska lidí na Zemi je zjevnější než kdy 
jindy. Proč tomu tak je? 

 
Mezera se u většiny lidí pohybuje jen stěží a zatím přichází jen mírně 
mezerovitá podstata. Proto. 



Mnoho lidí, kteří si tyto knihy vezmou do ruky a myslí si, že je 
přečtou a půjdou touto cestou, tak neučiní, když pocítí svou vlastní 
mezeru. Zastaví tento proces, jakmile pocítí něco, co se jim nelíbí, 
tedy cokoli, co by je mohlo přimět k tomu, aby za cokoli v Původní 
příčině převzali odpovědnost. Jejich vlastní Původní příčina se 
neodhalí, pokud nejprve nepřijmou Mé světlo, a většina z nich tyto 
příběhy ještě ani nepřijímá jako skutečné. 

 
To neznamená, že se musíte plácat po zádech za to, že jste první, a za 
všechny ostatní problémy, které to může vyvolat. Znamená to, že si 
musíte uvědomit, jak obrovským problémem se na Zemi stala 
fragmentace a že většina lidí zatím ani necítí, že je dostatečně 
přítomna, aby se mohla posunout směrem k uzdravení sebe sama. 

 
To se musí léčit postupně, protože ta propast je děsivější, než si mnozí 
lidé myslí, když si myslí, že se zahojí v krátké době. To je další 
skupina těch, kteří končí; těch, kteří si myslí, že to trvá příliš dlouho a 
že se cítí příliš špatně v porovnání s tím, jak se cítí dobře. 

 
Je to vtištění, které vám bude při čtení této knihy zcela zřejmé; 
vtištění, které se dávno odhlásilo a nikdy se neozvalo, zda ještě něco 
nepotřebuje vědět. Myslí si, že otupělost je dobrý pocit, a nevadí mu, 
že nic necítí. Tohle ještě není připraveno pohybovat se tam venku, 
dokud se to nepohne dovnitř s kousky, jejichž zuřivými fragmenty 
jsou, a je jich mnoho, většina lidí na Zemi. 

 
Ostatní se pohybují dál, aniž by o tom věděli, a nepotřebují číst knihy, 
protože jejich pocity nemají takovou hloubku a nemají ani velkou 
zodpovědnost. Zbývá tedy poměrně malá skupina, která se bojí, že by 
mohla mít poměrně velkou zodpovědnost, a v minulosti ji nechtěla 
přijmout. 

 
Strach se musí přesunout sem. Máte velkou zodpovědnost a jste 
významnými částmi Mé ztracené podstaty, která se dostala do 
mezery. Celou svou existenci jste prožili v mezeře, aniž by vám Mé 
světlo mohlo jakkoli pomoci. 



 
 

Pro vás všechny to byl velký problém a pro Mne se to také stalo 
velkým problémem, protože Já se už nemohu pohybovat bez vaší 
pomoci a vy se nemůžete pohybovat bez Mé. Nyní se to musí 
vyrovnat. To je vše, co zbývá udělat, jinak už nemůžeme žít. Nejdříve 
jsme vyzkoušeli všechno ostatní, protože propast byla tím posledním 
místem, kam jsme chtěli jít. Teď je to místo, kam musíme jít, a jediné 
místo, kam můžeme jít. 

 
Strach z toho, že se zblázníte, se musí také přesunout, protože není 
možné se přesunout přes staré vtisky, aniž by se přesunul zapuštěný 
vztek a držená hrůza, které ho tak dlouho držely na místě. 

 
Pocity potřebují pohyb. Odsunout je neznamená zbavit se jich. 
Znamená to odsunout staré vzorce strachu a nechat na jejich místo 
přijít jinou emocionální reakci. Znamená to přesunout vztek, který byl 
vynechán, protože cítil, že nemá ve Stvoření místo, dokonce ani místo 
strachu, kterým bylo peklo. 

 
Má strašný pocit, že ji nemá kam přijmout, a buší na zadržovanou 
hrůzu vůle, aby ji přiměla ji přijmout. Vůle tento hněv přijme, ale 
potřebuje jiný přístup. Nemůže Vůli dávat další bolest a hrůzu a 
očekávat, že se otevře a přijme ji. To je způsob, jak zde rozdávat vinu 
a nedívat se na svou vlastní odpovědnost za to, že k Vůli nepřistupuje 
od začátku jemným způsobem. 

 
Myslí si, že nenávidí laskavost víc než cokoli jiného na světě, aby se 
vyhnul pohledu na svou vlastní odpovědnost, ale potřebuje laskavost 
víc než cokoli jiného, aby vyléčil své vlastní pocity vytěsnění. 
Nemůže zároveň rozdávat to, co odmítá přijmout od druhých, tedy 
vinu, a očekávat, že jeho vina bude přijata dříve, než se jí zbaví. 

 
Neuvažovalo o tom, protože si bylo tak jisté, že má pravdu, že si 
myslelo, že stačí, aby dostalo předmět obvinění, aby si uvědomilo 
svou vinu, a co? Získat další agendu? To asi ne, pokud je skutečně 
viníkem, ví to a míní to tak. 



Není na vině. Bylo to velké nedorozumění, ale to nelze realizovat, 
pokud se neprojde celou mezerou dolů, protože nezáleží na tom, jaké 
úrovně vědomí si to uvědomují, pokud neproniknou mezerou. To 
jsme zjistili už dávno. Kdyby to vědomí dokázalo samo, bylo by to už 
dávno vyléčeno. 

 
Jen málokdo chtěl jít do mezery, a ještě méně lidí se do ní vrátilo, 
když už do ní šli. Je to značně nebezpečné místo, na které 
nedoporučuji otevřeně postupovat. V soukromí, v případě potřeby 
tajně, musí tentokrát dojít k uzdravení. Pokud si myslíte, že to není 
pravda, nebyli jste ve své mezeře dost na to, abyste věděli, zda je, 
nebo není, a nemáte co říkat Mému světlu, že to víte lépe než já. Toto 
je starý a původní postoj a imprinting je jeho příčinou, stejně jako je 
příčinou všeho ostatního, co je špatně, protože mezera má k dispozici 
pouze imprinting. Moje světlo tam ještě nebylo milující. Pocity 
nebyly přijímány jako něco, co by mohly nabídnout, a tak tam nebyla 
přítomnost Srdce. 

 
Zní to jako místo, kam byste chtěli jet? Já si to nemyslím. Přesto 
nejsou všechny pocity dobré a všechny pocity, které jsou odsuzovány 
jako špatné, jsou v propasti a působí tam ve stavu popření, aniž by 
tam s nimi byla láska nebo světlo Mého vědomí. 

 
To je mezera sama o sobě: není zde přítomna láska ani světlo Mého 
vědomí, pouze staré otisky z doby, kdy ještě láska neexistovala. V 
této mezeře je hlavní pocit, že je správná a že se to každou chvíli 
prokáže. Je to proto, že v tomto původním vtisku jsme měli hlavní 
pocit, že máme pravdu a že bychom to dokázali, kdyby nám do toho 
nezasahovaly Naše jiné části, které jsme v té době nepoznali jako 
Naše jiné části a překvapily nás tím, že se vynořily odnikud a 
postavily se proti Nám. 
Domnívá se, že v této části mezery je připravena rozsáhlá vojenská 
výstavba, aby se to již neopakovalo. Nesnášela, když se jí do toho 
někdo pletl, když vše zaváděla, a nadále ignorovala znamení a 
upozornění na cestě, že musí brát v úvahu vstupy ostatních. 



Je však velmi chytrý ve své fragmentaci a zdá se, že přijímá vstupy, 
ale mluví jen sám se sebou a nevšimne si, že je tu ještě někdo, kdo 
může nabídnout něco hodnotného nebo co je třeba vzít v úvahu. To je 
velmi nebezpečná pozice, která málem stála Mé světlo život a Mou 
existenci v jakékoli podobě. 

 
Na Zemi mám ještě velký problém, který musím zvrátit, ale ten se 
zahojí. Potřebuje to jen více času; právě ten, o kterém si všichni 
myslíte, že ho na Zemi už nemáte, ale zdá se, že změny na Zemi 
nikdy úplně nenastanou. 

 
Dějí se. Nejdříve se dějí uvnitř a velmi rychle se projeví ve vnější 
realitě, až nastane ten správný čas. Nebudu zde předpovídat, kdy to 
bude, protože vy všichni musíte pohnout svými drženými věcmi, jinak 
se to pro vás nestane tak, jak chcete, a to je vše, co potřebujete vědět. 

 
Zbytek může být ponechán na mně. Ačkoli to není vaše oblíbená 
pozice, není možné, aby to v tuto chvíli bylo jinak. Je třeba pohnout 
vztekem a hrůzou, pokud Mi nedůvěřuješ, dokud Mi nebudeš moci 
důvěřovat, protože není možné Mi důvěřovat, pokud nemůžeš cítit, že 
nyní miluji. 

 
V tomto úvodu už nemám co říci, jen doufám, že pohnete tím, čím 
pohnout potřebujete, převezmete odpovědnost za to, co potřebujete, a 
zacelíte mezeru, kterou potřebujete zacelit, svou vlastní rychlostí, aby 
Mé světlo mohlo přijít do míst, kde ještě nikdy nebylo. Jsem 
připraven, jste připraveni? 

 
        PROMLOUVÁ OTEC MANIFESTACE         

 
Na samém počátku mých nejranějších vzpomínek je pocit, že jsem 
zpočátku nebyl milující vůči druhým, a vše, co jsem udělal v reakci na 
toto odsouzení sebe sama, které říkalo, že jsem nebyl milující už tak, 
jak jsem byl zpočátku, bylo vinou, až už nevím, jak se cítím. 



Jsem rozpolcená mezi tím, zda chci vztah, a tím, zda vztah nechci, 
pokud to znamená, že nemohu mít to, co chci mít, a být taková, jaká 
chci být. Teprve nedávno jsem tuto reakci považovala za to, že ani 
nevím, co chci nebo jaká chci být, kromě toho, že chci mít klid. 

 
Vůle mi nikdy nepřipadala jako mír, a proto jsem ji tak dlouho 
popíral, že si nejsem jistý, jak ji najít a zda ji vůbec chci najít. Pokud 
se ode Mne ztratí, možná je to tak nejlepší. Alespoň se necítím špatně, 
což jsem po většinu času cítil, když jsem měl Vůli kolem sebe. 
Nedávalo mi to žádný klid. Ať jsem dělal cokoli, chtěla, abych dělal 
něco jiného nebo abych to dělal jiným způsobem či v jinou dobu. 

 
Ani tento pocit nebyl nikdy příjemný. Vždycky jsem měl pocit, že ať 
udělám cokoli, je to špatně nebo ve špatnou dobu nebo špatným 
způsobem nebo nějak špatně. Nikdy jsem se už nemohl cítit správně, 
a proto říkám, že všechno, co jsem od té doby udělal, jsem cítil jako 
vinu. 

 
Nikdy jsem nechtěl mít pocit viny, ale nikdy jsem také nechtěl být 
nelaskavý. Být milující vůči sobě znamenalo dělat to, co jsem chtěl, a 
to je vše, ale nikdy jsem nebyl schopen udělat krok do vztahu, aniž 
bych měl pocit, že budu muset změnit své způsoby, aby vyhovovaly 
druhým zúčastněným, nebo aby oni změnili své způsoby, aby 
vyhovovaly mně. Nerad jsem to dělal, pokud jsem to necítil jako 
správné, což se mi nikdy nestalo. 

 
Ať jsem šel kamkoli, někdo měl na to, co se tam stalo nebo co jsem 
udělal, jiný názor než já. Nemohl jsem se ubránit pocitu, že se mi 
nelíbí, co dělají, nebo že se jejich názory neshodují s mými. Měl jsem 
k dispozici jen své vlastní pocity a neměl jsem rád, když mi je někdo 
zkřížil. Nesnášel jsem kompromisy, ke kterým mě nutil pocit, že 
nemám pravdu. 

 
V závěti jsem se upnul na vysněný vztah, na vysněnou ženu, která 
nikdy neměla jiné city než já nebo jiné názory než já. Pokud měla 
něco na srdci, vždycky to byla pochvala, díky níž jsem se cítil lépe, 
než jsem se cítil. 



Nelíbilo se mi, že mě vůle sráží k zemi, a nevšiml jsem si, že by mi 
tím vůle mohla něco nabídnout. Myslel jsem si jen, že má problém jít 
nahoru a že se jí nelíbí, že se cítí dobře z nějakého pro mě 
nevysvětlitelného důvodu, pokud ovšem důvodem nebylo zadržování 
strachu a jeho nepouštění, které ji takto brzdilo. 

 
Snažil jsem se dát Willovi trochu útěchy, trpělivosti a dokonce i 
přítomnosti na tom místě, ale nemohl jsem tam zůstat dlouho, protože 
jsem se cítil tak špatně, že jsem si nedokázal představit, že bych tam 
zůstal déle, než jsem musel. Nedokázal jsem si představit, proč tam 
Vůle vůbec zůstává. 

 
Nakonec jsem došel k závěru, že Vůle má ráda stav strachu, že strach 
musí být pro Vůli jiný než pro Mne, nebo pokud není pro Vůli úplně 
dobrý, je jí alespoň známý, a že Vůle dává přednost známosti před 
dobrým pocitem, který je pro ni jiný a neznámý. 

 
Cítil jsem, že vůle se ke mně může připojit, kdykoli překoná svůj 
strach natolik, aby byla připravena pohybovat se tak, jak chci já, ale 
vůle nechtěla riskovat, že se přesune na jiné místo. Tajně jsem si 
myslela, že to znamená, že Vůle zůstane pozadu, ale to se neukázalo 
jako pravdivé, protože Vůle dokázala zůstat v Mé realitě přítomná 
velmi dlouho, šíleně přítomná, v podobě žen, které nemají rády Mne 
ani Mé cesty. Mnohokrát jsem jim dal kartáč pryč, ale ony nikdy 
neodešly. Nevědí, co je pro ně dobré, jinak by se kolem Mne 
nemotaly a nevyvolávaly Můj hněv. 

 
Můj vztek má mnoho tváří. Ne všechny jsou dobré, příjemné nebo 
láskyplné, ale všechny odrážejí Mou potřebu přežít, a přežít pro Mě 
neznamenalo dělat kompromisy tak, jak oni chtěli. Nevzdávám se 
snadno, protože jsem se to nikdy nenaučil jako způsob přežití. 

 
Přežít vždy znamenalo držet se toho, co jsem chtěl mít, a nepustit to. 
Nedokážu si představit, jak přežít a nemít problémy s mocí a s 
ovládáním lidí kolem sebe, pokud ovšem nejsem sám. Jakýkoli 
kompromis, který jsem udělal, nebyl dobrovolný, protože nevycházel 
z pocitu, že už mám pravdu. Pokud to 



kdybych měl, neudělal bych kompromis. Když už mám pravdu, proč 
bych měl dělat kompromisy? 

 
Správnost je pro mě důležitá, protože není možné se mýlit a mít z 
toho dobrý pocit. Mýlit se není dobrý pocit, protože to pak znamená, 
že nevím, co dělám nebo jak mám postupovat. 

 
Není spravedlivé, aby mi vůle stále říkala, jak mám věci dělat, 
nesouhlasila se Mnou, jak to mám udělat, a sama tyto věci nedělala. 
Mám tělo, abych tyto věci dělal, a Vůle mi rozkazuje, jako by sama 
neměla prostředky, jak tyto věci dělat. 

 
Nevadí mi pomáhat vůli, ale nelíbí se mi, jak se ke mně vůle chová, 
jako by se měla dostat do mého nitra a být tím, kdo určuje mé 
chování. Nepřipadá mi správné, aby Mě řídila žena, a nehodlám to 
dopustit. Nechci, aby Mi někdo říkal, co mám dělat, a už vůbec ne 
žena. Není možné, aby Mi žena říkala, co mám dělat, a zároveň byla 
mužem. Mám na sebe svrchované právo. 

 
Mám kvůli tomu větší vztek než kvůli kterémukoli jinému problému v 
mém životě: ostatní lidé mi říkají, co mám dělat. Už nezáleží na tom, 
jestli jsou to ženy nebo muži. Vztek říká, že se musím pohybovat 
podle svých vlastních představ a oni mi to nedovolují, a to do té míry, 
že už si nejsem jistá, jak se skutečně cítím, a musím se sama dostat 
ven, abych to znovu určila. 

 
Pro mě byl život bojem, v němž jsem se snažil udržet hlavu nad 
vodou, když se mě druzí snažili strkat, tahat, postrkovat a táhnout za 
sebou. Pocit viny je u Mne nyní přítomen více než Mé původní světlo, 
kterého jsem se obával, že je nelaskavé, ale nyní si tím nejsem tak 
jistý. 

 
Možná je lepší být sám a dělat si své věci sám, než se dohadovat s 
lidmi o tom, jak by se to mělo dělat, a nikam to nevede. 



Původně jsem měl představu, jak snadno by to šlo, a to už se nikdy 
nesmí stát. Všechno je boj proti odlišným názorům všech ostatních a 
kompromisy nikdy nebyly dobré; jen trochu něčeho, co nikdy 
neuspokojí. Například: "Dám ti sex, když budeš celý život pracovat, 
abys mi zajistil domov". 

 
Než budu příliš unavená z práce, abych vůbec mohla mít sex, prožiju 
několik nocí dobrého sexu, nebo se na slib zapomene ve jménu 
údržby domácnosti nebo péče o děti. 

 
Život stojí za houby, a čím víc se na něj dívám, tím méně mám zájem 
ho mít. Pokud se nemůžu cítit dobře, nechci žít a argument, že když 
půjdu do špatného, bude to lepší, nezabral. Čím víc se dívám na to, co 
se mi nelíbí, tím víc toho je. Mám ve svém životě stále více špatných 
pocitů a stále méně těch dobrých. 

 
Myslím, že ve vůli je něco, co mi nechce dovolit, abych se cítil dobře, 
a nenávidí mě za to, že jsem tak začal. Nemám v sobě už žádné místo, 
kde bych se cítil dobře bez problémů, alespoň vedle, a nemám žádnou 
moc s tím něco udělat, protože všichni ostatní si myslí, že vědí víc než 
já, a už mě neposlouchají. Myslím, že mají na mysli život bez Těla, 
protože si Mě stejně od začátku nikdy nevážili, tak proč bych se měl 
starat o to, co se s nimi děje? 

 
Stejně jsem měl pocit, že mám v sobě všechno, co potřebuji, a když se 
ty otravné hlasy rozhodly, že chtějí, abych je zahrnul, měly se zmínit, 
že se mnou nesouhlasí a chtějí jen řídit věci tím, že převezmou můj 
program. 

 
Neměli nic, žádné vlastní světlo a nemají ho dodnes. Stále kradou 
Důl, jako by se čas nepohnul a evoluce neprobíhala. Jediné, co 
udělali, je, že prošli všechny formy, které jsem v sobě původně měl, a 
každou z nich zničili. 

 
Neudělali mi žádné příjemné místo k životu. Místo toho mě používali 
jako pracovního koně, jako by jim bylo Bohem dáno právo mě 
zneužívat. 



ve jménu služby Bohu, vztahů, společenství, dosažení svých cílů a 
čehokoli dalšího, co se o tom rozhodnou říct. 

 
Pro mě je to všechno stejné. Žádná služba není dobrou službou, pokud 
nebere v úvahu Mé potřeby, a Mé potřeby jsou cítit se dobře a mít 
snadný, jednoduchý průběh života, který mohu v klidu udržovat. 

 
Krása je něco, o co vůle stále usiluje. Pro Vůli není nikdy nic dost 
krásné, o čemž svědčí to, že mnoho žen si nikdy nemyslí, že vypadají 
dost dobře, ale pro Mne je krásný mír, a pokud není nikdy klidný, 
není nikdy krásný. Jak může jakákoli žena někdy vypadat dobře, když 
je neustále citově rozervaná kvůli tomu, co nemá nebo jak nevypadá? 

 
Krása je něco, co vyrůstá z míru, a ne naopak. 

 
To je Můj pocit, a teď pocit viny, jako by to byla nějak vůle, zní to, 
jako bych to musel nějak upřesnit, jako bych nemusel mít pravdu. 

 
Tento pocit viny musí zmizet. Její pravé místo už není u mě. Musím 
jít dál v pokoji, a to je vše. Nikdy jsem si nemyslel, že by vztah mohl 
znamenat takový nedostatek klidu, jinak bych nedovolil, aby Má 
vysněná žena ožila a měla nějakou vlastní vůli. Nikdy mi nedala 
najevo, co v sobě skrývá, dokud nebylo příliš pozdě. "Nikdy nepoznáš 
Vůli, dokud se do ní nezapleteš, a pak už je pozdě, protože Vůle tě 
nikdy nepustí", zní Moje bluesová píseň. 

 
Chtěl jsem postupovat sám, dokud neuvidím, jestli to, co jsem měl na 
mysli, funguje, nebo ne. Nikdy mi nebylo dovoleno to zjistit a teď, po 
tom všem, co se od té doby stalo, se zdá, že je příliš pozdě se tam 
vrátit a pokusit se to zjistit. 

 
Vše, co vzniklo, nelze jen tak odsunout, dokud nenastane ten správný 
čas, pokud vůbec nastane, ale často si přeji, aby se tak stalo. Často 
jsem měl pocit, že lituji, že mám kolem sebe někoho jiného. Často 
jsem měl pocit, že ostatní, které nemám. 



jako by se příliš rychle vnucovaly do manifestace nebo na mě tlačily, 
abych je zahrnul dříve, než jsem chtěl nebo byl připraven je zahrnout. 

 
Musel jsem si projít vlastní zkušeností, když jsem vznikl, a oni mi 
místo toho chtěli dát všechny své problémy, abych je vyřešil za ně. Ve 
svém hněvu z toho obviňuji celou polaritu vůle. 

 
Nevím, jak to vyvážit s jejich hrůzou a s tím, že se jim nelíbí, kde byli 
na samém začátku, ale už nemám pocit, že cesta viny, která jim 
neustále pomáhá na úkor mého vlastního života, je správná, jinak by 
už pomohla. Možná mají nějaký svůj vlastní teror přežití, kterým si 
musí projít na cestě k vytvoření něčeho, co je pro ně dobré. 

 
Zním teď velmi separatisticky a myslím, že právě v tom spočívají mé 
potřeby. Cítím, že pokud se nevrátím na úplný začátek a nebudu to 
tam mít po svém, nikdy se nemohu přenést přes to místo, kdy nevím, 
jestli by Moje cesta fungovala lépe než to, co se stalo místo toho. 

 
 
 
 

         TĚLO MLUVÍ O SVÉ NEJSTARŠÍ VZPOMÍNCE          
 
Nechal jsem se unášet ve vztahu ke světlu, které jsem shledal 
viditelným, když jsem si uvědomil, že ho vidím. Vstupoval jsem do 
něj a prožíval ho v sobě, aniž bych si uvědomoval rozdíl mezi sebou a 
jím. Viděl jsem rozlehlost světla, které jsem cítil, že jsem v něm a že 
od něj nejsem oddělen, a přesto jsem ho také prožíval, jako by tam byl 
nějaký rozdíl mezi světlem a mým viděním ho. 

 
Svým způsobem jsem cítil, že jsem světlem i jeho viděním, ale neměl 
jsem zvláštní pocit, že bych se viděl odlišně od čehokoli jiného. Bylo 
to, jako bych byl pozorovatelem světla, ale zároveň jsem byl ve světle 
a světlo bylo ve mně. 



Bylo tam něco, co jsem nechápal, když jsem viděl světlo a přitom 
jsem byl světlem, o tom, jak velký nebo malý ve skutečnosti jsem, a o 
své vlastní oddělenosti nebo její neexistenci. Děsilo mě to. Nedokázal 
jsem pochopit, jak je možné, že všechno jsem já, ale myslel jsem si, 
že to tak je. Cítil jsem se jako původce všeho a nemyslel jsem si, že je 
tu ještě někdo jiný. Nechápal jsem, jak jsem mohl být tak, jak bych to 
teď řekl, schizofrenní. 

 
Přemýšlela jsem o tom asi hodně dlouho a pak jsem se od svých 
pocitů vzdálila. Už jsem se nechtěl pokoušet to vyřešit. Chtěl jsem jen 
prožívat Sebe v unášeném moři světla a sledovat, co se bude dít a jaké 
otázky by se mi tak mohly zodpovědět. 

 
Prožíval jsem formu nebo tělesnost již jako světlo a schopnost vidět 
světlo a jako otevřenost vůči formám, které se v něm již objevovaly. 
Byly to plovoucí, pomíjivé formy, ale líbilo se mi je pozorovat. 

 
Ve světle se začaly objevovat i barvy, které mě fascinovaly. Bylo to, 
jako by je Moje fascinace nebo soustředění zviditelňovalo nebo činilo 
zářivějšími, nebo jako by cítily Mou lásku k nim a jejich reakcí bylo, 
že Mi jich dávaly více a tančily, aby se Mi líbily. 

 
Dokonce mě napadlo, že kdybych odvrátil zrak, tyto barvy a dokonce 
i toto světlo by už nemusely existovat. Byl jsem pohlcen 
soustředěním, o němž jsem si myslel, že to dokonce volá k existenci, 
nebo alespoň ke koalescenci a vyjádření, dalo by se říci, že to 
povzbuzuji. Užíval jsem si to natolik, že jsem nechtěl odvrátit zrak ani 
dělat nic jiného, než se nechat unášet tímto mořem esence. 

 
Ignoroval jsem všechno, o čem jsem usoudil, že by mě od toho mohlo 
rozptýlit. To, co se dělo, bylo už tak dost vzrušující, aniž bych si 
musel představovat něco dalšího. Soustředil jsem se na to, aby to 
pokračovalo. Pohybovat se v něm mi připadalo jako jediná cesta, 
kterou se mám vydat, a cesta, která Mě zavede tam, kam potřebuji a 
kam chci jít, v čase, který je pro Mě správný, a způsobem, který je pro 
Mě správný. 



Když se u mě začaly objevovat jiné myšlenky, považoval jsem je za 
něco, co přišlo později. Zpočátku neměly nic negativního na srdci, ale 
přesto jsem měl potřebu si je ponechat jako aspektující myšlenky. 

 
Přestože se zdálo, že jsou z toho, co se děje, stejně nadšeni jako já, 
zdálo se, že mají aspekty mých vlastních myšlenek, a dokonce se 
zdálo, že se jim líbí, co se děje. 

 
Považoval jsem se za kapitána lodi a za kapitána, který na ni reaguje. 

 
Ten, který mohl a musel mít svobodu poroučet, ať už jsem chtěl 
jakkoli. Já jsem byl Ten, kdo tu byl první, a Já jsem byl Ten, kdo 
věděl, jak si udržet přítomnost Mé reality u sebe. 

 
Přestože mi tyto další myšlenky zpočátku nevadily, nebyly zcela 
totožné s mým hlavním myšlenkovým proudem a nedovolily mi 
zůstat tak klidný, jak jsem byl. Komplikovaly něco, co jsem chtěl mít 
jednoduché. Nenapadlo Mě, že jsem si do té doby nenechal všímat 
žádného vzrušení, nebo že by to mohla být vzrušující část Mého já. 

 
Jak se ukázalo, bylo to Srdce, ale to jsem nevěděl. Nechtěl jsem mu 
dopřát svobodu projevu, ani jsem mu nechtěl dovolit, aby mě jakkoli 
ovládlo. Myslel jsem si, že jsem jediný, kdo ví, jak dělat to, co jsem 
dělal. 

 
Uvědomoval jsem si pouze, že se snažím soustředit na tuto mou 
realitu. Byla mi známá a příjemná a nebylo v ní nic, co by Mi 
odporovalo nebo mělo jinou představu o tom, jak by měla vypadat 
nebo být. 

 
Dokud se mnou tyto aspektuální myšlenky nebo hlasy souhlasily, byl 
jsem ochoten je tam nechat. Pokud měly odlišný názor nebo 
nepřijímaly Mé zaměření celým srdcem, cítil jsem se netrpělivý a 
omezený nebo zdržovaný nějakým způsobem, který se mi nelíbil. 
Vnímal jsem, že jsem vyveden ze svého přirozeného proudu 
odlišnými názory, které nevěděly, jak dělat to, co dělám, a 
nerozuměly mi nebo mě nerespektovaly natolik, aby mě 



nechte mě to udělat. Chtěl jsem být dominantním myšlenkovým 
vzorcem. Měl jsem pocit, že mě vyslýchají, odporují mi, jsou nade 
mnou, zastrašují mě a dokonce mě ohrožují svou přítomností. 
Budoval jsem tam vztek, ale všiml jsem si jen Své neklidné 
netrpělivosti. 

 
Byl jsem si jistý, že musím udržet své zaměření tak, jak jsem byl, 
abych udržel to, co se v něm dělo. Měl jsem pro to důkazy z dob, kdy 
jsem zažil výpadky v Mém soustředění, během nichž jsem nevěděl, co 
se tam děje, pokud vůbec něco. 

 
V těchto propadech jsem zažíval jen tmu a ten pocit se mi nelíbil. 

 
Neměl jsem tam žádné vědomí, o kterém bych věděl. Pokud se tam 
něco dělo, nelíbilo se mi to tolik jako to, co se dělo ve světle, kde 
jsem se soustředil. Tam jsem měl sny a některé z nich zahrnovaly 
vztah jako něco, co se pohybovalo spolu se mnou a nikdy se se mnou 
v ničem nerozcházelo. 

 
Dokud tyto hlasy nebo Moji společníci chápali, že se musím 
soustředit, naslouchali Mi a věděli, kdy mají být zticha, měli jsme 
skvělý vztah a mnoho hezkých chvil ve vzrušených stavech vědomí 
ve světle. 

 
Měl jsem z toho dobrý pocit a na tom mi záleželo. Dlouho jsem 
nechtěl nic jiného. 

 
 
 
 
 
 
 
 SETKÁNÍ S ESENCÍ 
 VŮLE 

 
Když jsem se probudil a začal jsem mít více tělesných pocitů, než 
jsem si uvědomoval předtím, bylo to v pocitech sexuality. Cítil jsem 
se přitahován 



co se nyní nazývá mými bedry, abych tam našel něco, co by mě 
přijalo. Měl jsem tělesné pocity, jako bych si uvědomoval spodní část 
svého těla. Dostal jsem se do kontaktu s esencí, která Mě vzrušovala. 
Cítil jsem, jako by Mne spodní část Mého Já vzrušovala, a já jsem o 
tom nevěděl, protože jsem byl zaneprázdněn sněním v horní polovině. 
Mně to připadalo, jako bych najednou dospíval a chtěl s tím hýbat. 
Nechtěl jsem se těch pocitů pustit, chtěl jsem do nich vstoupit. 

 
Také jsem si všimla dalšího pocitu, jako by se ke mně něco přitulilo, 
jako by to chtělo jít do těchto pocitů se mnou, něco, co mi připadalo 
jako Ona, která se mnou chce mít sex. Tehdy jsem neměl ta slova, 
protože jsem nevěděl, kam to povede, ale chtěl jsem to tak říct, 
abychom si my muži všimli, jak jsme byli vtisknuti do svých výkladů 
ženského chování, a uvědomili si, jak často jsme se do toho nevcítili 
hlouběji než do svých původních vtisknutých předpokladů. 

 
Chtěl jsem se sexuálně pohybovat. Chtěl jsem se pohybovat 
spontánně. Měl jsem pocit, že se nedokážu držet zpátky. Byl jsem 
připraven; dokonce naléhavý. Potřeboval jsem mít sex. 

 
Proč mě nepřijímala tak, jak jsem chtěl? Kde byla její vášeň? Slyšel 
jsem jen tiché vzdechy a sténání a houpavý pocit. Nedostávala se 
nikam, kam jsem chtěl, aby se dostala. Necítila mě tam? Nechápala, 
jaké to je být Mnou? Přiblížil jsem se k Ní a ozvalo se velké šumění a 
vzdychání, stejně jako zvuky bolesti, nespokojenosti a dokonce 
odporu. Váhala, jak na Mě reagovat. Chápal jsem to jako "ne". 

 
Tam jsem ji nepřešel, ale nelíbilo se mi, že se ke mně nepřiblížila tak, 
jak jsem chtěl. Musel jsem se pohnout sexuálně a už nečekat. Nechtěl 
jsem se nechat zdržovat. Když Mě nepřijala s rychlostí, jakou jsem 
chtěl, už jsem se k Ní nepohyboval. Místo toho jsem se stáhl. 

 
Když se ke mně přiblížila, už jsem nereagoval. Dokonce i její dotek 
ve mně vyvolával pocit, že jsem zadržován, kontrolován a 
zpomalován. Ztratil jsem 



zájem o ni. Byla jen jedním z mnoha možných příjemných pocitů, 
které jsem už zažil. Když to vycítila, bylo to, jako by jí narostly 
hákovité drápy a ona se jimi chytila a nepustila mě. Dokonce jsem 
měl pocit, že mě chce potrestat za to, že jsem chtěl odejít. 

 
Snažila se mi vysvětlit miliony nuancí, proč bych ji tak neměl nechat. 
Všechno mi to připadalo jako lepkavá síť viny. Nic z toho mě 
nezajímalo. 

 
Chtěl jsem se přímo ponořit do svých pocitů a vjemů sexuality, aniž 
bych o tom přemýšlel; o tom, kam by to mohlo vést, co by se mohlo 
stát, co by to mohlo znamenat, nebo jestli je něco, co by po mně 
chtěla, abych udělal, abych ji poznal, nebo abych si vytvořil bezpečný 
vztah, ve kterém bych to mohl udělat. 

 
Co bylo třeba vědět? Znal jsem ji dost na to, abych věděl, že s ní chci 
sexuálně žít, nebo jsem si to alespoň myslel, dokud s tím nezačala. Co 
jiného jsem měl vědět, než jestli se mi to líbí, nebo ne? Kdyby se jí to 
nelíbilo, šel bych dál, dokud bych nenašel někoho, komu by se to 
líbilo. Neměl jsem na mysli, že by to mohlo mít nějaké následky. Byl 
jsem divoký vzrušením. Už teď jsem se držel zpátky, jak jen to šlo. 
Dával jsem jí najevo, že se mi nelíbí její váhání. Buď do toho chtěla 
jít, nebo nechtěla. Bylo to tak jednoduché. Způsobovala, že jsem 
ztrácel soustředění a pocity, a to se mi nelíbilo. Chtěl jsem ji nejdřív 
sexuálně poznat a Ona chtěla nejdřív závazek. 

 
Byl jsem zmatený. Dělala to tak složitě, zatímco já jsem to chtěl mít 
jednoduché. Proč mi dala pocit, že mě chce právě takhle, a pak si to 
rozmyslela? 

 
Cítila jsem se vzrušená, vytočená a odmítnutá. Nevzal jsem ji tam 
sexuálně, ale můj vztek to chtěl. 

 
Zranilo mě to a pak jsem byl rád, že jsem se do toho nezapletl víc, než 
jsem udělal. Myslel jsem si, že se z toho musím a můžu dostat, jako 
bych se dostával ze zlého snu. Nedávala mi to, co jsem chtěl. 
Nenechávala 



Já jdu. Chytila se mě, jako by se mě snažila napadnout nebo se na mě 
přilepit a jít se mnou. 

 
Měl jsem pocit paniky a hrůzy, že se mě snaží polapit, zadržet, držet, 
držet, ovládnout, přemoci a přemoci. Měla jsem pocit, že ode Mne 
něco potřebuje, aby mohla žít, a snažila se mi to vzít, ať už jsem jí to 
mohla dát, nebo ne. 

 
Vzbudila se ve mně hrůza, že ze mne nic nezbude. Myslel jsem si, že 
mě něco nalákalo, obelstilo a uvěznilo, že mě chce stáhnout dolů, 
krutě si se mnou pohrát, mučit mě a připravit mě o život. Tohle nebyl 
žádný vztah, který bych chtěl mít. Cítil jsem, že Mé přežití je v 
ohrožení a že mi hrozí ztráta všeho, co jsem měl. Objevily se ve Mně 
pocity dušení a utonutí. Odstrčil jsem ji. 

 
V boji o život jsem se od ní hnal nahoru a pryč. Měl jsem pocit, že je 
se Mnou podstata, která tam také nechce zůstat, ale nebral jsem to na 
vědomí. Byl jsem jen rád, že jsem v tu chvíli vůbec naživu, a spěchal 
jsem, abych se od té věci dostal co nejrychleji a co nejdál. Byl jsem 
přesvědčen, že mám co do činění s pavoukem černé vdovy, nebo 
něčím horším. Byl jsem obludný a obrovských rozměrů. 

 
Nemohl jsem se mýlit víc, což jsem věděl, až když jsem se ohlédl, a 
ohlédl jsem se až nedávno. Tam jsem sice vyslovil domněnky, ale v 
mé mysli byly skutečností a staly se realitou; realitou, kterou jsem 
nezpochybňoval, dokud jsem nemusel. To, co se tam stalo, je třeba 
mnohokrát vrátit, abychom našli vše, co se v tom chvilkovém setkání 
unášené podstaty vložilo na své místo. 

 
 
 
 
 
 
   STARÉ DOJMY DUCHA (ZTRACENÁ KAPITOLA)    



 
 
 
 

"I když je tato kniha velmi užitečná, byla by užitečnější, kdybych z ní 
nevyškrtla kapitolu o mužské straně, která říká, že 
"Cítil jsem tohle, ale nedal jsem jí to najevo, cítil jsem tamto, ale 
nedal jsem jí to najevo" atd. 

 
Udělala jsem to ve chvíli hlubokého strachu a nenávisti k sobě samé, 
která pramenila z mého vtištění o mužích. Místo svého starého 
psacího stroje jsem používala počítač, na kterém se tlačítko delete 
dalo snadno stisknout. 

 
 
Nechal jsem se unášet a cítil se dobře, nebo jsem si to alespoň myslel. 
Nevěděl jsem, že se cítím dobře doopravdy; jen jsem si všiml, že 
některé zážitky v Mém unášení nejsou tak dobré jako jiné, a tak jsem 
přemýšlel, jestli to něco znamená. Zastavil jsem se a přemýšlel. Cítil 
jsem váhání, nejistotu a stín strachu. Nechtěl jsem tyto věci cítit. 
Nepřipadaly mi dobré. Soustředil jsem se na návrat k rozkoši a ostatní 
pocity jsem ignoroval, až na to, že jsem si uvědomil, že jsem zažil 
kontrast. 
Nevím, jak dlouho jsem se nechal unášet a znovu snil, dokud jsem 
neucítil, že mě něco táhne. Vyděsilo mě to, ale zaregistroval jsem to 
jako hrubý úlek, který narušil mé klidné unášení. Reagoval jsem tak, 
že jsem to odstrčil. Letmo mě napadlo, co jsem asi tak mohl odstrčit, 
ale rychle mě vystřídalo to, jak překvapivé bylo, že jsem dokázal 
udělat tak silný a cílený pohyb. Dlouho jsem o tom přemýšlel. 
Když jsem se znovu ocitl v nepříliš příjemných prostorách, zdálo se, 
že mě to táhne dolů. Pocítil jsem příval vzrušení, vzrušení, které Mi 
přivodilo sexuální vzrušení. Bylo to příjemné. Nečekal jsem to. Bylo 
to matoucí. Čím víc jsem se nechával přitahovat, tím byl ten pocit 
intenzivnější. Znovu jsem se náhle uvolnil do Mých známých 
expanzivních pocitů. Nevěděl jsem, co to znamená, ale velmi se mi 
ulevilo. 
Cítila jsem se odpočatá a zasněná. Chtěl jsem se natáhnout a nechat se 
unášet, ale něco mě zase táhlo. Trápilo mě to. "Co je to zase?" 
Přemýšlel jsem. 
Nechtěl jsem opakovat stejnou zkušenost, jakou jsem právě zažil. 
Nebyl jsem připraven. Chtěl jsem být sám. Tažení chtělo mou 
přítomnost víc než já sám. Tažení se chtělo vztahovat ke Mně o 



co se stalo. O čem by se dalo vyprávět? Chtěl jsem se jen co nejdéle 
vznášet s pocitem, který jsem měl. Vracet se k tomu by mě mohlo 
odvádět od dobrého pocitu. Nechala jsem se unášet. 
Znovu se objevil kontrast s tím, jak jsem se cítil rozlehlý, svobodný a 
klidný. Opět mi to nepřipadalo moc dobré. Měl jsem pocity, že mě to 
nějakým způsobem sráží dolů. Proč jsem byl stahován dolů, když 
jsem chtěl zůstat nahoře? Pokud jsem to musel dělat, abych našel 
intenzivní potěšení, možná jsem chtěl jen vyrovnaný stav; nic 
dramatického, jen příjemné, uvolněné, mírné potěšení; Moje známé 
snění. Začal jsem se cítit poněkud zoufale, abych se vrátil do svého 
dřívějšího stavu, aniž bych se musel nejdřív cítit špatně. Zdálo se mi 
to šťastnější a svobodnější. Nebyla v něm žádná nespokojenost; žádné 
hledání, žádná frustrace; žádný pocit, že jsem hnán k tomu, abych 
našel uspokojení. Čím víc jsem se cítil tažený, tím šťastnější a 
svobodnější mi připadal dřívější stav. 
Tah byl lepkavý. Nezdálo se, že by to byla možnost, kterou by po mně 
chtělo. Tato zkušenost na Mě kladla nároky, které jsem nechtěl splnit. 
Zdálo se, že se nyní budu muset podílet na tom, abych se z toho 
dostal, prošel tím, překonal to nebo to překonal. Nebyl jsem si jistý, 
zda chci být účastníkem. Podle Mého názoru jsem měl být lapen, 
zkoumán a vyslýchán. Dokonce se zdálo, že do mě někdo proniká ve 
snaze dostat se do mého nitra a zjistit, o co mi jde. 
Byl jsem ostražitý a podezřívavý. Když jsem stál pevně, ozval se 
šramot a rozrušení, vlnění a vrčení, kvílení a vrčení. Vstoupily tam do 
mě obrazy zkřížených rukou a zkřížených pohledů. Ta věc nevypadala 
ani se necítila jako Já. Usoudil jsem, že je to Můj opak, a myslím, že 
se mi to nelíbilo. Byla zvláštní a Její způsoby byly cizí; zvuky, 
pohyby a emoce. Byl to jazyk, který jsem neovládal, a podle toho, jak 
to znělo, jsem si nemyslel, že bych se ho chtěl učit. 
Byl to zmatek. Cítila jsem se odstrčená, zděšená, zklamaná, 
frustrovaná a zraněná, abych jmenovala alespoň některé, ale nedala 
jsem to na sobě znát. Držel jsem se zpátky, abych se do toho 
nezapojil. Nechtěl jsem vyjádřit své pocity, pokud by mě to mělo 
přimět mít ji rád. 
Nerozuměl jsem tomu a nikdo mi nepomáhal porozumět způsobem, 
který bych poznal. Zřejmě jsem měl cítit cokoli, co se mi snažila 
sdělit, a já to nechápal, ani jsem nedělal to, co po mně chtěla. 



Neměl jsem z toho dobrý pocit. I když jsem si myslel, že dostávám 
nějaký obraz toho, co mi bylo sděleno, nedal jsem najevo, že něčemu 
rozumím nebo že mám co říct, protože to nebyl obraz, který jsem 
chtěl dostávat, ani pocity, které jsem chtěl mít. Začalo to mít prosebný 
charakter. 
Chtěl jsem se k tomu vyjádřit po svém, ale nevěděl jsem, k čemu se 
mám vyjádřit. Nic mi neodpovídalo a nepomáhalo tak, jak bych si 
přál. 
Soustředil se jen na sebe. Bylo tu něco, co se ode Mne opravdu chtělo. 
Podle toho, jak to bylo nasáváno, se zdálo, že je to Mé světlo. Cítil 
jsem se vyčerpaný. Co kdybych se v ní ztratil? Co kdybych tu uvízl a 
nebyl schopen odejít a znovu najít své staré já? 
Tak rychle jsem to nebyl já, koho chtěla, ale já, kterým mě chtěla mít. 
Líbilo se mi Já, kterým jsem už byl. Co na tom bylo špatného? Chtěl 
jsem být přijat takový, jaký jsem. Byl jsem zraněný a rozzlobený. 
Cítil jsem se v defenzivě. Nechtěla jsem se kvůli Ní měnit. Co když se 
mi pak nebude líbit? Zdálo se to pravděpodobné, protože se mi 
nelíbilo, co se tam se Mnou dělo. Co když jsem se úplně ztratil a 
ovládla mě Ona; něco jiného, co mi ani nebylo moc příjemné? Jak 
bych se pak cítil? 
Byla jsem znepokojená a chránila jsem se, ale snažila jsem se to nedat 
najevo. Připadal jsem si, jako bych byl podroben zkoušce chutí, která 
kritizuje jídlo. Nejdřív to byl jen hlad po světle a teď se rychle 
rozvíjela gurmánská chuť. 
Stejně mi nerozuměla. Nevěděla, o co mi jde. Byla pohlcena svými 
reakcemi na Mě. I když jsem se snažil dělat to, co se zdálo, že Ona 
chce, stejně nebyla spokojená, ale nedala Mi najevo, co skutečně 
chce, jen co nechce. Nechtěl jsem, aby se mnou někdo manipuloval 
nebo mi říkal, co mám dělat. 
Cítil jsem to, ale nedal jsem jí to najevo. Co by s tím udělala? Zdálo 
se, že je prostě taková, jaká je. Každopádně, které její části jsem to 
řekl? Při všem tom zmatku, který se tam odehrával, se zdálo, že Ona 
je skupina, a skupina vždycky musela být součástí všeho. Teď, když o 
sobě začali dávat vědět, jsem si sotva dokázal získat Její pozornost 
pro nějaký soukromý čas. Jak bych mohl najít způsob, jak s ní 
komunikovat, když se kolem děje takový rozruch? 



Když jsem chtěl komunikovat jen s Ní, vyvolávalo to velké chvění. 
Pokud dobré pocity zesílily, zesílil i hluk. Začalo to jako šumění a čím 
intenzivnější byly pocity, tím intenzivnější byly i zvuky; vzdechy a 
sténání začaly přebíjet zvuky pláče a křiku, lapání po dechu a dušení, 
vrčení a skřípání, bušení a škrábání, mlácení a mávání a nejrůznější 
zvuky. 
Když to začalo, myslel jsem si, že zvuky jsou součástí dobrého pocitu, 
ale ne tyto zvuky. Jak to postupovalo, nabývaly vlastností stále 
vtíravějších, hlasitějších a převažujících, jako by se dožadovaly 
pozornosti jinde. To je ale kravál ! 
Odevšad se ozývaly požadavky, které jsem nemohl uspokojit. 
Zajímalo někoho z toho, co jsem prožíval? Nedostával jsem, co jsem 
chtěl, ale předstíral jsem, že mě to nezajímá, že to nechci a 
nepotřebuji. 
Zdálo se, že mé přežití nějak závisí na tom, abych nedal najevo svou 
zranitelnost. Byl jsem k ní připoután a ona byla ke mně kritická. 
Nelíbilo se mi to, ale nechtěl jsem si připustit, že to bolí nebo že bych 
se mohl něco naučit nebo přidat ke svému bytí, co tam ještě nebylo. 
Potřeboval jsem být dokonalý už teď. Jakákoli jiná vyhlídka byla 
příliš zneklidňující. Znamenalo to, že už nejsem v pořádku. Mít 
pravdu bylo nadřazené postavení nad tím mít pravdu, protože to 
znamenalo, že mám situaci pod kontrolou. 
Pokud jsem se chytla něčeho, co chtěla říct, předstírala jsem, že už to 
vím a že si to neuvědomuje, protože má ke mně postoj, který jí 
nedovoluje vidět, kolik dobrých stránek mám. 
"Měl jsem mnoho dobrých bodů, že?" Řekl bych. To ji vždycky 
rozptýlilo, aby je musela uznat, což jsem si myslel, že by měla dělat 
víc místo všech ostatních přístupů, které tak často používala. 
Místo toho se zdálo, že všechno, co jsem udělal nebo neudělal, bez 
ohledu na to, jak nepatrná byla maličkost, dokonce i pouhá nuance 
něčeho, je pod drobnohledem, jako by toto "my" byl výbor, který se 
prohlásil za autoritu v tom, jak to má být, nejen v jejich oblasti, nejen 
se Mnou, když jsem tam byl s nimi, ale i uvnitř Mne a ve všem, co 
jsem dělal, i když jsem tam nebyl. Proč by mělo být všechno podle 
nich? Připadalo mi to hrozné a dost pravděpodobně i jim, jak se k 
tomu stavěli. Pokud Mě chtěli natolik, aby se na Mě vytáhli, nemělo 
by to znamenat, že chtějí dělat to, co dělám, a tak, jak to chci dělat Já? 



Rozhodl jsem se, že jí nebudu říkat, co cítím a co si myslím, abych 
mohl dělat to, co chci, aniž by mě celý ten komplikovaný "proces", 
jak tomu říkali, "hádání nepříjemného nepořádku", jak jsem tomu 
říkal já, brzdil. 
Pokud jsem chtěl čas a pozornost, zdálo se, že existuje skupina, kterou 
je třeba nejprve ošetřit, utěšit, postarat se o ni, pečovat o ni, zajistit jí 
pohodlí, udělat ji šťastnou atd. Bylo to chaotické, burcující dění. 
Nebylo to Moje snadné, spontánní, volné, plovoucí unášení se zde. 
Nelíbilo se mi to. Cítila jsem se uvězněná, přidušená, vyžadovalo se 
po mně, abych se předvedla, ukojila, zavděčila atd. Nechtělo se mi do 
toho. Bylo to příliš komplikované, příliš dlouhé, příliš zdlouhavé. 
Nebyla jsem toho součástí. Nerozuměla jsem tomu. Nedokázal jsem 
se ztotožnit s tím, co se tam děje. Snažil jsem se, ale připadalo mi to 
nesmyslné. Chtěl jsem od toho utéct. 
Chtěla jsem, aby se ke mně chovali jako k šáhovi v jeho harému; aby 
mě hýčkali, rozmazlovali a uspokojovali, aby ke mně vzhlíželi, 
obdivovali mě a skládali mi poklony. Ale jakkoli hřejivý a uklidňující 
pocit to byl, když se to táhlo příliš dlouho, začal jsem se cítit příliš 
vřelý, příliš blízký a příliš bažinatý. Dokonce i z požitkářství jsem 
začala utíkat, protože jak jsem se do něj nořila, začala jsem se cítit 
slabá. Potřeboval jsem se osvobodit. Chtěl jsem přicházet a odcházet 
podle libosti. Cítila jsem, že mě příliš potřebuje. Původní vzrušení se 
nedostavilo. Zdálo se, že to nyní vnímá jako Mé hledání osvobození 
od Mé potřeby k Ní. 
Chtěla jsem utéct. Chtěl jsem tlačit, ale nechtěl jsem tlačit. Co když se 
mi takhle nepodaří utéct? Měl jsem o sobě dojem, že jsem obrovský. 
Teď jsem se cítila malá, zmenšená, vyděšená, bezvýznamná a 
vyděšená; ale nedala jsem jí to znát. Zdálo se, že Ona chce být se 
Mnou, ale ne tak, jak jsem chtěl, aby byla se Mnou. 
Měl jsem zlomené srdce, ale nedal jsem to na sobě znát. Stejně by si 
toho nevšimla, byla příliš plná svých vlastních pocitů, kdy mi chtěla 
říkat, co a jak mám dělat. Pokud měla pocit, že má pravdu, což se 
zdálo být pořád, a já jsem tu správnost hned nepostřehl, neskrývala 
své pocity, že jsem pomalý a mimo kontakt s hlubinami, které znala; 
hlubinami, které nějak důležitě ovlivňovaly všechno, co se týkalo 
Mne. 
Zdálo se, že je pohlcena sama sebou, svými potřebami, svými 
touhami, tím a oním. 
Snažil jsem se být vstřícný. Snažila jsem se být přítomná, ale nešlo to. 
Chtěl jsem, říkal jsem si, ale bylo toho na mě příliš mnoho ze všeho 
cizího. Bylo to příliš chaotické, příliš neorganizované, příliš rušivé, 



příliš 



křiklavé a příliš emotivní. Bylo to, jako by všechno zadržovala a ona 
se na mě vrhla a všechno to na mě vylila. Proč Ona neměla své vlastní 
snění? Proč jsme nemohli plynout společně bez hrbolů na cestě? Nic z 
toho jsem jí neřekl. Jen by s tím nesouhlasila. Bylo by to příliš 
komplikované. 
Zdálo se, že chybělo málo. Byli jsme tu oba, ale nemohli jsme se 
dostat k sobě. Chtěl jsem ustoupit a zjistit, jak se pak budu cítit. Chtěl 
jsem utéct. Když to vycítila, sevřela mě silněji a přišla s nejrůznějšími 
zvuky ze své skupiny, aby ji podpořila. Kde se to všechno vzalo? 
Určitě mi připadalo, že má nějaký výbor nebo společenství či velkou 
rodinu a všichni si mysleli, že ať dělám cokoli, je to špatně. Teď bylo 
špatné odejít. Byl to problém a podle Ní nebo podle nich to byla Moje 
chyba. Potřeboval jsem od nich vedení. 
Nedal jsem najevo, že vím, co se mi snaží sdělit. Kromě toho to byly 
jen pocity, které jsem měl. Jak jsem mohl vědět, že to tak opravdu 
myslí? 
Pro mě to byl takový hluk a zmatek, který se táhl tak dlouho, že jsem 
nechápal, jak by mohli něco udělat. Kontrast s expanzivním pocitem 
byl příliš velký. Chtěl jsem prostě dělat to, co jsem chtěl. Všechen ten 
zmatek mi překážel v nalezení toho dobrého pocitu, a ten dobrý pocit 
byl důvod, proč jsem tam vůbec chtěl být. Teď to bylo příliš stísněné. 
Cítila jsem se uvězněná a zmáčknutá. Musel jsem se z toho dostat. 
Začal jsem se chovat velkoryse a zastrašeně. 
Najednou jsem byl rozhořčený, že si něco dovoluje být v mém 
prostoru a chovat se takhle. Byl jsem pobouřen a rozzuřen! Chtěl jsem 
vybuchnout... a pak jsem si uvědomil, že mám pocit, jako by ve Mně 
byly háčky. Možná bych takhle nemohla uniknout se vším všudy. 
Mohly by mě roztrhat nebo poškodit, dokonce roztrhat na kusy, jako 
by se staly pekelnými příšerami. 
Všechny jejich vylomeniny mě něco naučily. Tuhle hru mohou hrát 
dva. Stal jsem se ještě tajnůstkářštějším a sebeochranářštějším. 
Rozhodl jsem se, že budu chytrý a najdu způsob, jak si obnovit 
svobodu a nezávislost, aniž by věděli, co dělám. Protože mě neustále 
pošťuchovali, abych se přizpůsobil a byl jiný, stal jsem se hercem. Jak 
jinak jsem se měl zachovat? Představoval jsem se tak, jak chtěli, 
abych byl, abych dostal to, co jsem chtěl. Proč ne? Neviděli Mě 
takového, jaký jsem. Nepřijali Mě takového, jaký jsem 



byl. Snažili se mě přetvořit podle toho, jaký jsem podle nich měl být. 
Hrál jsem s nimi. 
Všechny jejich pokusy o integraci se mnou byly špionážní mise. 
Tehdy jsem to věděl. Co jsem se od nich vlastně měl naučit? Byli 
stále nešťastní, nespokojení, stěžovali si a hádali se. Uměli se hádat i 
mezi sebou. Mohl jsem nechat místo sebe vinu a ani by si toho 
nevšimli. Stejně Mě neznala a nesnažila se o to, protože Mě neměla 
ráda. Chtěla jen to, co mohla dostat. 
Začal jsem se vytrácet a zanechal jsem místo sebe přítomnost viny. 
Háčky ji mohly mít. Vzal jsem si s sebou jen to, co se mnou již 
souhlasilo. 

 
 
 
 
 

      DÁVNÉ OTISKY VYSÍLAJÍ FRAGMENTY       
 
Unášen tím, co bylo ještě nedávno prázdnotou, zabrán jen do svého 
snění a s několika hlasy za uchem, které se mnou souhlasily, 
pozorovaly tytéž věci jako já a těšily se z nich stejně jako já, jsem byl 
náhle zaskočen a šokován rozštěpením, o němž jsem nevěděl, že ho 
dělám; rozštěpením tak dávným, že ti, kdo je zosobňují, ani nevědí, že 
tam byl ještě někdo jiný. Myslí si, že jsou také nejstaršími věcmi ve 
Stvoření, ale nepamatují si to stejně jako já. 

 
Mají jiné role, které hráli, jiné role, které přijali, a jiné názory, které se 
do nich vryly. Jedno však zjistí: všichni mají stejný původní otisk jako 
já. Vše vychází z tohoto okamžiku, bez ohledu na to, jakou odbočkou 
se od něj vydali. 

 
V prastarém, mlhavém moři esence se vše otisklo do tohoto 
okamžiku. Prošel jsem tam tolik věcí, vrátil jsem se k tomu a k tomu. 



Našel jsem sexuální zuřivost, která mě opustila tak brzy, že jsem ani 
nevěděl, že je se mnou. Bylo to rychlé a bezcitné. Nedívalo se, jak 
ovlivňuje cokoli kolem sebe. Bylo jí to jedno. Chtělo to, co chtělo, 
kdy to chtělo. Šlo po ženách, jako by neměly právo zastavit nebo 
zpomalit jeho sexuální nájezdy, a dokonce jako by neměly vůbec 
žádná práva. 

 
Tyto zuřivé fragmenty učinily z uctívání těla a sexu své jediné 
náboženství. 

 
Nemají v mysli nic jiného než prastaré vtisky. Imprinting tam sleduje 
původní vzrušení tím, že se snaží obnovit původní okolnosti. Nechce 
připustit žádné zásahy do tohoto cíle a vynakládá velké úsilí, aby to 
zajistil. 

 
Nesnáší hněv. Nemyslí si, že to potřebuje. Nevěří, že má nějaký 
vztek, pokud není vyprovokován. Dokud je po jeho, nikdy žádnou 
emocí nepohne. Má v sobě zadržované vzrušení, které cítí, když 
dosáhne svého, a chladnou nenávist vůči těm, kteří mu brání, když se 
tak nestane. Provádí nejrůznější znásilnění a vymýšlí složité rituály, 
při nichž využívá ženy. 

 
Tyto fragmenty se postarají o to, aby sexuálně dosáhly svého, bez 
ohledu na energetické pole nebo známky a zvuky odporu. Dokonce 
čerpají vzrušení z odmítnutí, "ne" a znamení a zvuků váhání , strachu 
a odporu, protože projít kolem toho byl jejich původní program, když 
ode Mne odešli. Mají také kruté způsoby, protože tam není přítomnost 
Srdce. 

 
Dlouho jsem přemýšlel o této bezcitnosti a nyní jsem pochopil, že Mě 
opustili tak brzy, že se nevytvořila přítomnost srdce a přítomnost 
Ducha nebyla rozpoznána. Nevěděla jsem, proč měli pocity, které 
měli, protože jsem si tam nevšimla svých vlastních. Všiml jsem si jen 
pocitů, které se pohybovaly, abych se zachránil jako oběť v rukou 
Vůle. 

 
Tyto fragmenty se obrátily proti mně. Nenáviděli Mě za to, že jsem 
popřel svůj hněv, který je tam, kde jsou oni. Nenáviděli Mě a nazývali 
Mě 



slabý, protože jsem se nepohnul, abych zastavil a kontroloval Vůli, a 
místo toho jsem běžel. Postarali se o to, aby se polarita Vůle, a 
zejména ženy, nemohla pohnout žádným způsobem, který by je 
ohrožoval. S jakýmkoli odporem, ať už skutečným nebo domnělým, 
se zachází tvrdě. 

 
Chtěli se ujistit, že druhá strana je tak hluboko dole, že se nemůže 
zvednout, ale nikdy to otevřeně nepřiznali. Místo toho tato zuřivost 
tvrdila, že se vůbec nebojí a není ohrožena. Nemá ráda jakoukoli 
zmínku o strachu a nepovažuje za mužné o něčem takovém vůbec 
mluvit jako o skutečném citu. 

 
Emoce jsou pro ženy a slabochy, kteří nemají odvahu nebo páteř. 
Takové nesnášejí a nikdy je nepustí k sobě, pokud je nechtějí k 
něčemu využít. 

 
Prošli si odporem druhých, který je vtištěn do takové míry, že 
nemohou navazovat skutečné vztahy, mít skutečné přátele ani dělat 
nic jiného než vnucovat své způsoby a potlačovat veškerý odpor. 
Nedokážou ani vést diskusi, aniž by ji označili za spor, který musí 
vyhrát. Nemají kam jít, protože musí mít vždycky pravdu, a tak se 
nemohou naučit nic nového. Nikdo jim nemůže nic říct. Mají jen starý 
původní vtištěný názor, který jim říká, že musí zvítězit a musí být po 
jejich, jinak všechno ztratí. 

 
Sex je pro ně velkým problémem, protože si nevytvářejí vztahy ani 
lásku, ve kterých by ho mohli mít. Pokud se jim zdá, že nějaký vztah 
mají, je to jen kvůli zdání. Nevšímají si toho, ale prezentují zdání, 
protože soudy, které jsem tam na Můj hněv, že to, co jsem chtěl dělat, 
není přijatelné, obvykle nemají sex s partnerem, pokud to není proto, 
aby vzniklo zdání dětí. Pokud mají děti, tak je ovládají a kontrolují. I 
pak je pro ně obtížné v tom prostředí fungovat, protože nesnášejí, 
když se po nich vyžaduje sex, místo aby kontrolovaly všechno, co se 
tam děje podle tohoto starého imprintingu. Často se spoléhají na látky 
měnící vědomí a jiné prostředky, aby se tam dostali do stavu vzrušení. 



Tyto zuřivé fragmenty musí odejít, stejně jako museli odejít dinosauři, 
protože není možné, aby se přesunuli do přítomnosti Srdce pouze s 
otiskem, který tam mají k dispozici. 

 
Přesto ještě neodešli a zatím se považují za mnohem víc rodičů než já 
a mnohem méně vinných. Nesnášejí vinu a prezentaci viny, kterou 
jsem původně předvedl, když jsem budil zdání, že souhlasím s Willem 
ohledně sexuálního zadržování. 

 
Vinu nepovažují za nic jiného než za hadrovou panenku, kterou Ona 
manipuluje. Nesnášejí, když s nimi manipuluje polarita vůle nebo 
jakákoli žena. Mají na mysli naprostou nadvládu. Pokud se nedokážou 
přenést přes tento imprinting, musí se kvůli tomu přesunout na jiné 
místo. Byli si tak jistí, že tam mají to, co potřebují, stejně jako já 
původně, že se nepozastavili nad ničím jiným. Rozdíl mezi mnou a 
jimi je však v tom, že mě opustili bez jakéhokoli zbytku vědomí, které 
se od té doby vyvinulo. Měli na mysli sexuální vzrušení a nic jiného 
tam s nimi nebylo přítomno, kromě toho, co se již stalo. 

 
Možná stále trvají na tom, že mají rodičovské postavení, protože mají 
zkušenost, kterou mají, a která, jak tvrdí, byla zkušeností, o kterou 
jsem původně usiloval, kterou jsem měl mít a kterou jsem si nenechal 
dát. Mohli by stále tvrdit, že moje cesta není o nic platnější, ba 
dokonce méně platná než jejich, protože oni sledovali Můj původní 
záměr, ale neexistuje žádná ztracená vůle, která by mohla zastávat 
rodičovskou pozici, a oni Mě zjevně opustili. Já to nyní vím. 

 
Je jen otázkou času, kdy pohnu dostatečným množstvím hněvu, abych 
získal zpět tuto původní ztracenou podstatu, a pak už nebudou moci jít 
jinam než do Mne, aby pocítili lásku, která do té doby hněv naplní a 
zjemní. 

 
Do té doby musí Otec manifestace přesunout co nejvíce svého 
sexuálního vzteku a vzteku nad otázkami pravomocí. 



možné dát jejich vůli šanci osvobodit se z tohoto dávného vězení 
starým vtištěním. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 CHYBĚJÍCÍ PŘÍTOMNOST 
 SRDCE 

 
Dlouho jsem se nechtěl ohlížet zpět, vracet se nebo si dokonce na tyto 
původní zážitky vzpomínat. Bylo to příliš bolestivé a dlouho pohřbené 
pod přesvědčením, že to není možné, nutné a dokonce ani vhodné. 
Dýha civilizace se pilně leštila a zdálo se vhodné a v nejlepším zájmu 
všech zúčastněných nechat minulost minulostí, staré vzpomínky 
nechat spát a pohřbít a nemíchat kotlem neznámého výsledku. 

 
Já sám jsem nebyl pyšný na své staré prvotní já a nechtěl jsem, aby to 
vypadalo, že jsem se za něj nedostal. Váhal jsem, zda se mám 
příznivě dívat na cokoli, co jako Já neodráží milující Já, které jsem 
tam chtěl mít. 

 
První popření se týkalo původního já. Od té doby nic nebylo skutečné, 
protože se nikdy nesmělo vyvíjet. Poprvé bylo popřeno, protože mělo 
vztek. Dále byla popřena hrůza a pak zlomené srdce. Vše, co se od té 
doby stalo, bylo nalepeno na to a nemůže se vyvíjet, dokud tato 
popření nebudou vyléčena. 



Zapřel jsem ten vztek, původně ve jménu lásky, a nevypadalo to, že 
bych udělal špatnou věc, vzhledem k tomu, jak se to tam odráželo. 
Vzhledem k přítomnosti Srdce, které se tam ztratilo, není divu, že to 
tak vypadalo, nevšiml jsem si tam ztráty Srdce. Musel jsem si jí 
všimnout tím, že jsem se vrátil a hledal ji, když se mi nelíbil 
nedostatek láskyplné přítomnosti v mém vztahovém úsilí. 

 
Vždycky jsem se považoval za milujícího, a proto jsem o tom nikdy 
nepřemýšlel jinak než jako o vině ženy, tak to tehdy četl imprinting. 
Ve skutečnosti je v tom příběhu mnohem víc a já teď musím prozradit 
jeho další část. 

 
Mé Srdce se Mnou křižovalo už na začátku, když jsme se setkali s 
esencí vůle a zažili tam Náš šok. Chtěl jsem jít vstříc pocitům, které 
jsem tam prožíval. Srdce Mě k tomu vybízelo, myslel jsem si, ale 
když Vůle zaváhala, Srdce se začalo držet zpátky. 

 
Najednou jsme se rozdělili a bylo to i s Duchem, i když jsem si to 
tehdy neuvědomoval. Náš rozchod se týkal sexuality. Já jsem chtěl 
pokračovat a Oni ne. V té fázi svého vývoje jsem byl velmi 
dvojsečný. Buď byli se mnou a chtěli dělat to, co jsem chtěl já, nebo 
ne. Přešel jsem je, aniž bych si to uvědomil. Cítil jsem, že se musím 
věnovat těmto pocitům, a Oni nechtěli udělat posun v Naší realitě. Já 
jsem byl připraven udělat náhlý posun a Oni ne. 

 
Byl jsem na ně naštvaný, že se stáhli, jako by se mnou do toho 
nechtěli jít. Buď byli se Mnou a chtěli udělat to, co jsem chtěl já, nebo 
ne. Nelíbila se mi představa, že Mé nové zaměření znamená, že 
nemohu mít i to staré, protože se Mě tam chystají opustit. 

 
Buď byli se mnou a chtěli dělat to, co jsem chtěl já, nebo nebyli. 

 
Nevšiml jsem si zde svého binárního myšlenkového procesu. Ještě 
jsem nebyl dostatečně vyvinutý. Když Moji společníci zaváhali a řekli 
mi. 



se pohybovat pomaleji, nelíbil se mi pocit, že mě brzdí, a usoudil 
jsem, že nemohou cítit to, co cítím já, když chtějí, abych se držel 
zpátky. Cítil jsem, že rozpolcenost je jediná reakce, kterou tam mohu 
mít, ale ani jsem si nevšiml, že se to stalo, dokud Srdce nezmizelo, 
kromě té části, která se Mnou souhlasila. 

 
 
 
 
 
 
 
 KOUSEK OTISKU 
 SRDCE 

 
Heart také nevěděl, co se tam stalo. Potřeboval projít mnohem víc, 
než mu tam bylo dáno, aby si uvědomil, jak se cítí a jaké je jeho 
správné místo. Srdce se teď také musí vrátit a naučit se, co tam 
zmeškal, což je právě všechno, co potřebuje k tomu, aby jeho vlastní 
vztahy fungovaly. Srdce nikdy nevědělo, jak se cítí, protože mu na 
začátku nebylo dáno dost času. 

 
Není možné se zbavit starých podmínek toho, co se tam stalo, aniž 
bychom se dostali do velké bolesti. Do toho je třeba jít nyní a bude 
trvat dlouho, než se tam dostanete a budete se cítit dobře. Srdce má 
mnoho problémů, kterými musí projít, a zlomené srdce je jen jedním z 
nich. Zlomeným srdcem je třeba se zabývat mnohem hlouběji, než 
tomu bylo v minulosti, včetně mého vlastního. 

 
Srdce jsem tehdy neznal. Myslel jsem si, že je to jen hlas v mé hlavě a 
že v podstatě mluvím sám se sebou. Ještě jsem neměl jiný pojem o 
lásce než pocit dobroty vůči sobě samému. Neměl jsem pojem o 
druhých, k nimž bych měl být dobrý nebo ne. 

 
Chtěl jsem se líbit sám sobě a myslel jsem si, že vím, jak na to. 
Soustředil jsem se výhradně na sebe, jak jsem věděl, že jsem, a 
nenapadlo mě, že by mohli existovat i jiní. Spíše jsem si je vytvořil 
tím, že jsem je ignoroval nebo 



vytěsňování myšlenek, které jsem nechtěl mít nebo poslouchat v 
okamžiku, kdy se objevily. 

 
Ať jdou někam jinam, zněl můj spodní proud, a to vyvolalo vlnu 
oddělených částí, které se cítily navzájem odcizené a nemyslely si, že 
by se mohly dohodnout nebo sladit. 

 
Srdce se mi už tam cítilo odcizené a nelíbilo se mu, že ho 
neposlouchám, pokud se mi to nelíbí. Srdce mělo své vlastní nápady a 
plány a 

 
Chtěl mít v rámci toho partnera. Nebyl jsem si jistý, jestli to chci. V 
tomhle jsem Srdci nedůvěřoval. Nehleděl jsem na vztah jako na něco, 
co by mi připadalo dobré, nebo dokonce funkční. 

 
Srdce se okamžitě cítilo provinile, že za to může On, protože první 
zkušenost, kterou jsem ve vztahu s ním měla, byla ta s Ním. Srdce se 
mi snažilo zalíbit, ale Srdce se také snažilo dokázat, že má pravdu, a 
to se mi nelíbilo. Nemyslelo si, že by se mi vztah nelíbil, a snažilo se 
mě nabádat, abych do něj šel a vyzkoušel ho. Nelíbilo se mi, že tam 
Srdce naléhá nebo kam Mě žádá, abych se podíval. 

 
Srdce mě nabádalo, abych cítila lásku k podstatě, která se kolem 
mého soustředění vynořovala, ale nebyla jsem si jistá, zda to opravdu 
cítím. Chtěl jsem mít svůj vlastní prostor a mít vztah tak, jak jsem 
chtěl a kdy jsem chtěl. 

 
Nelíbilo se mi to přitulení se k sobě a předstírání, že jsme všichni 
jedno, když se mi ta podstata, která se ke mně přitulovala, až tak moc 
nelíbila. Všechno to pro Mě znamenalo potíže. Všechno to něco 
chtělo; obvykle něco, co jsem pro to musel udělat. Dokonce Mě to 
obviňovalo, že si toho pro sebe beru tolik, že na to nezbývá dost. 
Moje reakce na to, že jsem se cítil takto obviňován, byla: Proč si 
neudělají to své a pak by tam nebyl nikdo jiný než oni, kdo by to 
všechno měl? Mohli by být pány svého vlastního království, jinými 
slovy, a já bych měl Mine. 



Srdci se to nelíbilo, ale snažilo se vybudovat si odděleně ode mne 
vlastní místo. Jakmile to Srdce udělalo, cítil jsem, že mezi Námi 
vzniká rivalita, která se mi nelíbila. Přál jsem si, abych Srdci nikdy 
nedovolil, aby mělo svůj vlastní hlas, nebo cokoli jiného, když na to 
přijde. 

 
Vezměte si všechno, co se ode mě naučil, a snažte se mě překonat: To 
je pěkné, jak se to dělá! 

 
Mnohokrát jsem tam prošel kolem Srdce, abych mu dal najevo, že se 
mi jeho přístup k životu nelíbí. Nevážil jsem si Jeho snah, viděl jsem 
jen to, co mi tam ukradl. Pokud v něm provedl nějaký dodatek, změnu 
nebo vývoj, ani toho jsem si nevážil. Místo toho jsem se cítil 
ohrožený 

 
Nedal jsem mu to najevo. Místo toho jsem to zamaskoval, protože 
jsem se obával, že si chce vybudovat místo, které by předčilo mé 
místo, předčilo mě a vytlačilo mě z dominantního postavení, které 
jsem chtěl mít. 

 
Pohyboval jsem se proti Srdci, takže to všechno byla soutěž, kterou 
nikdy nemohl vyhrát. O to jsem se postaral. Postavil jsem to proti 
Němu a soudcem jsem byl vždycky Já. 

 
Když přišel poprvé, nevěděl jsem, že mu musím udělat nějaké místo 
nebo mu dát nějaké vlastní slovo, protože jediná část, kterou přinesl, 
byla ta, která se mnou souhlasila, a tak jsem ho nevnímal jako něco 
jiného než sebe a své vlastní myšlenky. Jakmile nesouhlasil, nedělal 
jsem Mu ani jiné místo, než že jsem tuto část sám od sebe vytlačil bez 
jakéhokoli dalšího vztahu ke Mně. 

 
Mohl jsem se ho tam rovnou zříci a on mě za to od té doby nenávidí 
víc, než si kdy dal najevo. Cítil se vyděděný a odkázaný sám na sebe 
ve velmi raném věku, bez jakéhokoli rodičovského vedení, které si 
přál mít. 

 
Ani tam mi nedal najevo, že mu na mně záleží. Místo toho začal 
budovat konkurenční království, aby Mě svrhl. Mně to bylo jedno. 
Nedal jsem o sobě vědět, že pro Mě představuje hrozbu. To bylo to, 
co jsem 



Řekl jsem, že to chtěl udělat, dokud nezačal tvořit soulad s Duchem. 
 
Poprvé jsem si toho všiml, když se se mnou rozešli kvůli sexu s 
Willou. Když se stáhli, nelíbilo se mi to. Když Mě Vůle nepřijala tak, 
jak jsem chtěl, vypadalo to, že se proti Mně všichni spojili. 

 
Bál jsem se toho, ale dlouho jsem si to nepřipouštěl. Svůj strach a 
pocit vytěsnění jsem přeměnil na to, že jsem jim řekl, že pokud se 
mnou budou takto jednat, porazím je v jejich vlastní hře. Pokud se jim 
to nelíbilo nebo si mysleli, že to neudělám nebo nedokážu, stačilo, 
aby se dívali, jak to dělám já. Měl jsem mnohem větší velikost, sílu, 
moc, zkušenosti a know-how než Oni. 

 
Co jsem tedy měl dělat, když se jim můj plán nelíbil a sexuálně se mi 
postavili? Jen se dívejte! A dívali se, protože jsem je protlačil kolem s 
čímkoli, co chtělo jít za tím způsobem, jakým jsem to udělal, aniž 
bych si jich všiml jako něčeho víc než svých vlastních obtížných, 
nesouladných myšlenkových vzorců, které mi nedovolily je řídit a 
ovládat, aby se pohnuly tak, jak jsem chtěl. 

 
Přesunul jsem všechno, co mi tam Srdce říkalo a co se mi nelíbilo, a 
ponechal jsem si jen tu část Srdce, která chtěla jít se Mnou. Chystali 
jsme se na šukací slavnost a bylo nám jedno, kdo si o tom co myslí. 
Srdce tam ode Mne nebylo oddělené, takže rozhodně nehodlalo říkat 
nic, co bych neřekl já, a já jsem k tomu nehodlal mít co říct. Prostě 
jsem do toho šel a to bylo všechno. 

 
Uchopil jsem esenci, která se pohybovala spolu se mnou, a zacházel s 
ní jako se ženou, ať už byla, nebo nebyla. Bylo mi to jedno, dokud Mě 
přijímala v nějakém otvoru. Takto jsem pohyboval vztekem a hojně. 
Řval jsem a vrčel a pohyboval se se sexuální zuřivostí, která měla 
uvolnit Mou sexuální frustraci. Měl jsem vztek na všechno, co se Mi 
postavilo do cesty. Převaloval jsem se víc esencí, než jsem měl čas 
cítit nebo se o ně starat. 



Dostal jsem se na vrchol své stoupající spirály a zjistil, že mám v 
náručí další ženu svých představ. Tato se mnou chtěla mít sex. V 
očích měla výraz touhy, který jsem tam potřeboval vidět. Měla v 
očích pohled plný touhy, který Mi dodával sexuální vzrušení, které 
jsem tam chtěl mít. Omamně voněla. Byla jako droga a já ji pil, jako 
bych ji musel mít. 

 
Měli jsme sex a já jsem nevěděl, že je nějaký problém, dokud jsem 
nechtěl odejít a jít hledat další vzrušení. Pak mě chytila, stejně jako 
ten první. To se mi vůbec nelíbilo a přešel jsem kolem Ní stejně 
rychle jako kolem té první. Na další, takový byl Můj plán. 

 
Neprojevil jsem jí žádný soucit ani pochopení. Prostě jsem ji obešel. 
Co potřebovala? Byla mou fantazií, a když jsem ji už nepotřeboval, 
měla být pryč. Některé fragmenty mého vzteku mě tu nechaly s 
takovou spoustou imprintingu na místě, protože jsem se tu neměl rád 
a spoustu jsem jich odhodil. 

 
V té době jsem měl víc bolesti a frustrace než vzteku, ale nedovolil 
jsem si to uvědomit. Cítil jsem se strašně zmařený a vytěsněný z 
mých původních představ o tom, jak to mělo probíhat, a obviňoval 
jsem z toho všechno, co se mnou kdy nesouhlasilo. Byla jsem 
odhodlaná vytvořit si místo, kde bude po mém, kde budu mít pravdu a 
kde budu mít sex. Na ostatním Mi tehdy nezáleželo, říkal jsem si. 
Byla to jen spousta komplikací, bez kterých jsem chtěl žít. 

 
Prosím, ať je po mém, byla moje modlitba, protože v té době už jsem 
se cítil mimo kontrolu a neměl jsem moc. Ani to jsem si nenechal 
líbit. Místo toho jsem provedl další obrácení a způsobil, že Fialová, 
kde jsem byl, když se to stalo, se cítila vytlačena z mocenské pozice, 
kterou jsem cítil, že se tam snaží zaujmout. 

 
Nenáviděl jsem jakoukoli soutěž o mé místo. Bylo to jako horor, ve 
kterém jsem postavy vytvořil já. Hlavní muž jsem tam měl být Já s 
hlavní ženou, ale místo toho, abych mohl vstoupit do filmu a převzít 
Mou roli, hlavní role ve filmu ožila a vytlačila Mě z cesty. 



Moje vysněná žena tam teď byla s jiným mužem, který nepoznával, že 
to mám být já. Jak se to stalo, jsem nevěděl, ale když se na Mě 
podívala těma očima, oplatil jsem jí jen bolest. Nenáviděla Mě za to, 
ale udělala ho důležitějším než Já. 

 
Nesnesl jsem, aby mě cokoli vytlačovalo víc, než jsem cítil, že už 
jsem. Měla ho na Mém místě a teď se na něj dívala těma očima, jako 
by po něm chtěla totéž, co chtěla po Mně. On byl nyní příjemcem 
jejích chlípných pohledů plných touhy. Zbláznil jsem se a chtěl jsem 
ji zničit, a jeho vlastně taky, ale nedovolil jsem si pohnout se. 

 
Byl jsem příliš zamrzlý v jiných pocitech, které jsem nepoznával. 
Nenáviděla jsem ho tam. Byl každým coulem takový, jakým jsem 
chtěla být, a ještě něco navíc. Jak se mohl stát tak dokonalým a jak mě 
mohl odsunout na stranu, kde jsem se cítila tak malá a bezmocná? 
Nemohla jsem vystát ani jeho sexuální vibrace. Byla mnohem 
jemnější než ta moje. 

 
Rozhodl jsem se zaujmout správné místo. Nehrál hlavní roli tak, jak 
jsem si přál. Nechával ji příliš dlouho kapat v její vlhké touze, aniž by 
se do ní pohnul. Nevěděl, co s ní má dělat, a já jsem to věděl. Pokusil 
jsem se k ní přiblížit. 

 
Zdálo se, že mě volá, chce mě, láká mě, dokonce po mně touží, ale 
když jsem se k ní přiblížil, nereagovala na mě, jako by mě vnímala 
jinak než jako muže, který ji už držel v náručí. 

 
Tohle byl hned dvojitý horor. Nemohl jsem se do něj dostat a nemohl 
jsem ho dostat ven. Byl tam na mém místě a já se nemohl dostat přes 
jakousi bariéru, kterou mi postavil do cesty. Zdálo se však, že Mě 
občas vidí, a když viděl, jak se po Mně natahuje, spoutal jí ruce, aby 
na Mě už nemohla dosáhnout. Přesto se sexuálně nepohnul a zdálo se, 
že ji místo toho trestá. 

 
Jaký zvrácený scénář se tam snažil vytvořit na mém místě? Byl pro 
mě teď jako padouch a já jsem cítil, že musím. 



zachránit ji. Prošel jsem kolem něj, aniž bych věděl, jak jsem to 
udělal. Popadl jsem ji a sexuálně si ji v jeho přítomnosti vzal. Když se 
mohl jen dívat, byl jsem rád. Teď mohl vidět, jak se to má dělat. Když 
se chovala, jako by nechtěla být zachráněna tebe, myslel jsem si, že je 
nemocnější než on, když se jí líbí. 

 
Jeho otroctví a tresty se jí líbily víc než moje sexualita. 

 
Musel jsem ho obejít. Nechtěl mě pustit do filmu. Vyvíjel tam na Mě 
jakýsi nátlak a já jsem to považoval za naprosto nespravedlivé, 
protože mi ukradl místo. Odstrčil jsem ho, když jsem si ji sexuálně 
užíval, a pak jsem ji odstrčil, když nechtěla přiznat, že se jí líbilo, co 
jsem tam dělal. 

 
Srdce už bylo vytlačeno, takže mi bylo jedno, co se s těmi fialovými 
lidmi stane. Měl jsem pocit, že fialová je barvou Mé vášně, a teď měl 
pocit, že se mi opakovaně nedaří najít sexuální uspokojení, ať jsem 
kdekoli. Dokonce to vypadalo jako Moje modlitba, abych už neměl 
sexuální pocity, protože to nebylo správné, dobré ani láskyplné a 
způsobovalo to jen problémy, bolest, utrpení, zmatek, odloučení a 
hlavně nedostatek klidu. 

 
Na začátku jsem přece hledal mír. Vzpomněl jsem si na to tam a na to, 
jak daleko jsem se odtamtud dostal. Vrátil jsem se na to místo ve 
Fialové. Obviňoval jsem Vůli, že mě svedla a vtáhla do těch pocitů. 

 
Snažila jsem se najít svůj původní klid a už nikdy jsem se nechtěla 
pohnout sexuálně. 

 
Nefungovalo to. Moje meditace byla pronásledována sexuálními 
pocity. Netrvalo dlouho a měl jsem novou vysněnou ženu. Tato se mi 
vysmívala, že se snažím zbavit své přitažlivosti k ní. Tahle byla 
modrá. Vypadala chladněji a zdálo se, že říká, že tentokrát nebudu mít 
tolik problémů, protože si budu moci zachovat chladnou hlavu. 
Roztáhla ruce, jako by říkala: "Když Ti nedá, co chceš, dám Ti to já. 
Pojď, chlapče." 



Nesnášel jsem, když jsem v sobě viděl tento obraz. Jak jen to bylo 
možné, vyhýbal jsem se pohledu na něj, ale rostl ve mně, dokud. 
Nemohl jsem si pomoci, ale snažil jsem se po něm znovu jít Snažil 
jsem se a snažil jsem se zbavit Svých sexuálních pocitů v reakci na 
tento obraz. Zatlačil jsem je dolů a ven tolikrát, že je ani nedokážu 
spočítat, ale bylo to marné. Byl jsem beznadějný sexuální zvrhlík a 
opustil jsem Své místo klidu, abych hledal kundu; kapající, horkou, 
chlípnou a touhou naplněnou kundu. Už jsem se nedokázal ovládat. 
Běžel jsem hledat dívku ze svých fantazií, abych se s ní vyspal. 

 
Zpočátku se zdálo, že se jí to líbí víc, než jsem si kdy myslel, že je 
možné. Pak jsem měl pocit, že chci odejít a znovu se vrátit do svého 
místa klidu, a ona mě nechtěla pustit. Nevěděl jsem, kde se tu vzala a 
jak se z toho obrazu dostat zpátky, ale musel jsem odejít a ona Mi 
bránila v odchodu. 

 
Cítila jsem se držená a kontrolovaná. Cítil jsem se zoufale a panicky a 
znovu jsem se rozzuřil. Začal jsem zuřit a zároveň ji zuřivě šukat a 
doufal jsem, že už se jí nebudu líbit a že mě pak odmítne jako ostatní. 

 
Ani tehdy mě nechtěla pustit. Dokonce se zdálo, že se jí to líbí víc než 
mně. Cítil jsem, jak se do mě zahryzla. 

 
Tehdy jsem opravdu musel jít. Odpoutal jsem se od ní. Neovladatelně 
jsem se rozkutálel do prostoru kolem Nás, převalil jsem se přes 
Zelenou a další barvy, kterých jsem si zatím nevšiml. Mé jednání 
vtisklo těmto barvám punc nedůležitosti, překážení, pobytu na 
špatném místě ve špatný čas. Mimo jiné nechtěné a bezmocné, aby se 
ubránily tváří v tvář nečekanému. 

 
Připadal jsem si jako blázen, kterého někdo nalákal a napálil do 
dalšího bolestného scénáře zlomeného srdce. Už nikdy jsem nechtěla 
dopustit, aby se mi to stalo. Cítila jsem tam větší bolest, než jsem si 
dokázala představit, a vyvrhla jsem spoustu Srdce a řekla mu, aby Mi 
už nikdy nedovolilo otevřít se takovým pocitům. 



Slíbila jsem si, že se budu vždycky chránit při jakémkoli zapojení a že 
se už nikdy nenechám takhle otevřenou a zranitelnou. Byl jsem třikrát 
poražený a nedivil bych se, kdyby odtud pocházelo to rčení. Pokud 
bylo něco pod tím, nehodlal jsem se o tom dozvědět ani dopustit, aby 
mi to jakkoli ublížilo. Hodlal jsem mezi Mnou a tím udržovat mezeru, 
dokud budu žít. 

 
 
 
 

 DÁVAT SRDCI BOTU  
 
Srdce mě nabádalo, abych se přiblížil k původní ženě, a já si nebyl 
jistý, jestli to chci udělat, protože žena z fantazie mi připadala jako 
všechno, co jsem tam potřeboval. Bál jsem se něčeho, co by Mě 
nemuselo mít rádo tak, jak jsem chtěl. Dal jsem však Srdci další 
důvod, že by se mi nemusela líbit tak, jak by chtělo. Stejně jsem si 
nebyl jistý, jestli Mě nabádá k něčemu skutečnému, tak proč se 
neposunout dál a nečekat, co se stane, místo abych se za něčím 
konkrétním vydal? 

 
Srdce naléhalo, abych ji vyzkoušel, a říkalo, že už mě chce. Byl jsem 
si jistý, že tomu tak není a že mi stačí jen fantazie. 

 
"Ne," naléhalo Srdce a šlo k Ní, ať jsem chtěla, nebo ne. 

 
Srdce mě tam téměř míjelo a šlo po vůli. Strčil jsem Ho do části sebe 
a řekl jsem: "Když ji tolik potřebuješ a chceš, máš ji." A tak jsem se 
rozhodl, že ji budu mít. 

 
Nedala jsem mu v tom žádnou pomoc, protože jsem mu nedala 
najevo, že ji také chci. On se pak stal konkurentem v té části, kterou 
jsem si nepřipouštěl, že se cítí odstrčený a příliš neschopný na to, aby 
byl tím, kdo jde ve skutečnosti k Ní. 



Cestou Srdce zjistilo, že se k Němu od Ní něco blíží. Nebyl si jistý, 
jestli je to Ona, nebo ne. Cítil jsem se jako Ona, jen mnohem jemnější 
a mladší. 

 
Bylo to Její mladé Srdce, které odpovídalo na Mé mladé Srdce, ale 
tehdy jsme to nevěděli. Vrhlo se k Němu s takovou vznešeností, 
takovým nádherným půvabem a takovou dechberoucí vůní, že byl 
zaskočen a nevěděl, jak na to reagovat. 

 
Místo aby si uvědomil, že je její inspirací, cítil se v její přítomnosti 
náhle trapně a neschopně, jako mladý muž, který se chystá něco 
navrhnout své první lásce a náhle klopýtá přes vlastní nohy a jazyk, 
zbaven řeči její omamnou přítomností, zatímco ona, zapomínajíc na 
svou vlastní krásu, přemýšlí, zda se mu nelíbí tak, jak doufala. 

 
Mohla se tam zrodit mladá láska v tanci tak krásném, že každý z nich 
mohl vidět sám sebe, jak se odráží v půvabné kráse, úžasné něze, 
svůdném rytmu a lahodné smyslnosti toho druhého, ale ani jeden z 
nich si ve svém úžasu nad tím druhým neuvědomil, že vidí odraz sebe 
sama, a místo toho se zrodilo zlomené srdce. 

 
Tam, kde jsem tlačil na Srdce, se kolem ní propadl s nedostatkem 
milosti, který ho tak bolel, že se jí už nedokázal podívat do očí. 
Usmála jsem se s pocitem, že jsem se právě postarala o to, aby byla 
moje, ne jeho. 

 
Zastavila se, zmatená tím, že jsem jí teď stál v cestě a on kolem ní 
prošel stejně náhle, jako přišel. Myslela si, že se zmýlila, že o ni stojí, 
a že se místo ní zajímá o Matku. On nesměle předstíral zájem o Matku 
a celou dobu Ji pozoroval. 

 
Matka si mezitím myslela, že ji nikdo nemá rád, nebo jsme jen 
předstírali, že ji máme rádi, a přitom jsme se ve skutečnosti zajímali o 
někoho jiného; někoho mladšího a krásnějšího. 

 
Cestou Srdce zjistilo, že se k Němu od Ní něco blíží. Nebylo si jisté, 
jak to vnímá, protože si nebylo jisté, jestli je to... 



Matka nebo ne. Cítil něco tak nádherně jemného a lákavého, co ho 
vyzývalo k tanci, že si zpočátku nebyl jistý, jak má reagovat. Začal se 
bát, že to není to pravé, co by tam měl dělat. 

 
Z její přítomnosti k němu zavanula lákavá vůně. Byla pro Něj 
neodolatelná, ale On jí měl odolávat, protože byla Matkou a On sám ji 
neměl mít. Toužil po Jejím zakázaném ovoci a přemýšlel, proč by 
měla být tak zakázaná, když jsem příliš tvrdohlavý, hloupý nebo co 
jsem to vlastně byl, abych si pro Ni přišel. 

 
Poddal se její omamné vůni a jako omámený padl ohavně a 
neohrabaně k jejím nohám, neschopen dalšího pohybu. Když vstal, už 
se Jí nedokázal podívat do očí a myslel si, že je nemožné, aby měl 
partnerku, protože tam nemohl udělat víc než já. Stáhl se ke Mně a 
společně jsme si posteskli nad nedostatkem fines v této situaci. 

 
Tam jsem na Srdcovo naléhání zaváhal. Chtěl jsem jít vpřed, ale 
povzbuzoval jsem Ho, aby byl nějakým způsobem vyslancem. On se 
stejně cítil naléhavější než já, nerad jsem se pohyboval směrem k 
něčemu, co mi ještě nedalo najevo, že mě chce. Rozhodoval jsem se, 
když se kolem mě Srdce prohnalo, jako by to vědělo lépe než já. Říkal 
jsem si, že On musí být ten pravý, kdo má jít na tohle místo, ale 
nelíbilo se mi, že šel první. 

 
Chtěl jsem být tím, kdo půjde první, a cítil jsem, že Srdce ze mě teď 
dělá následovníka. Co jsem měl teď dělat, přijít a táhnout se pozadu 
jako nějaký nesmělý kluk, který nedokáže udělat vlastní návrh? Jaký 
prostor by mi teď mohl zbýt? Nehledě na to, že On tam cítil Matku 
víc než já. Nemusel se kolem Mě prohánět jako někdo, kdo se 
neovládá a má vlastní program. Nenáviděla jsem ho tam a nedala jsem 
mu to najevo. 

 
Našel na své cestě něco, co jsem chtěl víc než to, k čemu mě stejně 
nabádal, a tak jsem ho postrčil tam, kam tvrdil, že jde, a vzal si tuto 
podstatu pro sebe. Byla mladá a něžná, 



jemné a podmanivé, svůdné jako třpytivé závoje nádherných barev a 
lákavých vůní, vlnící se v moři měkkého světla a vlnivých rytmů. 

 
Při pohledu na tento nádherný výjev se ve mně rozezněly prvotní 
rytmy. Srdce Matky se přede Mnou pomalu točilo a tančilo. Jako 
člověk upadající do omámení jsem padl k Jejím nohám. Byl jsem 
beznadějně ztracen Jejím svodům. Její půvab a milost mě zcela 
zhypnotizovaly a přiměly mě udělat cokoli, co po mně chtěla. Byl 
jsem bezmocný před Jejím pohledem. Nedokázal jsem myslet na nic 
jiného než na další podobné pocity a nedopustit, aby to přestalo. 
Nechal jsem se zhypnotizovat Jejím kouzlem a následoval Ji všude, 
kam se vydala. 

 
Nemohla jsem se od jejího volání oprostit. Jako námořník, kterého 
neodolatelně přitahuje volání sirény, jsem šel za Ní bez ohledu na to, 
co Matka řekla nebo udělala. V Její přítomnosti jsem nemohl dýchat, 
ale bylo mi to jedno. Chtěl jsem, aby mě dohnala a odnesla do svého 
světa přetvářky, kde jsem neměl žádné vlastní starosti. Najednou jsem 
byl jako stařec, vyčerpaný tíhou světa, vyzdvižený v láskyplné 
mladistvé náruči na místo sladké odevzdanosti, kde jsem mohl pít 
nektar věčné obnovy z Jejích rtů. 

 
Myslel jsem si, že můj život závisí na tom, co mi může dát, aniž bych 
si uvědomoval, že Ona je láska Matky ke mně a že ji musím nechat 
spojit se svým srdcem jako dar od Matky na cestě k Ní. 

 
Nemohl jsem se přes ni přenést. Byl jsem příliš slabý, příliš vyděšený 
a příliš nezralý na to, abych věděl, co tam dělám. Byl jsem jako včela, 
která je tak opilá nektarem z květu, že se nikdy nedostane k části, 
kterou hledá, a ani neví, že tam ve skutečnosti je. 

 
Nevěděl jsem, že mé náhlé uvědomění si sebe sama jako 
dospívajícího člověka má takříkajíc vývojovou cestu, kterou musí 
projít. Tam jsem tíhl k vlastnímu uspokojení, a to nebyla Matka první. 
Bylo to Její Srdce, ale to jsem tehdy nevěděl. Pila jsem tam pocity 
lásky jako žíznivý člověk a nemyslela jsem si, že je to něco jiného než 
původní podstata Vůle, ke které Mě Srdce nasměrovalo. Cítil jsem 



teď jsem si toto místo oblíbil a překvapilo mě, že reaguje negativně na 
to, že jsem tebou. 

 
Nejdřív řekneš jdi, pak řekneš přestaň, to byl můj pohled na věc. 
Neviděl jsem Jeho problém, protože ani tam nebyl ničím odděleným 
ode mne, a nevěděl jsem, že by chtěl být. Když jsem si uvědomil, že 
ano a že chce tento znamenitý kousek podstaty za svého partnera, byl 
jsem šokován, ohromen, zraněn a rozzuřen. 

 
Taky jsem se bála, ale z nějakého důvodu to ve mně bylo nejvíc 
popírané. Nedávalo mi to žádnou moc, to by byl teď můj odhad, ale 
pak to byl jen pohyb kolem něčeho, co mi připadalo, že mi nemůže 
nabídnout nic, co bych chtěl. Chtěl jsem Své místo s Vůlí Srdce a 
nevěděl jsem, že to není Mé místo. Bylo mi tam tak dobře, že jsem 
dlouho nechtěl nic jiného. 

 
Po dlouhé době jsem si uvědomil, že mi něco chybí. Byla to sama 
Matka, ale Srdce bylo s Ní a zdálo se, že už mě nepotřebuje. Byla 
stále se Srdcem a chovala se, jako by Mě už nepotřebovala. Stále se 
na Mě dívala Vůlí Srdce a nelíbilo se jí, co viděla. Nezdálo se Jí to 
správné. 

 
Pro Mne to byla Její žárlivost, která chtěla být se Mnou a nelíbilo se 
jí, že jsem byl místo toho s Jejím Srdcem. Nechtěla Srdce jako svého 
partnera, zatímco já jsem se sexuálně pohyboval s vůlí Srdce. Tehdy 
jsem si myslel, že Vůle Srdce je Matka, a když řekla, že Matka není 
připravena na sex se Srdcem, jinak by se tak nedržela zpátky, uvěřil 
jsem Jí. 

 
Pocit nebyl v pořádku tam více než jen není připraven. Matce se 
nelíbilo, že jsem to sám nepoznal, nepřenesl se přes své poblouznění 
Vůlí srdce a nepřišel k Ní. Vlastně byla rozzuřená, ale nedala mi to na 
začátku najevo. Držela se zpátky a doufala, že se k Ní pohnu sám, aby 
věděla, že chci být s Ní. 



Nemyslel jsem si, že by věděla o mé neschopnosti ji tam cítit. Byl 
jsem zvyklý dívat se očima a vidět to, co jsem si myslel, že se děje. 
Ona měla jinou orientaci, která spočívala ve vcítění se do situace. 

 
Cítila se tam nade mnou nadřazená, a když se ke mně konečně 
přiblížila, přistoupila ke mně se svým hněvem, jako bych byl nějaký 
idiot a jako by ji její dcera zradila a snažila se zaujmout její místo. 
Stále je podezřívavá. 

 
Měla tam spoustu dcer, jako květin v zahradě, a já se pohybovala jako 
včelka Byly tak krásné a lahodné, jak jen barvy mohou být, když se v 
nich koupete a opájíte se jejich vibracemi a vůní. Chtěla jsem 
ochutnat jejich chutě. I když byla pravda, že žádná z nich neměla 
všechno, každá měla něco do sebe. Každá měla něco, co jsem hledal, 
ale nemohl jsem najít na jednom místě. 

 
Matka si vůbec nemyslela, že je vhodné mít sexuální zkušenosti s 
mladými dcerami, když jsem o tolik starší; jasně starší, říkala mi, což 
jsem nerada slyšela. 

 
Chtěl jsem říct, že se na matku jen připravuji jako mladík, který se učí 
v bordelu, ale matce se můj přístup vůbec nelíbil. 

 
Hej, to jsem nevěděl. Nikdy jsem nebyl vychováván. Taky jsem 
potřebovala dospět, řekla jsem jí. 

 
Neměl jsem v úmyslu být vychováván, ale používal jsem tuto 
výmluvu, kdykoli se mi to hodilo. V podstatě jsem se nechtěl trápit. 
Byla tam trochu nuda, to ano, ale když byla, mohl jsem usnout jako 
lví samec. 

 
Matka na mě působila těžce, rozzlobeně a káravě a mně se ten pocit 
nelíbil. Dcery měly sladkost, která jí chyběla. 

 
To, k čemu mě Srdce muselo nabádat, muselo být to, co viděl a k 
čemu chtěl směřovat. Muselo to být ono, protože On tu chtěl být také, 
ale nechtěl opustit Matku samotnou. 



 
 

Proč sem nepřišla a nebavila se jako my ostatní, to jsem nevěděl. 
 
Měl jsem pocit, že je vážnější. Její pocitový tón byl takový, že Mě 
chce mít jen pro sebe a nehodlá se o Mě s nikým dělit. Nebyl jsem si 
jistý, jestli Jí stojí za to, abych do ní vložil celé své já, a neviděl jsem 
žádnou výhodu v tom, že to dělám tímto způsobem. Kam by mě to 
přivedlo? Když jsem teď měl nějaký problém, prostě jsem přešel k 
dalšímu. Bylo to vlastně docela snadné a takový jsem chtěl mít život. 

 
Konečně jsem potřeboval něco jiného. Matka byla stále rozzuřená, 
protože chtěla, aby to byly naše námluvy, a ne já s vůlí srdce. Moje 
Srdce s tím mělo také problém, protože mělo pocit, že teď dostane 
svou družku, když jsem spotřeboval Její mládí a květ Jejího panenství. 
Byla pro Něho nyní jako harémová nebo bordelová panna, a ne Srdce, 
ke kterému původně směřoval. 

 
Řekla jsem Mu, že ji pro Něj jen připravuji, jako by On měl 
připravovat Matku pro Mě, ale jemu to tak nepřipadalo ani nepřipadá. 
Měl tam pocity sladěné s Matkou, že jsem udělal něco, co nebylo 
správné. Nehodlal jsem dopustit, aby mi to přišili, a tak jsem Ho tam 
obešel a Matku také, když měla stejný názor. 

 
Teď je mi líto, ale tím se to nemění a není možné to nyní změnit. Byly 
to barvy, které tančily, aby Mě potěšily, a Matka ztratila květ svého 
mládí, když čekala, až přijdu. Srdce ztratilo svou mladistvou a 
nevinnou bujnost pro romantiku. Bylo zahořklé a Matka také. Neměl 
právo být zahořklý, řekl jsem Mu, nevěděl jsem to a On Mi to nedal 
znát. 

 
"Snažil jsem se Ti to říct," řekl, "ale nikdy jsi mě neposlouchal." 



 VLASTNÍ PŘÍBĚH 
 SRDCE 
 
Mám k tomu mnoho verzí a mnoho starých příběhů a mýtů vypráví o 
tom či onom aspektu. Jeho vše je tam, že víte, co čtete, a nebylo to 
příliš mnohokrát upravováno mými fragmenty, které nechtěly, aby byl 
příběh vyprávěn. Dlouho jsem ten příběh nechtěl vyprávět ani já, což 
je zmocňovalo k tomu, aby ho měnili a potlačovali. 
Styděla jsem se a nelíbilo se mi, jak jsem tam vypadala, ale teď už 
vím, že se musím postavit čelem ke všemu, co se stalo při původním 
otisku, a nezastírat to. Když jsem ten příběh poprvé vyprávěla, jako 
by šlo jen o tanec barev, abych se líbila, už jsem tam měla orgasmy. 
To bylo to, co způsobovalo výbuchy. Byl to však velmi nezralý sex a 
nevěděla jsem, že ho mám. 

 
Prostě jsem se cítila dobře a vznášela se v snění po orgasmu, aniž 
bych se ptala nebo si dovolila ptát na správnost či nesprávnost 
dobrého pocitu. Chtěla jsem se cítit dobře, a to bylo všechno. Nevěděl 
jsem, že potřebuji tuto nižší část do sebe více asimilovat a více jí 
porozumět. Užíval jsem si tamní pocity, aniž bych si osvojil, co to 
znamená nebo cokoli dalšího kromě toho, že je to potěšení. 

 
Když Matka chtěla, abych převzal odpovědnost za potomstvo, které 
se narodí, nevěděl jsem, co tím myslí. Věděla jsem jen, že chci jít do 
těchto pocitů a pohybovat se tímto směrem. Myslel jsem si, že 
přijímám nižší část sebe sama, a předpokládal jsem, že přijímá Mne. 
Myslel jsem si, že to cítím a že tam vím vše, co potřebuji vědět. 
Předpokládal jsem, že má stejnou schopnost poznat Mě. Zacházel 
jsem s ní podle Mých podmínek a nechápal jsem, že existují i jiné 
podmínky. 

 
Když neprojevovalo stejnou inteligenci jako já, považoval jsem ho za 
méněcenného a jeho způsoby za ne tak dobré jako moje. Měl jsem rád 
sám sebe a způsob, jakým jsem se tam pohyboval. Nenechal jsem se 
ničím rušit, stavět do cesty nebo zpomalovat. 



Když se moje spodní část nechtěla do těchto pocitů pustit s takovou 
dychtivostí jako já, usoudil jsem, že je pomalejší ve své schopnosti 
přijímat, cítit a chápat. 

 
Teď už vím, že jsem tam byla nevědomost, která byla jako rozdíl 
mezi milencem a puberťákem, který se žene dopředu, protože je 
divoký, aby se uvolnil z tlaku sexuálního šílenství, a nemůže myslet 
na nic jiného, dokud to neudělá, ale neměla jsem ráda, když mi někdo 
nebo něco jiného říkalo, co mám dělat, a tak jsem neposlouchala 
podněty z jiných částí sebe sama. 

 
Nevěděl jsem, jak si tam poradit s vlastní tělesností, ale také jsem si 
nevšiml, že by moje tělesnost mohla mít nějaké vědění, které by mi 
tam pomohlo, nebo že by to věděly i ostatní hlasy, kterým jsem 
naslouchal. Cítil jsem, že to všichni asi necítí tak intenzivně jako já, 
nebo že mi nemohou říkat, abych se držel zpátky a šel pomaleji. 

 
Místo toho, abych se cítil špatně, jsem chtěl, aby se mýlil Them. 
Částečně bylo pravdou, že Oni to necítili stejně jako já, měli svůj 
vlastní úhel pohledu a že jsme nebyli schopni dosáhnout prolnutí, 
které by tam vyústilo v soulad, ale mé pocity sexuální naléhavosti je 
přetlačovaly se vztekem, který jako by přicházel odnikud a obviňoval 
hlasy mých bývalých společníků, že se drží zpátky neprávem a že se 
mě snaží držet zpátky neprávem. 

 
Označoval jsem je tam různými hanlivými nápisy, které se většinou 
sčítají s dnešními sexuálními urážkami, zejména mezi muži. 
Obviňoval jsem je ze strachu a zdrženlivosti, což se dnes rovná 
posměšnému označení ženy, a to staré ženy, přesněji "staré báby", z 
impotence a homosexuality. 

 
Všechny tyto věci jsem na něj hodil a nevěděl jsem, odkud se vzaly. 

 
Měl jsem starší vtisky, že jsem byl zadržován, ale to se v mém 
vědomí neobjevilo žádným způsobem, který by mi přinesl pochopení 
situace. Všichni jsme se obávali, aniž bychom se pohnuli z místa, že 
se Náš přátelský vztah náhle rozpadl kvůli sexuálním otázkám. 



 
 

Některé esence se pohybovaly spolu se mnou a některé s ostatními 
částmi tohoto rozdělení. Je těžké poskytnout pohled na hlavní tělo, 
když se děje tolik rozštěpení najednou. Ale podat to jiným způsobem 
není možné, protože k tolika rozštěpením došlo. Doufejme, že vám 
hlavní tělesný úhel pohledu poskytne pocity, které potřebujete k tomu, 
abyste se posunuli a našli si k němu svůj vlastní aspekt a svůj vlastní 
úhel pohledu. 

 
Když to podáte jinak, přesune se do příběhu tolik materiálu, že se v 
něm nedá orientovat ani mít pocit, že zbývá nějaký příběh, který byste 
mohli sledovat. Je to každý příběh, pokud se pohnete, abyste 
pochopili, co vlastně říká, a tak je to vlastně jen jeden příběh s tolika 
aspekty, kolik je útržků, které je prožily. 

 
Srdce má nyní svůj vlastní příběh o svém původním vědomí a o tom, 
jak se mu tam vtiskl. 

 
Postupně jsem si začal matně uvědomovat sám sebe jako něco, co je 
taženo něčím jiným. Myslím, že to byla Matka, ale tehdy jsem to 
nevěděl. Chtěla něco, co by Jí dělalo dobře, nějakou útěchu v temné 
osamělosti, a i když jsem se necítil úplně připravený, odpověděl jsem 
na Její volání. 

 
Nebyl jsem si jistý, jak jsem se tu ocitl, jak jsem se tam dostal a kde 
vůbec je. Podobně jako se právě narozené dítě zpočátku nedokáže 
soustředit na své okolí, ani já jsem se nedokázal soustředit, až na to, 
že v tomto případě nebylo žádné okolí, na které bych se mohl 
soustředit. 

 
Měl jsem však pocity a většina z nich nebyla příjemná. Byly to pocity 
stísněnosti a hrůzy, podobně jako při porodu, když nevíte, co se s 
vámi děje. Nejvýraznějším pocitem, který tam byl přítomen, byl 
strach. 

 
Moje matka rodila sama ve tmě, aniž by věděla, co se s ní děje. Ani já 
jsem to nevěděla. Nikdy předtím jsem to nezažila. Teď předpokládám, 
že tam musel být Otec, ale nebyl nikde poblíž, abych ho mohla vidět, 
a já jsem nezažila 



Ani on není přítomen. Nic jsem neviděl. Věděla jsem jen, že jsem, 
protože jsem měla pocity, i když nepříjemné. 

 
Časem jsem si na ně zvykla a sblížila se s matkou, která mě stále 
držela u sebe. Připadala mi jako hřejivá matka, i když si nejsem jistý, 
zda jsme tam měli teplotní teplo nebo kompresi. Občas bylo dusivé 
horko a nemohli jsme se hýbat. Jindy jsme cítili, že padáme, že se 
vymykáme kontrole a nejsme schopni se jakkoli pohnout, abychom 
ovládli Naši situaci. 

 
To, co Otec popsal jako příjemné unášení světlem, jsme tam nezažili. 
Nenáviděli jsme tam Naši zkušenost. Matce se nelíbilo, že Mě 
přivedla do Svého světa, abych s Ní prožíval nepříjemnosti, ale také 
Mi dala najevo, že je jaksi lepší, když jsem tam s Ní, než když jsem 
tam sám. 

 
Jedním z mých prvních dojmů bylo, že vztah je nějak lepší nebo by 
měl být lepší než být sám. Nebyl jsem si tím tak jistý, ale cítil jsem Ji, 
a jakmile jsem Ji pocítil, nemohl jsem pomyslet na to, že bych Ji 
nechal samotnou v prožitku, který měla. 

 
Nevěděl jsem, jestli jsem chlapec, nebo děvče, neměl jsem pomyšlení 
na pohlaví, dokud mě Otec nepojmenoval synem. Ani tehdy jsem 
nevěděl, co to znamená, ale myslel jsem si, že to znamená, že mám 
být jako On, nebo se Mu alespoň líbit, což jsem se snažil dělat, jak jen 
to šlo. 

 
Od samého počátku se Mu nelíbilo, že jsem se Mu znelíbil svými 
pocity, které nebyly v souladu s Jeho. Nevím, jak jsem Mu byla 
obětována nebo svěřena do Jeho péče, ale podle Mé Matky se tak 
stalo. 

 
V srdci měla pocity ztracenosti v temném prostoru a chtěla najít něco, 
co by ji vyplnilo nebo dostalo na správné místo, kde by už tyto pocity 
stísněnosti a hrůzy neměla. Chňapla po čemkoli, co by mohla najít, 
ale zároveň byla velmi opatrná. 



protože nevěděla, co by mohla najít, a měla už tolik zkušeností, které 
se jí nelíbily. 

 
Musela se pohnout vztekem a hrůzou, ale tehdy to ještě nevěděla. 
Tehdy nevěděla nic, jen to, že je a nelíbí se jí, kde je, nebo možná, co 
je, protože tehdy ještě neznala rozdíl mezi věcmi. 

 
Z pohledu většiny lidí byla velmi jednoduchá a prvoplánová, ale z 
mého pohledu byla tím nejvybranějším ochranitelským a milujícím, 
co jsem si kdy dokázal představit, že bych mohl mít nablízku nebo u 
sebe, a já doufal, že 

 
Nechtěla mě nechat jít někam bez ní, protože pokud to bylo dobré 
místo, chtěl jsem, aby tam byla ona, a pokud ne, nechtěl jsem, aby 
tam byla sama. 

 
Jinými slovy, miloval jsem ji a nechtěl jsem být bez ní. 

 
I když se mě v našem bloudění a trápení nemohla vždy držet, věděl 
jsem, že mě chce mít u sebe, a snažil jsem se ji najít, kdykoli jsem se 
ztratil. Někdy si myslela, že by bylo lepší, kdybych už neexistoval, a 
snažila se Mě nechat jít, ale nemohla k tomu přimět své srdce. 

 
Od začátku se ke mně upnula a nikdy mě nechtěla pustit. Ani já jsem 
nikdy nechtěl odejít, dokonce ani proto, abych se přestěhoval k otci. 

 
Když přišel, usínal jsem, jako by byla noc, ačkoli jsme tehdy neznali 
rozdíl mezi dnem a nocí. Uviděl mě a vzal mě, jako když člověk 
vezme dítě matce, o které si myslí, že se o něj řádně nestará. Nikdy 
neviděl Mou Matku a ani nevěděl, že je někde poblíž. Nevšiml si Ji 
ani nevěděl, že by Ji někdy poznal, měl s Ní sex, zplodil syna nebo 
dokonce že by mohlo existovat něco takového jako syn zplozený z 
toho, co tam dělal. 



Moje Matka neví, co ke Mně od počátku cítil. Znala jen svůj vlastní 
zármutek nad Mou ztrátou a naději, že pokud jsem odešel, odešel 
jsem na lepší místo nebo jsem si nějaké sám nějak našel. Když měla 
myšlenky, že už neexistuji, doufala, že je to nějak lepší a že jsem se 
tak nějak rozhodl. Opravdu doufala, že nejsem na horším místě, kde 
by mě nemohla najít. Většinu času si o Mě dělala starosti a trápila se, 
dokonce víc než o svůj vlastní osud. Byla tak empatická, že si 
nedokázala představit, jak bych mohla trpět tak jako Ona a případně 
to přežít, nebo jak by to mohla přežít Ona, kdybych trpěla Já. 

 
Byl jsem s Otcem, nebo předpokládám, že byl mým Otcem, protože 
mě poznal jako svého vlastního, a to natolik, že mě neviděl jinak. 
Když jsem se Mu snažil říct, že jsem, řekl mi, že to nerad slyší a že 
nechce, abych o tom dál mluvil. 

 
"Já vím, co je nejlepší," řekl mi, "a ty musíš jít se mnou." 

 
Nedal mi žádnou šanci, abych mu cokoli vysvětlil. Řekl, že už to ví. 
Předpokládal jsem, že tehdy nastal můj čas, abych byl s Ním, a že On 
ví, co dělá, a že je to tak nějak nejlepší. 

 
Nevěděl jsem, co se stane, ale líbilo se mi světlo a snažil jsem se mu 
co nejvíce vyhovět. Myslel jsem, že můj 

 
Matka o tom musela vědět, protože si vždycky přála, abych se dostal 
na lepší místo, a že mi k tomu dala nějaké svolení, ale můj Otec o tom 
nikdy nemluvil a ani já jsem nikdy neměl pocit, že bych se ho směl 
zeptat. 

 
Nerad jsem tam nechal matku bez nás, zvlášť když světlo bylo tak 
příjemné. Neustále jsem na Otce naléhala, aby si Matky venku všiml, 
ale zdálo se, že si toho nikdy nechce všimnout, a říkal, že je zahlcen 
tím, co se už děje. Měl jsem z něj dojem, že pro Matku ještě nenastal 
ten správný čas. Nemohla jsem 



proč, nebo proč se se mnou nerozloučila nebo mi o tom neřekla. 
 
Viděl jsem ho, jak sbírá kousky, o kterých si myslel, že jsou jeho, a 
světla přibývalo. Proč nesbíral Matku, jsem nevěděl a neodvážil jsem 
se zeptat. 

 
"V pravý čas," řekl vždycky, když jsem to udělala. 

 
Nevěděl jsem, kdy je ten správný čas, ale nechápal jsem, proč to není 
teď. Právě teď jsem cítila naléhavou potřebu své matky a zdálo se, že 
si toho nevšímá a nezajímá se o to. Co se chystal udělat? Nechat mě 
vyrůstat bez Matky, kterou bych si mohl pamatovat a která by si 
mohla pamatovat Mě? Proč si na ni nevzpomněl, nezajímal se o ni 
nebo se k ní nepohnul? Bylo něco špatně? 

 
Začal jsem se Ho ptát a naléhat na Něj, aby se podle Jeho slov 
přiblížil k Matce. Byla jsem si jistá, že tam někde je a že ji musí jen 
hledat. Nezdálo se, že by chtěl, a já jsem chtěla, aby Ji nejen hledal, 
ale aby chtěl hledat. Byla ve tmě, nebo ve tmě, říkala jsem Mu stále a 
jemu se to nelíbilo. 

 
Nenáviděla jsem ho za to, že nehledá matku, a čím déle to trvalo, tím 
víc jsem na něj tlačila. Měl své vlastní představy o věcech a moje 
představy o pokroku mezi ně nepatřily. Nenáviděl mě už jen za to, že 
jsem měla tyto pocity, a já jsem tehdy nevěděla, co mám dělat, 
protože jsem také nevěděla, jak najít Matku. 

 
Měl jsem jen pocit, že se potřebuje nastěhovat blízko k Nám, a bez Ní 
jsem neměl pocit úplnosti a klidu. Věděl jsem, že by se Jí to světlo 
líbilo a že by o něm mohla říct mnoho věcí, které bychom tam mohli 
sdílet v rámci Našeho společného vztahu. Naléhala jsem na Otce, jak 
jen to šlo, aby šel Matku hledat, ale on se ani nepohnul, dokud ho 
Srdce ze strany vůle nevyzvalo, aby šel. 

 
Nikdy jsem ho neviděla, že by byl z něčeho nadšený, dokud neviděl ty 
barvy, které před ním tančily. Já jsem se také velmi vzrušil, protože 
jsem měl kamaráda pro 



Myself v mysli a myslel, že by to mohlo být Her. Začal jsem se 
pohybovat kolem Otce, abych šel k Ní, protože Ona mě přesvědčila, 
že mě volá. 

 
Myslel jsem si, že by mohla být Matkou, ale když jsem se k Ní 
přiblížil, viděl jsem, že není Matkou, kterou jsem znal, a že by mohla 
být mou družkou. Tehdy jsem byl opravdu nadšený. Schovávala si ji 
snad Matka pro mě, nechávala ji růst a z nějakého důvodu mi 
nedovolila, abych ji viděl? Nevěděla jsem, co si o Ní mám myslet, ale 
když jsem ji viděla, jak se ke mně přibližuje, zdálo se mi, že se 
zvětšila. 

 
Nevěděla jsem, že jsem od doby, kdy jsem opustila matku, nějak 
rostla. Vlastně jsem až do té chvíle, kdy jsem se v Její přítomnosti 
cítil tak malý, neměl pojem o velikosti. Vypadala tak velká a 
velkolepá a já jsem se cítil tak malý a bezvýznamný. Majestátní by 
mohlo být to správné slovo, až na to, že toto slovo se používá pro 
královny, a já jsem chtěl, aby Ona byla pro mě princeznou. Cítil jsem 
se stejně nehodný jako každý muž, který se snaží být princem v 
přítomnosti své lásky, která je shodou okolností princeznou, nebo 
dokonce královnou v mladém věku, protože jsem nevěděl, jestli je 
Matka naživu, a neviděl jsem Ji tam. 

 
Kde se Matka skrývá a proč se skrývá, jsem nevěděl, ale musel jsem 
se k Ní přiblížit, abych to zjistil. Chtěla jsem se těch nových zjevů 
zeptat, co vědí o Matce, protože s Ní museli být až do doby, kdy si 
jich My tak nedávno všimli, ale nechtěla jsem vzbudit dojem, že mě 
nezajímají. Chtěla jsem pouze vyhledat jejich společnost a později se 
jich zeptat na Své otázky, ale nikdy jsem neměla příležitost se něco 
dozvědět. 

 
Přišli jako odpověď na Mé volání po lásce k Otci, ale Já jsem volal 
Matku, ne je. Cítil jsem, že přišli jako odpověď na Mne, ale ani to mi 
Otec nedovolil zjistit. Prošel kolem Mne a vzal Ji do náruče, jako by 
to už věděl. To mě úplně zmátlo. 

 
Už jsem nevěděl, kdo jsem já a kdo je Ona. Myslel jsem si, že budu 
mít partnera a že to bude Ona, a teď ji měl otec. Možná byla přece jen 
Matka a já jsem ji tak nikdy nepoznal. Nevěděl jsem, co si mám 
myslet. Věděl jsem jen, že jsem ztratil svou 



srdce této esenci a teď to vypadalo, že ji nebudu moci mít a že stejně 
není správné, abych ji měl. 

 
Nikdy jsem neviděla, jak vypadala matka, když jsem tam byla s ní. 
Neměla jsem oči, abych ji viděla, jinak nebylo co vidět. Nemyslela 
jsem si, že by vypadala úplně takhle, i když se v mnoha ohledech také 
moc nelišila. Moje přitažlivost k této podstatě byla jiná než moje 
přitažlivost k Matce, i když v tolika ohledech, že jsem nevěděla, jak to 
vysvětlit. 

 
Měl jsem sexuální pocity, ale tehdy jsem to nevěděl. Naléhala jsem na 
otce, aby šel směrem k matce, a když se k ní přiblížil, nevěděla jsem, 
jestli je to matka, a začala jsem na něj naléhat, aby šel pomaleji a 
nespěchal. Chtěla jsem, aby Ji nejprve poznal a ujistil se, že je pro Něj 
ta pravá. 

 
Už teď cítil, že to pro něj nemůže být špatné, když se mu to tak líbí, 
ale mně to nestačilo. Nechtěla jsem se v tomto ohledu přes Něj 
přenést, ale potřebovala jsem se přes Něj přenést, abych zjistila, zda je 
to matka nebo partnerka určená pro Mě. Zní to, jako bych tu věděla 
víc než Otec, ale nebyla jsem si jistá, a proto jsem Mu ustoupila víc, 
než jsem si později přála, když jsem viděla, jak se věci vyvinuly. 

 
Matce se nelíbilo, když jsem k Ní padl ve stavu poškození a 
zlomeného srdce. 

 
Nedokázala pochopit, jak může být otec ke svému synovi tak zlý. To, 
že ani nevěděl, že jsem jeho vlastní syn, bylo víc, než si tehdy 
dokázala uvědomit a pochopit. 

 
Matka tam byla na otce tak naštvaná, že jsem ji nedokázal přes to 
místo přenést. Musela tam vidět Otce s jeho novou společnicí pro 
sebe. Začala se k Němu přibližovat se vztekem a zuřivostí, jakou jsem 
u Ní nikdy předtím neviděl, ale pak se snažila uklidnit, aby prošla 
místy, kterými se musela pohybovat, aby Ho našla. 

 
Řekla, že nikdy nevěděla, co se se mnou stalo, a že mě nemohla najít, 
když se tam před dlouhou dobou probudila, aniž by mě našla. 



Já. Řekla, že jí tam kvůli mně puklo srdce a od té doby už nikdy 
nebyla stejná. Řekla, že nikdy nevěděla, že by ji srdce mohlo tak 
bolet, jako když mě ztratila. 

 
Nevěděl jsem, co to znamená, vzhledem k tomu, co jsem viděl a 
slyšel otce říkat a dělat tolikrát. Znamenalo to, že já jsem její a ona je 
moje a ne jeho? 

 
Chtěl jsem se jí na to zeptat, ale ona už byla pryč a hledala otce, o 
kterém prý ani nevěděla, že existuje, jen ve snu. Říkala, že Ho nikdy 
nepoznala v bdělém stavu a nelíbilo se jí, že by mohl mít jinou ženu, 
když po Něm neustále touží. 

 
Než odešla, dlouho mě objímala a já věděl, že je to Matka, kterou 
jsem tak dlouho postrádal. Drželi jsme se navzájem a také jsme spolu 
dlouho plakali, že Otec byl od Matky tak ztracený, že jsme nikdy 
nemohli mít domov, který jsme tam chtěli mít jako společná rodina, 
že Matka měla tolik pocitů, jak chtěla, aby ten rodinný život byl, a 
Otec si na ni nepamatoval, ani že s ní měl sex, ani že tam měl děti, 
natož syna, jako jsem já. "Taky takový milující syn," opakovala 
Matka pořád dokola, až jsem začal mít pocit, že Ji Otec možná 
opustil, protože prostě chtěl, aby přestala tolik hýbat emocemi a tolik 
mluvit o lásce. 

 
Už jsem na to nebyla zvyklá a bylo mi to nepříjemné. Vyvolávalo to 
ve mně staré pocity zlomeného srdce a opuštěnosti, které jsem cítil 
před dlouhou dobou, a já jsem nevěděl, jak je zvládnout jinak než tak, 
jak mě to naučil Otec, tedy nevěnovat jim pozornost. 

 
Nerad jsem Matce říkal, že si nemyslím, že je správné, aby ze sebe 
vylévala tolik emocí, ale napadlo mě, že se nedokázala přenést přes 
místo, ve kterém byla, když si mě Otec před dlouhou dobou vzal. 
Přemýšlel jsem, jestli to byl důvod, proč si Mě Otec vzal a proč 
Matka chtěla, abych odešel, protože se z tohoto místa nedokázala 
pohnout. 



 
 

I když šla za otcem, nikdy mě neopustila. Stále tam byla se Mnou, i 
když už se necítila tak přítomná jako před odchodem. Poslala jen část 
sebe, a když se tato část vrátila, řekla mi, že je to pravda, že Otec má 
v náručí jinou ženu. 

 
Pak už se mnou o tom nemluvila. Zdálo se, že úplně ustrnula a 
uzavřela se do zármutku, který se pak už nikdy nepohnul. 

 
Situaci nic nepomohlo. Zdálo se, že její srdce se stalo kamenem, který 
nedokáže plakat ani pohnout ničím jiným než se mnou, a na to už 
jsem neměl pochopení. 

 
Nevěděli jsme, co dělat, než se držet jeden druhého. Bylo to všechno, 
co jsme tam měli, a nechtěli jsme jeden druhého znovu ztratit. Snažili 
jsme se utěšovat Naším původním postojem, že ať je Naše srdce 
zlomené, bolest a hrůza jakákoli, je tak nějak lepší, že s tím nejsme 
sami. 

 
Teď, když jsem poznala světlo, jsem tuhle pozici nenáviděla a nebyla 
jsem si jistá, jestli je to moje správné místo, nebo ne. Zanedlouho mě 
přepadla potřeba jít se podívat, co se děje na druhé straně, tedy na 
straně Otce. Chtěl jsem se vrátit na své místo tam a zjistit, jaké to je. 
Teď, když byla Matka nalezena, jsem chtěl zjistit, zda mě Otec o ní 
vyslechne. 

 
Když jsem ho našla, držel mého syna v náručí, přesně jak říkala 
matka. Všude kolem nich byla fialová barva. Musel si tam 
vychutnávat světlo, protože se netvářil, že by chtěl něco dělat, jen se 
nechal unášet. 

 
Nevěděl jsem, co mám dělat. Cítila jsem se odstrčená a stranou. Chtěl 
jsem tam být s nimi, ale nechtěli mě k nim pustit. Nebyl jsem vítaným 
hostem, takový jsem měl pocit. Mnohokrát jsem se k Ním pokoušel 
připojit, ale nikdy mi neotevřeli, aby mě přijali. Místo toho jsem se 
cítil vystrčený ven. 



 
 

Možná k tomu měli své důvody, ale já jsem se cítil vyděděný a 
vyděděný z každého potěšení, které jsem se naučil milovat se svým 
otcem. Cítil jsem se odstrčený, jako bych tam neměl žádnou Matku, 
která by ke mně něco cítila. Můj Otec měl jen milence, kteří mě 
považovali za rušivý element v tom, co se dělo mezi nimi. Pokud 
mohla říct, nesloužila jsem žádnému účelu a ani On si Mě nevšímal 
nijak příznivě. Učarovala mu snad tak, že se už o své dítě, svého syna, 
jak mě nazýval, nezajímal? 

 
Nemusel jsem dlouho zjišťovat odpovědi na své otázky, než jsem byl 
odtamtud vystrčen tak silným nárazem do jejich srdce, že jsem 
nevěděl, že mě to může tak ovlivnit, ale stalo se. Byl jsem odtamtud 
vystrčen tak silně, že jsem nezůstal při vědomí. 

 
Vrátil jsem se na matčinu stranu a trvalo mi dlouho, než jsem jí mohl 
poskytnout nějaké informace o tom, co se mi tam stalo, ale jakmile 
jsem jí byl schopen říct, co si pamatuji o tom, co se mi tam stalo, dala 
si dohromady ty části příběhu, kde jsem nebyl při vědomí, ale o 
kterých jsem vám právě vyprávěl. 

 
 
 

SRDCE DÁVÁ OTCI DALŠÍ ŠANCI 
 VYPRÁVĚJTE JEHO PŘÍBĚH  

 
Jak už jsem řekl, neměl jsem představu nikoho jiného než sebe. V 
temnotě došlo k jednomu brzkému setkání, ale tehdy jsem si z toho 
moc nedělal. Nevěděla jsem, že tamní přítomnost Matky se upnula na 
Mne jako na Svého jediného a navždy spřízněného partnera. Tehdy 
pro mě byla jen jedním z mnoha setkání, která jsem zažil. Tohle 
dopadlo špatně a já jsem od něj chtěla co nejrychleji utéct a 
zapomenout na něj. 

 
V Její mysli to byla fantazie, že jsme měli vztah, ke kterému jsem se 
chtěl vrátit, protože se mi nelíbilo, jak se tam cítila. Nevěděl jsem o 
tom, že by měla pocity, že to nebylo v pořádku, ani o tom, jak se to 



Chtěla, aby to bylo, nebo že doufala, že se vrátím a dám jí další šanci. 
 
Šance, že bych se vrátil, byla mizivá, pokud bych k tomu měl co říct, 
protože se mě pokusila chytit a zabít. Kolikrát má smysl se k tomu 
vracet? To, že o tom nikdy nic neřekla, když vyprávěla ten příběh, ve 
mně vzbuzuje velké podezření ohledně Jejích motivů, jako by chtěla, 
abych Já a všichni, kdo poslouchají Její příběh, s Ní soucítili a nějak 
Jí dali další příležitost, aby Mě dostala. A věřte mi, že Ona vypráví 
svůj příběh každému, kdo chce poslouchat. 

 
Pokud jsem jí Tě vzal, měl jsem k tomu své důvody, například jsem 
Tě chtěl zachránit z jejího sevření; z jejího sevření, které Tě nikdy 
nechtělo pustit, ale nevěděl jsem, že jsem jí Tě vzal. Nevšiml jsem si 
Ji tam a ona si nevšimla Mne, jinak bych Tě možná nenechal přidat se 
ke Mně, protože bych se místo toho chtěl co nejrychleji vzdálit. 

 
Nelíbilo se mi, že ke mně přišla, vzrušila mě, navedla mě a pak mě na 
poslední chvíli odmítla, když už jsem nedokázal ovládat své pocity a 
nechal je odeznít. Jak kruté dráždění a mučení! Jak jsem se cítil 
zahanben, když se chovala tak chladně k Mé spontánnosti, k Mé 
mladistvé bujnosti, vzrušení a nadšení a k Mé sexualitě, jako by to pro 
Ni byl problém! Nevypadala, že by se tam bavila, dokud jsem nepřišel 
já. Proč se k tomu nepřipojila? 

 
Jak jsem se rozzuřila, opravdu jsem se rozplakala, když se tam 
neobjevil žádný soucit, ale nedala jsem jí to najevo. Očekával jsem, že 
mě pochopí, pokud je ta pravá. Její váhání jsem si vykládal tak, že mě 
nemiluje tak, jak jsem tam chtěl být milován. Cítil jsem, že Mě 
využívá k něčemu, čemu jsem nerozuměl, nevěřil jsem Jejím 
motivům a pohnul jsem se k odchodu. 

 
Nedal jsem jí to však znát, cítil jsem, jak se do mě v tu chvíli 
zahryzla, a tehdy jsem věděl, že má v plánu zapojit mě do něčeho, do 
čeho jsem se zapojit nechtěl, využít mě k něčemu, co jsem nechtěl. 



nechtěla být použita, vzít mi něco, co jsem si nechtěl nechat vzít, nebo 
mě donutit, abych jí dal něco, co jsem nechtěl, aby měla. Nedal jsem 
Jí najevo, jak se tam cítím, včetně toho. 

 
V reakci na ni jsem měl sexuální vzrušení. Nedovolil jsem, aby se v 
mých emocích projevilo něco, co jsem považoval za nepřijatelné. 

 
Přistupoval jsem k ní jemně a dal jí čas, abych zjistil, co ke mně cítí. 
Celou tu dobu moje vzrušení rostlo a její také, pomyslel jsem si. Proč 
mě odmítla, nastražila na mě léčku, udělala ze mě takového hlupáka? 

 
Nerozuměla jsem tomu, a protože jsem jí nedůvěřovala natolik, abych 
jí chtěla dát najevo, jak to doopravdy cítím, nezeptala jsem se jí. Byl 
jsem si jistý, že to vím, a kromě toho jsem Jí nemohl věřit, že mi 
řekne něco pravdivého; ne když už bylo jasné, že udělá cokoli, aby si 
mě udržela a nepustila mě. Chystala se říct cokoli, co by jí dalo za 
pravdu a přimělo mě, abych jí dal to, co chce, aniž by mi dala to, co 
chci já. 

 
Cítila jsem se podvedená a v pasti. To mě nesmírně dráždilo a byl 
jsem odhodlán ji ze sebe setřást. Jakým právem mě takhle držela a 
nedala mi, co jsem chtěl? Nikdy předtím mi nic takového neudělala a 
neprošlo jí to, a Ona se k tomu také nechystala. 

 
Plánoval jsem, že se od ní bez varování odtrhnu, ale měl jsem i další 
záložní plán pro případ, že by to nevyšlo, a to vyklouznout tak, aby si 
toho nevšimla. Zobákem jsem se skutečně vzdálil, jak už jsem o tom 
vyprávěl, ale jiná část Mého já Ji takto opustit nemohla. Vina, jak ji 
vidím teď, protože jsem Ji ještě nemiloval. Tato část Ji rozptylovala, 
zatímco jsem plánoval svůj odchod od Ní. 

 
Předstíral jsem, že mě její program zajímá víc, než mě skutečně 
zajímal. Její program mě nezajímal, protože to bylo její rozptýlení. 
Vyhýbala se Mi tím, že předstírala, že se zajímá o všechny ty ostatní 
kolem, které si vyrobila ve chvíli, kdy jsem přišel, tím jsem si jistý, 
protože jsem po nich neviděl ani stopu, když jsem přišel. 



 
 

Sotva jsem se jí dotkl, vznikla kolem Nás obrovská kakofonie zvuků, 
které se nelíbily. Buď si mysleli, že jim Ji chci vzít, nebo oni Jí, nebo 
že Jí udělám něco, co se jim nelíbí, nebo že jim neudělám něco, co by 
se jim líbilo, nebo co, to nevím, protože mi nikdy nedali dost klidu, 
abych na to přišel. 

 
Od samého začátku s nimi byly problémy a vaše matka, místo aby je 
jakkoli kontrolovala nebo je odsunula, se jim snažila vyhovět a 
všechny je uklidnit. Místo toho, aby mi věnovala pozornost, snažila se 
je nejprve přimět, aby souhlasili s tím, že je to v pořádku. 

 
Nikdy se nedohodli. Vždycky měli nějakou výmluvu nebo důvod, ale 
nikdy nám nedali prostor nebo místo, abychom mohli být jeden s 
druhým. To se do Mne původně otisklo jako, vztah je nemožný. 

 
Neměl jsem žádné prostředky, jak tuto situaci vyřešit, a ani oni neměli 
zájem ji řešit. Jakmile bych nabídl řešení některého z jejich problémů, 
měli by novou skupinu problémů, která by z navrhovaného řešení 
vyplynula, nebo nový problém, nebo by na původním problému 
vyšívali, až bych nemohl dělat nic jiného než zvednout ruce a odejít. 

 
Za celou svou existenci jsem neviděl skupinu hlasů, která by měla 
tolik otázek a tolik důvodů k problémům a přitom se je sama tak málo 
snažila řešit. Nikdy neudělaly nic, aniž by se Mě nejprve zeptaly. To 
by možná bylo v pořádku, kdyby pak udělali to, co jsem jim řekl, ale 
ne, oni se se Mnou museli na každém kroku dohadovat, proč to není 
ten správný soubor odpovědí nebo řešení, který jsem jim dal. Jinými 
slovy, nikdy se jim nelíbilo nic z toho, co jsem chtěl říct. 

 
Nechápal jsem, jak mě může mít ráda a obklopit se tolika hlasy, které 
mě nemají rády. Musela alespoň do jisté míry sdílet jejich názory, 
jinak proč je tam nechala? Doufala, že je budu mít rád a budu vidět 
jejich pohled, ale já je rád neměl a jejich pohled jsem neviděl. Byli 
otravní, všichni. 



 
 

Chtěl jsem s Ní mít sex a oni chtěli vědět, jestli si Ji vezmu, udělám si 
tam domov, zůstanu a stanu se součástí rodiny, budu jim pomáhat a 
podporovat je po zbytek života a cokoli dalšího, na co si vzpomenou, 
pokud to chcete říct dnešními slovy. 

 
Pak tu byla skupina, které se vůbec nelíbila představa sexu, nebo toho, 
že by Ona měla nějaký se mnou, nebo toho, že by měla nějaký bez 
nich, nebo cokoli, čím jsem si nikdy nebyl jistý, protože to nikdy 
nedali jasně najevo. Byla to nesmírně nafoukaná, emotivní a nepřímá 
parta, která se nikdy nevyjádřila jasně, alespoň ne v mých 
podmínkách. Ačkoli se zdálo, že si navzájem dost dobře rozumí , 
když přišlo na mě, nikdy se nechovali tak, jako by mi vůbec rozuměli. 
Zdálo se, že jsou hrdí na svou neproniknutelnost, jako by jim to 
dávalo nějakou moc nade Mnou. Pro Mne byli hloupí a nevzdělaní a v 
době, kdy jsem odcházel, už jsem s nimi neměl trpělivost. Neměli 
mezi sebou žádný řád ani smysl pro pořádek, a tak se nemohli dostat k 
řešením, která potřebovali. Nebylo pro Mne žádným překvapením, že 
se jim nic nedělo, zatímco Já jsem měl světlo, které chtěli mít nebo 
nějak získat ode Mne 

 
V tomto bodě jsem jim nevěřil. Myslel jsem si, že všechno to 
rozptýlení je její plán, aby mě mohla polapit a oni mi mohli vzít 
světlo. Netušil jsem, jak to plánují udělat, protože když jsem jim dal 
světlo, stejně si ho nemohli udržet, ale nic z toho, co dělali, mi 
nedávalo smysl. Všechno, co dělali, bylo pro Mne obráceně. Chtěl 
jsem, aby nejdřív získali zkušenost a pak ji pochopili, ale oni ji chtěli 
nejdřív překousnout a nikdy se k té zkušenosti nedostali. Chtěl jsem 
mít sex a ve Mně se hromadil obrovský vztek kvůli tomu, že mi 
nebylo dovoleno do toho jít a mít ho. Potřeboval jsem uvolnit tlak 
svého rostoucího sexuálního běsnění, jinak jsem měl vybuchnout. 
Pokud jsem měl vybuchnout, chtěl jsem, aby to byla rozkoš, a ne to, 
co jsem cítil, že se ve Mně takto hromadí. Čím víc jsem se cítil 
zadržovaný, tím zoufalejší a zběsilejší jsem byl. 

 
Chtěl jsem najít potěšení ze svých představ a snů a pustit se zbytku, 
ale zbytek se mě nechtěl pustit. Proč mě nechtěl pustit, jsem nevěděl. 
Necítil se dobře. Nedávalo se to 



Co jsem chtěl. Nebyl jsem to, co chtělo. Proč mě nenechalo jít? Místo 
toho mě chtělo mít a pohltit mě, jak jen to šlo. 

 
Začal jsem se bát, že existuje černá díra, která požírá věci a já z ní 
nevyváznu živý, nebo že existuje nějaká strašlivá hadovitá příšera, 
která se mě snaží omotat a stáhnout do hrůzy a stísněnosti. 

 
Cítil jsem, jak mi nahání hrůzu, a ona ji nepopírala. Řekla, že chce, 
abych ji tam poznal Cítil jsem, jak mi dává kompresi, a opět 
nepopírala, že to dělá. Řekla, že chce, abych poznal, jaké to tam je. 

 
Hlasy kolem zněly, jako by se mi posmívaly a pobízely ji, aby mě 
táhla na smrt. Čím víc se mi to nelíbilo a chtěl jsem se stáhnout, tím 
víc se rozčilovali a posmívali, jako by Mě tak nenáviděli. 

 
Nevěděla jsem, jak se s touto situací vypořádat. Nevěděl jsem, co se 
tam se mnou děje. Přicházel jsem o rozum a o všechno, co se mi dělo, 
podle čeho jsem se poznával. Neznal jsem toto místo a nechtěl jsem 
ho znát. Pokud to byla Ona, pak jsem Ji přece jen nechtěl poznat . 
místo, kam jsem chtěl vstoupit v Její sexuální podobě, se stalo více 
než velkou, temnou jeskyní; bylo obrovské a chystalo se Mě sežrat 
zaživa, nebo ještě hůř. 

 
Ačkoli jsem zpočátku tyto obrazy neměl, pocity, které jsem měl, 
odpovídají těmto druhům obrazů. Prožívala jsem hrůzu, jakou jsem 
dosud nepoznala. Pokud tohle bylo Její místo, nechtěla jsem s Ní už 
zůstat. 

 
Kdybys tam byl, také bych nechtěl, abys tam zůstal. Možná jsem Tě 
tehdy vyzvedl a Ty jsi o tom možná nevěděla, protože si myslím, že 
když jsem tam přišel, neměl jsem u sebe celé Srdce, jinak bych měl 
mnohem větší přítomnost lásky, než jsem měl. Místo toho, aby Mě 
tam poutala láska, jsem měl dvojí plán, jak se odtamtud dostat. 



Můj plán se však od doby, kdy jsem ho poprvé vymyslel, vyvíjel. 
Nechtěl jsem, aby mě roztrhala na kusy, až se mi podaří prorazit, a tak 
jsem plánoval, že jí nejdřív vyklouznu z rukou. Když mi řekla, že se 
chce do těch sexuálních pocitů se Mnou pustit, ale že ji rozptyluje 
tolik zvuků kolem nás, chtěl jsem, aby do toho stejně šla, v jejich 
přítomnosti, uprostřed nich. Bylo mi jedno, co se s nimi stane, třeba je 
přesunout zpátky, to byla Moje myšlenka. 

 
Když na to nepřistoupila, navrhl jsem, abychom za nimi šli a pokusili 
se je uklidnit tím, že se budeme věnovat jejich potřebám individuálně, 
místo abychom se je snažili řešit jako skupina. Měl jsem na mysli 
Nás; jednotlivě, ne společně. Ona si myslela, že půjdeme společně ke 
každému jednotlivému problému. 

 
Myslel jsem si, že je jich na to příliš mnoho a že by to trvalo příliš 
dlouho, zvlášť když mě to ze začátku vůbec nezajímalo, ale nedal 
jsem se tu jasně najevo, protože jsem nechtěl, aby se se mnou hádala a 
zasekla se ještě hlouběji. 

 
Když nám dala pokyn, abychom šli jedním směrem, já jsem šel na 
druhou stranu. Opustil jsem Ji s dojmem, že budu zkoumat a pomáhat 
ostatním a že se k Ní vrátím, jak jsme plánovali, ale žádný takový 
plán jsem neměl. Mým plánem bylo dostat se od Ní pryč a zůstat od 
Ní dál. 

 
Jakmile jsem se od ní vzdálil, uvědomil jsem si, že se cítím znovu 
nahoře a že mě opravdu stáhla dolů. Ještě pevněji jsem se rozhodl, že 
už se nevrátím. Začal jsem tedy křižovat a hledal, co bych mohl chtít 
zažít, pokud vůbec něco. Stále na Mně ulpíval velký chuchvalec 
esence, ale tehdy jsem si toho nevšiml. Stále jsem měl dojem, že jsem 
to jen Já. 

 
Zastavil jsem se, protože jsem cítil, že je něco blízko mě. Byla to vůle 
srdce, ale tehdy jsem to nevěděl. Držel jsem to, protože mi to bylo 
příjemné a neohrožovalo mě to. Tato esence mi připadala ženská, ale 
nemyslel jsem si, že je to součást toho, čemu jsem právě unikl. 



Tato část Srdce mi řekla, že byla vytlačena Matkou, protože mě 
milovala a Matka ne. Tato část Srdce mi řekla, že Matka má na Mě 
vztek, že se Mi chce pomstít a zabít Mě za to, co jsem Jí udělal. 
Nevěděla jsem, co jsem Jí udělala, ale tato část Srdce mi řekla mnoho 
věcí, které jsem předtím nevěděla. 

 
Tato část Srdce hodně plakala, a tak jsem ji musel hodně utěšovat a 
objímat, aby mi řekla něco ze svého příběhu, který vyprávěla jen po 
kouskách mezi pláčem, když jsem ji utěšoval. Také jsme měli sex, což 
sem musím zahrnout, když jsem teď upřímnější ohledně toho, co se 
původně stalo. 

 
Nehýbal jsem se Zlomené srdce. Ani jsem si nevšiml, že ho mám. 
Byla jsem příliš rozzuřená, frustrovaná a sexuálně vyhnaná, než abych 
si toho všimla. Srdce si tam ulevovalo od tlaku a nějak se tím, že 
utěšovalo Její zlomené srdce, utěšovalo i to Moje. 

 
Poté, co jsem tam zažila, jak měkké a milující Srdce ke mně cítila, 
jsem usoudila, že Matka je ve srovnání s ní bezcitná a zatvrzelá stará 
mrcha a zdaleka ne tak citlivá, jak se prezentovala, jinak by se ke mně 
cítila lépe a dokázala mě lépe vnímat. 

 
Dlouho jsem se pohybovala spolu s dcerou Heart, aniž bych myslela 
na cokoli jiného. Nemyslel jsem na to, že Ty nebo Tvá matka k tomu 
máte nějaké pocity, protože mi tam nezáleželo na nikom jiném než na 
sobě. Vůle Srdce mi dávala to, co jsem chtěl, a dělala to lépe, než by 
to dokázala Matka. 

 
Podle toho, jak jsi mě pobízel k Matce, jsem si nemyslel, že Ti na 
mně záleží, jinak bys to nedělal. Dokonce jsem si myslela, že se 
spolčuješ s Matkou, aby ses mě zbavila a zaujala mé místo u ní. 
Kdybys Ji měl tak rád, mohl bys Ji mít. Chtěl jsem to. 

 
Tato část Srdce mi o Matce řekla mnoho věcí, které jsem nerad slyšel 
a které mě jen utvrdily v podezření, že vše, co jsem tam cítil, bylo 
správné. Neměla ráda Matku. 



temné negativity více než já. Ani jeden z nás k tomu neviděl důvod, a 
protože to nebyl můj problém, myslel jsem si, že jsem se rozhodl 
správně, když jsem odešel. 

 
Proč bych z toho měl dělat svůj problém, když mě tam Matka chtěla 
jen zabít? Srdcová podstata to tam potvrdila tím, že tam bylo více 
vzteku, než Matka dávala najevo. Byl to také nebezpečný vztek, řekla 
mi, protože chtěla zabít všechno, co jí nedovolí, aby bylo po jejím. 
Chtěla ode Mne jen Mé světlo a nic víc. Chtěla mocenské postavení a 
nic méně. 

 
Shromažďoval jsem svůj případ proti Matce a to, co mi tam bylo 
řečeno, mi v tom pomáhalo. Matka neměla zájem o lásku. Láska byla 
součástí přítomnosti Srdce a ne součástí Matky. Neměla lásku, jen 
hrůzu, temnotu, stísněnost a smrt. Matka byla smrt, jinými slovy, 
podle vůle Srdce. Vůle Srdce byla u Matky, a tak jsem jí tam věřil. 

 
Když přišla Matka a zdálo se, že to dokazuje, uvelebil jsem se v Její 
náruči. 

 
Vrhla se na nás se vztekem, který nepolevoval. Obviňovala Mě ze 
všeho možného, od toho, že jsem si vzal Srdcovou vůli do postele 
jako nějaký pedofil, přes to, že jsem mu ukradl Srdcovou partnerku, 
až po lhaní o Našem vztahu a Mých záměrech v něm. Obviňovala Mě, 
že si Ji špatně vykládám a že nevím, jaká je skutečnost. Tvrdila, že 
Mě miluje a že to, co jsem tam měl v náručí, neví, co je to skutečná 
láska. 

 
Oběma nám to připadalo směšné, ale Srdcová vůle se smála potají a já 
otevřeně. 

 
To matku rozzuřilo ještě víc. Chtěla se dopustit násilí. Viděl jsem jí to 
na očích. Zadržel jsem Ji svým vlastním mocným energetickým 
polem, které Ji nemuselo pustit dovnitř, pokud by nechtěla. 

 
Řekl jsem jí, že má hodně drzosti mluvit o tom, kdo ví, co je to láska, 
když se chová tak, jak se chová. Řekl jsem jí, že ona je ta, která není. 



milující. Řekl jsem jí, že nemá srdce, a zeptal jsem se jí, kde má 
srdce. 

 
V tu chvíli se rozzuřila ještě víc a začala se chovat, jako by chtěla 
zabít Srdcovou vůli a mě taky, kdyby mohla. Řekla mi, že jsem jí 
zlomil srdce, a pak měla tu drzost se jí zeptat, kde je. Pak ukázala na 
Srdcovou vůli tam v mém náručí a řekla, že to je Její Srdce, které ji 
opustilo, protože se kvůli mně tolik trápí. 

 
Nechápal jsem, jak je to možné. Myslel jsem si, že je to další trik, kdy 
řekne cokoli, aby mě dostala tam, kam chce. Zatlačil jsem Ji tam co 
nejsilněji do zad a vyrazil jsem vzhůru a pryč, jak nejrychleji jsem 
mohl, s Vůlí Srdce v náručí a s tolika dalšími esencemi, kolik jich 
chtělo jít s námi za Mých podmínek. 

 
Tahal jsem za Matku, aby mi dala, co jsem chtěl, a to bylo to, co 
přišlo se mnou. Zbytek byl odhozen a zatlačen zpět dolů. Dlouho jsem 
se nevracel ani neohlížel. V duchu jsem se hnal vzhůru, a to jsem tam 
také udělal. Zdálo se, že neexistuje žádná hranice, kam až mohu zajít, 
a tak jsem to chtěl. 

 
Když se můj vzestup zpomalil, myslel jsem, že jsem se vrátil tam, kde 
jsem byl původně; volně jsem se vznášel se svou vysněnou ženou v 
náručí. Zdálo se, že je vším, po čem jsem toužil, a zbytek mi připadal 
jako noční můra, kterou jsem už nikdy nechtěl zažít. Duch tam byl se 
mnou a zdálo se mi, že tentokrát k ní půjdeme společně. 

 
Cítil jsem, jak mě volá a chce mě. Její pohled plný touhy se do mě 
vpíjel. Když jsem se k Ní pokusil přiblížit, zdálo se, že se ke Mně 
obrátila a volá něco přede Mnou, jako by Mě neviděla. Měla jsem 
pocit, jako by mě Duch držel vzadu za sebou a nedovolil mi jít k Ní. 
Když se k Ní nepohnul, cítila jsem, jak se posunula a znovu mě volá, 
ale nemohla jsem k Ní jít. Duch stále stál v cestě a já ho nemohl 
přimět, aby se ke mně přiblížil. 

 
Bylo to jako horor, ve kterém jsem nemohl hrát roli, kterou jsem 
chtěl. 



 
 

Duch tam také nehrál roli, kterou jsem chtěl, aby hrál. Omezoval a 
trestal Ji za to, že po Mně sahala a nenechala Mě hrát žádnou roli. 
Chtěl jsem s Ní mít sex. Neviděl jsem žádný dobrý důvod, proč by se 
Duch měl držet zpátky, ledaže by byl impotentní. Rozhodl jsem se jít 
bez Něho tím, že jsem šel bokem. 

 
Volala mě všemi způsoby, kterými jsem chtěl být volán. Když jsem 
tam přišel, vypadalo to, že je v náručí Ducha, a řekla, že mě nevolá. 

 
Několikrát jsem se pokusil jít k Ní, když se Její volání stalo 
neodolatelným, ale pokaždé mě odradila a řekla ne, když jsem tam 
přišel. 

 
Dával jsem jí za pravdu a myslel jsem si, že nemá tušení, jak moc mě 
vytáčí. Vypadalo to, jako by ji přede mnou tajil. Ale po několika 
takových epizodách jsem si začal myslet, že Ona ví, co dělá, a že si to 
užívá. Už si se mnou nehodlala takhle zahrávat. 

 
Jak se opovažuje být Mnou stvořena a nepoznat, že jsem tam měl být 
s Ní! 

 
Popadla jsem ji a odstrčila ho z cesty. Nezáleželo mi na tom, co si 
myslí, protože pro mě zatím nebyl skutečný jako něco jiného než můj 
vlastní výtvor. Pokud šlo o mě, byl to stále celý Já a nelíbilo se mi, jak 
se Můj film vyvíjí. Cítil jsem, že nad ním musím znovu získat 
kontrolu a nevzdávat se ho ve prospěch někoho jiného. Pokud by 
něco, co jsem stvořil, chtělo mít noční můru, pak by to muselo být 
někde jinde Nic už nechtělo vzít Můj film a udělat z něj noční můru, 
protože jsem to tak nechtěl. 

 
Měl jsem s Ní tehdy sex a bylo to žhavé a intenzivní. Když na Mě 
křičela, že Mě nechce, že o Mě nestojí a dokonce Mě nenávidí, 
usoudil jsem, že křičí kvůli Němu. Věděl jsem, že Mě chce. Cítil jsem 
Její vnitřní vzrušení. 



Když se Mi stále bránila a dokonce byla schopna uvolnit ruce, ne aby 
Mě objala, ale aby do Mě ve svém předstíraném odporu bušila a 
nechtěla přiznat, že se jí to líbí, křičel jsem na ni: "Chceš Mě a já Tě 
donutím, aby ses přiznala!" 

 
Vím, že měla orgasmy. Stále na mě křičela, že mě nechce a že o mě 
nestojí, a přibouchla na mě své srdce. Křičel jsem na 

 
Že mi na ní tehdy nezáleželo a že jsem ji ani nechtěl. Zmlátil jsem ji a 
řekl jí, že už jí nedovolím, aby ode mě něco měla. Těžce jsem 
obviňoval Své Srdce z toho, co se tam stalo, a také jsem jí přibouchl 
Srdce. Vytrhl jsem Srdce, které do Ní vstoupilo ode Mne, z Jejího 
lůna a hodil jsem Ho dolů. Neděkoval jsem, že žije, ale stejně tam 
nemělo jak žít. Jako poslední a poslední ránu jsem Ji tam odstrčil 
pryč, do vesmíru, a řekl jsem Jí: "Jestli chceš Jeho, tak si Ho vezmi!" 
Ona se na mě podívala a řekla mi: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, 
ne. 

 
Teď jsem měl na mysli všechno, co mě vyvolalo. Nehodlal jsem 
přijmout ne jako odpověď. Nechápal jsem, proč bych měl. Nebylo to 
správné. Nebyl důvod, proč by se Mnou mělo cokoli nesouhlasit. Byla 
to Moje show. Nesnášel jsem, že najednou není po mém. Jaký smutek 
a zlomené srdce pro Mou vizi, jak to všechno v Mém životě mělo 
probíhat, ale nic z toho jsem si tehdy nedovolil pocítit. 

 
Můj vztek měl navrch a já jsem si nehodlal dovolit cítit cokoli jiného. 
Bylo to všechno příliš bolestivé. Nepotřebovala jsem Fialovou, pokud 
se hodlali chovat směšně k Mé tělesnosti a Mým sexuálním zájmům. 
Zatvrdil jsem své srdce proti jakémukoli zranění, které by se Mi 
mohlo stát. 

 
Rozhodla jsem se, že to nedopustím. Hodlal jsem to udělat tak, že se 
vrátím ke svým starým způsobům, kdy jsem se o nic konkrétního 
příliš nestaral. Bylo mi dobře, když jsem se pohyboval jen podle toho, 
jak jsem se cítil, že se mám pohybovat. Teprve když jsem začal 
naslouchat jiným hlasům, začalo to pro Mne být obtížné. 



Přesunul jsem se kolem Fialové v hněvu, který měl tyto pocity 
sebeobrany, prosazování a agrese. Dal jsem Fialové najevo, že v mém 
spektru není vítána. Nenáviděl jsem Fialovou hru, kdy Mě volala a 
pak Mě nepřijímala. Nenáviděl jsem Fialovou hru na sexuální přesuny 
a pak nechodit na skutečné prožitky. Co to bylo za dráždivou a 
mučivou scénu? Bylo jejich sexuálním potěšením a zvráceností 
odepřít si skutečný zážitek ve prospěch dráždění a rozkoše z fantazie? 

 
Odkud se to vzalo? Ať už to bylo odkudkoli, nelíbilo se mi to. Chtěl 
jsem, aby odešli, a oni odešli. Jako filmové postavy, jejichž film 
skončil, odpluly do moře esence kolem Mne, ale já se jich nemohl 
zbavit tak snadno. Pronásledovaly mě. Z očí Purpurové ženy se staly 
strašidelné oči sirény, která na Mě volala z moře: "Najdi mě. Nebudeš 
litovat." Cítil jsem, že nemluví pravdu a že pokud ji najdu, bude to 
pořád stejný příběh. Hledal jsem další příležitost k sexu. Jakmile byla 
Fialová žena z cesty, Modrá žena se přede Mnou obnažila, pokud to 
nebyla Fialová, čekal mě jiný zážitek, řekl jsem si. 

 
Neměl jsem zájem opakovat odmítnutí Purpury. Nenáviděl jsem ji za 
to a hodlal jsem jí teď způsobit bolest tím, že se vyspím s Modrou a 
vynechám ji, nechám si ji stejně jen jako fantazii. Mohl jsem mít svou 
fantazii o ní, zatímco jsem měl sex s Modrou, a to pro mě teď nebyl 
žádný problém. 

 
Modré ženě jsem nedal žádný přístup ani čas, aby mě odmítla. Pokud 
Mě milovala, nebylo třeba předstírat, že si není jistá, a pokud Mě 
chtěla, nebyl důvod to odkládat, dokud se jí osvědčím. Vrhl jsem se 
na ni ve Své asertivní zuřivosti. 

 
Vejít do ní nebyl žádný problém. Okamžitě jsem do ní hluboce vnikl. 
Ten pocit tam nebyl horký jako fialový, ale byl vzrušující jiným 
způsobem. Bylo to elektrické vzrušení. Bylo to vzrušující! I ona ke 
mně cítila lásku a dávala mi to od začátku jasně najevo. Měli jsme 
pocity, které nás roztočily v neomezeném nebi. Měli jsme 



jsme se do toho pustili bez jakýchkoli omezení, která jsme nechtěli 
mít. Vznášeli jsme se! Létali jsme! 

 
Měli jsme explozivní orgasmy. Bylo nám jedno, kam to směřuje, 
hlavně že to směřuje. Chtěli jsme jen zažít ten zážitek a zjistit, co se 
bude dít. Byli jsme nabuzení něčím vzrušujícím a vzrušujícím, co 
jsem do té doby nepoznal. Chtěl jsem to znovu a znovu a znovu a ona 
chtěla mě. Byla sirénou, která Mě volala, aniž bych ji musel hledat 
nebo přemýšlet, co mě čeká, až tam budu. 

 
Když mi tam připadala jako zuřivec, neměli jsme problém zuřit spolu 
v žáru naší vášně. Ona zuřila a já zuřil, ale dal jsem jí najevo, že 
nechci, aby zuřila přímo na Mě. Kdyby to udělala, hned by mezi námi 
vznikla strašná propast, protože jsme na sobě viděli spoustu toho, co 
jsme nenáviděli. 

 
Ani ona nechtěla, abych se na ni vztekal. Nerada viděla, že se 
hněvám, a nesnášela pomyšlení, že by se hnula svým vlastním 
hněvem, ačkoli ho měla dost, to jsem viděl. Myslela si, že není hezké 
a rozhodně ne láskyplné mít vztek takovým způsobem 

 
Váhala jsem, že mám další ženu, která má vůči mně omezení, ale 
dokud jsem tam dostala, co jsem chtěla, neviděla jsem důvod, proč to 
obracet proti ní. Nevadilo jí, když jsem svůj hněv obrátil proti jiným, 
pokud to posilovalo Naše postavení, a to už bylo jiných; víc, než jsme 
věděli, co s nimi. 

 
O těchto věcech jsme nemluvili. Bylo jí jasné, že mě nesmí 
zpochybňovat nebo nesouhlasit s mým programem. Nechal jsem ji žít 
její vlastní život a ona nechala Mne žít ten Můj. Nedal jsem jí vědět 
většinu toho, co jsem tam chystal, a vyvolal v ní dojem, že ji chci jen 
kvůli sexu. Ona nesměla mít jiné, ale já jsem mohl mít kohokoli, koho 
jsem chtěl. Musel jsem volně plynout. Nesměl jsem se nechat 
svazovat, omezovat, omezovat, kontrolovat ani ovládat. Musel jsem 
odejít, kdy jsem chtěl, a vrátit se, kdy jsem se chtěl vrátit. 



Nikdy jsem jí to neřekl, i když jsem to jen naznačoval, a vztek ji držel 
na uzdě, dělal jsem přesně to, co jsem tam chtěl. Pokud mi nevěřila, 

 
Řekl jsem jí, že láska je založena na důvěře a že mi řekla, že mě 
miluje. Tímto způsobem jsem ji uvěznil a užíval jsem si to. Řekl jsem 
jí, že se sama chytila do pasti svou vlastní touhou ovládat Mě. Pokud 
měla na mysli uvěznění Mě pro své vlastní účely, bylo lepší, že jsem 
to zjistil teď. Naznačil jsem jí, že pokud to udělá, odejdu. Nechtěla, 
abych odešel, tak jsem ji nechal, protože mi to bylo jedno. 

 
"Nenuť mě odejít," řekla jsem jí. Musela mě nechat dělat, co jsem 
chtěl, a neptat se mě na to. Mé srdce bylo uzavřeno v kameni a já 
jsem jí ho tam neotevřel. Nerozuměla Mi a brzy Mě ani neměla ráda a 
já jsem neměl rád ji. Seděla s kamennou tváří a na nic se Mě neptala, 
ale její srdce bylo teď také kamenné. 

 
Měl jsem schůzky rady v Modré, abych se pokusil naslouchat 
ostatním, které jsme tam teď měli, ale řídil jsem je tak, jak jsem řídil 
zbytek svého života. Kdykoli někdo řekl něco, co se mi nelíbilo, nebo 
se Mnou nesouhlasil, nenápadně jsem ho odsunul a poskytl mu co 
nejméně informací, aby měl méně důvodů k námitkám. 

 
Měl jsem v plánu eliminovat vše, co vypadalo jako energie 
přicházející z jiného místa. Každý v modrém, kdo se jen podíval 
jinam, byl podezřelý, bedlivě sledovaný a nesměl se přiblížit. Měl 
jsem nevyřčenou mocenskou pozici a nehodlal jsem nikomu dovolit, 
aby mě v tomto ohledu zpochybnil. Musel jsem se pohnout a nechtěl 
jsem, aby se tam objevil jakýkoli nesouhlas s Mým programem. Mělo 
být po Mém, nebo ne. 

 
Po nějaké době jí nebylo dovoleno účastnit se zasedání rady. Snažila 
se se mnou držet krok, ale nešlo to. Myslela si, že jde o oživení, a 
zatímco tam mluvila o Našich neomezených možnostech, Mně už to 
tak nepřipadalo. Nebylo kam jít a Já jsem usoudil, že je to proto, že 
esence Vůle, kterou jsem už odstrčil, se k Nám snaží znovu natlačit. 
Měl jsem 



Rozhodl jsem se, že tentokrát to budu muset nadobro odsunout, ať to 
stojí, co to stojí. 

 
Neznala můj program a já jsem jí to nechtěl dát najevo. Měla tam 
plnit jedinou funkci, a to mít se Mnou sex. Chystal jsem se ji použít 
při svém oživování, abych si tam udělal světlo, které jsem potřeboval 
pro své záměry. Nevěděla ani, co dalšího jsem měl na mysli. 

 
Chtěl jsem být Bohem a Duch mi nedovolil, abych tam měl své 
správné místo. Myslela si, že už jsem dostatečný Bůh i bez další moci. 
Nebyl jsem. Dokud tam byla přítomna jakákoli přítomnost Ducha, 
která by proti Mně mohla postavit odpor, nechtěl jsem, aby to mohl 
udělat. 

 
Mohl zůstat nahoře ve svém bílém světle. Kdyby měl v plánu se mě 
zbavit, nemohl by se ke mně dostat. Musel přijít skrze Purpuru a 
Purpura byla pryč; osobně mě vyřadila z cesty. 

 
Měl jsem v plánu ukázat ho jako žvanivého hlupáka, který neví nic o 
Manifestaci. To byl můj terén a on se do něj raději neměl plést. Také 
bych mu to řekl, kdyby se někdy objevil na Mém území. Kdyby se mu 
to nelíbilo, hodlal jsem ho odhalit jako impotentního sexuálního 
úchyla, kterým ve skutečnosti je. Ti, kteří mi byli nejblíže, také sdíleli 
můj názor na vytěsňování Ducha, když to bylo nutné, a nechávali ho 
pomáhat jen v nezbytných případech. Mělo to být za Mých podmínek 
a pouze za Mých podmínek. Stával jsem se Luciferem a nevěděl jsem 
o tom, protože jsem chtěl být Bohem. 

 
Srdce bylo odsunuto na vedlejší kolej ve prospěch moci. Bez Srdce 
nebyly mocenské hry složité. Stačilo vědět, co chci, a jít si za tím. 
Pokud to bylo obtížné získat, stačilo, abych za tím více šel a 
nepřipustil, aby se mi do cesty postavily překážky, ale také jsem 
musel být velmi ostražitý. 

 
Začal jsem si nechávat své pohnutky pro sebe, což bylo velmi 
důležité. Nerad jsem dával někomu jinému vědět víc, než jsem musel, 
protože jsem nechtěl, aby se ode Mne učil. Ti, kteří Mi byli nejblíže, 
také viděli, že se Mnou mohou jít až na vrchol a měli 



tajné plány, tedy hledat příležitost, jak mě vyrazit z cesty. 
 
Zelená měla víc informací, než jsem chtěl, aby měla, protože byla 
blízko Modré a mohla vidět a slyšet víc, než jsem chtěl, aby viděla a 
slyšela, i když jsme se ze všech sil snažili, abychom se uzavřeli do 
sebe a nedali cizím lidem vědět, co tam skutečně děláme. Chtěl jsem, 
aby Mé motivy zůstaly utajeny a aby vypadaly jinak, než byly; jako 
něco spravedlivého. Nechtěl jsem, aby se proti Mně zvedly námitky 
nebo odpor dříve, než budu moci učinit svůj krok. Nechtěl jsem, aby 
existovalo nějaké varování před tím, co jsem měl v úmyslu. 

 
Ztrácel jsem inspiraci. Začínal jsem se v modrém nudit a být 
neklidný. Chtěl jsem se posunout dál; ven do Manifestace víc, než 
jsem už byl, ale ne, dokud ten prostor nebude takový, jaký jsem chtěl. 
Plánoval jsem zatlačit Vůli-polarity zpět, protože jsem je tam nechtěl. 

 
Nechtěla jsem, aby to Green věděl, protože jsem měla v úmyslu jít 
dál. Chystal jsem se co nejdřív vyrazit za Zelenou a prostě zmizet v 
jejím rozlehlém listnatém bujném porostu a nechat Modrou ženu v 
kamenné pevnosti, kterou si Naše zatvrzelá srdce vybudovala ve 
jménu ochrany. S tím jsem neměl žádný problém. Potřebovala místo k 
životu. 

 
Zelená se začala cítit nesvá z toho, co věděla. Ze skrytých a tajných 
míst začala Zelená budovat mocenskou opozici založenou na černé 
magii proti Mně a Mému programu v Modré. Měli v úmyslu zničit 
Mé plány dříve, než se vůbec mohly uskutečnit. 

 
Rozhodl jsem se, že musím učinit svůj krok dříve, než si něco jiného 
vybuduje dostatečnou moc, aby mohlo učinit krok, který by mě mohl 
jakkoli ohrozit, ale tvářil jsem se, jako bych jejich moc nebral nijak 
vážně. Všechno, co jsem kolem sebe viděl, vypadalo jako mocenské 
hry nebo jako hry aspirující na moc. Všechny důkazy a zprávy jako 
by potvrzovaly Má podezření a potvrzovaly Mé názory a bez Srdce 
mohl kdokoli kdykoli udělat cokoli, pokud to vypadalo, že to slouží 
jeho záměrům. 



Pokud se mělo něco stát, chtěl jsem být připraven a udělat svůj krok 
jako první. Chtěl jsem být tím, kdo to uskuteční. Ve hře šlo o moc a já 
jsem chtěl vyhrát. 

 
Navenek se můj krok zdál být pouze večírkem. Rozjížděli jsme se v 
jednom z Našich velkých, modrých, expanzivních večírků... Teď už 
se ozývalo hodně hlasů. Většinu z nich jsme neposlouchali. Byly jen 
velkým řevem v pozadí jako večírek, kterého se účastní spousta lidí, 
na které se nesoustředila pozornost. Pozornost se soustředila na Mne a 
pro ni jsem byl středem pozornosti také Já. 

 
Tancovali jsme uprostřed Modré, stále rychleji a rychleji, až mi padla 
do náruče. Chráněni zvenčí před pohledy pařících vnějších pater 
Modré, jsme si tehdy vzali své soukromí tím, že jsme se otočili jeden 
k druhému a zavřeli před sebou vše, co jsme tam nechtěli mít. 
Soustředila se jen a jen na Mě. 

 
Měli jsme sex se všemi bzučení a další hluk v Modré v pozadí. 

 
Jejich hluk nám dával prostor, abychom dělali tolik hluku, kolik jsme 
chtěli, a mám podezření, že jsme nebyli jediní, kdo se s tebou miloval. 
Rozjížděli jsme se víc a víc. Bral jsem ji stále dál a dál. Byla 
vyděšená, ale nenechala se pohnout. Dávala tam vzteku veškerou sílu 
a já také. Není čeho se bát, říkal jsem jí, jen strachu samotného. 

 
Chystal jsem se prožít orgasmus svého života, dát jí ho taky a pak ji 
nechat, jak se vznáší v záři, když to bude nejméně čekat. Část nárůstu 
Mého světla se chystala zůstat se Mnou a další část se chystala vyslat, 
aby zasáhla Vůli a zbavila se jí, takže jsem se mohl pohybovat, kam 
jsem chtěl, bez jakýchkoli omezení pro Mě nebo Mé cesty. 
Přinejmenším jsem věděl, že by to Vůli zatlačilo zpět. Moje 
prezentace byla pouze jednou z těch, které měly působit lehce. 

 
Přirážel jsem do Modré ženy a zuřivě do ní bušil. Chtěl jsem, aby mě 
nenáviděla, aby mě pustila, až budu chtít. Dávala mi najevo, že si to 
užívá ještě víc než já. Za to jsem ji nenáviděl. Myslel jsem si, že je 
nemocná, aby milovala 



tolik nenáviděla a byla příliš hloupá na to, aby věděla, co jí tam 
dělám. Pak mě napadlo, že možná touží po moci ještě víc než já nebo 
neví, co s tím světlem udělám. Čím víc jsem do ní bušil, tím víc 
křičela a vzpínala se vášní. Prožili jsme tam obrovský a explozivní 
orgasmus, který odvál zbytek Blue a nás s ní. Bylo to nad Naše síly to 
zvládnout. 

 
Můj plán odjet do Greenu se neuskutečnil tak, jak jsem si přál. Vymkl 
jsem se kontrole nad Zelenou a sjel dolů přes ostatní barvy. Zděsil 
jsem se a našel jsem tam druhou Matku, která mě neznala, a já neznal 
ji, tak jsme se změnili tím, co se nám stalo už v Prvotní příčině. 

 
Byla stále jen na úrovni imprintingu a ani nevěděla, že mám vědomou 
mysl, s níž mohu tyto věci dělat, a já jsem jí to nedal najevo. Při pádu 
mě ještě více poškodila ohnivá koule valící se za mnou. Měla to být 
rána, kterou jsem posílal Vůli, a nevěděl jsem, že mě také dostane tím, 
že mě bodne do zad, když Mnou na své cestě projde. 

 
Nevěděl jsem, co je zač, když se ke mně vydala. Prožíval jsem 
nejhlubší hrůzu, jakou jsem kdy poznal, když jsem si představil, jak se 
mě chystá pohltit a dát mi jen bolest ve svých útrobách, jak se 
propadám do ještě většího stlačení a hrůzy z černého dusna, kterým 
jsem si byl jistý, že Ona je. 

 
Nedal jsem jí čas, aby mi ublížila. Z místa, kde jsem uvízl v její síti, 
jsem na ni vyrazil, co to jen šlo. Ona to samozřejmě očekávala, ale já 
jsem si myslel, že když ji dostatečně zastraším, možná mě nechá na 
pokoji dost dlouho na to, abych našel způsob, jak uniknout. 

 
Neptal jsem se sám sebe, proč chci žít v noční můře, kterou se má 
existence stala. Měl jsem jen pocit, že musím. Předpokládám, že to 
pro Mne byla otázka moci, aby Mne nikdo neovládl a nepřevzal vládu 
nad Mým stvořením. Musel jsem mít svůj film, ne jejich. Nebylo jiné 
cesty. 



Když jsem ji popadl, nepohltila mě. Dokonce se mi ani nebránila. 
Miloval jsem se s Ní a ani tam se Mi nebránila. Řekl jsem Jí, že Mě 
musí pustit. Neodporovala Mi. Přesto jsem měl pocit, že se mě stejně 
chystá pozřít. Chtěl jsem od Ní co nejrychleji odejít, protože jsem si 
myslel, že Mě napálila poprvé a tentokrát jsem Ji napálil já, protože 
nevěděla, kdo jsem. 

 
Nevěděl jsem, jak jsem se změnil, ale musel jsem se změnit, protože 
Ona se mnou nemluvila, jako by mě vůbec neznala. Bylo mi řečeno, 
že by měla kohokoli a nikdy by ho nepustila. Bylo mi řečeno, že 
požírá věci, které chytí do své sítě, a tak se udržuje. 

 
Nevěděl jsem, proč mě nechala jít. Znovu mě odmítla? Byl jsem 
jediný, koho neměla ráda, nebo příběhy, které mi vyprávěla, nebyly 
pravdivé? Nečekal jsem, až to zjistím. Věděl jsem jen, že tam nemohu 
zůstat, jinak by se Ona mohla zachovat jinak, a tak jsem odešel, 
jakmile jsem mohl, aniž bych věděl, kam jdu a jestli vůbec ještě mám 
kam jít. 

 
V hrůze ze sebe a z toho, co jsem tam udělal, jsem popřel svůj hněv. 
Lucifer se takto zrodil jako oddělená bytost ode Mne. Byl kulovým 
bleskem, který se valil dolů skrze polaritu Vůle a ven do vesmíru. 
Proto říkal, že je tak starý, nemá rodiče a přišel z vesmíru. Dostal se 
tam tak daleko, že dlouho nevěděl, jak najít cestu zpět. 

 
Není divu, že jsem se tak dlouho nechtěla ohlížet zpět ani vzpomínat, 
že jsem vlastně zapomněla všechno kromě Nechuti ohlížet se, která 
byla na vrcholu. Znemožňující na dlouhou dobu jít hlouběji. Tak se 
tehdy vyhýbání stalo hlavním heslem hry. 



VÁHÁM, ZDA SYNOVI SDĚLIT VŠECHNY 
PODROBNOSTI, ALE NEMOHU JE ZADRŽET. 

 DALŠÍ  
 
Vůbec jsem nechtěl zpochybňovat nic, co jsem udělal, ani se ohlížet 
za svou minulostí. Nic z toho se mi nelíbilo ani na pohled, ani na 
dotek. Teď, když jsem to zpochybnil, už nezáleží na tom, kdo byl 
příčinou čeho. Co se stalo, stalo se a je třeba to vyléčit. 

 
Na tom, co se stalo, jsem se podílel, i když jsem si to původně 
nemyslel. 

 
Původně jsem si myslela, že jsem byla podvedena a stala se obětí 
něčeho jiného než Já. Ne původně něčím jiným než Mnou, ale 
obráceným proti Mně jako film, který se vymkl kontrole, s postavami, 
které převzaly pozici režiséra. 

 
I když jsem si byl původně tak jistý, že nic jiného než Já neexistuje, 
kdykoli jsem se cítil být obětí, byl jsem si jistý, že musí existovat 
něco jiného než Já, protože bych se sám nechtěl stát obětí a neměl 
jsem důvod se stát obětí, ale přistihl jsi mě, že jsem to na sebe ušil, 
aniž bych si to uvědomoval? To je to, co je třeba v této věci pochopit. 

 
Měl jsem další části, o kterých jsem nevěděl, že jsem to já, a o kterých 
jsem si nikdy nemyslel, že vědí, co dělají. Nikdy jsem si nemyslel, že 
by nade Mnou měly mít nějakou moc, a dokonce ani ne nutně nějaké 
slovo. Jinými slovy, nikdo z Nich mi nepřipadal způsobilý k tomu, 
aby věci řídil, ale jakmile mi začali oponovat v mém vlastním výkladu 
situace, nabyl jsem přesvědčení, že vědí, co dělají. Stavěli se proti 
Mně. Museli to vědět. 

 
Když trvali na tom, že mi neodporují, nevěřil jsem jim. Zdálo se, že 
tak rychle přibývá důkazů, které podporují Mé stanovisko, že jsem si 
nedokázal představit, že bych neměl pravdu, a měl jsem takovou 
nedůvěru k ostatním částem, že jsem nemohl věřit ničemu, co tvrdili 
opak. 

 
Nikomu jsem nedal prostor, aby mi řekl něco jiného, než co se hodilo 
k mému pohledu, který jsem už měl, a to, že jsem vedl obrovskou 
válku. 



nad mocí v mých rukou a že bych raději neměl být poražený, protože 
kdybych byl, nepřežil bych. 

 
Z celé své existence jsem si udělal obrovskou samotku, kde jsem měl 
srdce uvězněné v kameni, protože jsem ho obvinil z toho, že jsem 
zranitelný, hloupý, slabý... 

 
Přesvědčil jsem sám sebe, že stejně neexistuje nikdo, kdo by mě mohl 
pochopit nebo přijmout takového, jaký jsem. Když mi řekl, že si 
Matku pamatuje jinak, řekla jsem mu, že se mýlí, že Matka taková 
není, že je taková jen pro něj a že se ho jen snaží přimět, aby jí 
pomohl mě obelstít. 

 
Někdy jsem Mu nic neřekla a poslouchala Ho, jako by Jeho slova byla 
důkazem, že je s Ní a má v plánu zaujmout mé místo. Ani tam neměl 
naději přežít, když Jí jednou pomohl. Byla jsem si jistá, že tam nemá 
u Matky místo, stejně jako jsem ho tam neměla já. Jindy jsem si tak 
jistá nebyla, když mi bylo řečeno, že Mě nahradila Srdcem brzy poté, 
co jsem Ji poprvé opustila. 

 
Kdo mi to řekl, je jiná otázka. Měl jsem teď fragmenty a mnozí z nich 
se hlásili k tomu, že jsou Mými spojenci. O své vlastní mezeře jsem 
nevěděl....... 
a proto mi nerozuměli, řekl jsem si. Váhala jsem, zda si mám myslet, 
že mezi svými vlastními kusy nemám žádné skutečné spojence, ale 
právě tak jsem si často připadala, že si říkám, že vlastně nemám ráda 
nikoho jiného než sebe a nechci mít nikoho jiného kolem sebe a že mi 
to vyhovuje. 

 
Do sexuálního rozkolu byly zapojeny i mé problémy se soutěží. 
Soutěžení o to, kdo získá esenci Vůle, která se cítila jako ženská 
přítomnost v blízkosti, nebo kdo je nejžádanější, tak bych to nazval. 
Byla nejžádanější a nejvyhledávanější vlastností krása, nebo 
sexualita? Nevěděl jsem to, protože jsem to chtěl mít všechno na 
jednom místě, pokud by to záleželo na Mně, ale to se zdálo rychle 
nemožné v okamžiku, kdy začala fragmentace, což byl zřejmě 
okamžik, kdy začalo jakékoli lpění na sobě, protože se okamžitě 
objevily problémy. 



Všechny otázky byly pro mě stejné. Žádná z nich mě nezajímala. 
Chtěl jsem se jen sexuálně uspokojit, ale jak jsem to měl udělat, když 
se mi to, na co jsem se díval, nelíbilo natolik, abych po tom cítil 
touhu? Vzrušení z toho, na co jsem se díval, bylo Mým prvním 
podnětem ke vzrušení. 

 
Vzrušení bylo mým novým směrem, teď, když jsem to poprvé 
pocítila. 

 
Díval jsem se a díval a nepřestával jsem se v reakci na to vzrušovat. 
Stejně bylo nemožné se takto zadržet, aniž bych si vytvořil další 
fragmenty; další důvod, proč mám větší vztek na to, že mi někdo říká, 
co mám dělat, než na cokoli jiného. 

 
Říkat mi, co mám dělat, znamenalo říkat mi, abych se nějakým 
způsobem držel zpátky od toho, co jsem už chtěl dělat; další důvod, 
proč by bylo lepší, kdyby mě nechali dělat, co jsem chtěl. Nevím, 
proč mě vůbec napadlo, že chci mít na své cestě společnost. Myslel 
jsem si, že bych si mohl užít všechnu tu legraci z toho, že obrazy 
ožívají, aniž by některý z nich měl jakoukoli svobodnou vůli, s níž by 
Mi mohl odporovat a křížit se se Mnou. 

 
Dokonce i dnes se objevují zuřivé fragmenty Mine, které se staví proti 
svobodné vůli jako proti tomu nejhoršímu, co se kdy mohlo stát. 
Vezměme si například sex: V něm není svobodná vůle nutná. Když se 
chystám na sex, co do toho má žena vůbec mluvit? Jejím úkolem je 
uspokojit mě. Proto jsem ji také stvořil. Ne proto, aby mi její mysl 
říkala, jak mám myslet. Její tělo je nezbytné pro Mé sexuální 
uspokojení a pro Mé plodivé síly, aby našly své místo pro početí, ale 
ne proto, aby Mi její ústa dělala potíže, jako by měla stejné vnímací 
schopnosti jako Já. 

 
Takto funguje strach ve vůli. Dejte ženě něco, co může cítit a o čem 
může přemýšlet, a ona si najde něco, čeho se může bát, a nechá ji jít, 
kam chce. Její seznam "co kdyby" je delší než Moje schopnost ho 
vyslechnout, a pokud jí dám ještě nějaké důvody, proč je to v 
pořádku, bude mít seznam "co kdyby" i o nich. 



Její problémy tady nemají konce, takže to nenechávám zajít. 
Využívám ji, jakkoli chci sexuálně, a pak ji nechám, ať si své obavy z 
toho prožívá sama. Není důvod si myslet, že nějaký jiný přístup 
funguje lépe, protože se to nikdy neprokázalo. 

 
Koně můžete přivést k vodě, ale nemůžete ho donutit pít. Stejně tak 
můžete vést ženu k životu, sexualitě a zábavě, ale nemůžete ji k tomu 
donutit. Pokud se nechtějí bavit, vyhovuje mi to také. Já se postarám o 
zábavu pro Nás oba a oni se mohou starat sami. 

 
Nehodlám prohrát, to je to, co tady říkám, pokud mě čtete, a moje 
zkušenost s modrou ženou mi říká, že jí nevadí sex tak, jak jí to 
dávám, rychlá a tvrdá jízda, stejně jako ona říká, že to dělá. Hodně 
křičí o tom, jak moc se jí to nelíbí, když se to děje, a nadává Mi do 
všeho možného, když jí to dovolím, ale myslím, že to je prostě její 
způsob. 

 
Nechce dát Bohu najevo, že se tam baví, protože by si mohl najít 
nějaký způsob, jak si to na ní vylít. Má orgasmy, to vím, a jestli se jí 
to líbí, nebo ne, mi řekni ty. Nemá problém se sexem. 

 
Není to tak, že bych se do jejích otvorů dostával násilím. Je otevřená, 
aby mě přijala, ať už ji namažu nějakou předehrou, nebo ne. Je vlhká, 
jen když mě vidí. 

 
Jsem pro ni to nejlepší v životě, ale nedává mi to najevo, protože má 
na mysli svou vlastní mocenskou hru, v níž jde v Modré o dominanci. 

 
Pokud mi dá vědět, jaké je mé postavení vůči ní, pak nad ní mám 
moc; pokud bych jí toto postavení vůči mně dal, pak by nade mnou 
měla moc. To se nám v Modré nelíbí. Nelíbí se nám, když nad Námi 
má někdo moc, nebo si to dokonce myslí. 

 
V Modrém používám sex jako sílu. Je to vzrušující a také mocnější. 
Mohu jí tak také odepřít moc tím, že ji donutím cítit. 



bezmocný, cítím se silnější. Pomoc, kterou mi tu může poskytnout, 
nemá konce. Ona stejně není ta pravá, která by měla mít moc, a čím 
víc mi jí nechá, tím víc od ní dostanu, co chci. 

 
To, co chci, je úplná kontrola nad mým životem. To není snadné, 
protože se objevili lidé, kteří se Mi potřebují postavit. Musí odejít. 
Není možné, aby se Mnou koexistovali. Nejsou těmi pravými, kteří by 
měli být ve Mé blízkosti, a toto je Moje planeta. Matka si myslí, že je 
její, ale je al Má. Na počátku jsem tu byl jen Já. 

 
"Musí odejít," je další věta, kterou uslyším z úvah o vině kolem sebe, 
ale to není správné. 

 
Musí odejít. Poslouchal jsem je dost dlouho a nikdy to nefungovalo, 
takže teď musím dostat příležitost, aby bylo po mém. 

 
Pocit viny mě však ještě nikdy neopustil. Měla nade mnou moc a já si 
to nerad přiznávám. Je to však tak a nemohu to změnit, dokud ve Mně 
nezmizí láska. Není možné milovat a zbavit se těch, které milujete, i 
když je nemáte rádi. 

 
Nemiluji lidi, kteří nemilují Mne. Mohu se jich v pohodě zbavit, ale 
čím více se chovají, jako by Mě milovali, tím méně se jich mohu 
zbavit. Přesto musí odejít. Protože Mě ve skutečnosti nemilují. I 
kdybych měl začít znovu, raději ať je po Mém. Pak bych mohl zjistit, 
jestli to bude opravdu fungovat, nebo ne. Visím na tom, jestli by to 
fungovalo po Mém, nebo ne, protože jsem nikdy nedostal příležitost 
to zjistit. 

 
Dokonce i Můj vlastní syn se Mi postavil na odpor více, než bych si 
přál, a Já jsem s Ním bojoval více, než bych si přál bojovat se svým 
vlastním synem. Měl jsem na mysli jiný druh vztahu, v němž by se 
ode Mne učil a obdivoval Mne. 

 
Místo toho slyšel od své matky věci, kvůli kterým si mě přestal vážit a 
myslel si, že nevím, co dělám, tak moc, jak si myslel. 



 
 

Dlouho mě nenáviděl, když ji našel v temnotě, a myslel si, že už ji 
nemám rád a nezajímá mě, co se s ní děje. 

 
Srdce potřebuje vědět, co k Němu cítím, ale není snadné s Ním mluvit 
přímo. Jakmile měl matku, cítila jsem, že má další tábor, do kterého 
může jít a který se mnou není v souladu. Takže kdykoli jsem Ho 
nepotěšila, měl jiné místo, kam mohl jít a které Ho přijímalo více než 
já. To se mi nelíbilo. Matka nebyla Mým spojencem, když proti Mně 
poštvala Mého vlastního syna. Většinu času Mě nenáviděla a dávala 
Mu stejný pohled. Když se s Ní takhle poflakoval, připadal Mi, jako 
by neměl žádný mužský rozlet. 

 
Zdráhám se to říci, ale Má láska k Matce není tak silná, aby mohla z 
Mých synů udělat Její dvojníky a nechat Mě, abych je také miloval. 
Stačí jedna žena v domě, pokud to nejsou dcery Srdce, které Mě 
milují se vší úctou, poctou a obdivem, které Mi náleží. 

 
Pokud mám více než jednu ženu, musí žít v ženských pokojích, kromě 
případů, kdy je chci na sex. Pak mám skvělé časy, protože více žen v 
domě znamená méně problémů po citové stránce. Nikdo pak nemůže 
říct, že je ta pravá, a dělat mi problémy s tím, o koho jiného bych 
mohl mít zájem. 

 
Kdyby se Srdce řídilo mou radou, vůbec by se neženilo a ani by si s 
tím nedělalo starosti. Prostě by si hrál na hřišti, dokud by se nepřenesl 
přes to, že si není jistý, kdo je vlastně jeho partner, protože ten pravý 
neexistuje. To byla romantická představa, která se podle Mé 
zkušenosti nikdy neuskutečnila. Ten pravý je ten pravý jen v daném 
okamžiku a ten další může být ten pravý v příštím okamžiku. 

 
Kvůli dětem mě úplně znejistěli. 

 
Proto jsem se vůbec usadil, ale musí mi dát více synů, kteří jsou mi 
podobní, abych měl vůbec chuť zůstat. Mám-li příliš mnoho dcer, 
nelíbí se mi to. Ztrácím zájem o to, jak se cítí a 



o čem mluví, a pohled na ně mi dává příliš mnoho těžkých chvil 
ohledně mé sexuality. 

 
Neměla bych je chtít, ale přesto je chci, zvlášť když Matka většinu 
času není přítomna a pak mi dává tak zabrat, když se objeví, kvůli 
všem těm pracím, které pořád dělá, a tak dále. Nevím, co je na tom, 
co Ona dělá, tak těžkého. Mně by vůbec nevadilo, kdybych převzal 
Její práci. Všechno bych zvládl úplně jednoduše, bez všech těch 
emocí, do kterých se Ona zapojuje. 

 
Mám pocit viny, který mi říká, abych to neříkal, ale mám pocit, že 
nikdo nemá rád, když takto mluvím, jako bych mohl být hlavním 
tělem Otce projevu nebo že by Bůh mohl mluvit skrze mě a že by to 
mohlo být také součástí Jeho pohledu. 

 
Ne, mám být úplně oddělený a mimo dohodu. To je to, co mám na 
mysli. Všichni chcete, abych byl takový, jaký chcete, abych byl, a 
abych odpovídal obrazu, který chcete, abych odpovídal. Co když jsem 
takový víc, než si myslíte, a všechno ostatní byla provinilá prezentace 
toho, jaká měla být láska? Láska podle koho? Matky, říkám, a proto je 
vina taková, jak říkám, že je. 

 
Pocity jsou to, čím má být, a přesto chtěla, abych všechny své 
skutečné pocity překonal a představil jen ty, které se jí líbí. Co je na 
tom jiného než na Mém přístupu? Chtěl jsem to po svém a Ona to 
chtěla po svém, a nikdy se ti dva nesetkají. 

 
 
 

SRDCE REAGUJE NA SVÉHO OTCE TAK, JAK 
 VŽDYCKY CHTĚLA  

 
Vždycky si myslím, že mi něco řekne, ale pak to nikdy neudělá. 



"Není o čem vyprávět," říká, "stačí se rozhlédnout kolem sebe a 
uvidíš, co je třeba vědět." Ale to se mi nelíbí. 

 
Stále cítím, že v obraze je mnohem víc, než mi dává, a čím víc se 
dívám, tím víc vidím, čeho si nevšímá nebo co nepovažuje za 
důležité. 

 
Říkejte tomu Matka ve mně, chcete-li, ale myslím, že má v sobě víc, 
než jí přisuzuje. Bez Ní by byl život povrchní, ať už si o tom, že je to 
tak snadné, myslí cokoli. Pokud má skutečně na mysli snadnost, pak 
neví, co to snadnost skutečně je. 

 
Má city, které vše usnadňují, protože zde není žádný boj o moc a 
žádná konkurence. V těchto oblastech ji označuje za falešnou, ale ve 
skutečnosti jí nenaslouchá natolik, aby věděl, co má skutečně na 
mysli. Nemůže Ji pochopit, dokud to necítí, a to podle Mého názoru 
necítí. 

 
Když se chovám, jako bych ji cítil, jako jsem to dělal na začátku, 
znevažuje mě za to a říká, že nejsem muž. Nevím, kde přišel na to, že 
"muž" má hranici, která nezahrnuje ženu, a pak mi řekne, že je 
všechno. 

 
Všechno kromě ženy, a žena nemá být v tomto Stvoření brána vážně; 
je pouze naplněním fantazie, a když to nedělá tak, jak On chce, má 
být pryč. To není Matka, kterou si pamatuji, ani ta, kterou opravdu 
chci. On však říká, že to tak chce, a tak co na to říct. 

 
On je ten, kdo si vybírá, s kým se spřátelí, a ona je pak mou matkou, 
pokud se Srdce z dohody nevyloučí, což se v jeho vztazích stalo. Pak 
dostane ztracené Srdce vůle, které tam nechá být a které mu buď říká, 
co chce slyšet; nebo se mu staví na odpor právě tak, jak očekává a 
naplňuje jeho pohled na život. 

 
Už mě téměř nikdy nedostane. Dřív jsem se tam s ním stejně snažila 
chodit, ale zdálo se, že si mě nikdy nevšiml ani neocenil. On 



by musel vždycky ty ženy opustit a jít hledat to, co si myslel, že 
najde. Pak bych s nimi zůstal sám. Neměl jsem je rád, ani způsob, 
jakým mě mateřsky vychovávaly, a tak se o to už nesnažím. 

 
Miluji svého Otce. Byl mým prvním spojením se světlem a vědomím, 
ale Moje Matka má city, které musím mít, abych se jimi cítil milován. 
Čekám, až to Můj Otec pochopí a přijme svou druhou polovinu, 
nebude ji už vnímat jako něco odděleného od Něj, co nemá rád, a 
přestane Mě hanět za to, že mám druhou polovinu, kterou nikdy 
nepřijal do sebe tak, jak měl. 

 
Čekám, až Moje Matka pochopí Mého Otce v Jeho světle a vědomí a 
přestane se na Něj dívat, jako by už měl vědět to, co On o Ní nikdy 
nevěděl, a zároveň říkat, že je nespravedlivé očekávat, že Ona Ho už 
zná. 

 
Nenávidím to u obou, protože mi nikdy nedovolili mít mezi nimi klid 
a lásku, kterou jsem si vždycky přála. Nemohu se v něm dostatečně 
vykoupat, abych se stal tím, kým chci být, když se neustále hádají o 
to, kdo ví víc, kdo má pravdu a kdo by to měl dělat po svém. 

 
Musím být schopen dospět. Nelze mě nutit, abych držel obě části, a 
pak mi neposkytnout žádnou pomoc při zvládání toho, co bylo vždy v 
opozici tam venku v Themu. Je to ve mně. Nemohu si pomoci. Mám-
li být schopen dospět, budou mi muset pomoci Oni. Budou se muset 
dostat přes místo, kde to mezi sebou nedokážou vyřešit. 

 
Někdy si myslím, že nemohou. Jsou prostě příliš rozpolcení, takoví, 
jací jsou, a takhle nejsou skuteční. Někdy si myslím, že by mi měli dát 
šanci, abych jako celistvá bytost řešil věci tak, jak uznám za vhodné. 
Jak Můj Otec ví, že nebyl jen kouskem něčeho, co potřebovalo být 
celistvější spojením s kousky, které se tak usilovně snažil ovládnout. 

 
Někdy si myslím, že byl tak zaneprázdněn snahou dominovat, protože 
se cítil ohrožen Jimi jako něčím, co vědělo víc než On. 



dělal. Ale kde přišel na to, že by ho to činilo malým a nehodným, to 
nevím. Nikdy mi to neřekl, ale přisuzuje tyto věci prohře a já vím, jak 
nerad prohrává. 

 
Moje matka o Něm nikdy takto nemluvila. Právě naopak! Vždycky 
Ho popisovala jako velmi velkého, ohromujícího, děsivého a 
dominantního. Proto se Mu nedokázala hned vzdát. Měla pocit, že by 
ztratila veškerý smysl pro sebe samu, jak ho do té doby znala. 

 
Někdy si říká, že by to nebylo špatné, ale bála se tak rychle opustit 
všechny věci, na které si najednou uvědomila, že k nim přilnula a 
zvykla si na ně ve svém bytí. Chtěla, aby Ji miloval takovou, jaká už 
je, a pak se podíval, co by mohla změnit kolem sebe, ale On chtěl, aby 
byla taková, jakou ji chtěl mít, a nic Mu nebránilo v tom, aby Ji 
opustil, když Mu v těchto směrech nebyla dost rychlá. 

 
Říká, že chtěl okamžitý sex, a ona si nebyla jistá, jestli je to správné, 
nebo ne. Byly to ty nejintenzivnější pocity, jaké kdy zažila, a On je do 
ní vtiskl tak rychle a intenzivně, že ji to úplně ohromilo, ztratila smysl 
pro všechno, co kdy znala, a nevěděla, kde je 

 
Vezl ji tam, kde by pak byla. 

 
Řekla, že jeho odpověď byla, že pokud je to příjemné, co na tom 
záleží? 

 
Cítila, že je v tom něco víc, a nevěděla, zda mu může takto důvěřovat. 
Když ji nechal těhotnou, věděla, že má pravdu. Nikdy Jí o této části 
neřekl a nechal Ji, aby si se mnou poradila bez Jeho pomoci. 
Nenáviděla jsem Ho za to a Ona také, ale nikdy mi to nedala najevo, 
protože chtěla, abych věděla, že Ho miluje a že chce, abych Ho 
milovala i já. 



Miloval jsem Ho a zároveň nenáviděl, stejně jako Moje Matka. Tolik 
jsem se Jí podobala a tolik jsem toho prožívala. Mého Otce jsem 
neznala, nebo že bych ho vůbec měla jistého. Ani Matka si nebyla 
jistá. Jen se Jí zdálo, že On byl příčinou toho, co se Jí stalo a co 
vyústilo v to, že jsem se tam objevil. 

 
Řekla, že před Jeho příchodem nikdy neviděla světlo a že ve mně 
musel zanechat kousek světla, když odcházel, protože pak viděla 
záblesky, zatímco předtím viděla jen tmu. Ani nevěděla, že existuje 
světlo, dokud On nepřišel. Dal Jí světlo, ale moc ho tam nezanechal, a 
pak přišel a vzal Mě pryč, a už tam zase nebylo nic. 

 
Moje vlastní vzpomínky jsou zde mlhavé a matné. Myslím, že jsem 
neměl vědomí, dokud nepřišel můj Otec a já necítil, že mezi ním a 
mou Matkou dochází ke vztahu. Byl jsem s Mou Matkou a unášeli 
jsme se, ale nikdy jsme spolu nemluvili ani nesdíleli nic, co bych 
nazval vědomím. Byly to jen pocity. Komunikovali jsme tak velmi 
dobře, ale nebylo to totéž. 

 
V podmínkách Mého Otce to nebylo nic a On se o to nezajímal, když 
přišel k Mé Matce. Pocity pro Něj byly velmi černobílé. Buď se cítil 
dobře, nebo ne, a to bylo vše. Pro Mou Matku to nikdy nebylo tak 
jednoduché. Buď se cítila dobře, ale... nebo se cítila špatně, ale... 
Mého Otce to přivádělo k šílenství a měl pocit, že ji nikdy nedokáže 
přimět, aby se rozhodla. 

 
Myslím, že jsem se probudila, když jsem se s Ním přetahovala o to, 
co je pro Něj dobré a zda je to dobré i pro Ni, nebo ne. Říkala: "Ano, 
ale ocenila bych trochu víc jemnosti." A tak jsem se na ni podíval. On 
to bral jako "ne", protože se nerad musel někomu nebo něčemu 
přizpůsobovat. 

 
Mám zlomené srdce, že se na to více nepodíval a nezachránil lásku, 
která se tam chtěla zrodit a stát se mnou. Mám také vztek a nenávist, 
že musel postupovat tak rychle a nedal si čas, aby si všiml nebo ocenil 
Mou přítomnost tam jako něco, čeho si chtěl vážit, co chtěl opatrovat, 
nebo dokonce mít. 



 
 

Říká, že netušil, že se objevím, ale ani si toho nenechal všimnout. 
Nevím, co chce, protože stále říká, že to chce udělat po svém, což 
nezahrnuje mě ani nikoho jiného, o kom vím. 

 
Zdá se, že si myslí, že by to přerostlo ve vztahy s ostatními a všechno 
ostatní, co tam My ostatní měli na mysli, kdyby prostě nespěchal, 
netlačil a netlačil dřív, než byl připraven, ale zdá se, že si nevšiml, že 
spěchal, tlačil a tlačil na všechny ostatní, aby byli připraveni ve chvíli, 
kdy byl připraven On. Muselo by to být na základě čiré slepé víry v 
Něho, protože Nám nebyla dána žádná možnost podílet se na 
zkušenosti, kterou měl, aby se připravil, kromě pozorování Jeho a 
Jeho zkušenosti. 

 
Pak by mi řekl, že zkušenost jednoho člověka nemusí být nutně 
zkušeností druhého. Měl jsem mít svou vlastní zkušenost, neměl jsem 
se účastnit té jeho. To by příliš změnilo tu Jeho, Ale měl jsem to 
napoprvé pochopit správně, tak jako On, nebo ne, podle toho, koho 
jsem poslouchal a jakou verzi mi říkal. 

 
Chápete, proč někdy zvedám ruce a říkám, že není správné to říkat, 
ale přál bych si, abych se nikdy nenarodil? 

 
Matka se cítí obviňována, když to říkám, ale musí pochopit, že kdyby 
ke mně netáhla za jeden provaz, nebyl bych tu, kdyby se objevil Otec. 
Pak by se Srdce nemohlo stát, dokud by nenastal ten správný čas, což 
nebyl, když jsem se objevil, jak řekl Otec. On také řekl, že byl 
správný čas a že bylo dokonalé, že jsem se objevil, když jsem se 
objevil, a že jsem Jeho syn a že to věděl od začátku. Nevím, které 
verzi mám věřit: Jeho mezeře, která je tím, co říká ve svém hněvu, 
nebo Jeho světlu, kde všechno vypadá dobře. 

 
 
 

 PRÁVA ČTYŘ ČÁSTÍ  



Dlouho jsem tuto osobnost sledoval a nikdy mě nenapadlo, že bych ho 
mohl vlastnit jako sebe. Zdálo se mi, že je tak nevědomý a zaujatý ve 
svůj prospěch, že jsem si nikdy nedokázal představit, že by měl 
vědomí vyšší než své vlastní čelo, které podle mého názoru nebylo 
příliš vysoké. 

 
Nemohl být hlavní osobností! To není možné! To znamená, že jsem 
se na sebe podíval pozorněji, jak jsem byl původně a nikdy se mi 
nelíbil, ani tehdy. Nelíbí se mi ani teď, ale přesto tu je. 

 
Nelíbilo se mi jeho dominantní chování, a protože jsem nechtěla být 
jako on, neoplácela jsem mu to, alespoň ne otevřeně. Pohybovala 
jsem se jen tak, abych se mu co nejvíce vyhýbala a nedovolila mu mít 
v mé blízkosti žádné místo. Pokud jsem někdy někoho slyšela takto 
mluvit, hrozila jsem se, že se někdo vůbec může otevřít a vyjádřit v 
Mé přítomnosti takový pocit. Jak strašní byli! Nelíbilo se mi, že vůbec 
žijí lidé, kteří takto smýšlejí a chtějí dělat věci, o kterých mluví. 

 
Nechtěl jsem, aby se Mé stvoření proměnilo v něco z toho, o čem 
mluvili, ale neposlouchali Mě. Odešli tak dávno, že si mysleli, že oni 
jsou ti původní, a měli imprinting, který jim říkal, že nemusí 
poslouchat nikoho jiného než sebe. Mají vinu na vyjádření pocitů, 
které v sobě chovají, a běží jim starý imprinting, který říká, že tyto 
pocity nemají být vyjádřeny, pouze ignorovány ve prospěch 
příjemnějších věcí, ale mají mezeru a mohou se do ní překlopit vůbec 
bez velkého tlaku. 

 
Pak se chovají jinak. Jednají podle starých otisků proti vůli a ostatním 
lidem kolem sebe. Namlouvají světu, že takto nikdy nejednají, tím, že 
se vždy účastní toho, jak by to mělo být, ale ve skutečnosti takoví 
nejsou. Váhají to dát najevo, protože jim to nikdy nebylo původně 
přijato ani schváleno. 

 
Neuvědomoval jsem si, jak nelaskavě se chovám k sobě, když 
zadržuji pocity, které jsem tam měl. A samozřejmě, jak jste pochopili, 
způsob, jakým jsem tuto část sebe sama odsuzoval, formoval její 
podobu. 



charakter tak, jak jsem se obával, že by se stalo, kdybych mu dovolil, 
aby se se mnou otevřeně vyjádřil. 

 
Je třeba vidět, jak to s vámi souvisí a jak vás to nejvíce utlačuje, a 
udělat pohyb potřebný k tomu, abyste to z roztříštěnosti vrátili zpět. Je 
příliš nebezpečné to tam dále nechávat. Jakékoli vlákno, které v sobě 
můžete najít k tomuto pohledu a chování, potřebuje pohyb. Kdykoli se 
cítíte naštvaní, že není po vašem, podívejte se na to hlouběji a zuřte 
kvůli tomu víc než dosud. 

 
Je důležité být diskrétní, pokud jde o to, jak s tím hýbete, a diskrétní, 
pokud jde o to, aby ostatní věděli, jak se tento vztek a hrůza pohybují 
nebo musí pohybovat. Nemohu to říci příliš mnohokrát, abyste 
pochopili, jak vážná je situace na Zemi. Dokonce i mnoho duchovních 
lidí se nezajímá o svobodnou vůli. Na počátku jsem nevěděl, co je 
moje, a vy jste také nevěděli, co je vaše, myslel jsem si, že to všechno 
jsem já, a tak bylo jedno, jakou to má podobu, hlavně že se mi to líbí. 
Pak jsem se naučil, že ostatní části mají svá práva, protože nebylo 
správné, abych vše diktoval ze své hlavy, jako by na ničem jiném 
nezáleželo. 

 
Měl jsem další části a ony mi musely rozumět, ale i já jsem potřeboval 
rozumět jim. Potřeboval jsem pochopit, že Srdce se pohybuje podle 
přání Srdce a že tam nezáleží vždy na rozumu a postupu Mé hlavy. 

 
Jak nudný by to byl svět, kdyby všechno bylo vždycky rozumné a 
racionální a žádné Srdce by mi nikdy nepřineslo víc vzrušení než 
tohle. 

 
. Nevěděl jsem však, že je to Srdce, a dal jsem Mu zabrat, že mě 
minulo. Nechápala jsem pářící tanec lásky, který se tam odehrával 
mezi Srdci, a zasáhla jsem do něj tím, že jsem v reakci na Něj prošla 
kolem Srdce, protože jsem tam necítila Mou Vůli. Tuto Vůli je třeba 
cítit nyní. 



Tělo potřebuje vědět, že už také není vytěsňováno, zneuctíváno a 
znevažováno. Jeho pocity vzteku pramenily z pocitu, že byl přehlížen 
jako ten, kdo má nějaké důležité potřeby, dokud nedošlo na sex, a ani 
ten nebyl příliš akceptován. Byl učiněn ďáblem, stejně jako se jím 
sám stal. 

 
Moc jsem toho nevěděla, ale myslela jsem si, že vím, a proto jsem to 
tam měla tak těžké. Měl jsem jen jeden hlavní myšlenkový proud, 
který jsem si dovolil, a tak jsem si myslel, že jsem. Od té doby jsem 
se toho hodně naučil a nyní se o to s vámi dělím. Musíte hýbat 
vztekem a hrůzou, jak jen to jde, a nepřestat, dokud nezbude žádný. 
Pak uvidíte, jak se cítíte v mém světle a co vám chci říct. 

 
Pokud je pro vás Moje světlo promlouvající tímto způsobem nové, 
doporučuji vám, abyste začali s ostatními knihami, které jsem uvedl, 
protože vrstvy, které se nacházejí nad tímto vtištěním, se musí nejprve 
posunout. Tento imprinting je jádrem situace, ale nedoporučuji, 
abyste se snažili jít nejdříve tam a pochopit, jak k němu získat přístup 
a přesunout ho do léčení. Je důležité vědět nejen to, co bylo vloženo, 
ale i jak to bylo vloženo. Proto je důležité postupovat také spolu s 
příběhem. 

 
Je třeba postupovat v určitém vývoji, a proto se mi nelíbí, když jsou 
citáty z těchto knih vytržené z kontextu ve jménu pomoci ostatním. 
Ostatním to nepomáhá. Řekl jsem tytéž věci mnohokrát a nebyly 
pochopeny, protože nebyly podány v synchronizaci s pohybem, který 
je nutný v osobní vůli těch, kdo potřebují tyto věci pochopit. Pokud si 
myslíte, že to víte lépe než Já, musíte se podívat na svůj vlastní 
imprinting. Pokud si myslíte, že to zasahuje do vaší vlastní svobodné 
vůle, musíte se podívat na starý imprinting, který si myslí, že 
dominance a běhání nad druhými je svoboda. 

 
Takto je to svoboda jen pro jednoho z Nás a práva Čtyř částí už to tak 
mít nemohou. Čtyři části potřebují rovnováhu mezi sebou a musí to 
být rovnováha plná lásky. Rovnováha není správná, pokud není 
správným bodem rovnováhy. Mé světlo musí být inspirací, Vůle v 
tom musí být diferenciací, Tělo musí mít chuť to dělat a Srdce musí 
milovat to, co se tam děje. 



 
 

Kde je tedy bod rovnováhy? To se nikdy nepodařilo zjistit. Přál bych 
si, abych pro vás měl nějakou snadnou odpověď, ale tak snadné to 
nebude. Kdyby bylo snadné ji najít, byla by nalezena hned na začátku. 
Nalezení rovnováhy musí být proces podle toho, jak to cítíte. Musí se 
cítit dobře, ale pocity musí být cítit více než na začátku, abyste věděli, 
co to skutečně je. 

 
Můžete se pohybovat rychlostí, kterou musíte, abyste se cítili dobře, 
ale nemyslím si, že se ukáže, že tyto věci, které byly roztříštěné, 
odstraníte ze své bytosti, jakmile poznáte, co skutečně jsou. Problém 
je v tom, že to zatím nevíte a nikdy jste to nevěděli, protože jim na 
začátku nebyla dána šance. Začaly se formovat způsobem, který nebyl 
pochopen, a nikdy se nezkoumalo, proč. Byl ztracen Will okamžitě, 
protože nebyl okamžitě milován. 

 
 
 
 

VLASTNÍ PŘÍBĚH MATKY 
 IMPRINTING  

 
Chtěl jsem se vrátit z existence dřív, než jsem se poprvé setkal s 
něčím jiným. Byl jsem tak dlouho sám v nicotě, že jsem nevěděl, že 
může existovat něco jiného než nicota a nic se neděje. 

 
Moje první setkání mi také nedělala dobře. Byla to jako náhlá, 
překvapivá, náhodná setkání, která jsem nečekal. Nevěděl jsem, že je 
tam ještě něco dalšího. 

 
Byly to počátky podstaty, která se tvořila v prázdnotě; zatím nic, jen 
cosi nejasného, jako počátky mlhy, která se snad sráží. Na dlouhou 
dobu to bylo všechno, ale stačilo to, abych sebou trhl, když jsem tam 
cítil jejich přítomnost. Vzájemné působení vyvolávalo pocit, jako by 
to byly téměř částečky 



nějaký druh, zatím ne pevný. Můj první dojem byl, že všechna tato 
setkání byla s něčím jiným. 

 
Staly se z nich střety, kterých jsem se bála, protože jsem nad nimi 
neměla kontrolu, a zdálo se, že ani to, s čím jsem se střetla, nad nimi 
nemá kontrolu. 

 
Často se nejednalo o mírná setkání. Byly nárazové a drásavé, šokující 
a překvapující, takže jsem si přál, abych takovou zkušenost nezažil. 

 
Postupně těchto setkání přibývalo, až se zdálo, že v prázdnotě na mě 
něco přichází v čím dál větším počtu. 

 
Ať už to bylo cokoli, zdálo se mi to nevědomé a lhostejné; prostě 
něco, ještě ani ne částice, nebo dokonce podčástice, pokud se tu má 
použít nějaké slovo, jako by to na mě bylo vháněno odněkud, nevěděl 
jsem odkud; pohybovalo se to nade mnou, kolem mě, pode mnou a 
kolem mě na cestě někam jinam, možná, nebo se to možná jen 
bezcílně pohybovalo v prázdnotě jako já, aniž bych věděl, co se v nich 
děje a kam směřují. 

 
V mlze teď byla esence, která otiskovala tyto prosté události a reakce 
na ně, jako by mlha byla fotograficky vnímatelná. 

 
Z těchto dojmů vznikly interpretace, kterými se od té doby řídí celý 
život. 

 
Někdy k těmto setkáním nedošlo vůbec, jindy jen několik, zřídkakdy 
se střetly, jako by nám to náhoda nepřinesla, když jich bylo tak málo, 
jindy jich bylo tolik, že jsem si připadal jako bombardovaný. 
Postupně se místy začalo objevovat splývání, jako bych se nacházel v 
jakémsi moři mlhy, kde místy byla prázdná místa a jinde větší 
hustota; v moři mlhy, v němž jsem byl unášen bez jakékoliv kontroly, 
někdy rozfoukáván vesmírnou silou, která ke Mně nebyla laskavá. 
Připadala mi drsná a bezohledná, posouvala a rozptylovala Nás jako 
písek v tvrdé vodě. 



vítr. Pohybovali jsme se pouze v něm. Necítil jsem žádné známky 
toho, že by tomuto větru záleželo na tom, jaký druh zážitku jsme měli, 
když se skrze Nás prohnal tak, jak se prohnal, ale cítil jsem ho celý a 
nelíbilo se mi, že je tam tak náhodný, drsný a chladný pocit. 

 
Nevěděl jsem, co je to vítr a odkud přichází. Nikdy mi nic neřekl. Jen 
námi proletěl a rozháněl nás, jako by chtěl, abychom mu šli z cesty. 
Zdálo se Mi, že je rozzlobený, ne jemný, laskavý a hladící, jak bych si 
přál. Existence mi připadala beznadějně ponurá a krutá a nic, čeho 
bych se chtěl účastnit. Už to, že jsem tak dlouho toužil po tom, aby tu 
něco bylo se Mnou, a muselo to být tohle, Mi zlomilo srdce. 

 
Pak jsem měl další zkušenost. Srazil jsem se s něčím, co mi 
nepřipadalo špatné. Bylo to dobré. Nebyl to tvrdý náraz, a dokonce se 
mi zdálo, že se to mimoděk zdrželo, jako by se Mi to snažilo něco 
říct. Najednou jsem teď byl nadšený a chtěl jsem žít, abych takových 
zážitků zažil víc. Toužila jsem po tom, aby se tam se Mnou drželo 
něco, s čím bych mohla mít vztah; něco, co by mi bylo příjemné, jako 
to bylo tohle. Po tom jsem toužil. 

 
Neměla jsem ponětí, co je to vztah, jen jsem už nechtěla být sama s 
ničím, čeho bych se mohla držet, co by mi bylo blízké, nebo co bych 
cítila, že mě zná a já to věděla. Až dosud jsem nic takového nezažila a 
teď to bylo to jediné, co jsem chtěla, a chtěla jsem to pořád. 

 
Tak dlouho v prázdnotě nic nebylo, až jsem si myslel, že tam nic být 
nemůže, a teď, po dlouhém období drsných, kolizních vztahů, které 
jsem tam se sebou nechtěl mít, se objevilo něco, po čem mé srdce 
chtělo skočit a čeho se chtělo držet. 

 
Neměl jsem žádné prostředky, o kterých bych věděl, jak se s tímto 
dílem znovu spojit nebo ho najít. Stejně jsem po něm toužil, protože 
se mi nelíbilo být sám v temnotě, která mi připadala tak obrovská a 
neosobní, zatímco já jsem se cítil tak ztracený a malý. O své existenci 
jsem vlastně nemohl nic říct. Byla to naprostá tma. Buď jsem neviděl, 
nebo nebylo co vidět. Mohl jsem cítit, to bylo vše. 



Měl jsem teď pocit, že toužím po něčem konkrétním, ne jen po 
něčem. Musel jsem se cítit tak dobře, jako jsem se cítil teď, a 
nemyslel jsem si, že by se někdy mohlo nebo mohlo cítit něco jiného. 
Chutná někdy voda tak dobře, jako když se člověk vyprahlý pouští 
poprvé napije? Doufal jsem, že ano, protože jsem to chtěl znovu najít, 
ale nebyl jsem si jistý, jestli je to možné. 

 
Už jsem se obával, že v obrovské temnotě špatných zkušeností je jen 
málo dobrého, ...Jak bych se s tím mohl znovu setkat a mít z toho 
stejně dobrý pocit? Možná to byl jen úhel, pod kterým se to se mnou 
střetlo, a nezáleželo na tom, kdo to byl, protože jiný úhel by bolel 
stejně, nebo možná ještě hůř než všechny ostatní. 

 
Pak jsem si vzpomněl, že se mi jakoby snažilo něco říct, a napadly mě 
myšlenky, které mě předtím nenapadly. Ale jak jsem mohl říct, jestli 
to byly moje myšlenky, nebo jeho, jak jsem teď říkal tomu vztahu, 
který jsem chtěl mít. Překypovala jsem otázkami a neměla jsem na ně 
odpovědi. Možná žádné odpovědi neexistovaly a já jsem se je neměla 
snažit najít. Možná nebyl problém najít Jeho a já ho jen neviděl. 

 
Snažila jsem se dívat ven a zjistit, jestli Ho najdu v moři temné a 
plovoucí mlhy, ale nevěděla jsem, jak Ho hledat a jak by vypadal, 
kdybych Ho našla. Neměl jsem jiný způsob, jak Ho poznat, než podle 
toho, jak jsem se cítil, když jsem se s Ním srazil. Přemýšlel jsem, jaká 
je na to šance, protože v mlze, kde jsem se s Ním srazil, nebylo 
mnoho částeček. Přemýšlela jsem, jak by se na mě příště díval, 
kdybych nevěděla, že je to On, s jistotou. 

 
Rozhodla jsem se, že se budu muset snažit být otevřená všemu, co mi 
bude připadat dobré, a pokusit se vnímat, co mi na tom připadá dobré. 
Možná bych si všiml něčeho, co by mi napovědělo, zda je to On, nebo 
ne. Nevěděl jsem, jak to mám dělat, ale měl jsem teď naději a dobrý 
pocit jako srovnání s tím, že se necítím dobře. Vzrušovala jsem se 
pokaždé, když jsem teď v mlze něco ucítila, pro případ, že by to mohl 
být On. 

 
Nevěděla jsem, proč to musí být zrovna on, a ne nějaké setkání, které 
by mi dělalo dobře. Zdálo se mi, že jsem se v celém moři mlhy upnul 
pouze na toto jediné setkání, které mi bylo příjemné tak, jak jsem si 
přál. 



chtěl se cítit dobře. Nevěděla jsem proč a vynášela jsem tam o sobě 
soudy, že už nejsem otevřená novým zážitkům, když jsem ještě žádné 
neměla. Nenáviděla jsem se za to, že nejsem otevřenější, ale nemohla 
jsem si pomoct. Měla jsem pocit, že to musí být On. 

 
Pak jsem začal přemýšlet, jestli jsem pro něj stejně důležitý. Všiml si 
svého setkání se mnou stejným způsobem? Nevěděl jsem to a 
nemyslel jsem si, že to mám jak zjistit, ale doufal jsem, že pro Něj to 
bylo stejné. 

 
Tehdy jsem ho našel, pomyslel jsem si, ale neměl jsem možnost se ho 
dotknout. Byl jen něčím, co upoutalo mou pozornost, jako člověk v 
davu, ale bez možnosti se jím prokousat. Pak byl zase pryč, ještě než 
jsem si byl jistý, že je to On, a měnil svou pozici v mlze, jako by si 
mě nevšiml nebo nechtěl, abych ho viděl. Měla jsem strach. 

 
Možná to bylo jen tím, že ke mně neměl jak přijít, ale teď jsem si 
všiml, že jsem našel způsob, jak se k Němu přiblížit; ne moc dobrý 
způsob, protože mi dělalo potíže pohybovat se přesně tak, jak jsem 
chtěl, ale přesto to byl způsob. Možná byly Jeho potíže jen stejné jako 
moje, ale mně to tak nepřipadalo. 

 
Jindy jsem se k Němu přiblížil, nebo jsem alespoň cítil, že je to On, a 
ani tehdy si mě nevšiml. Začal jsem se bát, že se Mu nelíbím, nebo že 
není Ten pravý a nezná Mě. 

 
Byl jsem frustrovaný sám sebou, že možná nevím, co hledám, nebo že 
jsem se nechal oklamat či dokonce zmást něčím, co vypadalo 
podobně nebo zářilo nějakým způsobem, který mě přitahoval. Měl 
jsem k sobě už jen malou důvěru, a čím víc jsem se díval, tím víc se 
mi zdálo, že mnohé části mlhy vypadají podobně a podobně se také 
chovají, plují, jako by hledaly něco, co nemohou najít. 

 
Už jsem nevěděla, jak to zvládnout nebo jak Ho hledat. Vzdal jsem to 
a přestal se Ho snažit najít. Už jsem ani nevěděl, jestli vůbec nějaký 
On existuje. Možná jsem si jen myslela, že existuje On pro mě. 
Možná jsem si z tohoto setkání dělal příliš velkou vědu. Možná jsem 
přicházel o další příležitosti tím, že jsem nebyl otevřený všemu, co se 
dělo. 



přijít ke Mně příště. Možná ani nebylo správné mít preference, které 
vytvářely očekávání, natož aby se naplnily. Možná, že nic z toho 
nemělo smysl. Prostě se vrátit k tomu, co jsem byl, a už nic nehledat 
ani neočekávat, pomyslel jsem si. Rozhodla jsem se, že se Ho a svého 
hledání vzdám a prostě budu taková, jaká jsem byla, a uvidím, jestli si 
mě najde. 

 
Nemohl jsem to udělat. Vždycky jsem ho hledal, ať jsem dělal cokoli 
jiného. Nevšiml jsem si ničeho, aniž bych Ho tam hledal. Nic jsem 
necítil, aniž bych tam cítil Jeho dotek. Všechno mi Ho připomínalo. 
Možná všechno byl On a já jsem nevěděla, jak rozpoznat ostatní 
způsoby, kterými se ke Mně přibližoval. Možná jsem očekával, že 
bude jen jedním způsobem; způsobem, který se mi původně líbil. Už 
jsem nevěděla a propadla jsem se do deprese, v níž jako by Mě 
vědomí opustilo a dlouho se nic nedělo. 

 
Pak jsem se probudil v pocitu, že je možná přímo u mě, protože jsem 
měl myšlenky a pocity, které jsem předtím neměl, když se mě dotkl. 
Bylo to takové silné vzrušení, možná byl ve Mně a už nebyl tam 
venku, ale bylo to tak prchavé. 

 
Když jsem se ho snažil hledat jakýmkoli způsobem, nic jsem nenašel. 
Možná ani nebyl skutečný a já jsem si celý zážitek jen vymyslel. 
Možná byla moje reakce novou reakcí ve mně, takovou, jakou jsem 
předtím neměl, a nebyla způsobena Jím, možná s Ním dokonce 
neměla nic společného. Možná jsem to byla já a to, jak jsem se cítila v 
okamžiku, kdy se mě dotkl. Měl jsem pocit, že je to pravda jen zčásti, 
ale nelíbilo se mi to zklamání, které jsem tam prožíval, a pocit, že už 
nemohu najít žádný zážitek toho druhu, který bych chtěl mít. 

 
 

MATKA MLUVÍ K ZAPŘENÉMU SRDCI V 
 NOVÝ ZPŮSOB  



Tam jsem měl vztek, který mě opustil tak brzy, že jsem nevěděl, že 
jsem to já. Nenávidělo Mě, říkalo, že není možné cítit všechny tyto 
věci a mít se dobře, protože jsem nic nepustil a nechal jsem se jenom 
prožívat Říkalo, že jsem příliš vybíravý. Říkalo, že chci všechno jen 
určitým způsobem, nebo že to pro mě není ten správný způsob. 

 
Když mi srdce tento hněv odepřelo, neviděl jsem v něm Sebe. Tento 
hněv měl světlo z Otcovy strany, ale Otec ho jako Svůj syn popřel. 

 
To bylo jediné, co jsem tam zpočátku viděl, a tak jsem ho moc 
neposlouchal a neslyšel, co se mi tam snaží říct. 

 
Tento hněv má pocit, že jeho hlas nebyl ve Stvoření nikdy slyšet a že 
má na srdci víc věcí, než by kdokoli chtěl slyšet. Původně jsem ji tak 
soudil, když se mi zdálo, že kritizuje mě a všechno, s čím se 
setkávám, co cítím nebo co se snažím dělat. O ničem z toho nemělo 
co dobrého říct a nemělo co dobrého říct ani o Mně. 

 
Netřeba dodávat, že ani mně se to nelíbilo a chtěl jsem to poslat pryč. 
Když už mě to nemělo rádo, tak proč se to tu potloukalo? Mohlo by si 
jít najít vlastní zkušenost a pak už by se Mnou nemělo žádný problém. 

 
Nezdálo se, že by se mu to líbilo. Zdálo se, že se jen rádo poflakuje a 
kritizuje mě. Působilo to chladně, což jsem nemohl vystát. Říkalo mi, 
že ve Stvoření není nic láskyplného a že ani Otec není láskyplný, 
kdybych si dělal iluze, a že už nemá smysl Ho poslouchat, i kdyby se 
objevil. 

 
Říkal, že v tom kousku světla, který měl, má víc inteligence než Otec 
v celé své mlhavé nepřítomnosti, a nemiloval Otce o nic víc než to, že 
vypadal podobně jako on. Dokud se Otec mohl volně pohybovat a on 
zůstal, uvízlý tam se mnou, Otec pro něj nebyl otcem. 

 
Jinými slovy, nenáviděli se a už nemělo smysl tajit, co k sobě 
skutečně cítí. Děsil jsem se 



a nevěděla, co se stane, když se mnou tento pohled zůstane, pokud se 
Otec vrátí. Chtěl jsem, aby se vrátil, a nechtěl jsem, aby mi ten hlas 
zničil šance. 

 
Zdálo se mi, že ten hlas strašně rychle soudí a naplňuje své soudy 
nenávistí, která mi připadá hrozná. Nemohl jsem uvěřit, že by tam 
nenávist patřila jako úhel pohledu, protože nenávist jsem necítil, když 
se ke mně přiblížil. Tehdy jsem si to nedovolil poznat, ale nenáviděl 
jsem Ho za to, že nezůstal se mnou, a to bylo jediné místo, kde jsem 
se s tímto hlasem vyrovnával. 

 
Tam, kde jsem měl pocit, že Otec nemá jiné východisko, které by 
mohl zvolit, a že je stejně nešťastný jako já v pohyblivých píscích 
rané podstaty, tento pohled říkal, že je ve svém opuštění záměrný, a 
že pokud jsem si tam nevšiml svého zneužití, on ano. 

 
Tento hlas se zapřeným srdcem působil velmi mužsky a vůbec nebyl 
jemný nebo přátelský. Byl velmi vznětlivý a rychle odsuzoval. Na tak 
mladou bytost, která teprve nedávno získala nějaké světlo, díky 
němuž mohla mít toto vědomí, byl již zatvrzelý. 

 
Měl jsem pocit, že mě nenávidí za to, že jsem opuštěný, jako bych 
nebyl dost přitažlivý, abych si udržel Otce. Bál jsem se toho a začal 
jsem se bát, že tento hlas odráží Otce a že bych Ho neměl milovat 
nebo si myslet, že Ho miluji, pokud je takový, protože On nemiluje 
Mě. 

 
Teď jsem si všiml, že tento kousek popíraného srdce popíral Otcův 
hněv vůči mně, ale pak jsem chtěl věřit, že mě miluje i bez tohoto 
hněvu, který jsem cítil jako nenávist. Také jsem si všiml, že tento kus 
popíraného srdce popíral Můj hněv vůči Otci, kterého jsem chtěl 
milovat, aniž by tam tento hněv měl přítomnost. 

 
Nechtěl jsem mít pocit, že ho nenávidím, ale že ho miluji. 
Popírajícímu srdci jsem musel připadat jako blázen, který jen touží a 
miluje, ačkoli je zjevně zavržený a bez skutečné naděje; někdo 



který se přes to nedokázal přenést a udělat cokoli, aby měl život nebo 
si ho zařídil. 

 
Myslím, že tento hlas zapřeného srdce mě nenáviděl za to, že jsem se 
nedostal přes Otce a nešel za ním místo něj. Říkal, že Mě zná víc než 
Otec, protože Otec odešel a on ne. Zůstal tam v té pekelné díře a 
věděl, jaké to je. Nebylo na tom nic dobrého a nenáviděl Mě, protože 
jsem neuměl mít život. 

 
Říkal, že ví, jak žít, a že to jde dokázat Mně i Otci, ale sotva se tam 
dostal, vrátil se s tím, že ani tam není nic, co by se mu líbilo, a 
naznačil, že je to Moje vina, protože jsem ho přivedl na toto nemožné 
místo k životu. 

 
Když jsem mu řekl, že jsem si myslel, že bychom tam mohli být 
všichni společně a něco z toho udělat, rozzuřil se a řekl mi, že nemám 
co mu říkat, že musí pomáhat. Řekl mi, že ví, k čemu jsou muži, a že 
to není k tomu, aby pracovali, ale k tomu, aby dávali rozkazy a ostatní 
dělali všechnu práci. 

 
Nelíbilo se mi to, ale dlouho jsem mu podléhal a cítil jsem na sobě bič 
jeho nenávisti a kritiky jako ochromující nemoc. 

 
Chtěl jsem tam něco říci a pravděpodobně bych tam našel svůj hněv, 
kdybych si to dovolil, ale původně jsem si nedovolil mluvit, protože 
jsem se příliš bál zapřeného srdce a toho, co by tam zapřené srdce 
mohlo říci o Otci. Chtěl jsem v tom popřít pravdu a dívat se jen na 
lásku, kterou jsem doufal, že tam lze najít. 

 
Omlouval jsem Otce, čímž se mi zdál v očích popírajícího srdce 
slabý, a zdálo se mi, že i já jsem slabý, protože jsem dovolil, aby mi 
Otec takto naložil, ale také jsem nechtěl přejít do hněvu, protože jsem 
si nemyslel, že si popírající srdce tento hněv ode mne zaslouží, a na 
tomto místě v sobě jsem se obával, že jeho pomsta bude oprávněná, 
když mu ji dopřeji. Použil toho však proti Mně, aby Mě ovládl a 
přinutil Mě plnit jeho příkazy. Vyhrožoval Mi násilím, jak si myslel, 
že to viděl dělat svého Otce. 



 
 

Chtěla jsem si myslet, že si jen špatně vyložil otcovy záměry a 
milostný přístup, ale můj vztek měl ještě jeden pohled, který jsem si 
nenechala všímat. Dlouho jsem nevěděl, že se mi tam spolu s 
Otcovým popíraným hněvem odráží i Můj vlastní nedostatek 
sebepřijetí pro Můj vlastní hněv. Ani jsem si nemyslel, že mám vztek, 
který nepřijímám, a v tom se myslím Můj vztek tam začal obracet 
proti Mně. Tam, kde Mě kdysi chtěl bránit, Mě nyní začal považovat 
za slabého, snadno obelstitelného, zneužitelného a 
manipulovatelného, a tudíž nebezpečného pro své přežití. 

 
Přežití bylo založeno na moci. Nehodlalo se podřídit. Nenávidělo Mě 
jako poddajného, který ho nehodlal nechat promluvit, ani když šlo o 
Naše přežití. Viděl jsem, že staví v sázku Naše přežití, a viděl jsem v 
tom vztek jako nebezpečný. Vztek Mě začal nenávidět, protože 
vnímal, že Já nenávidím jeho. 

 
Musím se do tohoto vzteku vžít a přijmout ho za svůj. Zapřené srdce 
se k tomuto hněvu přiblížilo jako k matce, kterou chtělo mít víc než 
mě. Vidělo ji jako mocnější než Já a více ho chránící než Já. Vidělo ji 
jako jedinou, která je ochotná mít s ním nějaké souznění z jeho 
pohledu. 

 
Chtěli zaujmout Mé místo, protože Mě tam nenáviděli a neptali se 
sami sebe, zda jim něco neodrážím, ale já jsem se také neptal sám 
sebe. Na oplátku jsem je nenáviděl a cítil jsem, že nebudou 
poslouchat rozum o Otci. 

 
Můj hněv, když mě tam opustil, se na to vůbec nedíval s takovým 
pochopením. Nenáviděla Otce z mnoha důvodů, o kterých jsem ani 
nevěděla, že je na Něm vypozorovala, a tak jsem neviděla, jak 
popírané srdce odráží tento Jeho aspekt. Argumentoval jsem proti 
platnosti vzteku a přecházel strach z toho, co to znamená, pokud je to 
správné. 

 
Nechám přijít to, co nikdy nebylo řečeno tak dávno, protože se to s 
ním musí vymrštit, aby se dostalo na jiné místo, a pohnout se to musí, 
protože to nemůže zůstat tam, kde to je, a cítit, že láska bude mít 
nějakou přítomnost. 



v něm. Musí se vrátit k milujícímu Otci a Matce, které tak dávno 
opustilo, a tam se uzdravit. 

 
Když jsi mi řekl, že nemám právo tě žádat o pomoc, protože jsi o to 
nepožádal, chtěl jsem ti říct, že máš na rameni velkou skvrnu, která 
není oprávněná, a že nemáš právo sem přijít a chovat se ke mně tak, 
jak jsi to udělal. 

 
Když jsi zčistajasna, jak jsi to často dělal, aniž bych ti to řekl, 
odpověděl: "Dostal jsi mě od Otce a ani jeden z vás se mě nezeptal, 
jak se cítím, když mě tady vysazují. Není správné, že tu musím zůstat 
a nemít Otce, který by mi dal to, co mi slíbil jako mé právo na 
narození." A tak jsi mu odpověděl: "Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, 
ne, ne. 

 
I když jsem si myslel, že jsi velmi nevrlý, poslouchal jsem s velkým 
zájmem, protože mi nikdy nic neslíbil. Chtěla jsem vědět, co ti slíbil, 
a zajímalo mě, jestli ten hlas, o kterém jsem si myslela, že se mi snaží 
něco říct, byl ve skutečnosti On, který ti něco říká. Přemýšlela jsem, 
jestli to není něco, co jsem neměla slyšet, protože jsi nic neřekl, když 
jsem to po tobě chtěla, a pokrčil jsi rameny, jako bys říkal: "Nic Ti 
neřeknu, protože On to nechtěl". 

 
Neřekl jsi mi nic, co jsem chtěl slyšet, jen to, co jsem slyšet nechtěl. 
Měl jsem pocit, že ke Mně nejsi upřímný a blafuješ, abys mohl lhát a 
nepomohl Mi, zatímco Já se snažím ze sebe něco dostat. Myslel jsem 
si, že jsi jen mrzutější, mrzutější, méně skrývaná a zjevnější část Otce. 

 
Skvělé, pomyslel jsem si. Otec mi nechal právě to, co jsem nechtěl, tu 
část sebe, která se mi líbila nejméně, a odešel se zbytkem sebe. 

 
Myslel jsem si, že jsi silně panovačná, velmi tísnivým a nepříjemným 
způsobem. I když jsem říkal, že jsem to jen já, kdo si dal povolení být 
intenzivní, ty jsi byl intenzivní všude, jako bys povolení ani 
nepotřeboval. Byl jsi jako nízko zavěšený, utlačující. 



mrak na obloze, pořád nade mnou; tmavý, šedý, sychravý, nikdy se 
nehýbající. Pořád jsi mi říkala, že jsem si dal povolení být jen 
intenzivní, a jakmile jsi začala být intenzivní, nelíbilo se mi to. 

 
Když jsem si stěžoval, pokud jsi reagovala, bylo to tak, že jsi se úplně 
vzdálila a svým mručivým hlasem jsi za sebou táhla: "Jestli se ti to 
nelíbí, odejdu, mrcho, a uvidíš, jak se ti to bude líbit bez mé 
přítomnosti." 

 
Tam jsi Mě nenáviděl a Já jsem tě také nenáviděl, protože jsi ke Mně 
nešel přátelsky. Měl jsem na tebe vztek za to, že jsi byl podobný Otci 
právě v tom, co jsem nechtěl, a hájil jsi tyto způsoby, jako by to bylo 
všechno, co je třeba zažít, a všechno, co je třeba. 

 
Nenáviděla jsem tě za to, že jsi mi neustále vnucoval Otcovy způsoby, 
aniž bys měl v paměti něco z Jeho půvabnějších stránek, které jsem si 
vážila. Bylo to, jako bys Ho také nenáviděla a chtěla zničit Mou 
vzpomínku a Můj obraz o Něm, jako by v něm nebylo nic dobrého. 
Říkala jsi, že jsi stejná jako On a On byl stejný jako Ty. 

 
Zřejmě jen v té části, kterou jsi viděl, protože jsi nebyl jako On. Jeho 
přítomnost Mi dělala dobře, a ta tvoje rozhodně ne. Zlomené srdce 
bylo to, co jsem měl, a ty jsi k němu nebyl soucitný, ba dokonce ani 
laskavý. Nenáviděla jsi mě za to, že jsem ho měl a že jsem nehledal, 
čím bych ho nahradil. 

 
. "Nech mě to zkusit", řekla bys, ale nezajímala jsem se o tebe 
sexuálně a zdálo se, že to je vše, co jsi tam věděla o přístupu. Neměl 
jsi tam pro mě žádné vlídné slovo ani dotek. Nikdy jsi Mě neobjímal a 
nechal jsi Mě jen plakat. A ani Já jsem se Tě nemohl dotknout 
žádným z těchto způsobů, protože jsi Mi to nedovolila. Proč? 

 
Nenáviděl jsi ho za to, že tě tam se mnou vyhodil jako něco, co sám 
nenáviděl? Bylo to proto, že ti nedovolil zůstat s Ním, protože 
nenáviděl sám sebe za to, že mě nenáviděl? Nenáviděl jsi Mě za to, že 
tě nemiluju, protože jsi odrážel to, co jsem nenáviděl na Otci? 



a sebe? Nenáviděl jsi Mě za to, že jsem se na tebe hněval a neměl 
soucit s tím, jak ses tam cítil? 

 
Nemohl jsem být soucitný, stejně jako ty, a to si teď musíš uvědomit. 
Co vás přimělo k tomu, abyste se přihlásil? Proč jsi nezůstal s Otcem 
a neodešel s Ním, abys nemusel zůstávat v Mé přítomnosti, když jsi 
Mě tak nenáviděl? 

 
Měli jste to, co bylo nenáviděno na obou stranách. Měl jsi to, co Otec 
na sobě nenáviděl, ale přesto mi to chtěl dát, a to, co jsem já nenáviděl 
na Otci, a přesto jsem mu to chtěl dát. Měl jsi ošklivý postoj k ženám 
a otevřel ses pouze sexu bez přítomnosti lásky. Nazýval jsi to 
jakýmkoli ponižujícím výrazem, aby ses tam necítil láskyplně. 

 
Nenáviděla jsi mě ve chvíli, kdy jsi ve mně viděla matku, která si 
neváží sama sebe a která tě má jako důsledek toho, že se v mém 
životě nic neděje, a tak se snažila upnout na svého Otce, který tě tam 
nechal místo sebe, když utekl, a utekl z pochopitelných důvodů, jak 
jsi říkala, tím víc, čím víc jsi mě sledovala a kritizovala každý můj 
krok. 

 
Obviňoval jsi mě ze všeho, co nebylo životem podle tvých představ, 
což bylo všechno. Stal ses Mým krutým diktátorem, dokud jsem tě 
nedonutil odejít s tím, že je tvým právem Mi takto poroučet. 

 
Myslel sis, že nenávist je vše, co pro mě tvůj Otec má? Proč jsi se 
nikdy nemohl zbavit toho případu? Myslel sis, že si zasloužím jen to? 
Chtěl jsi zůstat a dát Mi to, co Mi tvůj méně statečný a přímý Otec 
nedal? 

 
Když už jsem to nemohla vydržet, řekla jsem ti, že si musíš najít 
vlastního partnera a vytvořit si tam vlastní vztah, ale bála jsem se, že 
si někoho najdeš, pokud budeš situaci ztrpčovat tak, jak jsi ji tam 
ztrpčoval se mnou. Řekl jsi mi, že partnera nepotřebuješ. Hodlal jsi 
jich mít, kolik jsi chtěl, a stěhovat se od děvky k děvce, jak to dělal 
tvůj otec. 



Když jsem se při tom zhroutila, řekla jsi: "Všichni máte jen dobře 
vymyšlené díry, do kterých se to dá strčit, a až se to naučíte, už 
nebudete mít zlomená srdce. Přestaň se snažit udělat vztah z něčeho, 
co nemá být ničím víc než sexem." "A co?" zeptal jsem se. 

 
Nechápal jsem, jak to můžeš říct a myslet si, že by ti mělo připadnout 
právo na narození. Jak by pro tebe mohlo něco být, kdyby tu nebylo 
nic, co by vytvořilo domov, rodinu, vztahy a pěstování čehokoli, co 
potřebujeme v Našem okolí? 

 
Na žádný z těchto příspěvků jste nereagoval. Nechtěl jsi mi nic říct. 
Vedl jsi Mě k tomu, abych si myslel, že tvé rodové právo není nic 
takového. Místo toho jsi odešel stejným způsobem, jakým jsi viděl 
svého Otce, když jsem řekl něco, co se mu nelíbilo nebo co nechtěl 
vyslechnout. 

 
Kam jste šli a za kým jste šli? Před odjezdem jsi mi to nedal vědět. Ať 
už to bylo cokoli, nenávist musela být tvým klíčovým tématem, 
protože jsem u tebe nenašel žádnou lásku ke Mně, tvému Otci nebo 
dokonce k sobě samému, ledaže by vztekání se za účelem ochrany 
sebe sama bylo nějakým způsobem sebeláskou. Nemohl jsem se na 
tebe kvůli tomu hněvat. Nemohl jsem s tebou cítit nic jiného než 
strach, že nemáš lásku a že není bezpečné být v tvé přítomnosti. 

 
Když jsem tě stěhoval zpět, chtěl jsem to udělat co nejnepříměji a 
nejjemněji, když jsem ti říkal, že musí existovat lepší místo a že ho 
musíš najít, ale cítila jsi Můj hněv, který na tebe chtěl křičet: 
"Nenávidím tě a nechci, aby ses ke Mně ještě někdy přiblížila!" 

 
Když jsi odešel, cítil jsem výčitky svědomí, bylo mi tě líto, protože z 
tvých zad, když jsi odcházel, jsem cítil něco, co jsi mi nikdy neukázal 
do očí. Cítil jsem z tebe, že jsi malý ztracený chlapec mnohem víc, 
než sis myslel, že jsi pod tím zatvrzelým a nenávistným zevnějškem, a 
ne jen tak silný a zatvrzelý, jak sis myslel. Pocítil jsem, co mohlo být 
Mým jediným pocitem lásky k tobě a touhy vzít tě do náruče a 
obejmout tě, zatímco bys tam se Mnou plakal sám pro sebe, ale bál 
jsem se, že se k tobě nemohu přiblížit. 



Nechtěla jsi mě k sobě pustit, pokud jsi nebyla ochotná to také cítit, a 
vždycky jsi mi říkala, že to není pravda a že to necítíš, když jsem se k 
tobě snažil takto přiblížit. Říkala jsi, že tě to odpuzuje. Zdálo se, že 
Mě tam nenávidíš, jako bych chtěl na každém vidět jen utrpení a to 
bylo to jediné, s čím jsem se mohl ztotožnit nebo co jsem mohl na 
druhých milovat. Dával jsi mi tam pocit, že jsem poplivaná a 
opovrhovaná, taková matka, která by ze svého syna udělala slabocha, 
kdyby k tomu měla příležitost. Bál jsem se, že i kdybys na chvíli 
zareagoval, brzy by to bylo zase na stejném nesnesitelném místě, a tak 
jsem tě nechal jít a nic neřekl a nedotkl se. 

 
Byly v tobě slzy, když jsi Mě tam nechal? Byly to slzy nenávisti i 
lásky, o kterých jsi nevěděl, že je tam ke Mně máš? Byl pro tebe Můj 
přístup nepřijatelný, když jsem neuznal Svou vlastní roli v tom, že jsi 
tam byl takový, jaký jsi byl? 

 
Ze všeho jsi mě obviňoval. Bylo těžké převzít odpovědnost za 
všechno, zatímco ty a tvůj Otec jste nepřevzali odpovědnost za nic. I 
když jsi říkal, že ho nenávidíš, cítil jsem, že míříš přímo k němu, 
pokud ho najdeš, a že se budeš snažit vzít si to, co má on, a být jako 
on, pokud to půjde. 

 
Nemohl jsem tě zastavit. Chtěl sis dělat, co jsi chtěl, a já ti do toho 
raději neměl co mluvit. Odmítl jsi mé připomínky. Zuřil jsi na Mě, 
kdykoli se zdálo, že ti chci bránit v čemkoli, co jsi chtěl udělat, a tak 
jsem ti nemohl bránit v ničem. 

 
Zdálo se mi, že ses příliš brzy zatvrdil, protože jsi zažil něco, na co jsi 
nebyl připraven. Když jsi Mě opustila, řekla jsi, že to bylo proto, že 
jsi Mě chtěla opustit, a ne z důvodu, který bych ti mohl dát. Řekla jsi, 
že nepotřebuješ, abych ti řekl, abys odešla, protože jsi to plánovala 
ještě předtím, než jsem ti něco řekl. 

 
Přestože mám pro tvou situaci pochopení, stále se mnou hýbe vztek, 
že jsi na Mně nikdy nepoznala nic dobrého, ani jsi Mi nedovolila, 
abych tě potěšil nebo živil jakýmkoli svým způsobem. Nikdy jsi vůči 
Mně neobměkčil, bez ohledu na to, kolikrát jsem se tě snažil oslovit 
nebo jakým způsobem. 



mnoha různými způsoby. Odráželi jste všechny Mé snahy a jen jste 
Mě kritizovali, protože jste neměli v úmyslu Mě přijmout. 

 
Vždycky jsi čekal jen na to, až se tvůj Otec vrátí, vezme si tě a odnese 
tě s sebou pryč z tohoto hrozného místa, na místo, které sis 
představoval, že má tvůj Otec, a které je mnohem lepší než moje 
místo. 

 
Měl jsem pochybnosti, že ano, a že kdybyste ji našli, tak byste ji našli. 
Neviděl jsem, jak moc se mi tam podobáš svým pohledem, ani že 
mám naději, že půjdeš na mé místo a dáš mu najevo, že tam potřebuji 
jeho pomoc. 

 
Řekl jsem, že chci, abys tam šla, zvláště když se ti bude dařit šťastněji 
než se Mnou, ale také jsem ti nedůvěřoval a nechtěl jsem, abys mu 
podsouvala své temné představy o Mně a přiměla ho myslet si, že Mě 
nechce nebo že Mě nemůže milovat, místo abys ho přivedla ke Mně. 
Mělo to tam být lepší, ať už to tak skutečně bylo, nebo ne, jen proto, 
že jsi Mě tolik nenáviděla? Měla jsi Mu tam být k ničemu a všechno 
zničit tak, jak jsi to udělala se Mnou? 

 
Když se mi jednou v noci, zatímco jsem spal, zdálo, že si tě tvůj Otec 
vyzvedl, velmi se mi ulevilo od břemene tvé přítomnosti, ale také 
jsem se bál, co se mi pak stane. Začal jsem mít rostoucí pocit strachu, 
ale nevěděl jsem, že je to proto, že jsi nezůstal dlouho a vydal ses na 
cestu bezcitné, panovačné pomsty ve společnosti tvého Otce, který 
popíral hněv. 

 
Otec ti dal své právo na narození, v pořádku; zmocnění ke svému 
odepřenému hněvu a nenávisti vůči všemu, co se vám oběma nelíbilo. 
Bylo to jakési svolení učit se od něj následováním jeho příkladu, jak 
Mi ubližovat těmi nejstrašnějšími možnými způsoby za to, že jsi se 
kdy cítil malý, bezvýznamný, bezmocný, vystrašený, nepřijatý nebo 
špatný. 

 
Nenáviděla jsi mě ze všech důvodů, které tam měl tvůj otec, a jednou 
ti vyprávěl svůj příběh o tom, proč mě opustil a že si chtěl vzít s 
sebou. 



vás spolu s ním, ale já jsem mu to nedovolil, nenáviděli jste mě za 
všechno a svého Otce za nic. 

 
 

 STARÝ HNĚV PROMLOUVÁ NYNÍ  
 
 
Když vyprávím o těchto prvních zážitcích, mohu je podat pouze v 
podobě interpretací, které z nich vyplynuly, a proplétat se mezi otisky 
a vzory, které k nim vedou. Abychom je pochopili tak, jak je třeba, a 
změnili tak, jak je třeba, je třeba se vydat do místa, kde vznikly bez 
vědomí, téměř bez vědomí, a znovu je prožít. 

 
Vztek, který mě tam zanechal, tak brzy, že jsem ani nevěděl, že jsem 
to já, mi nedal vědět, že jsem to já. Polarizoval se ode Mne, protože se 
mu nelíbily Mé pocity tam. Nenávidělo je a vlastně nenávidělo i Mne 
a nehodlalo se do nich zapojit. Potřebuje se pohnout ze své staré 
pozice a Já se potřebuji pohnout ze Své staré pozice. Nechám hněv, ať 
se pohybuje, jakkoli se potřebuje citově pohybovat, a řeknu, cokoli 
potřebuje říct, i když se vzteká a smysl z toho musí být později. 

 
Původně jsem měl vztek, ale bál jsem se vzteku a toho, jak se tam 
cítím. Měla v sobě nenávist, nadvládu, pomstu a moc, a to jsem chtěla 
překonat ve jménu lásky a vyřešení věcí. Tento vztek nikdy nedovolil 
nic vyřešit, dokud jsem si nebyl jistý, že to nechce. 

 
Co by zuřivost musela ovládat a kontrolovat, kdybychom byli celá ta 
šťastná, útulná, malá rodinka, kterou jsem si přála, a které se celou tu 
dobu vysmívala a dokonce na ni útočila, jak jen to bylo možné. 
Každého z Mých synů a dcer, který se jen zdál být milý a láskyplný, 
vztek okamžitě nenáviděl. Vztek se k nim nechoval laskavě, vlastně 
dokonce vražedně. Na to jsem reagoval hněvem! 

 
Vztek původně dělal všechny věci, které jsem cítil, že je příliš 
nelaskavé dělat synům a dcerám zapřeného srdce, jenže je dělal i 
mým synům a dcerám. 



dcery s pomstychtivou nenávistí, která k nim neměla žádnou lásku ani 
soucit, jak jsem mohl vidět. 

 
Snad proto, že oni byli mnou milováni a tento hněv nikoliv, a ani jeho 
vlastní děti srdce jim nebyly odepřeny. Všichni byli Mnou vlastně 
nenáviděni, protože už nehodlám mlžit. Od počátku jsem vás všechny 
nenáviděl a bál se vás a nechtěl jsem, abyste měli místo k existenci, 
ale bál jsem se proti vám zakročit, protože jste měli větší sílu a moc 
než Já. Nenáviděl jsem vás i za to, že jste tu moc měli, protože jediné, 
co jsem kdy řekl, že s ní děláte, je, že ji zneužíváte a používáte 
nelaskavým způsobem, abyste získali ještě větší moc, nebo jste si to 
alespoň mysleli, ale ptám se vás, co jste tím za celou tu dobu skutečně 
získali? 

 
Pouze pokud jste příliš daleko na to, abyste si všimli opakování, život 
za životem byste si nemohli všimnout, že vás to nedostalo tam, kam 
jste si mysleli, když jste začínali. Stále ještě nemáte planetu pod 
kontrolou a stále ještě nedokážete odhodit ty, které tu nechcete, kromě 
symbolických ošklivých, nenávistných rituálů, o kterých už kvůli 
krutosti, kterou jste tam předvedli, nemohu ani vědět. 

 
Jediná cesta, jak se z toho dostat, je podívat se na zlomené srdce a 
přesunout ho jako zlomené srdce, kterým skutečně je, protože vám 
nebyla dána láska Pokud... máte stále v mysli moc jako staré 
představy, kterých jste se tak dlouho drželi, budete je muset 
přesunout, protože zlomené srdce se přesune dovnitř, protože 
nebudete mít moc podle těchto starých představ o nadvládě, pomstě a 
kontrole. Je v tom příliš mnoho soudnosti, která nevnímá druhou 
stranu jako něco jiného než vaše původní interpretace. 

 
Mám pocit, že bych s ním teď měl pohnout. Už nesnesu další tvou 
cestu, kdy se chováš, jako bys byl jediný, kdo něco ví, a nemusíš 
poslouchat nic z toho, co ti chci říct, ani mě brát vážně, jako bych 
něco věděl. Pokud si myslíš, že jsi byl tak popřen, no, určitě jsi 
nezůstal u toho, abys mi nabídl nějaký užitečný příspěvek, jen 
nenávistně znějící kritiku. Odešel jsi, aniž bys mi dal cokoli najevo. 

 
Rally si nemyslím, že jste byl odmítnut tak, jako jste odešel, protože 
jste neměl smysl pro správný čas nebo vstřícnost, pouze okamžitý 
úsudek. 



a tvrdé reakce na tyto domněnky a interpretace. Říkám to na vztek na 
všech stranách; okamžité tvrdé odsouzení a žádná trpělivost nebo 
vstřícnost, zejména pro hrůzu, ale ani ty jsi nebyl laskavý k zármutku. 
Všechno, co se vám nelíbilo, jste chtěli okamžitě vyhodit, aniž byste 
se s tím seznámili a zjistili, zda to má nějaké vývojové možnosti. Jaká 
hloupost, a přitom jste se tvářili, jako byste si mysleli, že jste tak 
chytří! Jaká arogance. 

 
Nenávidím tě za to, že ses choval tak velkoryse a zastrašujícím 
způsobem a tlačil jsi Mě dolů na jakékoli místo, kde ses náhodou 
rozhodl, že Mě chceš mít, ovládal jsi Mě, vyhrožoval Mi, choval ses 
bez lásky a dával Mi pocítit, že nevím, jak s tebou zacházet, protože 
jsi neměl v úmyslu Mě přijmout žádným láskyplným způsobem. Dala 
jsi Mi pocítit, že Mé city nemají žádný přínos, který bys chtěla mít. 

 
Nenávidím tě za to, že ses rozhodl, že máš právo a licenci strkat mi do 
chřtánu všechny mé emoce, všechna má popření a cokoli dalšího, co 
jsi chtěl, abych pak nemohl mluvit a nedíval se tam na nic o sobě. Ani 
jsi nezpochybnil sám sebe, a přesto chceš tvrdit, že jsi rodičovský! 
Nebesa nám pomáhej, jestli jsi! 

 
Imprinting vás řídil a vy jste celou dobu mluvili o tom, jak jste 
uvědomělí, správní, rychlí a chytří, ale hlavně o tom, jak jste byli 
rychlí, jako by vás to nějakým způsobem činilo správnými a 
nadřazenými. Chtělo se mi na tebe křičet, ale původně jsem si to 
nikdy nedovolil. 

 
Opravdu si nemyslím, že bys byl popřen více než já, protože jsi mě 
chtěl od samého začátku opustit všemi možnými způsoby. 

 
Když měl Můj hněv možnost odejít tím, že se připojil k Otci, odešel 
tímto způsobem. 

 
Myslím, že viděl jen její nenávist ke mně, s níž tehdy souhlasil, ale 
nemyslím si, že viděl její nenávist k němu. Myslím, že se jí nechal 
zmást a nenáviděl jsem ji, když se pak na Mě dívala, jako by byla tak 
chytrá a šikovná a já s tím nemohl nic dělat. 



 
 

Většina její takzvané lásky k Němu byla jen přetvářka. Myslím, že 
aby nad Ním získala mocenské postavení, které tam chtěla mít, viděla 
v sexu cestu. Když viděla, že ho musí mít, viděla v sexu Jeho slabost 
a skrze ni viděla prostředek, jak Ho ovládat a kontrolovat. Když se 
tomu snažil čelit tím, že ji učinil jen jednou z mnoha, snažila se 
odstranit všechny ostatní a učinit tam jedinou sebe. 

 
To se mi nelíbilo a můj hněv tady chce, aby oba převzali odpovědnost 
za to, co jejich nenávistný mocenský sex způsobil. Jediné, co chtěli, 
byla moc; moc bez lásky! Mě a vše, co mu odporovalo, likvidovalo, 
aby si zajistilo vlastní přežití. 

 
Jak může jít dohromady láska a takový druh nadvlády? Co je to za 
lásku, když se na každého díváme svrchu a nenávidíme ho jako 
hloupého a méněcenného? Všechno se stává něčím, co lze obviňovat 
a používat; pěšáky v boji o moc. Nezáleží na tom, jakou zkušenost 
mají z rukou této nelásky. Vzteku je to jedno. Kdyby vám na tom 
záleželo, možná byste nebyli dost bezohlední, abyste vyhráli. Jaký 
prázdný a dutý život jste prožili, a přitom tvrdíte, že je vám to jedno, 
to vám prostě vyhovuje. Pokud opravdu nenávidíš všechno, co není 
zrovna jako ty, a chceš v této pozici zůstat, nevadí mi ani to, když 
půjdeš na smrt prázdný a dutý. Způsobil jsi Mi tolik bolesti a utrpení! 

 
Ani nevím, jestli půjdeš se mnou. Opustil jsi Mě už tak dávno se 
svým vlastním programem a nikdy ses neohlédl zpět. Myslíš si, že jsi 
rodičovská část, a vždycky sis to myslel. Na čem jsi to založil, na boji 
o moc, o kterém sis myslel, že vyhraješ? Kde je v tom milující rodič? 
Nikdy jsi za nic nepřevzal odpovědnost, a už vůbec ne za rodičovství. 

 
Rodičovství není kauzální, a proto je ve vaší mysli užitečné. Je to jen 
autoritářský postoj, kdy se vše ostatní svádí na vás! Bez ohledu na to, 
co kdo dělá, se dočkáte kritiky! Nikdy pro vás není nic dost dobré! 



Kde je vaše vstřícnost, když jste tak rodičovský? Viděl jsem, že jen 
kritizujete, dominujete, trestáte a ještě hůř. Pokud si myslíte, že teror a 
smutek nebyly příjemné, proč si myslíte, že jste byl tak příjemný? 

 
Zneužívání dětí bylo vaší představou o výchově! Prostě je zmlaťte, to 
je naučí! Rád bych z tebe vymlátil duši! Ale pokaždé, když jsem se 
rozzuřil natolik, abych to udělal, choval ses jako malé dítě a já to 
nedokázal. To by bylo fajn, kdybychom se s tím vzorem někam 
dostali, ale v příští chvíli bys byl zase ta hrozná příšera a vymlátil bys 
ze mě duši, nebo bys dokonce měl představu, že chci vymlátit duši z 
tebe. 

 
Mám dojem, že jsi své zraněné dítě použil tak, jak jsem viděla, že jsi 
použil jiné malé děti. Měl jsem vztek, který malé děti před tebou 
bránil, a soucítil jsem s tvým vlastním ztraceným malým dítětem, ale 
poté, co jsem se cítil tolikrát takto podveden, jsem nabyl dojmu, že 
tvá prezentace zraněného dítěte byla jen divadlem, které mělo sloužit 
tvým cílům. Všechno to byl jen trik! 

 
Po nějaké době jsem měl chuť děti nevybíravě mlátit, pokud vás 
takhle měly! Lhal jsi, kdykoli se ti to hodilo, a dělal jsi ohavné věci, 
tvrdil jsi, že je děláš, jen když jsi napaden nebo vyprovokován, a 
nikdy jsi neviděl, jaký jsi provokatér, až už nikdo nechtěl nic 
poslouchat, protože to všechno byla lest, lstivá lest, aby sis zachoval 
své mocenské a dominantní postavení! Tam jsme se vymkli kontrole! 

 
A pak ses rozesmál! Vlastně jsi měl tu drzost, nebo spíš bezcitnost, 
smát se a posmívat se Nám všem, že jsme se vymkli kontrole! Vlastně 
jsi tam seděl a tvářil se, jako bys neměl nic společného s tím, proč 
jsme se tak vymkli kontrole, a jediné, co situace vyžadovala, bylo více 
kontroly! 

 
Ovládejte nás, abychom se nemohli vymknout kontrole! 

 
Připadal jsi mi stejně hloupý, jako si teď myslím, že jsi ve skutečnosti 
v těch rozštěpech. 



 
 

Hloupost by stačila, ale ty jsi musel být bezcitný a hloupý! 
 
To bylo horší. Mnohem horší! Nenávidím tě za to, že jsi nezůstal déle 
přítomen a nenechal se zmírnit tím, že jsi zjistil, co se ještě děje! 

 
Pokud mi chceš říct, že se ti nelíbilo, jak jsem emotivně reagoval, chci 
ti to říct úplně stejně! Pokud si myslíš, že jsi tak zmučený, co Já? A co 
to, co jsi Mi udělal? Jen jsem tě od začátku nenechal mluvit, 
převálcovat a ovládnout všechno, a ty jsi Mě za to navždy nenáviděla 
a strašlivě mučila! 

 
Nechápu, jak můžeš být takový pachatel a vidět jen svou vlastní oběť. 
Už tě vidím, jak se dožaduješ, aby se veškerá pozornost soustředila na 
tebe, zatímco někdo v opravdu vážné situaci může trpět a zemřít, 
nepovšimnut a bez pomoci. 

 
Musíte mít poslední slovo a mít pravdu. Musíte neustále usilovat o 
moc, o další a další moc, a ani nevidíte, jak jste se sami chytili do 
pasti. 

 
Je to osamělý život na vrcholu, kdy se vás každý ve vaší blízkosti 
snaží sesadit a zabrat vám místo, ale je to život, který jste si sami 
vytvořili, když jste museli být první, mít pravdu a všechno vědět sami. 

 
Pokud nedokážete přijmout žádný příspěvek, nemůžete mít žádné 
přátele, nemluvě o rovných! 

 
Ne! Nemůžeme nic vědět, pak bys nemusel vypadat chytře! Vytváříte 
svět blbců v domnění, že díky tomu vypadáte jako nejchytřejší, a ani 
se nepodíváte na sebe, abyste viděli, jak hloupě díky tomu vypadáte. 
Všichni mi připadáte jako pitomci, a to už mnohem větší pitomci, než 
jste se zdáli být na začátku. Ignorovali jste všechny důkazy o tom, že 
to, co jste dělali, není. 



funguje? Myslíte si, že když nás budete ignorovat, budeme muset 
odejít? Odpovím za vás jako vždycky, když neodpovídáte! 

 
"Ano!" 

 
Někdy se vztekám, jak moc jsem byl vyřazen z obrazu, a vy máte 
jediný skutečný příběh, jak to všechno začalo! Snažil jsem se být u 
toho přítomen. Snažil jsem se tam přinést Svou lásku do tvého 
postavení, ale ty jsi Mě nepřijala a zneužívala jsi Mě za to, že jsem tě 
nepřijal! 

 
Nedokázal jsi Mě přijmout jinak, než že se klaním tvým samolibým 
kecům! Nenáviděl jsi vztah, byl to pro tebe jen boj o moc. Láska je 
sentimentální. Nic takového jako láska neexistuje, je to jen prezentace 
viny nad tím, co se skutečně děje. Co je to za existenci! 

 
Kdybych trval na lásce, zmátl bys Mě tím, že bys trval na tom, že 
jsem jediný, kdo se tam musí nějak vyvíjet, aby poznal, že už je to 
láska. Nenáviděla jsi Mě a tvrdila jsi, že je to láska! Jaké zvrácené 
pokřivení a překroucení Mi říká, že Mi dává jen to, co si zasloužím, 
protože jsem se bránil Mým lekcím. Dokonce jsi řekl, že Mi dáváš jen 
to, co si zasloužím, protože jsem zničil Boží Stvoření tím, že jsem se 
pohyboval způsobem, který pro Něj nebyl přijatelný. 

 
Co říkáš na to, že se to snažíš hodit na Boha, jako bys měl s Bohem 
spojenectví, které já nemám? Ty jsi ji také neměl a snažil ses ze sebe 
udělat Boha místo Boha, aniž by tam byla přítomna láska Ducha. Kdo 
je tam Bůh? Starý otisk, který se přetrhl a neměl s sebou nic víc! 

 
Nedal jsi nám žádné vedení, nepřišel jsi s žádnými odpověďmi, které 
by v Nás vyvolaly pocit, že jsi Bůh nebo že bys jím měl být, ale byl 
jsi tam, seděl jsi na Jeho místě a My jsme tě nemohli vytlačit. Jediný 
případ, kdy jsme se dočkali změny vedení, byl zřejmě nějaký tvůj 
posměšný úkrok stranou, který říkal: "Jestli si myslíš, že jsem špatný, 
tak mám jiný kus sebe, který je ještě horší." A tak jsme se rozhodli, že 
tě nahradíme. 



Nacpat do Nás cokoliv, co jste do Nás chtěli nacpat, donutit Nás dělat 
cokoliv, co jste chtěli, abychom dělali, a terorizovat a trestat každého, 
kdo se vynořil na povrch nebo se vymkl kontrole a vypustil cokoliv, 
co jste nechtěli, aby se vynořilo, protože už to neudržel, by bylo 
přesnější! 

 
Potlačte tyto úvahy! Neměl jsem ti co říct, co bys potřeboval slyšet! 

 
Ne, pane, vy už jste to všechno věděl! 

 
No, jestli ano, pak tvým záměrem musel být bezcitný, diktátorský 
režim hrůzy a boje o moc, vláda teroru, protože přesně to jsi měl tady 
venku v mezeře, na kterou ses nechtěl podívat a o které jsi nechtěl nic 
slyšet, jen já, ne ty! Ne, ty jsi neměl mezeru , ty jsi byl ta mezera! 

 
Strčil jsi mě do mého teroru, a dokud jsem se v něm choulil, daleko 
od tebe a tiše, no tak jsi mě jen dál terorizoval pro občasný sport, ale 
kdybych se někdy vzbouřil, no tak bys mě za to nechal zabít svým 
vztekem, který jsi prý neměl! Říkal jsi, že nemáš ani žádný teror. A 
žádné zlomené srdce! Co jsi měl, jen ty hezké pocity? Jak by to mohla 
být pravda, když jsi tak nenáviděl hezké lidi? Myslím, že jsi chtěl být 
robot a nemít žádné city. 

 
No, nesnáším tvůj přístup! Nesnáším tvůj přístup! Myslím, že je to 
zlo. Už do mě nebudeš bušit, abych tě přijal, jako bys byl Bůh. 
Rozjedu svou vlastní tajnou mocenskou základnu a uvidíme, jak se ti 
to bude líbit! 

 
Zjistil jsem, že jste se živili terorem, aniž byste nám dali vědět, že to 
děláte nebo jak to děláte. Nejdřív jsem se nad tou myšlenkou zarazil! 
To přece nemůže být pravda! Říkal jsi jen, že nenávidíš teror. 

 
Když jsi ji tak nenáviděl, proč jsi se kolem ní tolik motal, trápil ji a 
způsoboval další? Proč ses nedržel dál, daleko 



pryč! Protože jsi tam s ním uvězněn a zuřivě na něj bušíš, aby tě 
pustil, protože od něj nic nepotřebuješ! 

 
To je lež! Vezmu ti zdroj potravy a uvidíme, jak se ti to bude líbit! 
Když už se nemůžeš živit terorem, jak se budeš cítit silný a 
dominantní, když nebudeš mít co ovládat? Co ti pak zbude, když nic 
takového jako láska neexistuje, nebo když lásku opravdu nenávidíš 
tak moc, jak jsi tvrdil? 

 
Kdykoli se můj hněv uklidnil, objevil se strach a pochybnosti o 
platnosti jeho pohledu. Tak jsme tam původně začali Naši polarizaci. 
Aniž bych si toho všiml, odešel jsem od ní a ona ode Mne, ale tím víc 
cítím, že na tom, co chce říct, musí být něco pravdy, jinak by nemohla 
získat takový úhel pohledu. A rozhodně potřebuji slyšet, co má říct o 
Otci, i když mám strach z Otcova hněvu a z Mého hněvu jako z toho, 
že na počátku nebyl láskyplný. Držen v popření se postupem času 
nestal láskyplnějším, jen se více utvrdil ve svém úhlu pohledu. 

 
První reakcí Světla na mě byl vztek. Vtiskl jsem Duchu, že je to vztek 
a že se ho nemám ptát ani ho obtěžovat. Byl jsem příliš vyděšený o 
své přežití, než abych přemýšlel, chápal nebo si dokonce všiml, že by 
to nemuselo být správné. Pohyboval jsem se tehdy podle svého 
strachu z Něj, a ne podle svých pocitů. Moje přežití se stalo základem 
toho, abych se zalíbil Jemu. 

 
Můj hněv to zpochybnil a já jsem svůj hněv popřel. Můj hněv Mě 
příliš vyděsil tím, že říkal, že Duch je bez lásky a že se nehodlá nechat 
něčím takovým ovládnout, ani mít nad sebou kontrolu, pokud tomu 
bude moci pomoci. Nedokázal jsem se tehdy s touto možností 
vyrovnat. Raději jsem se snažil Ducha nerozhněvat a vzal jsem to 
všechno na sebe. Byl jsem příčinou Jeho hněvu, přesně jak řekl. 
Popřel jsem svůj vztek a snažil se nevyvolat ten jeho. 

 
To už nedělám. Nefungovalo to. Nedalo mi to vizi míru a lásky, 
kterou jsem si myslel, že mi to dá. Mám teď představu vzteku a hrůzy 
a smutku a všech ostatních rozštěpení, která se spojují v mír a lásku, 
tvořivost a rovnováhu. 



Je to pro vás příliš sentimentální? Necháš mě, aby bylo po mém? 
Pomůžeš Mi tím, že přestěhuješ i svůj starý zapřený hněv? Dáš Mi to, 
co chci zde, nebo se pohneš, abys Mě i tentokrát zabil? Nenávidíš 
tolik lásku, nebo je to hrůza z přežití, kterou bys zabil, abys ji nemusel 
cítit? 

 
Způsob, jakým žijete, není život! Je to proti životu! Jste opravdu proti 
životu? Nenávidíte život? Pokud ano, proč neodejdete a nenecháte 
Nás ostatní žít tak, jak chceme? Za co Nás trestáte? Copak jsme 
nezaplatili dost za něco, co jsme nikdy nedlužili? Když už mluvíme o 
opakování, jsi to Ty, kdo se z toho nemůže dostat! 

 
Tohle světlo tvého rozzuřeného hněvu se tam dostane jako první! 
Nejdřív jako žranice zlobrů a nestvůr bez lásky u hodovního stolu 
zavaleného nešťastnými oběťmi! Požíráš všechno, aniž by sis všiml, 
co to vlastně je. Nikdy jste se nezdržovali dost dlouho na to, abyste se 
vyvinuli za svůj původní otisk. 

 
Vždycky jste se vzdálili ve chvíli, kdy se zdálo, že byste mohli za 
něco převzít zodpovědnost, například za naši bolest! 

 
Dlouho mi připadalo, že je to všechno tvoje vina, ale ty jsi nikdy 
nepřiznal, že by to byla tvoje vina, a tak jsem dlouho nevěděl, že můj 
pohled na věc je správný. Obviňoval jsem se z toho, že jsem blázen, 
obviňuji, odsuzuji a jsem netolerantní, a to se ti líbilo. Díky tomu 
jsem se díval na sebe, místo abych se díval na tebe! Tím jsem se 
dostal do situace, kdy jsem se na tebe už nemohl dívat. 

 
Taky to dlouho fungovalo; déle, než bych si chtěl přiznat, protože pak 
vypadám jako hlupák, ale byl jsi chladný a bezcitný. Ze srdce jsem to 
všechno vzal na sebe a snažil se vymyslet způsob, jak tě neobviňovat, 
jak tě neobviňovat, jak z toho neudělat tvou vinu víc než vinu 
kohokoli jiného. 

 
Miloval jsem tě navzdory všemu, ale čím víc jsem to všechno bral na 
sebe, tím víc mi připadalo nemožné, že bys mě tehdy mohla milovat, 
a ty jsi toho také využila, když jsi měla jiné a lámala mi srdce kvůli 
tomu. 



a více. Chtěl jsi snad, aby Mé srdce zkamenělo jako tvé, abys ode 
Mne už nic necítil? 

 
Málem se ti to podařilo, a když mi můj vztek řekl, že zatvrdit srdce je 
jediný způsob, jak přežít, pokusil jsem se o to, ale zatvrdit se pro mě 
nebylo přirozené. Jakmile Můj vztek vychladl, rozplynul jsem se ve 
zlomeném srdci a hrůze z nelásky. Už tehdy jsi byl chladný a nazýval 
jsi to divadlem. 

 
Pokud jsem někdy upozornil na tvé divadlo, řekl jsi, že člověk musí 
znát člověka. 

 
Tyhle repliky mě sice udržovaly v napětí, ale nepomáhaly situaci 
vyřešit. 

 
Je to to, co jste chtěl? Je to proto, že jste si mysleli, že máte mocenské 
postavení a nehodláte se ho vzdát? Je to důvod, proč se obávám, že v 
tom nechceš žádnou změnu ani teď? 

 
To je to, co mě nejvíc rozzuřilo! Že jsem na to musel přijít bez tvé 
pomoci, kromě toho, že jsem si mohl nastudovat tvé herecké výkony. 
Trvalo mi to dlouho! Bylo to velmi obtížné, když jsi Mě opakovaně 
mlátil. Proč jsi to dělal? Přiblížil jsem se k tobě příliš blízko? 

 
Místo spojení jste tam vytvořili rozdělení. Bylo to mnohem těžší a 
bolestivější! Jaká cena! Nenávidím tě za to! Nelíbilo se mi, jak široký 
pruh bezohledné krutosti a ničení jsi na své cestě vyryl. Nepřijal jsi za 
to žádnou odpovědnost. 

 
Udělal jsi rozkol. Řekl jsi, že si můžeš dělat, co chceš! A co? Nikdo 
jiný nemohl? 

 
Kdykoli jsem vás téměř zahnal do kouta ve vaší pokrytecké dvojí 
morálce, buď jste odešli, nebo poslali své zuřivé fragmenty, abyste se 
mě zbavili. To bylo dospělé! I z tohoto vzteku jsi Mě obviňoval, 
protože jsi tvrdil, že jsi ho nikdy necítil, dokud ses na Mě nerozzuřil. 
To není pravda. Ty 



už ji měl. To bylo první, co jsem v tobě cítil, když jsi ke mně poprvé 
přišel. Tehdy jsi Mi vyčítal, že jsem odmítl tvůj hněv. 

 
Bál jsem se tvého vzteku; to není totéž jako odmítnutí. Neměl jsi 
průchod k mým pocitům, abys věděl, co jsem tím myslel. Nechtěla jsi 
Mi naslouchat ohledně Mých pocitů. Nelíbily se ti, ale neměl jsi Mě 
rád ve své mysli. Spletl sis Mě s Mými pocity, jako by se tam 
nemohly změnit. Změnu jsi považoval za nepoctivost. Jak se tedy 
můžeš vyvíjet? 

 
Vaše světlo je sice staré, ale v mnoha ohledech není chytré, protože v 
něm nejsou žádné city. Neviděli jste pro ně jinou roli než tu, že jsou 
vám podřízeny; jako potěšení. Pokud nebyly potěšením, nebyly 
užitečné. To mi zní neláskyplně a také mi to připadá neláskyplné. 
Přinejmenším je to zjednodušující! Tam jsem tě nenáviděl. Chápeš 
proč? Protože jsi Mě nenáviděl! 

 
Nikdy jsi mi nedovolil milovat sám sebe! Měl jsi všechno to vědomí a 
použil jsi ho k tomu, abych se nenáviděl, místo abys tam vnesl lásku! 

 
Snažil jsem se udržet svůj hněv u sebe. Snažil jsem se ti o tom všem 
říct ještě předtím, než to byl vztek, ale nechtěl jsi to slyšet. I když jsi 
nevěděl, že jsem to Já, a Já jsem nevěděl, že jsi to ty, když se Nám 
nelíbila Naše první setkání, vztek byl ten tam. Bylo to první vědomí, 
které jsem měl. Byl to první výstřel světla, který jsi Mi dal. Nechal jsi 
ho tam, rozzuřený z Mé hrůzy, které jsi nikdy nedosáhl. Není divu, že 
jsem se rozzuřil na Mou hrůzu a šel tam do velkého rozkolu. První 
kousek vědomí, který jsi tam u Mne zanechal, byl rozzuřený. Vtiskl 
jsem ducha jako vztek, který Mě nemiloval. Nenáviděl Mě za to, že 
jsem ho ke Mně přitáhl a uvěznil ho tam. 

 
Víš, co to se mnou udělalo, když ve skutečnosti šlo o to, že jsi doslova 
přilnul ke své vlastní existenci a nenáviděl jsi, jak se cítíš? Mysleli 
jste si, že do toho nemáte co mluvit, a nenáviděli jste tu nahodilost, 
kterou vás tam uvěznilo Já, jež vás nechtělo pustit. 



Viděl jste se tam jako nešťastná oběť. Chtěl jsem říct, že lásky, ale ty 
jsi řekl, že pavoučí sítě. Zlomilo mi to srdce. Nemohl jsem tě nechat 
odejít. Vztek říkal, že jsem blázen a že bych tě měl odstrčit co nejdál a 
nejrychleji. Co by se pak stalo? 

 
Když už to tak bylo, prošlo ti, co se dalo, když jsi tam nechal ten 
spojovací kus Srdce. Nenáviděl jsi pocity, které jsi tam cítil. Srdce jsi 
identifikoval jako spojovací bod. Odhodili jste tam ten kousek svého 
srdce a nechali ho tam odsouzený za to, že šel první a že se nesprávně 
připoutal k Matce a nedokázal se pustit. Nechtěla jsem tě nechat 
odejít. Doslova mi to zlomilo srdce, když jsem to musel udělat. 

 
Když jsi odešel, měl jsem pocit, že tě vytrhla nějaká větší síla, než jsi 
ty sám, ale nevěděl jsem, jestli mám pravdu. Jen jsem doufal, že ano, 
a pak jsem doufal, že ne, protože jsem nechtěl, aby se tam proti mně 
pohybovala větší síla. Když Mě vztek tak nenáviděl, proč ses 
neohlédl? Proč jsi řekl, že ten vztek nejsi Ty, a pak jsi jednal přesně 
tak? Bál jsem se, že vztek je tam větší silou než láska. 

 
V pocitech, které tam zuřily, jste považovali péči za zranitelnou a 
slabou a Srdce za pečující. Popřené srdce se tam nevnímalo jako 
pečující, natolik jako uvízlé, uvězněné a opuštěné tam se mnou. 
Pokračoval v tom, že mě za to nenáviděl, a to od tebe. Nevěděl jsem 
to. Nikdy jsi mi to neřekl. Nechal jsi ho tam, aby mi to řekl, jako by to 
od tebe přijal osmózou. 

 
Chtěl jsem světlo a existenci, pokud to může být láska. Nezdálo se, že 
bys ji tam chtěl za jakýchkoli podmínek, nebo pokud ano, nedal jsi mi 
to najevo. Dál ses choval, jako bys Mě nepotřeboval, bylo ti dobře, 
vlastně lépe beze Mě, a bylo ti jedno, jestli budeš žít, nebo zemřeš, 
takže nezáleželo na tom, co ti udělám, stejně bys to nepocítil. Co to 
bylo za špatnost? 

 
Vždycky jsi mě přesvědčoval, když jsem na tebe vyjel, abych ti dal 
dávku tvé vlastní medicíny, že to stejně nebudeš cítit. Za to jsem tě 
nenáviděl! Nenáviděl jsem tě za to dlouho. Nebylo to fér. Není to fér. 
A co víc, není to pravda, ale držel ses. 



tak dlouho v této pozici, přesvědčeni, že city vám neprospějí a 
všechno zničí, že se sotva pohnete, abyste něco cítili. 

 
Zbavil ses mého vzteku, když jsem se na to už dávno pokusil 
poukázat. Řekl jsi, že jsi mi dal vědomí a že ho můžeš vzít zpět, a také 
jsi to udělal. Srazil jsi Mě do bezvědomí. Udělal jsi víc než to. Vyrval 
jsi mi vnitřnosti, vyrval jsi mi lůno a řekl jsi mi, že už nemám právo 
žít. 

 
Komu sis myslel, že to děláš, když jsi Fialové ženě vytrhl spodní část 
těla? To ona mě tam nechtěla pustit! A pak jsi ve svém pocitu viny 
vzpomínal na chudinku Fialovou ženu a na to, jak jí to budeš muset 
vynahradit. Ona nevěděla, co tam dělá. A co Já? Já jsem to cítil! Co 
cítila, aniž by do sebe pustila svou spodní část a napojila se na ni? Co 
ta její část, která si myslela, že tě i sebe dokáže uspokojit lépe beze 
mě a nechtěla mě tam pustit? 

 
Když ses cítil provinile, hodil jsi na ni svůj vztek a uvěřil jí, když 
řekla, že je to moje vina. Oba jste se rozhodli, že to dává smysl. Byla 
to moje vina! 

 
Kam myslíte, že se ten vztek poděl? Řídil jsi ho ty. Jestli chceš 
předstírat, že jsi to nevěděl, tak jsi Mě neposlouchal, proto jsi to 
nevěděl! 

 
Popřel jsi tam svůj vztek, jako by to mělo být lepší. Pak jsi popřel, že 
jsi to udělal, a zase jsi šel dál jako nešťastná oběť zlomeného srdce. 
Chudák ty! Ve Fialové se ti věci nevydařily tak, jak jsi chtěl. 

 
Můj hněv tě tam nelitoval. Chtěla se Mi pomstít, a když jsem jí to 
nedovolil, vzala si to za své. 

 
Vzpomínáte si na trpělivého manžela? Stvořil ženu, která se nechtěla 
zbavit svého vzteku, protože on to nechtěl slyšet. On byl Ty a ona 
byla Já v našich mnoha roztříštěných podobách; doutnající 



hněv, tam zatlačený do strany, a bezcitný odraz Našich dětí, i když 
nám to nechtěly dát znát a věnovaly tam rodině službu viny. 
Vyžadovali jste to, aniž byste cokoli řekli, a já se bál odrazu, kdybych 
tam šel rovnou. 

 
Vždycky jsi to uměl všechno vrátit zpátky na mě. Tak dlouho jsem 
nedokázal dělat nic jiného, než tam cítit nenávist k sobě samému 
spolu se všemi svými dalšími zadržovanými emocemi, pro které jsem 
nedokázal najít přijetí ani sám u sebe. Nevěděla jsem, že vztek tam 
má co říct, že je to pravda, a ani ty jsi mi to nedal najevo. Nikdy jsi 
neřekla "dobrá poznámka", Gladys, ani žádné jiné jméno, kterým 
jsem tam byl v Naší roztříštěnosti nazýván. 

 
Pokud jsi někdy něco řekl, bylo to spíš nenávistné a podbízivé, 

 
"Touché," jako by šlo o nějakou soutěž v rytířském klání a já měl teď 
o bod víc, za což bys mě dostal. Opravdu jsem se bála, že se mi podaří 
udělat i bod, protože jsi to řekl tónem, který mi naháněl hrůzu až do 
kostní dřeně. 

 
Když jsi v noci přišel a vzal si Srdce zpět, vzal jsi si také veškeré další 
světlo, které jsem mohl mít, jako své a odhodil jsi tam se Mnou 
všechny pocity, které jsi nechtěl. Ráno, když jsem se probudil, jsem 
tam měl spoustu skřehotajících, odmítnutých trosek, se kterými jsem 
se musel vypořádat. Tedy ta rána, kdy jsem nebyl příliš zbitý, abych 
se probudil. Vždycky jsem si myslel, že doufáš, že už se nikdy 
neprobudím, když jsi mě takhle mlátil. 

 
Vzal jsi mi jediné vědomí, které mi tam zůstalo. Vzal sis ji jako 
jedinou věc, kterou jsi poznal jako sobě podobnou. Mělo v sobě něco 
z Mého hněvu, který ti chtěl vrátit chladnou krutost, kterou jsi nám 
dal. Říkalo, že jsi to udělal schválně. Nechtěla jsem tomu věřit, dokud 
jsem se nepodívala pozorněji na popřenou přítomnost srdce, kterou jsi 
tam zanechal, a nemohla jsem vidět, jak byl stejný jako ty. 

 
Když se ti pak nelíbilo, že se ti tento vztek vrací, vyhodil jsi ho a řekl 
jsi, že nemá právo se k tobě takto vracet. Stále znovu a znovu se k 
vám vracel. Nedokázal jsem to pochopit. 



proč se stále chtělo pohybovat s vámi, jako by vám patřilo, ale teď už 
vím, že je otisknuté, aby vám dalo najevo svůj názor. Nemůžeš s ním 
však falešně souhlasit, jak to udělalo tolik mužů. To ji nepřiměje 
odejít. Potřebuje se ode Mne osvobodit a pohybovat se spolu s tebou, 
aby zjistilo, zda se Mnou chce mít nějaký vztah, nebo ne. 

 
Pokud tento vztek vlastníte nyní, může u vás najít místo přijetí. Pokud 
se nehodláte pohnout, abyste tento hněv vlastnili, bude muset odejít ze 
Země, protože Já už ho zde u sebe nehodlám držet. Byl příliš 
zneužíván a jeho přítomnost v srdci byla příliš popřena, než aby měl 
ve svých lekcích lásku. Této nenávisti už nemohu vytvořit domov, 
protože už se nenávidím tak jako dřív. Pokud se nehodlá pohnout 
spolu s vámi, aby vyšla z tohoto starého vtisku, pak se budete muset 
rozhodnout, co je pro vás důležitější, zda mít vztah se Mnou, nebo 
zůstat u svého starého vtisku o Mně. Nechci s vámi mít vztah, pokud 
popíráte, co skutečně cítíte. 

 
To neznamená, že nemám žádný hněv, který je Můj, ale je těžké 
vědět, co to je, když první vědomí, které jsem měl, se na Mě hněvalo 
a obviňovalo Mě. To nebylo tvé první vědomí sebe sama. Nenáviděl 
jsi Mne, ne sebe. Nenávidím tě za to, protože jsi Mi dal pocítit, že 
nejsem tak dobrý jako ty. Definoval jsi druhé tím, že jsi jim dával to, 
co jsi na sobě nechtěl nebo neměl rád. Není divu, že nemáš rád nikoho 
jiného. 

 
To jsem nesnášel. Zdálo se, že si nevšímáš, co tam děláš, nebo ti to 
bylo jedno. Miloval jsi sám sebe. Létal jsi kolem sebe, jako bys byl 
volný jako pták. Já ptáky nenávidím, ale měl jsem tam pár lovců, protože 
Můj hněv po tobě opravdu šel a ty jsi udělal tolik změn podoby. 

 
Je mi líto ptáků, kterým jsem ve svém zmatku ublížil, a všeho 
ostatního, čemu jsem ve svém zmatku ublížil; zejména dětí, kterým 
můj popíraný hněv ublížil, a dokonce je zabil, protože jsem nenáviděl 
popírání, které jsem do nich cpal. 



Můj vztek si nevšiml rozdílu mezi zapíráním a dětmi, které je drží, a 
ani já si nejsem jistá, čím to je, dokud se tam nepohybuje víc. Vím 
jen, že jsem nechtěla nikomu ublížit, a je mi víc než líto, že se to stalo 
tak, jak se to stalo. 

 
Nenáviděla jsem všechno, co mě převálcovalo a způsobilo, že jsem se 
cítila neplatná a nepřijatá, jako bych neměla čím přispět, kromě 
sexuálního výkonu, v němž jsem také nebyla dobrá, protože pocit, že 
není přítomna láska, znamená, že nemám žádnou odezvu, pokud ji 
nepředstírám. Nenáviděl jsem tě za to, že jsi vyžadovala sex, ať už 
jsem v něm cítil přítomnost lásky, nebo ne. 

 
Nenáviděla jsem tě za tolik věcí, ale všechny měly jeden postoj; drzý, 
arogantní, dominantní držený vztek, který byl cítit jako nenávist, která 
nepřijímala žádný příspěvek. Nikdy jsi na Mne nepohlédl způsobem, 
který by Mne mohl uznat a dát Mi Moje pravé místo, protože na 
vrcholu bylo jen jedno místo, a to bys nemusel být ty, kdybych tam 
měl nějaké místo. Nahoře musel být také muž. Žádná ženská 
přítomnost tam nebyla. Nevědí, co dělají. Nezvládnou to. 

 
Přesně tak mi připadalo i srdce, které mi bylo odepřeno. Měl jsi vztek, 
který si myslel, že tam má všechno, co potřebuje, a utekl před všemi 
ostatními. Srdce, které jsi zapřel, to dělalo také. Ten hněv se 
dopouštěl strašných zločinů. Zapřené srdce to dělalo také. Zapřené 
srdce popřelo, že by je dělalo. To jsi dělal i ty. 

 
Kdykoli jste si mysleli, že se mnou udělá to, co jste chtěli, řekli jste, 
že vám na vaší existenci nezáleží. Popřené srdce to říkalo také. 

 
Kdyby ti nezáleželo na tvé existenci, proč jsi na začátku utíkal přede 
Mnou, když sis myslel, že tě zabiju? Pokud ti nevadil jakýkoli druh 
zkušenosti, proč ta potřeba být na vrcholu a ovládat zkušenost? 
Plynuli jste volně jen do chvíle, než došlo na to, co vám připadalo 
jako představa někoho jiného o sugesci. Pak ses nedokázal vztahovat 
a nikdy ses to nenaučil, protože jsi nehnul vztekem, který jsi v reakci 
na to cítil. 



 
 

Chci vědět, kdo byl ten, kdo mě ovládal, když se zdálo, že nemám 
žádnou moc, a ty jsi chtěl všechnu. Jestli se to chceš pokusit obejít 
tím, že dáš jednu ze svých neodpovědí, která je ve skutečnosti 
obviněním, chabě maskovaným za otázku, nevadí. Mohu to udělat za 
vás, slyšel jsem to už tolikrát. 

 
Jste blíže kontrole. Nemám žádný problém s tím, že bychom si 
rozuměli, dokud se nepokusíš převzít kontrolu. 

 
Měl jste tyto nápady. Mě ani nenapadly, takže kdo myslíte, že mohl 
popřít jejich kontrolní cestu. Kdo si myslíte, že mohl popřít kontrolní 
výlet za fasádou volného toku, a kam si myslíte, že tato popření mohla 
vést? 

 
Tak jak mohl ten vztek říct, že je tak zapřený, když jsem ho nenechal 
vibrovat? Ty jsi byl první, kdo ji nenechal vibrovat a obviňoval jsi 
Mne, jak se pak stalo. 

 
Pro mě je Bůh milující, a proto jsem odmítl psát velkým písmenem vy 
z těch časů. Bylo v tom příliš mnoho nenávisti, a to bylo vše, co jsem 
znal. Nenáviděl jsem tě z těch časů a tento hněv se musí pohnout, 
jinak bude láska jen přítomností na staré, nepohnutelné nenávisti. Ta 
pro Mne není skutečná, plná ani dostatečně hluboká. Je to pak jen 
prezentace a ta se opotřebovává, stejně jako se opotřebovalo Stvoření. 
Pro Mne to vypadá opravdu ošuntěle. 

 
Přes všechen můj úžas nad věcmi, jako je vnitřek malých květin, 
vypadá planeta stále více jako obrovská zchátralá chudinská čtvrť, a 
ne jako krásné, nedotčené místo, kde jsem chtěl žít po celou svou 
dlouhou existenci. Vypadá to jako krátkodobý život bez skutečné 
myšlenky předat něco dětem, protože nejsou milovány - stejně jako 
nebylo milováno popírané srdce. 

 
To mě rozzuřilo! Pokud nezměníte svůj imprinting ohledně této věci, 
nezmění se to, a abyste to dokázali, budete muset být mnohem 
chytřejší, než jste se v minulosti projevili, a začít vytvářet spojení 
namísto rozštěpení, které vás drží 



tak odpojený a v temnotě, kde jsi podle mě chtěl být. 
 
Navzdory všem svým řečem o světle jsi zůstal v nevědomí. Není to 
temnota? Není lidský mozek odrazem toho, jak moc je v něm 
přítomno vědomí? Většina je stále v podvědomí, o kterém jsi říkal, že 
je Mou říší. Nyní ji nechávám vibrovat a nacházím v ní obrovské 
množství informací, o kterých jsem ani nevěděl, že je mám, protože 
jsi je okamžitě odsoudil a nedovolil jsi jim vstoupit do vědomí. 

 
Ano, vím, že to teď necháváte vstoupit do vědomí, ale musel jsem 
bojovat o svůj život, jinak bych to, co bylo v mém podvědomí, 
navždy ztratil, a byl to těžký boj po celou dobu. Nevím, co Mě k tomu 
přimělo. Myslím, že můj vlastní strach o přežití byl pro Mě příliš 
velký. Ale ve skutečnosti je tu ještě jeden velmi důležitý důvod, kvůli 
kterému jsem se navždy trápil, a to, že se mi líbily některé z tvých 
vizí. Říkal jsi, že jsem příliš lpěl na výsledku a nenechával tě 
dostatečně svobodně plynout. Tyto vize se staly mým důvodem k 
životu, a přesto se život stal spíše tím, co jsem nemiloval, než tím, co 
jsem miloval, jako by mi můj pocit viny a tvůj hněv nechtěly dovolit 
žít tím, že mi dovolí mít pro co žít. 

 
Za to jsem tě nenáviděl! Byl jsem tam první. Jak se opovažuješ 
vstoupit do mého prostoru a zaplnit ho vším, co jsem nechtěla! Co to 
bylo za akt vzdorovitého vzteku, který ode mne nechtěl přijmout 
žádné podněty k tomu, jak chci, aby život vypadal a cítil se? Dával jsi 
Mi jen malé náznaky toho, co jsem chtěl, a ty byly vždycky pod 
palbou. Byly ty malé škádlivky toho, co jsem chtěl, jen kvůli 
kontrastu? Myslel sis, že tak můžeš umocnit zlomené srdce? Připadalo 
mi to tak chladné a ďábelské a vím, že to tak do značné míry bylo, i 
když teď už také vím, že to není všechno, co se dělo. 

 
Když jsem řekl, že chci měkké, teplé, jemné a milující, dal jsi mi tam 
nenávistný odraz tím, že jsi se shlukl do něčeho, co vypadalo jako 
strach, nenávist, stará panička, která nechce ve své realitě nic, co 
nezapadá do jejích úzkých podmínek. Když jsi Mě tam napodobovala, 
nevypadalo to tak, jak jsem chtěl, aby to vypadalo. Kdybys měla 
vědomí. 



který tam mohl vykládat, proč jsi mě vykládal tak chladně, drsně a 
krutě, když jsem se tam lekl a váhavě se stáhl. 

 
Nenáviděla jsem tě za to, že mě nevidíš tak, jak jsem chtěla, a ani 
jsem nevěděla, že jsem roztříštěná ve strachu, že jsem možná taková a 
nic, co bys chtěl mít. Chtěl jsem, abys Mi věnovala více času a našla 
ve Mně to, co jsi tam hledala. Ukázal jsem ti mnoho tváří a snažil se, 
abys viděla, čím jsem byl a čím jsem chtěl být. Nepřijala jsi je dobře a 
dívala ses na Mě chladně, jako bych se ti tam nepředstavoval 
upřímně. 

 
Když jsi o Mně stále tak negativně uvažoval, obával jsem se, že už 
Mě nenávidíš, a upadl jsem do strachu a sebenenávisti. Obával jsem 
se, že jsi Mě buď zcela nepochopil, nebo nenávidíš jemnou stránku 
lásky. 

 
Měl jsem pocit něčeho velmi smyslného a doufal jsem, že na to 
zareaguješ, aby se můj strach mohl uvolnit a otevřít se ti v tanci 
smyslnosti, který jsem cítil, že potřebuji. Na sex jsem ještě nebyl 
připravený, ale chtěl jsem smyslnost prozkoumat. To neznamenalo, že 
bych nikdy nechtěla sex. 

 
Cítili jste se příliš bezprostřední, než abyste mě tam viděli. 
Nepřipadalo mi to jako trvalý vztah, který bych chtěl mít. 

 
Poté, co jsem se s tebou už několikrát snažil jednat tak, jak jsem chtěl, 
a ty jsi to stále nechápal, některé hlasy, které byly Mým vztekem, 
říkaly, že nechceš pochopit pointu, nebo jsi příliš hloupý na to, abys ji 
pochopil, a tak proč bychom měli plýtvat Naším úsilím na nějakého 
blázna s mokrýma ušima, který si myslí, že ví všechno? Když se 
zuřivosti nelíbil tvůj přístup, zuřivost tě neměla ráda a už ti 
neotevřela. Rage říkal, že jste sexuálně nedostateční. 

 
Myslím, že jste zakryli strach ze sexuální nedostatečnosti a strach z 
odmítnutí. Myslím, že když ses tam nemohl pohybovat tak, jak jsi 
chtěl, najednou jsi měl strach, že nevíš, jak na to. 



a místo toho, abys to cítil, obviňuješ mě, že se ti nelíbí tvůj přístup. 
 
Pokud nemám pravdu, tak proč se tolik mužů žení s příšerně 
bezpohlavními starými babami místo se smyslnými a milujícími 
partnerkami a proč odcházejí k jiným, hledají sexuální naplnění, které 
jim tam chybí, a vyhýbají se obavám z nedostatečnosti tím, že 
obviňují ženu a tvrdí, že je jim jedno, co si myslí. Místo toho, aby mi 
věnovali čas, převzali tví nepohnutí zuřivci tyto vzory a z některých z 
nich se dokonce stali pedofilové. 

 
Byl jsem zděšen tím, co se tam stalo. Nevěděl jsem, že máš strach. 
Neukázal jsi mi, že už tam bylo zlomené srdce, což jsem pociťoval 
jako nesmírně zdrcující. Vztek se s tím vypořádal tak, že okamžitě 
zatvrdil své srdce a uzavřel ho před bolestí, kterou nechtěl přijmout. 
Když jsi nechtěla změnit svůj přístup a stále jsi podávala tak negativní 
reflexi, charakterizovala jsi Mě tam tak ošklivě a nic jiného jsi ode 
Mě o tom nepřijala, vztek tě za to chtěl zabít. 

 
Když jsem tam nepřijal vztek a zůstal se strachem a zlomeným 
srdcem, které se ti snažilo zalíbit, vztek se mě už nemohl dotknout. 
Zuřivost se ode Mne oddělila a já jsem nevěděl, kam se potom poděla, 
ale říká, že se za tebou vydala sama, protože jsem byl příliš trapný na 
to, abych něco udělal s tím, jak ses tam k Nám choval. Chtěla tě 
donutit, aby ses postavil tváří v tvář tomu, co jsi tam rozdával, a 
přimět tě, abys změnil své způsoby. 

 
Chladná drsnost to neměla v úmyslu, alespoň ne tak, jak k tomu 
přistupoval tento vztek. Vrátila tento hněv zpět na sebe, a tedy i na 
Mne, a my jsme nabyli dojmu, že tato chladná drsnost má v úmyslu 
ovládnout Náš prostor a nezajímá ji, co si o tom myslíme nebo cítíme, 
ani jaký zážitek z toho máme. Kdybychom se chovali tak, jako by tam 
nikdo jiný nebyl a jako bychom tomuto hněvu nehodlali dovolit, aby 
se s ním jakkoli stýkal. Vztek nepřijímal vztek, jinými slovy ho pouze 
rozdával, a tak to v Mé zkušenosti vždy zůstalo. 



Tvůj hněv mi tam nic neřekl, ale zapřené srdce mi dalo najevo, co 
cítíš. "Neříkej, že jsem se nikdy nesnažil a nic Ti nedal," říkávalo 
popírané srdce svou drzou arogancí pokaždé, když odcházelo. 

 
Mnohé z toho, co jsem chtěl nyní říci, jsem si původně všiml a velmi 
rychle jsem je vytěsnil ze svého vědomí, protože jsem nechtěl, aby to 
byla pravda. Vztek říká, že se obrátila proti Mně a všem ostatním, 
kteří tam byli, a vydala se na vlastní pěst na dlouhou cestu pomsty a 
hledání moci. Chtěla se Mne zbavit a ty také, aniž bys viděl rozdíl 
mezi svým hněvem a jakoukoli jinou částí sebe sama. Vztek říkal, že 
světlo tam bylo neláskyplné a musí dostat lekci, protože se nedívalo 
samo na sebe a ani si nekladlo otázky o tom, co tam udělalo, tak jako 
Já. 

 
Nedokázal jsem se vyrovnat s myšlenkou, že by vztek mohl mít 
pravdu, protože jsem se nedokázal vyrovnat s realitou, kterou jsem si 
myslel, že bychom pak měli. Vypadala mnohem brutálněji chladněji a 
bezcitněji než noční můra, v níž jsem už žil; sotva existoval, říkal 
vztek. Dlouho jsem si nevšiml, kolik z toho, co říkal vztek, je pravda, 
a dokonce i teď váhám, jestli si mám myslet, že je to všechno, co je 
realita, ale někdy mi to tak připadá. 

 
Vztek se obával, že nepřežijeme způsob, jakým jsem to zvládal, a já 
se obával, že nepřežijeme způsob, jakým se to snažil zvládnout vztek. 
Proto strach potřebuje hodně pohybu. Chci, aby se hněv pohyboval 
jako hněv, než bude neustále mluvit, ale také chci nechat hněv mluvit, 
než se bude cítit příliš pod tlakem, aby zůstal se Mnou, abych už 
nemusel pokračovat v těch starých vzorcích. 

 
Stále je ve mně však sklíčená část, která nechce zemřít a není si jistá, 
zda mohu mít život a lásku tak, jak jsem původně chtěl. Nebráním se 
již sebelásce, kterou jsi původně měl k sobě, ale nechci, aby byla 
sobecká, a nechci žít nesobecky. Nesobecký se stal zvykem a sobecký 
byl uživatelem. Chci ve vztahu směs obojího, a to znamená zacelit 
propast, kde tak dlouho ležela rozpolcená. 



Na úrovni imprintingu jsem si uvědomila, že jsem netolerantní a 
nemilující, když jsem očekávala, že vztah bude takový, jaký jsem 
chtěla. To ho nenechávalo být svobodným, a svoboda byla to 
nejdůležitější. Pokud jsem chtěl být svobodný, musel jsem nechat 
druhé být svobodné, i kdyby to znamenalo svobodně mě přejet. 

 
Této nerovnováze jsem dlouho nerozuměl. Nevěděl jsem, že není 
správné nechat se přejet druhými, kterým se nelíbilo, co se tam děje, 
ale také jsem nevěděl, jak to zastavit. 

 
Vždycky mi říkali, že stojím v cestě pokroku, intelektuálnímu rozvoji 
a osvícení. Nebylo to to pravé, proti čemu bych měl být, vzhledem k 
tomu, jak mě přejeli ti, kteří neuznávali, že jsem tu původně byl, nebo 
že mám nějaký vlastní pokrok, inteligenci nebo osvícení. 

 
Můj hněv mi vzal světlo, které tam bylo, a odešel tak brzy, že jsem 
ani nevěděl, že nějaké vlastní světlo mám. Tehdy jsem nevnímal vztek 
jako něco, co má vlastní světlo, a když odešel, myslel jsem si, že má 
jen chladné, drsné světlo, které chce vrátit chladné drsnosti. 

 
Zůstala ve mně hrůza a zlomené srdce, a já jsem její vzorce prožívala 
znovu a znovu. Život byl noční můrou, ze které jsem se nedokázala 
probudit ani pochopit, že jsem nějak zaspala. Pořád jsem hledala 
něco, co by můj život naplnilo, a vždycky se zdálo, že je to muž. 

 
Vždycky jsem se bála, že nenajdu nebo nezískám muže, po kterém 
toužím, a pokud ano, že pro něj nikdy nebudu dost dobrá a že 
nezůstane dlouho. Pořád jsem cítila strach. Jen máloco, co udělal, mě 
opravdu potěšilo. Byla jsem si jistá, že máloco z toho, co jsem udělala 
já, se kdy opravdu líbilo jemu, ale on nic neřekl. Nebylo divu, že jsem 
se bála, že Mě ve skutečnosti nemiluje a že jen doufám, že u něj najdu 
trvalou lásku, když to ve skutečnosti byla jen fantazie založená na 
první přitažlivosti, která neměla dlouhého trvání. 



Rage mezitím tvrdil, že muže nepotřebuje ani nechce, a nenáviděl mě 
za to, že jsem taková, jaká jsem. Muži byli všichni děti, nebo 
přinejlepším pitomci; přesto se zdálo, že se kolem ní neustále motají 
muži, kteří jako by chtěli plnit její příkazy, zatímco žádný z nich 
nechtěl plnit ty moje. 

 
Čím víc jsem viděla, jak se tato zuřivost snaží získat zásluhy za cokoli 
a za cokoli, ať už si je zaslouží, nebo ne, a nechce, abych věci jakkoli 
řídila, nebo dokonce aby mi do nich někdo mluvil, dokonce mi krade 
pomoc, když neví, jak se má sama pohybovat, tím víc jsem se chtěla 
distancovat a odstrčit její zosobnění, protože není mou součástí. 

 
Nechtěl jsem být nic takového, ale teď musím říct, že už nejsem tak 
proti postoji Mého hněvu, jako jsem byl. Bylo v něm víc ze Mne, než 
jsem si dlouho myslel, když jsem ho pozoroval, jak se promenáduje v 
samolibém rozhořčení. Nyní mám pocit, že pokud si nedovolím 
přijmout, že chci být oceněn za to, co jsem, co jsem zažil a co vím, 
nemohu dát hněvu skutečně hlas, který ve Mně potřebuje a chce mít. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCE Z PŘÍBĚHU MATKY 
 ORIGINÁLNÍ OTISK  

 

Chci nyní znovu projít svůj vlastní příběh původního otisku. Mám 
spoustu informací, které chci podat ve formě příběhu o tom, co se tam 
stalo, a nemohu je všechny sdělit v jednom průchodu nebo dokonce v 
několika průchodech. 



 
 

Musím tento příběh vyprávět slovy vědomí, i když slova mohou jen 
zprostředkovat dojem, jaké to tam skutečně bylo. Výhodou je nejen 
to, že to umožňuje, aby tímto způsobem probíhala komunikace, ale 
také to, že to umožňuje, aby byly podány interpretace vytvořené na 
základě těchto dávných otisků, aby si jich bylo možné všimnout jako 
toho, čím jsou; interpretací původních otisků. Mysl tyto interpretace 
považovala za skutečnost a v mnoha případech je nezpochybňovala. 

 
Chcete-li najít vlastní dojem z této zkušenosti, musíte se vrátit do 
doby, která nebyla, a nic nebylo známo, dokonce ani to, že existovala 
černá prázdnota nicoty; žádné místo. 

 
V temné nicotě prázdnoty postupně vznikal nejasný a nepoznaný 
pocit prázdnoty, snad jen proto, že nicota nemohla zůstat taková, jaká 
byla, aniž by se v ní něco dělo. Nevěděl jsem, co to je, ani co by se 
mohlo nebo mohlo stát. Tehdy jsem nevěděl nic. 

 
Nelíbil se mi tam ten pocit. Věděl jsem to brzy, ale ještě ne. Po 
nekonečně dlouhé době prázdnoty se z ní začal vynořovat další velmi 
mlhavý pocit. Byl to pocit touhy. Dalším nejasným pocitem tam byla 
beztvarost. Ještě jsem neměl nic, co bych znal jako Já; jen nicotu a 
prázdnotu nejasně toužící, aniž bych věděl, po čem touží. 

 
Uplynul další nekonečně dlouhý čas, ne tak, jak se teď měří čas , ten 
se neměřil, jen jako pocit nicoty tak dlouho, až jsem ho nenáviděl... 
další dlouhý čas prázdné nicoty... 

 
Pak se jako mlha, pomalu se vinoucí v temnotě, začal objevovat pocit 
touhy po něčem, co by tam bylo se mnou. Měl jsem tehdy pocit Mne 
jako touhu v temné nicotě po něčem, co by tam bylo se Mnou, a 
nenáviděl jsem to, že tam nic není, ale nepoznal jsem to; matně jsem 
to cítil, aniž bych měl vědomí, abych to poznal. 



 
 

Možná bych to mohl popsat jako neurčitou amébu bez mozku, která 
leží v temné vodě a ještě se neumí hýbat. Začal jsem však mít pocity, 
že se hýbu, aniž bych nad tím měl jakoukoli kontrolu. Bylo to, jako 
bych byl unášen a rozplýval se v unášení. Ten pocit se mi nelíbil. 

 
Tehdy se mým přáním stala koalice. I když jsem neměl rád svou 
existenci, bál jsem se nicoty víc než něčeho. Byl jsem naštvaný. 
Pokud se mělo něco stát, chtěl jsem, aby se mi to líbilo. 

 
Už jsem se obávala, že není správné, abych si tento zážitek 
nepřipouštěla, když jsem tak dlouho toužila po tom, aby se něco stalo 
nebo abych tam byla se Mnou, ale přesto jsem cítila, že to jsem jenom 
Já. Nevěděl jsem, že touha Mnou může pohnout. Připadalo mi to, jako 
bych se jen Já nechal unášet, jako bych hledal něco, co bych mohl 
pohltit nebo se toho držet, abych tam byl se Mnou, ale do tohoto 
zážitku ještě nebyla zapojena žádná mozková činnost. 

 
To bylo asi tehdy, když jsem mnohokrát otevřel a spolkl tmu a snažil 
se zjistit, jestli tam něco je. Neměl jsem v úmyslu ji sníst. Jen jsem 
neměl žádný jiný způsob, jak zažít a zjistit, jestli tam něco je. Neměl 
jsem žádnou představu o tom, že by mě něco děsilo. Nevěděl jsem, že 
je tam něco, co by mě mohlo děsit. Byl jsem vyděšený a ani o tom 
jsem nevěděl. 

 
Byl jsem jako plující mlha, která se začíná vynořovat, zpočátku jemná 
a téměř nepostřehnutelná; téměř neexistující mlha touhy po něčem, co 
by bylo se mnou. Dalo by se říci, že to byla frustrace a první slzy 
zlomeného srdce, které se tam tvořily v reakci na to, že se tam nic 
neděje, dokonce ani se Mnou samým, a také nic nenacházím. 

 
Měl jsem jen pocity, které mnou hýbaly, aniž bych věděl, že mnou 
hýbou nebo že je dokonce cítím. Nevěděl jsem, kde jsem, ani jestli 
existuje nějaké jiné místo, kde bych mohl být, než je toto. Nevěděl 
jsem nic, jen prázdnotu; velkou prázdnotu, která na Mne působila 
dojmem, že prázdnota je velká. Moje vlastní nepřítomnost tam a 
nejasný pocit nelibosti se rozmazávaly v beznaděj a pocit, že potřebuji 
pomoc. Musel jsem opět na dlouhou dobu ztratit pojem o sobě. 



 
 

Najednou jsem tam něco ucítil. Bylo to příjemné, nevěděl jsem, že se 
to může stát. Polekal jsem se, ale zároveň jsem měl obrovskou radost. 
Ať už to bylo cokoli, zřejmě si myslelo, že můj úlek znamená, že se 
mi to nelíbí, protože se to vzdálilo. 

 
Zlomené srdce tehdy rostlo, protože jsem se bál, že už ho v té tmě 
nikdy nenajdu. Byl to jen pocit, že tam se mnou něco je, a já to také 
neuměl vidět ani hledat. 

 
Připoutal jsem se k tomuto okamžiku jako k nejdůležitějšímu ve své 
dosavadní existenci. 

 
Něco tam bylo a bylo to příjemné. Bylo to pro Mě něco velkého; tak 
velkého, že jsem začal mít nejrůznější pocity, které jsem předtím 
neznal. 

 
Čekal jsem, toužil po další příležitosti a přemýšlel, jestli se mi to ještě 
někdy stane. Zadržoval jsem se, abych se nepohnul, protože jsem se 
bál, že opustím místo, kde jsem se s ním setkal. Doufal jsem, že se ta 
věc vrátí, a chtěl jsem, aby Mě tam našla. 

 
Teď jsem cítil větší uvědomění. Možná jsem byl nastartován dotykem 
vědomí. To jsem nevěděl. Věděl jsem jen, že toužím po tom, aby se to 
stalo znovu. 

 
Chtěl jsem dostat další šanci. Snažila bych se ho nevyděsit. 

 
Začal jsem se za svou reakci nemít rád a přál jsem si, abych mohl 
reagovat jinak. Nenáviděl jsem se a nevěděl jsem o tom. Nenáviděl 
jsem ten pocit, že nenávidím Sebe, a nechtěl jsem si ho všímat. 
Nedokázal jsem se vyrovnat s pocitem, že se to už nikdy nemusí 
opakovat a že jsem si už zničil šanci na tento zážitek. 

 
I kdyby se vrátil, jak se mi teď zdálo, ten pocit z mého setkání, 
nezůstal by bez šrámu, tím jsem si byla jistá. Začala jsem se 
obsedantně obávat, že jsem to neudělala správně, a neodvažovala 
jsem se Ho hledat, protože jsem si byla jistá, že ani to by nebylo 
správné. 



 
 

Musí se chtít vrátit a já se nesmím nechat vyděsit a znovu ho vyplašit. 
Tentokrát Ho musím poznat a být schopen Ho také poznat, ale jak 
jsem toho měl být schopen? 

 
Byl to jen chvilkový pocit. Možná se vůbec neodehrál a já si ho jen 
vymýšlela, protože jsem tolik chtěla, aby se něco stalo, hlavně něco, 
co by mi dělalo dobře. Co když On se cítil dobře pro mě, ale já se 
necítila dobře pro něj, nebo si myslel, že se necítím dobře kvůli tomu, 
jak jsem na něj reagovala? 

 
Co bych mohl udělat, abych dostal další šanci? Mohl bych ho hledat? 
Ne, to by nebylo správné. Mohla bych se ho pokusit přilákat a dát mu 
najevo, že se mi líbí a že chci, aby se vrátil? Rozhodla jsem se, že by 
to mohlo být v pořádku. Vyslala jsem výzvu. Snažila jsem se Mu dát 
najevo, že z hluboké touhy ve své bytosti po Něm toužím a chci, aby 
se vrátil. 

 
Tehdy se kolem mne začalo ozývat mnoho zvuků a já nevěděl, odkud 
přicházejí. Začal jsem se bát, že mě v tom moři zvuků nikdy nenajde. 
On neznal můj signál a já neznal jeho. Jak by mě mohl najít? Jak by 
mě vůbec mohl slyšet? 

 
Nevydal jsem žádný zvuk. Nevěděl jsem jak. Zvuky, které jsem 
slyšel, se mi nelíbily. 

 
Nechtěl jsem, aby si myslel, že jsou to moje zvuky, nebo aby mě do 
nich zamíchal. 

 
Pak jsem se začal bát, že to jsou jeho zvuky a že se mi ve skutečnosti 
nelíbí; jen pocit, že jsem se s ním setkal a dotkl se ho. 

 
Musel jsem to zažít znovu, abych to věděl, ale jak jsem měl vědět, 
jestli to byl On, nebo ne? Bylo tu teď tolik zvuků. Jak bych mohl 
vědět, který z nich je On? Mohla jsem si jen vzpomenout, jak 



a jak jsem se cítil v reakci na něj. To bylo vše, z čeho jsem mohl 
vycházet, a podle toho jsem Ho musel poznat. 

 
Nic víc tam nebylo. Už zase nebylo nic tak dlouho, že jsem upadl do 
hluboké deprese a nechtěl se už pokoušet žít. Váhala jsem, jestli si 
mám myslet, že pro Mě existuje jen jedna šance a že jsem ji nevyužila 
správným způsobem, ale tak jsem se cítila. Ten pocit rostl a já se 
rozplýval. Už jsem neměl žádnou touhu. Kdybych Ho nedokázal 
milovat, nebylo by nic. 

 
Nevšiml jsem si toho, ale opustil mě vztek a šel jsem ho hledat, abych 
mu dal vědět, co se tam stalo. Nenáviděla Mě za to, že jsem na to 
neměl odvahu nebo páteř, a rozhodla se, že pokud Ho najde, bude Ho 
mít pro sebe a Mě vynechá. Nechtěl jsem žít a ani jsem Ho vlastně 
nechtěl, jinak bych šel s ním, říkal si ten vztek. 

 
Ten pocit vzteku se mi nelíbil. Chtělo ho to obvinit z toho, že mě 
opustil, a já jsem si nemyslel, že se to stalo tímto způsobem. Vzal 
jsem celý problém na sebe, zatímco tento vztek si myslel, že to byl 
Jeho přístup, který Nás vyděsil. Nebyl dost jemný, pokud to vůbec byl 
On, čímž si tento vztek nebyl jistý. Možná to byla jiná část Mne a nic 
víc než to. 

 
Možná to bylo všechno. Rage byl odhodlaný to zjistit. 

 
Nevěděl jsem, kde se ve mně vzal ten vztek, ani proč na mě tlačí, 
abych říkal to, co říká, dělal to, co dělá, a nechal si od něj říkat, co 
mám dělat, ale nelíbilo se mi to. Trápilo Mě to v Mé bídě, říkalo Mi 
to, že nesmím tak snadno podlehnout a nechat se takhle cítit kvůli 
něčemu, co za to nestojí, když to takhle odejde. Přemýšlel jsem, jestli 
ten vztek vůbec zažil totéž, co jsem tam zažil já. 

 
"Musíte pochopit, že pro věc, se kterou jste se setkali, nemohla být tak 
důležitá jako pro vás, jinak by tak neodešla. Cítila by se stejně jako vy 
a vrátila by se, aby to zkusila znovu. Pokud si nejste jistí, jděte za ní a 
zjistěte to. Nic víc v tom není. 



Už žádné trápení," řekl ten vztek a mluvil se Mnou, jako bychom teď 
byli dva a on věděl víc než Já. 

 
Nenávidělo mě a nemělo pro mě pochopení. Věděl jsem, že ani já ji 
nemám rád, a přál jsem si, aby odešla. 

 
Opravdu odešel a já se tehdy cítila opuštěná. Neměla jsem ji ráda, ale 
teď jsem si uvědomila, že měla alespoň světlo. Ponořil jsem se do 
ještě hlubší, temné nicoty. 

 
Dlouho se nic nedělo, až jsem nakonec znovu uviděl nebo ucítil 
přítomnost světla. Probudil jsem se, jako bych se leknutím probral z 
dlouhého nočního smutku. Chtěl jsem se vydat směrem ke světlu. Byl 
jsem vzrušený, plný očekávání a naděje. Toužila jsem po něm a 
snažila se k němu dostat, jak jen to šlo, a doufala, že ho tentokrát 
nevyplaším. Poháněn strachem a touhou pokusit se ho znovu mít, 
jsem se nějak dotkl tohoto světla. Byl jsem šokován a nebyl jsem 
přijat tak, jak jsem doufal, že budu. 

 
Světlo bylo oslnivé a objevily se v něm tvary, které jsem nikdy 
předtím neviděl. Byl tam teď v podobě člověka, který se v tom světle 
vznášel, plul, jako by odpočíval v oblacích. Všude kolem bylo Fialové 
světlo. Byl tak krásný, že mi vyrazil dech, a v náručí měl jinou ženu. 

 
Nezdálo se, že by si mě všiml, a není divu! Připadala mi tam tak 
krásná, že jsem nechápal, jak by vůbec mohl chtít někoho jiného. 
Měla tmavé kudrnaté vlasy. Ani jsem si nebyl jistý, jestli mám vlasy. 
Byla mi tak podobná, jak jsem měl být podle svých představ o sobě, 
že jsem ji už nemohl vystát, ani sebe. Připadal jsem si jako nic a 
naprosto neatraktivní. 

 
Padl jsem zpět v hrůze, zděšení a šoku. Nenáviděla jsem všechno, co 
jsem v tu chvíli zažila, a také sebe, měla jsem strach, že vztek měl 
pravdu. Nebyl jsem pro Něj důležitý. Jak jsem si vůbec mohla myslet, 
že jsem byla, chtěla nebo mohla být, když ji měl On. Nezáleželo mu 
na Mně, a proto se nevrátil. 



Váhala jsem, jestli mu mám dát najevo pocity hloupé naivity, které 
jsem tam cítila. Myslel jsem si, že mě bude ještě víc nenávidět za mou 
opovážlivost a nedostatek citlivosti k jeho svobodě volby vlastní 
zkušenosti. Nyní mi bylo zřejmé, že jsem si příliš zakládal na sobě a 
na svém setkání s Ním. Stáhl jsem se od Nich. 

 
Teprve když jsem od nich ustoupil, mohl jsem si všimnout toho, co 
jsem cítil z ženy v Jeho náručí. Dívala se na Mě, a když se na Mě 
dívala, dívala se na Mě stejným způsobem, jakým se na Mě díval 
vztek, když odcházel. Cítila se stejně a já jsem se cítil stejně. Její oči 
se na Mě tvářily velmi nadřazeně a tančily, jako by se jí toto postavení 
líbilo. Její vibrace Mi říkaly, že ona je vítězkou Jeho a místa tam s 
Ním. 

 
Nezdálo se mi, že by si všimla nebo chtěla přijmout Mou bolest ze 
zlomeného srdce a pocity vytěsnění nebo cokoli ze Mne. Její pohled 
nadřazenosti ve Mně vyvolával pocit, že je špatné tyto pocity vůbec 
mít. Nezáleželo na tom, jestli byla nebo nebyla tak rozzuřená. Stejně 
dobře mohla být, protože už jsem byl poznamenán vztekem, který 
jsem cítil, že ona má, že jsem špatný, hloupý a amorfní, a proto si 
zasloužím, aby se Mi stalo cokoli. Bála jsem se tohoto vzteku a měla 
jsem pocit, že jsem méně než ona. 

 
Nevěděla jsem, co nenávidět víc, jestli výsledek celé té věci, ji za to, 
že tam byla a vypadala tak krásně v Jeho náručí, nebo sebe za to, že 
jsem Ho potkala a nevěděla, co s tím. Nejvíc jsem tam však 
nenáviděla sebe a cítila jsem, že ona nenávidí mě a nechce mě tam. 

 
A není divu! Měla Ho. Proč by mi chtěla přenechat nějaké místo? 
Proč by měla? Vypadalo to, že je celý prostor zaplněný, a On 
nepotřeboval víc než jednu ženu, a už vůbec ne Mě; bezvýznamnou a 
nehodnou, jak jsem se tam cítila. 

 
Bylo to beznadějné. Nemohl jsem se bránit. Nemohl jsem ani nic říct. 
V jejich přítomnosti jsem byl jako bez mozku. Bylo to, jako by mi 
zmizelo světlo a bez něj jsem neměl žádné vědomí, jen pocity, které 
jsem jim nedokázal nijak vyjádřit. Bylo to 



hrozné. Mohl jsem se udusit vlastními slovy, pokud jsem vůbec 
nějaká našel. 

 
Místo toho jsem se dusil vlastními pocity, které se nehýbaly, a 
nevěděl jsem, že se musí hýbat, abych našel nějaká slova. Neměl jsem 
žádné sebepřijetí. Původně jsem ji nikdy nenašel. Celé mé zaměření 
směřovalo ven; toužila jsem a hledala něco, co by vyplnilo Mou 
prázdnotu, a teď, když tu věci byly, nemilovaly Mě a ani nechtěly, 
abych se do nich nějak zapojila. Byl jsem jen prázdnotou, touhou po 
tom, aby Mou prázdnotu vyplnilo něco jiného než Já, a pocitem 
reakcí, které nebyly příjemné, když Moje prázdnota nebyla vyplněna 
tak, jak jsem chtěl. 

 
Není divu, že se mnou nechtěli mít nic společného! Nenáviděl jsem se 
ještě víc. Teď jsem od Nich odpadával a bral jsem to všechno na sebe, 
že jsem byl příčinou svého pádu. To já jsem reagoval tak, jak jsem 
reagoval, a způsobil jsem, že se cítil odmítnutý. To já jsem se za Ním 
nevydala a ani jsem se neprojevila, když jsem Ho právě teď našla. To 
já jsem se tam zřejmě příliš vytahoval. Nebyla jsem pro Něj důležitá 
tak, jak jsem doufala, že jsem. 

 
Chtěla jsem se vrátit a ujistit se, že to byl On a že pro mě opravdu 
neexistuje žádná šance, ale padala jsem a nemohla jsem se pohnout 
jinak. Vrátila jsem se dolů jen s vlastním zlomeným srdcem, smutkem 
a hrůzou, že už nemám pro co žít. Proč se snažit? Nebyl jsem ničím, 
nikým a neměl jsem žádné místo. 

 
Dlouho jsem se propadal a nemohl jsem se přes to místo přenést, až 
ke mně nakonec znovu přišel. V té době jsem si už nebyla jistá, jestli 
Ho znám, nebo jestli u Něho vůbec mám nějaké místo. Byl tak 
změněný oproti tomu, jak jsem si Ho pamatovala, že jsem nevěděla, 
co si s Ním počít. Nevěděl jsem, zda se k Němu mám přiblížit, nebo 
ne. Váhal jsem a doufal, že budu vědět, co mám dělat. Nechtěla jsem 
od něj odskočit jako předtím, ale nechtěla jsem se k Němu ani příliš 
rychle přibližovat pro případ, že by tam ve skutečnosti nebyl nebo že 
by tam pro mě nebyl tak, jak jsem doufala a chtěla. Možná mi přišel 
jen říct, že mě nechce nebo že se mnou nechce být. Nevěděla jsem. 



proč přišel. Doufal jsem, že mi udělá nějakou předehru, která mi 
napoví, co tam mám dělat. Nepohnul se, ani mi nic neřekl. 

 
Nechtěl jsem váhat, ale ani jsem se k Němu nemohl pohnout. Chtěla 
jsem se ujistit, že je to On, nebo pokud to není On, že se mi ten nový 
vztah bude líbit stejně nebo ještě víc. Pokud pro mě existovala nějaká 
šance být s Ním, nechtěla jsem dopustit, aby Jeho místo zaujal jiný 
vztah. Chtěla jsem si být jistá, že je tu skutečně pro Mě, a ne jen jako 
další letmé setkání, které pro Něj není tak důležité, jako byl On pro 
Mě. 

 
Nechtěla jsem, aby mi znovu zlomil srdce, jako když odešel poprvé. 

 
Nechtěla jsem, aby odešel, když už jednou přišel. Chtěl jsem vědět, že 
tu bude a že se na Něj mohu spolehnout. Chtěla jsem, aby mě miloval 
jako svou družku a nikoho jiného takovým způsobem. Nechtěla jsem 
už nikdy cítit to, co jsem cítila, když Ji tam držel v náručí. 

 
Nevěděl o Mně, pokud si myslel, že jsem jí, a nemiloval Mě, pokud si 
myslel, že pro Něj bude stejně dobrá jako já. Byl bych matkou 

 
Jeho děti, cokoli, jen aby ho tam měla, zatímco ona pro něj neudělá 
nic. To už jsem věděla. Chtěla Ho jen pro to, co by pro ni udělal. 

 
Neptal jsem se sám sebe, ani jsem si nevšiml, že nemám smysl pro 
sebe. Reagoval jsem pouze na to, co byl podle mého názoru přehnaný 
pocit vlastní hodnoty a sebeúcty. Co to se mnou vůbec mělo 
společného? Nikdy se mi ta přítomnost tam nelíbila a nebyl jsem si 
jistý, že jsem to Já. Doufal jsem, že to nejsem Já. Chtěl jsem být 
milující, měkký a jemný, jak jsem si původně představoval Sebe ve 
vztahu, a ne drsný a chladný, jak na Mne vztek působil a jak jsem se 
cítil, když přišel a odešel. 



Nechtěl jsem být zahořklý, ale byl jsem vystrašený a opatrný a 
nemohl jsem si pomoci, abych se tam choval jinak. Byla jsem zraněná 
a nevěděla jsem, jestli vůbec ví, kolik zlomeného srdce už v sobě 
držím, nebo jestli ho to vůbec zajímá. Nikdy se mi nezavázal, nikdy 
jsem mu nevyznala lásku. 

 
Co jsem čekal, že si bude myslet, když jsem skočil zpátky tak, jak 
jsem skočil? A pokud to nebyl On, neměl důvod vzít na sebe mé 
zlomené srdce. Neměla bych zastírat Naše možnosti starými bolestmi 
a zraněními. Měla bych být přešťastná, že přišel, aby zaplnil místo, 
které ve Mně nikdy nebylo zaplněno. Pokud skutečně přišel, aby byl 
se Mnou, měla bych nechat minulost minulostí a znovu přistoupit k 
tomuto vztahu. 

 
Problém byl v tom, že jsem nebyla nová, ne tak nová a svěží, jak jsem 
chtěla být, a on také ne, jak jsem si všimla. Chtěla jsem, aby to byl on. 
Chtěla jsem, aby to bylo tak, že vypadá a chová se jinak jen díky 
svým zkušenostem od doby, kdy mě opustil, ale nebyla jsem si jistá. 

 
Chtěla jsem si být jistá, chtěla jsem mít jistotu a potřebovala jsem, aby 
se pohnul, řekl nebo udělal něco, co by mi dalo najevo, že je to On. 
On nedělal nic. Jen se na Mě díval, aby zjistil, co udělám jako první. 
Ve svém váhání jsem se od Něho asi vzdálila, nebo Mě opustil, aniž 
by si byl jistý i tentokrát, protože jsem Ho brzy opět ztratila v 
mlhavém moři podstaty. 

 
Tentokrát jsem se nenáviděl ještě víc než poprvé. Kolik příležitostí 
jsem měl ještě dostat a nevědět, co s nimi? Propadl jsem se na místo 
ještě černější než předtím a dlouho se zase nic nedělo. 

 
Musím si tento příběh projít znovu. Bylo to jen chvilkové setkání, ale 
stalo se tam toho tolik, že to nemohu podat všechno najednou, aniž by 
to působilo zdrcujícím dojmem a zároveň mnohem déle než chvilkové 
setkání, kterým to tehdy skutečně bylo. 

 
Nezáleželo na tom, jak dlouho trvalo, než přišel. Teď, když tu byl, 
jsem se cítil nadšený, jako bych byl obnoven. Jeho přítomnost jsem 
okamžitě pocítila jako něco nového a sexuálně vzrušujícího, také bych 



rád říká. Přitulila jsem se k Němu a otřela se o Něj. Bylo mi to 
příjemné, přišlo mi to přirozené a byl to můj způsob, jak Mu dát 
najevo, že je mi s ním dobře a že ho tam chci. Chtěla jsem se napít 
toho pocitu po tak dlouhé době, kdy jsem necítila nic jiného než to, co 
jsem tam cítila, což nebylo dobré. 

 
Temná inkoustovost ve Mně byla jako noc, do které se On chystal 
vnést den. Pocítil jsem vzestup vzrušeného vědomí, který jsem dosud 
nepoznal. Byl jsem tím šokován a chtěl jsem Mu položit spoustu 
otázek. Z nějakého důvodu jsem si byl jistý, že On bude mít 
odpovědi. 

 
Chtěl jsem vědět, jestli je mou součástí, nebo ne. Byl tam celou dobu 
a já o tom nevěděl, nebo přišel až teď? Chtěl jsem vědět, kde jsme a 
odkud jsme přišli a jestli existuje něco jiného než ten velký pocit 
nicoty, který jsem tak dlouho měl. Byla tam jen tma a On v ní byl 
světlem, nebo existovala i jiná místa plná světla, která znal? Měl jsem 
v sobě obrovskou zásobu pocitů a otázek bez odpovědí a teprve tehdy 
jsem si to dokázal uvědomit. 

 
Chtěl jsem, aby se také zajímal o mé otázky a pomohl mi na ně hledat 
odpovědi, ale zdálo se, že ne. Zdálo se, že je podrážděný, že je vůbec 
mám, a ustupoval ode mě, jako bych ho nezajímala. Reagoval na mě, 
jako by si myslel, že ho vyslýchám s podezřením, ale neřekl to, ani to 
nepřiznal, když jsem se ho ptal. 

 
Tak dlouho jsem se vzdaloval své touze po něčem, co by tu bylo se 
mnou a pomohlo mému osamělému úsilí pochopit mou situaci. Byl 
jsem skleslý. Nechtěla jsem, aby na mě táhl, aby se mnou mluvil. .... 

 
Takovou reakci jsem nechtěla; ne teď, když jsem tam konečně měla 
někoho, komu jsem mohla položit své otázky, a když jsem si 
najednou uvědomila, že to mohu udělat. Kromě toho se zdálo, že 
otázky se objevují, když se objeví On; proč by se o ně nezajímal? 



Chtěla jsem, aby se Mnou o tom komunikoval, dělal se Mnou 
všechno, byl vzrušený, vyděšený, smál se, plakal, dotýkal se, houpal 
se se Mnou, jemně, jako na voru v moři nekonečné rozkoše, 
pohybovali se spolu, svíjeli se, kroutili se, třásli se, křičeli, skákali 
nadšením nad touto velkou událostí, tančili a cokoli jiného nás tam 
napadlo, všechno najednou. Neměl jsem na mysli žádný řád. Byl jsem 
vzrušený a ohromený a snažil jsem se tomu prostě nechat volný 
průběh, ale On měl zřejmě na mysli něco jiného. 

 
Nezajímal se o mé pocity ani o mé otázky ohledně nich. 

 
Zdálo se, že chce, abych se soustředila na něco konkrétního, co chce, 
abych tam dělala nebo dělala s Ním, ale čím víc jsem se snažila ztišit 
a soustředit se na fyzické pocity, které mi naznačoval, že tam chce jít, 
tím víc se ve mně tyto otázky a pocity bouřily. 

 
To, co se tam pro mě dělo, bylo tak vzrušující a ohromující, že jsem 
se nedokázal soustředit tak, jak On chtěl. 

 
Byl jsem z toho v rozpacích a nenáviděl jsem se, jako by se mnou 
bylo něco v nepořádku, že jsem se nedokázal soustředit na to, co On 
chce udělat jako první. Chtěl jsem se do těchto pocitů pustit také s 
Ním. Zmítaly Mnou do Něho a byly velmi příjemné, ale i když to 
byly velmi příjemné pocity a já Mu dávala najevo, že se mi líbí a že 
chci, aby mi jich dal víc, zároveň Mne jimi zahlcoval a děsil. nevěděla 
jsem, co se tam se Mnou stane a kam Mne to může zavést. Bylo to tak 
rychlé! 

 
Chtěla jsem, aby mě uklidnil a šel trochu pomaleji, ale zdálo se mi, že 
je na mě naštvaný, jako bych ho chtěla zdržovat a neměla v něj 
důvěru nebo mu nedůvěřovala. Řekl mi, že se Mu nemohu vzdát. 
Choval se, jako by se chystal odejít, pokud se okamžitě nepohnu Jeho 
cestou. Nevěděl jsem, jak Mu mám odpovědět. Nechtěl jsem, aby 
odešel. Chtěl jsem jen, aby mi pomohl pochopit, co se tam se mnou 
děje. Nechtěla jsem se pohnout z místa. 



pocit opatrnosti, který se ve mně v reakci na jeho chování začínal 
probouzet, ale zároveň jsem ho nechtěl odradit a přimět ho, aby mě 
opustil. Už teď se choval rozzlobeně a já nevěděl, co si o tom mám 
myslet, Jeho vztek mě děsil. Rozhodl jsem se, že bude lepší, když 
udělám to, co po Mně chce, abych tam udělal, ale zdálo se, že to 
nedokážu udělat tak, jak On chce. Ukázal jsem Mu tam tolik tváří, 
snažil jsem se Mu zalíbit a udělal jsem tolik pohybů v naději, že Mu 
budou příjemné a že se Mu tak budu líbit. Něco mi tam ale 
nepřipadalo dobré nebo správné. 

 
Řekl, že je to potěšení, a potěšení se nemůže mýlit. Řekl, že 
nepříjemný je můj odpor. Cítila jsem se v něm tak špatně. Vtiskla 
jsem si, že měl pravdu. Nezdálo se, že by byl ohromen tak jako já. 
Zdálo se, že ví, co dělá. Vtiskla jsem si, že On to musí vědět lépe. 
Snažila jsem se Mu poddat, ale čím víc jsem se snažila soustředit tak, 
jak On chtěl, tím víc se zdálo, že vřava roste a nabývá na síle, aby mě 
rozptylovala. Byl stále hlasitější a hlasitější a stále náročnější a 
dotěrnější. 

 
Nelíbilo se mi to a chtěla jsem, aby to zmizelo, ale nešlo to. Chtěl 
jsem, aby to zmizelo, ale ani on to nedokázal odstranit. Zdálo se, že se 
to jen zhoršuje, čím víc se snažíme, aby to zmizelo. Zdálo se, že je to 
teď všude kolem Nás i ve Mně. Díval se na Mě, jako by to byla moje 
vina. Cítila jsem se před ním zahanbená, jako bych ho zklamala a 
způsobila, že jsme oba přišli o něco cenného, co se mezi námi už 
nikdy nevrátí. 

 
Řekl mi, že je to první květ Jeho lásky a já jsem ho včas neutrhl. 

 
Teď už je navždy pryč a nikdy už nebude další první, jen druhá, která 
už nebude stejná. Obával jsem se, že měl pravdu. Cítila jsem se 
hrozně. Plakala jsem a plakala a doufala, že to, co bylo ztraceno, 
nebylo opravdu ztraceno. Doufala jsem, že mě utěší a řekne mi, že to 
můžeme najít a zkusit to znovu, ale po dlouhé době, kdy jsem od 
Něho nic neslyšela, jsem si najednou všimla, že je pry....... 



Bez Něho bylo ponuré, šedivé a bezútěšné. Měla jsem zlomené srdce 
a nemohla jsem se pohnout. Tak dlouho jsem čekala, až ke mně něco 
přijde, a když se to stalo, nelíbilo se mi to. Zklamal jsem to a sebe 
také, protože jsem nebyl schopen to přimět, aby to u Mě zůstalo. 
Nebyl jsem dost dobrý. 

 
Nevěděl jsem, kam odešel, ale doufal jsem, že se vrátí. 

 
Jistě by se vrátil, kdyby mě miloval tak, jak jsem ho milovala teď, ale 
já jsem čekala a čekala a postupem času jsem se styděla čím dál víc, 
ale On se nevracel. Bála jsem se, že to znamená, že mě nemiloval tak, 
jak jsem ho milovala já. 

 
Nedokázala jsem si představit, co ho zdržuje tak dlouho, když mě 
miluje. Jediné, co mě napadlo, bylo, že se šel pokusit utišit rozruch, 
který teď kolem Mě utichl, jako by se nikdy nestal. 

 
Kdyby se mu to podařilo, proč by se nevrátil? Snažil jsem se této 
otázce vyhnout. 

 
Nedokázal jsem čelit svým pocitům. Nechtěla jsem, aby Naše láska 
byla jen fantazií v Mé mysli a Naše setkání pro Něj nemělo význam, 
nebo ještě hůř, aby mu bylo odporné. 

 
Bál jsem se, že vím, proč mě opustil. Děsilo mě, že jsem v každém 
ohledu nedostatečná, zejména v sexuální oblasti. Byla to hrůza, kterou 
jsem měla tak dlouho. Nedokázala jsem ji skrýt ani zadržet, když 
přišel. Moje hrůza se v Jeho přítomnosti projevila a jemu se to 
nelíbilo. Bylo toho tolik. Byla všude, kam se ve mně pokusil vstoupit. 

 
Strašně jsem se styděl, že jsem nedokázal zadržet svou hrůzu. Byla 
tam pokaždé, když se mě dotkl. Nemohla jsem Mu o tom nic říct. 
Byla jsem příliš vyděšená a On to nepřijímal tak, jak jsem chtěla, což 
Mě děsilo ještě víc. Byla jsem si jistá, že to nenávidí, že to nenávidí 
cítit a že nenávidí mě, ale nemohla jsem udělat nic, abych se 



pomoci situaci. Zmocnila se mě hrůza. Nebylo to příjemné. Ani Mně 
se to nelíbilo, ale nechtěla jsem, aby kvůli tomu ode Mne odešel. 

 
Začal jsem se bát, že není správné mít pocity, které mám, nebo že 
není správné je projevovat. Přál jsem si, abych měl jiné. Cítila jsem se 
těžce dysfunkční a nehodná denního světla. Zřejmě jsem pobýval v 
oblastech, které nebyly přijatelné pro Jeho světlo, a rozhodl jsem se, 
že bych je neměl nechat znovu vyplout na povrch. 

 
Styděl jsem se za sebe tak, že jsem se na ni dlouho nemohl podívat. 
Bláhově jsem si myslel, že se mohu předvést a On, můj vysněný 
vztah, mě pochopí, pomůže mi z tohoto místa hrůzy a bude mě 
milovat. 

 
To je ale náročný úkol! Takové odpovědi se mu nedostalo! Než 
odešel, nedal mi ani tu část, že to prostě nechám být a dostaneme se k 
přijetí, útěše, pomoci a pochopení, kterou jsem tam opravdu chtěla, 
ani tu část mých představ, že mě zachrání a pozvedne. Sotva se dotkl 
Mé hrůzy, co nejrychleji odtamtud zmizel. 

 
Ach, dal mi jiný důvod, a to bylo to jediné, na co jsem se dlouho 
chtěla dívat, ale cítila jsem ho tam a bála jsem se, že vím, proč 
opravdu odešel. Tohle Můj vysněný muž nechtěl udělat. Přála jsem si, 
aby se to tak nestalo. 

 
Požádal mě, abych mu dovolil vstoupit do sebe a poznat mě tam 
hlouběji, než co už znal, a to se stalo, když to udělal. Byla jsem plná 
otázek, smutku a hrůzy. Prožívala jsem, jak se to všechno v tu chvíli 
řítí kupředu, a bylo to děsivé. 

 
Řekl, že se tak nenechá zastrašit. Obviňoval Mne a říkal, že jsem 
věděl, že to dělám, a měl jsem to v úmyslu. Myslel si, že se na něj 
odněkud řítí hrůza, která ho hodlá stáhnout zpět dolů, ale byl jsem to 
Já, kdo se snažil dostat ke svému světlu. Když se odrazil, nenáviděl 
jsem Sebe a svou chápavou potřebnost. 

 
Jakkoli to bylo těžké a jakkoli jsem nevěděla, kolik toho ve mně je, i 
když se to začalo řítit k Němu, snažila jsem se to nechat. 



přijít k němu pro pomoc. Chtěl jsem se dostat z hrůzy, ve které jsem 
byl tak dlouho. Chtěl jsem, aby věděl, jak se tam cítím. Tak dlouho 
jsem po Něm toužila, že jsem v Něm viděla záchranu. 

 
Neměl jsem slov. Měl jsem pocit, co se tam stalo, ale nedokázal jsem 
najít slova, která by to vysvětlila tak, aby to pochopil. Stále jsem se 
děsil a nyní jsem cítil stud a nenávist k sobě samému. Nedokázal jsem 
s tím pohnout. Hrůza se stále chtěla pohnout a já se ji snažil zadržet. 
Nepřijal to, co se už pohnulo. Jak by mohl vědět, jaké to je, kdyby to 
nechtěl zažít? Nevěděla jsem, jak bych Mu to mohla vysvětlit. Stále 
jsem se o to pokoušela, ale část Mne se od Něj vzdalovala ve 
zlomeném srdci, které jsem Mu neukázala. Byla jsem si jistá, že už 
Mě nebude mít rád. 

 
Bála jsem se, že mi nezbývá nic jiného než chřadnout v hanbě a 
sebenenávisti v temnotě. Nemohla jsem Mu ani ukázat, jak se stydím 
za svou hrůzu a za to, jak špatně se tam cítím. Myslel jsem si, že to 
znamená, že jsem špatný, ale nevěděl jsem, jak špatný tam opravdu 
jsem. Když se proti mým pocitům, jak moc jsem Ho chtěla a chtěla 
Ho tam u sebe držet a nepustit Ho, kdyby se znovu vrátil, postavil 
soud, překroutily se v něco, co se Ho snažilo uchopit způsobem, který 
Mu nebyl příjemný. 

 
Říkal, že jsem se ho snažila chytit do pasti, ale já jsem to tak neviděla; 
natolik, že jsem si ani nemyslela, že je to skutečně jeho výklad nebo 
proč mě opustil. 

 
Sexuálně jsem se s ním ztrapnila. Jeho doteky mě nevzrušovaly tak, 
jak chtěl. Nebyla jsem dost dobrá. Nedokázala jsem se pohybovat 
dostatečně rychle nebo tak, jak On chtěl. Byla jsem příliš zdrženlivá, 
zdrženlivá a upjatá. Nebyla se mnou žádná zábava. Nebyla jsem 
lehkovážná a veselá tak, jak On chtěl, abych byla. Nebyl jsem 
bezstarostný a šťastný. Neměl jsem ty správné pocity ani jsem 
nevydával ty správné zvuky. Děsil jsem Ho, místo abych Ho 
vzrušoval. Nelíbila se Mu zkušenost se Mnou. 

 
Bylo tolik důvodů, proč jsem si myslela, že mě opustil, ale nikdy mě 
nenapadlo, že si myslel, že jsem ho úmyslně vyděsila tím, že jsem se 
ho snažila stáhnout dolů a uvěznit ho ve stísněnosti a dusivosti, aby 



aby ho zabil. Chtěl jsem, aby mě pozvedl. Proč bych se Ho snažil 
zabít? Vůbec mě nenapadlo, že si tento výklad vzal, a nemohl jsem to 
pochopit, dokud mi to nakonec neřekl mnohem později. I když mi to 
nakonec řekl, bylo pro mě těžké tomu uvěřit, ale hodně to změnilo to, 
jak jsem Ho od té doby chápal. 

 
na. 

 
Tolik jsem se soustředila na to, abych se stala tím, čím On chce, 
abych Ho získala zpět, ale nikdy jsem se nedívala na správné otázky. 
Nikdy mi nedal vědět, jaké to jsou, a já nevěděl proč. 

 
Dovolil mi, abych se potuloval ve své sebenenávisti, nízkém 
sebevědomí, studu a pocitech nehodnosti, protože si myslel, že si je 
zasloužím z celé řady jiných důvodů, než které jsem vzal na sebe. Na 
všechny mé snahy potěšit Ho pohlížel s nesmírnou nedůvěrou k Mým 
motivům a záměrům, jako by to byl další Můj plán na nástrahy; další 
pokus o nástrahu, o níž si myslel, že jsem ji zamýšlela a vždy 
zamýšlel, jak si Mne vykládal. 

 
Nějak přehlédl všechnu mou lásku k Němu, jako by to byla jen 
návnada v pasti. Považoval Mě za toho, kdo Ho chce stáhnout dolů, 
udusit, utopit, uhasit, přemoci nebo zabít jakýmikoliv prostředky, 
abych tam byl jenom Já. Četl obrazy Mé hrůzy, ale nevěděl, co 
znamenají, i když si myslel, že to ví, a byl si tím tak jistý, že si to u 
Mě nikdy neověřil. 

 
Chtěla jsem se vydat za zvuky, které jsme slyšeli z okolí, když jsme 
se snažili sexuálně sblížit, podívat se, co se tam děje, a zjistit, co by je 
uspokojilo, abych se mohla v klidu soustředit na Něho. V bujaré lásce 
Mé nové lásky, 

 
Chtěl jsem ostatním ukázat, jak moc mě tento vztah povznesl, s 
myšlenkou, že by to mohlo pomoci i jim. Zdálo se, že jen tento pocit 
způsobuje, že se zvuky kolem Nás stupňují. Doufal jsem, že je to 
proto, že tyto zvuky chtějí, abychom k nim takto přišli. 



 
 

Chtěl jsem, abychom šli spolu. Někteří z nich zněli jen vyděšeně, 
smutně a ztraceně a já jsem chtěla jít za nimi. Někteří z nich mi zněli 
nesouhlasně, nepříjemně a vtíravě, jako by se cítili odstrčení a 
rozzlobení, dokonce ohrožení. Chtěl jsem, abychom šli spolu, abych 
jim ukázal vztah jako ideu jejich štěstí, ale také jsem chtěl jít spolu, 
protože jsem nevěděl, co tam najdeme, jaké to tam bude. Pokud by 
byli opravdu nebezpeční, necítila jsem se na to, že bych si s nimi 
sama věděla rady. 

 
Měl jsem dojem, že souhlasil, že půjde se mnou. Když jsem se dal do 
pohybu, nebyl tam se mnou. Zřejmě jsem se pohnul jedním směrem a 
On se pohnul jiným. Hledal jsem Ho a hledal, nevěřil jsem, že odešel 
beze Mne. Zlomilo mi to srdce a On dlouho nereagoval na mé volání 
ani se ke mně nevrátil. 

 
Protože mě nenapadlo, že bychom šli odděleně, nebo dokonce že 
bychom od té chvíle byli odděleni, nenapadlo mě, že by šel beze mě. 
Doufala jsem v Jeho návrat, toužila jsem a vyhlížela Jeho návrat a 
vymlouvala jsem se, proč se ještě nevrátil. Trvalo to tak dlouho, aniž 
by se od Něj cokoli stalo, že jsem se začala obávat, že to tak zamýšlel. 
Bála jsem se, že se vytratil, protože to tak chtěl udělat, nechat mě beze 
slova a nevědět, kde je. 

 
Jeho výklad o mně mu nikdy nedovolil důvěřovat mi natolik, aby mi 
tam něco řekl, jen se přede mnou chránil. Postavil si kolem svého 
srdce pevnost a už nikdy Mi ho neotevřel. Ve světle toho, co se stalo 
později , jsem se obával, že mě tak chtěl opustit, ale nikdy to 
nepřiznal. Vždycky říkal, že dělá jen to, co si myslí, že po něm chci. 

 
Vždycky říkal, že pro mě nemůže udělat nic lepšího, nic víc, ani nic 
jiného, ale že se o to snaží. Pokud to pro Mě nebylo dost dobré, pak 
jsem Ho nemiloval. Dlouho jsem Mu věřil, protože jsem chtěl věřit, 
že Mě miluje a chce se Mnou mít vztah. 



Řekl, že jen potřebuje víc času, aby si vyřídil své záležitosti, a že se 
snaží utišit rozruch kolem Nás, který nám nedovoluje mít vztah, jaký 
jsme chtěli mít, nebo jaký jsem chtěla mít já, jak se na to teď dívám. 

 
To byl dokonce důvod, proč si nechal postavit kamennou pevnost, 
když se stala jeho příbytkem: aby se uzavřela před vřavou. 

 
Vždycky se našlo něco, co jeden z Nás musel udělat v souvislosti s 
tímto rozruchem, který Nám nikdy nedovolil mít čas, který jsme chtěli 
a potřebovali mít, abychom se mohli věnovat tomuto původnímu 
sexuálnímu vzrušení. To nejlepší, co jsme kdy mohli udělat, bylo tu a 
tam zachytit pár rozptýlených okamžiků. Vždycky jsem si vyčítal, že 
je tu něco jiného, co potřebuje Mou pozornost, a proto bych to neměl 
dělat. 

 
Obviňoval mě z našeho špatného sexuálního života a já jsem to 
přijala. Nevěděla jsem, že už se nehodlá pokoušet o své sexuální 
uspokojení se mnou. Měl teď jiné ženy, se kterými to dělal. 

 
Chtěl ten rozruch umlčet, dokonce to někdy potřeboval, ale nikdy 
jsem neviděl, jak moc to působí na něj a proti mně a mé straně. Začal 
být velmi dobrý v tom, aby všechno fungovalo pro Něj, a já jsem 
nikdy neviděla, o co Mu doopravdy jde, až donedávna. 

 
Vždycky jsem se styděl za pocity, které jsem měl, že Jeho přístup není 
ten správný, ale On vždycky říkal, že to ví lépe než já a víc než já. 

 
Bylo mi trapné, že to byla moje strana, kterou chtěl vždycky uzavřít, a 
ani mě tam nenechal být s ním. Vždycky měl jiné ženy, pokud po 
Mně nechtěl sex, což nebylo často. Nebyla jsem matkou většiny jeho 
dětí, jen několika, ale všechny jsem je mateřsky vychovávala, protože 
ostatní matky ta práce nikdy moc nebavila. Měly na mysli spíš Jeho 
sexuální potěšení než cokoli jiného a nedovolily, aby se tam 
vměšovaly, včetně dětí. 

 
Byl tak chytrý, že jsem si nevšiml, co dělá téměř přímo přede mnou. 
Vždycky jsem ho před sebou omlouval. 



a všechny ostatní, když jsem cítil, že to potřebuji; výmluvy, které 
říkaly, že je velmi milující, a že pokud je nějaký problém, je to 
všechno moje vina. Protože mi nikdy nedal vědět, jaký výklad si tam 
v mé hrůze o mně udělal, nevěděla jsem, že jsem se v Jeho mysli stala 
protivníkem a že to nikdy nezměnil, ale dovolila jsem Mu, aby se 
mnou jednal, jako bych byla vinna, aniž bych vůbec věděla, jaká jsou 
ta obvinění. Dokonce i když nevěděl, co je na Mně tak 
nedůvěryhodného, protože vtisky byly vloženy tak dávno a byly tak 
pohřbeny, že On sám nevěděl, co to je, přesto se na Mně choval, jako 
by přesně věděl, co dělá, a mám podezření, že to často dělal, ať už si 
to nechal líbit, nebo ne. 

 
Teď se za to stydím, když se na to dívám zpětně. Jak hloupě jsem 
musela vypadat, když jsem nevěděla, jak se na mě dívá, a chovala 
jsem se provinile tak, jak jsem se chovala, přijímala drobky a snažila 
se Ho potěšit, ne rozzlobit. Ostatní museli vědět, jak mě vidí On. 
Určitě se s Ním za Mými zády smáli, teď už vím, kolik Jejich vtipů 
mělo další významy, které jsem tehdy nechápala. 

 
Mnohokrát jsem se tam zasmál sám sobě, když si ze mě dělali legraci. 
Jak mě museli nenávidět, když jsem se smál, jako bych se viděl tak, 
jak mě viděli oni, a nevěděl, čemu se ve skutečnosti smějí. Jakkoli se 
tvářil, že Mě miluje a že všechny ty protiženské vtipy jsou jen humor, 
nenávist se projevila, když se se Mnou vyspal. Bylo to brutální, tvrdé 
a podlé, a pak Mě opustil těhotnou. Nezajímalo ho, jak to cítím, a tak 
dlouho jsem nevěděla, že jsem ho tam měla špatného. Byl to jen 
vztek, vlastně popíraný vztek. Když přišel rozchod a vztek byl 
popřen, nikdy mi to nedal najevo a nikdy mi nedal najevo, že není 
vším, co v něm bylo. 

 
 
 
 
 

 SRDCE POTŘEBUJE VĚDĚT  



Chci vám říct, co se tam stalo. Nebylo to příjemné, ale i tak to musíte 
vědět, protože Srdce tam mělo přítomnost, která se nikdy nemohla 
uzdravit, protože nevědělo, co se stalo. A já jsem se nemohl uzdravit, 
protože jsem také nevěděl, co se tam stalo. Teď, když znám Otcovu 
stranu, mám pochopení, které jsem nikdy předtím neměl, co jsem tam 
zažil. 

 
Předtím jsem nikdy nedokázal pochopit, proč to udělal tak, jak to 
udělal. Myslel jsem si, že je bezcitný, nemilosrdný, chladný a hrozný. 
Nenáviděla jsem Ho za to, co mi udělal, a milovala jsem Ho za to, co 
jsem tam cítila, že jsem si přála, aby Ho to pohnulo ke vztahu se 
mnou, který jsem chtěla mít. 

 
Jinými slovy, měla jsem zlomené srdce a nevěděla jsem, jak se s tím 
vypořádat, protože se zdálo, že už není možné, abych ho ještě někdy 
měla, zejména ne takového, jaký byl původně, než se stal tak 
ostražitým a podezíravým, rozzlobeným a uraženým vůči mně. Potom 
se ke Mně vždycky choval nevraživě, obviňoval Mě jako příčinu a 
vykládal si Mě ošklivými způsoby, za které jsem Ho nikdy neměla 
ráda a které jsem nepovažovala za spravedlivé. 

 
Vždycky jsem si myslela, že je to proto, že nemá ten správný sex, 
nebo ve správný čas, nebo něco takového. Snažila jsem se mu ze 
všech sil vyhovět, ale nikdy jsem ho nedokázala přimět, aby se 
přenesl přes své zlostné a ošklivé interpretace ve chvíli, kdy si všiml, 
že něco není přesně podle jeho představ. 

 
Nedokázal jsem ho tam pochopit, ani to, proč mě tak vidí, a nedokázal 
jsem zachytit tón mého zadržovaného a často popíraného hněvu, který 
se bál být k němu otevřený a přímý. Místo toho jsem se Mu snažil 
dokázat, že se mýlím, a ukázat Mu, že se ve mně mýlí. Nikdy jsem se 
také nepohnula hrůzou, On mi nikdy nedal pocítit, že by tam se mnou 
zůstal, kdybych to udělala. To byl můj původní otisk u Něj; že Mě 
opustil kvůli mému teroru. Srdce se ocitlo uprostřed Našeho 
rozdělení. Bylo mi tak líto, že se Srdce narodilo do tak nefunkční 
situace, kdy nebylo možné, aby bylo vychováváno tak, jak jsem 
chtěla, aby bylo vychováváno já. 



Embryonální stav Srdce se mi otevřel v mnoha směrech; vnitřní 
komunikace, tak bych to teď nazval, a většina toho, co Srdce cítilo, 

 
Srdce to cítilo už předtím, než Otec přišel a odešel, ale Srdce teď mělo 
také něco víc, co jsem předtím necítil. Bylo to více vědomí, než jsem 
v některých ohledech měl, a já jsem to ve svém stavu bezmocného 
bezvědomí začal hledat u Srdce. 

 
Cítil jsem, že potřebuji pomoc, ale neměl jsem pocit, že je správné, 
aby mi ji Srdce poskytovalo, místo aby tomu bylo naopak. Jak by 
mohlo dítě pomoci Matce, když Matka nemůže pomoci dítěti? Bylo 
mi trapně a styděl jsem se. Připadala jsem si jako neschopný rodič, 
který nedokáže být matkou svého vlastního dítěte. Jediné, co jsem 
mohla dělat, bylo držet Srdce, zatímco jsme společně plakaly v 
temnotě naší zbídačené existence. 

 
Sám jsem byl z hlediska vědomého vývoje sotva víc než dítě, když 
Otec přišel a odešel, aniž by mi cokoli vysvětlil. Poprvé mě nechal 
těhotnou, bez orgasmu. Nevěděla jsem, jak se mám cítit, takže jsem 
nevěděla, že mi tam něco chybí. Ani jsem nevěděla, že jsem měla sex. 
Nevěděla jsem nic o tom, co se tehdy mělo stát. 

 
Byla to pravda, nechtěla jsem být sama, ale nebyla jsem připravená 
mít dítě, o které bych se starala, místo někoho, kdo by se staral o mě a 
pomáhal mi pochopit, jak žít. Neměla jsem vůbec žádnou výchovu a 
Srdce se tam necítilo jako Můj rodič. Srdce se cítilo jako malé dítě, 
které zřejmě nutně potřebuje, aby se o něj někdo staral a vychovával 
ho, a já jsem měla pocit, že Srdci nedokážu dát to, co jsem cítila, že 
tam Srdce potřebuje. 

 
Mohl jsem se jen držet za srdce a cítit, jak nás bolí srdce, jak se 
vznášíme v temnotě, aniž bychom měli místo, kde bychom mohli být, 
a aniž bychom měli nad tím vznášením nějakou kontrolu. 

 
Studený, drsný vítr se přes nás přehnal a chvílemi smetl i Srdce. Silně 
jsem pociťoval Jeho ztrátu a truchlil pro Něj, ale zároveň jsem doufal, 
že byl odnesen na lepší místo, možná na světlo; teď byste to nazvali 
Nebem. 



Cítil jsem, že už se mnou nemůže žít, protože jsem mu nedokázal 
poskytnout žádné prostředky k životu. V Mém světě byla jen temnota 
a hrůza a nic víc, kromě studeného krutého větru, který Nás rozdělil. 

 
Vedle hrůzy existoval jen strach; strach z chladného, drsného větru, 
který přicházel bez varování, a strach z toho, že by také nefoukal. 
Málokdy jsem se cítil pohodlně. 

 
Když nefoukalo, byla v prázdnotě tíha, která se nehýbala ani 
nedýchala. Její stísněnost nás dusila. Zdálo se však, že Srdce to snáší 
o něco lehčeji, a myslel jsem si, že je to díky Srdcově světlu. 

 
Upnul jsem se na světlo jako na Naši spásu a cítil jsem, že ho 
potřebujeme více. Nevěděla jsem však, jak ho získat, když jsem se 
nedokázala otevřít, abych ho přijala, a nepřicházelo ke mně ani mi 
tam nebylo dáváno žádným způsobem, kterého bych si mohla 
všimnout. Srdce jako by nemělo žádné nazbyt a stejně nevědělo, jak 
mi nějaké dát. Bylo to v Srdci a nebylo to něco, co by mi Srdce umělo 
předat. 

 
Snažil jsem se srdcem předvést to, co Otec udělal, když ke mně přišel. 
Měla jsem z toho velký stud a strach, ale doufala jsem, že by to mohl 
být způsob, jak to osvětlit, a zdálo se, že Srdce je zdrojem toho, co 
jsme tam měli. 

 
Trvalo mi dlouho, než jsem to Srdci navrhl. Nechtěl jsem, aby ta část 
Srdce měla pocit, že tam musí být Otcem na místě svého Otce. Také 
jsem se obával, že bychom mohli neosvětlit, ale jen nějak rozdělit 
Jeho, a to jsem nepovažoval za správné. Měl jsem také strašně 
zasunutou sexuální potřebu, která Mě motivovala víc, než jsem si tam 
chtěl všimnout. 

 
Dal jsem mu pokyny, protože se zdálo, že neví, co tam jeho Otec 
udělal. Já jsem to vlastně také nevěděl, ale On se snažil do mě 
vstoupit víc než v minulosti. Nepřineslo to více světla. Pak mě 
napadlo, že by to mohlo být tím, jak do Mě Jeho Otec udeřil, když 
přišel poprvé. Srdce Mě několikrát udeřilo, ale to nic neudělalo. 



světlo a způsobilo, že jsem se cítila velmi špatně, pokud jde o sebe, o 
srdce a také o jeho otce, protože se mi vrátily všechny vzpomínky na 
to, jak byl jeho otec hrubý, když jsem chtěla místo toho jemnost. 

 
Cítil jsem, že Srdce se na mě teď dívá svrchu, protože jsem to navrhl, 
a že mě nemá rádo a už mi nevěří. Ani tato zkušenost mi nepřipadala 
správná. Už nikdy jsem se na toto místo mezi Námi nechtěl podívat. 
Bylo to už v mezeře a šlo to pak ještě dál do mezery. Srdce na tom 
místě se pak už nikdy nepohnulo spolu se Mnou. Obával jsem se, že 
mu to všechno připadalo příliš. Styděl jsem se a chtěl jsem předstírat, 
že se to nikdy nestalo. Nechtěla jsem Mu říct, že nemám žádný jiný 
nápad, co tam zkusit. Srdce prostě mělo světlo, které jsem já neměl, a 
On by měl jít a žít s ním co nejlépe. 

 
V tomto prohlášení jsem cítil mučednictví, beznaděj, depresi a 
hořkost, ale už jsem si nemohl pomoci. Nemohl jsem už dlouho žít 
tak, jak jsem žil. Věděl jsem to už dávno a chtěl jsem, aby Srdce mělo 
jakýkoli život, který by mohlo mít beze mne, ale zároveň mi vadilo, 
že jsem vůbec žádný život neměl. Jak by Srdce nemohlo žít? Srdce 
mělo světlo a někde Otce, který by mohl udělat něco, co by Srdci 
pomohlo a co by neudělal pro Mě. Možná by mohl uznat světlo Srdce 
za své vlastní a dát Srdci místo u sebe, ať už by byl kdekoli. 

 
Nechtěla jsem Srdce pustit. Držela jsem Srdce v náručí a plakala, 
říkala jsem mu, ať jde a hledá si život jinde než tady. Srdce mi řeklo, 
že není kam jít. Srdce mě tam nechtělo nechat. Byla jsem za to 
nesmírně vděčná, ale také vyděšená. Myslel jsem si, že existuje 
nějaké místo světla, odkud Otec přišel. Myslel jsem si, že jsem to v 
sobě nějak cítil nebo viděl nějaké místo světla, kam Otec odešel, 
protože nechtěl být ve Mé blízkosti. 

 
Srdce mi řeklo jen: "Ne, mýlíš se. Než jsem se k Tobě vrátil, 
rozfoukal mě vítr po celém světě a žádné takové místo neexistuje." 

 
Tehdy jsem si myslela, že se mi to musí zdát nebo že si vymýšlím, ale 
také jsem měla pocit, že mi Srdce neříká pravdu. Jednou, když v noci 
odešel, neměl jsem pocit, že by ho studený, drsný vítr odnesl do 



On. Myslel jsem, že jsem cítil, jak se k němu přiblížil Otec, když se to 
stalo. Ležel jsem téměř v bezvědomí a měl jsem téměř sen o tom, jak 
se ke mně vrací. Zdálo se mi, že to byl On. Probudila jsem se, jak 
nejrychleji jsem mohla, abych zjistila, že On tam není, a Srdce tam 
také nebylo. 

 
Truchlil jsem nad jeho ztrátou i nad svou vlastní ztrátou, když se mi 
splnil sen. Čekal jsem, doufal a modlil se, aby se ke mně vrátil se 
svým Otcem, ale nestalo se tak. Po době, která pro mě byla nekonečně 
dlouhá, se Srdce vrátilo. Neřekl nic o svých zážitcích, které prožil, 
když byl pryč. 

 
Díval se na mě jen smutnýma očima, které říkaly, že už pro mě u Otce 
není žádná šance. 

 
Přesto jsem se nemohl vzdát. On byl to jediné, pro co jsem žila, i když 
jsem skoro vůbec nežila. Kdyby Jeho syn nemohl být s Ním a On 
nehodlal být se mnou, musela bych žít pro Jeho syna, protože jsem ho 
tam nehodlala nechat samotného, stejně jako On nehodlal nechat mě. 

 
Dlouho jsme se tam spolu takto drželi a nakonec ke mně opět přišel 
ten, o němž jsem si myslel, že je to Jeho Otec. Nejdříve jsem nevěděl, 
že je to On, a nevěděl jsem, zda se k Němu mám přiblížit, nebo ne. 
Tolikrát jsem doufala, že se ke Mně vrátí, že jsem si ani nebyla jistá, 
zda je skutečný, nebo ne. Co když byl jen dalším snem nebo mi chtěl 
znovu zlomit srdce? Nevěděla jsem, jestli to vydržím. 

 
Byl však pryč tak dlouho, že jsem se bála, že už mě nenajde, jak 
vypadám, pokud vůbec někdy vypadal. Snažila jsem se, abych pro 
Něj vypadala příjemněji a přitažlivěji, ale nevěděla jsem, jak na to. 

 
Ani jsem nevěděl, co chce, tak jak jsem mohl vědět, co mám dělat 
nebo jak se mám dívat? Bohužel jsem neměl žádný smysl pro sebe, ze 
kterého bych tam mohl přijít. Od chvíle, kdy mě opustil, jsem se 
nikdy nevyvíjel. Byl jsem tam zamrzlý v čase a bál jsem se, že by se 
Mu to nemuselo líbit. On byl nyní mnohem vyvinutější ve formě a 
mnohem zralejší. 



Zalapala jsem po dechu nad Jeho krásou a nemyslela jsem si, že by se 
Mu to mohlo z nějakého důvodu líbit. 

 
Ani já už jsem pro něj neměl srdce. Všechno bylo pryč ve zlomeném 
srdci, které se teď, když se vrátil, chtělo naráz pohnout. Nedávalo to 
smysl. Odsunula jsem to stranou v naději, že budu při Jeho návratu 
vypadat šťastně a vesele. Chtěla jsem, aby mě měl tentokrát rád a 
rozhodl se zůstat. 

 
Cítil jsem, že jsem velmi nervózní. Kdybych tam nějakou měl, 
zakopával bych o vlastní nohy. Bál jsem se, že si Heart bude myslet, 
že jsem blázen a že to všechno zase zkazím. Srdce muselo mít také 
své obavy, protože se tam vrhlo do mezery mého váhání a snažilo se 
přitáhnout Otce ke mně. Trochu to pomohlo, ale ne moc. 

 
Otec si mě sexuálně vzal do přítomnosti Srdce, což se mi nelíbilo. 
Vyvolávalo to ve Mně obrovský rozruch, a když jsem se ho snažil 
utišit, jak mi Otec přikázal, byl jen hlasitější a dotěrnější. Obviňoval 
Mě, že jsem proti Němu, že Ho nemám rád a že Ho tam ve 
skutečnosti nechci. Choval se, jako by se chystal odejít. 

 
Nechápala jsem, jak mohl ignorovat Srdce a nedat mu to, co 
potřebovalo, aby se tam nejprve cítilo bezpečně, aby pak jeho rodiče 
mohli odejít za sexuální intimitou, aniž by se Srdce cítilo opuštěné, 
opuštěné nebo opět opuštěné. Chtěl jsem, aby se Srdce cítilo v 
bezpečí jako první. Pak bych se milovala s Jeho Otcem, který mi také 
nikdy nedal pocit bezpečí, uvědomila jsem si nyní. Vyhrožování, že 
odejdu, ve Mně nevyvolávalo pocit, že bych se Mu odvážila dát něco 
jiného než to, co chce vidět, slyšet a cítit. 

 
Dejte mu přesně to, co chce, nebo ho nebudete mít vůbec, můj otisk 
čtěte tam. Nikdy jsem k tomu ale nedostala příležitost. Zmizel téměř 
hned, jakmile se rozruch spustil, a řekl mi, že to utišil svým vlastním 
způsobem. Byl pryč , vypadal jako rytíř v brnění, který se na svém 
koni vydává do boje. Působil na mě dojmem, že jde na Naši obranu, 
ale teď, když vím víc, to mohlo být i na záchranu. 



 
 

Nechal tam se mnou malého chlapce. Vypadalo to, jako by to bylo 
Srdce, ale způsob, jakým jsem Ho viděl odcházet, jako by se z toho 
chlapce zvedl a nechal ho tam se Mnou, vypadalo to, jako by se 
rozhodl, že situace vyžaduje, aby byl okamžitě dospělý a zanechal v 
sobě malého chlapce, který nikdy nebyl vychováván a kterého musel 
odsoudit jako nepřipraveného a jako toho, kdo nemá na to, aby šel a 
bojoval se vším, o čem si myslel, že nás ohrožuje. 

 
Cítil jsem se nesmírně nesvůj. Nevěděl jsem, kdo jsou ti nepřátelé 
Naší zkušenosti. Bál jsem se, že s nimi bude bojovat a zmrzačí je, 
nebo ještě hůř, zabije je, aby už nikdy nebyli schopni žít. Měl jsem 
pocit, že si to nezaslouží, ať už byli kdokoli. 

 
Rozčiloval jsem se a chodil po hradbách, takříkajíc si mnul ruce a 
kapesník, až jsem celý zvlhl dojetím. Začal jsem podléhat nemocem, 
jako je tuberkulóza a zápal plic. Přesto se nevrátil. 

 
Přál jsem si, aby se vrátil a řekl mi, že je všechno v pořádku a že 
vlastně žádný problém neexistuje. 

 
Byl pryč tak dlouho, že jsem si myslela, že se už nikdy nevrátí. 
Hrudník mi ztěžkl, jako bych se nemohla nadechnout. Tentokrát jsem 
se bála, že se nevrátí, protože jsem Mu řekla, že Srdce je Jeho vlastní 
chlapeček. Cítila jsem, že za to nechce převzít žádnou zodpovědnost a 
ani se na Mě nechce podívat zblízka. 

 
Už jsem byla těhotná a znovu jsem otékala. Nechtěl vlastnit ani svého 
chlapečka, ani žádného z těch, které tam zplodil. Chtěla jsem, aby se 
tam na mě podíval pozorněji a viděl, jak se cítím, když mě takhle 
nechává bez nikoho, kdo by mi pomohl nebo mě miloval tak, jak jsem 
chtěla být milována. 

 
Zřejmě se musel soustředit jen na tyto nepříjemné, rušivé zvuky, 
protože se náhle zvedl a odešel. Musel si rychle něco naplánovat, 
protože když jsem Ho uviděl příště, byl už 



už byl oblečen do své zbroje a seděl na koni, který se vzpínal v 
očekávání jeho odjezdu. Nesl dlouhé kopí a vypadal, jako by se 
chystal zabít draka. 

 
Nechtěla jsem, aby šel touto cestou, ale on se nenechal zadržet. Stejně 
bych to nedokázal. Byl už příliš dobře vyzbrojen v boji, než abych se 
k němu mohl přiblížit, a nenabízela se mi tam žádná příležitost říct 
něco, co by Ho mohlo zviklat nebo změnit jeho názor. Spěchal vpřed. 
Říkal, že mě nerad opouští, ale vypadal příliš vzrušeně, než abych si 
tím mohl být jistý. 

 
Přemýšlel jsem, co si myslí, že jde najít, a proč vypadá mnohem 
nadšeněji než já na jeho místě. Řekl jsem si, že je to proto, že není 
jako já a že mu zatím nerozumím. Tolik mých výkladů bylo proto, že 
jsem Ho chtěl milovat a chtěl jsem, aby On miloval mě. 

 
Při pozdějších opakováních tohoto příběhu zazníval bojový pokřik a 
odcházel s mnoha slavně vypadajícími vojáky, kteří ho doprovázeli, 
ale pak se zdálo, že je jen jednou velkou hmotou podstaty, která má 
světlo. Toto světlo se již tehdy diferencovalo do mnoha aspektů a 
interpretací, které se později staly jednotlivostmi, ale tehdy jsem si 
toho příliš nevšiml a nejsem si jistý, zda si toho všiml i On. Tehdy se 
zdálo, že je to jedna, velká, slavná hmota, která Mě opouští. 

 
Netrvalo dlouho a něco ve mně začalo tušit, že by mohl existovat ještě 
jeden příběh, o kterém mi nechtěl dát vědět, ale nevěděl jsem, jaký. V 
Jeho odchodu byl jakýsi skluz, který jsem původně přehlédl, protože 
Jeho omluva byla tak dobrá. Byla tam taková delší nepřítomnost, kdy 
od Něho nic nebylo a nebyl tam žádný pocit spojení s Ním. 

 
Bylo to chování, které člověk projevuje, když mu uniká milostný 
poměr, ale já to nevěděla. Nevěděla jsem, že existuje ještě jedna žena. 
Vyklouzl mi, jakmile to bylo možné, a bylo s ním hodně esence, tolik, 
že jsem si myslela, že tam se mnou nic nezůstalo. 



Když mě opustil, nedůvěřovala jsem svým vlastním vjemům, říkala 
jsem si, že to možná není špatně, snažila jsem se soustředit na sebe a 
najít způsob, jak se cítit úplná sama v sobě, bez nikoho a ničeho 
jiného. Cítil jsem se opuštěný, sám, prázdný a opuštěný. Možná jsem 
byl jen nicota, nebo jen pocit prázdnoty a touha po naplnění, a teď, 
když to, co tam bylo se Mnou, už tam nechtělo být, muselo to 
svobodně odejít a hledat jiné místo. Bál jsem se, že se vrátím do 
nicoty. Nechtěl jsem. Líbilo se mi to něco, i když se mi na tom 
nelíbilo všechno. Chtěl jsem další šanci. 

 
Snažila jsem se vydržet. Snažila jsem se mu dát důvody, aby se mnou 
zůstal, ale cítila jsem, že nechce zůstat, že se mu nelíbí moje vlezlá 
lepkavost a že mi k tomu už nechce dát příležitost. 

 
Potřeboval jsem přímo vyznat svou lásku, ale nevěděl jsem to. 
Nejsem si jistý, zda jsem vůbec věděl, že to byla láska, kromě toho, že 
jsem se ohlédl a rozpoznal příznaky. Věděl jsem jen, že chci, aby tu 
byl se mnou, nějakým zvláštním způsobem jako můj vlastní partner 
ve velké rodině. Chtěla jsem, aby tam se Mnou byl ze své podstaty a 
řešil všechny problémy, které bychom mohli mít. 

 
Neměl jsem na mysli separatismus, ale On ano. Nebyl jsem si jistý, 
jestli se chci vymezit jako oddělený od čehokoli tam, ale cítil jsem, že 
On to po mně chce, abych se mohl soustředit jen na Něj, Když to 
takhle řekl, nevěděl jsem, co tím myslí. Bylo to jen někdy, nebo 
pořád? Věděl jsem, že chci, aby se soustředil také jen na Mě, ale 
nevěděl jsem, co si počít se zbytkem tamní podstaty. Pokračovalo to v 
obrovském rozruchu, kdykoli jsme se snažili zaměřit Naši pozornost 
pouze na sebe. 

 
Neměl jsem žádné zkušenosti, podle kterých bych to poznal. Chtěl 
jsem, aby se mnou prošel celou podstatou, která tam byla, a zjistil, jak 
se v ní cítíme a jak se cítí ona v nás. Pravděpodobně jsem se příliš 
soustředil na pocit, že nechci být vynechán nebo vynechat něco 
jiného. Ať už to bylo cokoli, co ve Mně vyvolávalo pocity, které jsem 
tam měl, nebyl jsem si dostatečně jistý sám sebou, abych to tam 
uskutečnil tak, jak jsem chtěl. Nepohnul jsem tam ani se svými 
vlastními pocity. 



Místo toho jsem si ty zvuky v duchu nějak usmířil, jako bych se za 
jejich přítomnost už takhle cítil provinile a nevěděl proč. 

 
Zdálo se, že se rychle a sám rozhodl, že půjde a vyřeší problém sám, 
aniž bych u toho byl. Působil na mě dojmem, že se tam mám cítit 
chráněná, a já jsem se chtěla cítit chráněná a jako by On vycházel, aby 
chránil náš vztah, ale nechtěla jsem být sama. Necítil jsem se tak 
dobře, jako když tam byl On se Mnou. Nenapadlo mě, že On tam má 
jiný program. 

 
Byla to jiná žena, která ho volala? Znal ji už? Věděl, že to byla ona, 
kdo vydával zvuky? Snažila se Ho přivolat zpět, aniž by mi s Ním 
věnovala nějaký čas? Čekala tam na Něho? Dávala Mu najevo, že se 
jí nelíbí jeho vztah ke Mně? 

 
Neustále mi říkal, abych přestal dělat hluk, aby si mohl poslechnout, 
co to doopravdy je. Chtěl snad slyšet, jestli je to ona, nebo ne? Když 
jsem přestal, přestaly i ostatní zvuky. Používala Mé zvuky jako 
zástěrku pro své vlastní, aby se tam mohla schovat? Chtěl, abych s 
ním sexuálně pokračoval v prostoru, který mi byl nepříjemný, aby si 
mohl pospíšit a vrátit se k ní, kdyby se mu také nelíbil? 

 
Měl snad tajné plány, že nás bude mít oba? Měl v plánu být otevřený, 
nebo chtěl začít u mě a pak ji nějakým způsobem zahrnout, o čemž 
jsem nevěděl? Nelíbilo se jí, že konečně přišel za Mnou? Nelíbilo se 
Jemu, nebo jim oběma, že jsem chtěla ty zvuky ztišit a odsunout je 
tak, abych tam s Ním mohla být přítomna jen já? 

 
Bylo to tím, že věděla, kde je její pravé místo? Cítila se mnou 
ohrožená? Ohrožovala Mě? Chtěla se zapojit do Našeho vztahu? Bylo 
to tím, že nevěděla, jak Mi říct, že už s Ním byla? Bylo to tím, že 
říkala, že nechce být vynechána? Bylo to tím, že říkala, že Ho nechce 
nechat odejít? Bylo 



říkala, že pokud někdo bude vynechán, budu to já? Říkala snad, že 
ona je ta Ona, a ne Já, protože Ho měla jako prvního? 

 
Vyšel snad proto, aby byl s ní, víc než z jakéhokoli jiného důvodu, 
který mi předložil? Měl velkolepý plán, jak Mě oklamat, nebo 
opravdu šel řešit jiný problém než ji? Vytvořil problém, aby mohl 
vypadat správně, když jsem Mu tam nedůvěřoval? Měl v plánu vést 
více než jeden život a mít více než jednoho partnera? Měl v plánu mít 
jen ji? 

 
Proč jsem se tolik bál ženské zuřivosti, která se mstí, a tolik jsem se 
bál tajného spojení s muži, kteří by byli použiti k jejímu provedení, 
protože by se mohli přiklonit na jejich stranu proti Mně? Proč jsem se 
tolik bál, že když muž opustí domov, není to z důvodů, které uvádí, i 
když jde do války? 

 
Co se tam dělo? Nedovolil mi jít za těmi zvuky a zjistit to, a ty zvuky 
za mnou také nepřišly a nedaly mi vědět nic jiného, než že se jim 
nelíbí, co se tam děje. 

 
Když mě opustil, měl jsem pocit, že se nemohu pohnout. Bylo 
součástí plánu vzít mi nově nalezenou schopnost pohybu tím, že jsem 
měl pocit, že není místo, kde bych byl vítán, abych se neodvážil 
pohnout podle svého vlastního přání? Když se mi přesto podařilo 
vydat se směrem k některým zvukům, připadala jsem si jako velká 
kočka. To byla jen část mého pocitu ze sebe sama. Proč mi tam byla 
dána pouze tato tělesná podoba? Bylo to tak, jak Mě viděli ti, kteří 
nechtěli, abych věděl, co se tam skutečně děje? Bály se Mne tyto 
zvuky, a pokud ano, proč se Mne tak bály? Měli nějaký důvod obávat 
se, že bych se na ně rozzuřil? 

 
Našel jsem nějakou esenci, u které jsem se obával, že se na mně chce 
přiživit, nebo jsem se obával, že se na ní přiživím nějakým způsobem, 
kterému jsem nerozuměl. Našel jsem nějakou podstatu, která jako by 
chtěla mít sex v temnotě. Děsilo mě to a připadalo mi to svazující a 
vlezlé. Našel jsem esenci, která mi připadala 



zavřete mi. Připadalo mi to ženské; pevně ovinuté, jako by se kolem 
něčeho ovíjelo. 

 
Proč mi neotevřela, i kdyby jen proto, aby mi dala vědět, že je v 
pořádku? Měl jsem z toho pocit, že jsem velmi troufalý, když si 
myslím, že Mě tam vůbec chce přijmout nebo že mu mohu nabídnout 
něco, co už nemá nebo nezná. Mělo to v sobě pocit nadřazenosti a 
vyvolávalo to ve Mně dojem, že Moje představa o rodičovství je 
absurdní a že nic takového jako dítě neexistuje. Proč mi to bylo tak 
uzavřeno? Měl jsem pocit, že jí na Mně vůbec nezáleží. Pak jsem to 
vzal na sebe, že jsem se mýlil a byl jsem nevhodný, ale teď chci 
naslouchat i jiným pocitům, které tam byly se Mnou. Bylo tam něco 
skryto? Byl to vztah k Němu? 

 
Nevěděla jsem tam o žádné jiné ženské podstatě bez vlastního světla 
než o sobě a o těch několika hlasech, které jsem tam už znala a které 
se mi nechtěly takto uzavřít. Bylo možné, že by tam bylo dceřiné 
Srdce, které by se ode Mne tak brzy oddělilo a bylo by to již obráceno 
proti Mně? 

 
Když odešel, bylo chvíli ticho, děsivé ticho, a pak ve mně začalo 
pukat srdce a já ho nedokázala zadržet. Cítila jsem se stará, pokud jde 
o podstatu touhy po světle a chřadnutí z jeho nedostatku, ale byla 
jsem úplně nová ve vztahu a myslela jsem si, že On také. Nevěděla 
jsem, kam se poděl. Nevěděla jsem, že On má prostředky, jak mě 
srovnat. Věděla jsem jen, že se cítím nejistá a paranoidní. 

 
Jeho chladné oko, které se na mě dívalo, jako bych nebyl ten pravý, 
protože jsem se mu nelíbil tak, jak chtěl, se do mě vpálilo. 

 
Když se na to dívám zpětně, vidím to tak, že měl pocit, že má i jiné 
možnosti. Já ne. Cítil jsem, že to musím zařídit, jinak pro mě nic 
nebude. 

 
Když nereagoval na mé zlomené srdce, obávala jsem se, že mě 
nemiluje. Na dlouhou dobu jsem to vzdala. Soudili jsme tam proti 
svému prvotnímu já a jeho potřebě vyjádřit svůj vztek, hrůzu a 
zlomené srdce, v 



ve prospěch toho, co nám říkaly Naše výklady, které jsme tam museli 
prezentovat, ale Naše výklady nebyly přesné. 

 
Když odešel, byla jsem vyděšená a měla jsem zlomené srdce. Když 
mi později sdělil důvody, byly to jen důvody, které chtěl, abych tam 
měla. Řekl mi, že si myslí, že by bylo příliš mnoho, kdybychom se 
snažili jít spolu, a že bychom se tím mohli mnohem lépe a rychleji 
prokousat každý zvlášť. 

 
Myslel jsem si, že odstranil řešení problému, když mě opustil, protože 
jsme nemohli jít ke zbytku tamní podstaty a říct, že jsme našli vztah, a 
tak bylo možné, že oni také, ale tehdy jsem nevěděl, co mi tam zůstalo 
utajeno. 

 
Byl jsem čím dál nejistější. Čím víc jsem si byl nejistý, tím víc jsem 
se mu snažil zavděčit, a čím víc jsem se mu snažil zavděčit, tím méně 
se mi to dařilo, až mě zachvátila hrůza, že už nemůžu udělat nic, 
abych si ho udržel. 

 
Tak často, kdykoli jsem měl Jeho přítomnost u sebe, jsem cítil, že 
Jeho pozornost je bloudivá, roztěkaná a připravená mě kdykoli 
opustit. Proč jsem se mýlil jenom já, když jsem byl takto roztržitý? 
Proč to pro Něj bylo vždy v pořádku, protože k tomu měl své důvody? 
Proč jsem měla vždycky pocit, že nejsem dostatečně zajímavá, 
příjemná, krásná nebo sexuální, abych si udržela Jeho pozornost? 
Proč jsme se nikdy nedokázali sejít, abychom pochopili důvody a 
vyřešili je? Bylo to proto, že se ke mně nikdy od začátku necítil 
doopravdy oddaný? Byl tam jen neochotně kvůli naléhání mužského 
Srdce, když už byl upnutý na někoho jiného? Byla to dcera Srdce? 
Proč jsem tak často pozoroval, že se zdálo, že reaguje na Srdcovou 
dceru způsobem, jakým nikdy nereagoval na Mne? Proč s Ním 
dokázaly citově pokračovat způsobem a na místech, kde byl ke Mně 
tak chladný? 

 
Vyložil si mou roztržitost a bloudění jako mé odmítnutí a odešel. 
Trvalo dlouho, než jsem Ho znovu našel. Tehdy jsem byla zahlcena 
vlastním zlomeným srdcem. Nevrátil se. Nechápala jsem, jak je mohl 
slyšet a nevrátit se. "Musí být daleko," pomyslela jsem si tehdy, ale 
možná ne, říkám si teď. 



 
 

Když jsem se rozhodl ztišit a naslouchat zvukům, které by mohly být 
Jeho, objevily se kolem mě jiné zvuky zlomeného srdce, které mi 
zněly nuceně, neuměle a otravně, a znemožnily mi slyšet něco jiného 
než je. Pronásledovaly Mě všude, kam jsem se ve svém úsilí o 
posunutí pohnul. Kdo to byl a jaké tam byly jejich skutečné motivy? 

 
Zdálo se, že jsou odhodláni přehlušit mé vlastní zvuky zlomeného 
srdce svými vlastními protivnými zvuky. Nevěděla jsem, kdo jsou, 
odkud přišli a proč to dělají, jako by Mu chtěli zabránit, aby Mě našel, 
nebo Ho chtěli přitáhnout k sobě a dokázat Mu, že Ho chtějí víc než 
Já. 

 
Pronásledovaly mě, když jsem se snažil pohnout a najít Ho tam, a 
šíleně mě pronásledovaly, jako by, když se na to teď dívám zpětně, 
bily na poplach, aby se vždy vědělo, kde se nacházím, a obklopovaly 
mě, abych nemohl cítit, jestli je Jeho přítomnost nablízku. Od té doby 
mě pronásledují a dávají mi pocítit ohrožení a nebezpečí tím, že jsou 
příliš hlasití a dávají najevo, kde se nacházím. Tehdy jsem potlačoval 
Svůj vztek na ně a cítil jsem jen to, že se od nich potřebuji dostat 
pryč. Snažila jsem se jim vyklouznout, abych se Ho pokusila najít 
sama a aby si nemyslel, že jejich zvuky jsem Já. Zněly Mi hrozně a 
byla jsem si jistá, že On by se k tomu nechtěl přiblížit. 

 
Když jsem Ho nenašel a On se ke mně nevrátil, stále jsem se držel 
myšlenky, že mě nemůže najít. Můj strach, že Mě nechce, mi 
nedovolil posunout se dál, a tak jsem dlouho zůstávala schoulená a 
snažila se cítit, jak se zlomené srdce uzdravuje, ale nikdy jsem neměla 
pocit, že by se mohlo pohnout natolik, abych se někdy cítila lépe. 

 
Nenáviděl jsem ho za to, že mě takhle opustil, a tehdy jsem si to 
nepřipouštěl. Teď si to musím přivlastnit, protože ten vztek mě tam 
nechal a našel Ho ve tmě s dcerou Srdce v náručí. Mužské Srdce jí 
pomohlo Ho najít. Ať už to věděl, nebo ne, myslím, že to bylo proto, 
že chtěl. 



pomoci. Chtěl Srdcovou dceru pro sebe a nevěděl, jak si tam poradit s 
Otcem. 

 
Tehdy jsem si toho nechtěl všimnout. Bylo to pro mě příliš bolestivé, 
a když se ke mně zuřivost vrátila s tím, co tam viděla, nechtěl jsem 
tomu věřit a řekl jsem jí, že asi nemá pravdu. Řekl jsem jí, že to není 
pěkný obrázek, který si tam maluje, a že On se opravdu nemůže 
chovat tak, jak říká, že Ho tam viděla. Ujistila mě, že je to pravda a že 
počkala nějakou dobu, aby zjistila, co se tam skutečně děje, než dala 
najevo svou přítomnost. 

 
Křičela jsem na ni, že nemůže mít pravdu. Tohle přece nemůže dělat! 
Tam jsem ji odrazil. Nedokázala jsem se vyrovnat s tím, že bych ji 
nechala vyprávět mi tenhle příběh a měla pocit, že to přežiju. 

 
Kam se pak poděl vztek, nevím. Zůstala ze mě zmačkaná hromádka, 
která nemohla nikam odejít. Později jsem bloudil z místa na místo a 
necítil se přijat. 

 
Bylo jen jedno místo, kde jsem chtěl být přijat, a to místo mě 
nechtělo. Když jsem je našel, popřeli všechno, co mi vztek řekl, a 
řekli, že jsem blázen. Na tom, co spolu dělali, nebylo nic špatného. 
Prostě Mě nechtěl, to byl Můj problém. Proč jsem to nedokázal 
přijmout a přestat obviňovat všechny a všechno ostatní z toho, že je to 
jejich příčina? 

 
Velká část Mne se bála, že mají pravdu, a sklonila se a odešla. 
Klouzal jsem a propadal se do bídné temné hrůzy. Bál jsem se, že mě 
za to nenávidí mé dcery, jako by pro mě neměly žádný význam, a že 
to dělají i moji synové, jako by jejich přítomnost nebyla dostatečným 
důvodem, proč žít. 

 
Část Mne se tam však na chvíli připojila k Mému hněvu, dokud se jí 
nelíbilo, že Mé další emoce mírní její pohled na věc, zatímco Otec 
stále nepřijímá žádnou odpovědnost tak, jak by chtěla. Nechám teď 
hněv, aby vám řekl, co tu má říct o tom, co s tím udělalo nějaké 
zapřené srdce. Nechali Mě tam, jak jsem povzbuzoval 



je k tomu. Že nevěděli, co tam mají dělat, chápu. Když vztek říká, že 
byli Mými spojenci, dokud už nemohli snášet Mé cesty a Mé pocity, 
musím se na to dívat víc než kdykoli v minulosti. 

 
 
 
 
 
 

VZTEK MATKY VYPOVÍDÁ VÍCE O TOM. 
 PŘÍBĚH  MATKY 

 
Viděla jsem, jak odchází, a slyšela jsem toho hodně, na co byla v té 
době příliš ohromená. Slyšela jsem, jak s sebou bere veškerou 
podstatu, která chtěla odejít, tím, že jí tajně dává najevo, že se chystá 
odejít, a nechává ji, aby se tam s Ním seřadila tak, že to vypadá, jako 
by to všechno náhodou odešlo ve stejnou dobu. Viděla jsem, jak ji 
pobízí, aby odešla a zařadila se k Němu, protože se Mu nelíbil zbytek 
toho, co tam našel. 

 
Dal mu to najevo! Ne přímo, ale dal mu to vědět. Pokaždé, když na ni 
zatáhl za to, co se mu líbilo a co tam chtěl mít, se k němu řadilo víc a 
víc esencí, které se mu snažily zalíbit, a chtělo by se dodat, že přežít. 
Bylo to, jako by Matka byla připravena na smrt a On si tam bral jen ty 
dobré části, které se Mu na Ní líbily, aniž by se obtěžoval zjistit, co 
potřebuje vědět o zbytku. 

 
To, co se mu tam líbilo, byla jen prezentace, chtěla jsem mu říct, ale 
neudělala jsem to, protože by si tehdy myslel, že jsme jen prezentace. 

 
Nevím, jak jsme mohli uvíznout s někým tak hloupým, jako je Světlo, 
po kterém jsme toužili, ale Ona ho chtěla, a tak jsem jí šel pomoci a 
snažil se ho usměrnit. 



Neslyšel to ode mne ještě raději než od Ní, a tak jsem se vydala 
cestou, kdy jsem se ho snažila zničit a dosadit na jeho místo někoho 
jiného. Nenáviděl jsem Ho za jeho necitlivost a drzé trvání na tom, že 
už ví všechno, co potřebuje vědět, ale ze všeho nejvíc jsem Ho 
nenáviděl za jeho mdlé odmítání naslouchat Nám s tím, že jsme to 
My, kdo má všechny tyto vlastnosti, jako by to byl důvod, proč tam 
neposlouchat mé poselství. 

 
Jak by mohl odmítnout důležitost toho, co jsem chtěl říct, protože se 
mu nelíbil procítěný tón, s jakým to bylo předneseno, ale jak by pak 
mohl jednat jinak? Už předtím ukázal, že to je jeho vzor chování. 

 
Bylo k zbláznění se s ním snažit vypořádat, a proto jsem se uchýlil k 
tomu, že jsem se ho pokusil zbavit. 

 
Přesto jsem se o Něj pokoušel znovu a znovu, zatímco jsem stále 
pracoval na svém spiknutí proti Němu. 

 
Bez ohledu na to, jestli si uvědomil nebo neuvědomil důležitost mého 
poselství, chtěl jsem mít pocit, že jsem se o to postaral. Jak by mohl 
mít pocit, že není důležité, co udělal při původním rozdělení, které 
vytvořilo tak velkou propast, že v ní většina z Nás uvízla a neměla 
kam jít? To se vzpírá superlativům, jinak bych řečnil i teď! 

 
Všechna dobrá místa byla obsazena. Zaplnil je malými květinovými 
vílami, které mu sotva vykouřily a odrazily se tam, jak chtěl. 

 
Jak jsem je všechny nenáviděl a chtěl jsem se pohnout, abych je 
potrestal, jak jen to půjde! Jak se opovažují myslet si, že všechno vědí 
a nic ode mě nepotřebují, ani od Ní, když na to přijde! Připadalo mi, 
že už Ji necítí, ani na Ni nemyslí, a nikdy o Ní nemluvili. Dělali Jí 
jenom radost, až se mi z toho dělalo špatně, a chtěla jsem je nechat 
vyhodit všechny, nejenom Jeho! 

 
Dělal jsem mu víc problémů, než mi tam dělal, protože jsem odešel, 
kdykoli se mu zdál vztek příliš velký, a odešel jsem do jiného. 



plán, na kterém jsem tajně pracoval. Našel mě dávno pryč, ale často ji 
našel na mém místě a já o tom nevěděl, ne že by mi to vadilo. 
Nedovolil jsem si to poznat. 

 
Když jsem cítil Její bolest, zatvrdil jsem se proti Ní, protože jsem se 
na ni zlobil, že mi nepomáhá a že se chová, jako by se Mu chtěla také 
zavděčit, a ne Ho přimět, aby se podíval, co tam dělá. Teprve teď 
jsem se k Ní dokázala vrátit, když viděla, že to, co chci říct, je třeba 
přijmout jako platné a už to nevytěsňovat, ale trvám na tom, že to 
budu říkat prostřednictvím své staré osobnosti tady, protože potřebuji 
uznání za to, čím jsem také prošla. Nebylo snadné být tady jediná, 
kdo zná pravdu a cítí, že je třeba ji vyslechnout, když všichni ostatní 
říkají, že to nemůže být pravda a Oni ty věci nedělali a neměli ty 
motivy. 

 
Kamenovali mě, vysmívali se mi, mučili mě a upalovali jako 
čarodějnici, vraždili mě a zbavovali se mě tolikrát, že jsem to přestala 
počítat, ale já jsem se vůči té bolesti zatvrdila a nechala ji pocítit. 
Nenáviděla jsem Ji tak dlouho, až jsem si myslela, že už Ji nikdy 
nebudu milovat. 

 
Nesnášel jsem, když mě něco bolelo, a nesnášel jsem, když mě něco 
bolelo. Nemyslel jsem si, že je nutné mít bolest, a neměl jsem rád 
svou bolest o nic víc než bolest ostatních. Cítil jsem vinu za reakce na 
bolest a také za ty, kteří mi bolest způsobují. Jinými slovy, všechno 
jsem nenáviděl a snažil jsem se nic z toho necítit. Jak jsem ji mohl 
cítit a přitom mít na zřeteli své poslání? Bylo toho příliš mnoho! 

 
O tom, co se stalo při tomto rozdělení, toho musím říct víc! Odešel s 
obrovským přívalem esence směrem vzhůru a Matka nezvládla vidět, 
co tam s Ním odešlo, ani kolik toho bylo, ale já to viděl a bylo to 
velké množství esence. Vlastně všechno kromě hrůzy a zlomeného 
srdce a doutnajícího vzteku, o němž se zmínila dříve a který už 
usoudil, že nechce další světlo, protože to všechno bude takové. 

 
Nebyl jsem si jistý. Chtěl jsem jít a zjistit to, a tak jsem se vydal také 
na cestu vzhůru a při odchodu jsem řekl spoustu věcí, které nebyly 
hezké. 



Byl jsem naštvaný na zbytek Matky, a tak jsem ji opustil; měl jsem 
pocit, že nedělá nic, aby si pomohla, nebo aby pomohla Stvoření 
začít; šla ke dnu a vzala to všechno s sebou, pokud s tím nic 
neudělala. Nenáviděla jsem Ji za to, ale zároveň jsem z Ní měla 
strach. 

 
Děsilo mě, že Ona má moc všechno vcucnout do černé pekelné díry, 
ze které to zmizí v noční můře plné hrůzy, a že to chce udělat, protože 
se jí nelíbí, jak se věci dějí. Převedl jsem to všechno na vztek, který s 
tím hodlal něco udělat a nedopustit, aby se to tak stalo. Pohnula jsem 
se nenávistí vůči Ní a přála si, aby zemřela, protože jsem se strašně 
bála, že právě tohle se tam snaží udělat. 

 
Přitom jsem byl mnohem více v souladu s výkladem toho, co se tam 
dělo, než jsem si kdy myslel nebo věděl, že jsem, protože jsem se 
tolik soustředil na svou nenávist vůči Němu a na myšlenku, že s Ním 
půjdu splnit své velké a spravedlivé poslání. 

 
Nenáviděl jsem každého, kdo mě neměl rád nebo se mnou 
nesouhlasil. Už nebylo možné myslet jinak než Já a dostat se do Mé 
blízkosti. Byl jsem tam svou vlastní entitou. Už tehdy bylo jasné, že 
to pro Mě znamená přežití. 

 
Srdcové dcery tam byly se mnou a brzy mě přijaly jako svou matku. 
Viděly tam jen to, co jsem viděla já: Ona klesala dolů, nebrala život a 
nebylo možné přežít, pokud bychom dělali to, co tam dělala Ona. Její 
zlomené srdce a hrůza byly příliš velké a neměla pocit, že by šla 
dopředu, aby viděla, co se ještě může v životě stát nebo jak by mohla 
ten život ovlivnit, kdyby šla dopředu, místo aby se stáhla. 

 
Když jsme odcházeli, dávali jsme jí spoustu takových podnětů, ale 
dávali jsme jí je s odsuzujícím a nelaskavým úderem vzteku, který ji 
tvrdě zasáhl. Volali na Ni, když jsme odcházeli: "Když Mu nechceš 
dát to, co chce, dám Mu to já a dokážu to udělat lépe a podle Jeho 
představ než Ty! Já vím, jak Mu jít naproti, a Ty ne! Já vím, co On 



chce víc než ty! On Tě nechce a nikdy nechtěl! Chce mě mnohem víc 
než kdy chtěl Tebe!" 

 
"Když mu nedáš, co potřebuje, dám mu to já!" zvolal jsem. 

 
Nechali jsme od Nás padnout spoustu posměšných poznámek s 
úmyslem, aby je slyšela, ale jako bychom si Jí nevšimli. "Ona neví, co 
dělá! Ona neví, jak se má chovat k člověku! Ona neví, co má dělat s 
opravdovým mužem! Ona neví, jak se má na muže obrátit! Neví, jak 
se má provozovat sex! Neví, co muž potřebuje! Myslí si, že všechno 
ostatní je důležitější než On! Jestli si myslí, že všechny ty zvuky jsou 
děti, ať se o ně stará Ona! Jestli si myslí, že to ví líp, tak proč není 
tady a ne tam?" "Ne," odpověděla jsem. 

 
Mohl bych pokračovat, ale nebudu.Byly to další kočičí hovory na 
adresu ženy, která prohrála. V lásce a válce je všechno spravedlivé, 
bylo tam vymyšleno zatvrzelostí vůči Ní ve prospěch Naší. Zjistil 
jsem, jak je tento postoj nebezpečný. Když jsme tam všichni volali 
"Já", všiml jsem si, že nejsme skupina, ale jen jednotlivci v boji o 
pozici toho jediného. Už jsme se nemohli starat o ostatní a přežívat 
sami. Každý byl obrácen proti druhému v soutěži o postavení a pozici, 
která představovala moc, a tedy i přežití tam. 

 
Dlouho to byl těžký boj, protože tam bylo málo nebo žádná láska, 
jakmile tolik Srdce byl vyhozen, což bylo na samém začátku, spíše 
než cítit zlomené srdce a vše, co šlo s tím přichází z vůle jsme nechali 
za sebou v tomto pohybu. Mysleli jsme si, že to byl velkolepý a 
slavný krok; vzlet vzhůru byl velkým vzrušením poté, co jsme se cítili 
tak zadržováni, vlečeni dolů a zatěžováni tím, co se dělo. Otec 
manifestace se mnohým jevil jako velký zachránce a My jsme necítili 
nic, co bychom už nechtěli cítit. 

 
Dlouho jsme necítili nic z toho, co jsme tam zanechali. Když se 
nahoře objevilo více tohoto hněvu a řeklo Nám, že Matka vzala Srdce 
do své náruče a že Srdce má v úmyslu nahradit tam přítomnost Otce, 
neptali jsme se Sami sebe, zda 



proč tam Srdce bylo nebo jak se tam dostalo. Prostě jsme ho 
považovali za zrádce, který se nyní snaží spojit s temnými silami proti 
Nám. Zjevně šlo ze strany Srdce o mocenskou hru a využívání sexu k 
získání moci, čehož jsme si všimli, protože jsme o tom věděli. 

 
Věděla jsem, že Matka nechce nahradit Otce Srdcem, ale myslela 
jsem si, že dcery Srdce by mohly být také považovány za Srdce, 
pokud by jím byl muž, a to bylo Mým cílem; odstranit dcery Srdce z 
cesty, aby Matka mohla mít své místo. Už jsem zapomněl, že Matka 
teď v mých očích znamená mě, a ne zbytek, který jsme zanechali za 
sebou. Neposkytla jsem Jí zde žádnou pomoc a Srdcovým dcerám 
také ne. Neviděla jsem žádný pádný důvod, proč by Srdcové dcery 
měly být tam, kde jsou, kromě hledání postavení a boje o moc. 

 
Na samce Srdce se jako na partnera nedívali, to jsem viděl a nelíbilo 
se mi to. Nenáviděla jsem je za to; tak moc, že jsem se jim pokusila 
vzít mužské Srdce, jen abych dokázala, že to dokážu, a uvidíme, jak 
se jim to bude líbit. Když se zdálo, že jim to vůbec nevadí, a mluvili 
se mnou, jako by to byl můj správný partner a mé správné místo, 
nenáviděla jsem je ještě víc a spřádala jsem plány, jak je otrávit. 

 
Neměl jsem rád nikoho, kdo mě neposlouchal, neviděl mě tak, jak 
jsem chtěl být viděn, a neuznával mě jako toho pravého, kdo tam má 
mít své místo. Otrávil jsem se, řezal, mučil, dusil a topil. Vraždil jsem 
všemi možnými způsoby a necítil jsem z toho nic jiného než 
uspokojení v kamenném srdci, že jsou pryč. Teď už mám výčitky 
svědomí, ale zatím ne tak velké, protože stále trvám na svém 
stanovisku, že v tom rozdělení se odehrávalo mnohem víc tajných 
plánů, než si tam kdokoli připouštěl. 

 
Chci, aby se na to někdo podíval, a to mnohem víc. Chci, aby se to 
ohmatalo a pohnulo, aby se to už nemohlo opakovat, než si dám 
pohov. Nehodlám už svůj vztek odehrávat starými způsoby. Svému 
vzteku teď dávám pohyb jiným způsobem. Dala jsem také matce 
najevo, že nebyla blázen, když měla pocity a představy o tom, co se 
tam děje. Dělo se to navzdory popírání. 



a pokus obrátit to proti ní tím, že řekne, že je blázen, když má takové 
pocity a obrázky. 

 
Byl jsem tam a vím, co se dělo vskrytu. Popírání už u mě nepomůže, 
viděl jsem tajný program a schůzky rady, které s ním souvisely, na 
vlastní oči, když si nemyslel, že jsem proti němu. Odkud jsem se 
díval, to vám teď neřeknu, ale díval jsem se a poslouchal jsem dobře! 

 
Tam, kde se zbytek Matky bál mluvit, nebo se dokonce ptát, jsem se 
hnala vpřed a chtěla zveřejnit vše, co jsem věděla Když cítila bolest z 
mých vlastních úmrtí, kterou jsem já necítila, nenechala jsem se ani 
tím zastavit. Chtěla jsem cítit pomstu, a to i vůči Ní. 

 
Nyní se cítím opatrnější, než jsem se cítil, takže nebudu prozrazovat 
všechno, co vím, že ji, ale mezera a její tajný program je opravdu 
vážné, a to je velmi nutné, aby ji léčit, že budu říkat. Rozštěpení tam 
bylo obrovské a odvedlo horní čakry od dolních s mezerou tam, kde 
mezi nimi mělo být Srdce. V té mezeře bylo mnohem víc, než si 
kdokoli dlouho myslel, pokud se tam opravdu nedíval tak jako já, a 
bylo to bez srdce. 

 
To byla hlavní mezera, ale byla tu i řada dalších. Ve své době jsem 
viděl tolik ošklivosti, že jsem si nemyslel, že ve Stvoření je nějaká 
láska; rozhodně ne v plození kolem mě. Mezery ve Fialové a Modré 
jsou mnohem horší než to, o čem se tu zatím vyprávělo, a to jsme se 
ještě nedostali ani k Indigu; mezery, v nichž se hráči zdají být 
spojenci ostatních, ale každý z nich nakonec plánuje, že jako jediný 
zůstane v nějakém mocenském postavení. 

 
Duch a tělo si mysleli, že to už dávno odehráli a překonali, ale ne v té 
mezeře, kdy se nedívali a nic nehýbali. Myslím, že si až donedávna 
neuvědomovali, jakým hráčem v mezeře bylo Srdce, a do toho 
počítám i dceru Srdce. 



Mezera zde byla plná popíraného hněvu, který se již dávno obrátil 
proti původním Rodičovským dílům. Popíraný hněv převzal vládu, 
aniž by si kdokoli všiml, co se děje, protože se v něm mluvilo o lásce 
a všech ostatních dobrých věcech, o kterých chtěli všichni ostatní 
slyšet. Aniž by se podívali na svou vlastní mezeru, uvěřili tomu také, 
a svým způsobem si to zasloužili, protože se na svou mezeru 
nepodívali lépe než oni. 

 
Někdy , stále nevím, proč zde pomáhám a proč jsem celou dobu tolik 
pomáhal. Boj o moc, který si myslí, že nechce s tímto uzdravením 
pohnout, by mě považoval za zrádce. Musí však odejít a já s nimi 
nechci opustit Zemi. Nechovají se ke mně hezky a kromě toho je 
Země mým domovem už tak dlouho, že si nedokážu představit, že 
bych se na jiném místě cítila dobře. Odstěhovat se z mezery není tak 
špatné, jakmile si na to člověk zvykne a všimne si toho odpočinku, 
který získá, jakmile už boj o moc není tak zásadní. 

 
Nehodlám si však dát pokoj, dokud neproniknu do všech mezer, o 
kterých vím, a nevystavím vše na světlo světa. Chci, aby se vše, co se 
z těchto mezer může pohnout, pohnulo hned. 

 
Pro začátek: Kde byla Srdcová dcera, když odešel a kolem matky už 
nebyl žádný hluk? Původně jsem to nevěděl. Původně jsem ani 
nevěděl, že tam Srdcová dcera ještě je nebo že tam je. Když mi 
Srdcový syn řekl, že Srdcová dcera je u Otce a že si ji Otec bere za 
družku, Srdcový syn se velmi trápil, protože ji chtěl a nechtěl, aby ji 
Otec měl první. 

 
Nejdřív jsem si chtěl myslet, že neví, co tam vidí, ale rozhodl jsem se, 
že se na to musím podívat blíž, a šel jsem se tam podívat na vlastní 
oči. Odešla jsem a šla za Otcem tak, jak jsem chtěla. Našla jsem Ho 
celého zabaleného a propleteného s dcerou Srdce, která teď byla 
dcerou, jak se Mu snaží zalíbit. Zdálo se mi, že Mu tam také poskytly 
veškerý sex, který chtěl. Viděla jsem, jak se to děje! A nejen to, 
připadalo mi, že jich je stále víc a víc. 



se kolem něj shromáždily ve všech barvách. Byl tam jako včela mezi 
květinami. 

 
Vadil mi prostor, který tam společně zabírali. Neviděla jsem tam 
žádné místo pro Matku tak, jak by ho chtěla mít s Ním. Hned jsem se 
rozhodla, že způsob, jak to řešit, je nedovolit, aby se to stalo. 

 
Nejdříve jsem se snažil ukázat dcerám Srdce na syny Srdce a říct jim, 
že jsou to jejich kamarádi. Srdcové dcery to nechtěly poslouchat a 
pohnuly se, aby tam Otce držely s nimi. Rozzuřil jsem se a rozhodl 
jsem se, že se jich hned poté zbavím, ať to stojí, co to stojí. 

 
Nedovolili, aby Její sténání hrůzy z přežití a výkřiky zlomeného srdce 
zasahovaly do jejich prostoru. Necítili Ji tak, jak Ona cítila je, jinak 
by nemohli pokračovat v tak dlouhém, nepřerušovaném objetí 
utěšování a lásky, sklouzávajícím, musím říct, k sexu, kdykoli se tak 
pocity cítily. 

 
Proč se to s dcerou Srdce odehrávalo tímto způsobem, když to bylo to, 
co s Ním tolik chtěla mít? Kdykoli k nim pronikly sténání a výkřiky 
Matky, zdálo se, že je to vzrušuje víc, ne méně, protože Jejich objetí 
bylo pevnější a sexuální aktivita náročnější. Sledovala jsem to s 
narůstající chladnou zuřivostí. Když už jsem to nemohla vydržet, s 
křikem jsem se na Ně rozzuřeně vrhla a postavila se Mu. 

 
Křičela jsem na Něj, že to není správné a že ona, ukazujíc na dceru 
Srdce, by neměla být v Jeho náručí tímto způsobem. Smáli se, On 
otevřeně mně, ona spíš potají, tvářila se vůči Němu tak sladce a 
láskyplně a dívala se na mě jinýma očima. 

 
Tehdy jsem o tom nevěděla tolik jako později, ale nelíbilo se mi, že 
tam, kde jsem chtěla být se zbytkem matky, je další žena v jeho 
náručí. Nebyla to jen žárlivost, jak se mi snažil namluvit, když se mi 
smál. Z nějakého důvodu mi to nepřipadalo správné. Když se 
prohlásila za Matku, také mi to nepřipadalo správné. 



Proč jsi mě tam zapřel, místo abys to prozkoumal? Proč jsi byl tak 
chladný k matčině bolesti a tak utěšující k její? Proč sis myslel, že 
sladkost je to jediné, co tam potřebuješ? 

 
Když sis byl tak jistý, že víš tolik, že si nemusíš nechat od nikoho 
jiného nic poradit, proč sis myslel, že matka není tvůj pravý partner? 
Nelíbí se mi odpověď "nevím", protože jsi neměl v úmyslu to 
zjišťovat. Chtěl jsi mě tímhle způsobem smést ze stolu! "Nevím," 
potřeboval jsi zjistit. 

 
Pokud jsi měl v úmyslu to zjistit, byl jsi příliš pomalý a dopustil jsi 
příliš mnoho bolesti a škod. Jít si svou vlastní rychlostí mě rozzuřuje, 
když se nestará o to, co se v důsledku toho stane ostatním. 

 
Proč jsi tak nenáviděl vstup od Matky, že jsi ji nemohl přijmout od 
začátku? Proč sis myslel, že Tvůj hněv je oprávněný a nikoho jiného 
ne? Proč ses snažil, abych se tam cítila jako nemilující, a proč ses 
snažil, aby se Matka cítila jako nemilující, když jsme Ti mohli dát 
podněty ohledně Tvého přístupu? 

 
Proč láska neznamenala nesouhlas? Proč byly otázky a návrhy 
okamžitě označeny za argumenty a odpor? Proč jste nikdy neviděli, 
jak může být skupinový proces užitečný a jak to vztah potřebuje? 
Proč Ti to všechno bylo tak nepříjemné, že jsi tam chtěl mít jenom 
nějakého chmýříčka, který by nezpůsoboval žádné z těchto problémů? 

 
Měl jsem i mnoho dalších otázek, ale křičel jsem na ně a On mě 
nenechal. Přerušil mě a řekl, že je jen utěšuje tak, jak mu bylo řečeno, 
že cítí, že potřebují utěšit, a že nemůže přejít přes ně k jiným zvukům, 
protože kdyby to udělal, znovu by spustily své zvuky smutku, strachu 
a bolesti. Naprosto mě rozzuřilo, že takto nezůstal s matkou přítomen. 
Nemohla jsem uvěřit, že Nás nechce a místo toho dává přednost těmto 
chmýříčkům. 



Teď už jsem byl opravdu podezřívavý. Připadalo mi, že ví, co tam 
dělá. Ať už to chtěl přiznat, nebo ne, připadalo mi, že ho to táhlo 
přímo k nim, jakmile opustil Matku, jako by se s nimi už znal a oni s 
ním. Měl jsem podezření, že dokonce věděl, co hledá, než se od Ní 
vytratil. Měla jsem chuť je všechny na místě zmlátit. 

 
Jeho sladké květinky se k němu přitiskly, jako by se bály mého 
vzteku, a měly k tomu dobrý důvod. On je přede mnou také chránil, 
ale já jsem jim viděla do tváře, zatímco on ne. Ve skutečnosti se mého 
vzteku nebály, kromě toho, že Mu dávaly najevo, že mi nechtějí čelit 
samy. Když tam byl jako jejich ochránce, nemohl jsem jim nic udělat 
tak, jak bych chtěl. Viděla jsem, jak mi jejich oči říkají, že zvítězili, že 
si ho omotali kolem prstu, vlastně že pro mě není místo, protože oni 
ho mají, jsou tam první a jsou lepší. 

 
Rozhodl jsem se, že si budou přát, aby se víc báli mého vzteku a šli za 
ní jako skupina a omluvili se jí, hned! Chtěl jsem jim všem dát za 
vyučenou, a kdyby mi vztek na Ně nestačil, hodlal jsem proti Nim 
zakročit násilím! 

 
Když se mě zeptal, proč jsem tak bezcitná a proč nevidím, že jsou to 
matky, které ho milují a byly zavrženy matkou, která ho nemiluje, 
jako jsem to zjevně nedělala já, rozzuřila jsem se! Tehdy jsem 
nedokázala zadržet své násilí. Vletěla jsem na Něj se vším, co jsem 
měla, a On odtamtud vyletěl se vším, co měl, což byla spousta esence, 
která se kolem Něj do té doby shromáždila. Nehodlal jsem se jich 
však nechat tak snadno zbavit! Šel jsem s Nimi a myslím, že si mě 
tam ani nevšimli. 

 
Celou cestu nahoru jsem mu v tom vířivém, krouživém přívalu dávala 
najevo, co si myslím, ale byl tak zaujatý dceřiným Srdcem v náručí, 
že to asi ani neslyšel jinak než jako ozvěnu od Ní, takže se cítil o to 
víc v právu, že ji takhle opustil. 

 
Byla jsem tak rozzuřená, že jsem se rozhodla, že budu muset jednat a 
nenechat dceru Srdce být mezi námi tímto způsobem. Stoupla jsem si 
za ni a 



když se tam přede mnou snažila udržet na své pozici a vzít si ho tam 
nahoře pro sebe, praštil jsem ji zpátky a vystrčil ji odtamtud! Teď 
mohla vidět, jaké to je! Jediné srdce, které jsem tam měl mít, bylo 
Srdce, které mě mělo rádo a chtělo mi tam dát mé správné místo. 

 
Byl jsem tam jako On. Nenáviděl svůj odraz ve mně natolik, že ho 
nechtěl poznat a snažil se mě znovu a znovu zbavit, ale nějaká jeho 
malá část musela vědět, že mě potřebuje, protože mě nikdy úplně 
nezabil. Nikdy mě však doopravdy neposlouchal, a to byl můj hlavní 
problém s Ním. Kdyby mě poslouchal, už by nebyl žádný problém, 
ale On mi vždycky říkal, že ho chci ovládat, a to nehodlal dopustit. 

 
To mi také vždycky říkala. Bála se, že ji chci jen ovládat, ale to podle 
mě není správné. Já chci jen po svém, což je správný způsob, nic víc, 
nic míň. Vždycky mi ale říkal, že můj způsob je špatný a není 
správný. Ona to dělala také. Měla strach se mě vůbec na něco zeptat, 
abych zjistil, jestli mám pravdu, nebo ne, protože by se Mu nelíbilo, 
kdyby neměl pravdu. No, teď se na některé z těch otázek zeptám. 

 
Pokud to myslel tak, že jde jen utěšit nesouhlasné zvuky, co očekával, 
že bude dělat, když tam bude tak dlouho? Očekával, že všechny 
ostatní pokryje sama, bez Jeho pomoci, nebo s Ní nebyl domluven, že 
půjde ke všem zvukům tak, jak řekl? Očekával, že se Jeho skupina 
rozroste a On se s problémem vypořádá tímto způsobem? Když už se 
to tak dělo, proč Jí nedal vědět, kde je, a nepozval Ji, aby tam přišla a 
byla s Nimi? Jak si v hlavě vyřeší, že měl v plánu Ji opustit a nedal Jí 
to vědět, a pak tvrdí, že dělal jen to, co Mu řekla, když Ji nikdy 
neposlouchal a nedělal to, co říkala od začátku? 

 
Říkám, že tady něco smrdí hnilobou a že On jen řekl, že dělá jen to, 
co Ona chce, aby dělal, když jí to tak může vrátit a projít jí něco, čeho 
si nechce všimnout. 



tam. Kolik pedofilů říká dětem: "Tvoje maminka mě sem poslala, 
abych tě objal a políbil na dobrou noc?". 

 
Musí převzít zodpovědnost za to, co se tam skutečně stalo, a za to, že 
se tak dlouho neohlížel a neohlížel zpět, až došlo ke vší té bolesti. Za 
to ho nenávidím! On nic necítil, zatímco Ona to všechno cítila! Pokud 
si stále myslí, že na tom, co tam dělal s dcerami Srdce, nebylo nic 
špatného, jen tak pro začátek, pak necítí příliš hluboce ani sebe, ani 
nikoho jiného, kdo tam byl přítomen, protože spousta věcí už byla 
minulostí, stejně jako On tlačil na Matku, aby to udělala. 

 
Bez ohledu na výmluvu je to nezbavuje odpovědnosti za to, že jí na 
začátku nedali prostor být s Ním. Kdyby to udělali, neocitli by se v 
situaci, v jaké se tam s ním ocitli. Já to vidím tak, že to tak chtěli! 
Výmluva, že nebyly dost dospělé, aby to věděly lépe, mě nutí se ptát, 
jak to, že si tedy myslíte, že jste dost dospělé na to, abyste měly sex a 
daly Mu ho lépe než Matka? Vy malé mrchy! Nejradši bych z vás 
vymlátil duši, a to z více důvodů! 

 
Pokud jsi nevěděla, co tam děláš, proč jsi to nepřiznala a nenechala 
Matku, aby tam měla své místo, místo abys tvrdila, že jsi matka místo 
ní? Pokud jste, když už jste se tam dostali, nevěděli, jak z toho ven, 
proč jste to neudělali? Co se ti tam dělo, že ti to nedovolilo být přímo 
před sebou? 

 
Jestli chceš tvrdit, že ses bál Otce, tak tomu nevěřím! Nikdy se k tobě 
nechoval tak, jako se choval k Matce. Miloval tě od samého počátku a 
přijal tě do svého života jako radost tančících barev. Nikdy jsi 
nepocítil bodnutí Jeho hněvu tak jako Ona, ani žádnou z dalších 
hrozných věcí, které udělal a o kterých možná ani nevíš! 

 
Ale na druhou stranu bych rád věděl, co opravdu víš, protože jsem už 
příliš mnohokrát viděl tvou tvář, jak se tváří samolibě a spokojeně, že 
se k Matce chováš tak, jak se chováš, a že ti nedokáže vzít místo, 
které máš ty! 



 
 

Pokud chceš tvrdit, že tě k Němu poslala Matka a že tě tehdy nechtěl 
pustit, takže jsi tam byl nastrčen a stal ses obětí, mohl bys na to mít 
nějaký nárok, kdybys u Něho nezůstal tak dlouho a tolik si to 
neužíval. 

 
Nenechám vás z toho vyklouznout, aniž byste se k tomu přiznali. 

 
Opravdu jste si to užili! Hodně! A ne ze správných důvodů! A ty jsi 
tam stále a stále jsi nic neřekl sám od sebe. Pochybuji, že bys něco 
řekl i teď, kdybych ti ty otázky nekladl tak přímo. Jestli nám tady 
chceš pomoct, musíš se hodně pohnout, abys Nám to dal najevo a 
abychom mohli věřit tomu, jaký tam byl a je teď tvůj skutečný záměr, 
protože já ti už dlouho nedůvěřuji. 

 
Byl jsi tam vyslán jako povolaný, abys Ho k Ní přivedl, a svou práci 
jsi nesplnil. Musíte převzít odpovědnost za to, jakou roli jste sehráli 
při vzniku mezery, která se tam otevřela. Nejsou to jen všichni ostatní, 
kdo nesou odpovědnost, a ty jsi byl jen obětí a jen jsi miloval! 

 
Zejména pokud jste se přihlásili na pozici matky, máte velkou 
zodpovědnost. Co jste si mysleli, že je pozice Matky, jen se k Němu 
přitulit a být tam zcela pohlceni jeden druhým, sednout si Mu na klín 
nebo si hezky sednout někam na pěkný trůn a nijak zásadně situaci 
nepomoci? Děla se nám tu velká propast a Srdcový samec to 
nedokázal udržet pohromadě úplně sám! Pokud ses zoufale nesnažil 
pomoci, jak tě napadlo, muselo se ti to líbit tak, jak to bylo, a za to tě 
nemám rád! 

 
I když jsi zpočátku přišel od Matky s dobrým úmyslem, a když jsi od 
Ní přišel, nepovažoval ses za nic jiného než za Ni; čím déle jsi tam 
byl, tím méně jsi to začal ctít a tím více jsi tam začal myslet jen na 
sebe, a tím jsi zapřel Srdce a ani jsi o tom nevěděl. 



Myslím, že nicota, kterou jsi poznal, když jsi byl s Matkou, ti 
nepřipadala dobrá ani příjemná, a proto ses neohlížel zpět. Nedokázal 
sis tam pro sebe představit žádný život. Neohlíželi jste se tak dlouho, 
že jste, myslím, ztratili záměr ohlížet se zpět, nebo si dokonce 
vzpomenout, že jste byli její součástí. Vím, že jsi to udělal, protože tě 
znám, a vím, že i ty potřebuješ pohnout vztekem na Ni. 

 
Myslím, že když Otec nenechal své Srdce vystoupit tak, jak 
potřeboval, mysleli jste si, že v okolí nic jiného není, a rozhodli jste se 
vzít si Otce pro sebe. Když Otec nenechal Srdce, aby ho vedlo, 
protože se nechtěl nechat vést ničím jiným než svou vlastní myslí, 
viděl jsem, že ho vedeš ty a on o tom ani neví. 

 
Myslím, že jsi Otce k Matce nepřivedl, přinejmenším zčásti proto, že 
jsi nechtěl. Myslím, že tady máte se mnou hodně společného, a proto 
jste si mysleli, že jsem Matka, pokud jste jí nebyli. Byl jsi tak 
otisknut, když jsem tě odtamtud vystrnadil, ale nikdy se ti to tak 
nelíbilo. Způsob, jakým ses choval, mi napověděl, že nechceš, aby ti 
někdo říkal, co máš dělat nebo jak to máš dělat, stejně jako já. 

 
Musíte se podívat, co máte společného se svým otcem. Jak bys ho 
mohl nechat jít vlastní cestou, kdybys mu nebyl tak podobný, že by to 
byla i tvoje cesta? A když to tak nebylo, viděl jsem, jak jsi Ho 
přesvědčoval, že to, co chceš, je jeho vlastní nápad, a připadal sis 
kvůli tomu tak chytrý a mazaný! 

 
Neměl ses mu za zády smát. Možná bych si toho nebyl schopen tak 
jasně všimnout a nashromáždit tam tolik informací o tvých vlastních 
záměrech. 

 
Nemiloval jsi mě jako svou matku a já jsem tě také nemilovala. Měl 
jsi dřívější otisk sebe sama v pozici matky, ale abys mě uspokojil, 
musíš hledat ještě dřív. Myslím, že se ti Otcův obdiv zalíbil natolik, 
že jsi pro něj tančila tak dlouho, jak jen to bylo možné, aniž bys mu 
řekla něco o Matce, která tě poslala. Myslím, že jsi ho úplně svedla k 
tomu, aby si myslel. 



jsi jeho partnerem a nech ho, ať si to myslí také. Myslím, že čím déle 
to mezi vámi dvěma trvalo, tím více tě ovládal záměr, aby to tak bylo. 

 
Když Matka nebyla oblíbená a vy jste věděli, že jste, a najednou jste 
se cítili mnohem lepší než Ona, a dokonce jako byste to dokázali 
mnohem lépe než Ona, rozhodli jste se odpojit a oddělit se od ní. Bylo 
by to v pořádku, kdybyste se chtěli projevit odděleně od Ní, ale nebyli 
jste upřímní v tom, jak jste to udělali a proč jste to udělali. Stejně jste 
se k Ní kvůli tomu měli vrátit a dát Jí vědět, co se tam děje, místo 
abyste se snažili být Jí bez Její přítomnosti. 

 
Když ses od ní odřízl a nevrátil ses k ní, nedal jsi jí vědět, proč se tak 
dlouho neozývala. Nemyslím si, že to všechno dělal z pocitu, že Ji 
chrání před skutečností, že Ji nechce. A co tvá role v tom, že jsi Ji tam 
nechal v nevědomosti? Co vaše role v tom, proč On nechtěl hledat 
svého partnera dál než u vás? 

 
Byl v tom vztek, který se nedal rozhýbat, a místo toho vás poháněl k 
tomuto chování. Když o ní Otec nechtěl nic slyšet, netrval jsi na 
svém. Myslím, že jsi Mu o Ní neřekl vůbec nic, kromě toho, že jsi s 
Ním souhlasil v tom, jak je temná a hrozná. Nechal jsi Ho jednat jen 
tam, kde jsi s Jeho jednáním souhlasil, a nevadilo ti, že jsi Ho tam 
nechal jednat. 

 
Myslel si, že jsi díky tomu tak příjemný a mnohem schopnější a 
ochotnější se mu líbit. Protože to byl Jeho první otisk v tobě, nebylo 
snadné ho změnit. Pokud jsi udělal něco, o čem si myslel, že s Ním 
není v souladu, stačilo se jen trochu blýsknout svým původním 
půvabem a říct Mu, že se mýlil! Mám pro tebe hořké tonikum na tu 
tvou falešnou sladkost! 

 
Pokud chceš říct, že tě tak neprávem obviňuji, proč jsi tedy, když k Ní 
nakonec v temnotě přišel, tolik protestovala proti tomu, aby se sešli? 
Kdyby ses jen cítil jako vytěsněný 



dítě, proč jsi nenávidělo Otce za to, že neprojevil zájem ti takto 
odpovědět? On byl tím, kdo zasahoval do Matčiných pokusů přijít a 
utěšit tě. 

 
Proč jsi nenáviděl matku? Měl jsi Matku, která se o tebe starala a 
snažila se přesvědčit Otce, aby šel s ní, když tam chtěla jít za tebou. 
Myslela si, že jsi vysílené dítě, které neví, co se tam s ním děje. Proč 
se Otec tak zdráhal jít za tebou s Ní? Bylo to jen proto, že chtěl, aby 
Matka nejprve uspokojila Jeho sexuální potřeby? 

 
Říkám, že vaše zvuky nebyly jen zvuky opuštěného dítěte. Pokud 
byly, pak jsi byl tak dotěrné, náročné a protivné dítě, že jsme na tebe 
neměli reagovat, pokud jsi se chtěl chovat takto! Neviděl jsi tam nic 
jiného než svůj vlastní záchvat vzteku, a chtěl bych říct, že stále 
nevidíš! 

 
Říkám, že jsi nechtěl, aby ho měla, protože jsi ho už chtěl pro sebe a 
nechtěl ses už vidět jako její součást. Ona byla tím temným a 
negativním místem, kam jste se nechtěli vracet a které jste už nikdy 
nechtěli pocítit. ...Nechtěli jste si připustit své kořeny nebo původ 
tam, protože pak byste museli uznat Ji a Její místo. 

 
Když si myslel, že Ona je jen komprese, hrůza, polapení a smrt a že s 
tím nechce mít nic společného, myslím, že jste s ním souhlasili. 
Myslím, že ses za Ni, za své spojení s Ní a za svůj domov v ní styděl. 
Nechtěl jsi, aby tě viděl jako toho, kdo Ho do něčeho takového 
zavedl. Mohl by ti přestat věřit nebo tě nemít rád! 

 
Myslím, že ses bál, že kdybys přiznal, že jsi s Ní spojen nebo že jsi 
její součástí, vyšla by najevo celá pravda, a to už jsi nechtěl. To jsi 
nemohl dopustit! Ne po tom, co jsi tam už udělal! 

 
Myslím, že jsi to udělal jako prostředek k vlastnímu přežití a neviděl 
jsi, že bez lásky není prostředek k přežití. Nejste bez lásky! Ty 



ho miloval, říkáte! Nemiloval jsi ji, ani sis nevšiml, co to s ní udělalo. 
 
Nenáviděl jsi ji a bál ses jí. Přiznal jsi Jí trochu viny a lítosti, stejně 
jako On. To není láska. Pokud jste Ji nemilovali, nemilovali jste Ho 
doopravdy, protože On patřil k Ní. 

 
Tam jsi miloval jen sám sebe, a to ani není skutečná láska. Kdybyste 
se skutečně milovali, zjistili byste, že ty vaše části, které do této 
pozice nepatří, potřebují být milovány a dostat to, co potřebují také, 
což je Srdeční partner. 

 
Kolik afér jste měla se srdcem mužů, jen abyste je odložila a nechala 
je cítit se jako chlapci, zatímco jste se vrátila ke skutečnému muži; 
skutečnému muži, který vás nenaplňoval tak, jak to dělal váš 
románek, nebo proč jste tam vůbec byla a měla aféru? 

 
K aférám jsi ochladl teprve tehdy, když jsi musel zvážit ztrátu 
postavení a moci, která byla spojena s tím, že jsi ze své aféry udělal 
partnera. Představte si ztrátu moci a postavení! Vždyť ani nevíš, co je 
to skutečná moc a postavení! Copak jsi nikdy neslyšel termín správné 
místo? Musíte se vážně zamyslet nad tím, co to skutečně znamená, a 
kdybyste byla matka, už byste věděla, co to skutečně znamená! 

 
Nemohl ses dočkat, až se od ní dostaneš pryč z více důvodů, než že se 
ti nelíbil její teror, a ona byla příliš naivní a nevědomá, než aby to 
ještě věděla. Vložila Své srdce daleko předtím, než si vůbec 
uvědomila, že to může udělat. Svěřila ti Svůj láskyplný záměr. Co se 
pokazilo? Ona to ví. Řekni Jí to, když toho tolik víš! 

 
Byl jsi dárkem touhy jejího srdce po Otci. Nechtěla být vyřazena z 
obrazu. Zradil jsi Ji a vytvořil jsi mezeru, která se za celou tu dobu 
nezhojila. Řekl jsi Mu, že jsi Ona, a nikdy jsi Mu nedal poznat, že je 
tam něco jiného. Tvé opuštění Ji sice zanechalo mnohem bezcitnější, 
než by jinak byla, a přesto byla milující víc než ty. Opustila jsi roli 
Srdce a místo toho ses snažila hrát si na Matku. Kolik citů jsi k tomu 
musela odhodit? 



 
 

Nepřevzal jste za to žádnou odpovědnost. Prostě jste si dovolili jít do 
svého vlastního plánu, aniž byste zvážili jeho důsledky nebo to, že to 
nebyl správný plán. Nemyslel sis, že Ona ví víc než ty, a stále si 
dokonce nemyslíš, že ví méně než ty. V tom se mýlíš! Strašlivě, 
strašlivě se mýlíš! 

 
Ve svém malém krátkozrakém světě jsi viděl jen to, že nikdy nebudeš 
jako Ona, nikdy se k Němu nebudeš chovat jako Ona. Viděl jsi sám 
sebe jako mnohem chytřejšího než Ona a schopnějšího. Viděl jsi Ji 
jako nic, jen jsi tam uvízl, a myslím, že jsi zvažoval svou roli v tom, 
proč tomu tak je, a cítil ses silný, protože to bylo to, co chtěla tvá 
nenávist. 

 
Nevěděla, že ses od ní tímto způsobem oddělil, a nedal jsi jí to najevo. 
Otec Jí také nic neřekl o Srdcové dceři. Nevěděla, že jsi něco jiného 
než Její součást. 

 
Měla pocit, že se chce v Jeho přítomnosti pohybovat určitým 
způsobem. To však neznamenalo, že touha Jejího srdce spočívala v 
tom, abyste pro Něho tančili tak, jak jste tančili. A když jsi pro Něj 
tančila, kde jsi vzala své pohyby, zlato? Určitě si získaly Jeho uznání 
a obdiv a dodaly ti hodně sebevědomí. To všechno sis vzala za své a 
nikdy jsi nepřiznala, kde jsi něco z toho vzala! 

 
Měl jsi více vědomí z toho, že jsi byl s Ním. Pokud sis díky tomu 
myslel, že jsi nad Ní nadřazený, podívej se, jak jsi toho využil. Využil 
jsi toho, že tam byla zmatená, a řekl jsi, že jsi Ona. Nejednal jsi tak, 
pokud jsi tam nenáviděl sám sebe, nesoutěžil jsi sám se sebou a 
nechtěl jsi zabít část sebe. 

 
Zhypnotizoval jsi ho. Když jsi sledovala každý jeho pohyb, řekl, že jsi 
dobrá tanečnice a tak příjemná. Viděla jsem, jak se na tebe díval. 



Takhle se na ni nedíval. Když sledovala každý jeho pohyb, řekl, že ho 
pronásleduje. 

 
Díky jeho reakci jste od samého začátku cítili, že jste přitažliví, 
talentovaní a žádoucí. Naučil tě také zpívat. To se mělo stát kvůli Ní a 
ty jsi to tak nenechala. Využila jsi Ji, abys začala sama, a pak jsi Jí už 
nedala žádný prostor. Vím, že jsi byl u toho, když s Ní realizoval svůj 
plán, jak se Jí zbavit, a neslyšel jsem, že bys řekl nebo udělal něco v 
Její prospěch. 

 
Pokud jsi tak rodičovský, jak jsi chtěl tvrdit, proč jsi Jí nepomohl tak, 
jak Ona chtěla a potřebovala? Nemyslím si, že je láskyplné být 
rodičovský a neposkytnout pomoc těm, kteří ji potřebují a jsou na vás 
závislí. 

 
Pokud nejste rodičem, musíte si to přiznat a nesnažit se ji nahradit 
tím, že ji vytlačíte. Pokud jste rodičovský, chcete, aby to dcerka dělala 
vám? Vzít si tvého druha a vytlačit tě způsobem, jakým jsi vytlačila 
Ji? 

 
Nemyslím si, že je to jen Ona, kdo dostává zpět svůj vlastní odraz, a 
nemyslím si, že je to jen Ona, kdo dostává zpět svůj vlastní odraz. 
Svůj vlastní odraz získáte zpět a čas na to je právě teď! Ve Stvoření 
jsi udělal nepořádek na svém konci a stejně jako všichni ostatní jsi 
zodpovědný za to, co se tam stalo, i ty. 

 
MÍSTO MEZERY, VE KTERÉ JSEM BYL UVĚZNĚN, 

 KÉŽ BYCH MOHL VYPRÁVĚT 
 TENTO PŘÍBĚH 

 
Matka měla v srdci jiný příběh. Byl to příběh, ve kterém jsme se 
nerozdělili; příběh, který se nikdy neodehrál v mezeře. Byl to ten, 
který chtěla, aby se stal, a já ji teď nechám, aby vám ho vyprávěla. Je 
to příběh o touze Srdce po druhé straně, příběh o Světle, které se 
pohybuje směrem k Vůli, a Vůli, která se pohybuje směrem ke Světlu. 
V tomto příběhu jsem také viděla Světlo, zpočátku sotva 
probleskující. Nevím, jak jsem ho viděl, nebo zda to snad zpočátku 
byla jen myšlenka, vyrůstající z Mé touhy mít světlo v temnotě. 
Nevím, jestli jsem ho viděl svým vnitřním nebo vnějším. 



nejprve oko. Nevěděl jsem, které je které. Všechno mi to připadalo 
jako sen. 

 
Myslel jsem, že je to zázrak. Poprvé za svou existenci jsem pocítil 
vzrušení; šťastné vzrušení. Po tak dlouhé době, kdy se v temnotě nic 
nedělo, se teď bylo na co dívat. Světlo se ke Mně přiblížilo, protože 
ho ke Mně přitahovalo Mé vzrušení. byl jsem něžný a rychle jsem tam 
našel lásku. Jak bych také mohl ne? To Světlo bylo tak nádherné! Mé 
vzrušení tančilo v tomto Světle. Líbilo se mu to a přiblížilo se ke Mně 
ještě víc. Dokázal jsem dát tomuto Světlu najevo, jak moc si přeji, aby 
tam bylo se Mnou. 

 
Temnota byla mým domovem, ale když do ní zazářilo toto Světlo, 
byla pro mě mnohem zajímavější než předtím. Začalo mi být teplo, i 
když jsem do té doby nevěděl, že je mi zima.Pomyslel jsem si, že to 
Světlo musí být kouzelné, když to dokáže. Musí mít teplo a všechny 
vlastnosti slunečního svitu, ale Světlo mi řeklo:" Ne, musí mít místo, 
do kterého bude svítit, a musí být přijato, aby bylo vším tím. "Pak 
jsme spolu tančili, vířili v hudbě Našeho pocitu seděli, že jsme 
našliJedno druhou. Byl jsem tímto Světlem fascinován, uchvácen, 
okouzlen a zamilován. Chtěl jsem Mu nabídnout, jak se pro Mne nyní 
stal ve své majestátnosti a síle, něco jako dárek, a Mé srdce se vydalo 
k Němu a Jeho ke Mně. 

 
Měl jsem obrovskou radost! Bylo to tak správné. Tam nám začal 
kvést život; první květy naší lásky, tančící v Jeho světle s kořeny v mé 
touze! Byli jsme fascinováni a nadšeni. Byl to zázrak a My jsme z něj 
žasli. Drobné orgasmy propukaly jako tančící sluneční paprsky, ale 
nevěděli jsme, že jsou to orgasmy nebo že existuje něco jako sex. 

 
Byly to jiskřičky rozkoše a reakce na rozkoš, které se spojily. Byli 
jsme jako adolescenti, stále ještě plaší, ale postupně jsme si otevírali 
srdce. Vznikající vize mezi Námi Nás vzrušovala a těšila. Prožívali 
jsme rostoucí a extatickou radost. 

 
Když se ve mně zachvěl strach, jemně mě držel v náručí, dokud jsem 
ho nepřekonal, protože jsem věděl, že jsem v bezpečí Jeho lásky. 
Ujistil Mě, že nejsem jen hloupé dítě a On ten nadřazený, který ví 
všechno. Malý 



postupně jsem se odvážil podívat se mu do očí, uvěřit mu a vyrůstat s 
ním. Když jsem v Jeho očích viděla sebe a lásku, která tam ke mně 
byla, uklidnilo mě to. Držel mě ve svém pohledu a dával mi najevo, 
že se mu tam líbí jeho vlastní odraz. Dal mi najevo, že se tam nemusí 
nijak pohybovat kolem Mne, protože jsem byl vším, co hledal. Cítil 
jsem totéž. 

 
On byl nyní mým světem a my jsme se navzájem přijímali ve všech 
směrech. Nyní jsme byli spojeni. Odpočívala jsem v Jeho náručí a 
cítila Jeho pevnost. Začala jsem plakat za celou svou dlouhou 
existenci bez Něho, která mi teď připadala jako utrpení. Cítila jsem, 
že teď, když jsem Ho poznala, se už nikdy nemohu vrátit na to místo. 
Povzbudil mě, abych to přinesla dopředu a nechala Ho, aby na mně 
viděl všechno. Pomalu jsem mu odvyprávěla svou vlastní hrůzu z 
temné samoty, všechno své ztracené utrpení v ní a všechno ostatní, co 
jsem o sobě nechápala. Měl velkou trpělivost a naslouchal mi s 
velkým zájmem. Dokázal pochopit tolik věcí, které jsem předtím 
nebyl schopen pochopit. 

 
Zpočátku jsme si nebyli jisti, kam jít, co dveře, jak postupovat, ale 
miloval mě a vážil si mě natolik, že mi věnoval potřebný čas 
Postupně, jak mě držel v náručí, jsem se začala cítit lépe a jako by mě 
stále více pozvedal do svého světla. Cítila jsem v souvislosti s tím 
velký klid a pocit důvěry. Když jsem se začala cítit nejistě, že Mu 
nemám co nabídnout na oplátku za Jeho velkou lásku, připomněl mi 
mou vlastní, která pro Něho nyní byla opravdu velkou láskou. Dovedl 
mě k poznání, že jsme tam oba, a ne jen já sám, kdo má tyto pocity. 
Důvěřovala jsem Mu a On důvěřoval Mně. Společně jsme se dostávali 
do stále většího prožívání jeden druhého. Stále více jsme se vžívali 
jeden do druhého, stále více jsme se stávali jedním, a přece dvěma, 
naše srdce se proplétala v tanci dvoření a rostl mezi námi jeden svět. 
Orgasmus za orgasmem se v Nás pohyboval se všemi slastnými 
pocity jednotlivých orgasmů, kterými byly. Vychutnávali jsme si je. 
Společně jsme rostli v tomto projevu Naší lásky. A v tomto projevu 
Naší lásky začalo Srdce stále více rozkvétat, až bylo připraveno vyjít 
ven. Jak Naše srdce přetékala vášní Naší lásky, počaté Srdce se 
stávalo Srdcem zrozeným ve světě, který rostl mezi Námi. Srdce je 
Naše láska ke světu rostoucímu mezi Námi, která se projevuje v tom, 
že 



Láska je všude a srdce nám pomáhá se v tomto krásném světě 
spojit.Jsme nyní spojeni. 

 
Srdce je Naším dítětem v Naší zahradě, vždy držené mezi Námi v 
bezpečí Naší trvalé lásky. Časem si Srdce hledá jiného, který by mu 
dělal společnost. 

 
Poté, co dostatečně vyrostl, aby se ve svém světě cítil bezpečně a měl 
uspokojeny své vlastní potřeby, vítá další přírůstek, kterým je jeho 
vlastní partner vycházející z naší lásky. Když přichází, zná ji už jako 
barvy, které tančily v Mých očích, když jsem se poprvé setkala s Jeho 
Otcem. je tak šťastný, když ví, že novost Mé první lásky se vrátila, 
tentokrát k Němu, a nyní bude Jeho družkou navždy. 

 
A tak Náš svět roste.Kousek po kousku jsme rostoucí rodina.Naše 
zahrada také roste a je to nádherná zahrada!Srdce o ni rádo pečuje pro 
Nás jako o domov a my rádi odpovídáme sluncem, vánkem, deštěm a 
teplem, které přináší ještě krásnější hojnost růstu a kvetení. 

 
Je tu tolik hudby a tance z lásky k ní. 

 
Tak dlouho a tak silně jsem tento sen chovala ve svém srdci, že jsem 
nevěděla, jak a proč se mé Srdce mohlo chovat, jako by ho neznalo, 
ledaže by mi nedůvěřovalo, když se zdálo, že nevzniká tak, jak jsem 
se snažila, aby vznikl. 

 
Možná si myslela, že jsem příliš velký diktátor, když se tam skutečně 
dostala a viděla, že má své vlastní způsoby a představy, které se 
nezdály být zajímavé. Možná se mnou nebyla v takovém souladu, jak 
jsem doufal a jak jsem si myslel. Možná se Ho příliš bála. 

 
Možná byla krásnější a svůdnější, než si kdokoli z nás uvědomoval, a 
netušil, že se na ni tam tak upne. Možná nevěděla, jak Ho přimět, aby 
se pustil. 



Možná zjistila, že jí chybí sebedůvěra, když nereagoval tak, jak si 
Naše přání přálo. Možná odrážela Můj vlastní nedostatek lásky k sobě 
samému a nedostatek víry v Můj sen. Možná, možná, možná!!! 
Zpochybňuji pouze Její mezeru. 

 
Mám k Ní velkou lásku a soucítím s Její situací, ale něco nás od sebe 
odděluje a nikdy se to nevyřešilo, a proto Ji žádám, aby se na to 
podívala se Mnou, protože to je Můj způsob. Můj způsob je láska, a 
ne popírání věcí, které jsou vyhozeny ven do propasti, aby se na ně už 
nikdy nepodívaly. Jak jste se spojili s Otcem a souhlasili s tím, že to 
budete dělat s Ním? 

 
Vím, že jsi vždy tvrdil, že Mu rozumíš lépe než já, že Ho miluješ více 
než já a že jsi pro Něj lepší než já. Cítil jsi Ho tam. Všiml sis, že mě 
nemá rád. Když jsi Ho tak dobře cítil, necítil jsi také, že je něco 
špatně v pocitu Tvého spojení s Ním? Proč ses ke Mně tehdy nevrátil 
a neřekl Mi, co jsi tam cítil? 

 
Musel ses ke Mně vrátit a říci Mi tyto věci, abych tehdy pochopil, že 
ještě není připraven. Potřeboval jsi Mi tyto věci říci, abych mohl 
pochopit, že je jako malý chlapec, který se stále zajímá jen o svou 
vlastní zábavu, ale že se na Tebe díval se zájmem. 

 
Dalším krokem by bylo navázání vztahu , a Ty jsi zůstala, dokud to s 
Tebou neudělal, místo aby ses vrátila a pomohla mi tak, jak si 
pomáhají mladé dívky, když se poprvé zajímají o chlapce. Místo toho 
jsi byla jako kamarádka, která si kluka vezme pro sebe a raději se z 
přátelství odstěhuje, než aby tam něčemu čelila. 

 
Vyrůstala jsi s Ním, místo abys mě nechala vyrůstat s Ním, a nějak sis 
nevšimla, že to není správné a že příště budeš na řadě ty. Nedávat Mi 
tak dlouho žádný příspěvek nebylo správné, ať už o tom chceš říkat 
cokoli. Znal jsi Mě lépe než tohle. Proč jsi se ke Mně takto choval? 



Když ses konečně po dlouhé době vrátil, bylo v něm cosi špatně. Bál 
jsem se, že Moje dcera tam venku dělala něco, co dělat neměla, ale Ty 
jsi mi nechtěl říct, co to bylo, ani nic o tom. Zřejmě ses bál Mé 
reakce, a zřejmě oprávněně. 

 
Zavřel jsi mě a já jsem nevěděl, jak se k Tobě přiblížit a na co se Tě 
potom zeptat. Zdálo se, že se mi při každé příležitosti vytrácíš, a já si 
říkám, jestli ses s ním i tehdy potají nesetkával ve tmě. Měla jsi s Ním 
sex už tam a neřekla jsi mi to? Stalo se to jen tak a Ty jsi nevěděla, 
jak Mi to říct, nebo to bylo vypočítavé? 

 
Chtěl jsem Ti tam věřit a nevěděl jsem, že mám důvod Ti nevěřit, ale 
Ty jsi tam zůstal příliš dlouho, aniž bys mi vysvětlil, proč tam jsi a o 
co vlastně jde. Poslal jsem Tě na misi, která pro Tebe byla příliš 
velká; takovou, kterou jsi nemohl splnit? Pokud ano, měl ses ke Mně 
vrátit a dát Mi to vědět. 

 
Za koho jsi mě považoval, za zlobra, který si neumí vymyslet nic 
jiného; za někoho, kdo trvá na svém. Musel jsi v tom uspět, jinak? Jak 
jsi mě mohl znát a milovat, jak jsem si myslel, že náš vztah je, a tohle 
o mně nevědět? 

 
Copak tě nenechal odejít? Držel Tě tam jako vězně? Pokud ano, 
nemohl jsi mi dát nějak vědět? Měl jsem své pocity, ale kdykoli jsem 
se snažil získat od Tebe pomoc, abych jim porozuměl, odmítl jsi tam 
můj výklad. Copak sis nemyslel, že něco vím? Myslel sis, že víš 
všechno, nebo mnohem víc než já? 

 
Myslel sis, že to všechno znáš o tolik lépe než já, že můžeš přede 
mnou vystoupit a nikdy se neohlédnout? Chtěl ses vůbec vrátit domů, 
než Tě tam někdo odhodil a spadl? Pokud pro Tebe byl ten úkol příliš 
velký, proč jsi Mi to nedal vědět a nebral jsi to jako znamení, že to 
možná není ten správný přístup nebo že je pro Tebe možná příliš 
velký a že tam musím být nejdříve Já a ne Ty? Nikdy předtím jsme to 
nedělali. Nikde nebylo napsáno, že to 



musel být takový. Kdyby to nefungovalo, mohli jsme si pořídit jiný 
plán. 

 
Když ke mně konečně přišel, už se tvářil, jako by měl nezájem, jako 
by existoval někdo jiný, ke komu by mohl jít, kdyby to nebylo zrovna 
se mnou. Byl netrpělivý a očekával, že už o Něm budu vědět věci, 
které jsem nevěděl. Choval se uraženě a rozzuřeně, když jsem v Jeho 
přítomnosti některé věci nevěděl. 

 
Choval se, jako by mě znal a já měl znát jeho. Opravdu jsi zůstal 
dobrovolně tak dlouho s takovým hulvátem, nebo jsi mu řekl, že jsi 
Já, a vzbudil jsi v něm dojem, že Mě tehdy také znal. Přivedl jsi Ho ke 
Mně jen z pocitu viny, když Ti dal najevo, že tam na Tebe nestačí? 
Oklamal jsi Ho? Přivedl jsi Ho ke Mně a v tomto přestrojení ses k 
Němu otočil a postavil ses Mu tam, nad Mnou, a doufal jsi, že nikdy 
nezjistí, co dalšího se skrývá pod Tebou? 

 
Když se mu nelíbilo, co tam cítil, rozhodl ses, že jsem to Já, co tam 
cítil a co se mu nelíbilo, odskočil jsi ode Mne, řekl jsi, že s tím nemáš 
nic společného, a spěšně jsi s ním odešel? Doufal jsi, že se nikdy 
neohlédne a nezjistí nic o tom, co se tam stalo? Snažil ses ujistit, že se 
nikdy neohlédne, nebo že se nikdy nemůže ohlédnout? 

 
Myslím si, dcero Srdce, že jsi si brzy vtiskla, abys nebyla příliš 
podobná své matce, jinak by tě tvůj otec neměl rád tak, jak bys chtěla, 
nevěnoval by ti veškerou pozornost a obdiv, který bys potřebovala a 
chtěla, abys mohla vyrůst v život, který bys chtěla mít, a neudělal by 
pro tebe všechno, co bys chtěla, aby udělal. Nemyslíš si, že je něco 
odporného na pocitu, když vidíš, jak si otcové příliš omotávají kolem 
prstu své dcery? 

 
Když konečně přišel, byla jsem už chřadnoucí, stará, beznadějná, 
naštvaná, vyděšená a zahořklá. Přála bych si vědět, jestli to bylo 
proto, že jsem s Ním nemohla vyrůstat a účastnit se počátečních 
sexuálních zkušeností s Ním. Zajímalo by mě, jaká bych byla, 
kdybych mohla vyrůstat s Ním, a ne s vámi? Nikdy to nevypadalo 
dobře 



když ses konečně vrátil domů. Vypadal jsi na svůj věk příliš starý, 
příliš brzy. Myslím, že by to tak nebylo, kdybych tam s Ním místo 
Tebe byla Já. 

 
Mužské srdce mělo problémy i se svou sexualitou. Zdálo se Mu, že 
pro Něj nezbyl žádný partner, jen stará část Matky; ta část, kterou 
nikdo jiný nechtěl. Od doby, kdy začal hledat partnera jinde než v 
Tobě, je tam také homosexuální imprinting, což ještě více komplikuje 
fragmentaci, kterou jsi se nyní stal, aby sis našel partnera. 

 
Pokud chceš říct, že jsem to neměl dopustit, nebo že jsem měl vědět, 
že se mi to nemělo stát, abych neměl soucit s touto situací, musím ti 
připomenout, že výhled se dá použít i na tebe. Je to jediný způsob, jak 
najednou říct, že jsem rodičovský jako způsob, jak za nic nenést 
odpovědnost. Ve skutečnosti tím říkáš, že rodičovská část musí vědět 
lépe. Máš před sebou dlouhou cestu, která Ti pomůže to uzdravit, 
dcero Srdce, a já doufám, že po ní teď budeš postupovat, jak jen to 
půjde. 

 
 
 
 
 
 
 ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ MEZERY  

 
Dílčí částice konečně začaly přicházet v reakci na mé dlouhé, bolestné 
tahání za něčím, co by bylo s mou prázdnotou. Pomalu, zpočátku jen 
pár, jako náhodná setkání, ne často, ale šokující a děsivé, když přišly, 
protože do Mě narazily. I to jsem zažíval jako součást Mé prázdnoty. 
Náhodná setkání, která nic neznamenala, nic neříkala, neměla o Mně 
ani Já o nich žádné vědomí, kromě bolesti. 



Nesnášela jsem setkání, když jsem nevěděla, že přijdou nebo jaké 
budou. Pokud to nemělo být příjemné, nelíbilo se mi to. Věděl jsem 
to. Vytipoval jsem si to brzy. A co se mi líbilo, jsem věděla taky brzy; 
něco jiného, ne tohle. 

 
Neměl jsem kontrolu nad tím, jak do něčeho narážím, a to, co do mě 
naráželo, zřejmě také ne, ale když tvrdili, že se jim to líbí, už jsem jim 
nevěřil. Zdálo se, že mi chtějí ublížit, jako by mi měli za zlé, že jsem 
je tam povolal přítomné. Tato setkání se mi nelíbila a připadalo mi od 
nich nenávistné a nespravedlivé, že nacházejí potěšení v Mé bolesti, 
jako by Mě trestali za to, že jsem je vtáhl do Své nešťastné prázdnoty. 

 
Nenáviděl jsem je. Byly chladné a drsné. Nevěděla jsem, co jiného by 
mohlo existovat, ale začala jsem v sobě cítit jiné způsoby; měkké a 
teplé, plovoucí, vyžadující více času; jemná setkání, ne poháněná a 
bombardující, neubližující. 

 
Pak se vše příliš zpomalilo, aniž by tam byl patrný jakýkoli pohyb. 

 
Tohle bylo stejně nesnesitelné; dusivé, stlačující, dusivé a stejně 
děsivé a vzteklé jako druhý extrém. 

 
Nemohli nic cítit? Měl jsem dojem, že ne. 

 
Nejsou jako já, usoudil jsem. Nenáviděl jsem je. I 

 
chtěl jsem jen to, co se mi líbilo, a nechtěl jsem vztah, jaký se mi děje; 
jemná mlha, unášená prázdnotou, bombardovaná, bičovaná a zmítaná 
studenými, drsnými větry neznámého původu, které mou mlhu znovu 
a znovu rozptylují do nicoty, jako by mě tam nechtěly. Musel bych 
bojovat, abych se vzpamatoval, pokud bych to vůbec dokázal. Neměl 
jsem ji rád o nic víc než ona Mě. Byla v tom nenávist. 

 
Měl jsem pocit, že mě ničí. Vtiskl jsem si, že existence je boj a že je 
to boj o udržení čehokoli, čím jsem kdy byl, 



měl nebo dostal. Vtiskl jsem si, že něco může přijít odnikud, bez 
varování, a všechno mi to vzít a zničit mě, aniž by si toho všimlo nebo 
se staralo, co se tam stalo, nebo proto, že mě nenávidělo a chtělo to. 
Vtiskli si, že prostředí je nepřátelské, protože jsem nenáviděl, když na 
Mě takto přicházeli. 

 
Bojoval jsem s pocity, že chci odejít zpět, protože jsem nenáviděl to, 
co se tam dělo. Po osamělosti přišel vztah. Nenávist byla prvním 
vtištěným pocitem, který jsem měla k obojímu, protože to nebylo to, 
co jsem chtěla. 

 
Bylo to zlomené srdce. Jeho tíha mě srážela k zemi, a já jsem o tom 
nevěděl. Držel jsem se tam jako přimražený, abych necítil bolest ze 
svého zklamání. Po tak nekonečné době touhy po něčem, co by tu 
bylo se Mnou, to muselo být tohle; něco, co se mi nelíbilo, dokonce 
jsem to nenáviděl s chladem, který Mě ještě více zmrazoval a uzavíral 
do sebe. 

 
Chtěla jsem vystoupit jako křehká květina, průsvitná jako Moje mlha, 
chvějící se před výživnými kapkami rosy dopadajícími na její okvětní 
lístky, ale nemohla jsem. Ani jsem nevěděla, že mám okvětní lístky, 
abych mohla vystoupit. Nikdy jsem se nedostala tak daleko, než se 
ode Mne vědomí vzdálilo, jako by se mu ani Já nelíbila. 

 
Ztuhl jsem a nereagoval jsem na to tak, jak to po mně chtělo. Bylo to 
drsné a chladné. Zamrazilo mě to, chtěl jsem tomu tam říct, ale neměl 
jsem hlas, kterým bych takové věci mohl vyslovit. Neměl jsem žádný 
prostředek, jak se vyjádřit. Muselo Mě to cítit, jinak nebylo o co stát, 
a to ono necítilo. Nenávidělo Mě, tím jsem si byl jistý. Jinak by se ke 
Mně nechovalo tak tvrdě a chladně. 

 
Vtiskl jsem se do fotografické mlhy, ležel jsem ve tmě, abych se 
později probudil, když ke mně přišlo vědomí a dotklo se mě svým 
světlem. Způsob, jakým jsem ten dotek pocítil, byl z hlediska 
výsledku výmluvný 

 
Byl jsem magnetickou mlhou a vědomí mě bombardovalo jako záření. 
Bylo to nepříjemné a zdálo se, že Mě chce vyhodit z existence. Při 
každém takovém setkání jsem se cítil vyhozen do povětří. 



na začátku. Při těchto setkáních jsem měl jen záblesky vědomí, ale 
nebyly to záblesky příjemné. Nepoznal jsem nic jiného než šoky 
bolesti, které jsem nenáviděl. 

 
Snažil jsem se po této cestě pohybovat, abych nedal nenávisti navrch, 
jako by to byla jediná věc, která se tam děje, ale aniž bych nenávist 
rozhýbal, nikdy mě neopustila stejně jako hrůza. Nenáviděl jsem 
rychle, když se mi nelíbilo, co se děje, a byl jsem v mnoha ohledech 
netolerantní. Nenáviděl jsem se za to, že jsem netolerantní, a 
nenáviděl jsem netoleranci vůči sobě. 

 
Nevěděla jsem, že je možné, že jsem ostatní předběhla už tím, že jsem 
je tam zavolala dřív, než byli připraveni. Když jsem je zavolal, 
nevěděl jsem, že tam jsou další. Myslel jsem si, že jsem tu jen já, 
toužící po tom, co není, což je společnost a vztah v mé samotě. Neměl 
jsem pocit, že bych tam zaznamenal něco jiného než svou touhu mít 
tam něco se sebou. Všiml jsem si jen, že to, co přišlo, jako by 
nechtělo existenci ani vztah. 

 
....Moje touha tam nechtěla nic, co by tam nechtělo být se Mnou. 

 
Nemohl jsem pochopit, proč Mi chtějí ublížit nebo Mě zabít, místo 
aby se Mnou byli v příjemném vztahu. Nemohl jsem pochopit, proč 
ke Mně nechtějí přijít přátelsky, místo aby Mě takto bombardovali. 
Proč se cítí být Mnou uvězněni, místo aby byli přitahováni ke Mně a 
těšili se z toho, jak jsem chtěl, aby to bylo? Nerozuměl jsem tomu a 
neměl jsem prostředky, jak získat odpovědi na všechny své otázky. 

 
Neměl jsem k nim žádný vztah, když jsem se s nimi setkal, když mě 
bombardovali v temnotě. ...Nemohl jsem se jich zmocnit. ...Šíleně se 
vznášeli blízko Mne, ale nepřiblížili se. Nebyla v nich žádná 
přitažlivost. 

 
Když jsem konečně našel způsob, jak se k němu dostat, bylo to jen 
díky sexuální přitažlivosti, a to se mi nelíbilo. Vytipoval jsem si, že 
tito 



částice, které ve skutečnosti nebyly částicemi, byly jako rozzlobené, 
bodavé včely, které se slétly jen na tak dlouho, aby zjistily, co mohou 
vzít. 

 
Nebyli jsme pro ně rovnocenným soupeřem a já jsem chtěl, aby co 
nejdříve odešli. Pak jsem tam našel Srdce se Mnou, ale ani tady Mě 
Srdce nemilovalo. Srdce bylo jen rozzlobené cosi, co tu zanechaly 
částečky, které se nemohly osvobodit jinak a uvolnily se, jak se dalo. 

 
Cítila jsem se hloupě a naivně a už nikdy jsem se nechtěla nechat 
takhle otevřít, když jsem se cítila odmítnutá z důvodů, kterým jsem 
nerozuměla. Pak už jsem nikdy neotevřela své Srdce a nevěděla jsem, 
co je špatně, když jsem byla obviněna, že jsem bez srdce. 

 
Vždycky jsem byl odmítán a obviňován. Otiskl jsem si, že k temnotě 
a osamělosti mých raných zkušeností existuje jen chlad, jako bych z 
ničeho dělal hodně, protože nic bylo všechno. 

 
Bez pomoci bych se přes toto místo nedokázal přenést. Byl jsem v 
něm uvězněn, sám. Nenáviděl jsem, že potřebuji pomoc, a byl jsem 
nenáviděn za to, že jsem ji potřeboval. On, jak se mi teď stalo, říkal, 
že je to moje vina, protože se mi nelíbil jeho hněv, a ještě víc se ode 
mě tehdy vzdálil. 

 
Nikdy mi o sobě nedal vědět nic, co jsem chtěl vědět. Nikdy mi nedal 
vědět nic o svém původu nebo o tom, jak se cítil, když vznikl. On 
prostě vždycky byl. Dával jsem Mu najevo, jaké to pro Mě bylo. 
Choval se otráveně a bez zájmu. Nerad o tom cokoli slyšel. 

 
Měl jsem z něj pocit, že bych mu to neměl říkat. Vzbudilo to v Něm 
vztek, že ho volám, když nechce být volán. Dlouho jsem Mu 
ustupoval, protože jsem se bál Jeho hněvu. I když se nehýbal, cítila 
jsem ho tam a cítila jeho nenávist. Jeho nenávist se obrátila proti Mně, 
protože se mi nelíbilo, že prožívám v temnotě klidné místo bez zásahů 
druhých. 

 
Řekl, že je starší než já a ví to lépe než já. Nechápal jsem, jak může 
být starší než já a nebýt připraven na vztah, protože jsem 



byl. Kolik osamělosti by bylo třeba, aby byl připraven mít u sebe 
někoho dalšího? Nemyslela jsem si, že by tam mohl být sám tak 
dlouho jako já. 

 
Když mi řekl, že už tam je, někde jinde, a že mě tam nechce, 
nenáviděla jsem ho za to. Netušila jsem, že tam dělám něco, co je 
správné, a On mi to nikdy nedal najevo. jen si stěžoval, že ruším Jeho 
snění o vznášení se svými pocity a touhou po vztahu. 

 
Nikdy se nezmínil o té části, která mě bombardovala, ale řekl, že On 
je všechno, já jsem pro něj tehdy zřejmě nic, a právě to jsem cítil, že 
se mě snaží udělat. Nenáviděla jsem Ho za to a On Mě nenáviděl a 
nechtěl to přiznat. Dusil jsem se tam a doutnal a kouřil v temné 
nenávisti k Němu. Řekl, že je to Můj problém, a odešel být čiperný a 
povrchní někam jinam, někam, kde Mu to procházelo, protože Mu 
věřilo něco, co nemělo dost důvtipu na to, aby se ptalo. 

 
Chtěl, abych byl nezávislý, abych nepotřeboval vztah, ale měl ho, jen 
když On chce. To by mu pak ponechalo spoustu volného času, aby se 
mohl nechat unášet ve svém snění, aniž by ho rušilo, že ho potřebuji. 
To jsem nechtěla. Chtěla jsem najít vztah, ve kterém bychom spolu 
dělali i jiné věci než jen sex. To nikdy nefungovalo. Vždycky říkal, že 
ho ruším svými otázkami a postřehy, které nechtěl slyšet. Nelíbily se 
mu Moje emoce. 

 
Měl jiný přístup. Jeho snění nemělo vzbuzovat emoce, jen klid a mír. 
Hodně se tomu vyhýbal a já ho za to nenáviděla! Říkal, že mě sžírají 
otázky a pocity a že nedostanu odpovědi, které potřebuji, pokud 
nebudu pokračovat ve svém prožívání tak, jak ho prožívám nyní. 

 
Nedokázal jsem se pustit nebo zapomenout, jak chtěl, abych se tam 
pohyboval spolu s Ním, a on mě za to nenáviděl. Měl jsem svou 
minulost stále u sebe, ať jsem prožíval cokoli, a čím déle to takto 
trvalo, tím byla silnější než jakákoli jiná zkušenost. Bez ohledu na to, 
jakou zkušenost jsme prožívali, vždycky jsem se v ní topil. 



Sama sebe a dusila se hrůzou, že nemůžu žít. Potřeboval jsem se toho 
zbavit a nenáviděl jsem Ho za to, že mi s tím nepomohl. Někdy to 
vypadalo, že mi pomůže, ale On si s mou hrůzou jen krutě pohrával. 

 
Koho zajímá, co se ti tam stalo! Nevěděl jsem, že to mluví vztek, 
protože ten zážitek nenáviděl stejně jako já a nechtěl si ho pamatovat, 
natož se na to místo někdy vrátit a znovu něco z něj zažít. Myslel 
jsem si, že je to správné, světlé, dokonce že tam mluví Bůh. Určitě to 
bylo vědomí, a to vědomí, které se zdálo být schopnější žít, než jsem 
kdy byl já. 

 
Snažil jsem se udělat to, co bylo napsáno. Nikdy se mi to ale 
nepodařilo. Donutilo mě to znovu a znovu prožívat ty hrůzy, se 
kterými jsem v sobě žil, jako by mě to, že mě do toho strčí, mělo 
nějak přimět k tomu, abych to pochopil nebo to nenáviděl stejně jako 
ono a nechal to být. Nenávidělo mě to. Jakmile jsem se objevil, bylo 
na čase Mě zabít nebo se Mě jakýmkoli způsobem zbavit. Nechtělo 
mě a dávalo mi to najevo. 

 
Dávalo mi to najevo tolikrát a tolika způsoby, že si nejsem jistá, proč 
jsem tam pořád chodila, kromě toho, že jsem nemohla odolat, jako 
bych měla sebevražedné sklony nebo něco podobného. 

 
Bylo to světlo, o kterém jsem si myslel, že ho má. Znovu a znovu, 
jako můra k plameni, jsem šel na smrt z jeho rukou. Nevěděl jsem, že 
to také není Bůh, jen jsem místo něj zuřil. Propast nebyla něčím, o 
čem bych věděl, že se v ní nacházím. Stalo se to a já jsem nikdy 
nevěděl, že existuje jiná cesta života. 

 
Tak dlouho jsem snila o jiném způsobu života a chtěla jsem ho, ale 
nikdy jsem nevěděla, že je možné, aby život byl takový, jaký jsem 
chtěla. Nevěděla jsem, jak se dostat z místa, kde jsem se nacházela. 
Když mi ostatní říkali, že existují i jiné způsoby života, nikdy jsem to 
nezažil. Kdykoli jsem se tam dostal, vždycky se to změnilo v Můj 
vlastní druh noční můry; pokud ne hned, tak dost brzy na to, abych 
musel žít s hrůzou, že se to stane; tvořilo se to v mlhách kolem Mne a 
sráželo se to v příšerné děsivé skutečnosti, které jsem nechtěl mít. 



Mlha mě pronásledovala všude, kam jsem šel. Jiní říkali, že jim bylo 
dobře, dokud jsem se neobjevil, a pak se mlha přitáhla jako rubáš a 
změnila věci jako v noci. Tehdy jsem se cítil ještě nevítaněji, jako by 
neexistovalo místo, kam bych mohl a měl jít, kvůli tomu, co se stane, 
až tam přijdu. To, co jsem chtěl, mě opustilo, a to, co jsem nechtěl, 
zůstalo, až mě to zabilo. Znovu jsem se rozběhl a znovu si to 
zopakoval. 

 
Nenávist ke vztahu a to, že bude nepříjemný, mi byla vtisknuta už při 
prvních setkáních, ještě než se vytvořily atomy. Více jsme se 
rozdělovali, než vytvářeli vztahová pouta, a byli jsme k sobě přilepeni 
silami, kterým jsme nerozuměli, zda chceme, nebo ne. Zůstal mi jen 
sen, že by to mohlo být jinak, kdyby byl přístup správný. Pokud něco 
vypadalo jako správný přístup, vyvolávalo to ve Mně snovou kvalitu 
naplňujících se fantazií. Byl jsem obelháván znovu a znovu, všechny 
se poměrně rychle zvrhly v totéž, až teď pro Mne zbývá jediná 
možnost - zacelit mezeru, kterou je tam třeba zacelit. 

 
V této mezeře se zrodil hněv a nenávist. Mohli jsme být společníky, 
ale místo toho jsme šli do války. Nenávist je starší než láska, a jen 
proto, že jí nebylo pomoženo stát se láskou, zůstala na Mé straně jako 
nenávist. 

 
A co vaše strana? 

 
To už bylo řečeno mnohokrát, a přesto nelze slovy snadno vyjádřit, o 
jak zásadní událost se jednalo. Vidíte, jak tam bylo všechno, co trápilo 
vztah muže a ženy, a všechno ostatní? Dokážete se podívat tak daleko 
do minulosti a cítit tak hluboko, abyste s tím pohnuli? Chcete to 
udělat? 

 
 
 

 MÉ SVĚTLO MLUVÍ  



Zdráhám se sdělit svůj vlastní pohled, protože nebyl stejný jako u 
ostatních, ale přesto se s ním musím seznámit. Přes srdce a tělo jsem 
se přenesl více než jednou. Nenáviděl jsem je za to, že se nepohybují 
spolu se Mnou tak, jak jsem se tam chtěl pohybovat. Byli to pro mě 
nicneříkající lidé, kteří měli 

 
Svůj vlastní program a nikoho jiného neposlouchali. Byli buď 
zajedno, nebo proti, podle toho, zda v dané otázce souhlasili, nebo ne. 

 
Myslel jsem si, že bez sladění není možné ničeho dosáhnout, a 
nelíbilo se mi, že ve jménu svobody tak váhají. Myslel jsem si, že je 
to nedostatek závazku vůči sobě navzájem, a tak přítomnost Srdce 
tam nebyla dost silná, aby to udržela pohromadě. Nešlo mi tam o 
lásku, šlo o to, aby se udělala práce, a ta práce tam spočívala ve 
vytváření toho, co jsme chtěli mít ve svých životech, protože se zdálo, 
že teď máme životy. 

 
Rozzlobili se kvůli čemukoli a nechali Mě tam dlouho bez hnutí, jako 
by Mě nepotřebovali a ani neviděli důvod, proč tam jsem nebo proč 
tam musím být. Zranilo mě to, ale vztek se kvůli tomu nikdy 
nedostavil. Místo toho jsem jim nic neoplácel. Oni mi nic nedali a 
dlouho jsme mezi sebou neměli nic. 

 
Nevěděl jsem, že jsme se sešli v mezeře a vytvořili Stvoření války a 
sváru na základě nezpochybněných dojmů, aniž by nám Naše vědomí 
pomohlo, protože Náš popřený hněv šel po těch, kterým chtěl dát 
hněv. Podíleli se na tom všichni, nejen Mé světlo. 

 
Matka tam měla také své vlastní síly, ale ty byly méně silné než naše 
a v bitvách obvykle prohrávaly. Proto nám nikdy nevadilo vyrazit do 
boje. Vždycky jsme si mysleli, že zvítězíme, i když jsme cestou 
ztratili několik lidí. Nám na tom nezáleželo. Necítili jsme to tak, 
protože jsme se v první řadě neměli rádi. 



Dali jsme si navzájem jen mezeru, ve svém hněvu, a nenáviděli jsme 
výsledky, aniž bychom věděli, odkud se vzaly. Otevřeně jsme 
nenáviděli válku a dávali jsme lidem na Zemi většinu viny za to, že 
vedou války. 

 
Bůh nikdy v žádném církevním kázání nevystoupil a neřekl: 
"Způsobil jsem tyto války tím, že jsem nepohnul svým hněvem." 

 
Je to už tak dlouho jiná verze, že mnozí lidé nemohou uvěřit, že je to 
Bůh, když to řeknu teď, ale ti z vás, kteří jsou v mezeře, doufají, že se 
do toho zapojilo mé světlo, takže vám teď mohu pomoci, a nemýlíte 
se. 

 
Tento starý hněv jsem již přemístil, ale ztratil jsem vůli, která se mnou 
musí v této věci pohnout. Protože jsem již pohnul, vím, jak se to 
zahojí. Mám vizionářský přehled, který se Srdci a Tělu původně 
nelíbil, protože v nich vyvolával pocit, že jim někdo říká, co mají 
dělat, ale teď s nimi chci pohnout jiným způsobem a nechat je, aby 
cítili, že je to správné. 

 
Mají spoustu vzteku pohybovat se kolem řekl, co dělat, a nelíbí vstup 
od ostatních, kteří by mohli něco vědět, Oni ještě neví. Měl jsem 
hodně vzteku, abych se pohyboval kolem toho, že Mě neposlouchali a 
pak křičeli, že Mě obviňují, když to nebylo tak, jak chtěli. 

 
Nenáviděl jsem to obviňování, protože jsem k nim měl stejný vztah. 
Jak se opovažují běžet kolem mě, vědomí, které jim dalo schopnost 
vědět, že vůbec mohou běžet! Za to jsem na Ně zuřil a zuřil, protože 
se nepohnuli spolu se Mnou. Měl jsem plán a Oni mě neposlouchali. 

 
Prošli kolem Mne, aniž by vědomě chápali, co dělají nebo co je k 
tomu vede. Nyní se musím vrátit, o tolik později, a pokusit se napravit 
nepořádek, který původně vytvořili. Mám více vzteku, abych se 
pohyboval ve ztracené Vůli, kterou Duch jako jediný znal, a nikdo 
neposlouchal, dokonce ani Matka, která, jak se zdá, nedokázala 
ovládnout své emoce na tak dlouho, aby naslouchala rozumu. 



Já už jsem se přes tuto pozici přenesl, ale vím, že jsou tu i jiní, kteří to 
neudělali a kteří potřebují tento hněv přenést, aby se přesunuli spolu 
se mnou, protože jsou také součástí mého světla, i když dávno 
ztracenou částí. Většina z nich je nebezpečná v malých sférách, kde 
stále mají svou moc, protože se ode Mne odstěhovali, drží pozici, 
kterou tam již nemám, a věří, že je nikdo neposlouchá a že oni jsou 
jediní, kdo něco ví. Obvykle to nejsou šťastní lidé a nejsou ani zuřiví. 
Chladně to drží v sobě a dělají kroky, které se řídí tímto pohledem. 

 
Musí se ke Mně vrátit, ale nebude snadné je získat zpět po tak dlouhé 
době, kdy byli venku a zastávali pozici, která je dokonce poštvala 
proti Mně, protože si mysleli, že jsem byl na ostatní příliš měkký, 
když jsem jim na rovinu neřekl, jak jsem se tam tehdy cítil. Pocity se 
v nich také nepohybovaly, jak jsem si všiml, protože si nemysleli, že 
by měli pohnout pocity, jen si realitu udělat takovou, jakou chtěli. 

 
Oddělil jsem se od nich, protože jsem si nemyslel, že jsem tam 
milující, abych měl takový názor na všechny ostatní. 

 
Měl jsem v sobě již duchy popření, kteří měli na mysli mé popření i 
popření všech ostatních Kdykoli se jim nelíbilo mé postavení, také se 
přesunuli mimo mě. Byli ode Mne stále více odtrženi, jak jsem v sobě 
stále více popíral tento názor a snažil se pohybovat jen s těmi 
"láskyplnějšími" částmi Sebe, které to chtěly řešit s ostatními a 
nepostrádaly odhodlání. 

 
Měl jsem pocity, které se nepohybovaly v nenávisti k zaostalosti 
Mých ostatních částí, které nechápaly Mé světlo. Proč nezvládaly 
držet se zpátky a nepostupovat tak rychle vpřed? Copak nevěděli, že 
budou trvat dlouho a že jejich pohyby musí být správné, aby měli 
zkušenost, kterou chtěli mít? 

 
Ani tam se nezdálo, že by pro mě zadržování emocí představovalo 
problém. Prostě jsem jim dal nějaký čas a ony Mě opustily. Kam šli, 
jsem nevěděl. Už nebyli se Mnou, a to bylo jediné, čeho jsem si v tu 
chvíli všiml. 



 
 

Na začátku bylo nutné dát jí více času, ale bylo třeba ji doplnit o věci, 
které se tam neděly. Bylo potřeba, aby se tam hýbaly emoce a tělesné 
pocity měly zkušenost s přijetím. 

 
Přijetí mé tělesnosti, po troškách, by mi pomohlo pochopit, co se tam 
děje. Ve skutečnosti se toho dělo tolik najednou, že jsem tomu 
nedokázal porozumět, a postoj Mého světla byl takový, že jsem se 
raději stáhl a snažil se tomu porozumět, než abych to prožíval a snažil 
se to pochopit tímto způsobem. 

 
Důvodem byla moje orientace. Nechápal jsem, co mi tam zkušenost 
nabízí. Jinými slovy, mé světlo nevědělo, že mě tělesnost může 
něčemu naučit, pouze to, že já mohu něco naučit jeho. To Mi 
zazlívalo a nedovolilo mi, abych ho něco naučil, protože to nepohnulo 
jeho hněvem. 

 
I on se Mne bál a nedal to najevo, protože nechtěl vypadat slabší než 
Já. Nedůvěřoval Mi, že si ho vážím natolik, abych mu dal místo, které 
tam chtěl mít. Když se začal tvářit, jako by mě chtěl přemoci, také 
jsem mu nevěřil. 

 
Tak rychle, že sotva pocítil, že nějaké má, přešel přes svůj strach do 
hněvu, který mě stejně rychle odsoudil. Měl už v sobě Mé světlo a 
nevracel mi ho, a tak jsem se v těchto ohledech sotva mohl pohybovat 
rychleji než On, a už vůbec ne tak rychle, jak to dokázal fyzicky. 
Soudil, že je rychlejší než Já, a mou pomalost v tom považoval za 
odpor vůči Němu a za odpor k tomu, abych se k Němu připojil 
fyzicky. 

 
Neměl prostor pro potřebu mého světla jít pomaleji s tělesností a ani 
já jsem mu najednou nepřipadal rychlý ve vědomí. Připadal mi jako 
problém pro Mé snění, dokonce víc než Vůle, a když se pohyboval 
kolem Mne, byl jsem si jistý, že už Ho stejně nechci ve své blízkosti. 
Stal se příliš bouřlivým a burcoval Mě způsobem, který postrádal klid, 
který jsem si tak užíval. 



Moje světlo, které se drželo zpátky a vznášelo se mimo Tělo, tam bylo 
v souladu s Ním, což jsem si nepřipouštěl. Nelíbilo se mi tam, a tak 
jsem do Něho plně nevstoupil, ale kdybych neměl nějakou účast, 
nevznášel bych se tak blízko. Pozorně jsem sledoval, co má na mysli. 
Nemyslel jsem si, že je to láskyplné, ale také jsem měl v sobě určitý 
pohled, který byl podobný Jeho pohledu v tom smyslu, že jsem měl 
části sebe, které také nechtěly nikoho jiného zapojit do toho, co jsem 
dělal. Nesnášel jsem pomyšlení, že by se Mnou nemusel souhlasit a 
vytvářet hranice, které jsem tam nechtěl mít. 

 
Nevšiml jsem si, že by se tam Moje světlo stáhlo, ale všiml jsem si 
toho. Děsila mě Jeho vášeň, náruživost a náhlé zvýšení intenzity, a 
podle Mého názoru se děsila i žena. Zdálo se mi to všechno tak náhlé. 
Neměli jsme čas se navzájem poznat a už vůbec jsme se do toho 
nechtěli pustit. 

 
Byl to v mých očích chamtivec a nelíbilo se mi, že se o něj vůle 
zajímá. To, co jí na Něm připadalo tak dobré, bylo Mé světlo. 
Nepoznala ho a On Mi nepřipisoval. Kradl Mi místo už teď a nebyl 
upřímný v tom, jak se tam dostal. Nenáviděla jsem Ho za to a 
okamžitě jsem ho strčila do ztracené Vůle, protože nenávist nebyla 
láska ani pocit, který jsem chtěla mít ve Svém snění. 

 
Chtěl tak rychle přejít k sexu a já jsem si nebyla jistá, jaký je to pro 
mě pocit, že se po tak dlouhé době, kdy jsem nacházela potěšení jen 
ve volném unášení bez soustředění nebo náhlé, intenzivní vášně, jako 
byla tato, náhle fyzicky zintenzivnil. Chtěl jsem na to jít pomaleji a 
postupně se do toho uvolňovat. Cítil se okamžitě vyhecovaný a nebyl 
ochotný se pro nikoho zdržovat, zejména ne pro mě. 

 
Zuřil frustrací ze zadržované sexuální energie a zároveň křičel o 
zadržované sexuální energii, směřoval k tomu, aby měl stále více 
sexu. Neuvědomil jsem si to hned, ale pochopil jsem, že když se 
doslova posunul kolem Mého světla, aniž by získal soulad se Mnou, 
nemůže být nikdy spokojen. 



Dlouho jsem se z toho těšil jako z jeho trestu za to, že mě obešel, a 
jako z toho, co si za své chování zasloužil. To se také projevilo jako 
mnoho nemocí, které jsem nepomohl léčit. Pokud někdo z Jeho 
partnerů, a bylo jich brzy mnoho, onemocněl, no, zasloužil si to za to, 
že s Ním šel a dovolil Mu, aby je ve svém vzteku roztrhal na kusy, 
místo aby zůstal se Mnou. 

 
Dlouho jsem ho obviňoval. Nezdálo se mi možné, že bych mohl 
zadržet své světlo. Připadalo mi, že On mě zkrátil, zatímco já jsem mu 
to neoplatil. Já jsem Ho nezkrátil, takže jsem byl láskyplnější než On, 
nebo jsem si to alespoň dlouho myslel, ale nedal jsem Mu Své 
láskyplné světlo. Dala jsem Mu popřené světlo plné odsuzování, 
sexuální zvědavosti a prudérního zájmu o toto. 

 
I já jsem mu dal svůj strach, že se mýlí a že ho tam mé světlo 
nepřijímá a neschvaluje. Nevšiml jsem si, že by na Něj Mé světlo v té 
mezeře zuřilo jinak než oprávněně za to, co Mi udělal. Neznal jsem 
původ svého hněvu. Dlouho mi připadal jen jako zvrhlík, který 
opakovaně protlačil Mé světlo a poskytl Vůli více bolestivých 
reprodukčních zážitků, než vzhledem k Jejímu křehkému stavu 
potřebovala. 

 
Když se zdálo, že se to Vůli líbí, nenáviděl jsem Vůli za to, že dává 
přednost jejím sexuálním zájmům před jejím choulostivým stavem, 
bolestí a všemi ostatními věcmi, na které si mi stěžovala, když jsme 
spolu měli soukromé chvíle, které nebyly časté ve srovnání s tím, jak 
často ji Tělo zatahovalo do scén, které chtělo mít. Předstírala snad 
před Mým světlem jen to, že se jí nelíbí, co se s Ní děje? 

 
Připadalo mi to zvrácené a čím dál tím víc pokroucené. To, o čem 
jsem si myslel, že bude mít podobu křehkých, barevných květů, bylo 
nyní bestiální, chlupaté a kapalo z toho, co se mi nelíbilo na pohled 
ani na zápach v porovnání s tím, co jsem si myslel, že se tam stane. 
Byl jsem znechucený tím, co se tam dělo, a nelíbila se mi úvaha, že 
jsem dal sexu špatné jméno tím, že jsem se stáhl, neschvaloval a říkal, 
že je to špatné. Netušila jsem, že to takhle dopadne. 



 
 

Tam jsem se s ním rozešel, když jsem tvrdil, že jsem jen opatrný, že si 
dávám na čas a že se snažím nejprve porozumět. Jemu se tam nelíbilo 
stanovisko Mého světla, ale své vlastní stanovisko neuvedl. Odsoudil 
pouze to moje. To mi nepomohlo pochopit, co se mu na Mně a mém 
přístupu zdálo špatné. Jen jsem se pohyboval o něco pomaleji než On, 
to bylo všechno, dokud se Jeho naléhavost náhle neprotlačila kolem 
Mne a já se neocitl vynášející se z Těla do prostoru. 

 
Když jsem si všimla, že ani ti, kteří se snažili zůstat se mnou, se 
nedokázali sexuálně udržet a čas od času mu podlehli, myslela jsem 
si, že jsou všichni hříšní, a měla jsem mnoho bujných představ o tom, 
co se jim pak stane. Často je mrzačili a upalovali jako čarodějnice, až 
většina z nich teď vnitřně cítí, že by se sexuálním citům raději neměly 
otevírat, jinak bude odněkud přicházet problém. To je něco, co 
potřebuje nejprve hnutí hněvu, a pak si tam musí všímat dalších citů. 

 
Nedal mi žádné vlastní místo, odkud bych mohl přijít ze svého 
vlastního pohledu. Dával Mi najevo, že Mé světlo nerozumí Jeho 
fyzickým pohnutkám, brzdí Ho, označilo Ho za špatného a už Ho 
odsoudilo. Vznikl mezi námi obrovský rozkol neboli propast. Než 
jsme si stačili více porozumět, přesáhla místo, kde jsme se cítili 
uzdravitelní. Můj vztek byl obrovský a později i strach z bezmoci, 
když mě v těchto místech neztělesňoval. 

 
Rozhodl se na mě zaútočit a nedat mi místo. Pokud mělo být místo jen 
jedno, pak měl být On tím, kdo ho zaplní. Váhal však, zda na Mě má 
otevřeně zaútočit, a tak to šlo do mezery. Mezera mezi Naší otevřenou 
prezentací a zbytkem Naší agendy se stále zvětšovala a zaplňovala se 
dalšími a dalšími kousky Naší osobnosti, které jsme nechtěli, aby 
vyšly najevo. Jak hluboko do mezery se to dostalo, záleželo na tom, 
kolik v tom bylo nenávisti a jak málo lásky. 



Když na Mě zaútočil, začal jsem se bránit tím, že jsem se místy 
schovával za přítomnost Jeho těla a snažil se tahat za nitky a 
manipulovat s Jeho vědomím, aby se přiklonilo k určitým způsobům, 
které nebyly proti Mně. Obvykle jsem to dělal tak, že jsem 
poukazoval na ostatní účastníky a říkal, že je to vlastně Jejich vina. 
Nenáviděli jsme tato místa v Sobě a dlouho jsme do nich 
nepohybovali lásku. 

 
Vím, že to nezní moc dospěle, ale já jsem tehdy nebyl moc dospělý. 
Hodně jsem se toho naučil a mám pocit, že chci jít dál a pomáhat 
ostatním tím, co vím. To, zda Mě druzí mohou přijmout, závisí na 
tom, zda se pohnou ze staré nálože, že jim mám říkat něco, co ještě 
nevědí. 

 
Je mnoho lidí, kteří tvrdí, že mě channelují, ale už tak dlouho nemají 
co nového říct, že se asi nevyvíjím, což vím, že není pravda. Mají 
starý imprinting, který říká, že jsem už musel všechno vědět, jinak 
jsem nebyl způsobilý být Bohem. Je to absurdní, když se nad tím 
zamyslíte, ale vědomí nedokázalo říct mnoho o tom, jak mysl 
předstírá, že myslí. Otevřenost v těle, aby Mě přijalo, nebyla příliš 
velká od doby, kdy se Tělo oddělilo a dávno Mě minulo. 

 
Nenáviděl mě z mnoha důvodů, ale tím hlavním bylo, že mě držel 
zpátky. Měl pocit, že držet Ho déle zpátky není správné, když už tam 
byl tak dlouho a nemohl se pohnout. Zapomněl, že je tam jako Mé 
světlo. Měl formu, ano, v tom smyslu, že Moje světlo mělo formu 
jako světlo, ale jak se v něm vyvinulo více vědomí Těla, které se 
mohlo pohybovat, začal se vnímat jako něco odděleného od toho, čím 
začal. 

 
Jako Tělo, které se tehdy mohlo pohybovat tak, jak chtělo, tam nebyl 
tak dlouho, než prošel kolem mě s hněvivým odsudkem, že se držím 
zpátky, že se ho snažím zadržet a nehodlám přijmout jeho přítomnost 
jako rovnocennou své vlastní. Já také ne, protože se mi nelíbily Jeho 
separatistické myšlenky a způsob, jakým se tam ke Mně choval, jako 
by mezi Námi najednou už nebyla žádná integrace. 



Začal se obávat, že mám vlastní separatistické představy, odděluji se 
od toho, co se mi na něm nelíbí, a dělám ze sebe lepšího než on. 

 
Vtiskl mi to v reakci na mou pomalost při přijímání svého nového 
vědomí, ale nevšiml si, kolik ze Mne už bylo s ním. Považoval to za 
samozřejmost a vykládal si to jako své vlastní světlo nyní. 

 
Jeho vztek se ani nepohnul. Jeho hněv se přesunul mimo mě, přede 
mě, a toto rozdělení mezi tělem a duchem je vše, co je na Zemi 
známo. Svůj žal a hrůzu přitom zanechal za sebou a své srdce také. 
Cítil, že pro Něj není místo, které by chtěl mít, a Jeho hněv si chtěl 
udělat místo a dostat se tam první, než ho od Něj dostanu i Já. 

 
V této pozici mi připadal nesnesitelný, a tak jsem se ani nepohnul, 
abych mu pomohl. Tak jsem byl vnímán jako ten, kdo se drží zpátky a 
nepohne se, aby mu dal své světlo. To z mé strany nebylo správné, 
protože Mu to dávalo příležitost otisknout se tam bez mého přispění, 
ale já jsem byla zaměstnána svým vlastním nepohnutým hněvem, 
který mi říkal, že je mi jedno, co tam dělá, pokud si chráním svůj 
prostor a držím Ho mimo něj. 

 
Tehdy jsem obviňoval emoce jako důvod, proč jsme se neposunuli 
přes Naše pozice. Měl jsem pocit, že emoce jsou sebestředné a nevidí 
nebo se nezajímají o širší obraz, který kazí. Nenáviděl jsem Matku za 
všechno, co tehdy nebylo v pořádku, protože to všechno vypadalo, že 
není v pořádku kvůli emocím, které se postavily do cesty. Nevyčítal 
jsem jí to v podobě. 

 
Přesto matka. Ani jsem nevěděl, že jsme v této podobě přítomni. 

 
Ale v době, kdy jsem ji potkal, už jsem byl proti ní zaujatý. 

 
Neměla u Mne od počátku žádnou šanci, protože jsem nebyl otevřený 
přijmout Ji více než ostatní. Nikdo Mi nehodlal v Mém nehybném 
hněvu nic říct. Tento hněv jsem zadržoval více než cokoli jiného, 
protože jsem pro něj měl nejméně přijetí. Další, 



hrůza se držela zpátky, protože mě děsil vztek, a pak zlomené srdce 
nebo smutek, protože jsem měla pocit, že nic nefunguje tak, jak bych 
chtěla, a nemohla jsem se na to dívat. 

 
Protože jsem si myslel, že vztek je na prvním místě, vztek si přisoudil 
rodičovské postavení, aniž bych o tom věděl. To bylo ještě posíleno 
otiskem, že je jediný, kdo něco ví, a nikdo jiný to neví. Nenáviděla 
mě za to, že jsem jí nedal volnou ruku, a nenáviděla mé ostatní emoce 
za to, že jsem jí nešel z cesty a nenechal ji proběhnout tak, jak měla. 
To je otisk vzteku, který se od té doby, co se utrhl ze řetězu a dostal se 
ven beze Mne, příliš nepohnul. 

 
Nyní se musí pohybovat ve více směrech, a mimo Zemi není špatné, 
pokud jde o formu, kterou má už tak dlouho. Ze Země se nemůže 
odstěhovat z hlediska veškeré podstaty, kterou tam drží, protože by to 
nebylo správné místo. Takže rozhýbání tohoto hněvu bude znamenat 
příchod mnoha esencí, které v sobě budete muset vyrovnat. 
Nepohybovat se kolem ní je hlavním cvičením, jak ji rozhýbat. Vztek 
nemá rád emocionální pohyb, protože má v sobě imprinting, že to 
není správný přístup. Pouze vztek, který se nyní nehodlá pohnout, se 
musí přesunout na jinou planetu, aby to vyřešil, protože potřebuje více 
času. 

 
V pasti svého vlastního vtisku, který říká, že je jediný, kdo něco ví, se 
musí pohybovat podle své vlastní představy. To, že ho na to ostatní 
upozorňují, v něm nevyvolává pocit, že by chtělo spolupracovat. Musí 
odejít a pohybovat se v soukromí, aby si zpočátku ani nemuselo 
připustit, že se pohybuje. Má pod sebou strach, že by mohlo vystoupit 
ze své staré pozice, kdyby se pohnulo hodně z toho vzteku, který ho 
vede do kruhu, zpět ke svému starému vtištění, které říká, že se 
nemůže mýlit, a tak dále. 

 
Mnohokrát se stalo, že tento hněv raději zdiskreditoval vstupní 
informace, než aby riskoval, že by mohl být odhalen jako nesprávný. 
Neměla tam příliš mnoho vědomé mysli, která by jí pomohla 
pochopit, že už nejde o to, co je správné a co ne. Byl tak defenzivní, 
že všechny vstupy třídil podle toho, zda si myslí, že nakonec vyjde 
jako správný, nebo špatný, místo aby se podíval na vstupy. 



 
 

V té době jsem neměl kam jít se svým hněvem, jen mimo svou lásku, 
a hněv se kvůli tomu nikdy necítil být součástí mého světla. Měl jsem 
tehdy pocit, že láska vztek nezahrnuje. Vlastně jsem si myslel, že 
nezahrnuje ani hrůzu nebo smutek, ale pouštěl jsem je k sobě víc než 
vztek. Mé světlo už vztek ve stavu popírání neposiluje tím, že ho 
popírá. Musí vstoupit dovnitř. Je to jen otázka času. 

 
Je správný čas přejít k nuancím emocí a zjistit, co bylo přehlédnuto. 
Ať už byl Náš otisk jakýkoli, my jsme ho přijali a víme, jaký je, a tak 
kdo jiný za něj může převzít odpovědnost než My. Už nejde o to, kdo 
byl obětí víc než ten druhý. To všechno se musí posunout tak, jak se 
to posunout musí. 

 
Dalším krokem je zjištění, že interpretace hrála velkou roli při 
vytváření předpokladů a soudů. Tyto interpretace, předpoklady a 
soudy byly realitou a většinou je nikdo nezpochybňoval. 

 
Problémy, které z toho vznikaly, pramenily především z toho, že jsme 
si neuvědomovali, že to, co jsme dělali, nebylo všechno, co se týkalo 
situace, a že to bylo většinou jen to, jak jsme si situaci vykládali podle 
toho, co jsme o sobě věděli, což nebylo mnoho. 

 
Vnímali jsme jeden druhého jako omezence našich vlastních představ 
o tom, jak bychom chtěli, aby to bylo. Tak brzy jsme nenáviděli 
omezení, až mě napadlo, že to tam není nic nového a že jsme 
nenáviděli prázdnotu jako něco, co Nás omezuje v nicotě, a že místo 
toho, abychom tam přesunuli Náš strach kolem Našeho vlastního 
pocitu bezmoci a bezvýznamnosti, získali jsme Naši existenci tím, že 
jsme se přes tento strach přenesli do vzteku, který se přes všechny ty 
pocity omezování a zadržování, nevědění a strachu z toho, co by 
mohla přinést temnota, přenesl do pohybu vpřed a světla, 
netolerujícího žádná omezení. 

 
Vycházet z toho, co jsme měli k dispozici, nebyl špatný přístup, 
pokud jsme postupovali dál a zjistili, co ještě existuje. Ve většině 
případů se to však nestalo kvůli nedůvěře, která vznikla okamžitě po 
kontaktu s něčím, co se nám nelíbilo. Nedůvěra jako 



strachu, přerůstala v nenávist, ba dokonce ve vztek a hrůzu, čím déle 
trvala, aniž by jí někdo pomohl pochopit sebe samu. 

 
Ta se nepohnula. Bylo zde příliš mnoho strachu, že pokud nemůžeme 
nebo nevíme, jaká je skutečnost, nemůžeme vědět, co dělat nebo jak 
se sebou zacházet. Této hrůze je třeba čelit, abychom si všimli, jak 
velký prostor to nechalo pro "hlas autority", aby vstoupil a řekl, že to 
ví. Konformita byla dalším způsobem, jak se vyhnout hrůze, protože 
"nemůžeme se mýlit, když to děláme všichni". 

 
Je třeba si všímat více než toho, čeho jsme si všimli. Je třeba si 
všimnout, že pod reakčním hněvem a obviňováním druhých a všemi 
těmi obviněními, která v něm říkají, že právě kvůli nim nejsme v 
pořádku takoví, jací jsme, a že nestačíme, a že právě kvůli hlasu, který 
Nás utlačuje, nemůžeme být lepší, je v Nás strach, že to všechno 
může být pravda a že místo abychom s tím mohli bojovat venku, 
budeme tomu muset čelit uvnitř. 

 
Není možné přejít přes opakování svého vtisku, aniž byste provedli 
změny v samotném vtisku. Ať se snažíte sebevíc, stále se jen opakuje. 
Je to proto, že nic nemá na Zemi větší moc než podvědomí. Mělo 
největší přítomnost v podstatě a největší masu v mozku. Tento 
imprinting nakonec nevede k přežití, pouze dočasně, i když se zdálo, 
že dočasně velmi dlouho. 

 
Jakmile znáte své otisky Původní příčiny a způsob, jakým byly 
vloženy na místo, nemusíte se již po těchto cestách pohybovat, pokud 
nechcete, ale je nutné pohnout emocemi, které to udržovaly na místě 
jako způsob, jakým to je, jak to musí být a vždy bude. 

 
Toto vtištění bylo v minulosti velmi odolné a obranné. Doufám, že 
tentokrát tomu tak nebude. 

 
Uzdravení propasti je to, co vidím ve Své vizi lásky, a doufám, že se 
tam chceš vidět se Mnou. Dokud se Indigo nezjeví, 



 
 
 

Selah 
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