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ÚVOD 
 
 
Píseň srdce je o tom, jak rozhýbat místa ve vašem Srdci, která nevibrují v 
lásce, aby bezcitnost byla ze Země odstraněna. Je to prostá píseň Srdce. 
Není k ní třeba žádného profesionálního výcviku, žádné zvláštní zdatnosti 
ve zpěvu ani nadaného hlasu. Vyžaduje to ochotu cítit bezcitnost přítomnou 
na Zemi a reagovat na ni zvuky svých emocí, umocněnými hloubkou 
porozumění, které získáte při čtení této knihy. 

 
Bezcitnost je nedostatek přítomnosti Srdce, a proč tomu tak je, je dlouhý a 
strašlivý příběh, který vám nyní poprvé povím. Není snadné ho číst ani mu 
rozumět, ale je nutné, aby vám byl vyprávěn a abyste věděli, proč ho musíte 
slyšet. Není možné uzdravit Zemi, ani není možné, aby láska stačila, aniž 
by se ze Země odstěhovala bezcitnost. Svým způsobem je to evoluční krok, 
ale ne ve smyslu přežití nejsilnějšího nebo práva cítit se nadřazeně, pokud 
už náhodou jste láska, a já říkám náhodou, protože umístění v podstatě 
Mého Světla na vašem počátku s tím má co dělat, ať už si myslíte cokoli. 
Jedna z nejstarších podstat, která existuje, je v nejhorším stavu a nemůže se 
pohnout, aby to změnila, aniž by se do sebe ponořila hlouběji než kdykoli 
předtím. Připravoval jsem vás na to, protože je to obrovský závazek, ale až 
uvidíte, o čem mluvím, myslím, že se mnou budete souhlasit, že je to 
nezbytné. I tak se to však snáze řekne, než udělá. 

 
Pokud jste vážně pracovali s ostatními knihami, které jsem vám předal, 
možná jste připraveni na to, co vám teď předám, ale i když nejste 
připraveni, získáte hloubku porozumění, která vám pomůže, ať už jste 
kdekoli ; zejména proto, že někteří z vás ještě nedokázali pohnout emocemi 
a dokonce si ani nejsou jisti, jak pohnout emocemi způsobem, který vede k 
vývoji. To je skutečný problém, který se neřeší snadno, ale jak jsem již řekl, 
s rizikem, že se zde naděje budou cítit zklamané, protože ti z vás, kteří 
zatím nedokázali příliš hýbat, ještě necítí skutečnou pomoc, pokud se 
budete touto knihou pohybovat postupně a necháte do sebe proniknout to, 
co čtete, možná zde najdete pomoc, kterou jste dosud nenašli. 



Chystám se vás však varovat, abyste se touto knihou neprokousávali rychle, 
i když si myslíte, že vás nic nevyvolá, protože vás na některých místech 
budu šokovat. Je to nutné k jakémusi "nastartování" vašeho emočního těla, 
které v šoku zemřelo a musí být oživeno. Jakmile jsou tyto šoky jednou 
použity, je vysoce pravděpodobné, že už nebudou fungovat, a pokud se jim 
podaří vás šokovat nebo alespoň zaskočit, je vaším úkolem pohnout s 
emocemi, co se dá, abyste se nedostali do hlubšího šoku. 
PÍSEŇ SRDCE, vibrující bezcitnost, aby se srdce dostalo dovnitř, je pátou 
knihou série a vřele doporučuji číst tyto knihy v pořadí, v jakém byly 
uvedeny: SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ VŮLE, Léčení a rozvíjení emočního 
těla; PŮVODNÍ PŘÍČINA , Neviditelná role popírání; PŮVODNÍ 
PŘÍČINA , Odraz ztracené vůle má co dát; a ZEMSKÉ KOUZLO, Ztráta 
vědomí na Zemi, abyste byli alespoň trochu připraveni, až se dostanete na 
toto místo, a měli t o alespoň mentální představu o tom, co dělat; ale pokud 
se cítíte nuceni začít touto knihou, vžijte se do ní co nejdůkladněji, a pokud 
tento pocit přetrvá, věřte mu. Doporučuji vám však, abyste měli po ruce i 
ostatní knihy, abyste v případě, že něčemu nebudete rozumět, měli možnost 
vrátit se k ostatním knihám a přečíst si tam, co potřebujete. 

 
Tato kniha je o uzdravení propasti a toho, co se musí stát, aby se propasti 
uzdravily, je mnoho, ale nejdůležitější je dostat tam přítomnost Srdce, a tím 
nemyslím poslat tam Srdce, které už existuje jako léčitel. Mám na mysli 
nalezení ztracené esence Srdce na místě, kde si myslíte, že je nejméně 
pravděpodobné, že se v mezeře nachází. 

 
To se snadněji řekne, než udělá, ale je to nezbytná součást tohoto uzdravení, 
protože bez větší lásky není naděje. 
Lidé už dlouho říkají, že láska a nenávist mají k sobě blízko, ale co se dá 
dělat s vášní nenávisti, když je to právě nenávist, která vyplňuje propast, a 
nenávist znamená takovou polarizaci názorů, že neexistuje žádný styčný 
bod, a tedy ani srdce? 

 
Když proti sobě stojí strany s tak silným emocionálním nábojem, mezi 
nimiž zeje propast zdánlivě nehybné nenávisti, nebude snadné vpuštění 
nových informací, zmírnění postojů nebo rozšíření úhlu pohledu. 



 

Je tu tolik otázek, kdo a jak dalece ustoupí, pokud druhá strana nepřizná 
všechny stejné chyby, a kdo ustoupí první, když ani jedna strana není 
ochotna ustoupit, protože je to druhá strana, kdo je považován za viníka, a 
tolik naléhání na to, jaká je druhá strana, a tolik polarizace na názory, že 
nebylo možné vidět žádnou podobnost s opačnými názory. 

 
Tyto zamrzlé úhly pohledu mají uprostřed mezeru, a proto nemohou najít 
žádný styčný bod, a tato mezera je tam tak dlouho, že si na jinou cestu 
nepamatují. Protiklad je zde tak velký, že připomíná magnetické pole, v 
němž póly magnetů znemožňují sblížení, a přesně tak to je, ať se zkusí 
cokoli, sblížení není možné. 

 
Polarizaci těchto nábojů nelze změnit, aniž by se pohnuly základní emoce. 
Válečníci to hrají neustále a nejsou schopni ani vidět podobnosti mezi 
sebou a tím, proti čemu se staví. Pokud je na to někdy poukázáno, je to 
okamžitě popřeno. Odrážejí těm z Nás, kteří jsou víc než jen mezerou, jaké 
to je v mezeře, ale jsou jen její viditelnou částí. 
Nejhorší úrovně této propasti jsou skryty a jen tu a tam jsou její části 
vystaveny veřejnému pohledu, obvykle jen na krátkou chvíli, protože 
většina lidí se snaží tyto věci co nejrychleji přejít ze strachu z toho, co by to 
znamenalo, kdyby se do nich opravdu podívali. 

 
Bez toho, aby se pod tím vším skrývaly pocity, není možné si všimnout 
podobností v protichůdných názorech. Důležitým krokem je přesunutí 
obviňujícího vzteku co nejneškodnějším způsobem, což znamená co nejvíce 
se sebou samým, a ne s těmi, o nichž jste si tak jisti, že za to mohou. 
Když už se nedokážete hádat, aniž byste si uvědomili, že vše, co říkáte o 
těch, které obviňujete, může být shledáno pravdivým i o vás, jste připraveni 
si uvědomit, že nejdůležitějším krokem je přesunout emocionální náboj 
kolem těchto problémů. 



Pokud chcete zuřivě vykřikovat, že nejste jako lidé, které nenávidíte, jděte 
do toho! Dejte průchod svému vzteku v soukromí! Ponořte se do "chvály" 
vlastní spravedlnosti, dokud nenajdete svou sebenenávist. 
Většina z vás se nechtěla podívat za svůj úhel pohledu kvůli odpovědnosti a 
vině, která by vás mohla čekat. Nedívat se je forma strachu a hněv v reakci 
na to, že jste požádáni, abyste se podívali na to, na co se neradi díváte, je 
forma strachu; slepého strachu, protože se nepodívá a jeho reakcí na to, že 
jste požádáni, abyste se podívali, je hněv, a pokud jste pod tlakem, 
obviňující vztek. Vztek je slepý, když nemůže cítit, a hněv střežící strach z 
toho, že tento strach cítíme, je většina problému, který máme při léčení 
propasti. 
Tento postoj vypadá zastrašujícím způsobem, ale také dost zbaběle, což 
prozrazuje, že jde o strach, který se projevuje jako obviňující vztek. 
Nenávist, kterou obviňující vztek cítí k tomu, koho obviňuje, nechce 
dopustit, aby se obrátila proti němu samému. V obviňujícím hněvu se tak 
projevuje nejen pocit nenávisti, ale také strach z toho, že bude obviňován. 
Slepý strach si myslí, že může uniknout obviňování tím, že bude ukazovat 
prstem na druhé a schovávat se pod výmluvy a ospravedlnění všeho, co 
dělá. Strach z obviňování se chová defenzivně a nereceptivně ze strachu z 
toho, co by mohl slyšet nebo přijmout. Hněv bránící se strachu z 
obviňování nechce přijímat nic, co by mohlo naznačovat, že je třeba něco v 
tomto chování změnit, protože by to ukazovalo na správnou a špatnou 
otázku, a strach z obviňování musí mít pravdu, protože jinak se bude mýlit 
a bude obviňován, a důsledky toho jsou příliš velké na to, aby se do nich 
pustil, dokud je obviňování a strach z obviňování silný. 
Ale je v tom i něco víc. Tento obrovský strach je způsoben skutečným 
poškozením receptivních center a vztek se cítí být pověřen tím, aby se to 
neopakovalo, a to tím, že se zaměří na ty, které považuje za odpovědné. 
Nakonec bude nutné odpustit, ale je třeba udělat mnoho kroků, abychom se 
dostali na nějaké skutečné místo. Strach z obviňování se nejvíce bojí toho, 
že neexistuje odpuštění pro něj nebo pro to, co udělal. Obviňující hněv musí 
v sobě najít strach, který vnutil všem ostatním, a najít odpuštění pro sebe 
tím, že pochopí, co toto chování způsobilo, protože bez odpuštění sobě není 
možné odpustit druhým. 
Jedinou nadějí na zacelení této propasti a sblížení polarizovaných názorů je 
najít v této propasti přítomnost Srdce. To doslova znamená, že Srdce se 
musí v této mezeře zrodit. Odpuštění je zrozením Srdce v mezeře. 



Počátek musí předcházet početí a těhotenství. Po těhotenství následuje 
zrození, péče a rozvinutí do zralosti. 
Proto jsem řekl, že je to obrovský, ale nezbytný úkol, který musí začít. Bez 
spojovacího bodu není počátek možný. Proto se vztek musí vyjádřit, dokud 
nenajde svůj strach, a strach potřebuje vyjádření, dokud nenajde svůj vztek. 

 
Bez zvýšené přítomnosti Srdce nelze nalézt potřebnou rovnováhu a mezera 
se bude i nadále projevovat extrémně, jak se vždy projevuje přítomnost 
mezery, přičemž uprostřed nic nevibruje. Jediným možným pohybem, který 
má šanci na úspěch, je emocionální hnutí, které může změnit polarizaci 
náboje, jež znemožňuje, aby se polarizovaná hlediska spojila. 



STRACH PREZENTOVANÝ JAKO 
ZVĚDAVOST 

 
Vidím tolik z vás, jak se na mě díváte a přemýšlíte, jestli opravdu mohu být 
Bůh, nebo ne. Obklopujete Mě, tisknete se ke Mně tak blízko, přibližujete 
se, jak jen se odvážíte, snažíte se Mě vidět a přemýšlíte, jestli vás poznám a 
požádám vás, abyste se ke Mně přiblížili. 

 
Mám pocit, jako byste obklopovali svého současného kandidáta na nového 
gurua Vidím vaše tváře, jak se na Mě díváte, hledáte znamení, že byste tu 
měli být, bojíte se, že byste tu neměli být, a přitom se tak očividně snažíte 
dostat do Mé blízkosti. 

 
Je to záchrana? Jsme vítáni? Není divný? Mám se nechat vidět tak blízko 
někomu, kdo je tak odlišný od ostatních guruů, které jsem předtím měla? 
Co když On není ten pravý guru a já se ukážu jako blázen? Koneckonců On 
nevypadá tak dobře. Neobléká se správně. Nenosí věčný úsměv, moc mě 
nerozesměje ani ve m n ě  nevzbuzuje pocit, že už jsem tam, kde je On, jen 
kdybych to věděl. Neříká to, co říkají ostatní. Neříká to, co jsem očekával, 
že řekne Bůh. 

 
Máš tolik myšlenek, ale říkáš jen velmi málo věcí, které by nebyly 
nezávazné. Riskuješ, že řekneš pár věcí za mými zády, jako by takový šepot 
byl nějak pohodlnější než otevřená mysl, která říká, co cítí. Neříkáš toho 
moc jen pro případ, že bych tě mohl slyšet, a pozorně Mě sleduješ, jestli to 
slyším, protože jestli jsem guru, jak říkám, pak bych měl být schopen slyšet 
každý lidský šepot, nebo jsem další obraz Boha, kterého jsi nikdy nedokázal 
oslovit, nějaký starý Bůh, a v tom případě bych nemohl mít nic nového, co 
bych tě naučil. 

 
Pokud si myslíš, že se na tebe ohlížím, jako bych si tě všiml, předstírej, že 
to není to, kvůli čemu jsi sem přišel. Pokud se chovám, jako bych tě četl, 
máš připravenou výmluvu, která to má vysvětlit, ale která s tím ve 
skutečnosti nemá nic společného; připravenou výmluvu, jejímž cílem je 
přiklonit Mě k tvému pohledu, protože to je jediný pohled, který na sebe 
chceš mít. 

 
Chci, abys se mnou přestal hrát hry. Pokud se ke Mně chceš přiblížit, chci, 
abys uznal, proč jsi tady. Chceš-li, aby ti bylo dovoleno na Mne pohlížet, 
pak chci, abys otevřeně souhlasil s tím, že i Já smím pohlížet na tebe. Už si 



o Mně neudržuj rigidní představu, která vyžaduje, abych se. 



vědět o tobě všechno a uznat všechno, co vidím, zatímco ty se ani 
nepohneš, abys Mi ukázal své nitro, ale místo toho si hraješ na 
rozhořčeného, že jsem do tebe bez pozvání nahlédl. Je to pro Mne obrovská 
zátěž, když Mne zapíráte, a přesto po Mně vyžadujete, abych o vás věděl 
vše, co je třeba vědět. Mám k tobě být opravdový, zatímco ty ke Mně 
opravdový nejsi. Pak, když se pohnu, jako bych tě znal tak dobře, jak to 
znám a jak to ode Mne očekáváš, říkáš, že jsem tě neviděl jasně, přesně 
nebo že jsem o tobě neměl správný obraz, protože to není tak, jak chceš, 
abych tě viděl. 
Tvrdíš, že jsem tě odsoudil, když se do tebe dívám, a přitom Mi stále 
nechceš dát nic než svou obhajobu a svou předstíranou osobnost, což 
působí dojmem, že se Mě snažíš držet mimo sebe, zatímco trváš na tom, že 
chceš, abych do tebe vstoupil a dokázal, že jsem tu pro tebe. Této hře 
říkám: "Dokaž, že jsi Bůh, a dokaž, že mě miluješ bez ohledu na to, jak se k 
tobě chovám." Mimochodem, nikdy se ti nemohu prokázat, protože mi to 
tvá hra nedovoluje. 

 
Už mě unavuje, že se chováte, jako by vás Mé Světlo nějak zasahovalo, 
pokud ho zcela neovládáte, protože na sobě nechcete vidět to, co jsem na 
vás viděl Já. Postavit se tváří v tvář svému vlastnímu odrazu a převzít za něj 
odpovědnost, to je to, co po vás žádám. Pokud na to nejste připraveni, 
nemůžete zůstat ve Mé blízkosti. Budete se muset přesunout zpět k 
ostatním, kteří nechtějí vidět ani slyšet nic jiného než to, co už znají, a 
počkat, až budete připraveni, než se pustíte do obrazů, které vám nyní 
dávám. 
Pokud se nechcete pohybovat tak rychle, jako se pohybuji já, přiznejte si to 
dříve, než si ublížíte, a dovolte si přesunout se na místo, které se pohybuje 
rychlostí, jakou chcete jít, rychlostí, která vám nepřipadá ani příliš rychlá, 
ani příliš pomalá. Rychlost vibrací, která vám dělá dobře, je vaše správné 
místo, bez ohledu na to, jak rychle nebo pomalu jste se rozhodli jít. Nejde o 
soutěž v rychlosti; jde o to naučit se uspořádat svůj život tak, abyste se v 
něm cítili co nejlépe. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je poznat, 
jak se skutečně cítíte. 
Další věc, kterou se chystám říct, vychází z něčeho, co k tobě cítím, a 
pokud je to pravda, chci, abys mi to přiznal. Cítím, že jsi tu proto, že bez 
ohledu na to, jaké jsou tvé problémy v 

 
při čtení těchto knih nebo při pohybu, o kterém mluvím, hledáte pravdu, 
kterou cítíte, že vám nikdy nikdo neřekl, pravdu, která byla nějakým 
způsobem. 



ztracená nebo skrytá za nějakými dávno zamčenými a zakázanými dveřmi, 
nějaká pravda, která bude přesně tím, na co jste vždycky čekali, nějaká 
pravda, která se ukáže být přesně tím, co jste vždycky hledali, ale nemůžete 
o tom, co to je, ani natáhnout ruce, abyste ty dveře otevřeli, protože se 
bojíte toho, co hledáte. Bojíte se, že pravda buď nebude taková, jakou ji 
chcete mít, nebude taková, jakou ji chcete slyšet nebo vidět, nebo že to, co 
hledáte, nikdy nebylo, nemohlo být nebo už není. 
A pak , také vám odedávna říkali, že zakázané a zapovězené dveře vám 
musí otevřít někdo jiný, že je nemůžete zkusit objevit nebo otevřít sami. A 
také vám bylo řečeno, že to, co se skrývá uvnitř, nemůžete spatřit, pokud se 
na to nějakým způsobem nepřipravíte, čímž si nejste jisti, i když slyšíte, že 
vám to bylo řečeno a řečeno již dříve. Ve skutečnosti máte jen roztroušené 
mýty, které si mnozí vykládají špatně, kousky příběhů o starých a 
potopených zemích a místech, o nichž někteří nyní říkají, že je všechny 
zničily vesmírné lodě, s nimiž mluví, ale které nikdy nepřistály a 
nezachránily vás, jak říkají. Jsou tu příběhy dávné a dávno minulé a přísliby 
do budoucna jak světlé, tak smělé, ale zdá se, že žádné proroctví, které kdy 
bylo předpovězeno, se za tvého života nenaplní; nic skutečného, čeho by 
ses mohl chytit, aby ses ujistil, že nejsi blázen; jen nějaký střípek, kterého 
se držíš, o tom, že se postavíš vlastnímu odrazu a možná tě to naučí něco, 
co ještě nevíš, aby tě to osvobodilo od toho pocitu ztracenosti. I když 
nemáte skutečnou představu, co to je, má to něco společného s tím, jak 
často chodíte k zrcadlu, díváte se na svou prezentační tvář, usmíváte se a 
ujišťujete se, že jste v pořádku takoví, jací jste. 

 
Mám-li vám dovolit, abyste se ke Mně takto přiblížili, musíte si připustit, 
jaké to je, když vidíte to, co je vám dovoleno vidět ve Mně, a musíte si také 
připustit, jaké to je, když se necháte vidět Mnou. Nebudu se již dohadovat o 
tom, jak se cítíte, ani vám již nebudu nic vysvětlovat či omlouvat. Místo 
toho vás žádám, abyste ke Mně byli opravdovější výměnou za to, že Já 
budu opravdový k vám. Už nechci riskovat nerovnováhu při prezentaci 
toho, jak se skutečně cítím, v přítomnosti vás, kteří stále chcete prezentovat 
vnější pohled, který nepředstavuje vaše skutečné nitro. Hodlám vám dát to, 
co skutečně cítím, na základě nikoli toho, co o vás mohu vědět, ale toho, na 
co ve vás musím reagovat, tedy toho, co jste se rozhodli Mi ukázat. 



Tak dlouho jsi zvnitřňoval svou Vůli a zvnějšňoval svou prezentaci s 
takovou mezerou mezi tím, že vím, že to pro tebe nebude snadné, ale už 
nemohu dál dovolit, abys pokračoval v posuzování toho, co o Mně vidíš, 
když ani nechápeš, proč něco dělám. Místo toho, abys to dál snášela, tě 
nechám, aby ses vrátila zpět. 

 
Řeknu, co cítím, a pokud se vám to nelíbí, je to vaše práce, abyste se vrátili 
zpět. 
Takže vy všichni, kteří nejste připraveni pohnout pocity, které jste ještě 
nepohnuli, a skutečnějšími pocity, než jste kdy pohnuli, musíte to o sobě 
cítit a vrátit se zpět, aniž byste četli dál, dokud se nebudete cítit připraveni. 

 
Máte toho hodně, takže budu pokračovat poměrně rychle. 
Pokud se nemůžete pohybovat tak rychle, je na vás, abyste se vrátili, až 
budete potřebovat. Nepřestávejte číst za malými záblesky emocí, které 
mohou být jedinou slabou nitkou, která vám zbyla a která vás spojuje s 
popřenou a ztracenou Vůlí, kterou potřebujete najít. 

 
Žádám tě, abys respektoval Mé úsilí natolik, že si najdeš čas na to, abys 
pronikl do věcí, které v tobě dokážu podnítit, místo abys četl, jako bys četl 
jen nějaký příběh, a přitom Mě stále odsuzoval, jako bys to věděl. Hnutí 
vůle je důležitější než jakákoli jiná cesta, kterou bys mohl zvolit, nebo 
jakákoli slova, která bys mohl říci o tom, co hodláš udělat. 

 
Přijměte tento čin jako způsob, jak přestat s vaším dosud nekonečným 
kroužením kolem Mne jako mnoho káňat, která na Mně hledají jakoukoli 
slabost nebo nesrovnalost. Tvrdíš, že toto kroužení kolem Mne je tvůj 
proces hodnocení, zda Mi můžeš důvěřovat natolik, abys riskoval pohyb se 
Mnou. Nehledě na to, že na to nemůžeš přijít mentálně, to, co děláš, Mi 
připadá spíš upírské a vulgární než tohle. Připadá mi to, jako bys ve Mně 
hledal nějakou mezeru nebo nedostatek, kde bys mohl tvrdit, že jsi o 
jednoho lepší než Já. 

 
Připadá mi, že se snažíš zjistit, kdo ví víc, jestli ty, nebo Já, a přitom se ode 
Mne možná dozvíš něco víc a pak budeš tvrdit, že už jsi to věděl. Zatímco 
hraješ tuto hru se Mnou, tvrdíš, že jsi jen. 



čeká, jaké bude Mé poslední slovo. V případě, že bych opravdu mohl být 
hoden být vaším posledním guru, čekáte, jaké bude Mé další Slovo, čekáte, 
až vám řeknu, kdo jste a co máte dělat. 

 
Ale nezáleží na tom, co jsme vám kdy řekli. Vždycky ti něco chybělo, něco 
víc, co bychom ti měli říct nebo udělat. Vždycky cítíte potřebu ještě něčeho 
navíc; nějakého dalšího vysvětlení, nějakého postupu nebo cvičení, nějaké 
metody, kterou musíte prozkoumat, než budete moci pochopit, použít nebo 
důvěřovat tomu, co vám říkáme. Bez ohledu na to, jak moc jste se vzdali 
své Vůle nebo toho, co jste nazvali Vůlí, a sloužili jí, nikdy si nejste zcela 
jisti, proč to děláte, protože jste nikdy nezažili to, co hledáte. A kdykoli to 
pro vás váš poslední guru nedokázal, přešli jste k dalšímu guruovi v naději, 
že udělá víc, protože od čeho koneckonců guruové jsou? 

 
Dlouho jsem vás pozoroval, jak to děláte, aniž bych chápal, proč to děláte. 
Přesouváte se od jednoho gurua k druhému, všichni se pohybujete v chumlu 
a přijímáte jakékoliv náboženské názory, které nějak zapadají do vašeho 
"setu"; někdy se zdá, že nejste nic víc než jeden velký a nenasytný 
masožravec; tolik úst s vyceněnými zuby, tolik prosebných očí, které 
vypovídají o hladu, jenž nezná úlevu, tolik natažených rukou připravených 
urvat si kousek z každého gurua, který se přiblíží na dosah. 

 
Někdy se na tebe zlobí, někdy tě rozčiluje, někdy je opuštěný a téměř 
šílený, Mé Světlo se ti tak dlouho snažilo pomoci; snažilo se a snaží se ti 
pomoci, aniž by tě zlenivělo. Ale nakonec to nepřineslo nic dobrého. 
Opakovaně jsi každého gurua odsoudil jako blázna a zůstal jsi stejně líný 
jako předtím. 

 
Nyní je vaším problémem původní příčina. Myslíš si, že se ti líbí Správné 
použití vůle, alespoň tě ty pojmy duševně baví, ale nechápeš, jak by 
Původní příčina mohla být skutečně pravdivá vzhledem k Bohu, o kterém 
sis vždy myslel, že ho znáš. Musí to potřebovat další vysvětlení. Jak by tato 
slova mohl pronést Bůh, o kterém jste si vždy mysleli, že ho znáte? Mluvil 
by přece tak klidně. Jen by vás uklidnil. 



Nebo je to Matka, která k vám mluví tak tiše a uklidňujícím způsobem? 
Matky přece nezuří, to dělají jen otcové. A co se stalo se starozákonním 
Bohem, který se kdysi vztekal a sesílal na vás tresty? Je to snad další starý 
guru, kterého jsi odsoudil jako blázna a opustil ho, když ti přestal 
vyhovovat? Mohl by to být ten samý, který k vám promlouvá nyní? Mohl 
bych tím Bohem být já poté, co jsem prošel dlouhým obdobím, kdy jsem se 
vám snažil zprostředkovat lásku? 

 
Vyzkoušela jsem všechny způsoby, které znám, ale nic vám nepomůže, 
pokud nerozhýbete to, co se ve vás nehýbe. Nevíte, kdo k vám promlouvá, 
a nevíte, zda jsou tyto knihy pravdivé. To je část vašeho problému. 
Není to nic nového a něco, co nemůžete vyřešit, pokud nerozhýbete to, co 
se ve vás nehýbe. 
Přesto to zkusíte. Co se týče čtení těchto knih, šel jsi se mnou. Snažíš se 
rozhodnout, zda to může být pravda, nebo ne, zvláště když se to objevilo na 
tak nepravděpodobném místě, a ne od gurua, o kterém sis myslel, že ti to 
řekne. 

 
Problém je v tom, že se stále snažíte používat svůj rozum, abyste se dostali 
do svých pocitů a zjistili, zda to, co zde říkám, je pravda, nebo ne. Problém 
je v tom, že vaše pocity se k vám nemohou povznést a pomoci vám 
pochopit, zda to, co říkám, je skutečně pravda, nebo ne, protože vaše Vůle 
zde nevibruje. Problém je v tom, že vaše mysl příliš zatlačila do vašeho 
podvědomí, než aby vám dovolila vidět, že vaše Původní příčina je přímo 
před vaším obličejem. Je napsána na každém místě, kam jste kdy šli, a na 
všem, co jste kdy udělali. Je napsána všude kolem vás a na všem, co děláte. 

 
Hledáte všude svůj původní důvod, i když ho máte přímo před sebou. 
Nemohu si pomoci, ale vidím ji bez ohledu na to, jak moc ses snažil, abych 
ji neviděl. Jedním pohledem vidím vše, co o tobě potřebuji vědět, a už se 
nemusím ptát sám sebe, zda je to správné nebo pravdivé. Vím to, aniž bych 
se do tebe musel hlouběji dívat. 

 
Stačí se jen trochu pohnout, abyste viděli, že Původní příčina se ve vašem 
životě právě teď opakuje, a odtud byste mohli vidět, že vaší Původní 
příčinou je vaše původní zkušenost se Mnou. Jedním z velkých důvodů, 
proč jste tak slepí a 



nevidíte, je to proto, že jste svůj současný život nezpracovali tak důkladně, 
jak je třeba. Je toho tolik, co ještě nevidíte. Důvodem je, že budete muset 
více cítit, abyste více viděli, a ať už si to necháte líbit, nebo ne, cítit více, 
pokud to vidíte, je jen cítit více temné hrůzy a utrpení skrytého vzteku, 
který nemá světlo. Pokud to vidíte, vaše ztracená Vůle je jen temné závaží, 
které vás táhne dolů v prostoru, závaží, o němž vaše prezentační tvář říká, 
že ho nemáte, a váš prezentační život říká, že není skutečné. Myslíte si, že 
věci, které tam drží, nejsou vaše a není to nic, co byste měli cítit. Snažíte se 
žít nad touto temnou tíhou a chováte se, jako by tam nebyla. Pokud ji někdo 
uvidí, chováte se, jako byste říkali: "Nevím, co tam ta temná tíha dělá." A 
pak se najednou začnete chovat jako v bavlnce. Stejně dobře to může být 
žralok, který v moři útočí na nešťastnou oběť. 
A i když chcete věřit mému slovu a považujete Původní příčinu za 
pravdivou, nepodařilo se vám najít místo vzniku, které by vám vyhovovalo. 
Téma Boha a sexu je pro vás problematické, ale i kdybyste přijali, že to, co 
jsem řekl, je pravda a že jsem skutečně dělal věci, které vám připadají tak 
pobuřující, stejně byste si nebyli jisti, kde jste se vynořili, protože jste 
nenašli žádný orgasmus, který by se vám zdál být tím pravým. Ačkoli 
existuje mnoho variant milování, které nejsou popsány v tom, co jsem 
vyprávěl, pro vás není otázkou, zda byly ruce více zapojeny nebo ne, kde se 
nacházely nohy nebo v jaké poloze jsme byli. Problémem pro tebe stále 
zůstává pocit, že se do toho nehodíš. Problémem je, že nejste schopni to v 
sobě cítit tak, jak potřebujete, abyste věděli, zda je to skutečné nebo 
pravdivé. 

 
Myslíš si, že bys mohl najít své místo, kdybych se zmínil jen o orgasmu, 
kde by nejprve byla svatba a pak správný způsob spojení za účelem 
přivedení dětí na svět, ale i to by tě stále sráželo dolů z toho svatého místa, 
o kterém sis myslel, že jsi ho našel, kde jsi věřil, že Bůh nepotřebuje 
orgasmus ani sex, aby tvořil, ale místo toho pozvedl všechnu tu energii na 
vyšší místo. 

 
I když to tak cítíte, mnozí z vás přesto řeknou, že nevěří v prvotní hřích, 
který by se stejně dobře dal nazvat prvotním nepochopením nebo prvotní 
příčinou. Když chcete oddělit sex od Mého Světla, rozhodně se Mi zdá, že 
někde uvnitř sebe věříte, že mít sex je špatné, tedy hřích. Proč bys jinak 
nemohl najít. 



místo ve mně pro sex? Postavit sex mimo Boha znamená postavit sex mimo 
lásku, a to je mimochodem prvotní hřích. 

 
Říkáte, že jsem všemohoucí, vševědoucí a všudypřítomný. Neznamená to 
snad, že jsem původcem všeho? Pokud jsem všechno stvořil já, kde tedy 
začal sex? 

 
Problém je, že se nechcete podívat, protože by se vám nemuselo líbit, co 
vidíte. Problémem pro vás je, že se vlastně cítíte vynecháni, ale místo toho, 
abyste cítili související strach, raději řeknete, že je to ve skutečnosti naopak; 
sex není součástí Mého Světla. Problém pro vás je, že tam, kde jste se 
objevili, nebyl žádný orgasmus, pouze ejakulace. 
Pokud jste tedy skeptičtí, místo abyste dychtivě hledali svou Původní 
Příčinu u Mne, musíte se vrátit zpět, ne pryč ode Mne, ale do minulosti 
tohoto života, a zpracovávat ji, dokud neuvidíte vzory, které potřebujete 
vidět. 

 
Mé Světlo se nyní nepohybuje tak jako v minulosti, ale to neznamená, že 
jste Mě pochopili nebo že jste překonali své obavy a pohřbili staré 
představy o Mně. Všichni jste pohřbili části sebe, které Mě stále vnímají 
jako netolerantního a nesnesitelně trestajícího Boha, jako Otce, kterému jste 
se nikdy nemohli zavděčit, jako Otce, kterého jste znali z minulosti, jako 
Otce, kterému jste nemohli porozumět nebo k němuž jste se nemohli dostat 
se svým názorem, ale který vás přesto trestal a který vám nikdy nedal 
příležitost vysvětlit svůj názor, pokud náhodou zahlédl nějaké pochybení. 
Myslet si, že jste se přes to přenesli, je důvod, proč se většina z vás, se 
kterými nyní mluvím, nepřenesla do Původní příčiny. Myslíte si, že jste od 
tohoto Otce odešli a už se nikdy neohlédli zpět. 

 
Musíte se ve svém životě vracet zpět a zpět, dokud si nebudete moci 
vzpomenout i po svém narození na pohlaví, které měli vaši rodiče, když vás 
stvořili. Co tehdy cítili k sobě a k sobě navzájem? Koneckonců jste byli 
jeho součástí, jinak by vás nemohli počít. Jak moc byli v zajetí způsobů a 
mravů své doby nebo reakční vůči nim? 

 
To, co odmítli, vám hodně napoví o tom, co jste dostali. Je stoprocentní 
šance, že jste dostali část nebo většinu jejich zamítnutí. Proto se každá 
generace diví, jak se k tomu ta následující dostala. 



Ale jak se vrátit do něčeho, co necítíte ani si nepamatujete, když v sobě 
nemáte nic, čemu byste mohli věřit, že to víte? Jedním ze způsobů je zkusit 
si nechat vysvětlit od Prvních rodičů, a pak, až budete vědět, co potřebujete 
vědět, můžete riskovat, že se trochu pohnete, a tento malý kousek se bude 
stávat víc a víc. 
Ztraceni od Světla, které potřebujete, se kolem Mne všichni tak úzkostlivě a 
s očekáváním točíte, protože si myslíte, že vám konečně možná otevřu 
dveře a dám vám trochu Světla, které tam bylo tak dlouho ukryto. 

 
Zhluboka se nadechněte; vaše pocity jsou v pořádku. I když to možná ještě 
nevíte nebo si nejste jisti, konečně jste našli ty správné dveře a máte pravdu, 
a vždycky jste měli pravdu; jsou to dveře do mé ložnice. 
Necítíš se po tak dlouhé době, kdy se zdálo, že tě nechci mít nablízku, 
divně? Po tak dlouhé době, kdy jste ode Mne slyšeli, jak říkám, stejně jako 
vaši otcové: "Nechte mě na pokoji, potřebuji od vás prostor, dopřejte mi 
soukromí," a kdy jste předstírali, že vás nevidím a vy nevidíte Mne, protože 
se na vás nedívám a vy se nedíváte na Mne. 

 
Po tak dlouhé době, kdy jsme zužovali spektrum Našeho vnímání, abychom 
si vytvořili iluzi soukromí a ochránili to, co jsme cítili, že není bezpečné 
nebo pohodlné nechat ostatní vidět, mě nyní slyšíte, jak se obracím a říkám: 
"To je v pořádku, uvolněte se, buďte skuteční, je nový den." Po tak dlouhé 
době udržování této mezery mezi tebou a Mnou tím, že jsme se nezmiňovali 
o tom, co jsme si mysleli, že nemáme vidět, ti říkám, že si uvědomuji, že 
musíš vědět, co jsem se snažil udržet skryté, ale co se přesto odehrálo mezi 
tvou Matkou a Mnou. 

 
Vím, že to se mnou nebude snadné, ale není ti po tak dlouhé době smutno 
po rodičích, kteří tě opravdu vidí, milují a přijímají tě takového, jaký jsi? 
Pokud ano, chci, abys Mi to přiznal. Dát ti Světlo není jen otázkou otevření 
Mých dveří. Je to také otázka toho, zda dokážeš ustát to, co tě čeká, až se 
setkáš s odrazem, kterému budeš muset čelit, pokud ti otevřu Své dveře 
ještě více než dosud. 

 
Chci, abys Mi přiznala své pocity, pokud chceš čelit tomuto zamyšlení. Co 
k tomu cítíš? Protože, ano, kdysi dávno jsem tě opravdu uspal, uprostřed 
noci, když jsme se s tvou Matkou bavili. 



strašný boj. Vyhnal jsem tě ven, protože jsi měl strašný strach, a proto, 
jakkoli jsi chtěl vědět, co se tu děje, máš také strach z toho, co bys mohl 
vidět a slyšet, co bys mohl cítit a čím bys mohl být. 

 
I když se ti to nelíbí, chci, abys Mi naslouchal a dovolil Mi, abych ti 
poznávacím způsobem řekl některé věci, které jsi dosud neznal. Budu nyní 
mluvit o tom, co bych nikdy neřekl, a to, co od tebe žádám na oplátku, je, 
abys Mi dal co nejopravdovější odpověď, jakou můžeš, a dal Mi poznat, jak 
jsi oddaný tomu, abys to se Mnou uzdravil. 

 
Začněme tím, že se ohlédneme za svými životy a zjistíme, zda jste si 
všichni kladli stejné otázky, nebo ne, zda jste měli stejné pocity, nebo ne, 
zda jste měli stejné skryté obavy z nedostatku lásky, nebo ne, a především 
zda jste měli stejný životní úděl; nefunkční rodiny, které vás nemohly 
nechat vyrůst, abyste poznali sami sebe, protože v těchto rodinách se 
nevědělo nic o tom, jak poznat, kde láska byla příběhem s obrázky, které se 
nikdy nenaplnily, ale místo toho zůstala něčím příliš vzdáleným a těžko 
dosažitelným pro vás malé; něčím tak nedosažitelným, že jste se přestali 
snažit najít to, co jste nikdy nepoznali a nemohli najít, protože jste začali 
věřit, že to pro vás nikdy nemůže být pravda. 



STRACH PROJEVUJÍCÍ SE JAKO VYHÝBÁNÍ SE 
 
 
Nemohli jsme snést, abyste se do nás neustále naváželi, chtěli vidět každou 
naši maličkost a pak nás odsuzovali, když jste nám nerozuměli. 

 
"Viděli jste, co jí udělal? To se mi nelíbí! Slyšel jsi, co Mu řekla? Nejraději 
bych jí dal facku!" Pak by vaše jazyky mlaskaly, mlaskaly, mlaskaly. Už 
chápete, proč jsem vás odstrčil? Váš nátlak byl pro Mne se vším ostatním 
příliš velký. To jsem od Svých dětí nechtěl, potřeboval jsem si odpočinout 
od neustálého tlaku odsuzování a nekonečných dotěrných otázek, jak žít v 
Projevu, jak milovat a jak vycházet v životě i mezi sebou. 

 
Už nikdy jsem nemohl spát s matkou sám. Vždycky jsme měli děti, které 
Nás obtěžovaly, abychom měli víc společnosti, víc mazlení, a zbytek znáte. 
Dnes to dělají všechny děti. Instrukce, jak se mají chovat, dostanou ještě 
před narozením; všechny projdou testem a odpověď zní ano, čas na spaní je 
nejlepší, aby si rodiče neodpočinuli. Když jsou pak druhý den ráno rodiče 
nevrlí a unavení, můžete si přispat, zatímco oni bláhově vstávají a vyřizují 
záležitosti, o kterých se domnívají, že je musí udělat, aby se o vás mohli 
postarat, místo aby zůstali v posteli a odpočívali s vámi, aby i oni byli v 
noci připraveni zvládnout vás a to, co pak budete dělat, protože, ano, uhodli 
jste, hned další noc budete odpočatí a připravení svádět s Námi další boj s 
dobou spánku a všemi hrůzami, které vyvolává, otravovat a naléhat na nás, 
abychom udělali maximum, co můžeme, a nikdy neusnuli, dokud nám 
nezbude než udržet oči otevřené dost dlouho na to, abychom si navzájem 
řekli, že takhle to nepůjde. Musíme si odpočinout. Budeme si muset najít 
jiný čas, abychom se pokusili být milenci. 

 
I když jste nám všichni znemožnili mít další děti, slovo "milenci" by nám 
sotva vyšlo ze rtů, oba bychom cítili, že nemůžeme riskovat, že budeme 
milenci, dokud nepřijdeme na to, jak nemít děti! 



Pokud si myslíte, že to zní neláskyplně, uvědomte si, že je div, že vás 
všechny neudusili nebo vám jinak nedovolili přežít. Jakkoli jsme byli 
zdrceni a nedokázali jsme vás zastavit, měli jsme pocit, že jsme se stali 
rodiči příliš brzy, zachváceni našimi hormony ve vlně nezastavitelného, 
několikanásobného zrození duchů, kteří všichni potřebovali domov. 
Měli jsme takové sny o tom, jak by to mezi námi mohlo být. Když jsi přišel 
Ty, přijali jsme Tě a Naše sny se musely stát sny o tom, jak bychom Tě s 
Našimi omezenými prostředky mohli zaopatřit. 

 
Sami jsme nevychovávali a vycházeli jsme z tak rozdílných názorů, že jsme 
se málokdy, pokud vůbec, dokázali shodnout na tom, jak vás vychovávat. 
Někdy jsme byli zoufalí a přemýšleli jsme, co všechno bychom mohli 
udělat, abychom se tě zbavili, stejně jako to často dělají rodiče na Zemi. Ale 
kdykoli jsme pomýšleli na to, že bychom se tě opravdu chtěli zbavit, nikdy 
jsme to nedokázali, protože jsi tam najednou vypadala tak roztomile a spala 
jsi tak blaženě, nebo sis jinak tak hezky hrála, že jsi nám připomínala lásku, 
kterou jsme k tobě chovali. 

 
Proč sis tohle chování nechával jen na chvíle stresu, zatímco po zbytek času 
jsi nás obtěžoval, tlačil na nás a ubíjel nás téměř k smrti, mi vždycky 
připadalo jako velká záhada. Matka mi vždycky chtěla říct, že to bylo proto, 
že jsi cítil Náš hněv a bál ses ho. Moje neustálá odpověď na to zněla: Proč 
jsi to tedy necítil dřív, než k tomu došlo? Pokud se tě nemohu zbavit, 
protože tě miluji, a pokud je tato láska skutečně pravdivá, proč bych pak tak 
často, znovu a znovu, plakala nad tím, proč mi nebylo lépe s tebou? 

 
To je odpověď, kterou musíme všichni najít, a abychom ji našli, musíme se 
vyrovnat s realitou. Abyste to mohli udělat, budete se Mnou muset být 
opravdovější, jinak nemohu riskovat, že vás na toto místo pustím. Nemohu 
s tebou jít dál, než jsi ochoten a schopen jít se Mnou. Kdykoli jsem to 
udělal, vždy jsi to, co se ti stalo, svedl na Mne. 

 
Kdysi dávno jsem tě vyřadil, protože jsi nebyl dost chápavý na to, abys mi 
byl tak blízko. Nyní je to stále stejné, ale opět se ti snažím poskytnout 
nějakou pomoc. Pokud mi chceš ukousnout ruku, protože si myslíš, že se 
chovám nadřazeně, když se ti odvažuji učinit tuto nabídku tímto způsobem, 
ustup, dokud nevyjádříš tolik vzteku, kolik jen můžeš. Pokud máte hrůzu, 



musíš to také posunout, protože Mé Světlo ti nechce udělat více prostoru, 
abys Mi byla blíž, než je pro tebe dobré, což, jak bych chtěl, abys věděla, je 
také to, co je Mi příjemné. Když si dovolíte posunout se zpět, když to 
potřebujete, možná vás nebudu muset znovu vyhánět. 
Pokud se nedokážete pohybovat Mou rychlostí, nejste Mé Světlo, ale 
projevený Duch. To je v pořádku, ale vyrovnat se s tím pro tebe nebude tak 
snadné, protože jsi tak dlouho trval na tom, že jsi Mé Světlo, a věřil jsi, že 
je to pravda, protože se ti dařilo držet Mě u sebe na úrovni. To je vinný 
rodič, a ne Mé Světlo, jak se nyní pohybuji. Jsem velká mlhovina 
rozpínajícího se Světla a jediné, o co vás žádám, je, abyste v ní, případně 
mimo ni, našli své správné místo. Tak pojďme. 

 
Když jsme se vás poprvé pokusili přesunout zpět, pro některé z vás to 
znamenalo velkou bouři hněvu Matky. Poté jsem zkusil rozumný přístup, 
ale nic z toho nepřineslo skutečnou změnu. Stále jste neposlouchali a 
zapírali, až si tady myslíte, že si nepamatujete tu dávnou noc, kdy jsem vás 
vystrnadil a zavřel dveře Naší ložnice. Všichni byste ale měli vědět, že od té 
doby jsi to opakoval, od té noci, kdy se tví rodiče rozhodli, že už s nimi 
nemůžeš být v pokoji, protože chtějí mít své soukromí na vlastní konverzaci 
a na sex. 

 
A v noci, kdy vás vykázali z pokoje, se stejně jako My snažili zadržet hluk, 
který chtěli způsobit, a zároveň poslouchali, jestli jste opravdu v pořádku, 
protože většina z vás plakala a strašně se bránila. dělali jsme si starosti, 
jestli vám ostatní nedělají potíže nebo vám nepomáhají, a My jsme se báli, 
jestli někdo z vás nebo všichni nevylezou z postele a neproplíží se zpátky 
chodbou, nepřitisknou uši na dveře nebo na zeď nebo se nepokusí 
nakouknout otvorem v zámku nebo nevidí škvírou mezi podlahou a dveřmi. 
Je pravděpodobné, že vaše matky za vás lobbovaly a z jejich pohledu viděly 
vaše otce jako poněkud bezcitné a kruté, protože vaše matky nenacházely v 
sexu stejně velkou přitažlivost, jakou pociťovali vaši otcové. 
Je pravděpodobné, že se k vám vaše matky obracely spíše proto, že jste byli 
malí a měli jste jemnost, která jim chyběla u otců, které jste měli vy. To 
vedlo k tomu, že se zpočátku hádaly, nakonec spaly odděleně a spousta 
viny se přenášela na vás. 



 

Občas jsme si mysleli, že s vámi prostě není něco v pořádku. Jindy jsme si 
mysleli, že to byly nešťastné geny, které jsme ti dali, nebo nějaká chyba, 
kterou jsme udělali při tvé výchově. Snažili jsme se a snažili jsme se ti to 
vynahradit, ale prostě jsme nevěděli, co si s tebou počít. Ať jsme udělali 
cokoli, o čem jsme si mysleli, že ti pomůže, nikdy ti to nepomohlo na 
dlouho. Ať už jsme si mysleli, že jsi získal cokoli, brzy jsi o to přišel. 
Choval ses, jako bys prostě nevěděl, jak si to udržet. 
Choval ses, jako bys prostě zapomněl na to, co jsme pro tebe udělali, a ať 
už to bylo cokoli, nestačilo ti to. 

 
Nikdy jste nechtěl, aby tyto ztráty byly přičítány vám. Vždycky za ně mohl 
někdo jiný, kdo na vás "měl spadeno". Čím víc jsme se ti snažili pomoci, 
tím víc jsi Nás ždímal a jako by sis nevšiml, jak málo Nás těší, že ti tolik 
dáváme, jen abychom slyšeli tvé neustálé tvrzení, že jsme pro tebe nic 
neudělali, protože tvůj život zůstal pořád stejný, nešťastný a nešťastný, a 
proč jsme to za tebe nenapravili, protože od čeho jsou přece rodiče? 

 
Matka a já jsme se obviňovali navzájem. Tady jsi nám pomohl, protože ať 
jsme dělali cokoli, vždycky jsi říkal, že to neděláme pro tebe, ale pro sebe. 
Sotva jsme se k tématu o tobě navzájem dokázali přiblížit. Báli jsme se před 
vámi přistupovat k otázkám, co k vám skutečně cítíme, zvláště když Naše 
pocity vůči vám nebyly láskyplné. Celodenní tlak z Vaší strany v nás 
vyvolával pocit, že si nedokážeme najít chvilku pro sebe, a protože jste se 
od Nás nikdy příliš nevzdalovali, snažili jsme se do těchto pocitů celý den 
nepronikat. Večer pak začínala bitva o to, čí potřeby ještě nebyly dostatečně 
uspokojeny, kdo ještě nebyl připraven jít spát, protože si chtěl ještě hrát, 
koho nenapadlo nic jiného než nás celý den sledovat, ale teď byl najednou 
zaneprázdněný a nemohl s tím ještě přestat, kdo nemohl spát, protože prostě 
nebyl unavený nebo připravený, a co všechno jsi ještě chtěl, abychom pro 
Tebe udělali, co jsme ještě neudělali. 

 
Soucit byl to poslední, co jsme od tebe očekávali, protože jsi vždycky viděl 
věci ze svého pohledu, a z něj jsi vždycky dával jasně najevo, že cokoli 
bylo špatně, bylo zděděné. 



od nás a nebyla to vaše chyba. Samozřejmě, že to všechno bylo vyhýbání se 
hrůze z noční tmy, protože mezera neměla světlo, a hrůze z toho, že kdybys 
usnul nebo Nás nechal o samotě, měli bychom právě čas si s tebou 
promluvit, a hrůze z toho, co bychom pak mohli udělat. 

 
Tak často, Padli jsme do postele příliš pozdě na to, abychom byli milenci. 
Byli jsme příliš unavení a nespokojení, než abychom k sobě měli vztah, až 
tlak přerostl ve velkou hádku, kterou před tebou nešlo utajit, i když jsme se 
o to určitě snažili. Později jsme si říkali, jestli se ještě milujeme, když jsme 
si dokázali najít čas na hádky, ale ne na milování. 
Báli jste se, že se přiblížíme k pocitům, o kterých jste se obávali, že k vám 
nejsou láskyplné, a co bychom pak mohli udělat. Také jsme samozřejmě 
zkoušeli všechno, co jsme věděli, abychom se vyhnuli konfrontaci s těmito 
Našimi pocity vůči tobě, až se nyní stalo tak strašně smutným, že to, co 
jsme tak dlouho skrývali, protože jsme si mysleli, že je to tak strašně 
špatné, nyní tak jasně vystupuje na povrch, jako by už nebylo kam to 
schovat a nic jiného to nemohlo udělat. 

 
Kanalizace a skládky se plní a moře se rychle mění v moře bahna. Země je 
celá otrávená a vzduch je mrtvý. Zvířata páchají sebevraždu rtutí, kadmiem, 
rozlitou ropou a olovem. Ta, která ještě neodešla, budou brzy mrtvá, 
zatímco vy stále sedíte, modlíte se a děláte to, co jste vždycky dělali, abyste 
se vyhnuli hrůze, místo abyste cítili to, co se muselo přihlásit už tak dávno 
v noci v Naší ložnici, když jsme ve své vině a zmatku vyhověli vašemu 
strachu, protože jsme prostě neviděli žádný způsob, jak by bylo správné to 
neudělat. 

 
Dávat najevo Naše skutečné pocity Nám připadalo, jako by tě to strkalo do 
černé díry. Jak jsme tě jako milující rodiče mohli nutit jít do něčeho, co tě v 
noci tak děsilo, že jsi nemohl spát, protože ses bál tmy a všech svých 
hrozných snů? Když jsi Nám řekl, že se ti zdají sny o pekelné díře, které 
jsme se báli, Matka tě nemohla donutit jít spát, aniž by tě alespoň držela u 
sebe. A tak jsme vás nechali spát tak blízko, jak jen to bylo možné, abyste 
se k Nám a někdy i mezi Nás přivinuli. A pokaždé, když jsem se vás 
pokusil uspat, jste se znovu vrátili a odráželi všechny Naše pochybnosti s 
důvody, prosbami, žadoněním a výmluvami, proč jste vy a vaše potřeby tak 
strašně naléhavé, důležité a výjimečné, že si zasloužíte výjimku z manifestu 
Rodičů, který vás vyklízí z 



Jejich pokoj a dopřát jim trochu prostoru, klidný spánek, možnost cítit k 
sobě lásku a povídat si, aniž by je rušily děti klepající na dveře ložnice s 
důvody, prosbami, žadoněním a výmluvami, pláčem s nočními můrami, 
příšerami na útěku, potřebami do koupelny, a když to nezabralo, 
nebezpečnými příznaky a děsivou nemocí. 

 
Tvoji rodiče tak zhubli a opotřebovali se, ale ty ses choval, jako by sis toho 
nevšímal víc než v den, kdy ses narodil. Rodiče prostě stárnou, všichni 
takhle vypadají, není nic, co bychom my děti udělaly špatně. Jediné, co si 
pamatuješ, je, že jsme ti zavřeli dveře před nosem, a jak jsme mohli, když 
tvé problémy v noci byly takové? 

 
A přesto jste se k Nám vrátili s tím, že prosím, to jsou ty noční můry, nebo 
cokoli jiného. Jen nás nechte spát na podlaze. Další noc to bylo o něco víc, 
až jsi byl brzy zase tam, kde předtím. 

 
A tak jsme trpěli a bojovali dál a dál jako rodiče, kteří neměli mít žádné 
vlastní potřeby. Od prvního dne Původní příčiny až dodnes se nic 
nezměnilo. Nikdy jste nedospěli ani nebyli připraveni opustit domov, ale 
nenáviděli jste Nás za každou Naši vlastní potřebu, kterou jsme kdy 
projevili, nebo za jakoukoli hranici, kterou jsme kdy dali najevo. 

 
A tak jsme trpěli a bojovali dál a dál jako rodiče, kteří nemají žádné vlastní 
potřeby, nepotřebují odpočívat ani jíst, koupat se ani se v klidu převlékat, a 
kteří tě koneckonců, jak říkáš, neměli mít, dokud jsme nebyli připraveni. 
Vždycky jste na nás pohlíželi jako na neschopné Rodiče, obviňovali jste nás 
a vy jste nás obviňovali, protože jsme neměli možnost vědět, jak to udělat, 
protože jsme to nikdy předtím nedělali. Pro odpovědi jsme měli jen sami 
sebe, abychom je prozkoumali. Nemajíce rodiče, kteří by Nás vedli nebo se 
o Nás starali, snažili jsme se najít útěchu jeden v druhém. Neměli jsme 
nikoho, kdo by to předtím dělal, kdo by nám dal vědět, že máme sex nebo 
že sex vede k dětem; dělali jsme jen to, co Nám bylo příjemné. Snaha cítit 
se dobře byla to jediné, co jsme si mysleli, že děláme, dokud se z vás všech 
nestala tak časově náročná záležitost, že i chvilka mezi Námi se stala těžko 
uchopitelnou bez mrzutých malých dětí, které křičely o všech potřebách, 
které měly. 



Začal jsem se bát Matky i jen dotknout, protože jsem se bál, jaký výsledek 
později zjistím, většinou to, že Ona bude opět Matkou. 

 
Začala se bát, že je pro mě kletbou, která vše, co jsem jí dal, a každý náš 
společný sen proměnila v utrpení. Někdy jsme byli tak zběsilí a unavení, že 
místo abychom se tloukli, tloukli jsme se navzájem. 

 
A tak jsme trpěli a bojovali dál a dál, obviňovali sebe i jeden druhého, 
abychom příliš brzy zjistili, že ať jsme pro vás udělali cokoli, nikdy to 
nestačilo na zmírnění pocitů, které jsme se všichni snažili neobjevit. 

 
Kdykoli jsme si našli pár klidných chvil, kdy jsme se shodli na tom, že je 
třeba tě přesunout zpět, a to rychle, než dojde k dalším škodám, čelili jsme 
tvému obviňování. "Chceme, abys šel do svého vlastního bytu," říkali 
bychom. 

 
Pak se na vás zlobí. "Jsme rádi, že můžeme jít. Nemůžeme se dočkat, až 
pojedeme. Být s Tebou není taková legrace. Stejně se nám to nikdy moc 
nelíbilo!" 

 
"Nevyhodíme tě. Jen tě žádáme, abys ustoupil o kousek dozadu a dal Nám 
trochu prostoru," řekl bych. 
Ale vaše reakce by přesto byla tak extrémní. Po téměř nulovém projevu 
emocí jsi najednou bouřil a zuřil, aniž bys mě slyšel. Když jsem se 
opakoval, neposlouchala jsi, tak jsi byla zaneprázdněná, že jsi křičela, jako 
bych tě žádal, abys navždy odešla z domova a už nikdy se se Mnou 
nesetkala. 

 
Zdálo se, že tvá láska pro Mne neexistuje, a křičela jsi věci, které Mi měly 
dát najevo, že jsi Mou lásku také nikdy neviděla jako lásku pro tebe. "Díky 
moc za nic! Vím, že Mě nechceš mít nablízku! Proč jsi mě vlastně vůbec 
měl?" 

 
Zatímco jsem o tom přemýšlel, ty bys s tak bojovným výrazem křičel: "Kéž 
bys mě nikdy neměl! Jsem z tvého místa pryč!" 



Ta situace mě tak rozzuřila, že ve mně něco prasklo a měl jsem chuť ti 
jednu vrazit. Ale neudělal jsem to. Pokud jsem někdy zvedl ruku, zdálo se, 
že je to tvůj signál, abys začal znovu křičet, jak víš, že tě nemiluji. 

 
"Jen do toho, uhoď mě. Dokaž, co jsem už řekl. Nemiluješ mě. Do toho! 
Uhoď mě! Vždycky jsem věděla, že to v sobě máš! Vždycky jsem věděl, že 
to chceš udělat! Do toho! Ukaž mi, že jsi ten blbec, o kterém jsem vždycky 
věděl, že jsi!" 

 
Ovládl jsem se a stáhl ruku zpět. "Nedělej mi laskavosti," byla by tvá další 
chytrá poznámka, obvykle vykřikovaná z jakýchkoli dveří, které 
představovaly tvůj nejlepší únik. 

 
Když došlo na tyto scény, matka se zhroutila a obhajovala vás. Vždycky by 
tvrdila, že jsme udělali chyby a že to není vaše vina. Jen jsme tě potřebovali 
pochopit a více nebo lépe milovat. Pak by řekla: "Souhlasím s Tebou. Chci, 
aby odešli, ale chci, aby odešli dobrovolně a šťastně." "A co ty?" zeptala 
jsem se. 

 
Cítil bych se zrazený, jako by se obrátila proti mně a proti dohodě, kterou 
jsme uzavřeli, abych tě postavil na správné místo, aby ses mi vyhnul, a dal 
ti najevo, že vládnu já. 

 
Byl jsem na Matku rozzuřený, ale nechal jsem ji zvítězit. Stáhl jsem ruku 
zpět a nevyháněl tvůj ocas z domu, jak jsem viděl, že to dělá můj hněv. 
Místo toho jsem se styděl za to, co vypadalo jako Mé vlastní provinění. 

 
Jak jsem mohl žít tak manipulován a ovládán svými vlastními dětmi na 
svém vlastním místě? Přesto mi připadalo, že když jsem tě vykázal ven, i 
kdyby to mělo být jen v noci do tvého vlastního pokoje nebo jen venku na 
hraní za denního světla, bylo to bezcitné, že jsem tě vykázal příliš daleko. 
Dát tě ven, jak si Můj hněv myslel, že by to mohl udělat, mi připadalo tak 
bezcitné a kruté a jako taková potupa. Selhala jsem jako rodič a hodlala 
jsem to všude inzerovat tím, že tě vystrčím na veřejnost, jako bych říkala: 
"Nezvládám tě!" A to jsem se chystala udělat ti reklamu. 



Ale kdo by vám mohl pomoci lépe než já? Nebyl nikdo jiný, koho bych 
chtěl vidět, jak tě vychovává. Hlavu mi plnily živé obrazy toho, co by se 
pak mohlo stát. Bez ohledu na to, jak moc jsem Tě chtěl dát ven, cítil jsem 
také potřebu Tě chránit. Koneckonců, co by se tam venku mohlo stát? 
Soustředil bych se na to a zadržoval bych v sobě pocity, že Tě chci dát ven. 

 
Dovolil bych ti zůstat blíž ke Mně, než by mi tehdy bylo příjemné, a sotva 
bych souhlasil s tím, abys zůstala, musel bych buď já, nebo Matka říct, že 
potřebujeme a chceme mít své soukromí. Zdá se, že jsme se shodli na tom, 
že si musíš najít své správné místo a nezůstávat tak blízko Nás, abychom se 
nemohli pohybovat, jak bychom chtěli, v Našem vlastním prostoru. 
Problém byl v tom, že jsme tě nemohli plynule přesunout zpět. Ať jsme se o 
to pokoušeli jakkoli, vždycky to vypadalo, že tě přemisťujeme. 
Nejprve to byl vnitřní rozruch, který nám bránil najít klid, který jsme 
hledali, rozruch hlasů, které chtěly mít své slovo, rozruch hlasů, které 
chtěly, aby bylo po jejich, a my jsme si mysleli, že všechny vnitřní boje lze 
vyřešit tím, že je necháme jít vlastní cestou. Ale pak se stalo to, co musím 
bohužel říct, že jste všichni vyšli ven a bojovali a nehnali se z místa. 
Neodstěhovali jste se dodnes. 

 
Měli jsme kvůli tomu spoustu vzteku, ale prostě jsme to nemohli dopustit. 
Stačilo, abychom zvýšili hlas, a vy jste mohli tvrdit, že křičíme, a kdyby se 
Jeden z Nás přestal ovládat a začal zuřit, ten druhý by ho zastavil. 
Kdybychom vás požádali, abyste Nám dali prostor bez emocionálního 
náboje hádky, stejně byste kopali, křičeli a prosili, a dokonce tak žalostně 
žadonili: "Nenuťte mě odejít. Prosím, nedělejte to. Budu hodný. To, co 
jsem řekl, jsem nemyslel vážně. Udělám všechno, co mi řekneš!" Jako byste 
byli týrané děti, které mají být vyhozeny. 

 
"Ale" řekla bych, "vy máte své vlastní pokoje a my chceme, abyste tam 
chodili. Uzavřeli jsme dohodu a chceme, abyste ji dodržovali." 

 
"Na to, abychom byli tak daleko, se příliš bojíme tmy," řekli byste. A tak by 
to šlo den za dnem, sem a tam mezi tvými a našimi prosbami, a nějak ses 
nikdy nevzdálil. 
Vždycky jste tvrdili, že nemáte prostředky na to, abyste se vydali na vlastní 
pěst a žili jako králové a královny. 



My, rodiče, jsme vás přesvědčili, že je to vaše přirozené právo. 
 
Když jsme ti navrhovali, a dokonce jsme na to naléhali, abys to zkusil, říkal 
jsi, že to, co ti život nabízí, je vždycky málo a že je to Naše vina, protože 
jsme ti dali slib, který jsme nemohli splnit. Neměli jsme ti dávat tak 
vznešené sny. 

 
Zdá se, že svět, který jsi tam objevil, je světem nočních můr a zlých snů, a 
mimochodem, nevadilo by nám, kdyby ses na chvíli vrátil domů, abys 
vyřešil nějaké problémy, které tě tuhle potkaly? Můžeš s sebou vzít 
kamarádku a co bude dnes k večeři? Je lednička plná, jsi bez peněz a 
doufáš, že to nevadí. 

 
"Ale vy jste Nás nijak nevarovali; myslíte si, že vaše matka a já nemáme 
nic na práci? Máme plány na celý den, jdeme ven, jen My dva." 

 
"To je v pořádku, nebudou s námi žádné potíže. Jen nech klíč na obvyklém 
místě, a až se vrátíš domů, budeme na tebe čekat. Nevšímej si nás, ať se ti 
necpeme do stylu." 

 
Tolik k našim plánům na romantickou noc, a když není šance na 
romantickou noc, k čemu je dobré mít romantický den? A tak rušíme Naše 
plány v Naší vině a zmatku, který neví, co jiného dělat, a sedíme doma a 
přemýšlíme, jaké potíže tě potkaly ; sedíme a čekáme na tebe. Koneckonců 
nevíme, kdo je Tvůj přítel, a kdybychom si vyšli, Naše myšlenky by byly 
zaměřeny na Tebe. Takže nám nezbývá nic jiného než sedět doma a čekat 
na tebe. 
A když nepřijdeš a konečně zavoláš o měsíc později, řekneš si: "Aha, ten 
den. Říkala jsem si, že nemá cenu volat, vždyť jsi to byl Ty, kdo říkal, že 
vůbec neplánuješ být doma. Ale dneska jsem si říkala, že bych prostě 
mohla..." 

 
A tak jsme společně trpěli a bojovali dál, aniž bychom Nám prokázali 
nějakou laskavost, a jak jsi pohotově zdůraznil, ani tobě. Zdálo se, že jsi po 
většinu času tak bez emocí a tak nenasytně znuděný a nespokojený, že stále 
potřebuješ víc, jiné a nové věci, které by pohltily tvé neklidné, nespokojené 
já. 



Zrodila se pro vás televize, ale ani ta vám brzy nemohla ukázat nic nového. 
Stále více tě fascinoval horor a hrůza, vraždy, smrt a násilný sex, zatímco 
tvůj vlastní ztracený Wills se na to nemohl ani podívat. Pokud někdy 
vypneš televizi, nemáš téměř nic, co bys chtěl dělat, co bys byl schopen 
dělat, a nic z toho, co se ti nabízí, není nikdy dost dobré, aby ti to opravdu 
vyhovovalo. Přesto postulujete uvolnění a pohodlí, které pro vás ve 
skutečnosti není skutečné. 

 
Velké ty není o nic méně zraněné než malé ty, ale pocit viny ti říkal, aby ses 
přestalo chovat jako malé a sobecké, aby ses chovalo jako velké a 
schovávalo malé ty a aby ses už netlačilo do toho, aby bylo po tvém, 
protože jsi chtělo příliš mnoho a tvé požadavky byly příliš velké na rodiče, 
kteří sami nikdy neměli žádnou lásku, kterou by mohli vytvořit, držet nebo 
dát, protože jejich rodiče měli také problémy. Ubohé malé ty, víc roztříštěné 
než ne a bez možnosti se někam obrátit, protože jsi nedokázalo pochopit, 
jak se ti to stalo. 

 
Teď už vím, že potřebuješ vědět, co se stalo mezi mnou a tvou matkou, že 
jsme spolu skoro vůbec nemluvily o ničem hlubokém a vyměňovaly si před 
tebou jen zdvořilosti, formality a nezávazné řeči, a proč jsme sotva 
považovaly za správné spolu mluvit, pokud vůbec, o tak důležitých věcech, 
jako je Náš sexuální život a jaké to bylo v době, kdy jsme tě přivedli na 
svět, jejichž důležitost jsme snižovali natolik, že jsme se snažili, aby sis 
myslel, že tě přinesl čáp nebo nějaká jiná podobná velmi nepravděpodobná 
věc, která nedává smysl, pokud si všímáš Matčina břicha a měnících se 
nálad; zvuky, které vydává, pokud rodí doma a křičí zpoza zavřených dveří 
svého pokoje, nebo nepřítomnost a prázdnotu v domě, pokud souhlasí s tím, 
že odejde někam jinam a nechá se vytáhnout dítě. Když zjistíte, že používají 
drogy, kleště, jehly a nože, jasné světlo, hrubé , ruce v rukavicích a zlé, 
maskované obličeje, vyděsí vás to a přemýšlíte, jestli takhle napadli i vás 
malou. 
Nemáte se ptát ani se chovat, jako byste toho moc věděli. Nesmíš postrádat 
maminku, cítit strach ani moc plakat. Uzavři ji do sebe a pěkně se 
prezentuj. Co by řekli ostatní, kdyby tě viděli, jak se chováš? Doufám, že se 
nesnažíte říct, že miminko nemáte moc rádi. A nevyvolávejte otázku, jak 
jste byla stvořena, ani když se budete muset vrátit do porodnice. Neptej se 
na sex v noci, kdy jsi byla stvořena. Co to má společného s traumatem z 
narození na zemi jako kus ztracené Vůle, jejíž 



Spiritovi ani nepřišlo, že by stálo za to se k němu připojit, dokud si už 
neprošel tím nejhorším. 

 
Pokud to přežijete alespoň trochu nadějně, možná do vás Duch přece jen 
vstoupí, postupně, ale nikdy ne až do konce, protože to by znamenalo 
uvíznout ve slizu a bahně zvratků, plenek, hovínek a čůrání a plakat dnem i 
nocí v osamění, bolestech bříška, vzteku, nudě a vyděšené bídě. 

 
Dusíte se jídlem, které nedokážete strávit, a krmí vás matka, jejíž myšlenky 
se tak rozutekly, že vás krmí, jako by to byla jen další povinnost, kterou 
musí každý den udělat. Nevědomky do tebe cpe jídlo, jak nejrychleji může, 
příšerné věci ze sklenice nebo plechovky, bije tě po zádech, když se dusíš, a 
plácá tě přes pusu, když to vyplivneš, když to dokážeš, a pak ti roztržitě 
poskakuje na koleni po ztuhlém bříšku. Třese s tebou a hopsá a pobíhá s 
tebou ve jménu hry, aby tě uklidnila a zabavila, ale ve skutečnosti se snaží 
odvést pozornost vás obou od tvé strašné vnitřní bolesti, na kterou si musíš 
stěžovat v okamžiku, kdy tě zase položí. A když se ti to někdy podaří 
vykakat, ohrnuje nos, jako bys byl nechutný hulvát , a, sakra, zase 
opruzeniny, no nic, to nevadí, je to normální, mají to všechna miminka, 
takže to znamená, že můžeme ignorovat to pálení a bolest, kterou to 
způsobuje a která tě nutí plakat o to víc. 

 
Je s podivem, že někdo z vás vůbec vyrostl s rozumem a důvtipem, když 
má takové matky, které nedělají nic jiného, než že zatínají zuby, dokud 
jejich děti neodejdou z domu, a pak si stěžují, že jsou samy a proč jim nikdy 
nenapíšete nebo nezavoláte? Není nikdo, kdo by vás vychovával nebo 
dokonce správně krmil, protože vaše matky ve skutečnosti vůbec nejsou 
matky, ale jenom holky, jejichž city také vzaly za své, když byly vystrčeny 
do svého strašného údělu. Dívky, z nichž udělali matky dřív, než na to byly 
připravené, chlapci, o nichž si myslely, že budou stabilnější, než se ukázalo, 
když zjistily, že ze sebe udělaly otce dřív, než na to byly připravené. 

 
A tak svět pokračuje dál a dál, rodiče vychovávají dřív, než jsou připraveni, 
přibývá rodičů, kteří vychovávají dřív, než jsou připraveni. A nikdo neví, co 
jiného dělat nebo jak to dělat, ale nikdo si to nechce přiznat, protože by pak 
mohl pocítit tu strašnou hrůzu z celého toho utrpení. 



Ať děláte cokoli, nikdy to nestačí a celý život cítíte vinu za pocity, které do 
sebe cpete, a tak teď, jak si myslím, že byste mohli mít šanci se zlepšit? Jak 
to chceš udělat, když ti místo, kde žiješ, nedovolí být svobodný a nemůžeš 
se pohnout, abys něco cítil, dokonce ani Já? 
Jsi tak zmatený, že není divu, že Mi nedokážeš naslouchat. Nejprve ti 
říkám, abys odešel zpět, a pak ti říkám, abys odešel zpět přes své životy se 
Mnou. Nejprve ti říkám, že jsi slepý, a pak očekávám, že uvidíš. S Rodiči, 
jako jsme My, není divu, že reagujete hněvivě. 

 
A jak se chceš vrátit tam, kam chci, abys šel, když jsme ti tak dlouho tajili, 
co chceš vědět? Jedním ze způsobů je nechat si o tom vyprávět od svých 
prvních Rodičů, kteří se to před vámi nejprve snažili všechno skrývat; 
Rodičů, kteří si mysleli, že by měli skrývat Svůj vzájemný vztah a ukazovat 
vám jen to, co definovali jako Svou lásku k vám, protože všechna sladká 
slova lásky, stejně jako Jejich boje, nebyly vhodné, správné nebo vhodné 
pro malé děti, aby je slyšely nebo viděly, když už se snažily žít svůj život 
mezi nevyslovenými pocity a skrytými lžemi. mezi strachem a hrůzou, mezi 
láskou a nenávistí a válkou světů, mezi bojem pohlaví a chlapců a dívek, 
mezi útěkem do kouzel víl a elfů, které vám plnily hlavy záchranou králů a 
královen, princů a princezen, a sny a nenaplněnými fantaziemi, v nichž jste 
nikdy nebyli zachráněni nebo milováni zcela správně. 
V noci jste sami se svými malými já, žijete ve strachu z toho, co bylo 
správné, a z toho, co by právě mohlo způsobit další strašlivou hádku mezi 
maminkou a tatínkem za zavřenými dveřmi jejich noční ložnice, která ve 
vás vyvolává všechny ty mrazivé pocity, protože nic není jisté a nic 
nemůžete udělat. 
Chybí ti srdce, které se nikdy nevytvořilo mezi maminkou a tatínkem, a 
chybí ti i láska. 
Říkají, že tě milují, ale nikdy to není správné. Mluví o tobě, jako bys tu ani 
nebyl. Říkají ošklivé věci, které tě vnitřně zraňují. Chovají se, jako by tě 
nikdy neviděli, jen když se chtějí pohádat kvůli maličkostem, jako je 
způsob, jakým nosíš vlasy. Nikdy vám neřeknou nic přímo o věcech, které 
jsou pro vás důležité, jako je váš strach, že vás nemají rádi. 



Když se jich zeptáte, vždycky vám odpoví, že samozřejmě ano, a to tónem, 
který říká: "Co je s tebou, že se vůbec ptáš, jestli to děláme? Copak si 
nevšímáš, co všechno pro tebe děláme?" "Ne. Chovají se, jako by čelit 
strachu, že by to nemuseli udělat, bylo pro vás příliš. Když říkají, že vás 
milují, připadá jim to jako lež, která se přidává ke všem ostatním lžím o 
vílách a elfech, králích a královnách, princích a princeznách a plnění snů. 

 
Zdá se, že se pro tebe plní jen noční můry, noční můry o tom, jak se 
natahuješ po životě, který tě míjí. Vaše sny mají hrůzu, která nikdy nekončí, 
a život se zdá být stejný, tak proč se o to vůbec snažit? Tlačíš to jídlem, 
které, když ochutnáš, tě dusí, a tak to zakrýváš kořením, omáčkami, 
alkoholem, drogami a vdechováním kouře. 

 
Proč věřit v cokoli, co je spojeno s nadějí? Život se nikdy nemůže odehrát 
tak, jak si přejete. Proč věřit ve sny? Proč věřit na skřítky? Proč věřit na víly 
nebo Santa Clause? Žádný z vašich problémů se nikdy nevyřeší. Proč věřit 
v záchranu? Proč věřit v Boha? Proč věřit, že se vám stane něco dobrého? 
Emocionální projevy nepřinášejí nic dobrého. Proč věřit v život? Vždyť se 
řítí do záhuby. Na Zemi už není nic, co by vás mohlo uspokojit. 

 
Není kde žít, aniž by se hodně platilo, a není jak žít, aniž by se hodně 
obětovalo. Tak dlouho jste si mysleli, že to prostě musí skončit, ale nikdy to 
neskončilo a nikdy neskončí, nebo snad ano? Na planetě je nepořádek jako 
nikdy předtím a ztracená vůle je obrovská. Víš to, protože jsi už téměř 
ztratil chuť se o něco pokoušet. 
Bůh mě nikdy neslyší, jinak není skutečný. Nepřipadá mi příliš skutečný. 
Jak mám vědět, že není jen další představa člověka jako Santa Claus nebo 
Peter Pan? 

 
Někteří říkají, že je to neviditelný duch, ale to se říká i o Santa Clausovi a 
Petru Panovi. Jak mám vědět, že není vymyšlený jako všichni ostatní, kteří 
žijí v Pohádkové zemi? 

 
Kdyby pohádková země byla skutečná a já tam žil, bavil bych se víc. O tom 
není pochyb, chtěl bych se bavit víc, ale na mém způsobu života to nic 
nemění. Snažím se najít v životě víc, ale věci, které nesnáším, se nikdy 
nezmění a věci, které miluji, nezůstanou stejné. Všechno mě to unavuje. 
Pokud mám nějakou 



moc, je to obráceně proti mně, nebo je tam venku větší moc a chce mě 
dostat. 
Ať je to cokoli, mám pocit, že to nesnáším. Je pro mě příliš velký a nevím, 
jak ho změnit. Kdykoli se o to pokusím, nikdy se nikam nedostanu. 

 
Potřebuji pomoc. Potřebuji, aby Bůh byl. Pokud Bůh existuje, kde je a proč 
se tak trápím? Je snad někde "tam venku", kde mi nemůže pomoci? Je snad 
nějakým velkým zdrojem života, který nemá žádné tělo kromě toho našeho? 
Pokud ano, znamená to, že je jen kombinovaným vědomím člověka? Je 
snad uvnitř mě? Pokud je Bůh mnou, jak mi může pomoci víc, než už mi 
pomohl? Pokud je Bůh jen námi, proč tedy uctíváme sami sebe? Pokud 
jsem Bůh jen já, pak nemám žádného Otce, který by mi mohl kdy pomoci. 
nebo je to nějaká větší bytost někde na trůně, která nám není zjevena, 
protože nikdo nebyl schopen pohlédnout do její tváře? V tom případě si 
říkám, jestli je stejně osamělý jako já. 

 
Nelíbí se mi pocit, že se k Němu nemůžeme přiblížit, a nelíbí se mi pocit, že 
není ničím jiným než člověkem. Nelíbí se mi pocit, že Ho nemohu cítit ani 
v sobě, ani ve své blízkosti. Ale co na tom záleží, pocity nepřinášejí nic 
dobrého. 
Kdyby to bylo všechno a ne buď a nebo, to by mi vyhovovalo nejvíc, ale 
nikdo mě nikdy nebere vážně, když se snažím říct, že je to všechno a ne 
buď a nebo. Kdybychom měli evolučního Stvořitele, pak by se věci mohly 
zlepšit. Přežití nejsilnějšího je jenom bestie, zatímco staticky dokonalý Bůh 
sedí nedosažitelně na svém trůnu. Je tu mezera, kterou bych rád zacelil, ale 
bojím se doufat, protože vždycky ztroskotám a skončím sám. 

 
Proč nemohu vidět Boha? Proč neslyším, co mi chce říct? Proč musí 
vždycky zůstat takhle vzdálený a mluvit prostřednictvím několika lidí, kteří 
říkají, že je to jeho slovo? Nikdy si nejsem jistý. A proč On má tak málo co 
říct, zatímco lidé, které znám, mluví každý den celý den? Někteří, kteří 
říkají, že mluví za Něj, jsou nazýváni proroky a někteří blázny. Definice 
toho, který je který, zůstává mlhavá, protože někteří, kteří jsou dnes 
nazýváni svatými, byli zpočátku nazýváni blázny. 
Pokud je Bůh neviditelný Duch, jak říkají, pak asi nevěří tomu, co sami 
říkají, protože všemohoucnost znamená, že může být viděn, když chce, a 
také nás donutit, abychom slyšeli, co má na srdci, pokud nejsme my jím, a v 
tom případě není nic víc než to, co máme na srdci my. Zajímalo by mě, jak 
to je. Pokud se někdy nějaký duch nazve Bohem a snaží se mluvit skrze 
člověka, je to 



hlas je odmítán jako představa, šílenství nebo "dotek v hlavě". Není to 
ostuda a hanba tvrdit, že slyšíme to, co ostatní neslyší! Ten člověk se 
zbláznil! 

 
Jak mohu vědět, co je pravda a co ne, když se zdá, že tolik lidí nemá rozum 
a jejich ústa jen blábolí. Kdo pozná rozdíl mezi nesmyslem a smyslem. 
Slyšet něco nového zanechává ve většině lidí strach , a protože nevědí, co 
dál, říkají, že to ukáže čas. Ale mně se nelíbí, že stárnu a tak pozdě se 
dozvídám, co mám dělat. 

 
Když pak dlouho poté něco, co bylo řečeno, přece jen dává smysl, je to 
prohlášeno za "úžasnou milost", která nikdy není tak rutinní, aby se dala 
nazvat samozřejmostí. Pokud je zvěstována jako velkolepá návštěva shůry, 
místo aby byla vzrušující, činí ji nudnou a všední obřady a proslovy plnými 
řečí o nikdy nepocítěné lásce a příliš brzy nesplněných slibech. 
Svatí jsou vyvýšeni ve jménu lásky a učí se, že pouze disciplinovaní, 
studovaní a přizpůsobiví jsou vhodní či způsobilí pro Jeho svatou milost; 
pro nás ostatní je vyloučení naším pravým místem. Na našem životě se nic 
nemění. Nikdy nás nenapadne, že bychom měli být k druhým láskyplní, a 
tak se neodvažujeme stěžovat si. 
Ach, pozemšťané, říkají, Bůh se diví, že se nikdy nemůžete naučit být 
šťastní, když víte, že svaté postavy, jako je královská rodina, žijí dobře na 
nějakém vzdáleném místě a symbolicky se objevují, aby rozdávaly svatou 
milost před tak velkými davy, že jim sotva vidíte do vzdálených tváří. 
Dělají to pro dobro vás, kteří se nedokážete naučit být šťastní s drobky z 
talíře bohatého člověka a mávnutím ruky ze vzdálené tváře. Proč se 
nedokážete naučit být šťastní z toho, co je vám dáno? Kdybys dostal víc, 
nebyly by dary výjimečné, ale běžné. 
Ach, vzdychejte, jak chcete, musíte se smířit se svým osudem a kát se ze 
svých hříchů, než bude pozdě, nebo to všechno zavrhnout a vydat se na 
vlastní pěst, vzpurní, reakční, bez podpory a tak osamělí, nikdy nenajdete 
místo, které by vám dlouho vyhovovalo, nikdy nenajdete místo, které by 
vám připadalo jako domov, podezřívavě, nepohodlně se potácíte, zdánlivě 
nezodpovědně a nekonečně dlouho z místa na místo, nikdy se neodvážíš 
ukázat pocity, které skrýváš za svou prezentační tváří, pocity, o které jsi 
přišla dřív, než jsi věděla, že je máš, protože jsi je skrývala, když tě máma s 
tátou okřikovali a haněli, říkali ti, že jsi moc špatná, když se chováš tak, jak 
se chováš, a máš takové pocity, jaké máš. 



"Proč, jen si pomysli, co by řekli ostatní, kdyby tě viděli nebo slyšeli, jak se 
chováš?" 

 
Vaši rodiče formovali vaše chování tak, aby vyhovovalo pocitu viny. 
Formovali vaše chování, jak se jim hodilo, a udělali z vás své loutky, ještě 
než jste začali sedět. 
Mávali vám rukama na pozdrav a na rozloučenou, aniž by se vám 
obtěžovali říct proč, a hýbali nohama, abyste mohli chodit, aniž by počkali, 
až to budete chtít zkusit. Říkali vám, kdy se máte usmívat a koho políbit, 
aniž by se obtěžovali zjistit, jestli se na to cítíte. Často vás napomínali, 
abyste neplakali, a než jste se nadáli, pochodovali jste životem, aniž by se 
obtěžovali všimnout si, jestli je to váš život, nebo ne. To vše dělali proto, že 
věřili, že vědí, co je pro vás nejlepší. 
S Vůlí, kterou není snadné najít, nejsi o nic skutečnější než všechny životy, 
které jsi žil jako lež ve velké zámince, že nejsi tím, za koho se vydáváš 
nebo kým chceš být, a že jsi tu jen proto, aby ses zalíbil mamince a 
tatínkovi a všem ostatním, kteří o tom mluví jako o zalíbení Bohu; Bohu, 
který se ti nikdy nemůže zavděčit natolik, aby tě naučil cestě věčného 
života, ale místo toho tě zatracuje pod hrozbou věčného soudného dne na 
konci života, který je zprvu příliš dlouhý a pak příliš krátký, bolestného 
života plného bojů a zápasů, kdy pro něj den za dlouhým dnem dřímeš, 
dokud neuzná za vhodné vzít ti i to, aniž by se s tebou poradil, jestli to tak 
chceš, a z důvodů, kterým nerozumíš, ale které údajně mají něco 
společného s nějakým velkým plánem, v němž je smrt to, co od tebe 
vyžaduje, aby ses dostal k dalšímu kroku toho, co potřebuješ udělat, ke 
kroku, v němž ti slibuje to, po čem jsi vždycky tak dlouho toužil, že už si 
nejsi jistý, jaké by to bylo, kdybys to dostal; lásku a úlevu od bolesti, věčný 
život, který na zemi nikdy nenajdeš a nikdy nevysvětlíš, ale který nějakým 
způsobem získáš v nebi, přiznejme si to, pochybné hodnoty, obývaném 
anděly, o nichž si nejsi jistý, zda se ti líbí, a hrajícími hudbu, která by se ti 
měla líbit, ale která tě ve skutečnosti nedojímá. Je to tak veselé a jasné, že si 
máte být prostě jistí, že tam chcete jít a být jen bílým světlem obklopeni 
bílou na bílé na bílé; příliš jasné, příliš bílé, příliš nudné. Říkají vám, že je 
to nebe, ale jak víte, že to není peklo? 

 
Zatímco peklo je prý opačná cesta, samá temnota a utrpení bez úlevy. 
Světlo a oheň je tam prý buď příliš horký, nebo nevydává žádné teplo. 
Zvláštní je, že všichni lidé v pekle se zdají mít takovou povahu. 



a vkus, taková pestrá společnost, s níž se ti, kdo si myslí, že míří do nebe, 
nemohou srovnávat. 
Co je tam všechny dostalo? Je možné, že nebe a peklo, na které se díváte, 
jsou obrazy ztracené vůle a polarity Ducha, který tam ztracenou vůli 
umístil? Peklo je nekonečné drama utrpení a bolesti, zatímco v Nebi není 
nic než hra na harfy andělů, kteří vypadají všichni stejně. Není divu, že 
postavy v Pekle mají tak dalekosáhlou slávu. Pokud Peklo nemá větší 
přitažlivost, proč (tedy?) národ, který o sobě tvrdí, že je největším 
bohabojným národem na Zemi, slaví Halloween a ignoruje následující 
svátek Všech svatých? 
A proč je zábava, kterou vyhledávají, stále temnější? Netoužíte po jakési 
rovnováze mezi oběma extrémy, kde můžete mít barvu, charakter a šmrnc a 
splnit si své sny tím, že tam najdete nebe? 

 
Místo toho sedíte jako přimrazení na židli a bojíte se pohnout, protože se 
bojíte, že tento krok a jakýkoli jiný krok, který byste mohli udělat, je 
špatný. Jakýkoli krok, který uděláš, může znamenat, že se dostaneš do 
pekla, protože ego je hřích a sláva i bohatství jsou špatná hra. Vzdejte se 
svých cílů, vzdejte se svých tužeb. Všichni si nasaďte stejnou tvář a stejný 
oděv. Žádný rozdíl mezi vámi neznamená žádné oddělování a nepříjemné 
soupeření. Svět je nebezpečný, pekelný a nesmyslný. Nebuďte ze světa! 
Povstaňte nad něj, pak budete rozumní. Budeš jezdit na oblacích v harmonii 
se zbytkem skupiny. Teď je to ta správná hra; žádná vzpoura, žádné 
potřeby, žádné životní touhy, které by zasévaly nepříjemná semínka. 

 
Ale zvládli byste to? Ne, vy ne. Vždycky nedosáhnete tohoto božského a 
osvíceného místa. A nyní ses uvedl do smrtelné nemilosti a dokonce jsi 
riskoval své věčné místo tím, že jsi uvažoval o tom, že by Bůh mohl mít sex 
ve svém soukromí. To je ještě horší než naznačovat, že máma a táta měli 
sex ve svém pokoji, když říkali, že odpočívají. 

 
Dříve platilo, že sex pro zábavu nás pošle do pekla. Nevzpomínám si na 
žádné velké prohlášení, které by to změnilo. Řekl někdy někdo, že sex pro 
zábavu znamená, že nás čeká nebe? Mění se Boží požadavky s tím, jak se 
mění společnost? Nikdo mi nikdy neřekl, že andělé v těch mracích skrývají 
něco, co my nevidíme. V nebi není žádný sex. 



vášeň, žádná touha po těle v andělově sladké tváři. Na tom nebeském místě 
se nedějí žádné doteky, žádná skrytá nahota, žádné ruce, které by po něm 
toužebně sahaly, žádné dráždivé choutky. 
Ale počkejte chvíli! Nejsou někde náboženství, která ukazují Boha, jak 
souloží s anděly nebo nějakou podobnou aféru? Ale ne, to je zřejmě 
pohanské! Tam by se Bůh, kterého máme my, nikdy nenašel! To musí být 
pohané, ti jsou na to všichni! Bůh, kterého máme my, je nad tím vším. 
Nemůže být stejný Bůh jako náš Bůh a chovat se tak! Nevadí, že podle 
psychologů neodbytné popírání znamená, že skutečnost je opačná. Co oni 
vůbec vědí? 

 
Je tak matoucí poslouchat, co říkají jiné způsoby. Ať je to jakkoli, vždycky 
se najde nějaký jiný názor, který to obrátí na druhou stranu. Potřebujeme 
pomoci najít svou cestu. Koneckonců, od čeho jsou rodiče? Když to 
nevyšlo, doufali jsme, že od toho jsou cvokaři a guruové. 

 
Nedokážeme pochopit smysl ničeho, co si myslíme nebo cítíme. Nemůžeme 
věřit svému vnímání, abychom věděli, co je skutečné. Pokud se cítíme 
dobře, pravděpodobně nás to vede na smrt nebo do pekla. Snažíme se 
ignorovat svůj strach a mít život, který nemáme, zatímco pocit viny nám 
říká, že musíme splnit nesplnitelný úkol a zavděčit se všem ostatním, 
abychom šli do nebe. To je příliš nudné a sebezapíravé na to, aby to byla 
nějaká zábava, ale pokud se znelíbíme ostatním, jejich hlasy se rychle 
sjednotí v jeden hlas, který říká, 
"Jistě víš, že míříš víš kam." 

 
Pokud se nyní budeme bavit, nikdy nepoznáme rozkoše nebe a zábavu, 
kterou tam mají; místo toho nás čekají muka pekla. Nebo odměna přijde 
později, ale Buď tady a teď! 

 
Je to svět plný zoufalství, ale zachovejte si statečnou tvář. Když jsou všude 
mrtví a umírající, upřete svůj zrak k nebi a k Bohu, který tam žije. 
Dostanete se tam jedním rázem, pokud budete činit pokání, ať už děláte 
cokoli. Cože?! Jsme připoutáni ke kolu karmy, které nikdy neskončí? 
Nezblázněte se a nezabíjejte se. To je hřích a potupa, která se trestá tím, že 
tě pošle na to druhé místo, kde tě navždy mučí trestající Bůh, který nikdy 
neukáže svou tvář, ale místo toho zmocní jiného, aby tě mučil místo něj. 



Prohlásil se za vhodného, aby tě odsoudil za úmyslné porušení pravidel, o 
nichž předpokládal, že je znáš; pravidla, která jaksi berou životu veškerý 
život a omezují existenci na Zemi na boj a sváry, které, pokud je snášíš 
vesele po celý život, ti dávají propustku do nebe, kde můžeš být bledý a 
neskutečný se všemi ostatními, kteří s takovým náboženským zápalem 
hlásají velikost Jeho svatého jména a celý den zpívají chvály, aby se přidali 
k Jeho svaté slávě, až se jednoho dne konečně cítíš tak otrávený, když říkáš: 
"Otče Bože, Otče Bože, Otče Bože, buď pochválen." Dále říkáte: "Už mě to 
tak nebaví poslouchat. 
Otče Bože, Otče Bože, Otče Bože, buď pochválen, že už to skoro nechci 
slyšet. A co matky? K čemu jsou matky? Není snad matka součástí Boha? 
K čemu jinak mám dva rodiče? Kde je moje matka v nebi, která se rovná 
svatému jménu mého Otce?" "Vždyť je to moje matka. 

 
Proč, jen dole na chodbě, sex v ložnici zamčené před námi všemi. 

 
Naše Svatá Matka zjistila, že náš Svatý Otec je nedostatečný, a vzala si 
jiného milence, což nám náš Svatý Otec s velkou námahou nedovolil zjistit. 
Nejdříve jsme si mysleli, že máme matku, pak nám řekl, že Boží vůle je 
jeho a že jiná nikdy nebyla. Řekl nám, abychom už o Matce nemluvili a 
neptali se na ni. 
Ale nestýskejte si po mamince, to bude v pořádku. Tatínek je tady, i když 
nemá pochopení pro náš boj, neslyší nás a nevzbudí se, když v noci voláme, 
ani nemá maminčin jemný hlas nebo hebký dotek, ani se s námi v blízkosti 
moc nemazlí. Maminka odešla, nebo zemřela a nechala nás tu? 

 
Její přítomnost či nepřítomnost nazval svou božskou vůlí. Říkal, že naše 
Matka prostě odešla, ale slyšeli jsme, jak Ji vyhnal, a pak už nikdy neřekl, 
že to udělal On. 
Všichni musíme být dobří a už se Ho neptat, jinak by nás mohl vyhnat 
stejným způsobem. 
Všechny nás děsí příběhy, které vypráví o temném, ohnivém místě, které 
nazývá peklem. To musí být místo, kde je maminka, ale nemůžeme si být 
jisti. Říká, že cesta do Jejího pokoje je dlouhá a úzká chodba plná věcí, 
které po cestě nezvládneme; věcí, které by nás příliš vyděsily, kdybychom 
šli touto cestou. Říkal, že by nás dokonce mohli umačkat k smrti, 
kdybychom se pokusili jít Její cestou. Řekl, že je tomu tak proto, že nebylo 
Jejím záměrem tuto cestu otevřít. Ona nechtěla 



chce, abychom ji viděli jednat tak, jak se chovala, když šla touto cestou. 
Řekl, že nás opustila, že nás tam prostě nechala a nestarala se. Řekl, že 
prostě odpadla a nechala nás tam. Jsme příliš vyděšení, než abychom Ji 
hledali, a On řekl, abychom to nedělali, jinak bychom od Něj mohli 
odpadnout stejným způsobem. Ale na tom nezáleží, stejně jsme od Něj 
odpadli. 

 
Řekl, že Mu ubližuje a ubližuje i nám, řekl, že Božská Matka není, a 
dokonce není ani matkou, a proto se nemáme pokoušet projít tou úzkou 
cestou, která vede k Jejím dveřím. Neměli jsme ji následovat ani jít Její 
cestou. Musíme zůstat s Ní a jednoho dne bychom pochopili, proč bylo 
dobré, že odešla. 

 
Pak nás poslal ven, abychom si hráli, a řekl nám, abychom neplakali a 
neplakali kvůli matce, kterou by nikdo se zdravým rozumem nedokázal 
udržet. Ztratili jsme Matku, kterou jsme sotva znali. Řekl, abychom se nad 
Ní nepozastavovali a za chvíli vzpomínka na Ni zmizí. 
Bylo nám ale opravdu smutno a nemohli jsme si hrát. Den za dnem jsme se 
mopovali, až jsme všichni vypadali velmi zabláceně a šedivě. Místo soucitu 
jsme slyšeli, jak náš Otec říká: "Nemám radost z toho, že takhle vypadáte." 
A tak jsme se rozloučili. Museli jsme tedy vstát a předstírat, že si hrajeme. 
Museli jsme se usmívat a vypadat určitým způsobem a předstírat, že se 
bavíme dodnes. 

 
Otec nám nejprve řekl, že se naše Matka jednoho dne vrátí, ale podle toho, 
co brzy udělal, to vypadalo, že to cítí jinak. Nechal odstranit Matčino jméno 
ze všech stránek historie a z jejího zmizení udělal velkou záhadu. Všichni si 
tak zvykli na prázdné místo, kde bývala, že se z něj stalo něco, co jsme už 
nemohli vidět. Řekl, že na ni časem zapomeneme a že musíme pochopit, že 
je to tak lepší. Není tam teď a nebyla tam ani předtím, Její místo už tam 
prostě není. 
Znamenalo to, že nás nadobro opustila, nebo že zemřela a už se nikdy 
nevrátí? Chtěla to tak? Nikdy to nevysvětlil. Řekl jen, že Boží vůle je Jeho 
vůle a od nynějška to tak bude vždycky. Řekl, že nikdy nebyl nikdo jiný 
nablízku a jakýkoli důkaz, který by se kdy našel o Matce v nebi, by popřel 
jako nepodloženou lež. Její místo bylo sníženo na místo matek na Zemi 
nejisté hodnoty a Velká Matka pak nebyla ničím víc než Zemí, na které 
právě teď žijeme. Nehledě na vzpomínky na jakoukoli dobu předtím. 



Někdy si na zemi našel matky i pro sebe a použil je pro své syny, které čas 
od času nazval proroky. Nikdy však tyto matky ani dcery, které měly, 
nenazýval proroky stejně. Pokud některá z nich někdy tvrdila, že něco říká 
v Jeho jménu, její slovo nebylo vyslyšeno ani přijato stejným způsobem. Z 
toho, co chtěla říci, nevzešlo žádné náboženství. 
Mnohem častěji byla upálena jako čarodějnice nebo jinak strašlivě zabita ve 
snaze zdiskreditovat ji a odvrátit lidi od vlivu toho, co říkala. Její bolestné 
sebeobětování bylo tím, co si zasloužila. Neudělalo to z ní mučednici, 
světici ani Spasitelku stejně jako z mužských proroků, kteří takto trpěli. 
Místo toho byla její památka vytěsněna; s výjimkou svaté Johanky, která se 
oblékla jako muž a prosadila se tak, a několika dalších, které ve skutečnosti 
neměly co říct, ale jen sloužily Otci a nechaly ho, aby bylo po jeho. 

 
Otec řekl, že tito proroci nás mají vést, protože jsme zabloudili, ale nebyl to 
on, kdo nás poslal pryč? Dělá, jako by mě neslyšel, a místo toho dál říká, že 
jsme všichni špatné děti, které zabloudily a nechtějí poslouchat, co jim chce 
říct, nechtějí dělat, co chce, a tak se mu líbit, ale protože je tak milosrdný a 
plný lásky, donekonečna nás poučuje z nebe shora. On není špatný učitel, 
jen my jsme tvrdohlaví nebo hloupí. Nikdy se nepřiblíží natolik, aby viděl, 
co je špatně, když cítí bolest nebo naši zlomenou Píseň srdce. 
Naši otcové na Zemi nás také donekonečna poučují a nikdy nevidí do věcí, 
které děláme, aby pochopili, proč děláme to, co děláme. Snažíme se a 
snažíme, ale nikdy nejsme dost dobří. Když jsme 

 
naštvaní, říkáme, že už toho máme opravdu dost, ale pokud nejsme opravdu 
naštvaní, nemůžeme opravdu odejít z domova, protože je to opravdu příliš 
smutné, že jsme tak sami a zdaleka ne tak těžké, jak se zdálo od toho 
dávného dne, kdy nám náš Otec řekl, abychom zmizeli, nebo spíš abychom 
si šli hrát, ale věděli jsme, že nás opravdu posílá pryč a že nás na konci dne 
nezavolá zpátky. 

 
Snažíme se a snažíme, ale nikdy nejsme dost dobří. Nikdy nedokážeme 
dělat to, co říkají proroci, dost dobře. Opusťte svou vůli, ať se stane vůle 
vašeho Otce. 



Když na to pomyslíme, napadne nás jen to, jak mučil svého oblíbeného 
Syna. 
Co s námi udělá, když tohle vyžaduje od svého nejoblíbenějšího? A my 
všichni ostatní jsme stále v průšvihu, přestože Jeho nejoblíbenější Syn 
udělal vše, co bylo v jeho silách, aby nás zachránil. Pokud je utrpení a 
mučení to, co vyžaduje, abychom mu byli nablízku, tak bych se stejně tak 
spokojil s něčím menším. 

 
Přesto náš Otec říká, že ať je to jakkoli těžké, stále se musíme snažit dělat 
to, co říká On, protože cesta je přímá a úzká. Pokud se nám to nepodaří, 
zkoušejte to znovu a znovu. Tak nám možná jednoho dne odpustí a zachrání 
nás před hrozným osudem, který nás jinak čeká. Mnozí jsou povoláni a jen 
málo je vyvolených. Je to soutěžní závod o dar Boží milosti a druhé místo je 
to nejlepší, v co může kdokoli z nás doufat, protože Otec už má svého 
oblíbeného Syna. Nevadí, když se to zvrhne. Buďte milostiví, i když vás to 
odstrčí. Je to jen sourozenecká rivalita. Copak k tomu děti nepřicházejí 
přirozeně? 
Ale počkejte chvíli! Není to náhodou naopak? Není utrpení a mučení tam, 
kde se nachází peklo? Není úzká cesta cestou od Něho? Řekl, že se Ho 
nemáme ptát. Řekl, že se snažíme poznat věci, které jsme poznat neměli. 
Kvůli tomu zřejmě nikdy nemůžeme být požehnaní. Vždy musíme být 
vystaveni zkoušce. Všechno to odsuzování mé osoby mě rozčiluje. Chce se 
mi strčit hlavu do písku. Jsme tak moc špatní, tak nevědomí nebo hloupí? 
Co bude třeba udělat, abych odčinil minulost, kterou si nepamatuji a která 
se tak pravděpodobně odehrála předtím, než jsem se tam narodil. Jsme teď 
dost dobří na to, abychom přišli do nebe a odpočinuli si? Asi ne, protože se 
vždycky cítím srovnáván a nikdy se necítím vyvolený nebo jako ten 
nejlepší. Nikdy nejsem dost dobrý, vždycky se cítím jako něco méně než 
Nebesy poslaný, Nebesy požehnaný nebo Nebesy spoutaný. 
Doufám, že mám Otce na nebesích, který mi posílá pomoc, ale většinou si 
myslím, že ne, protože kolem sebe vidím jen další a další lidské nemoci a 
bídu, jako by na tom všem, co vidí, nebylo nic, co by stálo za odměnu. 
Pokud to vyžaduje, proč to nikdy není 
Dostatečné? 

 
Ego je hřích, takže ti, kdo se povyšují, musí platit ďáblu. On má dnes moc a 
slávu. Bůh zachraňuje jen ty, kdo se vydávají jeho cestou. Od nás všech se 
očekává, že budeme dělat to, co je správné. Odměny, které jsou snadné 
nebo rychlé, jsou odměnou Ďábla. Utrpení a oběti, to je teď Boží způsob, 
jak se ujistit, že jsme všichni dobří. 



Utrpení je to, čím musíme zaplatit za hříchy spáchané předtím, než jsme 
byli dost staří na to, abychom věděli něco lepšího, pokud se nebudeme kát a 
nenecháme se zachránit náboženstvím, které nám z jejich pohledu poskytne 
malý záblesk pobídky nebe; místa, kam se pár z nás dostane, pokud se nám 
podaří přežít pozemskou existenci zahalené v temných závojích naší bídy, 
nebo jak někteří říkají, v naší krátkozraké hlouposti. 

 
Ale počkejte chvíli! Myslel jsem, že peklo je místo, kde musíme po smrti 
zaplatit a pykat za hříchy spáchané na naší cestě, a že Země je naše matka. 
To nedává smysl. Je snad naše Matka příčinou našeho utrpení? Pokud je to 
tak, pak je láska k Matce bolestná pro celé lidstvo a jednání z nenávisti k 
Matce nás pak povznáší do stavu milosti, kdy nás Otec miluje, protože jsme 
zjistili, že milovat Matku není to pravé, co máme dělat, pokud chceme být s 
Ním a žít na Jeho místě. 
Připadám si jako dítě po hrozném rozvodu, kdy otec nenávidí matku a řekl 
nám, abychom si vybrali mezi nimi. Pak nás pošle k Matce, abychom se 
naučili cítit stejně jako on. Až se naučíme, že Matka je příčinou všeho 
utrpení, pak budeme moci jít svobodně žít s Ním, protože On bude vědět, že 
už Ho kvůli Ní nebudeme obtěžovat. 

 
Nenávist k Matce nás všechny zabíjí, ale to si Otec určitě přeje, protože 
smrt je stejně konec nás všech. Ale počkejte! Není to ten Otec, který tak 
miloval svět, že poslal svého jednorozeného syna, ať už to znamená cokoli? 
Ano, aby nás všechny zachránil, kromě těch, kteří odmítají uvěřit, že tento 
nesmysl dává smysl. Ale nezpochybňujte Otce, on klade pochybovače níže 
než na druhé místo. 

 
Čím jsem si zasloužil všechen ten zmatek, obviňování a bolest? Nemohu si 
vzpomenout, kdy a kde se prvotní hřích odehrál, takže to muselo být ještě 
předtím, než jsem tu byl. Nicméně má být spravedlivé, že hříchy rodičů 
budou navštěvovat děti, bez ohledu na to, jak jsou nevinné nebo 
spravedlivé. Církev uznává Boha, který to považuje za spravedlivé, ale 
reinkarnace tam není přijatelná. Takže platím za hříchy, které jsem 
nespáchal, ale nebojte se, Ježíš je Spasitel, který byl poslán, aby mě 
zachránil, nehledě na víly, elfy nebo kouzelná zaklínadla. Kéž bych se 
dokázal zbavit pocitu, že je to všechno jedna velká blbost, a kál se jako 
hříšník, kterým určitě musím být, hříšník, kterým nemám být, 



a vidět, že to dobré, čím mám být, je pro mě dost dobré a že mi to může být 
příjemné. 

 
Za všechno dobré, co dostanu, musím zaplatit ďáblu, odměnu dostanu v 
nebi, až se tam dostanu, když budu dobrý tady, což nikdy nemůžu být, 
protože už teď jsem hříšník, který sklízí, co zaseje, ale karma je spravedlivá 
a dobří lidé netrpí, jen to tak vypadá. Nechápeš, proč mám záchvat? 

 
Nic nám tu nedává smysl. Jsme nevděční za to, co máme, a pokud nemáme 
to, co chceme, pak to pro nás asi není to pravé; jsme asi příliš chamtiví. 
Lidé, kteří žijí tak, jak chceme my, jsou jako z časopisu, a nám nezbývá než 
přemýšlet, kde bychom mohli najít takové štěstí, jaké je tam vyobrazeno; 
štěstí, které nám uniká a nedá se najít, ale láká nás, abychom se za ním hnali 
do budoucnosti, která nás zestárne dřív, než se stačíme otočit. Než si 
stačíme uvědomit, co potřebujeme vědět, abychom mohli žít tak, jak jsme 
chtěli, jsme příliš staří. Když uspějí jiní, vždycky se divíme, jak to dokázali, 
co vědí, co my nevíme, a co jim bylo řečeno, co nám neřekli. Co by se s 
námi stalo, kdybychom se pokusili dělat to, co dokázali jiní? Někdy, když 
už jsme se vzdali naděje a touhy, se nám do cesty postaví něco, co jsme už 
dávno chtěli. "Příliš málo, příliš pozdě," musím říct. Ale na druhou stranu, 
kdo řekl, že život je spravedlivý. 
Něco se nám nezdá, ale je nám řečeno, že to nemůžeme změnit. Jediné, co 
je ve skutečnosti naším úkolem, je přestat se cítit nespokojení, a tak o to 
déle a hlasitěji zpíváme a chválíme Otce. Každý den zpíváme Jeho chvály 
až do nebe a doufáme, že se Mu tak nějak zalíbíme. Zpíváme rafinovaně a 
nacvičeně, zpíváme se spontánním výbuchem, ale je to jedno, nikdy se od 
Něho neozveme a stále jsme odkázáni na to, že žijeme jako prokletí, se 
smrtí nebo odměnou, ať děláme, co děláme. Po celou dobu života nám 
nikdo neřekne, zda můžeme na konci očekávat něco jiného než to nejhorší. 
Místo toho musíme všichni žít tak, jako bychom si bez ohledu na to, jak 
dobří jsme, nikdy nemohli být jisti, že je to dost dobré, a umírat v popření a 
strachu z toho, jaký soud bude vynesen nad naší hlavou, až budeme mrtví; 
vynesen nad naší hlavou, až přežijeme, že jsme mrtví. 

 
Smrt nás zabíjí, ale my máme věřit, že přežijeme. Jak přežijeme něco, co 
nás zabíjí, to opravdu nevím, ale máme to brát jako víru a nedávat najevo, 
že tomu nevěříme. Tělo se nedostane do nebe, je to jen 



něco, čeho se můžeme zbavit, alespoň nám to bylo řečeno. Asi máme tělo 
jen proto, abychom se naučili ho nechtít. Abychom, až se ho konečně 
zbavíme, mohli spolu s ním shodit i všechny strašné touhy, vášně, chtíče a 
způsoby hříchu Těla, kterým nemáme podléhat. 
Ale počkejte chvíli! Nevzal si Ježíš své tělo s sebou do nebe? Možná je 
pravda, co se říká, že Ježíš nebyl člověk, protože já to asi nikdy nedokážu. 

 
Nevadí, říká církev, Ježíš byl výjimečný; zapomeňte, že řekl, že všichni 
můžete dělat to, co on. Žije jen duch, tak nechte tělo odpadnout. Nevadí, že 
tělo se chce bavit jen tím, čím může. Dejte mu přísnou důtku, naučte se ho 
přimět, aby poslouchalo každý váš příkaz, jen tak si můžete být jisti, že ho 
donutíte platit a každý den platit za jízdenku na místo, kam nemůže 
vstoupit. Chcete-li, aby začal věčný život, ujistěte se, že víte, že cesty Těla 
jsou hříchem. 

 
Ale počkejte, neřekl Ježíš, že tělo je náš chrám a cesta leží uvnitř? 
Neznamená to, že Tělo je svaté místo a že se musíme naučit udělat v něm 
místo pro Boží světlo? 

 
Vždycky, když mi něco nejde na rozum, učitelé mi řeknou, že je to mnou. 
Někteří říkají, že bych se měl přestat ptát, a jiní, že mé chápání je příliš 
povrchní nebo pomalé, a proto vlastně nevím, jak se od toho odpoutat a 
zjistit, jak skvělé je žít, abych zemřel, a zemřít, abych žil. Proč to má být 
jako výdech a nádech. Chválit Boha a jemu všechno dávat, nebo nejbližšího 
vyslance, který se za vás přimlouvá. Chvalte toho, který nás miluje natolik, 
že nám dovolil zemřít, abychom žili. 
Chtěl bych vědět, jestli jsem příliš pomalý, zda neexistuje nějaké pomalejší 
tempo a nějaké správné místo, které pro mě láska připravila a které mě 
naučí rychlosti, jakou mohu jít; místo, kde nebudu potrestán za to, co 
neumím? Neexistuje někdo, kdo mi řekne, že je správné jít rychlostí, kterou 
mohu jít? Chci, aby věci dávaly smysl, a ne abych se pořád divil a bloudil 
ztracený ve zmatku, který nedokáže udělat krok, protože si nikdy nejsem 
jistý, který krok je správný a který krok by mohl posloužit jen ke zhoršení 
mé těžké situace. 



Počkejte, chci říct. Myslím, že si vzpomínám, že to má být jinak. Tenhle 
způsob stejně nedává smysl. Jsem tak zmatená, ale myslím, že si 
vzpomínám na jiný způsob. Myslím, že si vzpomínám, jak mi náš Otec v 
ten dávný, úplně první den slíbil věčný život, a ten život, který mi slíbil, mi 
připadal tak příjemný. Nebo si jen přeji, abych si to tak pamatoval? 

 
Jsem tak zmatená, že nevím, kudy kam. Když si myslím, že je tu smícháno 
něco, co nedává smysl, řeknou mi, abych na to zapomněl, protože to nedává 
smysl. Říkají mi, abych slezl z plotu, kde sedím a blábolím nekonečné 
nesmysly, udělal krok, zavázal se práci, rodině, církvi a státu. Neváhej, 
jinak ti život uteče a ty ho nikdy nedoženeš, ať se budeš snažit sebevíc. Čím 
víc budu váhat se závazkem, tím spíš mě zavřou jako státního svěřence do 
nemocnice pro duševně choré, kteří se nemohou dostat do života zdravých. 

 
Bůh nás miluje natolik, že nám dává rady, ale pak se zdá, že se ani dvakrát 
nerozmýšlí nad tím, že nás nechá bojovat s naším životem, jako nepřítomný 
otec, kterého nezajímá, jak se cítíme nebo čím procházíme, když k nám 
život není milý. Kousek po kousku, každý den, se vzdalujeme od toho, 
abychom věděli nebo se starali o to, jak žít podle jeho slova. Je to tak 
matoucí, že se vzdáváme naděje, že budeme někdy vyslyšeni, a nakonec se 
přestáváme modlit. 

 
Vše, co můžeme udělat, je co nejlépe uposlechnout přísný příkaz našeho 
Otce. Pokud nás náš Otec nedokáže milovat takové, jací jsme, pak ať je 
prokletý, protože jsme k smrti nemocní a velmi unavení z hledání života 
uprostřed bojů a svárů, které jsou tak kruté, že obracejí rodiče proti dětem, 
děti proti rodičům, muže proti ženám a muže proti ženám, a to tak často, že 
mnozí dnes říkají, že to prostě patří k životu. Přátelé se nedějí a nepřátel je 
tolik. 

 
Statistiky ukazují, že se to den ode dne zhoršuje, a lidé to stále vysvětlují. 
Rozbité rodiny jsou rozesety všude možně a naši představitelé se tváří, jako 
by to byla běžná věc. Oni za to nemohou, je to jen selhání lidského rodu. 

 
Milujeme a nenávidíme na základě náboženství, pohlaví nebo rasy a 
pomyslných oblíbenců Boha, který nepovažuje za vhodné ukázat svou tvář, 
nebo se na to neodvažuje. Tato hrozná realita je všude na Zemi a nyní se 
snaží rozšířit i do vesmíru. 



 

Možná Bůh nikdy nebyl, nebo zemřel a nechal nás všechny samotné. 
Možná proto nám nikdy neukázal svou tvář a nepovolal nás domů. Možná 
proto nemohu dostat žádnou odpověď, která by mi pomohla. Ach, já nevím, 
prostě mám takový strach a jsem úplně sama, ale nedokážu si to přiznat. 
Jsem tak zdrcená, že ani necítím, jak se doopravdy cítím. Bojím se, že už je 
pozdě a že se nedokážu pořádně odvolat. Nevím, co nenávidím a čeho se 
bojím víc; vyděšeného Boha, který se neodváží, rozhněvaného Boha, 
kterému je to jedno, hloupého Boha, který nevidí, nebo vymyšleného Boha, 
který není. 

 
To je pravda, kterou chci! Ach, proč nevidí, že ho přestanu soudit, když on 
přestane soudit mě? 
Někdy, když celé dny medituji, zpívám nebo se modlím, mám pocit, že 
slyším, jak říká: "Není to tak jednoduché, ještě tomu nerozumíš, musíš 
poznat víc o Mých cestách." 

 
Samozřejmě předpokládá, že mě to zajímá, ale protože se zdá, že má klíče 
od života a smrti, má posluchače v zajetí. 
Dobře, Otče, není to tak jednoduché, ale neřekl Ježíš, že je to jednodušší, 
než si myslím, že láska je cesta, že láska je vše, co potřebuješ, abys mě 
vysvobodil z bahna temnoty, která mi zastírá cestu? Není láska světlem, 
které vede k tomu, co jsi slíbil? 

 
Proč tedy musí Ježíš platit za mé hříchy? Jak můžeš poslat Ježíše, aby 
zaplatil za mé hříchy, když už jsem miloval, jak nejlépe jsem mohl? Jestli to 
není dost dobré, tak co potom, k čertu, je? Teď říkáš, že vina je to jediné, co 
jsem cítil. 

 
No, určitě jsem se cítil provinile, to je pravda, ale jestli láska není pocit viny 
za to, co dělám špatně, tak co je to sakra láska, to jsem nikdy nevěděl. Jestli 
víte, co je láska, tak mi to řekněte popravdě, protože já jsem se vždycky 
snažil dělat to, co jsem považoval za láskyplné. 
A proč musím jít přes Ježíše, abych se k Tobě dostal? Všechny příběhy 
říkají, že jsi řekl, že je Tvůj jednorozený Syn. Kdo jsme tedy my: nevlastní 
bratři a sestry, nebo nemanželské, nevyžádané děti někoho dávno 
ztraceného a zapomenutého? Jsi náš Otec? Jsme Tvé děti? 



Nepocházíme snad také z Jednoho? Cítím se zděšená, žárlivá, naštvaná a 
vyděděná, ale nemůžu nic říct, protože se bojím, že se mnou budou 
zacházet jako s bláznem. 

 
Proč nám musí Ježíš všechno vylepšovat s Tebou? Proč řekl, že se k Tobě 
můžeme dostat jen skrze Něj? Řekl, že On je ta cesta, ale já nemám odvahu 
udělat to, co udělal On. Ježíš trpěl a obětoval se ve větších bolestech než já, 
řekl, že On je ta cesta, a přesto se teď zdá, že Ty říkáš, že utrpení a oběť 
nejsou tou cestou. Jak můžeš říkat, že Ježíš je láska a já znám jen vinu? 

 
A pokud je Ježíš láska, proč nemiloval ženu v rodině? Má to snad 
znamenat, že milovat ženu není ten správný způsob? Chybuji, když chci 
někomu patřit a mít rodinu, abych zahnal svou samotu? 
Otče, potřebuji, abys mi to vysvětlil. Jestliže vina není láska a vina je 
bolest, proč je potom láska tak bolestná a srdce tolik zlomená, když se 
snažíme milovat a skončíme bez lásky? 
Život s rodinou není o moc lepší než život o samotě. Tolik jsem se snažil, 
abych to nedělal, ale čím jsem starší, tím víc se bojím, že v sobě musím mít 
svého otce. Je těžké si to připustit, ale bojím se, že dělám tolik věcí, které 
dělal můj otec, a moje žena se stává tím, čím se stala její matka, a čert vem, 
jestli to není podobné i mé matce. Myslel jsem si, že jsem od toho všeho 
utekl, když jsem odešel z domova, ale ukázalo se, že jsem uvězněný ve vší 
té bolesti, kterou jsem skrýval z vlastního dětství. Tohle máš na mysli, když 
říkáš, že hříchy rodičů se snášejí na děti? Znamená to, že si takto 
předáváme svou bolest? 

 
Tolik jsem se snažila být jiná, lepší, dobrá, aniž bych věděla, jestli někdy 
dosáhnu nebe, které jsem si představovala v dětství. Bože, prosím, pomoz 
mi! Všechno se musí změnit, ale já nevím, jak se pohnout nebo začít 
přerovnávat svět takový, jaký je, a zřejmě takový, jaký vždycky byl. 

 
Není mi dobře se ženami ani s muži. Nemám si s kým promluvit o pocitech, 
které mám. Jsem "skála Gibraltaru", "pilíř společnosti" a hlava svého 
domova, ale jsem tak sama. Neexistuje žádné pouto s nikým, kdo by mi dal 
vědět. 



je tu přijetí, když ho potřebuji, abych se posunul k tomu, co cítím, což je 
panika z toho, že nevím, který konec je nahoře. 

 
Jestliže měl Ježíš matku na zemi a otce v nebi, jaké je potom postavení otců 
na zemi? Jakou hodnotu mají pozemští otcové? Maria má svátost jako 
Matka Boží, ale byla matkou Ježíše a Ježíš řekl, že je Božím Synem. 
Zatímco otcové na Zemi, kteří se nemohou hlásit k Ježíši jako k Synovi, 
mají vyšší postavení, jako by měli větší hodnotu než ženy na Zemi, s nimiž 
se zachází jako s méněcennými než se všemi těmito muži. 
Ženy byly obviněny z prvotního hříchu a nikdy nebyly považovány za tak 
čisté a svaté jako muži. Téměř ve všech náboženstvích jsou muži 
považováni za svatější, a přesto, otče, ty jsi způsobil, že problémem jsou 
muži, když žádný z nich nebyl shledán vhodným být Ježíšovým otcem. Co 
učinilo nečistou ženu, jako byla Marie, přijatelnou pro to, aby v sobě nosila 
Ježíše? Bylo to jen tím, že byla nedotčená muži? 

 
Pokud byla Maria branou, kterou mohla přijít láska, proč tedy není Matka 
milující součástí Jediného? A proč nejsou milovány i všechny ostatní 
matky? 
Proč není milování přijatelnou součástí Jedničky? Ježíš řekl, že dveře jsou 
láska a že jsou vždy dokořán. Pokud byla Maria dveřmi, nebyla to láska? 

 
Ale způsob, jakým se na Zemi zachází se ženami, mi připadá jako důkaz, že 
jsi někdy dávno řekl, že nemáš rád matku a nevadí Ti, že se s ní takto 
zachází. Znamená to snad, že Matka je pouze průchod a ne láska? 
Vzhledem k tomu, že Marie v Bibli nikdy nesměla nic říct, určitě to tak 
vypadá, ale kdo jsem já, abych říkal, že mi nepřipadá fér používat matky 
tímto způsobem? 

 
Příslib lásky nás všechny povolal ven. Ježíš slíbil lásku od svého Otce 
všem, kdo přišli a odpověděli na jeho volání. Jestliže jsou tímto zaslíbením 
lásky povoláni mnozí, proč je tedy cesta popisována také jako úzká a jen 
někteří mohou být vyvoleni? 

 
Otče, povolal jsi nás všechny na základě příslibu lásky a pak jsi vybral k 
lásce jen některé, které považuješ za nejlepší? Je to to, čemu se říká být 
vydán 



test? Proto jsi mě sem poslal s ostatními? Máme se zmateně potýkat a dělat 
vše pro to, abychom nespadli dolů do pekla, které na nás vždy čeká jako 
obrovská otevřená tlama připravená nás pohltit, pokud někdy uklouzneme 
nebo Ti dáme najevo, že jsme klopýtli nebo zakopli? Ale chovej se hezky. 
Nepanikař. Nebylo by správné tlačit se nebo strkat, i když úzkou cestou do 
nebe nahoře nemůžeme projít všichni najednou. 

 
Počkejte chvíli! Neřekl snad Bůh, že úzký průchod je na chodbě ke dveřím 
naší matky, a nezakázal nám jít touto cestou? Neřekl, že bychom mohli 
všichni zemřít na nebezpečí, kdybychom se vydali touto cestou? Ale 
neumíráme také, když hledáme cestu k Bohu Otci, v něhož máme 
důvěřovat? 

 
Řekl nám, že Matka se před námi zamkla a že cesta k jejím dveřím je úzká 
a nebezpečná, ale že je nám každý den otevřená dokořán. Já jsem však 
zjistil, že tomu tak není. Ať se kdykoli snažím sebevíc, nikdy si nejsem 
jistá, že se k Němu dostanu až tam nahoře na nebi. Řekl, že Jeho pomoc je 
vše, co potřebujeme, ale s každým dalším dnem se před námi víc a víc 
uzavírá. 

 
Kdy se obrátil a začal říkat, že cesta do pekla je široká, dlážděná hříšníky, a 
cesta k Jeho dveřím je přímá a úzká? Postavil tam svatého Petra, aby nám 
zatarasil cestu tou velkou a impozantní branou? 

 
Otec nám nejprve říká, že Matka se před námi uzavřela a že cesta k jejím 
dveřím je úzká a nebezpečná. Pak nám říká, abychom na ni zapomněli. 
Nepotřebujeme Ji, protože On je pro nás každý den otevřený dokořán. 
Pomůže nám a my brzy zjistíme, že jeden rodič stačí. Pak to nějak otočí a 
udělá z příchodu k Němu úzkou cestu tím, že se před námi každý den víc a 
víc uzavírá, až nás nakonec úplně vyřadí a nechá nás, abychom si hráli 
sami. 

 
Víme, že se stejně choval i k Matce, takže víme, že nás posílá do cesty 
Matce. Proč? Co jsme udělali? Bojíme se jít Matčinou nebezpečnou cestou. 
Pak slyšíme, jak náš Otec říká, že už není úzká. 



průchod. Nyní je široký a dlážděný hříšníky podél cesty. Znamená to, že 
naše Matka je v pekle a náš Otec nám ji posílá do cesty? 

 
Ať se snažím sebevíc, nedokážu to pochopit. Jestliže se cesta ke dveřím 
naší Matky stala širokou cestou, znamená to, že Otec považuje Matku za 
děvku, která přijímá každého, kdo zaklepe na její dveře? 

 
Když se snažím přemýšlet o tom, jak by to všechno mohlo dávat smysl, je 
mi řečeno, abych se o to nepokoušel, protože neexistuje způsob, jak 
pochopit proč nebo moudrost toho, co Bůh říká. Prostě se toho všeho vzdej 
a nech Boha, ať je po jeho. Poslouchejte jeho příkazy a každý den plňte 
jeho příkazy. Vzdejte se své vlastní Vůle; stejně patří Jemu. Dejte Bohu své 
Vůle a opakujte po mně: To vidím, že moje Vůle je Jeho a s tím souhlasím, 
a Jeho Vůle, ne moje, se musí stát, to vidím. 

 
Nejsme však otroky, protože nám říká, že jsme svobodní. Cítím se jako 
pěšák, s nímž má moc hrát někdo jiný, ale když si budu příliš stěžovat, pak 
je mým údělem peklo, protože stejně jistě jako ty si v životě vylosuješ svůj 
úděl, musím si ho vylosovat i já, ale hazard je hřích, i když On nám neřekne 
proč. 
Křesťané jsou v nepořádku a Židé také, takže zkouším jiné způsoby. Po 
zbytek svých dní se snažím najít smysl v jiných způsobech, ale nejsou o nic 
snazší. Ať se snažím sebevíc, ani ty mi nedávají smysl. Začínám si myslet, 
že to všechno je jedna velká lež. Chci něco jednoduššího, něco, co opravdu 
dokážu, například žít svůj život a taky si ho užívat, než se ke všemu otočím 
zády a řeknu si, 
"K čertu s tebou!" 

 
Ale zatím se ani k tomu všemu nedokážu úplně otočit zády, protože ať se 
snažím pohnout nebo otočit jakýmkoli směrem, vždycky je tu ještě něco, co 
mám udělat nebo se naučit chápat Boha z této Země (sic) tak, jak to chce 
On. Ale pak, až zemřu, ať už jsem se to naučil, nebo ne, podle křesťanů je 
nebe to, co mám najednou cenu. Jedno jediné zrození, od něhož se celé dny 
snažím pochopit to, co nemohu pochopit, až jednoho dne zemřu a najednou 
jsem hoden návratu do svého dávno ztraceného domova v nebi. Nebo jsem 
připoután ke kolu karmy zrození za zrozením, přičemž smrt za smrtí mě 
nikdy nenajde o nic hodnotnějšího než jiné, možná šťastnější zrození na 
Zemi? 



Když řeknu svému Otci, že to takhle nemohu vydržet a že nemohu vydržet 
být pryč, řekne mi, že nemohu zkrátit svůj pobyt na zemi. On je ten, kdo 
rozhoduje o hodnotě mého života a bere mi ho, když to uzná za vhodné. A 
tak žiji každý den, jako by byl můj poslední, udržuji si víru a zapálené 
svíčky. Nasazuji veselý úsměv "jsem v pořádku" a obnovuji svou naději 
afirmacemi, které si říkám v zrcadle, jako například: "Povznes se nad 
strach, dívej se na světlou stránku, buď dobré mysli." Vždycky jsem si 
říkala, že je to dobré. 

 
Když po nějaké době nevydržím, jak se cítím, a vystřelím si mozek z hlavy, 
je to přestupek, a od té chvíle nemám žádnou náhradu. Musíme zemřít, 
abychom se vrátili k Tobě, ale pokud si chceme pospíšit a vrátit se domů, je 
to hřích. 

 
Bože, prosím, pomoz mi! Nemohu dál blábolit nesmysly a nedávat smysl, 
bloudit ztracený v bludišti zmatku a naprostého zděšení. Jak se to vůbec 
mohlo stát, že život je takový? Prosím, dej mi mapu cesty! 

 
Ukažte mi prosím cestu! 

 
Modlím se a modlím, ale On neřekne ani slovo, až se mi jednoho dne zdá, 
že slyším Jeho odpověď. Myslím, že slyším, jak říká to, čeho jsem se 
vždycky bála, že řekne. "Nemohu. Od té doby, co odešla tvoje matka, jsem 
bez kormidla." 

 
"Od té doby, co jsi ji poslal pryč," chci říct, ale nemůžu. Stejně mě nikdy 
neposlouchá. Je nedoslýchavý a myslím, že je senilní. A teď se naše Matka 
na Zemi blíží k hranici katastrofy a jediné, co od Něj slyším, je: "Neboj se, 
všechno bude v pořádku." A taky mi říká: "Neboj se, všechno bude v 
pořádku." A já ho slyším. 
Nebojte se?! Všechno bude v pořádku?! Jak to může říct? Vždyť nikdy nic 
nebylo v pořádku. Modlím se a modlím, ale víly a kouzla už nikdy 
nezachrání krále, královna už dávno odešla a já jsem vysílené dítě, ztracené 
v lese. Víly a kouzla mi nikdy nepomohly. Víly a kouzla mě nikdy 
nezachránily. Víly a kouzla mě nikdy nezvedly, aby mi setřely slzy smutku 
a nechaly mě slyšet: "Poslouchej nás, náš kouzelný dotek léčí vše, co tě 
potkalo. Jsi malé ztracené královské dítě a nadešel čas vrátit tě na tvé pravé 
místo po boku tvého Otce na jeho hradě, neboť tvá Matka se vrátila domů a 
to zlomilo kouzlo, které tě odvrhlo. Pojď s námi, vezmeme tě s sebou, tvůj 
domov je tudy. Je tu velká radost, tvůj Otec je 



šťastný a nemůžu se dočkat, až vás uvidím! Teď, když se vzpamatoval a ví, 
co se stalo, nechce, abys byla ztracená a sama v lese." 

 
Nikdo mě nikdy neměl tak rád, ani neměl kouzelnou moc udělit mi úlevu 
od mého dlouholetého trápení. Když se to nestane, řeknou mi, že to 
nepotřebuji. Truchlím, ale mám pomáhat ostatním s jejich trápením. Tak 
dobře jsem se naučila předvádět tvář, díky níž vypadám dobře, jako že život 
je v pořádku a vlastně to není boj, abych udržela pocity, které dusím s 
každým kousnutím do rtu, s kávou, s cigaretami, tyčinkami a drogami. 
Jistě, dostávám rýmu do hrudi, ale to nejsou emoce, protože je mi opravdu 
jedno, že mě otec jednoho dne poslal hrát a zapomněl mě tam. Stejně jsem 
už dávno vyrostl a už ho nepotřebuju. Jediné, kvůli čemu se vracím domů, 
je zjistit, jestli tam někdy dal mé matce její správné místo, a podívat se, 
jestli se změnil nebo má něco víc nebo nového, co by řekl o tom dávném 
dni, kdy nás poslal hrát si, celé obtěžkané smutkem, o který jsme se nikdy 
nemohly podělit, protože řekl, že už tam nemáme místo. Ale On nikdy 
neřekl nic víc nebo nového a nic se nezměnilo, tak co mám dělat? 

 
Dobře nás chránil před svým zármutkem, to je pravda, tak dobře, že jsme 
ani nevěděli, jestli i on měl zármutek. Bylo Mu to jedno, nebo se domníval, 
že Jeho zármutek je něco, co nemůže sdílet? Nikdy jsme nevěděli, co cítí 
On, ani co můžeme dělat, kromě toho, že jsme předstírali, že si hrajeme tak, 
jak na tom trval, a dělali jsme, že nám maminka nechybí, protože nikdy 
neexistovala. 

 
Takto zdušeni zadržovanými emocemi se nemůžeme divit, že jsme všichni 
klopýtli, příliš špatně odbočili a ztratili cestu. Proč jsme tedy dodnes tak 
přísně odsuzováni? A dodnes nám náš Otec neřekl, že se můžeme vrátit a 
naučit se to, co nám neřekl onoho dávného dne, kdy naše Matka v nebi 
odešla. Nikdy nám nedal vědět, jak se ten den cítil, ani nás nevyzvedl z naší 
dávno ztracené cesty. Ach, Otče, prosím, pomoz nám, byla to tak dlouhá, 
osamělá cesta. Každý den jsme se chtěli vrátit domů k Tobě, ale nikdy jsme 
Tě neslyšeli říct, že bys byl připraven, aby to tak bylo. 

 
Zdá se mi, že už je to tak strašně dlouho, co jsem s Tebou. Reinkarnace se 
proto zdá být pravdivější. Když nás pošleš pryč jen na jeden život a pak si 
nás vezmeš zpátky, proč tolik lidí tak dlouho a tak hlasitě pláče. 



o tom, že Tě ve svém životě postrádají, a pak odkládají svou smrt, jak jen 
mohou? Proč si nemůžeme jasněji uvědomit, odkud jsme přišli? Je-li naším 
domovem nebe, kde je naše paměť? 

 
Jak nás mohl Otec, o kterém jsme si zpočátku mysleli, že je tak laskavý, 
poslat tak daleko a pak se chovat, jako by sešlo z očí, sešlo z mysli? Chtěl 
jsi to tak? Proklínal jsi den, kdy jsi potkal Matku, když jsi ji poslal pryč, a 
místo abys ji v nás viděl, poslal jsi nás pryč stejným způsobem? 

 
Krutých macech je v pohádkách mnoho. Jsou pro nás tyto příběhy nějakým 
poselstvím nebo nápovědou od Tebe? Máš tam vedle sebe macechu, která 
se nikdy nenechala odhalit jako ta, která Tě přesvědčila, abys nás vydala? 

 
Jediné obrazy nebe, které kdy vidíme, neukazují žádnou ženu, která by se 
Ti vyrovnala, a všechna náboženství se zřejmě shodují, že svatost vyžaduje 
celibát. Přesto si říkám, jestli se tam neděje něco, co nevidím. Proč se 
všechna náboženství tolik vyjadřují k sexualitě? 

 
Pokud cesta do nebe nevede přes poznání ženy, musím ji ze sebe dostat a 
nepustit ji zpět. Naštěstí Bůh pomohl prvnímu ze mě. Vyjmul ženu a dal jí 
podobu jménem Eva. Myslel jsem si, že žebro je vše, co musím zaplatit, a 
myslel jsem si, že jsem šťastný muž až do dnešního dne. Když jsem se 
vzdal žebra a řekl, že už to nejsem já, unikl jsem tomu, aby mi byl vyčítán 
prvotní hřích. Od té doby jsem se snažil jen o to, abych se zbavil viny a 
hříchu tím, že jsem si ji držel od těla. Snažil jsem se být tak dobrý, jak jen 
to šlo, a teď Bůh říká, že se mýlím. Teď říká, že je to naopak. Mám si teď 
vzpomenout na matku a musím přimět svou vůli, aby se ke mně vrátila. 
Zbavení se mé Vůle mě zbavilo bolesti a utrpení, teď říká, že bez mé Vůle 
nemůže souhlasit s tím, že mě zvedne z bolesti a utrpení. 

 
Tak mi pomoz, Bože, nechápu, jak se Ti mám líbit, když mi nedáváš žádný 
smysl. Obracíš se v tom, co mi říkáš, a pak mě soudíš za to, že nejsem tam, 
kde jsi Ty. Cítím se trhán jako loutka na provázku; pak mi řekneš, že jsem 
svobodný a mohu být takový, jaký chci být. Tak mi pomoz, Bože, kdyby to 
bylo na mně, nechal bych Tě zavřít za šílenství. 



 

A i kdyby to teď opravdu měla být cesta, která je pro mě ta pravá, nedokážu 
si představit, jak mám najít svou ženskou stránku, která se mi tak dlouho 
ztrácela, zvlášť po tom všem, co se mezi mnou a ní odehrálo. Jak ji mám po 
celé té dlouhé době, kdy jsem se ti snažil zavděčit tím, že jsem si ji držel od 
těla, najít a mít nějakou důvěru, že takhle můžeme něco vyřešit, nebo že má 
ještě zájem jít mi naproti? Nedůvěřuje mi a zdá se, že ani neslyší, co jí chci 
říct. To, čemu jsem tu musel čelit, mi připadalo tak strašné, že masivní 
vyhýbání se mi připadalo jako jediná možnost, jak přežít, a jestli je ještě 
vůbec naživu, to opravdu nedokážu říct. 

 
Zůstala jsem s chlapci, když jsem si šla hrát, protože jsem si byla jistá, že 
jsem tě slyšela říkat, že to tak ten den chceš. Teď jsem Tě zřejmě slyšel 
říkat, že jsem anděl, nebo kus Srdce, který odpadl, a místo abys mi pomohl, 
musíš říct jen to, že jsi mě zatratil za to, že jsem se ztratil. Nějaký Otec jsi, 
to je to, co musím říct. 
Teď už možná chápeš, proč se mi nechce jít Tvou cestou! K čertu s Tebou, 
když tam stejně jdu! 

 
Myslel jsem, že jsem na cestě do nebe, a teď jsi to obrátil. Teď říkáš, že 
jsem na cestě do pekla. Kdo jsi, abys říkal, která cesta je nahoru a která 
dolů? Je to něco, co jsi udělal záměrně, abys mě mučil, nebo nějaká nová 
zkouška, abys zjistil, jak moc jsem si jistý cestou, která je ve mně? Říkáš, 
že můj prostor je úzký a uzavírá se, protože už mi ho nehodláš držet 
otevřený. Zvláštní, myslel jsem si, že žiji expanzivně. Pak to parazituješ 
tím, že mi říkáš, že si toho prostě nevšímám a že na to nemohu mentálně 
přijít. Odpověď nelze s jistotou nalézt, ať už to přežvýkám nebo otočím 
jakkoli. Když na to nemohu přijít rozumem, jak to tedy ode mě očekáváš? 

 
Obávám se, že mou ztracenou matku nelze najít. Byla jsem od ní 
odloučena, když jsem byla ještě dítě, a teď se mi honí hlavou. Měla jsem 
mít takového druha, jako je Ona, nebo jsem se s Ní měla spářit? Nevím, byl 
jsem od Ní oddělen tak dávno, když jsem si byl jistý, že jsem slyšel svého 
Otce říkat: "Zůstaň s ostatními chlapci a hraj si. Dívky ať zůstanou s 
ostatními dívkami a jdou si svou vlastní cestou." A tak, kdykoli si se mnou 
chtěla nějaká dívka hrát, nebo 



držet za ruce a líbat malou, jsem ji odstrčil přesně tak, jak jsem měl. Myslel 
jsem si, že tak otce potěším. Stejně jsou to všechno malé děvky. 

 
Co na tom, že jsem gay. Co jiného ode mě očekával, když se ve mně objevil 
sex? V okolí nebyly žádné dívky, kterým bych mohl věřit. V okolí nebyly 
žádné dívky, které by věděly, co cítím. Jak jsem mohl očekávat, že dívky 
pochopí, že potěšení Otce je příkazem pro chlapce? Ostatní kluci, se 
kterými jsem si hrál, byli jediní, kdo kdy věděl, co cítím, a byli jedinou 
útěchou, kterou jsem kdy poznal. 
Můj otec mě také občas děsil tím, že měl na mysli sex. Ve zbytku času byl 
odtažitý, a tak jsem se naučil dělat mu radost tímto způsobem. Moje Matka 
byla pryč, i když to byla jen Její mysl, která se toulala, a já jsem se naučil 
potěšit Ji tím, že jsem se v tomto směru nechoval jako můj otec. Jistě, věděl 
jsem, že jsem se vydal za životem s Otcem na úkor své Matky, ale jak jinak 
bych asi mohl přežít? 

 
Myslela jsem, že moje matka odešla na místo, které jsem nemohla najít. 
Myslel jsem, že má svůj život a já svůj. Jak jsem mohl vědět, jaké těžkosti 
Ji čekají? Měla jsem svůj vlastní těžký úděl a byla jsem si naprosto jistá, že 
Ona neví ani se nezajímá o to, čím procházím já. Kromě toho jsem nebyl s 
Ní. Měla jsem jen své představy o sestrách přijatých Matkou, která mě 
nepřijala. Dělala jsem to nejlepší, co jsem mohla, vzhledem k tomu, co jsem 
měla k dispozici, a teď jsem zjistila, že to nestačí. Tušila jsem to od 
začátku, ale je to drsné, to je to, co to je; zjistit teď, že je ještě daleko jít 
úplně jinou cestou, kterou jsem se nikdy nevydala kvůli Otcovu káravému 
slovu. 

 
Nebo to byl můj otec? Nejsem si jistý. Někdy se choval tak strašně divně, 
že jsem se nemohl rozhodnout, jestli mám jeho radu poslechnout, nebo ne. 
Jsem tak zmatená. Mám pocit, že potřebuji vědět víc, než vím, ale nevím, 
jak to najít nebo kudy se vydat. Už nevěřím ničemu. 

 
Snaha dát věcem smysl mi napověděla toto: někde je tu mezera, kterou 
potřebuji zaplnit, něco o ztracené lásce a prvotním hříchu. Co se stalo 
matce, je třeba vyprávět. Přál bych si, aby otec nikdy neusoudil, že nejsem 
dost starý na to, aby mi to řekl, ale pak jsem opravdu přetížený, kdykoli se 
se mnou pokouší mluvit. Možná se obával, že bych mohla upadnout do 
šoku, kdybych se 



Věděla jsem, že mou matku strčil do pekla, aby ji Lucifer mučil, protože jí 
dal moc, aby zaplatila a odčinila všechny věci, které ho rozzlobily a bránily 
mu v cestě. 
Ale to nevím, protože mi to nikdo neřekl. Raději Otce nezlobte, jinak by mě 
mohl donutit zaplatit a zaplatit stejným způsobem. Kletba, kterou jsem od 
Něj slyšel, že uvalil na Matku, trvá dodnes. Jak může někdo očekávat, že se 
k ní postavím po svém? Ach, nerad vidím svého Otce takového. Chci se 
rychle přesunout za toto místo jakýmkoli způsobem. Moje hrůza z Jeho 
nenávisti, Jeho kárajícího slova a Jeho nesouhlasného pohledu mě odvedla 
hrát si ještě dál, než mi ten den skutečně řekl. Kdyby nebylo mé hrůzy, 
chtěla bych zůstat v Jeho blízkosti a zjistit, co se stalo toho strašného , 
dávného dne. 
A teď se obávám, že jsem se zbláznila, když si takhle blábolím a mumlám 
pro sebe. Tohle přece nemůže být správné! To nemůže být pravda! Musel 
jsem se vydat špatnou cestou. Kdykoli jsem si dovolil takhle mluvit, dali mi 
léky, abych se umlčel. Vždycky mě měli za blázna. Jak mohou být děti 
rozumné, když jsou jejich rodiče blázni? Nemůžu si pomoct, když jsem tak 
strašně ztracená a v šoku. Ani o tom nevím, protože mám tolik práce s tím, 
abych se hezky prezentovala, a  přitom tiše nesla kříž, který jsem dostala 
jako svůj úděl v Životě. Řekli mi, že je svaté se obětovat. Není příjemné 
cítit se někdy tak, jako se cítím já, jako bych se ztratila v propasti, která se 
nikdy nepohnula. 

 
Jestli pro mě můj Otec jednoho dne pošle kouzla a víly, opravdu bych rád 
řekl jednu nebo dvě věci o tom, jak se ke mně choval; jednu nebo dvě věci 
o tom, co se mi stalo od chvíle, kdy jsem odešel, protože On to tak chtěl. 
Vzal si svůj prostor tím, že se vrátil do nebe a zavřel dveře, dokonce 
postavil k bráně stráž, aby se ujistil, že jsme zůstali venku, abychom si 
vytrpěli tento osud. 

 
Nechal nás tady, abychom si hráli tam, kde to nebylo bezpečné, bez toho, 
aby na nás někdo dohlížel nebo nás vedl ve dne, bez místa, kde by nás 
někdo miloval a kam bychom se mohli uložit v noci. Řekl nám, abychom 
dohlíželi na všechny ostatní, kteří byli mladší než my, jako by neviděl, že 
máme svůj vlastní úděl, z nichž neméně důležitý byl ten, že jsme ztratili 
schopnost létat. To, že už se k Němu nemůžeme vrátit, nás všechny tak 
strašně vyděsilo, že není divu, že jsme se utrhli ze všech citů, které jsme 
ještě dokázali mít. 



Dělali jsme to tak dobře a tak dávno, že ani nevíme, jak bychom se cítili, 
kdybychom někdy pocítili, které pocity jsou falešné a které skutečné. Jak 
má vůbec někdo vědět, jak se cítí, když se pocitů zbavíme ještě předtím, 
než se zformují natolik, aby byly skutečné? 

 
Jak může někdo vědět, jak se cítí, když byl opuštěn a ponechán sám sobě ve 
světě, kde se všichni musíme hezky prezentovat a vychovávat. 

 
Je mi z toho tak zatraceně špatně, že bych někdy mohl jen bojovat a bojovat 
a bojovat, dokud by z toho nezbylo nic, a co potom? Abych mohla sedět 
bezvládná v žalu samoty a nic mi nezbylo? Jsem tu rozpolcená a vždycky 
jsem byla. Na jedné straně jsem tak moc hodná a milá, snažím se získat 
Otcovu lásku a řídit se jeho radami, aby mě pozvedl do svého domova v 
ráji. Na druhé straně, když mě ovládne potřeba bojovat, někdy se vztekám a 
zuřím a zuřím, vybíjím si vztek, až se nakonec v beznadějné marnosti 
vydám zaplatit za to, co jsem udělal, s vědomím, že blíž k nebi jsem se 
nedostal. 

 
Za každým krokem vpřed ustoupím nejméně o jeden, ne-li více, a sleduji, 
jak můj Otec opět zavírá nebeské dveře před mým hněvem. Ale mně je to 
jedno. Proč něco cítit? Cítit cokoli je jen beznadějné zoufalství. Nakonec je 
to všechno stejné, smrt pro každého, ať už udělal cokoli. Nikdo neví, jestli 
je království nebeské skutečné nebo jestli vůbec někdy přijde. Otče, říkám 
ti, že tohle je moje poslední výzva. Prosím, řekni mi pravdu a dej mi to 
nějak poznat, Dej mi znamení. Pomoz mi poznat tvé slovo. Dej mi vědět, že 
když se pokusím najít svou ztracenou Vůli, neztratím rozum a že skončím 
své trápení ne smrtí, ale životem, který hledám, životem Srdce, mého srdce, 
které mohlo být, ale nikdy nebylo utvořeno. 

 
Narodila jsem se s vadou srdce, prý neoperovatelná, a rodiče mě nechali 
umírat v noci v dětském pokoji úplně samotnou, protože nedokázali čelit 
pocitům, které při pohledu na mě měli, když jim řekli, že nemůžu žít; nikdy 
mě neobjali a nedali mi najevo, jestli mě milují, ať už jsem se zformovala 
správně, nebo ne. 



"Nepřipoutávejte se k tomu dítěti," řekli jim. "Tak se ochráníte před 
zdrcujícím žalem, až odejde." To je způsob, jak se ochránit před zlomeným 
srdcem, které v noci umírá, zatímco rodiče zakrývají svůj strach a smutek 
tím, že se hádají jeden přes druhého, kdo z nich to mohl způsobit. 

 
Srdce nemůže žít déle, i když je v dnešní době provozuschopné, protože 
forma následuje funkci, jinak to ani nejde. Ať si vina říká, co chce, Srdce 
nelze udělat jinak. Pokud není láska, je oprava Srdce stejně beznadějná jako 
vysazení jediného stromu uprostřed lesa, který je všude kolem nemilosrdně 
kácen motorovou pilou. Strom nemůže růst na takovém místě, protože ví, 
že jakýkoli jeho růst ho jen přibližuje smrti motorovou pilou z rukou 
bezcitnosti, která funguje, aniž by věděla nebo se starala o to, jak se cítí. 
Proč nezemřít hned na zlomené srdce? 

 
Otče, pomoz mi, to je prosba zapřeného Srdce! Už nemohu dlouho žít. Už 
mám AIDS, a pokud zemřu, v prostoru, který zbyl, se žádné Srdce nenajde, 
protože Srdce se nikdy správně nezformovalo a nelze vytvořit plán na 
zformování Srdce, které se ztratilo dříve, než bylo vůbec nalezeno. Vše 
bude ztraceno, pohlceno v mezeře, kde mělo být Srdce, a prostor se uzavře 
a nebude se moci znovu otevřít. 

 
Stejně mě každý den vraždí bezcitnost, která to tak chce; bezcitnost, která 
chce, aby Srdce zmizelo. Bezcitnost ve mně zasévá smrt a bezcitnost 
neúnavně a zuřivě pracuje na tom, aby Země přišla o každý strom, který 
umožňuje život vám i mně. Srdce je nezbytné pro život v tobě i ve mně a v 
přírodě se Srdce projevuje jako strom a veškerá zeleň, která vyrůstá jako 
odpověď na Otce a Matku spojené láskou, kterou jsem měl být já. Z toho, 
co se děje na Zemi, je jasně patrné, že hrozí, že bezcitnost převezme vládu a 
vytlačí lásku, která je potřebná k udržení vás i mne, stále dál a dál ze 
zemské reality. Už teď je bez lásky téměř vše, co vidíme. Bezcitnost je tak 
rozšířená, že byla téměř přijata jako lidská přirozenost a jako skutečná 
životní realita, kterou můžeme všichni očekávat. 



 



OTEC TI TEĎ MUSÍ POMOCI 
I když se ti to nelíbí, chci, abys Mi naslouchal. Jsem tvůj Otec a chci, abys 
slyšel, co ti chci říct. Tato bezcitnost je propast a není to nic nového. Tam, 
kde jsme se s Matkou původně nikdy nesblížili, Srdce nikdy nerostlo. Kvůli 
tomu je mezera v Mém Srdci mnohem větší, než kdokoli, kromě 
nenávistníků Boha, chtěl vidět, a tato mezera v Mém Srdci jsi ty. Narodili 
jste se v této mezeře a to bylo vše, co jste o Mně kdy věděli. Necítíte téměř 
nic kvůli tomu, co s vámi pobyt v mezeře udělal. 

 
Tato mezera je velmi velká. Je to velmi vážný problém, který je třeba 
vyléčit, a vaše umístění v Mém Světle vzhledem k této mezeře určuje vaši 
karmu více, než jste viděli. Vaše umístění určilo vaše zkušenosti s touto 
mezerou a to, nakolik jste měli či neměli Mou pomoc. Ve skutečnosti není 
nikdo z vás, kdo by nebyl mezerou ovlivněn, 
I když jste pokřiveni jen svou reakcí, která se snažila vysvětlit, proč se vám 
to nestalo, nebo svou selektivní, sebeobrannou nevědomostí. Proto i ti z vás, 
kteří doposud dokázali poměrně snadno přenášet emoce, mohou zjistit, že 
ztratili Vůli v mezeře, kde budete mít problém najít svůj výraz nebo se s ní 
cítit opravdově. 

 
Pokud vás to, co jsem řekl, šokovalo, vraťte se zpět, dokud se zde něco 
nepohne, protože pohybovat se dál, jako byste nebyli šokováni, vás dostalo 
do nebezpečné pozice. Od začátku Původní příčiny jste byli šokováni a v 
případech, jako je ten váš, je zapotřebí dalšího šoku, abyste se znovu 
pohnuli. 

 
Bylo pro Mne těžké uvědomit si, že je láskyplné dát vám šoky, které 
potřebujete, ale teď, když vím, že je, vám je dám. Ale poslouchej Mě; po 
prvním použití začnou tyto šoky ztrácet svou účinnost, takže napoprvé 
získáš co nejvíce pohybu. Posaďte se a dejte své reakci čas, aby se ve vás 
vynořila. Dovolte co nejvíce zvuku, i kdyby to měl být zpočátku jen váš 
dech nebo nepatrný zvuk, aby ve vás překlenul další mezeru, která je mezi 
pocity, které máte, a jejich vyjádřením, které provádíte. 

 
Musí to být šok, když vám, kteří jste ještě nedokázali pohnout svými 
emocemi, říkám přímo, že jste se narodili v mezeře, i když jste se narodili v 
mezeře. 



tušil nebo již věděl. Pokud projdete takovým šokem, aniž byste pohnuli s 
tím, s čím můžete, nemusí se vám podařit pohnout se směrem k životu. 
Musíte pohnout tím, co můžete, a nečekat na velké spouštěče. Pokud budete 
muset zažívat stále větší a větší šoky, abyste něco pocítili, hrozí nebezpečí, 
že vás to může zničit, jako se to už téměř stalo. 

 
Jak poznáte, že jste v šoku? Pokud si myslíte, že jste v šoku, máte šanci se 
pohnout, i když zpočátku můžete jenom dýchat. Pokud necítíte nic nebo 
téměř nic, jste ve stavu šoku, který ještě nebyl prolomen. Snažte se najít 
jakýkoli pocit, který by mi pomohl prorazit. Propast je bitevní pole, kde 
ještě nebyla nalezena žádná láska, a bezcitnost vás tam podpírá a podpírá, 
tlačí vás, strká do vás, buší do vás a buší, dokud váš život neskončí v zemi. 
Propast je místo, odkud na vás doléhá bezcitnost smrti. Proto vím, že mezi 
vámi není nikdo, kdo by nebyl zasažen. V této mezeře, kde má být, kde má 
být Srdce, je bezcitnost příčinou veškerého lidského utrpení. To není cesta 
lásky. Není to žádné velké skryté tajemství, o jehož vnitřní smysl se musíte 
snažit. Je to bezcitnost, která způsobuje vaše 
utrpení. 

 
Země je za to tak dlouho nenáviděna, nikdy jí nikdo neřekl, že existuje jiná 
píseň, ale existuje dávno ztracená píseň Srdce, která musí být zazpívána, 
ztracená píseň Srdce, která nikdy nebyla zazpívána. I když jsi za celou tu 
dobu ještě nezačal, stále ještě není pozdě, aby tato píseň byla zazpívána. 

 
Je to píseň tak prostá, že bude těžké ji rozpoznat jako píseň tak, jak byla na 
zemi dlouho definována. Soudilo se, že jsou to ty nejhorší zvuky, jaké kdy 
můžete vydat, říkalo se, abyste je nevydávali, říkalo se, abyste je strčili 
zpátky, než se vůbec zjistí, jak budou znít. Nebude snadné ji zpívat, 
zejména zpočátku, ale i když je to velmi bolestné, musí se zjistit, že tato 
nezpívaná Píseň srdce stojí za to, aby byla zpívána. Tuto naříkající, 
kvílivou, kvílivou, dávno ztracenou Píseň srdce je třeba nechat zaznít. 

 
Není to způsob lásky, jak to dále držet, aby vás přiměla držet to, co už držet 
nemůžete. Teď, když vím, co se tam stalo, teď... 



že vím, že to, co bylo tak dlouho zadržováno, tam opravdu je, chci vám 
pomoci najít úlevu od zmrzlé hrůzy a vzteku a žalu v dlouhých přidušených 
zvucích, které odumřely ve vašich hrdlech bolestí z nikdy nezformovaného 
přerušeného zrození Srdce. 

 
Tato mezera je místem, kde byste byli, kdybyste se objevili na svém 
správném místě, a tato mezera je tím, co byste vyplnili, kdyby vaše vůle 
byla vibrující, a ne mrtvá. Bolest Srdce, které zemřelo dříve, než bylo 
dostatečně zformováno, aby mohlo žít, zabila vaši Vůli. Celá tato oblast, 
kde by se Má Vůle stala Srdcem, je mrtvá a všude kolem ní je sotva živá. 
Tato bolest se musí pohnout, Tato ztracená píseň Srdce musí být zazpívána, 
aby se vibrace Srdce vzkřísily z mrtvých. Bude to naříkavý, vyděšený, 
hluboký, ubohý pláč zlomeného Srdce, který nám dá poznat, že Srdce ožívá 
v této mezeře tím, že se vrací skrze a z bolesti, kde zemřelo. 

 
Jako Matka, která touží utěšit pláč svého novorozeného dítěte tím, že ho 
přitulí do své milující náruče, tak i já toužím utěšit tuto bolest dávno 
ztraceného Srdce v tobě. Než jsi byla dostatečně zformována, abys mohla 
přijít na svět, zakoušela jsi tuto bolest umírajícího Srdce, aniž bys kolem 
sebe měla Světlo Mé Lásky, které by ti pomohlo, a nikdy jsi nenašla nikoho 
jiného, kdo by ti také mohl pomoci. 

 
Snažili jste se říct, že na tom nezáleží, a jít si po svém, ale ani tak jste 
nemohli žít. Nikdy jsi nebyl milován tak, jak jsi chtěl, a nikdy jsi nenašel 
pomoc, kterou jsi potřeboval, aby se ti trvale ulevilo od zatlačené bolesti 
vzteku, hrůzy a žalu. Nikdy jste nenašli lásku, ale nikdy jste ji nepoznali. 
Nikdy jsi nepoznal lásku, ale nikdy jsi ji neprojevil. Váš nevyslovený strach 
z propasti vám nedovolil pohnout se do toho, co tam bylo tak dlouho 
zadržováno. 

 
Vždycky jste si mysleli, že láska je něco, co si musíte zasloužit, něco, co 
vás musí potěšit, abyste si ji zasloužili, a nikdy jste nebyli dost hodni na to, 
abyste jí měli hodně, pokud vůbec nějakou. S žádným Srdcem v mezeře 
nebylo možné pohnout, což by něco změnilo. Každý krok, který jste se 
pokusili udělat, se setkal s prudkým odmítnutím a nenávistí. Bez místa, 
které by vás přijalo, jste se snažili nepohnout. 



Ale vy jste se dusili nedostatkem vibrací. Už nedokážete udržet svou bolest; 
bolest z toho, že jste se narodili mimo lásku, bolest z toho, že jste zůstali 
mrtví v propasti. 

 
Nikdy jste se necítili být milováni tak, jak jste chtěli, protože jsme 
nemilovali svůj odraz, když jsme se dívali do zrcadla, kterým jste byli vy. 
Neuměli jsme si představit, jak milovat potomky, jako je tento. Jak bychom 
mohli milovat potomky, kteří odráželi tolik z toho, co jsme na sobě a na 
druhých nenáviděli? 

 
Bez ohledu na to, jak moc jsme se tě snažili milovat, nikdy jsi neřekl, že ti 
to dává ten správný vnitřní pocit. Bez ohledu na to, jak moc jsme se snažili, 
jste nám vždycky vyčítali jen to, co jste říkali, že není v pořádku; vaši 
velikost, vaši postavu, to, jak vypadáte, váš nedostatek talentů, váš 
nedostatek moci, váš nedostatek druhu Světla, které jste chtěli, váš 
nedostatek správného postavení nebo cokoli, co se vám na vás nelíbilo nebo 
co jste neměli rádi. 

 
Ať už to bylo cokoli, vždycky to byla mezera, ale tehdy jsme to nevěděli o 
nic víc než rodiče dnes. Jen jsme věděli, že je něco strašně špatně, a 
nevěděli jsme, co dělat. Někdy jsme si mysleli, že je to strašně špatně s 
tebou, a jindy jsme si mysleli, že je to Námi. Když jsme si to vyčítali, 
mysleli jsme si, že to jsou geny, které jsme ti nešťastně dali, nebo nějaká 
nešťastná chyba, kterou jsme udělali při tvé výchově. Jindy, když jsme tě 
obviňovali, jsme neměli žádné vysvětlení pro to, co způsobilo, že jsi 
takový, jaký jsi. Vypadalo to prostě jako reakce proti Nám, jako něco, co jsi 
chtěl udělat. 

 
Nevěděli jsme, co máme dělat. Snažili jsme se ti to vynahradit, ale jakákoli 
pomoc, kterou jsme ti mohli poskytnout, tě nikdy na dlouho nevyléčila. Ať 
už jsme si mysleli, že jsi získal cokoli, brzy jsi o to přišel. Choval ses, jako 
bys nevěděl, jak si to udržet. Choval ses, jako bys prostě zapomněl na 
cokoli, co jsme pro tebe udělali, a stejně, ať už to bylo cokoli, nestačilo ti 
to. 

 
Čím větší propast jsi měl, tím víc jsi Nás ždímal a tím méně jsi chápal, jak 
málo Nás těší, že ti dáváme tolik, jen abychom slyšeli tvé neustálé tvrzení, 
že jsme pro tebe nic neudělali, protože tvůj život zůstal. 



pořád stejný; nešťastný a nešťastný, a proč jsme to pro vás nespravili, 
protože od čeho jsou přece rodiče? 
Všechny věci, které jsme před sebou a před sebou navzájem skrývali, jste 
dělali vy. Když jsme se do vás zahleděli, našli jsme všechny věci, které 
jsme nechtěli mít na mysli, abychom si mysleli, říkali nebo dělali. Když jste 
tyto věci odráželi, měli jsme problém navázat s vámi vztah. Ve skutečnosti 
jsme se vás báli, ale také jsme se velmi snažili najít pro vás lásku. Kdykoli 
jsme reagovali na něco, co jsme na vás mohli najít, aby se nám líbilo, jen to 
posílilo vaše přesvědčení, že zalíbit se Nám je to, co je třeba k tomu, abyste 
si zasloužili lásku k vám. 

 
Ze všech sil jsme se snažili odstranit z tebe to, co se nám na tobě nelíbilo, 
tím, že jsme tě trénovali, učili a vedli, ale vůbec to u tebe nefungovalo. Jen 
to vaši prezentaci ještě více vybrousilo, ustálilo a oddělilo od reality ve 
vašem nitru. Bez ohledu na to, co jsme se kdy snažili udělat, to jen dodalo 
vaší prezentaci ještě více vyleštěnou fazónu, navzdory které jste jen 
vypadali sebestředněji a upozaděněji, zatímco uvnitř jste zůstávali stejní. 

 
Nakonec jsem byl tak zoufalý, že jsem si myslel, že už s tebou nemůžu nic 
dělat. Ale teď, když už vím, co se s tebou doopravdy děje, a vím, jakou 
bolest v tobě problémy tak dlouho dusily, je mi líto, že jsem si myslela, že 
jediné, co mohu udělat, je pustit tě na svobodu, abych viděla, jak si povedeš; 
abych viděla, co se s tebou stane. Neboť bez ohledu na to, co jsem si o tobě 
myslel, jsem se také obával, co se s tebou stane, a proto jsem tě nemohl 
hladce přemístit zpět. 
Hladce tě přesunout zpátky nebylo nic, co by Moje láska dokázala, nebo 
dokonce cítila, že to umí. Pak , když Moje zoufalství rostlo, by to byla 
mezera, která by tě konečně udeřila. Uhasit tě i udržet tě nablízku bylo pro 
Lásku něco velmi těžkého. Proto se tyto pocity musí pohybovat v Nás a 
také v tobě. 

 
Celou tu dobu jsem studoval úvahy, které jsi mi dal, až jsem konečně 
pochopil, co jsem potřeboval vidět, ale nebylo to snadné. Vyžadovalo to 
vyjít ze sebe, abych získal perspektivu, kterou jsem potřeboval, abych viděl, 
jak překlenout propast, která Mě ubíjela. Cítit to všechno, o čem jsem si 
myslel, že Mě zabije, a necítit to, Mě také zabíjelo. Bylo to pro Mne 
opravdu strašné dilema; tak bolestné, že jsem nechápal, jak by pro Mne 
mohlo být cítění uzdravující. 



 

Nyní vím, že pohyb, který potřebuješ, leží mezi Matkou a Mnou. Když jste 
se tam doslova položili, nebyl to odraz, který jsem chtěl vidět. Nechtěl 
jsem, abyste se dostali mezi Matku a Mne. Byl jsem proto zhusta schopen 
vidět, že to, že jste se tam položili, bylo odrazem něčeho, co jsem 
potřeboval vidět. Dlouho jsem viděl jen to, že jste mezi Matku a Mne 
vrážely klín, který jsem nechtěl vidět, že už tam je; klín nechtěného, 
nenávistného vzteku a hrůzy, kde jsme se snažili tvrdit, že je tam Srdce, 
protože jsme chtěli, aby tam Srdce bylo, a příliš jsme se báli, jaké to je, 
když si dovolíme, aby Srdce ve skutečnosti nebylo. 

 
Teď, když jsem si to konečně dovolila pocítit, si uvědomuji, že tato 
nenávist se musí proměnit v lásku mezi Mnou a Matkou. Aby se tak stalo, 
musí se Srdce zrodit v mezeře a být schopno tento čas prožít. Aby se tak 
stalo, musí se popřené Srdce pohybovat spolu se Mnou. Proto Mě, prosím, 
poslouchej, když říkám, že doufám, že pohneš svým hněvem na Mě, místo 
abys ho zadržovala kvůli hrůze z toho, co by podle tebe mohlo znamenat 
jeho pohnutí, nebo z pocitu, že zadržování je způsob, jak se Mi pomstít. 

 
Doufám, že chápeš, že pomsta by ti ublížila stejně jako mně. Přesto vidím, 
že pokud to dovolíš, tvůj hněv se může pohnout, ale tvá hrůza se musí 
pohnout v reakci na hněv Mne. Tato hrůza se musí pohnout natolik, abys 
poznala, že pohyb v přítomnosti Mého Světla Lásky není totéž jako jakákoli 
hrůza ve stavu popření, kterou jsi zažila dříve. Vaše hrůza se musí pohnout 
natolik, aby pochopila, že její uzdravení závisí na tom, zda bude nenávist v 
této mezeře nahrazena láskou. Pak se teror může osvobodit z míst, kde byl 
předtím uvězněn. 

 
Abyste to dokázali, budete muset více cítit svou nenávist, ale vaše nenávist 
vůči Mně vždycky byla mnohem větší, než jste chtěli cítit, nikdy jste ji 
nechtěli cítit. Snažili jste se jí vyhnout tvrzením, že jsem to byl pouze Já, 
kdo vás nenáviděl. Vždycky jsi tvrdil, že tvá nenávist ke Mně je pouze 
reakcí na Mou nenávist k tobě, ale nikdy jsi Mi nechtěl dovolit, abych našel 
způsob, jak se dotknout toho, co se v tobě musí pohnout, aby se Mé pocity 
vůči tobě změnily, a tím i tvé pocity vůči Mně. Tvá nenávist ke Mně měla 
podobu toho, že jsi Mi nikdy nechtěl dovolit, abych se k tobě cítil lépe. 



protože pak bys mě nenáviděl bezdůvodně. Bez ohledu na to, jakou změnu 
kterákoli strana kdy udělala, nenávist vždy říkala, že to nestačí, že je pozdě 
nebo že se to neuskutečnilo tím správným způsobem. 

 
Nikdy jsem ti nechtěla dát najevo, jak moc mě děsí pocit, že jsem s tebou, 
nebo jak moc se bojím, že se vydáš jinou cestou, než je ta moje. Jakkoli 
jsem si přál, aby ses ode Mne vzdálila, také jsem to neudělal, protože jsem 
si myslel, co by se pak mohlo stát. Snažil jsem se tě naučit, jak jít po svých. 
Varoval jsem tě před nebezpečími, jak jen jsem mohl, ale nikdy jsem mezi 
námi necítil dostatek důvěry, abych mohl říci, co si myslím, že by tyto 
problémy mezi námi mohly skutečně znamenat. Když jsem se o to pokusil, 
říkal jsi, že ti vyhrožuju nebo že si dělám příliš velké starosti a nemám v 
tebe důvěru. Říkal jsi, že to, čeho se bojím, se ti nestane, a pokud ano, tak 
jen proto, že jsem se bála, aby se to stalo tobě. Ale ve skutečnosti jsi byl 
stejně zmatený jako já, co mám dělat. 
Zkušenost s propastí ve vás vyvolala hluboký dojem, že se Mi nelíbíte 
takoví, jací jste. Strach se vydal cestou snahy vypadat hezky a příjemně, 
aby se ode Mne naučil lásce. Ale vztek se vydal cestou protivnosti jako 
jakéhosi vyzývavého a tajně deklarovaného testu, abych zjistil, jak 
bezpodmínečně milující dokážu být; protože, koneckonců, nemá být právě 
taková bezpodmínečná láska, která nikdy nemiluje nikoho z vás víc než 
ostatní? 

 
Ztracená vůle představovala přelud, za nímž ji bylo stěží vidět. Když 
vyčerpání muselo nechat tento přelud vyprchat, říkalo se tomu stárnutí. 
Nikdo nikdy neznal jiný způsob. 

 
Nelíbily se mi přeludy Ztracené vůle, které jsi mi předkládal, a s pocitem 
viny jsem si dal záležet, abych ji nedal najevo, nebo abych se dokonce 
tvářil, že ji vidím. Zapíral jsem a snažil se neříkat to, co je pro Mne 
důležité, protože jsem nesnesl pohled na reakce, které to vůči Mně stále 
vyvolávalo. 

 
Chci vám nyní říci, že jsou věci, které se Mi líbí více, a věci, které se Mi 
líbí méně, ale ne v tom úzkém smyslu, jak jste se o Mně vždy obávali. 
Příjemné na pohled je pro Mne důležité, ale příjemné na pohled znamená, 
že je to skutečné, jako v souladu podstaty a formy. Posuzuje se to podle 
toho, jak se to cítí, a proto Matka sestoupila dolů. 



tak dlouho ve strachu, který dával vině prostor říkat, že je nemilující, 
odsuzující a špatná, když si vůbec myslí, natož aby řekla, co k tobě cítí. Jste 
nenávistníci Matky, každý z vás, ale tvrdíte, že je to jen proto, že vás vaše 
Matka nenávidí. Její touhu po příjemném pohledu, který Ona nazvala 
hezkým, jste odsoudili jako nic jiného než marnivou, hloupou a hloupou 
ješitnost. 
Není to hloupá marnivost. Když se forma a podstata neshodují, nemáte nic 
než nestabilitu, bez ohledu na to, jak pevně se tento necitlivý přístup zdá být 
zakotvený. Pokud se budeš stále bránit své hrůze a přeměňovat ji na vztek, 
který chce tvrdě vnutit svůj pohled na věc mně, pak vztek potřebný k 
pohnutí tvé hrůzy bude muset mít větší zuřivost pocházející ode mne skrze 

 
Matka, která se se mnou snaží tuto propast zacelit. 

 
Sladění formy a podstaty v lásce je pro Mne to, co je hezké, stejně jako 
pohyb v mezeře směrem k vydávání přidušených zvuků mrtvého zrození 
Srdce, ačkoli pro většinu není písní, pro Mne by byl hudbou, protože by 
přinesl léčivou úlevu od bolesti tím, že by se konečně pohnul tak, aby 
dovnitř vstoupilo Mé Světlo Lásky. 

 
Cítím, jak mě nenávidíš za to, co si myslíš, že je zde Můj postoj. Chci v tom 
pohyb, je to jasné? Říkám ti to proto, abys věděl, že reakční škarohlídství se 
Mi nelíbí a že jsi v tomto směru zašel tak daleko, jak to jen snesu. 

 
Vaše důvody pro Mne již nejsou tajemstvím, ale musíte sami v sobě 
objevit, proč jste proti Mně v takové reakci, že je to stále stejný příběh, ať 
jdete kamkoli. Bouráte Mé Stvoření a přitom tvrdíte, že Mě vylepšujete, 
narovnáváte a děláte ho více takové, jaké chcete, aby bylo. děláte ho tak 
uspořádané a zbavené všeho divokého a svobodného, že Mě to nudí. Nikdy 
však nepřiznáš, že je pro tebe nudné, a přesto ho velmi brzy opustíš a vydáš 
se na další místo, kde děláš totéž. Zabíjíš zemi, vzduch i moře. Uvězníš 
symbolické příklady krásné divoké přírody a zbytek zabiješ, takže po tobě 
zůstane dědictví žraloků, rejnoků, úhořů, krys, švábů, much, mravenců, 
pijavic, parazitů a dalších škůdců. Je to prohlášení proti matce, kterou 
děláte, ale je to také prohlášení. 



proti mně. Dosud jste se odmítali podívat na to, co o vás tvrdí. 
 
Matku tlučete, bijete, nýtujete, buldozerujete a škrábete, svlékáte do naha, 
nutíte k podřízenosti, odstřelujete, vrtáte a znásilňujete, čerpáte energii, 
znečišťujete, otravujete, zneužíváte, dusíte, dusíte, vysáváte, vykořisťujete, 
vyčerpáváte, kupujete, prodáváte, používáte, vyhazujete, pohřbíváte a 
exhumujete s naprostým nedostatkem lásky, úcty nebo dokonce ohledu na 
její pocity, zda si to tak přeje. To, že by to všechno třeba nechtěla, byste Jí 
ani nedovolili říct. 
Je to vaše sexuální vzrušení a musí zahrnovat vztek, jinak vás nevzrušuje, 
ale nepřiznáte to. Jsi velmi kontrolující a prezentuješ se jako velmi 
kontrolovaná, ale jsi velmi nekontrolovatelná, používáš matku a přitom 
křičíš: "Žádný potrat! Žádná antikoncepce!" 

 
Není divu, že tě žena nenávidí a nechce, aby ses s ní miloval. 
Orgasmus je něco neslýchaného, co jí dáváte vy. Nejvíce, co vaše ženy 
dostanou, je malé vzrušení, když tlačíte na hrůzu, kterou tam drží, ale vám 
se to líbí, protože je to pro vás moc, a moc, ne orgasmus, je to, co vás 
uspokojuje. 

 
Pro tebe jsou mladé ženy jen něco, na co se můžeš přilepit, abys dokázal, že 
jsi muž, a tak je využíváš, dokud nevypadají příliš zneužitě. 
Pak si myslíš, že si prostě pořídíš další mladou, kterou můžeš zničit stejným 
způsobem, protože si myslí, že takový je život v mezeře s tebou. Ani si 
nedá říct, že by chtěla říct, že nenávidí tvé necitlivé, nesmyslné, zasrané 
způsoby. Tobě to prochází, protože ji přemáháš a oblbuješ, aby si myslela 
to, co chceš ty. Takhle před ní vypadáš mocný a nedáš staré najevo, co se 
od ní plížíš dělat, protože sis zvykl na to, jak ti vaří. A všechny děti, které 
kdy budeš mít, jsou žraloci, rejnoci, úhoři, krysy, švábi, mouchy mravenci, 
pijavice, paraziti a další škůdci jako ty. Pěstujete si je, protože vám slouží 
nejlépe. Děláte vše pro to, abyste všechny ostatní uvěznili a zabili. 

 
Dědictví, které po sobě zanecháte, je to, co žijete. Je to mezera. Srdce není 
nikde kolem. 



Srdce nelze najít. Existuje jen velká pustina, v níž lásku nelze nalézt. Tomu, 
že Země je svatá, živá bytost s city, které nemáte, se vysmíváte a nikdy se 
nesnažíte to vidět. 

 
Je to prohlášení proti Matce, kterou děláš, ale je to také prohlášení proti 
Mně. Vaše rétorika je opačná. Je uctivá jak vůči Matce, tak vůči Mně. 
Myslíš si, že to znamená, že se nikdo neprohlédne a skutečně neprohlédne. 
Nenávidíš už jen představu, že by ses na to měla dívat, a myslíš si, že ještě 
víc nenávidíš, když to musíš cítit. 
Pokud chcete vědět, kde najdete ztracený Will, podívejte se na druhý konec 
města. Když se odstěhujete, vaše ztracená závěť se přestěhuje: Je to zrcadlo, 
které jsi rozbil a dávno odhodil, a jeho nedostatek Světla lásky rozkládá to, 
co jsi způsobil, na ještě horší, nepříjemnější, bezlesou, zchátralou 
chudinskou čtvrť s řetězovým plotem, rozbitým sklem a potřísněnou, 
dlažbou uvězněnou, zaneřáděnou Zemí; poplivanou, pomočenou, poblitou, 
posranou, počmáranou vulgaritami, odpadky zasypanou jámou. 

 
Tam venku, na své vlastní straně propasti, se vaše ztracená vůle potuluje ve 
své vlastní části města, jako by byla králem této chudinské čtvrti; nikdy si 
nepřipustí, že chce víc, nikdy si nepřipustí, že nemá žádné jiné místo, kam 
by mohla jít a zažít něco jiného; nikdy si nepřipustí, že je poškozenější než 
vy. Místo toho se chová tvrdě a zle jako zástěrka proti tomu, aby ho někdo 
dál zraňoval. Ztracená Vůle zapřeného srdce nenávidí zapřené srdce na 
straně Ducha. Myslí si, že mě zosobňuješ, a nenávidí to, co jsi udělal. Není 
divu, že ho srážejí do ještě horší sluje. Nenávist je v tom, jak žijí, ale 
nenávist je i v tom, jak žiješ ty. Nikdo z vás se k této nenávisti nepřizná, 
pokud nemůže tvrdit, že ji oprávněně vyvolal někdo jiný, nejlépe někdo z 
druhé strany propasti, města, světa. 
Tato nenávist je vztek, který projevujete, aniž byste si přiznali, že je to 
vztek nebo co je jeho příčinou. Je to vyjádření nenávistného, obviňujícího 
hněvu vůči Mně, ale zároveň hanobíš Matku, protože když svůj hněv 
projevuješ, nemůžeš se dostat ke Mně, takže je to Matka, kterou 
poskvrňuješ. 
Dost bylo boření Mého stvoření jako útoku proti Mně. Dost bylo ošklivého 
oblékání jako způsobu, jak říct, že se Mi nechceš líbit tak, jak si myslíš, že 
chci, abys byl. Uvědomte si své pocity, místo abyste kritizovali a chovali se 
tak defenzivně a destruktivně. 



Vím, že mnozí z vás, ke kterým teď mluvím, to ještě nečtou, vím, že mnozí 
z vás ani neumějí číst tak dobře, aby si to mohli přečíst, ale přesto k vám 
chci mluvit, protože vím, že vás to osloví, i když vám to musí být řečeno. 

 
Vidím tě tam, jak se tu oháníš, jako by ti na mně nezáleželo. Přesvědčili jste 
sami sebe, že Mé Světlo tu není. Jste přesvědčeni, že jsem příliš velký 
strašpytel, než abych přišel do kostelů ve vaší části města. Všichni máte 
zbraně, abyste takové, jako jsem Já, odstřelili, jen abyste dokázali, že Mě 
nenávidíte a nepotřebujete ani nechcete, abych byl nablízku. 

 
I když se ti nelíbí, že takto mluvím, všechno se to vrací k mezeře, která 
vznikla kdysi dávno (sic) a kterou ses usilovně snažila zacelit, k 
zapomenutému dni, kdy jsi zažila, jak jsem tě zlostně odstrčil a nedal ti 
pocítit, že tě miluji, když jsem tě později toho dne nebo kteréhokoli jiného 
dne zavolal zpět ke Mně. 

 
Nechal jsem tě samotnou na ulici, kde jsi musela bojovat o své právo na 
život, a přitom jsi měla pocit, že jsem tě odřízl od svého Světla lásky. Místo 
toho se ti dostalo nenávisti. Zdálo se, že Lásce nevadí, že tě nechala na 
holičkách v tvém strašlivém údělu. Co jiného jste mohli dělat, abyste se 
ochránili, než se chovat tvrdě a zle a naučit se bojovat? 
Jediné, co jsi kdy v životě poznal, bylo, že ses ocital uprostřed jednoho boje 
za druhým. 

 
Nikdy jsi neměl pocit, že by sis mohl dovolit cítit něco jiného než tíseň. 
Všechny jiné pocity než hněv jsi označil za "měkké", jako Matka, zjevná 
oběť, a rozhodl ses být tvrdý jako beton a olovo a přežít. Abys necítil bolest 
z toho, že jsi byl vytlačen, vytlačil jsi svou bolest z toho ještě dál, než jsi 
byl, a tvrdil jsi, že je ti jedno, jestli tam, kde jsem byl já, nemáš žádné 
skutečné místo. 

 
Tvrdil jsi, že v mém domě stejně nechceš bydlet. Tvrdil jsi, že jsi 
potřeboval jen utéct; tvrdil jsi, že jsi vyprovokoval tu rvačku a že jsem tě ve 
skutečnosti nevyhodil, jen jsi tvrdil, že jsem to udělal, aby to vypadalo, že 
je v pořádku, když se někdo tak mladý vydá na ulici, protože tvůj otec tě 
nezvládne. Je to pitomec, který chtěl být "králem kohouta", a jakmile jsi se 



vyzýval, ztratil klid a vybouchl na tebe, čímž ti dal najevo to, co jsi 
samozřejmě už věděl; že máš moc ho donutit, aby se přestal ovládat, a 
ukázal ti, že jediné, co kdy uměl, bylo tlačit na slabé a malé jako tyran, což 
ty samozřejmě vůbec nejsi, a to tím, že se navážíš do někoho menšího, než 
je on, i když nevyhrál. Myslel si, že je velký muž, místo aby byl pokorný 
malý zbabělec, o kterém víš, že můžeš ukázat, že jsem. 

 
Tvůj otec pro tebe není a nikdy nebyl hrozbou. Stačilo se odstěhovat z 
domu, abys byl v pořádku a mohl se svobodně bavit. Všechno "pěkné", co ti 
Mě připomíná, je jen něco, na co můžeš šlápnout se svým špinavým 
úšklebkem, který říká: "Přinuť mě, abych Tě poslouchal. Vždyť ani nevíš, 
kde začít! Jediné, co víš, je, že nejsem to, co chceš, ale hádej co, blbečku, 
jsem to, co chci být, tak mě nech na pokoji. Nech mě být svobodnou. Otec 
jako Ty je čiré utrpení. Moji bratři (sic) a já myslíme všichni stejně. 
Nemáme problém spolu vycházet, pokud se nám, kteří jsme všichni jedno 
příbuzenstvo, někdo z Tvého druhu nepokusí vpadnout do cesty a dělat 
problémy. A hádejte co! Cítím se hrdý na to, že se teď bojíš té drsné bandy, 
ve které jsem já!" 

 
Chci, abys věděla, že pro mě ani pro tebe to není problém, pokud se 
nepokusíme pocítit, jaké to je, když mezi námi není láska, pokud se 
nepokusíme pocítit, co nás skutečně zabíjí. Tvrdá skořápka, kterou sis 
vypěstovala, to nerada cítí, protože je to bolest, kterou sis přísahala, že 
nikdy nedovolíš, aby získala, a kromě toho nevypadá cool dávat najevo, že 
ti na tom záleží, nebo dokonce cítit, že rodiče nebo Bůh tu pro tebe možná 
nejsou, nebo že to, co máš, se nedá srovnat s tím, co se sype na ty blázny, 
kteří se zdají být vždycky zvýhodněni. Víš, kdo to je. Jsou to ti, kterými 
opovrhuješ jako nižšími než nejhoršími. Ti, které bys nejraději zvýhodnil 
vražednou dávkou ze své zbraně. Ze strany oběti se tomu říká masová 
vražda, ale ty jako pachatel víš, jakou nenávist v sobě chováš. Nemá se kam 
ztratit, a když už ji nedokážeš zadržet, začne přetékat a masová vražda 
vypadá jako zábava; něco, co musíš udělat, protože oni odmítají spáchat 
sebevraždu, ale ty si přeješ, aby to udělali, abys nemusel vybuchnout a 
jednat tak v případě, že by se nakonec ukázalo, že jejich bezcennost stála za 
cenu tvého vlastního života. 
Nemůžeš se přenést přes tuto nenávist, dokud jsi to ty, kdo má pocity, které 
všichni ostatní popírají, bezcitnost a žádné místo, kde se cítí dobře. 



které mají být přijaty uvnitř. Když nemáte dům ani místo, kam byste se 
mohli uchýlit a kde byste se cítili dobře, jediným místem, které vám zbývá, 
je ulice, ale ulice je jen kulisou pro váš další boj, protože hlídání vašeho 
území je práce na plný úvazek, zejména v noci. 

 
Tyto pocity se ve vás drží už tak dlouho, že si pamatujete jen to, že je cítíte. 
Všechno ostatní bylo zabito tak brzy, že nemělo šanci žít. 
Nebylo kam jít s tím, co vám zbylo; žádné místo, které by se pohybovalo v 
reakci na tyto pocity. Když se podíváte dovnitř a vidíte, jaké to je, nelíbí se 
vám to, a tak se podíváte ven a snažíte se to svést na druhé, kteří vás pak 
pohánějí k boji. Trváte na tom, že je to všechno jejich vina, a přitom tvrdíte, 
že máte moc. To se nedá srovnat. Pokud obviňujete druhé tím, že říkáte, že 
to způsobili oni, jak můžete tvrdit, že vy máte moc? Aha, říkáte, že jste se 
této moci vzdali a máte moc si ji vzít zpět, kdykoli se rozhodnete. 

 
Máš pravdu v tom, co říkáš, ale ne v tom, že zabíjení považuješ za jediný 
způsob, jak získat zpět svou moc od těch, které obviňuješ, že ti ji vzali. 
Ztracená vůle se sem potřebuje přesunout, to je v pořádku, ale přesun 
ztracené vůle znamená, že se jen vzdaluješ od Mého Světla, pokud se 
nepohneš spolu s ním tím, že se přesuneš do pocitů uvnitř, o kterých jsi 
říkal, že je nikdy nepocítíš, a jsi tak tvrdý, že tě nikdo nemůže donutit. 
Pohyb do těchto pocitů je to, co je třeba udělat, místo abyste se chovali 
nepřátelsky všemi způsoby, které jste vždy dělali, abyste dokázali, že vás 
nikdo nemůže donutit. 
Rány, které tě dokázaly pohnout k emocím, byly většinou tvrdé a zlostné, 
protože jsi proti zlomeným srdcím tak obrněná a tak dlouho, že i při 
vyslovení slova jako Srdcová píseň máš chuť se ušklíbnout za cynickým a 
samolibým odsudkem, že je to jen další sentimentální koncept, který Moje 
světlo vymyslelo pro dobrosrdečné...dobráky, kteří byli natolik hloupí, že se 
drželi v závěsu za Mým Světlem, aniž by si dovolili všimnout, že sbírat 
kousky Mého Světla a obdivovat je je jako sbírat drobky z talíře boháče a 
nikdy byste neklesli tak hluboko. 
Spíše bys měl jít nejdříve do pekla, říkáš svým dobře hájeným, rozmáchlým 
způsobem, ale Já tě prosím, abys Mi naslouchal, prosím, a nedovolil, aby 
staré obrazy Mého Světla zůstaly problémem, který způsobuje, že nemůžeš 
vystoupit ze svého postavení, protože tvá pýcha a tvůj hněv a nakonec i tvá 
vina a hanba cítí, že je nemůžeš utišit bez zneuctění. 



 

Žádám vás, abyste se posunuli směrem ven ze světa násilí a ponurosti, ale 
tento postoj jste zaujímali tak dlouho, že naděje na posun vypadá velmi 
chmurně. Nedělám si velké naděje, že noční můru, v níž se nacházíte, lze 
napravit velmi snadno nebo v krátké době, ale nikdy nemůže skončit, pokud 
nezačnete. V porovnání s utrpením, v němž se nacházíš, zatímco předstíráš, 
že tomu tak není, je jediným krokem, který nyní vypadá vůbec odvážně, 
pohyb v pocitech, které chováš hluboko uvnitř. Znamená to postavit se 
čelem k pravdě, která byla velmi ztracená a je velmi stará. Bude to 
vyžadovat odvahu, a já to vím, protože je to krok, kterého se nejvíc bojíte, 
ale pokud si to opravdu ověříte, uvidíte, že je to vaše jediná šance. 
Celou dobu ses bál, že nejsi Můj oblíbenec, že nejsi Mnou nijak skutečně 
milován, a i když jsi tak dlouho trval na tom, že to může být klidně navždy 
v čase, že je ti to jedno, že to není problém, že ti to nevadí, pravda je 
taková, že tě to bolelo tak dávno a tak moc, že tvá pýcha a stud to nikdy 
nechtěly dát najevo a nikdy jsi nebyl schopen vydržet, abys to dal najevo. 
Měli jste pocit, že se to neodvažujete projevit tak dlouho, že si teď nejste 
jisti, zda vám zbyl nějaký cit, s nímž byste mohli pokročit k uzdravení své 
vlastní popřené Písně srdce. Píseň je dokonce něco, co už dávno zmizelo. 
Teď rapuješ a vydáváš hrubé zvuky, kdykoli můžeš. Nevadí ti, když to vadí 
lidem, o kterých jsi si jistý, že je nemůžeš vystát. Koneckonců byli obdařeni 
láskou a nedávají ti ji tak, jak bys chtěl, takže jim teď ukážeš, že ji 
nepotřebuješ, protože máš něco lepšího, čemu se říká zastrašující moc. 
Našel jsi ji v příbuzenství spřízněných duší uvězněných v propasti, kde je 
Srdce příliš velký slaboch na to, aby žilo, a láska je laciná řeč a něco, čím se 
dá pohrdat. 
Syrový zvířecí chtíč je místo, o kterém tvrdíte, že se z něj hrdě rodíte. 

 
Když jsi tak dlouho tvrdý a špatný, jen tu a tam na chvíli ztratíš kontrolu, 
když jsi příliš zdrogovaný, opilý nebo v hrůze z hanby, připustíš jakoukoli 
touhu po tom, co by mohlo být tvou vlastní dávno ztracenou Písní srdce. 
Ať už jste se dostali do jakéhokoli sporu, vždycky máte pocit, že ho musíte 
vyhrát. Jakákoli hádka s vámi, jednou započatá, nemůže nikdy skončit, 
dokud nevyhrajete, protože stejně jako otec, jako syn jste si nedokázali 
představit, že byste po nevyhrané hádce měli nějakou moc. Ale 
poslouchejte 



Já, pokud je život to, co chceš. Fragmentace, která se nyní pohybuje, 
otevřela spoustu prostoru, který Mé Světlo vyplňuje a který nikdy předtím 
nevyplňovalo. Doufám, že alespoň rozrazíte dveře a vpustíte dovnitř více 
světla, než jste vpouštěli dříve. I když to ještě nečtete, fragmentace, která se 
nyní pohybuje, je k vám připoutána a tak či onak vám dá najevo, že je třeba 
pochopit více, než jste chápali dosud. I když Ztracená vůle znamená 
Ztracená 
Vědomí, které nechává vaše pocity více se pohybovat, vám může umožnit 
více porozumění, než jste měli předtím. 

 
Obyčejná nenávist vás k druhým poutá více než pouta lásky, ale nenávist v 
sobě skrývá lásku, která není slyšet. Máte poselství, říkáte mu rap, ale 
stejně jako všechna Má poselství k vám, i vaše poselství má potíže 
proniknout. Zastiňuje se a chytá se do pasti, kterou sebenenávist klade 
všem, kdo směřují k nějaké změně; a tak se nemůžete pohnout, aniž byste 
slyšeli druhou stranu říkat: "Myslíš si, že jsi tak nadřazený, myslíš si, že 
znáš cestu. Nic nevíte, nestojíte ani za to, abyste se o vás zajímali. Jste jen 
chytrá (sic!) mládež, která si myslí, že má lepší způsob. Nikam se 
nedostanete, tak proč prostě neodejdete. Až budeš starší, zjistíš, proč to 
všechno musí být takhle, proč to tak vždycky bylo a vždycky bude a proč 
změna není možná, bez ohledu na to, co si myslíš, že víš, a bez ohledu na 
to, co máš na srdci. Nemůžete vyhrát. Vaše slova nejsou ničím jiným než 
nepodloženou, ničím nepodloženou chvástavostí dnešní rebelující mládeže. 
Nijak se nelišíte od každé jiné generace, která si myslí, že vidí jinou, lepší 
cestu, dokud nepřijdete k rozumu v onen osudný čtyřicetiletý den, kdy se 
rozhlédnete a uvidíte, že není po vašem." 

 
Všechno, co jsi kdy udělal, je na oplátku k ničemu, kromě zmařených snů, 
které ti ubíjejí touhu, dokud už nemůžeš žít, když musíš žít tímto způsobem. 
Začne tě opouštět tvá podstata a nastoupí stárnutí. Každý den tě čas táhne 
blíž k tvé smrti, protože zdeptaná touha už nedokáže přivolat tvou podstatu. 
V umírající touze už není žádná síla. 
Žádný pohyb, který můžete udělat, už nevypadá dobře. Čím jsi starší, tím 
víc nenávidíš všechny děti a myslíš si, že jsou prohnilé až do morku kostí. 
Děti tě nenávidí, protože jsi cynik, který už nesní. Říkáš jim, že je to 
všechno beznadějné a že tě to všechno unavuje. Nenávidíš jejich tvrzení o 
tom. 



moc, protože už nejsou tvoje. Když se jim snažíte říct, jak to chcete, říkají, 
že se vám to nepodařilo udělat podle vašich představ a že nechtějí být jako 
vy. Zabouchnou dveře a schovají se ve svém pokoji nebo vyjdou na ulici. 
Odsuzují vás jako proroka zkázy a chovají se jako proroci svého rodu, jsou 
jediní, které jsou ochotni pozdravit nebo s nimi jednat s úctou, o které jste si 
vždy mysleli, že se vám dostane, protože jste byli otevřenější než táta, 
kterého jste měli. 
Zlomená srdce se takto udržují, protože nikdo neví, jak se pohybovat jinak. 
Ti, kteří se snažili najít jinou cestu tím, že se snažili rozdávat více soucitu a 
lásky, než sami mohli , až příliš často zjistili, že jejich děti to nedokázaly 
přijmout a vzbouřily se stejným způsobem a nechaly své rodiče říct: "Proč 
jsme se zapřeli, abychom se pokusili udělat to lepší pro děti, které by nás 
stejně nenáviděly, stejně jako kdybychom se o to nikdy nepokusili? Příliš 
mnoho pokusů o uzdravení, které ve skutečnosti nic nepřinesly. Bojíme se, 
že to nezvládneme cítit. Bojíme se, že se zblázníme, když nezabijeme tu 
bolest, kdy se zdá, že všechno zůstává stejné, že se navždy opakuje stejná 
bolestná hra." 

 
Zůstáváte zamrzlí ve svém vlastním pohledu, protože nedokážete přijmout 
nic jiného, než co byste řekli vy sami. Tímto způsobem opakujete své 
rodiče úplně stejně, když dospějete a jednoho dne zjistíte, že se cítíte úplně 
stejně, jako se cítili vaši rodiče v nějaký dávný den, když říkali úplně stejné 
věci, které teď chcete říkat dětem, které s vámi chtějí soupeřit o moc a které 
vám chtějí vyprávět o jiné, lepší cestě; dětem, které vám chtějí říkat, co jste 
měli udělat a co byste měli udělat; dětem, které odcházejí z domova přesně 
stejným způsobem, jako jste to udělali vy onoho dávného dne s pocitem, že 
už nemají co říct takovým rodičům, kteří tak málo rozumí jejich potřebám 
nebo jejich způsobům Vy všichni jste děti, které věřily, že máte moudrost, 
kterou vaši rodiče postrádali. Jste rozněžnělí, abyste se vzbouřili, protože 
rodiče nikdy neposlouchají. Místo toho se od vás odvracejí, aniž by 
přiznali, že oni , jako rodiče, jsou vinni přinejmenším hříchem opomenutí, 
že vám neřeknou to, co nejvíce potřebujete vědět, ze strachu, že vaše malá 
ouška nezvládnou slyšet to, co chtějí říci. Anebo to nevědí, protože když už 
to riskovali, byli jste to vy, kdo se tehdy odvrátil, až teď je v tom tak málo 
lásky a tolik nedůvěry, že to vypadá, jako by tu bylo téměř 



nikdo nemůže nic říct. K čemu to vlastně je, když cokoli, co se řekne, je 
nějaká lež a odpovědi se nedá věřit, že je to něco jiného než lež stejným 
způsobem. 
Já jsem váš Otec a chci vám říci toto. Tvá matka a já jsme měli problémy, 
velmi velké problémy, které jsme nemohli vyřešit, než jsme měli tebe. 
Vedli jsme boj o moc a nevyřešili jsme ho, než jsi se k nám přidal (sic) 
Každý z nás volal o pomoc a pomoc, kterou jsme potřebovali, sis myslel, že 
bys mohl být ty. Když jsme tě poprvé spatřili, také jsme v to doufali, ale 
také jsme se tě báli. 
Když jste nám pak začali říkat, co máme dělat, bylo pro Nás velmi těžké to 
od vás přijmout. Pořád jsme měli pocit, že abychom byli Rodiči, musíme Ti 
umět říct, co máš dělat, zvlášť když Nám připadalo zřejmé, že o tom, co 
máme dělat, nevíš víc než My. 

 
Z našeho pohledu to vypadalo jako další boj o moc. Proto jsme na tebe 
nakonec uvalili kletbu, že jednoho dne budeš mít dítě jako ty a pak 
pochopíš, čím jsi Nás vystavoval! 

 
Krátce nato jsi nás opustil; lepší, naštvaný, s pocitem nenávisti vůči nám a s 
tvrzením, že jsi skončil se snahou nám pomoci, i když bylo zřejmé, že ti 
opravdu nic nedovolíme. 

 
Tato malá ukázka mě nijak nedojala. Kdybys mě chtěl odmítnout, mohl 
bych tě odmítnout stejně tvrdě. Ve skutečnosti jsem se předtím, než jsi 
mohl odejít, ujistil, že víš, že tě vyhazuji. Nezáleželo Mi na tom, jestli drzé 
děti musely jít na ulici a zjistit, jak se jim líbí bez Mého Světla. 

 
Ale zlomené srdce se skrývá tady, hluboko uvnitř, kde je těžké ho najít. 
Nenávist chrání zlomené srdce tím, že se tváří, jako by jí to bylo jedno, 
takže zlomené srdce tam není. Nenávist chrání zlomené srdce tím, že 
nedovolí, aby se ukázalo, že tam je. Nenávist skrývá zlomené srdce tak 
dobře, tak hluboko uvnitř, že se zlomené srdce ztrácí ve svém vlastním 
převleku a dává o sobě vědět jen někdy tím, že nemůže být příliš tvrdé na 
ty, kteří se zdají odrážet stejnou, tak ztracenou, až téměř zapomenutou 
bolest zlomeného srdce ukrytou hluboko uvnitř. 



Jsme v tom uzamčení už tak dlouho, že ani nevím, co je mi do toho, abych 
navrhoval, abychom to zkusili, kromě toho, že všichni zemřeme, pokud se 
nepokusíme najít naši ztracenou píseň srdce. Dát nenávisti pohyb nebude 
snadné, zvláště když se musí pohybovat, aniž by ublížila ostatním. Jak se 
může skutečná nenávist hýbat, aniž by ubližovala druhým, když ubližování 
druhým je to, co nenávist vždy považovala za moc a způsob, jak zastrašit a 
zbavit se těch, které nenávidí, nebo alespoň vyrovnat (sic) skóre? Jak by 
nenávist vůbec mohla chtít přestat ubližovat druhým? 

 
Nenávist se projevuje mnoha způsoby a často vám nedává najevo, že cítíte 
nenávist, ale když pohnete pocity, které ji podněcují, bude vám lépe jasné, 
jak byste mohli nenávist pohnout, aniž byste druhým ublížili. Je to těžká 
cesta a zpočátku může jít velmi pomalu, ale není to tak hrozný způsob jako 
jednání nenávisti. To byste měli vědět. 

 
Možná vám bude dlouho trvat, než poznáte, že nenávist je vztek tak 
stlačený, že se chce vrhnout na cokoli, co vypadá, že by ho mohlo stlačit 
víc. Nenávist je vztek, který se cítí bezmocný k jakékoli změně. Nenávist je 
vztek, který se nikdy necítil přijatý, vztek, který se obrátil sám proti sobě 
bez ohledu na to, kolikrát zaklepal na mé dveře. 
Nenávist je světlo bez lásky. Nenávist je zuřivost, která zuřivě zakrývá 
hrůzu a také smutek, že Moje nedostatečná vnímavost vůči vám zřejmě jistě 
znamená, že nevytvořím a nenechám bez zásahu žádné místo nebo prostor, 
kde byste se mohli uvolnit a být sami sebou, mít svou cestu a dělat si, co 
chcete. Místo toho jsi si jistý, že na tebe budu vždycky tlačit a přemáhat tě, 
trvat na tom, že to, co máš rád, pro tebe není dobré a že to, co chceš dělat, ti 
nebude dovoleno. 

 
Nenávist , obviňování vzteku je hlídání, ale také potlačování, tolik smutku a 
hrůzy, že si nejste jisti, zda chcete nebo můžete hnout vztekem natolik, 
abyste zjistili, co se pod ním skrývá. 

 
Také víte, že přesunout nenávist nebude tváří v tvář úvahám o vině kolem 
ní snadné. Tato reflexe viny se jeví jako mocná síla bránící tomu, aby se 
nenávist pohnula, a je v součinnosti s vaší vlastní ambivalencí. Zdá se, že 
pocit viny nechce pohyb žádným směrem. Kromě toho, že nechce nechat 
nenávist pohnout kvůli odsudkům proti ní, vina také 



jakákoli změna vašich pocitů vypadá jako nežádoucí změna statu quo, a 
dokonce jako zrada solidarity spojenců, které jste kolem sebe shromáždili. 
To je známý vzorec, protože tento výrok by mohl stejně dobře zaznít v 
rámci diskuse o zahraniční, a dokonce i domácí politice vlád. 

 
Tento vysoce nabitý vzorec posuzování je důvodem, proč musíte tyto 
emoce, které pociťujete jako neřešitelnou nenávist, přenést do soukromí, a 
ne tváří v tvář tomuto odrazu viny a nenávisti. 

 
Pokud nemáte žádné místo, kde byste mohli vyjádřit emoce, které by bylo v 
bezpečí před strachem, že vás jiný člověk zastaví, pokud nemáte žádné 
místo, kde byste mohli výt, dupat a křičet, pak si musíte všimnout, že vaším 
výchozím bodem není vztek, ale strach, a ten nemusí být při pohybu příliš 
hlasitý. Můžete to dělat ve svém pokoji, o samotě, s obličejem zabořeným 
do polštáře a s hudbou puštěnou tak nahlas, aby to překryla. Toto je vaše 
výchozí místo a další se vám otevřou, jak budete postupovat n vlastním 
procesu. Cítit se podrážděně a chtít vyjádřit emoce tam, kde se to nezdá být 
možné, a necítit se podrážděně, abyste s nimi pohnuli na místě, kde se cítíte 
bezpečně, způsobuje, že to vypadá, jako byste byli uvězněni ve zmatku bez 
možnosti úniku. Proč k vám tedy mluvím, jako by byla naděje, i když se 
zdá, že tolik těch, s nimiž právě mluvím, zatím neposlouchá? 

 
Mluvím k vám, protože všichni máte mezeru, ve které je bezcitnost. Někteří 
z vás mají mezeru více, někteří méně, někteří mají pouze mezeru, ale ze 
stejného důvodu, že mezi vámi není nikdo, kdo by nebyl mezerou zasažen, 
není mezi vámi nikdo, kdo by nebyl zasažen pohybem v mezeře. Pohybuje-
li se jeden z vás, ovlivní to i ostatní. Jakýkoli pohyb, ať už pozitivní nebo 
negativní, který jeden z vás udělá, ovlivní ostatní. Mluvím k vám nyní, 
protože pohyb ve zbytku Vůle způsobuje, že pro ty z vás, kteří se do toho 
ještě nepohnuli, je stále těžší zadržet své emoce. Pokud dokážete trochu 
pochopit, proč tomu tak je, bude to pro vás snazší než se snažit zadržovat 
své emoce způsobem, jakým jste to dělali vždycky. Pokud zjistíte, že už své 
emoce nedokážete zadržet a ztrácíte nad nimi kontrolu, aniž byste věděli, 
jakou formu by jejich projev mohl mít, mohlo by pro vás být mnohem těžší 
získat přijetí od druhých, než když nejprve získáte přijetí u sebe. Ztráta 
kontroly nad emocemi bez 



porozumění je pro vás těžká cesta, pokud se to stane na veřejnosti. Možná 
zjistíte, že se ve vás probouzejí emoce, o kterých jste nevěděli. 

 
Mluvím k vám, abyste věděli, že jsem tady. Už jsem tím prošel se svým 
vlastním Světlem, takže teď vím, jak pomoci vám ostatním. Mluvím k vám, 
abyste věděli, že pokud budete postupovat spolu s Mým Světlem, naleznete 
uzdravení, které jste nikdy předtím nenašli. Mluvím k vám nyní proto, že 
bez alespoň jednoho hlasu, který by vám pomohl projít podmíněností 
opaku, kterou jste měli tak dlouho, byste si možná nevěřili natolik, abyste si 
dovolili začít vyjadřovat to, co skutečně cítíte. Mluvím k vám nyní proto, 
abyste věděli, že je možné víc než to, co se již stalo. Mluvím k vám nyní 
proto, že ztracená Vůle, která nebyla přijata a nebylo jí dovoleno se 
pohnout, je tak zoufalá, že má pocit, že se vzdává beznaději a smrti. 
Mluvím k vám nyní, protože nenávist v mezeře se zařekla, že až odejde, 
vezme s sebou co nejvíce. Pokud s ní nechcete jít, musíte se odtamtud 
odstěhovat, pokud můžete, tím, že mezeru v sobě uzavřete. 
Už si nemůžete dovolit poslouchat lži. Pokud je smrt to, co opravdu chceš, 
je určitě tvoje, pokud se budeš držet toho, co jsi tak dlouho tvrdil, totiž že 
Mě ani Mou hru nepotřebuješ. Mé Světlo pro tebe není důležité. Tvrdíš, že 
můžeš žít beze Mne; mezitím neuznáváš, že Mé Světlo kradeš. Myslíš si, že 
jsi to zakryl před zraky tvrzením, že zdrojem všeho, co máš, jsi ty. 
Samozřejmě pro tebe není problém v úvaze, že kdykoli to, co máš, z tvého 
pohledu pokulhává, jsem to Já, kdo pokulhává, ne ty. 

 
Nežádám vás, abyste milovali Mé Světlo na základě zkušeností, které jste 
měli v minulosti. Žádám vás, abyste umožnili pohyb v pocitech, které se tak 
dlouho držely v mezeře mezi Mnou a vámi. 
Pocity, které jste drželi tak dlouho bez hnutí, že už ani nevíte, že jsou to 
pocity, že se staly vaším úhlem pohledu. Žádám vás, abyste opustili svůj 
úhel pohledu tím, že rozrazíte dveře a podíváte se ven, abyste si všimli, že 
je tam víc než jen obraz, který jste si původně udělali. 

 
Váš úhel pohledu už nefunguje. Dost bylo ničení mého stvoření jako aktu 
zloby a pomsty. Takto Mi nemůžeš dát smrt, aniž bys nakonec nedostal sám 
sebe. Tímto způsobem nemáš kam jít. Bojovník na cestách 



nebude fungovat, když nemůžete pít vodu nebo dýchat vzduch. Když 
nezbude žádné jídlo, ani to, které by se dalo ukrást, dlouho nevydržíte. 
Vždycky sis myslel, že přežiješ, když budeš tvrdý, ale i když se z tebe stane 
kanibal, nevydržíš o moc déle, než bude trvat, než shnijí těla, která sníš. Jak 
dlouho myslíš, že vydržíš, když nebudeš moct dýchat? Nebo se teď živíš 
výfukovými plyny z aut? Jak daleko chceš zajít ve snaze dokázat, že 
nepotřebuješ ani nechceš Mé světlo ani Mou lásku? 

 
Jste tak fascinován násilím a smrtí. Musíte si uvědomit, jestli to opravdu 
chcete, nebo ne. Pokud budete čekat ještě dlouho, stane se jen to, že budete 
čekat příliš dlouho na to, abyste se pohnuli směrem k tomu, co by vás 
mohlo zachránit. 

 
Vím, že je to pro vás velmi těžký krok. Vaše nenávist je nesmírná a je třeba 
s ní hodně hýbat. Necítili jste lásku natolik, abyste věděli, že jste Srdcem, 
které bylo popřeno onoho dne před tak dlouhou dobou, kdy jste cítili, jak 
vám Mé Světlo zasadilo onu osudovou ránu, o níž jste si mysleli, že vám 
dává najevo, že pro vás žádná láska neexistuje a že jste to vy, kdo musí 
odejít. Měla jsi tak rychlý vztek, který říkal, že to nebudeš ty, že to budu Já, 
kdo bude muset odejít, že ani nevíš, co se tam stalo, nebo že Mi někdy 
záleželo na tom, co se ti stalo. 

 
V rozlehlosti Mého Světla ses nacházel tam, kde vznikla mezera. Zdálo se, 
že jediné, co jsi kdy poznala, je nedostatek lásky, bolest a odmítnutí, které ti 
nikdy nedovolily překonat nenávist k těm, kteří ti ublížili, a touhu jim to 
vrátit; zejména těm, kteří se chovali, jako by nikdy nevěděli nebo nechtěli 
dát najevo, co ti dělají. To vše se ve vás propadlo do temnoty, protože jste 
nechtěli dopustit, aby věděli, že vás to bolí. Jen by jim to pomohlo ublížit 
vám ještě víc. Nedůvěra vzrostla natolik, že se nyní nemáte kam obrátit, 
kromě svého nitra, což je přesně to místo, kam musíte jít, abyste se začali 
léčit tím, že si dáte najevo, že není slabé ani špatné chtít lásku, a to lásku za 
vašich podmínek. 

 
Není to víc, než můžete zvládnout, i když to nevypadá dobře. Láska si 
nevybrala, že tě takhle zraňuje, ale nemůžu ti dát víc pochopení, když ti v 
cestě stojí tolik staré nenávisti. Pokud si nedovolíš začít se v sobě hýbat, 
každé mé slovo bude, pokud jde o tebe, jen stejná stará sračka. Nebudeš 
schopen to přijmout natolik, abys věděl. 



je to jiné, než když jsem se s vámi pokoušel spojit jindy. Pokud pohneš tím, 
co je třeba pohnout, nebude to další případ, kdy čím dál dosáhnu, tím víc 
couvneš. 

 
Přesun toho, co se zde musí přesunout, je nezbytný pro jakoukoli skutečnou 
změnu vašeho starého a tak dlouho zastávaného názoru, že váš Otec vás 
dávno opustil a z vaší Matky udělal oběť, takže nestojí za to, abyste mu 
věnovali čas, a stejně nemá co říct, co by pro vás mělo smysl. Vlastně si 
nejsi jistý, že cokoli, co jsem ti kdy chtěl říct, pro tebe stejně mělo nějaký 
smysl. Jak bych mohl být Bohem a zároveň v tobě vyvolat pocit, že si přeji, 
abys byl mrtvý? 

 
I když si tvá Matka také někdy přála zbavit se tě, bez ohledu na to, jak moc 
se zdálo, že se Mnou souhlasí, když jsem říkal, že je čas, abys odešla, nikdy 
nemohla snést myšlenku, že bych tě mohl vyhodit, a nemohla se smířit s 
tím, že bych tě mohl zabít. Místo toho se Mě snažila zastavit. Plakala a 
naříkala a říkala, že si přeje, abys nikdy nebyl, ale teď, když jsi, se 
nedokázala smířit s tím, že se to chystám ukončit. 

 
Nikdy bych se jí tu nemohl postavit tváří v tvář, ani svému strachu z 
bezcitnosti, za kterou jsem tě považoval. Bojovali jsme a bojovali kvůli těm 
pocitům, které jsme k tobě měli, až mi to připadalo tak nemožné, že jsem Ji 
umlčel. Přikázal bych Jí, aby už neplakala. Tehdy jsem Jí říkala, že Tě 
nevyhodím ze dveří; ale pak jsem to jednoho dne (udělala), když už jsem to 
nemohla vydržet. 

 
Proto jste si vždycky mysleli, že jsem sobecký Otec, který se vždycky snaží 
zachránit sám sebe a nezajímá se o to, co zplodil, a opouští to jako nechtěný 
výsledek sexuálního aktu, který ho nezaujal natolik, aby zůstal u toho. Ty 
tvrdíš, že jsem nezodpovědný a nemilující. Pokud si to nemyslíš, podívej se 
na svého vlastního otce a na to, co si o něm myslíš. Vaši otcové vždy 
představují obrazy, které o Mně chováte, bez ohledu na to, jak zastřené 
nebo pohřbené ve ztracené vůli mohou být. Nezodpovědní a nelaskaví, 
říkáte, aniž byste si všimli, že právě takoví jste se stali, zatímco říkáte, že 
jste to museli udělat, abyste přežili. Nikdy jste se neviděli jako rodiče, které 
nenávidíte, nikdy jste se neviděli jako "druhá strana", protože to by byla 
odhalená sebenenávist. 



 

Odmítnuté srdce, musíte si toho všimnout. Musíš mě nechat, abych ti to 
řekl, místo abys trvala na tom, že si všimneš, jestli mezi námi dojde k 
nějaké změně v nelásce. Změn, k nimž nyní dochází, si všimneš, pokud sis 
jich již nevšiml, ale chci ti pomoci pochopit je hlouběji než dosud. Chci, 
abys Mi dovolil, abych ti pomohl rozšířit tvůj starý úhel pohledu. Jsou zde 
velké problémy, které je třeba vyřešit, a ty nelze vyřešit přes noc. 

 
Nikdy jsi nenaslouchal Mému Světlu o nic víc, než si myslíš, že 
naslouchám tobě, ale má-li mezi Mnou a tebou dojít k nějaké změně, musí 
se něco prolomit. Slyším, co chceš nyní říci: "Už jsem tvůj názor slyšel, 
znovu a znovu, a nic nového. Chceš, abych se vzdal svého vlastního úhlu 
pohledu ve prospěch Tebe." To je to, co jsem slyšel. 

 
Máte pocit, že jste velmi staří, a protože to bylo tak dlouho, cítíte se velmi 
oprávněně a správně ve svém vlastním pohledu. Chci vám nyní sdělit dvě 
věci: za prvé, jste velmi staří, někteří z vás jsou ve skutečnosti starší než Mé 
Světlo; a za druhé, Mé Světlo je něco, co jste nikdy nepoznali. A tak, i když 
Mi můžete nabídnout mnoho ze svých zkušeností a to vše je součástí toho, 
co potřebuji znát, pokud jde o Mě, váš pohled je z mezery, takže Mě ve 
skutečnosti neznáte, i když trváte na tom, že ano, a trváte na tom, že nejsem 
nic, co byste chtěli mít s vámi společného. Nemilující a krutý jsem ti 
připadal a nenávist ke mně rostla. 

 
Nežádám vás, abyste se vzdali svého pohledu na věc ve prospěch mého, a 
nepopírám vás. To, co Nás rozděluje, je propast a v této propasti jsou ty 
nejstrašnější pocity ve Stvoření. Mezera je vše, co jsi kdy znal, a i když 
neznám mezeru z tvé strany úplně stejně jako ty, znám ji nyní ze své strany 
a znám ji z tvé strany prostřednictvím Matky, která tě držela, když se 
původně propadla na místě, které se později stalo tebou. Nyní mám více 
pochopení a soucitu. Mám nyní širší pohled, než jsem měl předtím, a je to 
širší pohled, než má kdokoli z vás. Myslíte si, že být takoví, jací jste, je pro 
vás přežití, ale já ze svého přehledu vidím, že být tam v mezeře vás zabíjí 
čím dál víc. Ze Srdce Mé Lásky, které jsem pro vás našel, vás žádám. 



abyste nechali dlouho zadržované pocity, aby se ve vás pohnuly a vy jste 
mohli zjistit, zda vám jejich pohyb umožní rozšířit váš úhel pohledu. Tímto 
způsobem můžete mít svůj úhel pohledu a stát se schopnými přijmout i 
Mine. 

 
Pohyb v mezeře je nanejvýš potřebný, ale pohyb je zde tak intenzivní, že 
není téměř nikdy povolen v rámci sankcí společnosti. Když pak k pohybu 
přesto dojde, děje se tak ve stavu popření. To bych chtěl místo toho osvětlit. 
V opačném případě se příliš mnoho lidí bude i nadále vyhýbat tomu, aby se 
ho zřekli tím, že vinu přenechají ztracené Vůli. Vnímají to jako své přežití. 
Tímto způsobem si myslí, že si nebudou muset klást žádné otázky, které by 
mohly jakýmkoli způsobem vyvolat dojem, že nemají pravdu nebo že by 
mohli být zapojeni, když se něco pokazí. 
Myslí si, že tak mohou i nadále udržovat vinu mimo sebe tím, že budou 
ukazovat na někoho jiného. Myslí si, že tím dávají najevo, že se jich to 
netýká. Tímto způsobem si myslí, že mohou i nadále tvrdit, že je to vina 
zúčastněných osob; případ vyřešili jiní lidé, ne oni. 
Teď už víš, proč chce tvůj vztek zabíjet. Ocitl se v propasti, která je světem 
bez lásky, kde se zabíjí, nebo bude zabit. 

 
Potřebujeme záměr usilovat o skutečnou spravedlnost. Potřebujeme záměr 
klást skutečné otázky. Potřebujeme získat skutečné odpovědi na to, co je 
příčinou tolika problémů v dnešním životě. Chceme-li vyřešit nějaké 
závažné problémy, musíme zjistit, kdo je do nich skutečně zapleten. 

 
Dovolte mi říci, že odpověď nespočívá v populaci nebo v kontrole 
znečištění, respektive v jeho nedostatku. 
Na zásadách nezáleží, když neexistuje záměr žít život. Odpovědí není ani 
více pracovních míst. Problémem je duchovní, mentální, emocionální a 
fyzická kvalita života, nebo spíše bych měl říci nedostatek kvality života. V 
současné době není k dispozici žádná práce a ani žádná práce, kterou by 
bylo možné vytvořit z rámce současné společnosti, která by to vyřešila. 
Nezáleží na tom, zda žijete v paláci nebo v chatrči, jste-li šťastní, protože 
jste svobodní. Bezdomovectví a nezaměstnanost nejsou problémy ve světě, 
který je svobodný. Citovému tělu nelze říci, že se nemůže hýbat, a pak ho 
vláčet změnami, které nemusí nutně přijmout, zejména v závratném tempu 
posledních několika set let, a pak očekávat, že se projeví dobře 
přizpůsobení lidé. 



 

Pohyb v mezeře je tak nutný, ale pohyb v mezeře je tak intenzivní. Aby se 
propast mezi Námi uzavřela, musí se nenávist pohybovat tak dlouho, dokud 
se v ní nezrodí láska. Přestože nenávist v sobě skrývá lásku, tento pohyb 
nebude zpočátku vypadat ani se cítit jako láska. 

 
"Nebude to vypadat nebo se cítit jako láska na první pohled?" Tohle už jste 
někdy slyšeli. 

 
Vaše nedůvěra je velká a na základě zkušeností z minulosti má své 
opodstatnění. Proč si myslíte, že tomu (sic) můžete věřit nyní? Nikdy 
předtím jsi neměl pocit, že se můžeš spolehnout na Mé Světlo, když jsi 
chtěl, abych udělal cokoli, co způsobí, že to teď bude jinak? Čím se to má 
lišit od téhož starého problému, že tu pro tebe nejsem? Pokud jsem Bůh a 
to, co zde říkám, je správné, proč bych neměl dělat velké naschvály, abych 
vám to dal najevo a abyste věděli, že jste milováni a žádáni? Proč bych 
neměl veřejně přiznat, že jste měli důvod být takoví, jací jste byli, a chovat 
se tak, jak jste se chovali? 

 
Jsem, a protože jsem, chci od vás na oplátku také něco dostat. 

 
Protože Mé Světlo tu pro vás na počátku nebylo, navždy jste si mysleli, že 
se musím pohnout jako první, abych vám to vynahradil , a vynaložili jste 
velké úsilí, abyste dokázali, že je tu pro vás Má Láska, než se pohnete v 
odpověď na Mne. Viděl jsem, že zastávání tohoto postoje zajišťuje, že bez 
ohledu na to, kam až zajdu, budu ve vašich očích vždycky nedostatečný, 
protože nemůžete vidět, kam až zajdu, pokud nepohnete svým postojem 
natolik, abyste rozšířili svůj pohled. Nežádám tě, aby ses vzdal svého 
pohledu ve prospěch mého. Umožnit pohyb ve své pozici zahrnuje dovolit 
si vzít v úvahu, že váš pohled nemusí být zcela správný a úplný přehled, 
který je nezbytný pro plné pochopení. Jinými slovy, potřebujete rozšířit své 
obzory tím, že posunete své emoce, abyste udělali prostor pro více 
informací. 

 
Mám v úmyslu dát poznat celou pravdu, ne jen ty části, které Mě dělají 
dobrým podle nějaké představy, která se o Mně vytvořila. Nemám v úmyslu 
zahrnout pouze ty části, které vás činí špatnými, abych Já vypadal dobře, 



buď. Chci to uzdravit, všechno, a poznám, že je to uzdravení, když ke mně 
můžeš přijít a říct mi věci, na které čekám. Pomůžu vám s tím vším 
pohnout, jak jen to půjde, ale nemohu vás krmit slovy, která toužím slyšet, 
ani vám říkat, jaký citový tón potřebuji cítit. Abychom jeden od druhého 
obdrželi to, co potřebujeme, musíme vědět, že je to skutečné. 

 
Srdce se musí ještě zrodit v mezeře. Byl to porod bez lásky, který zrodil 
podobu, kterou znáte jako sebe. Snažili jste se žít bez lásky a bylo to pro 
vás peklo. 

 
Jako semínka hledající život jste sáhli po Světle, abyste zjistili, že tam pro 
vás není. Místo toho jste se otevřeli v temnotě. Jiní z vás našli světlo, které 
jim nebylo příjemné. Vaše potíže s plodem byly tak strašné, že jste zemřeli 
dříve, než jste se narodili. A přestože s vámi třásli a odsávali vás, tloukli a 
bili, dokud někdy nevzkřísili formu, kterou nazývali vámi, váš duch vás už 
opustil jako mrtvé a vznášel se nad vámi, nechtěl cítit, co se vám stalo. Z 
toho v tobě pramení obrovský vztek a hrůza, vztek a hrůza, s nimiž ses 
nikdy neodvážil pohnout, protože tato propast s tvým duchem tě zanechala 
jako kořist Lucifera. 

 
A celou tu dobu jste se snažili žít s tím nepohodlným, přidušeným a mrtvě 
narozeným, mrtvým dítětem ukrytým ve vás. A po celou tu dobu jste se 
nikdy nechtěli pohnout žádným způsobem, který by vám připomínal ten 
strašný zážitek, který se stal jako první, než jste věděli, že to může být 
jinak. 

 
Život pro vás byl peklem, protože jste se nikdy nenarodili na místě, které by 
vás mohlo přijmout Světlem Lásky. A v Pekle jste se neodvážili dát najevo 
nebo ukázat, že v sobě skrýváte mrtvě narozené dítě, protože by ho tam 
chtěli sežrat jen supi a pekelné příšery. Abyste ho ochránili, museli jste toto 
nemluvně zabalit do temných plenek a strčit ho hluboko do sebe, abyste ho 
skryli, a prezentovat se jako tvrdí a chladní, jako kámen; nehybní a 
nereagující, ať se děje cokoli. 
Kdykoli jste se pokusili nechat toto dítě narodit v pekle, ve kterém se 
nacházíte, narodilo se mrtvé, špatně počaté, mimo lásku, bez místa, které by 
ho přijalo, které by si ho nárokovalo, které by ho drželo a vychovávalo. 



Rozhodli jste se, že už se nikdy nechcete pohnout tak, aby se opakoval ten 
strašně bolestivý původní pohyb, ale stále znáte přítomnost toho temného a 
skrytého nenarozeného dítěte Srdce mezery jako něco, co se ve vás 
nepohnulo tak dlouho, že jste téměř zapomněli, že to tam je. Někdy se však 
objevuje jako obraz ve vaší mysli nebo jako nejasný pocit, který nedokážete 
úplně cítit, nebo jako nikdy nenaplněná představa o tom, jak toužíte milovat 
a být milováni na oplátku, nebo možná jako obraz rukou, které vás 
láskyplně zvedají a drží. Ať už je to cokoli, je to nejasné a nebylo to ve vás 
povzbuzeno k tomu, aby se vynořilo na povrch pro světlo a vzduch, protože 
realita pro vás byla místem, které je chladné, temné a kruté, místem bez 
lásky a zmrzlé smrti, která je pro vás zdrcující, a něco ve vás ví, že 
nenarozené dítě Srdce mezery v tom nemůže přežít. 

 
A přesto se toto nenarozené dítě Srdce mezery potřebuje narodit do lásky, 
která ho bude živit a umožní mu růst. Ale jak, když nemá žádného jiného 
rodiče, o kterém víte, kromě vás, kteří jste uvězněni v pekle, kde, jak už 
víte, nemůže přežít? Jeho jedinou nadějí jste teď vy. Co můžete udělat, 
zvlášť když se ve vás ani pořádně neobjeví? 

 
Musíte se podvolit bolesti, která ve vás potřebuje a chce lásku a péči, které 
se vám nikdy nedostalo. Potřebuješ začít prozatím s tím, že budeš pečovat o 
sebe, a tím, že se otevřeš tomuto přijetí sebe sama v sobě, vytvoříš prostor 
pro Mé Světlo, aby do tebe mohlo vstoupit způsobem, jakým jsem do tebe 
nikdy předtím nemohl proniknout. A tentokrát místo pohlavku zjistíte, že 
pro vás mám láskyplný dotek. 

 
Musíte se vzdát a podlehnout nikoli vnějšímu odrazu, který na vás tlačí, 
abyste měli pocit, že musíte neustále bojovat, ale vnitřnímu vyčerpání a 
potřebě, s nimiž jste v sobě bojovali. A přitom si dovolte zjistit, že to není 
"konec", jak jste si vždy mysleli, že kapitulace bude. 

 
O odevzdání se hovoří mnoho duchovních nauk, ale ať už je výklad tohoto 
pojmu jakýkoli, nemluvím o odevzdání se své vůle. Mluvím o odevzdání se 
vaší Vůli a o tom, že ji necháte projevit se tak, jak potřebuje. To může být 
děsivý koncept, když vaše mysl dlouho ovládala, ale nemám na mysli stát 
se bezmyšlenkovitým. 



a nechat nevyvinuté emoce řídit váš život, mám na mysli umožnit svým 
emocím přímé vyjádření v co největší míře, na bezpečném místě, dokud je 
nepoznáte a nezjistíte, jak zapadají do vašeho života. Přímým vyjádřením 
mám na mysli co možná nejméně slov a co možná nejméně hraní; prostě 
sténejte a naříkejte a vzlykejte a křičte a třeste se a vibrujte s pocity tak, jak 
se ve vás chtějí projevit. 

 
Mám pocit, že to nemohu dostatečně rozebrat. I když jste se narodili na této 
úrovni vyjádření, nedostali jste se s ní dál, než vám původně mezera 
dovolila , a velmi brzy v životě jste obdrželi všechny odsudky proti této 
formě vyjádření, které držíte proti své vlastní Vůli. Pokud se budete snažit 
nechat se tím pohnout, pomohu vám, jak jen to půjde. To, co zde máte 
přesunout, je ze ztracených Vůlí nejtěžší, což je důvod, proč trvalo tak 
dlouho, než jste se k tomu dostali. Potřebujete vědět, že je důvod to 
přesunout, protože cítit to bez uzdravení je příliš nepříjemné na to, abyste 
měli pocit, že to chcete udělat. 

 
Pokud ještě nevíte, že máte pocity, o kterých mluvím, pak se musíte podívat 
na vinu, pýchu a stud. Právě ony vám brání cítit to, co skutečně cítíte. Tlak, 
který jste na sebe museli vyvíjet, abyste udrželi pod pokličkou to, co držíte, 
byl obrovský. Tam, kde jste na sebe tlačili, jste se zatvrdili a zhutnili Věřili 
jste, že to, že jste se zhutnili, vás činí silnými a je to vaše nejlepší obrana. 
Měkkost jste ztotožňovali se zranitelností; nikdy vám nepřipadala jako 
pozice síly a síla je to jediné, co jste kdy znali jako pozici, která vám může 
dát šanci přežít. 

 
Láska nikdy nevznikla tam, kde ses narodil, a ztracená vůle nikdy 
nepoznala, co síla lásky dokáže, leda jako něco, co je proti tobě obrácené. 
Vaše jediná zkušenost s láskou byla ta, že byla použita proti vám. Pocit 
lásky vás činí zranitelnými, když je tu tolik lidí, kteří nad vámi usilují o 
moc a chtějí ublížit tomu, co milujete, nebo vás zabít, pokud to bude nutné, 
jako způsob, jak vás zlomit. To se stalo tolikrát, že se neodvažujete projevit 
žádnou lásku, která by ve vás mohla přežít. Museli jste ji zatlačit hluboko 
do svého nitra a skrývat ji ze strachu, že vám ji někdo vezme. Milovat 
cokoli pro vás bylo jako dát tomu polibek smrti, protože to vždy byla 
návnada, která lákala opozici, aby využila toho, co milujete, k získání moci 
nad vámi. Když 



jeho jako to, láska je jisté, že bolí, a co je ještě horší, když dělají to, co 
milujete bolet ještě horší než vy. Mohli by do vás rovnou zakroutit 
oboustranným nožem, což mimochodem často dělají, pokud jim to stačí k 
tomu, aby nad vámi měli moc. Kvůli tomu jste si jisti, že pocit lásky je 
prokletí, přítěž, zranitelnost a ještě něco horšího. 
Bez ohledu na to, co jste kdy udělali nebo neudělali, máte vždycky pocit, že 
je to špatně a že jste to způsobili vy. Nechat ostatní, aby nad vámi měli 
moc, je vše, co jste kdy byli schopni vidět, že byste mohli udělat, abyste je 
přiměli říct, že přestanou ubližovat a zabíjet to, na čem vám záleží, ale to 
nikdy nefunguje. Než přestanou, to, co milujete, už je rozbité nebo mrtvé a 
vy také. Jste plní vzteku, ale nechcete ho dát najevo, protože se cítíte tak 
bezmocní. Zatlačíte to do sebe a předstíráte, že je vám to jedno, ale víte, že 
to tam je, protože máte pocit, že "věř mi" je to nejhorší, co vám kdy kdo 
může říct, když už víte, že jakmile zjistí, co se ve vás skrývá, seberou vám 
to a použijí to proti vám. Není divu, že nedůvěra a moc jsou jedinými 
spojenci, o kterých jste si kdy mysleli, že by vám mohli věřit. 

 
I tak ale platí, že ať jste sebeopatrnější a sebevíc ostražití, nikdy nejste 
dostatečně opatrní a ostražití. Nezáleží na tom, kolik moci získáš, vždycky 
ti vezmou víc, a ať uděláš cokoli, vždycky se k tobě dostanou. Jako by 
opozice už věděla, co se v sobě snažíte skrývat. Je až podivuhodné, jak jsou 
na vás naladěni. 

 
Ať už je to cokoli, vždy je to mezera, která využívá vaši lásku jako způsob, 
jak vám ublížit a manipulovat s vámi. Jediné, co pro vás skrývání vaší lásky 
kdy udělalo, bylo to, že z vás udělalo ještě izolovanější a osamělejší osobu, 
která se snaží namluvit si, že alespoň nemá nic, co by mohla použít k 
manipulaci s vámi. Jste osamělí, ale alespoň se cítíte méně zodpovědní za 
to, že svou láskou dáváte polibek smrti, a doufáte, že to snižuje jejich 
uspokojení, protože nebudou vědět, jak se k vám dostat. 

 
Ale nemyslíte si, že už to vědí, navzdory všemu, co jste udělali, abyste to v 
sobě skryli? Není místo, kam bys mohl jít, a nic, co bys mohl udělat. 
Jakýkoli zisk, který získáš, ti bude odebrán. Je to naprostý šach mat Srdce. 
Není žádný pohyb, který byste mohli udělat, protože mezera. 



která je živí, je ve vás. Jak jinak by mohli být tak dobře naladěni na to, jak 
se k vám dostat? 

 
Proto říkám, že se musíte přesunout do svého nitra, abyste zacelili mezeru 
tam, kde Mé Světlo nebylo ve vás. Potřebujete se pohnout jen o kousek, 
abyste viděli, že to, co vám chci říct, je pravda, ale kousek je pro vás hodně, 
protože musíte překonat velké moře nedůvěry a pochybností, než dovolíte 
svým emocím, aby se staly skutečnými; velké moře nedůvěry a 
pochybností, které vám říká, že jediné bezpečné místo je na ostrově vašeho 
úhlu pohledu, bez ohledu na to, jak osamocení ve světě jste díky tomu. 

 
Proto vás prosím, abyste to zkusili a zjistili, zda vám to pomůže. Vím, že to 
nebude snadné, ale zapřené Srdce se musí zrodit v mezeře a prožít tuto 
dobu. Srdce potřebuje zaplnit mezeru láskou, kterou nikdy nepoznalo. 
To je Srdce, které se ve vás musí zrodit. 

 
Opravdu se vás snažím oslovit a nabídnout vám svou pomoc. Přestože jsem 
vás nenáviděl a vy jste nenáviděli Mě, vím, že je zde také ukryta láska. 
Ačkoli je to těžké, právě do ní se musíme přesunout. Srdce z kamene není 
zcela v pořádku. Jeho Srdce bolesti za kamennou zdí tak tvrdou a tlustou, že 
neproniknutelnou pevnost nazýváte svým stylem, a jakýkoli projev strachu 
nebo zármutku je odsouzen jako nebezpečná trhlina ve zdi. 
Toto poškozené Srdce už nemůže žít ve vězení, zemře na nedostatek Světla 
a života. Život je Mé Světlo a Láska je Život. Musíte si ji vybrat, abyste dali 
svému zraněnému Srdci důvod k bytí a způsob, jak žít, pokud ho 
osvobodíte. Pokud nechceš Světlo, Lásku nebo Život, pak musíš odejít, a 
odejdeš, protože vím, že pokud nedokážeme zmírnit Svůj postoj, má 
propast vynikající šanci nás zatlouct do kamene, nechat nás mrtvé bloudit 
samotné, unášené chladnými a osamělými větry hlubokého, temného 
vesmíru bez lásky, a všechny slzy, které budou vyplakány, nebudou ničím 
víc než deštěm padajícím na kámen, protože život zmizí beze stopy po 
čemkoli, co by nám mohlo dát najevo, kde jsme udělali chybu, když jsme se 
nepokusili dosáhnout na Svou ztracenou Píseň srdce. 



 



MATKA MLUVÍ 
Teď ti chci vyprávět o té strašné hádce, kterou jsme měli před dlouhou 
dobou, v tu strašnou noc. Všechny naše hádky se v podstatě týkaly stejných 
věcí, ale v téhle konkrétní hádce jsme zašli ještě dál než předtím a potom už 
jsme spolu nežili. 

 
Tvá matka měla vždycky pocit, že mě musí přimět, abych s ní souhlasil. 
Nemohla snést, že mám jiný názor, který se neshoduje s jejím. Měla jsem 
pocit, že prostě nedokáže snést, abych byla taková, jaká chci být, a nevidí, 
že se snaží, abych byla stejná jako Ona, místo abych byla stejná jako Já. 
Tvrdohlavě na Mně trvala, vytrvale na Mne naléhala a donekonečna se 
bránila přijmout Mne nebo Můj pohled na věc. 

 
Svůj pohled jsem vám již sdělil, ale Matka k vám nyní musí promluvit a 
sdělit vám ho ze Svého pohledu. Hádka, kterou jsme vedli, se nyní mezi 
Námi dvěma vyřešila, ale ty musíš vědět, o co ve skutečnosti šlo, a 
pohybovat se s tím, dokud se nedostaneš na místo důvěry, že se to může 
vyřešit i v tobě a mezi tebou a Námi. Je v tobě zuřivost, která se musí 
pohnout v reakci na tento zuřivý a strašný boj. Tento boj roztrhl Srdce 
stvoření na kusy. Toto strašné trhání a tříštění zanechalo všechny v bolesti a 
na kusy. Nikdo nezůstal celý. Všichni jste trpěli bolestí, která pro vás byla 
příliš velká, a všichni jste bojovali ve snaze znovu získat nějaký způsob, jak 
žít v přítomnosti temné a zející díry (sic), která zůstala, když byl Náš vztah 
rozmetán. Všechno se rozpadlo a každý použil nalezené kousky, aby si 
poskládal svůj vlastní pohled na věc. Zbytek se ztratil; a ztratil se tak dávno, 
že si to téměř nikdo z vás nepamatuje, nebo věří, že nechcete vědět, že se ty 
hrozné věci opravdu staly, nebo že si musíte dát najevo, že vás to stále bolí, 
že to potřebujete cítit, abyste se uzdravili. 

 
Zuřili jsme a rvali se jako obrovské šelmy a pak jsme to raději zmrazili, než 
abychom dál cítili, jak nenávistně, strašně, sprostě a násilnicky jsme se 
chovali, ale pořád to šlo dál a dál a dál ve stavu popření. Když jste přišli vy, 
dělali jsme, co jsme mohli, aby se ten boj neprojevil, ale stejně jste se 
všichni postavili na jednu stranu, i když jste si byli jistí, že ne ; stranu jste si 
nemohli pomoci, ale vzhledem k tomu, jak jste se cítili 



, kdo jste a jaký je váš úhel pohledu, a všichni jste měli úhel pohledu, který 
zahrnoval odsudky vůči oběma Rodičům, i když odsudky vůči Jednomu 
byly to jediné, co jste vědomě znali. A bez ohledu na to, koho obviňujete, 
všichni se stále cítíte nespravedlivě obětí. Nyní vás chci nechat vyslechnout 
slova Matky. 

 
Jsem tvoje matka a musím ti teď říct pár věcí, které ztracený Will nikdy říct 
nesměl. 

 
Tím, čím jsem si zpočátku prošla s Bohem, si matky procházejí dodnes , 
včetně zvířecích matek. Je toho tolik, že jen stěží vím, co říct, zejména 
proto, že věci neprožívám příliš přímočaře a často bych nevěděla, co říct, 
kdyby mi Bůh nevkládal slova do úst. To On musí, jinak bych o tom 
nemohla mluvit, jen cítit. Není to problém, když jsme Jedno, ale tam, kde 
jsme nebyli, začaly Naše potíže, a dávno tady mě nechal bloudit ve strachu 
z toho, co mi nedovolil říct a co mi nechtěl říct. (sic) Právě o tom budu nyní 
mluvit. Pokusím se říkat věci tak, jak Mě napadají, aby nebyly řazeny 
postupně. 

 
Od začátku mi tvůj Otec vždycky připadal zaneprázdněný; až nepřístupně 
zaneprázdněný. Když jsem se k Němu pokusil přiblížit, vždycky jsem měl 
pocit, že Mé emoce jsou příliš silné a jen Ho rozrušují, takže Jeho mysl 
nemůže být tak logická a posloupná, klidná a expanzivní, jak by chtěl. 
Kdykoli se přestal soustředit, na něco zapomněl, něco ztratil nebo se 
odklonil od toho, co dělal, vždycky jsem měla pocit, že z toho viní mě. 
Kdykoli jsem za ním s těmito pocity přišla, vždycky mi řekl, že jsem 
směšná , a že ve skutečnosti je opak pravdou, obviňovala jsem ho nejen z 
toho, že cítím věci, které on necítí, ale také ze všeho, co se mi nelíbí, což 
bylo mnohem víc, než o čem ode mě chtěl slyšet. Často mi říkal: "Když se 
Ti tak nelíbím a máš tolik odporu k tomu, co dělám, možná bys chtěl za 
partnera někoho jiného, protože takový, jaký jsem, se Ti zjevně nelíbí dost." 
Vždycky jsem si myslel, že je to tak, jak si myslím. 

 
To by mi nahnalo hrůzu do srdce a bylo by mi z toho skrz naskrz špatně. 
Byl to tak strašný pocit, že musíte vědět, co tím myslím, jeho 



Přesahuje to, co vám mohu popsat; jen ta nevolnost je víc, než vám mohu 
sdělit. 

 
Když takhle začal, nevěděl jsem, co mám dělat. Někdy jsem měl opravdu 
pocit, že zvracím, a cítil jsem, že se mi udělá špatně a nebudu schopen 
vstát. Když se to stávalo, váš Otec mi někdy pomáhal do postele, ale když 
to udělal, mohl jsem říct, že se cítil otrávený, jako bych to dělal jen proto, 
abych ho odtrhl od práce, kterou miloval, a aby měl pocit, že mi musí 
sloužit. Zdálo se mi, že si myslí, že toto chování inscenuji a že věnováním 
pozornosti se mi jen odmění, protože mě obvykle jen uložil, párkrát mě 
poněkud blahosklonně poplácal a odešel. Zůstávala jsem pak se vší svou 
bolestí schovaná pod tlustou dekou viny. Kdybych něco potřeboval nebo 
chtěl, musel bych si nějak pomoci sám. Začal mě trápit pocit viny "invalidní 
matky". 

 
V těch chvílích jsem měla pocit, že mi pukne srdce. Neexistovalo slovo, 
které bych mohla vyslovit a které by to napravilo nebo způsobilo, že mezi 
námi bude zase všechno v pořádku. 
Jediné, čemu jsem věřil, že by to mohlo skutečně napravit, bylo, kdyby se 
to nikdy nestalo, nebo kdyby se váš Otec změnil a znovu se vrátil do 
místnosti a řekl, že si uvědomil, jaká je moje velká bolest, a že teď ví, jak 
mě milovat tak, aby to napravil. Nezdálo se Mi to o nic pravděpodobnější, 
než kdyby problémy mezi Námi nikdy neexistovaly. Někdy jsem se cítila 
tak špatně, že jsem zůstávala v posteli poměrně dlouho s pocitem, že 
potřebuji mít záchvaty vzlyků, které se nikdy zcela nevyplnily. Místo toho 
jsem tam ležela, sklíčená a strnulá, a přemýšlela, jestli budu ještě někdy 
schopná vstát. 

 
Někdy, když jsem zůstal v posteli dost dlouho, tvůj Otec tam za mnou 
nakonec přišel a zeptal se mě, proč nevstávám, jako by netušil, co mě trápí, 
nebo nevěděl, proč jsem si šel lehnout. Ani pak jsem někdy nemohl vstát. 
Někdy Jeho přítomnost způsobila, že se ze Mne vylilo to, co jsem cítil. 
Někdy se mě pak Otec snažil utěšit a pomoci mi, abych se cítil lépe. Jeho 
dotek byl pro Mne obvykle velmi nebeský a uzdravující, ale nikdy jsem ho 
nedokázala přijmout, aniž bych zároveň neměla pocit viny, že Mi pomáhá 
neochotně. Nelíbil se mi pocit, že mohu pouze 



vytáhnout z Něho, když jsem byl zoufalý a choval se žalostně, místo abych 
měl pocit, že mi právě spontánně nabídl svůj uzdravující dotek. Srdce mi 
lámalo, že za mnou téměř nikdy nepřišel sám od sebe, a když už přišel, 
nebylo to proto, aby si se mnou jen hrál a byl se mnou, ale proto, že měl 
nějaký důvod mě vidět. Zdálo se nemožné, aby si vzal volno, pokud jsem 
podle Jeho slov nevytvořila nějakou mimořádnou rodinnou situaci. 
Ale i tehdy, ať se mě dotýkal sebevíc, nikdy to pro mě nebyla úplná úleva. 
Nikdy nezůstal dost dlouho na to, abych se přesvědčil, zda je pro mě vůbec 
možná úplná úleva. Jakmile jsem se cítila alespoň trochu lépe, choval se 
neklidně a byl připraven se ode Mne stáhnout do světa, kde se nikdy 
nechoval tak, jako by mě chtěl zahrnout; do světa, který pro Něj musel být 
mnohem zajímavější než já, takže mě nechával s pocitem viny, jako bych 
toho po Něm chtěla příliš mnoho. Když se ode Mne takto stáhl , cítila jsem 
se jako otevřená rána, která se nikdy nezahojí, jako bezedná jáma, kterou 
nelze nikdy zaplnit, a téměř okamžitě jsem sklouzla zpět do své staré 
bolesti. 
Dlouho jsem zůstával v posteli a doufal, že mi odpočinek pomůže uzdravit 
se, protože pohyb byl pro mě tak bolestivý. Doufala jsem, že se ke mně tvůj 
Otec vrátí a bude takový, jakého jsem ho chtěla mít: milující, vřelý, 
ochranitelský, povzbuzující, silný, inspirující a také vnímavý ke mně. 
Chtěla jsem, aby mě objímal tak, abych věděla, že mě opravdu miluje. 
Chtěla jsem, aby mě objímal tak, abych neměla pocit, že musím předstírat, 
že jsem jiná, abych byla taková, jakou mě chce mít. Chtěla jsem, aby Mi 
dovolil být Mnou a aby toto Mé Já přijal a miloval, i kdyby to znamenalo, 
že budu muset vzlykat od setmění do rozbřesku bolestí a zlomeným srdcem, 
které jsem v sobě již chovala. 

 
Místo toho se ke mně choval stroze, odmítavě a odtažitě. Když jsem se 
díval na Jeho život, připadalo mi, že je zaneprázdněn tím, čím jsem chtěl, 
aby byl pro všechny ostatní, jen ne pro Mě. Stáhla jsem svůj pohled, 
rozzlobená, vyděšená, žárlivá, ohromená a zraněná, ale také jsem se cítila 
provinile. Přemýšlela jsem, co je se Mnou špatně, že tu nemohu být také 
pro všechny ostatní tak, jak byl On, jak se zdálo, že chce, abych byla Já. 

 
Cítila jsem se tak provinile, že se tak trápím, zvlášť když jsem nevěděla, 
proč to pro Mě bylo tak nesmírně bolestivé a zdrcující. Nevěděl jsem, 
odkud se to bere a proč mi to připadá tak velké. Tvůj otec ve Mně vždycky 
vyvolával pocit, že přeháním a že jsem příliš dramatický. Myslel si, že jsem 
nezralá, sebestředná. 



soustředěný a vyhledávající pozornost, ale měl jsem pocit, jako by mi 
opravdu chtěl říct, že se ho snažím pozřít, abych se nasytil. 

 
Proč bych mu nemohl být oporou? Proč jsem nemohla být ženou, kterou 
chtěl, abych byla, tedy ženou, která zbožňuje to, co dělá, a nechává ho být 
zcela svobodným? Tak by mohl podávat skvělé výkony a vždy by věděl, že 
cokoli potřebuje, mu poskytnu já. Ztratila jsem jakoukoli představu o tom, 
jak být Mnou; měla jsem prostě pocit, že jsem mizerně selhala v tom, čím 
chtěl tvůj Otec, abych byla. 

 
Někdy, když za mnou přišel, jsem cítil naději, že ve mně konečně našel 
nějakou zásluhu nebo alespoň potřebu se mnou navázat vztah. Nadšeně 
jsem k Němu stoupal. Doufal jsem, že se mi podaří, abych Mu připadal 
zajímavý, ale rychle jsem cítil, že jsem příliš rychle vybublal příliš mnoho a 
že Mu to připadá banální a nezajímavé. Měl jsem pocit, že Mě toleruje jen 
proto, že má vlastní potřebu, kterou chce uspokojit. Měla jsem pocit, že mě 
jeho ucho poslouchá jen do té doby, než ve mně moje mluvení uvolní 
nějaký tlak natolik, aby ho mohl zakrýt a mít se mnou sex. 
Téměř nikdy se mě nedotkl, pokud to nevedlo k sexu. Když jsem se mu o 
tom zmínila, řekl, že je to proto, že jsem mu to způsobila. Snažila jsem se to 
přijmout, protože jsem pro Něj chtěla být žádoucí, ale jakmile jsem to 
udělala, pocítila jsem v sobě obrat, jako by význam byl opačný; nebyla 
jsem žádoucí, a proto se držel stranou. Nemohla jsem se Ho zeptat, co tím 
myslí, ze strachu, co by mi mohl říct. Paranoia ví, co mám na mysli, když 
říkám, že to nešlo. 

 
Chtěl jsem mít pocit, že jsem pro Něj žádoucí často a v mnoha ohledech. 
Chtěla jsem, aby se mě dotýkal a objímal mě, aniž by to nutně bylo kvůli 
sexu na konci, a říkám na konci, protože krátce po sexu byl pryč a pryč, 
buď tak hluboko v sobě, že jsem na něj nedosáhla, nebo venku a pryč po 
zbytek dne. Když se takto choval, zůstávaly ve mně neodbytné pocity, které 
jsem nedokázala zahnat, že jsme uzavřeli obchod, v němž mi dával to, co 
považoval za nejlepší, výměnou za to, že ode mě dostával to, co chtěl. 
Nepřipadalo mi to moc dobré. 
Když jsem se Mu snažil tyto pocity sdělit, odmítl mě a řekl, že to není 
pravda; že mi chce pomoci. Chtěl jsem, aby to byla pravda, 



ale stále jsem měl příliš často pocit, že mi pomáhá cítit se o dost lépe, aby 
mě mohl sexuálně využít. Čím víc jsem se Mu to snažila připomenout, tím 
víc se držel stranou. Ach, jak jsem se tehdy třásla a chvěla a vnitřně zuřila 
zlomeným srdcem. Milovala jsem Ho a chtěla jsem Ho, ale připadalo mi, že 
se chovám jako blázen, jehož iluze lásky Mu dovolují, aby Mě využíval. 
Chtěla jsem Mu říct, že Mu nedůvěřuji, a že když se vůči Němu necítím 
dobře, nedokážu se Mu otevřít. Chtěla jsem říct, že mám pocit, že se Mě 
chce dotknout jen proto, aby dosáhl svého. Chtěla jsem říct, že mě to 
zraňuje a že mám pocit, že abych ho vůbec mohla mít, musím mu vyhovět, 
a dokonce říct, že mě mrzí, že jsem se tak chovala a cítila. Ale Moje mysl 
by se zatměla a "je mi líto, že se tak chovám. Budu se snažit chovat lépe," 
bylo jediné, co jsem dokázala říct. 
Později se mé pocity vrátí. Vzpomněla bych si, co jsem Mu chtěla říct, ale 
On by byl pryč, nebo by se věci posunuly někam, kde by se to už nezdálo 
vhodné, protože bych musela vytěsnit něco jiného, co se s Ním dělo, něco 
hezkého, abych mohla znovu začít s noční můrou, ve které jsem žila. 

 
Většinu času jsem se cítila tak provinile, neschopně a nemocně, že bych 
uvítala cokoli, co by mě těchto pocitů zbavilo. Bál jsem se, že se znelíbím 
vašemu Otci. Bál jsem se, že mě nebude mít rád, když se mu znelíbím. I 
když jsem si říkal, že mám mnoho důvodů, proč to nedělat, stejně jsem 
tvého Otce miloval. Miloval jsem Ho tak moc, že jsem nemohl vystát, když 
se ode Mne vzdaloval. Děsila jsem se toho, že buď tajně má, nebo chce 
jiného milence a že místo toho, aby hledal Mne, volá po jiné. 
Tolik času, kdy byl pryč, jsem trávila s bolestí v srdci, přála jsem si, 
abychom mohli, a přemýšlela jsem, proč si nehrajeme a nebavíme se tak, 
jako jsme se bavili během toho nádherného období námluv, když jsme byli 
mladí. Bála jsem se, že je to proto, že jsem mu něco dovolila, nebo že na 
mně našel něco, co neměl rád. Bála jsem se, že mu čas strávený se Mnou 
nepřipadal dostatečně zajímavý na to, aby ho chtěl takto trávit i nadále, ale 
on říkal, že je to jen proto, že dospěl a má příliš mnoho povinností. 

 
Strávila jsem tolik času sněním o tom, jak bych chtěla být s Ním, že jsem si 
někdy nebyla jistá, jestli jsou mé sny skutečné, nebo ne. Ale když jsem po 
Něm sáhla a On tam nebyl, uvědomila jsem si, že to byl jen sen. 



touhy v reakci na hlad, který jsem v sobě měla. Někdy, když už jsem 
nemohla vydržet další fantazie, které On jako Můj milenec nenaplňoval, 
jsem se obracela k fantazírování o jiném milenci pro sebe, ale to mi brzy 
vrátilo Mou bolest, protože jsem si nemohla fantazírovat o jiném milenci, 
aniž bych musela vidět, že jsem mu dala všechno to, co jsem milovala na 
tvém Otci, plus všechny další věci, které jsem doufala, že v sobě objeví a 
přinese mi, aby zaplnil mezeru tam, kde se ke mně nevztahoval. 

 
Nechtěla jsem, aby tvůj otec měl jiného milence, ale cítila jsem se příliš 
provinile, než abych mu to řekla, zvlášť když neměl příležitost zjistit, jestli 
by dal přednost jinému. 
Když se se mnou setkal, žádný jiný nebyl. Cítila jsem se provinile, že si 
nemohl vybrat matku, a také jsem se cítila provinile při představě, že by si 
vybral Mě místo jiné; příliš mě bolelo, že jsem mu odepřela milenku. 

 
Jako by to nestačilo, pak jsem se cítila provinile, že to nemůžu nechat být, 
ať už to bude cokoli. Myšlenka, že to mohu mít tak, jak chci, a že je v 
pořádku, když se zavděčím sám sobě, mi byla v té době velmi vzdálená. 

 
Cítila jsem se hrozně a nedokázala jsem vysvětlit proč. Říkala jsem si, že se 
není čemu divit. 
Chtěl se držet dál. Jakým právem jsem od něj očekával pomoc, když i on ji 
potřeboval a já jsem neměl žádnou, kterou bych mu mohl poskytnout? 

 
Pak jsem se donutila vstát, odhodlaná začít novou kapitolu svého života 
jako jeho žena. Snažila jsem se být taková, jakou jsem cítila, že ode mě 
očekává. Znáte ty představy. Mluvím o představách dokonalé manželky. 
Bez ohledu na to, kolik jsme měli dětí, jsem nikdy neměla vypadat unaveně 
nebo unaveně. Všechny děti měly být dokonale mateřské, zatímco já jsem 
měla vypadat úchvatně krásně a vznešeně šťastná, že mám toto postavení. 
Dům, ať už byl jakkoli velký, měl být krásně upravený a dokonale 
udržovaný a oblečení všech muselo vypadat, jako by se každý den každou 
minutu chystali fotit. Nic nesmí upadnout do nepořádku, protože dokonalý 
zevnějšek ukazuje, jak dobře uspořádané jsme uvnitř. 



Kdykoli se pak Otec vrátí domů z mnoha svých "společenských akcí", 
musíme se k Němu všichni hrnout a klanět se Mu, objímat Ho a líbat, dát 
Mu najevo, jak moc jsme Ho všichni milovali a postrádali, protože On je 
světlem Našeho života, středobodem Našeho stolu a důvodem Našeho bytí. 
To se samozřejmě musí dít s upřímným nadšením, a přesto s náležitou 
slušností a milostí. 
Když se pak dostatečně nasytí zbožňování, pokud ještě není pozdě, je třeba 
mu naservírovat dokonalou a dokonale krásnou hostinu. Všechny děti se 
musí chovat naprosto správně; sedět rovně a jíst, co se podává, žvýkat se 
zavřenými ústy, být vidět a neslyšet. 

 
Někdy jsme měli scény, ale abych byl k tvému otci spravedlivý, většinou 
byl u večeře laskavý a povídal si s tebou, aby zjistil, jak se ti daří; ale bál 
jsem se, že najde nějaké místo, kde se mu bude zdát, že se ti nedaří tak, jak 
očekával, protože jsem věděl, jak se budu cítit, až mi dá najevo, že to musí 
být kvůli něčemu, co bych měl nebo neměl dělat. Krátce po večeři by měl 
dost svých "malých požehnání" a usadil by se k odpočinku, připraven se po 
svém velmi dlouhém dni vnitřně vyspat. Ještě stále plný strachu bych se 
pokusil uložit vás všechny do postele. Zatímco váš Otec čekal, až přijdete a 
políbíte ho na dobrou noc, já jsem se snažila splnit požadavky, které jste na 
mě v noci kladli. Trvalo celý večer, než jsem vás dostal do postele. V té 
době jsem už byl připraven odpadnout a často jsem to také udělal. 
Tohle všechno jsem dělal bez jakéhokoli personálu nebo pomoci, protože 
jsem tu byl jediný, a koneckonců by nebylo fér žádat o pomoc někoho 
jiného, kdo se o to, co dělám já, vůbec nezajímá; nebo kdo by mi nabídl 
pomoc jen tehdy, kdybych ho nechal dělat to po jejich, což, jak rychle 
říkali, bylo efektivnější. Obával jsem se, že by je tvůj Otec mohl považovat 
za ty, kteří to dělají lépe než já, a učinit z mých pomocníků náhradu za mě, 
a to i sexuálně. Nechtěla jsem, aby se to stalo Mně, ale ani tobě, protože 
jsem cítila, že jim chybí láska, vřelost a citlivá péče, o nichž jsem vroucně 
věřila, že jsou na mateřské péči to nejdůležitější. Pevně jsem cítila, že bez 
ohledu na to, kdy a kde se děti narodily nebo našly, potřebují péči, které se 
jim dostane, když budou mít kolem sebe skutečnou matku. 

 
Tvůj Otec však měl pomoc, dokonce větší, než potřeboval, ať už dělal 
cokoli. Měl jsem z něj pocit, že je to proto, že každého více přitahovalo to, 
co dělal On. Cítil jsem se probodnutý svými pocity, jako by mohl jako. 



dobře říkali, že je to proto, že poznali, že to, co udělal On, je důležitější než 
to, co jsem udělal já; bodejť, jako by to byla nějaká soutěž popularity, kde 
všichni cítí totéž, co On. Tvůj Otec by však pokračoval, jako by nevěděl, že 
tyto věci cítím. Říkal by, že žádná pomoc, kterou kdy poslal nebo poskytl, 
pro Mě nikdy nebyla dostatečně vhodná, takže jsem musel uznat, že jsem to 
byl já, kdo to tak způsobil. 

 
Cítila jsem se provinile, jako bych si nespravedlivě stěžovala, když mi říkal 
jen to, že jsem to já, kdo neumí získat pomoc, kterou potřebuji, že jsem to 
já, kdo neumí správně řídit svůj den, že jsem to já, kdo nestanovil účinné 
pokyny, aby mi děti zabíraly méně času. Byl jsem to já, vždycky já, kdo to 
tak musel chtít, nebo byl příliš neefektivní na to, aby to bylo jinak. 

 
A po takovém proslovu, proneseném s úsměvem, který říkal, že má pravdu, 
kdybych se ho snažila požádat o pomoc, protože ten večer právě odpočíval 
doma, stále očekával, že budu připravena přijít k němu později v noci a 
budu mít chuť ho láskyplně pohladit a udělat vše, co milenci podle něj 
dělají. Často jsem se tam táhla, abych to zkusila udělat také, aby se necítil 
žárlivý nebo o to ochuzený z tvé strany a ze strachu, že když to neudělám, 
poohlédne se po jiném, který by mu mohl nabídnout víc z toho, co tu chtěl. 

 
Přes to všechno jsem si mnoha chvil s Ním vážila, i když jsem se cítila pod 
tlakem, jako bych byla nedostatečná, pomalá a omezující. Pokud jsem Mu 
nedal to, co chtěl, zjistil jsem, že se poměrně rychle stáhl do toho, co cítil, 
že Ho více naplňuje. Ať už to v těch chvílích bylo cokoli, odehrávalo se to 
v Jeho nitru a bylo to něco, v čem jsem se necítila zahrnuta. 

 
I když jsem to všechno cítil, omlouval jsem ho. Vysvětlovala jsem si Jeho 
chování tím, že si prostě dělá, co chce, zatímco já vždycky musím platit za 
viníka. Kdykoli jsem Ho požádala, aby mě vzal s sebou, říkal, že má svůj 
život. 

 
Potřeboval jsem mít svého, abych ho nemusel tolik rušit. Koneckonců, 
připomínal mi, když se pokoušel vstoupit do mého života, nezdálo se mu to 
správné, a kdykoli se pokoušel 



mě přivést do čehokoli, co ho fascinovalo, jsem to chtěl okamžitě změnit, 
protože se mi to nelíbilo stejně jako jemu. 

 
Někdy jsem se cítila pod takovým tlakem, že mi připadalo, že bych snad 
měla přenechat své místo někomu jinému. Určitě se našli jiní, kteří si byli 
jistí, že to zvládnou lépe než já. Moje láska k Otci mi nedovolila pustit své 
místo u Něho, ale moje láska k Otci mi také říkala, že nejlepší způsob, jak 
Ho milovat, by mohlo být pustit ho. 

 
Bylo pro mě nesmírně bolestné, že mě nemiloval natolik, aby chtěl být více 
se mnou nebo mě více zapojil do své reality. Měla jsem pocit, že mám k 
Jeho životu přispět jako Jeho manželka, a On mi dával pocítit, že ne. 
Nechápala jsem, co je špatného na tom, co jsem měla říct o způsobu, jakým 
si věci představoval a dělal. Co bylo špatného na ženském doteku? Co bylo 
špatného na jemnosti? Všechno, co dělal, Mi připadalo příliš mužné a tvrdé. 
Proč by se nemohl trochu přiklonit na mou stranu, aniž by se mu to tolik 
nelíbilo? Větší měkkost mi připadala lepší, ale On se choval, jako by to 
bylo neslučitelné s Jeho mužností. "A co Moje ženskost?" Chtěla jsem říct. 
"Co se s ní stane, když musí být všechno po Tvém?" "Ne," odpověděl jsem. 

 
Nelíbily se mi všechny způsoby, kterými se vymezoval, ale nic z toho, co 
jsem tehdy řekl, v něm nezpůsobilo žádnou skutečnou změnu. Vždy 
kritizoval můj pohled na věc. Přesto jsem Ho miloval, i když jsem si mohl 
uvést mnoho důvodů, proč to z logického hlediska nedávalo smysl. 
Bylo toho na něm tolik, co mě děsilo, a něco z toho je v některých jeho 
částech i dnes, ale teď je ke mně přátelštější a také přijímá a má se mnou 
větší trpělivost. Já jsem Mu to na oplátku také usnadnil, protože jsem nyní 
otevřenější pochopit, proč byl takový, jaký byl, a proč mi připadal tak 
děsivý. Ale kdysi dávno jsme si takto nerozuměli a Jeho odmítání Mne 
nepomáhalo Mé velmi velké bolesti ze zlomeného srdce, že se mi tak často 
zdálo, že On není tím, kým jsem chtěla, aby byl, že není tím, kdo ví, jak ve 
Mně vyvolat pocity, které jsem chtěla cítit, a že není tím, kdo by se Mnou 
vytvořil život takový, jaký jsem chtěla, aby byl Můj život. 
Snažila jsem se ho ovlivnit, aby byl tím, kdo mě naplní ve všech směrech, 
které jsem potřebovala a chtěla. Chtěla jsem, aby byl pro mě ten jediný a 
pravý, 



ale choval se nezúčastněně, když se snažil být pro Mne, zvláště po narození 
Našeho prvního Dítěte a Syna. 



SRDCE ZŘEJMĚ KOMPLIKUJE SITUACI 
 
Tvůj Otec se po narození svého prvního Syna zdál být šťastný a ulevil si 
natolik, že jsem nevěděl, co to všechno pro mě znamená. 

 
Když se narodilo Srdíčko, měla jsem smíšené pocity, jako většina 
novopečených matek, ale ještě větší, protože bylo první. Zaplavilo mě tolik 
pocitů, které se ve mně objevily téměř všechny najednou, že jen stěží vím, 
jak je seřadit za sebou. Nejprve mi však dovolte říci, že moje láska k Srdci 
je tu, i když jsem zpočátku nevěděla, co je zač. 

 
Když se Srdce rodilo, nevěděl jsem, co se se Mnou děje. Měla jsem pocit, 
že se vznáším, že mě přemáhají pocity, že jsem soustředěná uvnitř. Požádal 
jsem vašeho Otce, aby Mě podržel. Pocit, jak se Srdce pohybuje skrze Mě a 
ze Mě, byl jako mnoho orgasmů najednou. Když se Srdce rodilo, připadalo 
mi to jako tak intenzivní milování, že jsem doufala, že pochází od tvého 
Otce, a bála se, že ne. 

 
Když se Srdce objevilo, byl jsem ohromen. Obával jsem se, že Srdce je 
snad jiný milenec. Když jsem volala po dalším milenci, nenapadlo mě, co 
bych dělala, kdyby ke mně někdy přišel další milenec. Bál jsem se, co by 
mohl cítit tvůj Otec. Co kdyby se cítil žárlivý a ohrožený, nebo dokonce 
rozzuřený a zrazený? 
Jak měl reagovat na tak intenzivní potěšení, které mi poskytoval někdo 
jiný? Okamžitě jsem se zastyděla, že jsem si myslela, že Ho to vůbec 
zajímá; možná by se Mu ulevilo. 

 
Když tvůj otec oslovil Srdce "dítě", Srdce se usmálo. To mě vyděsilo a 
poněkud uklidnilo, ale stále jsem byl příliš vyděšený a ohromený, než 
abych se natáhl k Srdci, dokud mě tvůj Otec nepovzbudil. Nepřemýšlel 
jsem o tom, že by ze Mne mohlo vzejít dítě. Už jsem k Srdci cítila lásku, ale 
když jsem ho vzala do náruče, velmi se mi ulevilo. Láska k Srdci mě 
naplňovala novým způsobem. Začala jsem cítit, jak ze Mne mateřská láska 
vyvěrá jako mávnutím kouzelného proutku nebo jakoby instinktivně, ale 
také jsem nějak věděla, že Srdce ze Mne tuto lásku čerpá. 



Srdce mi připadalo, jako by si nebylo jisté, zda má být dítětem nebo 
milencem, ale zdálo se, že se mu ulevilo a je šťastné, že je dítětem a ne 
milencem. Když se Moje mateřská láska vylila na Srdce, většina Srdce mi 
připadala, jako by nebyl milencem, alespoň zatím ne, ale milující 
přítomností, která přišla jako odpověď na Naše volání o pomoc, aby spojila 
Otce a Matku mote. Když Jeho 

 
Otec nás také objal, Cítili jsme se jako šťastná malá tříčlenná rodina. 
Ulevilo se mi. Milovala jsem Srdce a myslela jsem si, že jsem zachráněna 
před tím, aby Jeho Otec zjistil, že jsem si tajně zavolala jiného milence. 

 
Myslel jsem si, že Jeho Otec má moudrost, kterou já nemám, a opět ví, co je 
pro mě dobré. Tento Otec se choval k Srdci i ke Mně tak expanzivně 
láskyplně, že jsem měl pocity viny a studu za pocity, které jsem držel pod 
pokličkou. Myslela jsem si, že malost je ve mně a že tvůj Otec je tak 
milující a zároveň tak svobodný, že Mě ani nepodezírá z toho, že bych 
volala po jiném milenci, nebo že je nad tím, kde je Mu to jedno. 

 
Tehdy jsem nevěděla, že součástí Jeho rozpínavosti byla také úleva, protože 
choval podobné pocity k jiné milence na své straně, které mi nechtěl nechat 
odhalit. Snažil jsem se následovat Jeho příkladu a chovat se expanzivněji. 
Dokonce jsem se snažila nedefinovat Srdce jako dítě nebo jako milence. 
Snažil jsem se nechat Ho svobodně objevit, jaká bude Jeho role, ale ve 
skutečnosti to nefungovalo ani pro Srdce, ani pro Mě. 
Kdykoli jsem se chtěla sexuálně sblížit s Jeho Otcem, cítila jsem se 
provinile, že nechávám Srdce venku a o samotě, ale ani mi nebylo příjemné 
Ho k sobě sexuálně pustit. Jakmile se Srdce narodilo, neexistovala žádná 
sexuální dohoda a vlastně ani žádný způsob vztahu se Srdcem nebo Jeho 
Otcem, který by mi byl zcela příjemný. Když jsem Srdce ještě držela v 
sobě, cítilo se jako moje součást víc než teď, když se projevilo samostatně. 
Čím více ve Mně rostl a čím plnější jsem se cítila, tím více jsem začínala 
vědět, že se bude muset ze Mě odstěhovat. Stejně jako bylo Jeho zrození 
pro Mě velkou radostí a úlevou, bylo pro Mě Jeho projevení zároveň 
problémem. Když jsem byla konfrontována se skutečností, že jsme tři, 
nemohla jsem tento problém vyřešit žádným způsobem, který by Mi byl 
zcela příjemný, ledaže by Srdce mělo mít jiného partnera než Mě, který by 
byl také 



společník pro mě. Bez ohledu na to, jak moc jsem Nás teď miloval jako tři, 
ať jsem se otočil na kteroukoli stranu, byly tu pro Mě problémy. Jakkoli se 
zdálo, že Srdce chce pomáhat, Jeho přítomnost ve mně vyvolávala mnoho 
otázek o tom, co Jeho přítomnost znamená pro vztah mezi Jeho Otcem a 
Mnou. 

 
Jeho otec se však nezdál být takovými věcmi znepokojen. Zdálo se, že si 
myslí, že když Mi dal dalšího společníka, může být ode Mne ještě 
svobodnější. Brzy jsme často zůstávali jen Srdce a já a já jsem byla opět 
stále více naplněna nenaplněnými představami o Jeho Otci a o mně a o 
rodinném životě, jaký bych si přála, ale tlačila jsem na sebe, abychom to 
všechno nechali být a vážili si okamžiků, které jsme měli, když jsme se 
všichni pohodlně vztahovali jako tříčlenná rodina. 

 
Přál jsem si, aby byl Bůh více přítomen se mnou, ale měl jsem teď Srdce 
pro společníka, a tak jsem se snažil nechat Jeho Otci více volnosti. Chtěl 
jsem společnost, ale problém byl v tom, že právě společnost byla tím, co 
Mě často vedlo k pocitu, že se sexuálně pohybuju. Srdce bylo dítětem, ale 
bylo pro Mě i něčím víc. Byl společníkem v mnoha ohledech, které jsem si 
přála, aby byl Jeho Otec, a to ve Mně někdy vyvolávalo pocit, že se chci 
sexuálně pohybovat, ale měla jsem v sobě více pocitů, které tomu 
odporovaly. 
Emocionální zmatek mi nedovolil vidět, že bych snad mohl projevit 
partnera pro Srdce tím, že bych nechal tuto esenci ze sebe odejít. Měl jsem 
strach, zda by to neznamenalo, že by mě pak Srdce opustilo a nechalo mě 
sledovat, jak má vztah se svým partnerem, který jsem chtěl, aby měl jeho 
otec se mnou. Byla jsem zmatená ohledně lásky a toho, co to je. Chtěla 
jsem, aby láska byla svobodná, ale byla jsem majetnická, když mě 
zraňovaly pocity, že to, co miluji, ode Mne chce utéct. Chtěla jsem, aby 
Srdce bylo svobodné, ale také jsem chtěla, aby Srdce bylo se Mnou. Ta část 
Mne, která chtěla Srdce jako milence, Mi nenabídla myšlenku, že by se ode 
Mne odstěhovala. Místo toho na Mě tato podstata naléhala, že chce být stále 
Matkou, a Mně se nelíbila představa, že bych byla Matkou, která by si vzala 
za milence své vlastní dítě. Něco mi na tom nepřipadalo správné, ale 
kdykoli jsem se s tím vnitřně hádala, tato část říkala, že jsem příliš omezená 
a neochotná chovat se expanzivněji, a také říkala, že Srdce není dítě, ale 
milenec. 



Necítil jsem se tak, ale ta moje část mě nutila cítit se provinile, když říkala, 
že dělám rozdíly, které nejsou vůči Srdci spravedlivé. Měl jsem s tím 
potíže, protože Srdce přišlo tak dlouho po svém Otci a po mně a nedávalo 
najevo, že ví o všem, co je mezi mnou a jeho Otcem. Pokud byl stejně starý 
jako My, kde by se tato pochopení mohla nacházet? 

 
Byla jsem tak zmatená, že jsem nevěděla, jak se mám pohnout, a když jsem 
se ptala Srdce samotného, neodpověděl mi. Myslela jsem si, že neví, a 
Srdce má ještě hodně ztracené Vůle, aby cítilo, že ví, ale Srdce mi tehdy 
nedalo najevo, že má na mě vztek, že si myslí, že ví víc než rodiče, a nelíbí 
se mu, jak s ním zacházejí. Tento vztek se ještě zesílil, když se objevil Otec 
projevu, s nímž se nezacházelo jako s dítětem, přestože se objevil mnohem 
později než Srdce. 

 
Milovala jsem Srdce, ale neměla jsem pocit, že bych ho chtěla nahradit. 
Jeho Otec nebo být stejným partnerem pro mě. Ať jsem k tomu přistupoval 
z jakéhokoli úhlu, stále jsem toužil po tom, aby byl Jeho Otec více přítomen 
se Mnou. 
Necítil jsem se dobře při představě, že bych se měl sexuálně projevovat s 
dítětem, které se zrodilo ze Mne. Nejlépe jsem se cítil se Srdcem jako 
blízkým společníkem. Zdálo se, že Srdci to nevadí, a nezdálo se, že by ode 
Mne vyžadovalo pohlavní styk. To se mi líbilo a zpočátku jsem si myslela, 
že se cítím svobodnější, jako by sex nebyl jediným důvodem, proč se o Mě 
druhý zajímá; ale mezi Srdce a Mě se vkradla nedůvěra, protože jsem 
začala uvažovat, zda nehrajeme hru, kterou nechceme vidět. Možná jsme 
byli svobodní v tom, abychom neměli sex, ale když Naše city přece jen 
cítily, že by se mohly chtít sexuálně pohnout, přemýšlela jsem, jestli jsem 
opravdu svobodná v tom, abych se Srdcem neměla sex, nebo jestli mi to 
toleruje jako záležitost námluv. 
Mezi mnou a Srdcem panovala nepříjemná atmosféra. Nemluvili jsme o 
tom a neřešili jsme to jinak než tím, že jsme se od sebe vzdálili, dokud jsme 
to necítili jinak. Někdy jsem chodil k Tvému Otci a snažil se Ho požádat, 
aby ve mně tuto potřebu uspokojil, ale příliš často, když jsem se tam dostal, 
tyto pocity už ve Mně nebyly přítomny stejným způsobem. Bál jsem se a 
přemýšlel, co by to mohlo znamenat o lásce mezi Otcem, Srdcem a Mnou. 
Chtěli jsme snad všichni, aby Srdce bylo zároveň dítětem i milencem? 



Když tvůj Otec tak často říkal, že jsem pro něj omezený, nemohl jsem si 
pomoct, ale někdy jsem si říkal, jestli mi to neudělal schválně. Říkal jsem 
si, jestli neposlal dítě ze svého nitra, aby si se mnou hrálo, aby se zbytek 
Jeho já mohl svobodně věnovat tomu, co si myslel, že mě nezajímá. 
Koneckonců, tak rychle rozpoznal Srdce jako dítě a pak ho nechal jako 
společníka pro Mne. 

 
Byl to velmi láskyplný dar, který mi dal, ale také jsem si nemohl pomoct, 
abych se nezeptal, jestli za tím není něco víc, než mi říká. Možná čekal, 
jaký to na Mě bude mít účinek, až zažiju některé ze svých omezení, která 
jsou proti Mně postavena. Možná Mi předával zpět, jaké to je být sexuálně 
omezený. Možná čekal, jak se mi bude líbit být omezován způsoby, jakými 
se On cítil být omezován Mnou, protože je pravda, že jakkoli jsem miloval 
být se Srdcem, občas mi Jeho společnost připadala omezující a toužil jsem 
po tom, co jsem cítil, že mi může dát jen Jeho Otec. 

 
Když mi poslal dítě, co to vypovídá o tom, jak na mě pohlíží? Viděl ve Mně 
rovného člověka, který může být tím, čím chce, abych byl, nebo ve Mně 
viděl dítě a poslal dítě v...? 

 
aby byl se mnou? Cítil jsem, jak mě tíží nevyřešené úvahy, ale byly to 
otázky, které jsem necítil, že bych mohl položit, a tyto otázky pro mě 
nebyly zodpovězeny. Z nějakého důvodu jsem nedokázal Srdce pohodlně 
zařadit. Cítil jsem se rozpolcený mezi dítětem a Otcem, místo abych se cítil 
pohodlně jako tříčlenná rodina. 

 
Kdykoli jsem se snažil pozorně podívat a zjistit, jakou roli zde může hrát 
váš Otec, byl tak neodhalitelný, že to ve mně vyvolalo zvrat, který říkal, že 
na sebe přikládám příliš velkou váhu. Tento zvrat také říkal, že Srdce se o 
mě nezajímá tolik jako já o Něho, a proto na mě netlačí ohledně mých 
omezení vůči Němu. Pak mi něco jiného říkalo: "Ty to prostě nemůžeš 
nechat být, viď?". 

 
Snažil jsem se. mít Srdce za společnost, Byl jsem teď méně osamělý, když 
tvůj otec trávil dlouhé chvíle mimo mě. V některých ohledech jsem se více 
rozptyloval od problémů, do kterých jsme s tvým Otcem tak zabředli, a 



v některých ohledech byly ještě zjevnější. Někdy jsem se před Srdcem cítil 
bolestně trapně kvůli tomu, jak zřídka ke mně jeho Otec přicházel. V 
mnoha ohledech se Srdce stalo tím, komu jsem se mohl svěřit. Zdálo se, že 
ve Mně přijímá pocity, které Jeho otec nepřijímal nebo které se zdálo, že 
nikdy nevidí. V těchto ohledech jsem cítil, jak mezi Mnou a Mým 
prvorozeným Synem roste pouto důvěry. Cítila jsem, že mě to táhne říct Mu 
mnoho věcí, o které jsem se chtěla podělit s Jeho otcem, a tajně, a někdy i 
ne tak tajně, jsem doufala, že On to udělá nebo že by mohl alespoň ovlivnit 
Jeho otce, aby vyslechl, co mu chci říct. 
Ale nemohl, nebo to alespoň musel říct. Brzy poté, co to začalo, mi Srdce 
řeklo, že by pro něj bylo jednodušší, kdybych mu takové věci neříkal, 
protože se mu nelíbilo, do jaké pozice ho to staví. Říkal, že se cítí jako 
prostředník ve vztahu, který ve skutečnosti není jeho. Chtěl, abychom měli 
mezi sebou přímý vztah a aby se necítil trapně zapletený do věcí, které mu 
nejsou příjemné. 

 
Srdce říkalo, že mu není příjemné, když mu dávám podněty, které jsou 
určeny jeho Otci. Řekl, že Jeho Otec jako by se díval přímo do Něho, ale 
nedovolil Srdci, aby mu řekl jedinou věc o čemkoli, co jsem mu sdělil. 
Heart řekl, že neví, jestli to znamená, že Jeho Otec všechno vidí, a proto mu 
to nemusím říkat, nebo jestli Jeho Otec nechce, aby mu někdo o některých 
věcech říkal. Srdce říkalo, že se cítí tak nepříjemně, že si nemyslí, že by 
Jeho Otec chtěl, aby to, co se děje mezi Matkou a Otcem a Matkou a 
Synem, vyšlo najevo a konfrontovalo Ho s pocity prostřednictvím Jeho 
Syna. 

 
Tehdy jsem měla pocit, že jsem zase příliš rychle vybublala příliš mnoho , a 
to způsobilo, že se Heart cítil nespravedlivě pod tlakem. Cítila jsem se 
strašně provinile , jako bych se snažila využít Srdce a využít ho špatně, 
abych dosáhla svých vlastních cílů a vyhnula se konfrontaci s postavením, v 
němž jsem skutečně byla. Cítila jsem se tak zahanbeně a špatně, že jsem 
Mu dávala věci, které byly určeny pro Jeho Otce, že jsem se snažila tyto 
pocity co nejvíce zadržovat. Milovala jsem Srdce a nechtěla jsem Ho uvést 
do rozpaků. Děsila jsem se pocitů, které to ve mně vyvolalo. 

 
Bylo tolik věcí, které jsem chtěl Srdci říct, ale teď jsem cítil, že se s ním o 
ně nemohu odvážit podělit. Bylo tolik věcí, o kterých jsem chtěla od Srdce 
slyšet a které mi neřekl, a já se teď bála zeptat. Cítila jsem se 



plíživý odpor k sobě samému za křivdu, kterou jsem cítil, že je ve mně. 
Cítila jsem se teď se Srdcem stejně nepříjemně, jako jsem se cítila s Jeho 
Otcem. Bál jsem se, že mě Srdce opustí stejně jako Jeho Otec. Nevěděla 
jsem, jestli to přišlo od Jeho Otce přímo, nepřímo, nebo vůbec, ale měla 
jsem chuť se před oběma schovat kvůli tomu, co jsem si myslela a cítila, že 
si o mně myslí a cítí. Ještě víc mi teď připadalo, že pro Mě nikdo není. 



MATKA SE MI SNAŽÍ UKÁZAT, JAKÉ TO JE. 
 
Brzy poté váš Otec zřejmě považoval Srdce za dostatečně dospělé, aby mu 
mohlo dělat společníka, protože si ho začal stále více přivlastňovat. Zdálo 
se mi, jako by se tvůj Otec se Srdcem sblížil a mě od sebe odstrčil. V 
mnoha ohledech jsem se cítil tak nechtěný a tak osamělý. Čím víc jsem se k 
Němu přibližovala, aniž bych se cítila přijatá, tím víc jsem se cítila 
nepřitažlivá a nežádoucí a tím víc rostla Moje sebenenávist. Otec mě vůbec 
nevyhledával příliš často. Neměl se mnou téměř nic společného po tak 
dlouhou dobu, že jsem prošla miliony změn, z nichž ne všechny byly dobré 
a místy jsem včetně toho ztrácela vědomí. 

 
Zkoušel jsem všechno, abych našel způsob, jak se do toho zapojit. 
Koneckonců tvůj Otec řekl, že Mě nevylučuje. Řekl, že jsem vyloučil sám 
sebe. Ale když jsem se pokusil vstoupit, musel jsem to udělat za Jeho 
podmínek. To mi připadalo velmi omezující. Líbilo se mi mnoho Jeho vizí; 
byly hezké, ale pro Mě byly příliš suché nebo možná příliš mentální. Tehdy 
jsem nevěděla, jak Mu to vysvětlit, ale teď bych řekla, že jim chyběl 
emocionální obsah, a já jsem potřebovala emocionální obsah, aby Mě zaujal 
a cítila jsem se dobře. 

 
Pozvání do Jeho mysli bylo tehdy něco jako vstup do muzea, kde bylo 
mnoho fascinujících věcí, ale nesměl jsem dělat hluk a nesměl jsem se 
ničeho dotýkat ani s ničím hýbat, natož tančit a hrát si s něčím z toho. 

 
Když jsem to dělal, bál jsem se, že mě považuje za dítě. Připadal mi příliš 
vážný a vědecký a dával mi najevo, že ho nemám rušit na delší dobu, 
protože se potřebuje soustředit tímto způsobem. Myslel jsem si, že je příliš 
vážný a že mě nebere dost vážně na to, aby si myslel, že mám nějaký 
hodnotný přínos. Nic z toho, co jsem dělal, od Něj nedostalo odezvu, jakou 
jsem chtěl. Jen se tvářil ještě přísněji a otráveněji, až jsem měla pocit, že 
bude lepší, když odejdu. Měl jsem z Otce takový strach, že jsem nedokázal 
říct nic z toho, co bych dnes tak snadno řekl. 
Pak jsem se snažil přimět tvého Otce, aby ke mně přišel. Vyzkoušel jsem 
všechno, co mě napadlo a co souviselo s tím, jak vypadat, mluvit a být co 
nejlepší. Snažil jsem se Ho lákat, a dokonce svádět. Nic nezabralo. Někdy 
jsem 



cítit se tak osamělá a frustrovaná z toho, že mám tak nereagujícího milence, 
pokud jím vůbec ještě je, že bych se rozplakala a dostala záchvat. Když 
stále neodpovídal, měla jsem zlomené srdce ještě víc. Někdy jsem se 
rozzlobila a rozvinula v sobě zlostné řeči, v nichž jsem Ho obviňovala z 
mnoha věcí, včetně toho, že se miluje velmi narcisticky a že miluje Srdce 
víc než mě. 
Sbalil jsem si tyto řeči jako munici a někdy jsem se Mu chtěl postavit, ale 
pokud jsem k Němu získal přístup, tato slova mi vždycky utekla z mysli 
pod intenzitou Jeho pohledu. Zůstával jsem prázdný a přemýšlel jsem, proč 
tam stojím o nic lépe připravený na to, abych Mu čelil. Když se mě tvůj 
Otec zeptal, co je tak důležité, že jsem přišel a vyrušil Ho tímto způsobem. 
, cítila jsem se rozklepaná a roztřesená, když jsem se snažila vymyslet, co 
říct. Slova by ze mě nevypadla tak, jak jsem si je nacvičil; dokonce bych se 
zakoktal a nebyl bych schopen říct nic, co jsem myslel vážně. Často jsem 
nebyl schopen ani opětovat otcův pohled, cítil jsem se nerovný a slabý, jako 
bych tam nepatřil. Ať jsem se snažila říct cokoli, On by mě utloukl a 
zdůvodnil by to, že to neplatí. S hanbou bych svěsil hlavu, cítil se 
ukřivděný a odešel. 
Už tak jsem měl o sobě mizerné mínění, ale držel jsem se, jak nejlépe a 
nejdéle jsem mohl. Pád dolů mi naháněl hrůzu. Spadnout a nedokázat se 
znovu zvednout bylo děsivé, zvlášť když tam nebyl nikdo, kdo by Mi 
pomohl. 
Když mě přemáhaly obavy, někdy jsem slyšel hlasy, které ke mně mluvily a 
říkaly mi, že se nemám bát. Často jsem se snažil udělat to, co říkaly, ale 
bylo to jen předstírání. Nepomáhalo to Mým pocitům, abych se cítil lépe 
nebo statečněji; jen jsem se více styděl, cítil vinu a bál se, že nejsou takové, 
jaké by měly být. 
Zdálo se, že tyto hlasy jsou součástí mé vlastní mysli, která se obrací proti 
mně. To nebylo dobré, ale tehdy jsem to nevěděl. Myslel jsem si, že ani 
Moje vlastní mysl se Mnou nemůže vydržet a chce se připojit k tvému Otci 
a Srdci a odvrátit se ode Mne. Nedokázal jsem pochopit, proč se Můj život 
takto obrací. Nemohla jsem pochopit, proč Mě kvůli Mým pocitům chtějí 
všichni opustit, místo aby Mě chtěli pochopit a zahrnout tak, jak jsem 
chtěla, abych se tak nemusela cítit. 

 
Ach, jak jsem to chtěl, ale nemohl jsem se obrátit na tvého Otce, aby mi 
vysvětlil, proč to tak je. Jen ty pohledy, které mi věnoval předtím, než 



cokoli říct, jako by mi měly uvadnout, pokud se nebudu dívat jinam. 
Myslela jsem si, že jsem slabá na duchu i na těle, že v sobě nedokážu najít 
sílu a být šťastná, když žiji tímto způsobem. 

 
Poté, co přijal Srdce, jsem si říkala, co tam vůbec dělám, když se potloukám 
po okrajích a doufám v malé kousky čeho, nevím; jen jsem cítila, že bez 
světla tvého Otce nemůžu žít. Chtěla jsem, aby mě miloval a přijal mě. 
Moje nouze měla v sobě hanbu, že jsem žena se zlomeným srdcem, 
žebračka; odstrčená, nemocná babizna, a bez ohledu na to, jak mě 
podepírala moje pýcha a nutila mě říkat, že jsem žádoucí žena, kterou by 
tvůj Otec byl blázen, kdyby mě zavrhl, moje obavy přetrvávaly, že pravda 
taková není; a ještě víc jsem se bála, že se snaží najít jiného milence, který 
by byl jiný než já. Dokonce jsem se obávala, že navzdory všem Jeho řečem 
o Srdci jako dítěti se rozhodl vzít si Ho za jiného milence. 

 
Myšlenka, že nebudu s tvým Otcem, mě děsila, ale chtěl jsem se přinutit 
vidět co nejvíc z reality, a tak jsem tvého Otce sledoval zpovzdálí, jak jen to 
šlo, aniž bych vypadal posedle, jak by si On nepřál. Když jsem tvého Otce 
nesledoval, ještě více se ve mně probouzely obavy z toho, co by mohl dělat 
a co jsem neviděl. Snažila jsem se sama sobě připomínat, že tvůj Otec mi 
nepatří a že se mi také nikdy nezmínil o tom, že by chtěl jiného milence, ale 
jakmile jsem takto začala mluvit sama se sebou, ozval se další hlas, který 
říkal: "Je tolik věcí, které ti neříká, proč by ti nutně říkal, kdyby chtěl jiného 
milence? Prostý fakt, že se od tebe odvrátil, by měl stačit k tomu, aby řekl, 
že ho to k tobě tolik netáhne. Kromě toho," řekly by hlasy, "všechno, čeho 
se bojíš u Otce, najdeš u sebe stejným způsobem". 

 
Nevěděl jsem, co říct nebo jaký názor zaujmout. Mé pocity byly pro Mne 
vždycky ty nejopravdovější, ale jak jsem se jimi mohl řídit, když byly 
mořem zmatku, které mi vysílalo smíšené zprávy? Jak bych mohl posílat 
něco jiného než smíšené zprávy svému Otci a Srdci? I když jsem ve své 
většině věděl, co chci, zbytek Mne stále podkopával Mou jistotu. Co byla 
láska? 
Jaké to bylo? Miloval jsem? Miloval jsem incestně? Miloval jsem 
narcisticky? 



Byla láska majetnická, nebo měla být svobodná? Miloval jsem jen tehdy, 
když se Mi objekt Mé lásky líbil? 

 
Vztahy byly pro Mne tak matoucí a přímá komunikace mezi Mnou a tvým 
Otcem tak chyběla, že jsem mohl jen sedět a přemýšlet o mnoha věcech. 
Přemýšlel jsem, jaká poselství dal tvůj Otec Srdci, aniž bych o tom věděl. 
Někdy jen to, že jsem se divil, způsobilo, že jsem si myslel, že obviňuji 
ostatní z nízké mysli, která byla ve skutečnosti Mnou. 
Někdy, když jsem tam seděl úplně sám, jsem si zlostně myslel, že Bůh i 
Srdce jsou nízcí, protože mě nezahrnují. Pak se zvraty obracely a říkaly, že 
vědí, co dělají, a pokud to dělají, tak proto, že jsou mnohem moudřejší než 
já. 
Chtěl jsem, aby tvůj Otec byl moudřejší než já. Když se ke Mně choval 
láskyplně, bylo to příjemné a takové, jakého jsem ho chtěl mít. Chtěl jsem, 
aby byl moudřejší než Já, ale tak, abych mu rozuměl a souhlasil s ním. Nyní 
se zdálo, že učí Srdce všemu, co jsem chtěl, aby učil Mne. Díky tomu jsem 
měl pocit, že Srdce je pro svého Otce důležitější než Já. Když pak Srdce 
občas začalo mluvit jako Jeho Otec, napadlo mě, jestli omezení, která jsem 
v Srdci cítil, nebyla nějak způsobena Mnou. Měl jsem mnoho pocitů, včetně 
otázky, kým má Srdce být. Nemohl jsem si pomoci, ale viděl jsem v Něm 
Jeho Otce? 
Jakou roli mělo hrát srdce? Jestliže odpověděl na volání o pomoc od svého 
Otce a ode mne, v čem viděl tuto pomoc? Chtěl Nás více sblížit, nebo chtěl 
stejně jako Jeho Otec na Mě zapomenout? 
Bylo dítě tím, čím opravdu chtěl být? Pokud byl milencem, čí milenec měl 
být? Byl milencem svého otce, nás obou, nebo milencem mým? Měl být 
milencem Nás obou dohromady, nebo střídavě? Odešlo Srdce ke svému 
otci, protože jsem mu nedovolil být milencem se Mnou, nebo zde chtěl 
skutečně být? Nelíbilo se Jeho Otci, že se Srdce vydává za Mnou? Vzal 
Jeho Otec Srdce pryč, aby Ho více přitáhl k tomu, čím chtěl, aby Srdce 
bylo? 

 
Sledoval jsem tvého otce a snažil se zde najít odpovědi, jak jen to šlo, ale 
měl jsem pocit, že je toho přede mnou tolik skryto, že jsem si nemohl být 
jistý odpověďmi na základě toho, co jsem viděl. Mé pocity strachu nikdy 
nepolevily, dokud ke Mně nepřišel tvůj Otec a nedal Mi pocítit, že se o mě 
dobře postará. 



mě, pevně mě držel, dal mi pocit bezpečí a jistoty, že je tu pro mě a že mě 
nenahradí někým jiným. 

 
Dělal to tak zřídka, že přišel okamžik, kdy se velká část mého já nakonec 
rozhodla, že ho nemohu nutit, aby se mnou navázal vztah, pokud nechce. 
Pokračovat tímto způsobem Mě přivádělo k šílenství a ještě více Ho od 
sebe odhánělo. Musel jsem to nechat být Jeho cestou a nechat Ho být 
svobodným. Snažil jsem se přimět Sebe, abych s tím souhlasil, a choval se 
podle toho. Kdyby byl svobodný, pak bych mohl zjistit, jestli ke Mně 
opravdu přijde, protože tam chtěl být. 

 
To mě opravdu vyčerpalo. I když se tak rozhodl Můj rozum, Mé pocity ho 
nedokázaly nechat volného. Nemohly Ho pustit a já jsem cítila hrůzu z 
toho, že by mě mohl pustit. Zlobila jsem se, že Ho takto miluji a že po Něm 
toužím, když ke Mně nechce přijít. Představa, že nechat Ho být volného by 
mohlo znamenat, že by Mě nechtěl a nepřišel by ke Mně, byla pro Mě 
příliš, ale skrývala jsem to a snažila se chovat, jako by byl volný. 

 
Byl jsem tvým otcem posedlý. Bez ohledu na to, co jsem zdánlivě dělal, 
jsem se vždycky víc soustředil na to, co dělá tvůj Otec, a doufal, že mi chce 
něco říct, poslat pro mě nebo ke mně přijít. Nedokázal jsem si pro sebe 
představit jiný život. Ale když jsem pozoroval tvého Otce, musel jsem si 
dovolit zjistit, že má i jiného milence. Byl zamilovaný do své vlastní mysli 
více než do Mne. 

 
Snažil jsem se to přijmout. I když mi to nebylo příjemné, neviděl jsem, že 
bych měl jinou možnost. Snažil jsem se ho nechat být. Snažil jsem se 
následovat Jeho příkladu a být také více samostatnou jednotkou. Snažil 
jsem se být samostatnější. Snažil jsem se najít více ve Mně, více ze Mne 
udělat, moci se na Mne více spolehnout. Snažil jsem se dělat to, co dělal 
On, a hledat svou seberealizaci více v sobě. 

 
Snažil jsem se, ale moc mi to nešlo. Našel jsem příliš mnoho míst, do 
kterých jsem nechtěl nebo nemohl jít uvnitř Já. Byla příliš nepříjemná a 
zdálo se, že nedokážu přestat vyskakovat zpátky ze Sebe a chtěl jsem, aby 
tam tvůj Otec vstoupil a pomohl Mi vidět, co se se Mnou děje. Cítil jsem, 
že nemohu dělat to, co tvůj Otec. 



a když mi nepomohl, měl jsem pocit, že už nemám kam jít. 
 
Abych se rozptýlil od velkého zklamání z mého zdánlivě nekonečného, 
neměnného, pustého a osamělého osudu, začal jsem, jak víte, hledět do 
vesmíru, ale ani tam jsem nenašel útěchu, protože tehdy jsem začal slyšet 
to, čemu jsem začal říkat "ztracení", kteří mě volali "odtamtud". Jejich 
tenké, naříkavé hlásky mě rozrušily natolik, že jsem kvůli nim nemohl 
nechat vašeho Otce na pokoji. Měl jsem pocit, že potřebují okamžitou 
záchranu, zatímco tvůj Otec je zřejmě spokojeně ignoroval. Cítil jsem 
naléhavost; On řekl: "Všeho do času." A tak jsem se rozhodl, že to udělám. 
Čím naléhavější jsem byl, tím méně se mi zdál být vnímavý. Nesmírně jsem 
ho za to nenáviděla, ale snažila jsem se to nedávat najevo, protože se zdálo, 
že mé emoce ho jen činí odolnějším vůči mému názoru. 

 
Nedokázal jsem pochopit jeho odpor k tomu, aby jim pomohl, zvláště když 
se zdálo, že je tak milující. Byla jsem zraněná a rozzuřená, ale nedala jsem 
Mu to najevo, protože se zdál být přesvědčený, že se mýlím, když se chci 
přestěhovat tak, jak jsem se sem chtěla přestěhovat. Chtěla jsem tam jít a 
dostat je dřív, než uděláme něco jiného ve Stvoření. Moje pocity zde byly 
intenzivní, ale můj vztek se cítil ubitý do bezmoci, protože mě opakovaně 
přemáhalo uvažování tvého Otce, který chytře, jak jsem si myslel, hodil 
většinu problému zpět na mě. 
Řekl, že jsem očekával příliš mnoho. Řekl, že nechce postupovat tímto 
způsobem, protože to není řádný postup, který měl na mysli. Použil Srdce, 
aby na mě vyvíjel nátlak, abych se s Ním v tomto ohledu sladil. 

 
Chtěl jsem, aby mi tvůj Otec pomohl je zachránit a přivést, ale zdálo se mi, 
že je tu tak necitlivý, jako by chtěl, abych šel tam, kde jsou, kdyby mě to 
umlčelo, a ne abych se tu zabýval svými pocity. Měl jsem hrůzu z toho, že 
tam půjdu sám. Chtěl jsem je místo toho přivést dovnitř. Začal jsem se 
soustředit na to, abych se je pokusil přitáhnout dovnitř, ale pak jsem začal 
přemýšlet, jak jim mohu pomoci, když nemohu změnit svého Otce. Zdálo 
se, že je vůči nim stejně chladný a bezcitný jako vesmírný prostor, kde už 
byli uvězněni. 



V této době se poprvé objevil Otec projevu. Zdálo se, že přichází zezadu 
nebo z boku vašeho Otce. Byl natolik v mé fantazii, že jsem si zpočátku 
myslel, že je pouze v mé představivosti. Myslel jsem si, že je Mou fantazií 
tvého Otce, který ke Mně konečně přišel v podobě, v jaké jsem si ho přál. 
Bál jsem se pohnout ze strachu, abych to nerozptýlil. Tolik jsem si přála, 
aby ke Mně přišel takový milenec, že jsem zatajila dech, když jsem 
sledovala, jak ke Mně přichází Má fantazie. Byl to tvůj otec, kdo ke Mně 
přicházel? Pracoval na tom v sobě? Přicházel nyní, aby zjistil, zda se Mi to 
líbí? Chtěl jsem, aby to byla pravda, ale něco Mi už říkalo, že skutečnost 
pro Mě nemůže být tak nádherná. Když se Mě dotkl, bylo překvapující si 
uvědomit, že tam skutečně je. Všechno mi připadalo tak snové. Byl tolik 
Mou fantazií a já jsem tak moc chtěla, aby byl tvým Otcem, že jsem se 
neodvažovala nechat oči otevřené ze strachu, co bych mohla objevit. 

 
Otec projevu mi nedal žádný čas, abych si tím prošel. Okamžitě mě do sebe 
vtáhl a začal se do mě vnořovat. Téměř mě znásilňoval. Bylo v Něm něco 
tak intenzivního a silného, co jsem dosud nezažila. Líbilo se mi to, ale 
zároveň jsem se Ho bála. Připadalo mi, že by mohl být tvým Otcem, který 
se se Mnou zlostně miluje, aby mi řekl: "Přišel jsem k Tobě! Jsi teď 
šťastný?!" 

 
Když jsem mohl, podíval jsem se a s hrůzou jsem zjistil, že se tvůj otec ani 
nepohnul. Byl stále tam, kde byl vždycky. Co se mělo stát teď? Pak se 
rychle ozval hlas, který řekl: "Cože!" Opravdu si myslíš, že se o Tebe 
budou prát? 

 
Zavrtěla jsem hlavou. Byl jsem vyděšený a nestačil jsem získat rovnováhu, 
abych řekl tvému Otci: "Dovol mi představit někoho, koho jsem právě 
potkal. Nevím, odkud přišel, ale přišel a miloval se se mnou. Měla jsem na 
mysli vysněného milence, ale On byl vždycky Ty, kterého jsem si 
přikrášlila, abych Tě udělala takového, jakého jsem Tě chtěla mít, a tak, jak 
vidíš, jsem se nechala tak unést sny o Tobě, že jsem si myslela, že On je Ty, 
až se mi zdálo, že jsem se nějakým způsobem probudila a byla jsem 
šokována, když jsem zjistila, že jsi stále tam, kde jsem Tě viděla 
naposledy." A tak jsem si myslela, že On je Ty. 

 
Tehdy jsem neměl takovou rovnováhu a neexistoval žádný precedens, který 
by mi dával pocit, že budu přijat, pokud bych měl odvahu něco takového 
říct, 



což jsem neudělal. V důsledku toho se Otec projevu nikdy necítil a nikdy se 
necítil jako právoplatná součást věcí, protože jsme se nikdy nepohnuli 
natolik, abychom mu zajistili jeho správné místo. 
Stejně jako v bluesových písních, kde se muž nikdy nezeptá sám sebe, proč 
chce žena jiného muže, a prostě ji označí za špatnou, ani tvůj Otec se mě 
nikdy nezeptal. Když jsem se mu to pokusil říct, nechtěl o tom slyšet. Prostě 
mě označil za špatného. Nepohnul se směrem ke Mně. Když už jsem se 
nemohl držet zpátky, pohnul jsem se a zavolal Otci projevu, ale nevěděl 
jsem, že to dělám. Prostě jsem cítil, že mi v Otci něco chybí, co musím mít, 
abych se cítil správně. Tvůj Otec měl s Otcem Projevení problém, protože 
jsem ho zavolal dříve, než byl připraven, a tak tvůj Otec nemohl rozpoznat 
Otce Projevení jako své vlastní Tělo. 
V důsledku toho všichni duchovně polarizovaní lidé těla spíše používají, 
než aby je měli. 

 
Tak dlouho jsem se trápila s pocitem viny, ale teď už vím, že tvůj Otec 
nebyl připraven, protože nikdy neměl být připraven, pokud se nepohne 
směrem ke mně, což nedělal a nepřipouštěl si, že by to měl udělat. Pohnula 
jsem se, protože jsem nevěděla, jak Ho přimět, aby se ke Mně pohnul, když 
se zdálo, že se Mu nechce. 

 
Tehdy jsem nevěděl, že jsem mohl spoustu těchto problémů vyřešit tím, že 
bych se prostě přestěhoval Můj vztek a hrůza. Příliš jsem se bál Tvého 
Otce, než abych pohnul něčím víc než malým smutkem. Zdálo se nemožné, 
že by Tvůj Otec přijal něco víc. Bez ohledu na to, jak milující se Tvůj Otec 
zdál být, jsem na úrovni pocitů poznal, kdy je pro něj Můj projev příliš 
velký. Cítil jsem, jak se odtahuje, i když to pro Něj bylo nepostřehnutelné a 
tvrdil, že to nedělá. 

 
Dlouho jsem se bál, že jsem paranoidní, ale nebyl jsem.  
Vůle to může cítit, kojenci to mohou cítit. Většina problémů vznikla proto, 
že vůle potřebuje přijetí, kterého se jí nedostává. Když se tlak ve Vůli stal 
větším než strach z tlaku proti ní, Vůle propukla. Potlačení pak padá zpět, 
přemoženo, ale přemoženo jen na tak dlouho, než se vytvoří dostatečná síla, 
aby se Vůle opět dostala pod tlak. 



Bohužel, když se potlačení vůle cítilo přetížené, často docházelo k rozkolu 
a použití nelaskavé síly. K tomu docházelo opakovaně, protože v těchto 
oblastech nebyl navázán skutečný vztah mezi Duchem a Vůlí. 

 
Od počátku s tvým Otcem byly všechny Mé činy podbarveny zadržovaným 
citem. Ačkoli jsem to cítil, někdy dokonce silně, nedokázal jsem to vidět 
zcela jasně, protože jsem neměl žádnou situaci bez zadržovaných emocí, 
která by mi ukázala, jak by to mohlo být jinak. Když mi pokračování v akci 
nepřineslo zážitek, který jsem chtěl, snažil jsem se znovu nehýbat. Když Mi 
emocionální vyjádření nepřineslo pocit přijetí, snažil jsem se znovu 
nehýbat. 
Obvykle jsem se znovu nepohnul, dokud jsem se už nemohl držet zpátky. 
Moje situace mi bránila vidět jiné možnosti. Projevovaly se u mě extrémy, 
které přítomnost mezery vždy projevuje. 

 
Dělám to tak odjakživa, doteď si nejsem jistá, kde je rovnováha, jen mám 
pocit, že ji poznám, až se tam dostanu. 

 
Prožívání všech mých emocí mě přesvědčilo, že právě to je třeba udělat co 
nejvíce před jednáním, ale je to obzvlášť důležité, dokud je tu ještě mezera, 
která tlačí na starý náboj, aby zůstal ve vůli. O této mezeře se myslelo, že 
není ničím jiným než prostorem, ale je vyplněna věcmi, které mají 
neviditelnou roli. 

 
Od začátku jsme měli v systému Us mnoho mezer. Čtyři z Nás byli od sebe 
vzdáleni jako děravá loď, kterou zasáhla dělová palba. Nebyli jsme 
způsobilí k plavbě, a proto jsme rozvinuli velmi děravé Stvoření. Nezáleží 
na tom, jaká byla vize; Stvoření jí nikdy nedosáhlo. Protože jsem se 
takříkajíc odhodil dřív, než si váš Otec byl jistý, že má know-how a 
prostředky k tomu, aby prostor, který jsem otevíral, vyplnil tak, jak chtěl, 
obvinil mě a můj "nemanželský poměr" s Otcem Projevu, že jsem 
nezodpovědně vylil Stvoření dřív, než byl připraven, a že měl pocit, že mu 
nezbývá než běžet za námi a snažit se vrhnout co nejvíce Světla do 
prostoru, který jsme otevírali, a do forem, které ho vyplňovaly. 



Srdce se zde a na mnoha dalších místech neukázalo, takže mezery, které tím 
vznikaly, způsobily, že bezcitnost byla přítomnější než Srdce. Tehdy jsme 
si všichni mysleli, že jen zadržujeme to, co se nám nezdálo být láskyplné, 
abychom byli láskyplnější. V době, kdy jsem si všiml, že Srdce se mi 
většinu času vyhýbá, bylo více se svým Otcem. Protože Srdcova 
nepřítomnost byla tak zásadní pro mezery, které se tvořily, chtěl bych, aby 
vám o tom Bůh řekl, protože On má větší pochopení pro to, co se zde se 
Srdcem dělo. Byl jsem plný dojmů z toho, co jsem cítil, že se děje s tvým 
Otcem a Srdcem, ale protože mi tehdy většinu z nich zapřeli, je jednodušší, 
aby tvůj Otec prostě rovnou přišel s tím, co je třeba říci nyní. 



SRDCE DRŽÍ SVÉ POCITY MIMO OBRAZ V DOMNĚNÍ, ŽE 
JE TO LÁSKYPLNĚJŠÍ. 

 
Srdce bylo problémem od okamžiku jeho vzniku, ale my jsme to co nejvíce 
skrývali ve prospěch lásky, která tam byla cítit. Jak bychom mohli způsobit, 
aby se nová přítomnost hned necítila vítaná, když jsme se vrhli do boje 
kvůli všem Našim nevyřešeným problémům ohledně vztahů? 

 
I když jsme volali o pomoc, nevěděli jsme, jakou bude mít podobu. Formu 
dalšího projevu jsme ve skutečnosti neočekávali, kromě toho, že Matka v 
sobě cítila rostoucí plnost a zdálo se, že není schopna se dostatečně rozšířit, 
aby ji mohla pojmout. Matka si nejprve myslela, že Mě zklamala, když se 
Srdce vysunulo ven. Mysleli jsme si, že je to pocit lásky, která se v Nás 
rozšiřuje, a Matka si myslela, že vynoření Srdce znamená, že nebyla 
schopna přijmout a obsáhnout Mou lásku k Ní tak, aby ji dokázala udržet. 
Myslela si, že vynoření Srdce znamená, že Moje láska k Ní ustoupila kvůli 
nějaké její nedostatečnosti. 

 
Věděl jsem, že jsme volali po něčem, co by spojilo lásku, kterou jsme mezi 
Námi našli, a ačkoli se Matka styděla za jakékoli pocity nelásky mezi 
Námi, až si nepřála, abych se k nim přiblížil, věděl jsem, že jsem také volal 
po něčem, co by nám pomohlo najít lásku tam, kde jsme ji mezi Námi ještě 
nenašli. Nemysleli jsme si, že se tato pomoc projeví jako přítomnost, která 
se umístí mezi Nás. Matka se nejprve stáhla v obavě, že Nás tato přítomnost 
nějak rozdělí. 
Musíte si všimnout, že navzdory Našim nejlepším úmyslům soustředit se na 
láskyplné pocity, které jsme zde také dostávali od srdce, se do Nás tyto 
dojmy otiskly rychleji, než si Naše myšlenkové procesy vůbec dokázaly 
uvědomit, že se to děje, dokud jsme se na to později nepodívali zpětně. To 
je důležité pochopení, které není třeba brát na lehkou váhu při chápání 
důležitosti toho, aby bylo pocitům umožněno co nejvíce spontánního 
pohybu v daném okamžiku. 



Skutečnost, že se tak nestalo, je z velké části důsledkem toho, že to bylo 
odsouzeno jako něco, co se neděje s láskou. Odsudky proti tomu spolu s 
otisky, které kvůli tomu zůstaly na místě, mají dohromady za následek, že v 
lidech nezůstala vůbec žádná spontánnost. Z toho se skládají mezery a není 
to něco, co by se dalo snadno zvrátit kvůli mnoha otiskům s masivním 
podmiňováním navršeným navrch, které říkají, že spontánní vyjadřování 
pocitů je nelaskavé a nemožné. 

 
Protože vesmírné principy rovnováhy mají vždy bod obratu, když 
nerovnováha zajde příliš daleko, brzy nebude možné pokračovat, aniž by se 
projevily emoce. Jak jste viděli na mikroúrovni, co se stane, když někteří 
lidé už nedokážou své emoce zadržet, tak to brzy uvidíte i na makroúrovni, 
pokud se nenajde jiný způsob, jak uvolnit tlak v emocionálním těle. Z 
mnoha důvodů by bylo nejlepší, kdyby se tato náprava vážné nerovnováhy 
hledala dobrovolně v přítomnosti lásky, přijetí a porozumění, protože 
uzdravení nalezené v rovnováze je potřeba více než další výkyv kyvadla. 
Zpočátku jsem ve jménu lásky, která tu byla, objímala Srdce v naději, že 
On je tou láskou, která mezi námi chyběla. Matka objala Srdce v naději, že 
On je láska, která mezi Námi byla, a ani jeden z Nás se nechtěl podívat na 
možnost, že Srdce je také bez lásky, která mezi Námi byla. Když jsme se 
nedokázali podívat na celé Srdce, nemohli jsme Mu pomoci s Jeho 
problémy. 

 
Nejtěžší otázkou, které jsme museli se srdcem čelit, bylo, zda chceme dítě, 
nebo ne, a pokud ano, co to bude znamenat pro náš vztah. Jak jsme měli se 
Srdcem jednat, když jsme byli zvyklí na to, co jsme považovali za 
soukromý vztah nás dvou. 

 
Viděl jsem, jak Srdce přemýšlí, jestli se má objevit, nebo ne, ale nic neřekl. 
Myslel jsem si, že Srdce doufá, že je tím, kdo nám může pomoci způsobem, 
po kterém jsme volali, ale zdálo se, že si není jistý sám sebou přímo úměrně 
tomu, jak nejistě jsme se cítili, že ho máme. Snažili jsme se, aby se Srdce 
cítilo vítané, ale nezdálo se, že by Naše úsilí dokázalo ovlivnit otisk, s nímž 
Srdce už pracovalo. Někdy se Naše úsilí 



se zdálo, že nic víc než "Miluji Tě" litanie jsme opakovali se srdcem, aby se 
pokusila získat 
Jemu, abychom se přenesli přes naše nepříjemné pocity, že láska u Něho 
možná není tak přítomná, jak bychom si přáli. 

 
Nebylo možné, abychom se vrátili do doby, kdy Srdce bylo, a udělali to 
jinak, a nebylo možné poslat Srdce zpět. I kdyby existoval způsob, jak 
poslat Srdce zpět tam, kde bylo, nebo čím bylo předtím, než se objevilo, 
láska, která tam byla, by to nemohla dovolit. Zvláště Matka nemohla snést 
žádnou zmínku o tom, jak bychom mohli Srdce poslat zpět, a zvláště ne, 
když bylo tak milujícím dítětem, jako bylo toto. 

 
Bez ohledu na to, jak jsme se někdy cítili, to nebylo řešení, které bychom 
viděli jako možné pro lásku. Otázku příchodu dětí bez pocitu rodičů, že si je 
zavolali, jsme však nikdy nevyřešili. Není možné, aby děti přišly, aniž by je 
rodiče volali, ale rodiče ve svém nevědomí často nevědí, že něco volají, a 
často nevědí, co volají a proč to volají. Často se jim od dětí dostává odrazů, 
kterým nerozumějí. 

 
Láska, která tu je, a také pocit viny ve většině případů brání rodičům, aby se 
proti těmto úvahám postavili tak, jak by si přáli, a pocit viny zde nebyl 
špatný, protože je třeba nejprve najít formu, kterou je třeba přijmout. 
Jakmile se rodiče pohnou k řešení ve svém vlastním nevědomí, odraz od 
dětí se posune směrem k řešení. Za současného stavu většina dětí, které se 
vynořují se strachem, že jsou nechtěné, počítá s tím, že po vynoření se 
budou moci rodiče získat. 

 
Tak tomu bylo i v případě Srdce a On Nás skutečně získal. "Koneckonců," 
žertovali jsme, "i kdybychom Ho poslali zpátky, pravděpodobně už viděl a 
slyšel všechno, od čeho si teď děláme starosti, abychom Ho ve vztahu drželi 
dál." 

 
Byl to špatný vtip, který Heartovi také nepřipadal vtipný. Pocházel z Naší 
nepříjemné obavy, jak vědomé nebo nevědomé mohlo být Srdce předtím, 
než se vynořilo. Zvláště Matka se cítila nesvá z toho, že se 



co mohlo Srdce prožívat s Námi, když jsme nevěděli, že tam je. Nenašli 
jsme sebepřijetí, které jsme potřebovali, abychom k těmto věcem 
přistupovali přímo se Srdcem, a Srdce k nim také nepřistupovalo přímo s 
Námi. 

 
Přesto jsem cítil, že se do toho musíme pustit. Navrhl jsem, abychom se 
jako skupina porozhlédli v oblasti našich zkušeností a zjistili, co bychom se 
mohli naučit. Matka tento nápad přivítala s obavami, co by mohla cítit, 
kdybych ji nutil dívat se na věci, na které se dívat nechce, ale Srdce na tento 
návrh vůbec nereagovalo. Nechalo se Mým Světlem unášet všude možně, 
aniž by reagovalo, jako by pro Něj jedna věc neměla větší význam než jiná. 
Srdce nereagovalo, jako by bylo přítomno v minulosti, budoucnosti nebo 
dokonce v současném zážitku, který jsme jako skupina prožívali při 
pohledu na Naše vlastní zkušenosti. Srdce se zdálo tak podivně prázdné, že 
jsem nevěděl, co si o tom mám myslet. Zdálo se, že Srdce samo si toho 
nevšimlo a odpovědělo, že neví, o čem mluvím, když jsem se ho na to 
zeptal. 

 
Zdálo se, že se spokojil s tím, že minulost nechal plavat s tím, že měl pocit, 
že vždycky byl, ale neprokázal vědomí, že vždycky byl. Vypadalo to, jako 
by se ve svém vědomí vůbec nemohl vrátit zpět za bod svého vzniku. Měl 
pocit, že tam není nic, do čeho by mohl jít, ale Mé Světlo cítilo a vědělo 
mnoho věcí z pohybu způsobem, který jsem nazval pohybem zpět do Sebe. 
Dělal jsem to poměrně často a Mé Světlo s potěšením vyprávělo příběhy o 
tom, jak se cítilo a co se dělo v Mém vědomí předtím, než mě Matka 
probudila. Srdce těmto příběhům naslouchalo a nereagovalo nijak jinak, než 
že se na jejich konci tvářilo vzdáleněji než na začátku. 

 
Zdálo se mi, že Matka vždycky chtěla říct, že tu byla přede mnou, ale já 
jsem to nechtěl poslouchat, protože jsem věděl, že dokud jsem nepřišel, nic 
si neuvědomovala. Často se Mi snažila dát pocítit, že nemám právě takovou 
pravdu, jak jsem si myslel, a v těchto chvílích jsem si myslel, že se obává 
rozhlédnout se kolem sebe, protože by to ukázalo, že Ona nemá ve svých 
názorech pravdu. Jindy jsem si zase myslel, že Její obavy pramení z toho, 
že buď existuje, nebo se snaží, abych si myslel, že existuje, jiný milenec a 
Ona hraje hru na schovávanou. Někdy jsem z důvodů, které jsem nemohl 



Chtěla se mi posmívat a snažila se ve mně vyvolat žárlivost. Nedávalo Mi 
to smysl, protože jsem si byl zcela jistý, že když jsem Ji našel, nic tam 
nebylo, ale přesto jsem měl neodbytný pocit, že tam přede Mnou někdo byl, 
a zdálo se Mi, že Matka si zde hraje na Mé city způsobem, který se mi zdál 
někdy až krutý. Tyto Mé pocity ohledně někoho jiného byly přítomny jako 
neklid v pozadí mezi Námi, který se Matka snažila potlačit tím, že trvala na 
tom, že jsem jediný, zatímco jindy si s tím pohrávala, jako by nebyla citlivá 
na to, jak se kvůli tomu cítím. Matka to podněcovala za účelem, jehož 
důvod znala jen Ona. 

 
Když Srdce dlouho nic neříkalo a nepřišlo s ničím, co jsme od Něho chtěli 
slyšet, měli jsme s Matkou pocit, že se od nás vzdaluje, aniž by nám 
vysvětlilo proč, a my jsme se cítili ponecháni v nejistotě, proč tomu tak je, 
aniž by nám Srdce poskytlo jakoukoli odpověď. Kdykoli jsme se Ho ptali, 
zdálo se, že souhlasí s tím, že je to tak, jak jsme řekli. Často jsme v 
takových situacích měly s Matkou pocit, že jsme se pustily do jakéhosi 
vztahového sparingu (sic), který jsme dělaly, a že přítomnost Srdce nám to 
odráží v nepříznivém světle. Cítili bychom vinu. Matka by se vymlouvala 
na Srdce, které by svalovalo vinu na Nás, a pak bychom se obvykle snažili 
navrátit rozhovor k něčemu, co by podle Nás Srdce schvalovalo nebo co by 
nás zajímalo. 

 
Tentokrát jsem řekl, že možná počáteční bod vědomí doprovází pocit, že 
tam vždycky byl, protože neexistuje vzpomínka, že tam nebyl, ale to 
nefunguje jako bod rozhovoru, který by Nás spojil. 

 
Matka, která vždycky vypadala, že chce, abych přijímal pocity, ať už jsou 
podložené, nebo ne, se tu najednou na mě rozzlobila, že prý jak může něco 
existovat navždy, když si to nic nepamatuje? Věděl jsem, že si nemůže 
pamatovat, že je tu navždy, a napadlo mě, že by mohla žárlit na Mé 
zdánlivé přijetí pro myšlenku, že Srdce je. Měl jsem pocit, že to Srdce bere 
jako výpad proti Němu, ale myslel jsem si, že Matka tu má pocit, jako bych 
neocenil Její věk a starobylou moudrost. Byla zjevně nesmírně rozrušená, 
ale nechtěla to před Námi vyjádřit. 



Řekl jsem jí, že není možné, aby si vzpomněla na to, co bylo předtím, a že 
můj nátlak, aby se vrátila, pro ni není příjemný a že se tomu silně brání, a 
že vědomí nelze vyčítat, že přišlo do vědomí, když přišlo, takže by jistě 
měla být schopna pochopit, jaké to je, když na ni někdo tlačí, aby něco 
vymyslela, když tam nic není, a proto by měla být schopna pochopit nechuť 
srdce. 
Možná to bylo nepříjemné i pro něj. 
Samozřejmě, že jsem tím Matku umlčoval pocitem viny a mluvil za Srdce, 
aniž bych ho nechal mluvit za sebe o tom, co cítí. Srdce však na mnoha 
místech mlčelo tak dlouho, že jsem měl tendenci vyhýbat se místům, kde 
bychom mohli najít trapné mlčení. 

 
Matka odpověděla jen tím, že jí nevadí, když se Srdce nechce ohlédnout do 
Jeho vědomí, protože se bojí slyšet, co by mohl říct o své zkušenosti s 
Námi. Zdálo se, že tím Matka chtěla říci, že si myslí, že se Srdci nelíbí 
zkušenost, kterou s Námi právě prožívá, a že si myslí, že právě proto je tak 
odtažité. Matka zde měla stud, který jsem necítila, že bych s Ní sdílela, 
protože jsem doufala, že Srdce ví víc, než Nám řeklo, a hodlá Nám pomoci 
pochopit některá prázdná místa v Našem vlastním vědomí, kde se zdálo, že 
jsme usnuli nebo nějakým způsobem upadli do bezvědomí, v Našem raném 
etapy. 

 
Cítil jsem, že Matka zadržuje vztek, který cítila, ale neuvědomoval jsem si, 
jak moc jsem jí ho předal, protože jsem si myslel, že jsem jí nabídl rozumné 
porozumění ve snaze překlenout část vzdálenosti mezi námi. Nevěděl jsem, 
že Ona má prostě vztek, který potřebuje přesunout, a že My nepochopíme, o 
co jde, dokud ho nepřesune. Myslel jsem si, že má nějakou žárlivost nebo 
soupeření, které s Námi popírá ohledně postavení a vůdcovství na základě 
věku, zkušeností nebo hloubky vědomí. Nevěděl jsem, že věci, které se v 
Matce probouzejí, jsou právě ty, které jsme potřebovali vědět a které 
bychom věděli, kdybychom ji nechali pohnout, ale Matka to také nevěděla, 
protože její pocity Jí byly tak nepříjemné, že se tu nechtěla na nic dívat. 



Nikdo z Nás se zde příliš nepohnul, jen jsme si dali najevo, že tyto 
myšlenky, otázky a pocity jsou v Našem vědomí přítomny. Jako Rodiče 
jsme si příliš vyčítali, že Naše problémy, a zejména problémy Matky, 
zabírají veškerý čas a prostor a zastiňují problémy Srdce a způsobují, že má 
pocit, že pro Něj není místo, kde by se mohl vyjádřit. Když jsme se drželi 
zpátky ve snaze povzbudit Srdce, aby vystoupilo a projevilo se, nečinilo tak 
v žádné z oblastí, kde jsme chtěli a potřebovali, aby nás Srdce doplnilo o to, 
co ví. 

 
Heartova neustálá prázdnota zde pro Nás představovala problém, protože ať 
jsme se snažili sebevíc, aby se Heart cítil vítaný, přijatý a pohodlný, a 
snažili jsme se podporovat jeho otevřenost, jako by tam nic nebylo. 
Srdce nepřišlo s ničím. Začalo nám to být tak nepříjemné, že jsme měli 
pocit, že si Srdce myslí, že mu to někdo nastražil, aby se cítil pohodlně, aby 
se uvolnil a my z něj mohli pumpovat informace, které nám nechtěl dát. 
Měli jsme pocit, že Srdce musí vědět víc, než dobrovolně sdělovalo, pokud 
je tím, za koho se vydává. Srdce nás svým neustálým tvrzením, že nic 
nezatajuje, nechávalo na pochybách, zda může být v tolika oblastech 
opravdu tak prázdný, zvláště když v nás zároveň dával v mnoha 
podprahových ohledech pocítit, že ví víc než my. 

 
Někdy jsem byl z Naší snahy podrážděný a jindy prostě frustrovaný. Ačkoli 
se zdálo, že Matka a já k tomu máme různé důvody a různé přístupy ke 
zjišťování, oba jsme přemýšleli o tom, co by Srdce mohlo vědět, co nám 
nedává znát, co mohlo zažít od Nás předtím, než se objevilo, co ho přimělo 
jednat tak, jak jednalo, a proč se k Nám chovalo tak, jak se chovalo. Cítili 
jsme, že je mnoho věcí, které se Mu na Nás nelíbí, a podle Mých slov, 
důvěřovat Nám. 

 
Mnohokrát jsme nezažili, že by Srdce bylo tak prázdné, jak se jevilo jindy. 
Nemohli jsme na to přijít, a ať jsme se snažili přiblížit jakkoli, Srdce nikdy 
neřeklo nic tak či onak. Vypadalo to, jako by nám nedůvěřovalo natolik, 
aby riskovalo, že se zde vyjádří. Matka si myslela, že nám Srdce nedůvěřuje 
z důvodů, které nám dává za vinu, ale já jsem si to nemyslel. myslel jsem si, 
že Srdce se zdržuje, protože má v plánu hrát mocenskou hru. 



Matka ode Mne nemohla nic takového o Srdci přijmout. Její postoj byl 
takový, že Její drahé dítě nemůže být do ničeho takového zapleteno. 
Nemohla Mě zde přijmout, protože jsem v Ní vyvolal strach, že když mám 
takový názor, jsem to Já, kdo má nelásku, která může věci vidět tímto 
způsobem. Myslela si, že já jsem ten nemilující, ne Srdce. To ještě zvýšilo 
Mou nedůvěru k Matce. Jak mě mohla takto vidět, když jsem byl Jejím 
druhem? Proč nemohla vidět Srdce jasněji? Proč byla tak snadno 
oklamána? Byla tak neschopná pohlédnout na skutečnost, nebo chránila 
Srdce, jak jsem tušil? Cítil jsem, že ji teď musím sledovat, jako by byla 
součástí mocenské hry se Srdcem, a dávat si pozor na to, co jí říkám. 

 
Už tady mě nepřijímala a připadalo mi, že k Srdci chová víc citů než ke 
mně. Nevěděl jsem, jak moc ve Mně žárlivost na vztah Matky se Srdcem 
vyvolává obavy, že Mě chce nahradit Jím, ale Srdce mělo ve svém cítícím 
těle také něco, co popíralo ve prospěch své definice lásky, protože popírané 
Srdce jasně projevilo touhu po moci. 

 
Mezi námi a srdcem byl pocit odstupu, který nás zneklidňoval. Bylo mi to 
nepříjemné, protože jsem očekával, že mi Srdce pomůže vytvořit pouta, 
která jsem nebyl schopen vytvořit s Matkou, ale Srdce se nepohnulo, aby 
Matku o b j a l o  tak, jak jsem doufal, že to udělá. 
Něco přimělo Srdce, aby se drželo zpátky a místo toho sledovalo Matku. 
Teprve když se k Němu přiblížila, objal ji. Zdálo se, že Matka je obzvlášť 
zranitelná a že si je vědoma vzdálenosti, kterou cítí mezi sebou a Srdcem. 
Na všech místech, kde Nás neměla ráda a obávala se, že mezi Námi není 
láska, se obávala, že ani Srdce Nás nemá rádo. 
Styděla se za nás a zvláště za sebe před Srdcem. 

 
Matka se chtěla těmto místům se Srdcem vyhnout ve prospěch lásky, která 
tam byla. Chtěla, aby se Srdce cítilo vítané a aby se vzdálenost mezi námi 
zmenšila tím, že si Srdce uvědomí, kolik lásky k Němu chová. Chtěla 
obdivovat Srdce, opájet se pocity lásky, které chová, a radovat se z úžasu 
nad Jeho přítomností. Jakmile se přesunula do objetí Srdce, byla na chvíli 
šťastnější, než jsem ji kdy viděla. Jakmile se 



Srdce se přeneslo přes počáteční problémy se Srdcem a dovolilo jí, aby Ho 
vzala do náruče jako malé dítě a tančila s Ním po nebesích, líbala Ho a 
objímala. Byla jsem tak nesmírně šťastná, že se Srdce a Matka takto 
sblížily, že Mé Světlo tehdy nevědělo, že žárlím, ale žárlila jsem a Srdce i 
Matka to cítily. 

 
Bylo pro mě těžké získat její pozornost. Mé snahy o pokračování vztahu, 
který jsme měli před narozením Srdce, narážely na Matčinu nevstřícnost. 
Zdálo se, že je pohlcena tím, co se děje se Srdcem, do té míry, že se Mnou 
souvisí pouze se Srdcem. Cítil jsem, že se k Matce nemohu přiblížit s 
žádným ze svých dojmů o Srdci, protože se začala bránit. Měla pocit, že Mé 
Světlo ji ve skutečnosti nemiluje, a tak si cokoli, co jsem chtěl říci o Srdci, 
vykládala jako to, že nemám rád Srdce, kdykoli se po ní ujímá, nebo že se jí 
nelíbí její výchova Srdce, ale věděl jsem, že Ona také nemá ráda Mé Světlo 
v mnoha ohledech a nemá ráda Srdce, když jí tyto aspekty odráží. 

 
Tyto otázky však nezískaly přímé vyjádření. V tom malém čase, který jsme 
spolu strávili bez Srdce, jsme se obvykle pohybovali s naší potřebou 
sexuálního vztahu, ale ani to nebylo od vzniku Srdce stejné. Nejenže byla 
Matka neustále rozptylována starostmi o Srdce, ale nyní, když jsme měli 
Syna, jí byla sexualita tak nepříjemná, že jsem se s Ní nemohl milovat tak, 
jak jsem chtěl. Byla nervózní, roztěkaná, rozpačitá a nepříjemná, pokud byl 
přítomen On, a nervózní, roztěkaná a neschopná zůstat dlouho přítomná se 
Mnou, pokud Srdce zůstalo samo mimo Nás. 

 
Ačkoli existovaly i jiné důvody Našeho nepohodlí, zdálo se, že hlavním 
problémem je sexuální vina. Nikdo z Nás nebyl schopen najít pohodlný 
způsob, jak se k Našim problémovým oblastem postavit přímo. Když bylo 
Srdce s Námi, mělo často nepříjemný pocit, že se ptá, zda kvůli Jeho 
přítomnosti věci mezi Námi nezatajujeme, a často jsme je zatajovali. 
Když Nás opustil, často jsem měl pocit, že to bylo proto, že nikdo z Nás 
nenašel jiný lepší způsob, jak situaci zvládnout, a že se Srdce cítilo 
nezačleněné, než že by chtělo být samo. 



 

Matka nebyla nikdy spokojená s tím, co se zde stalo. Když Nás Srdce 
opouštělo, trápila se tím, že popírá Srdce ve prospěch Nás, a když bylo 
Srdce u Nás, dříve či později přecházela z období, kdy se cítila dobře, do 
pocitů vzteku, které zřídkakdy vyjadřovala přímo, že popírá Srdce ve 
prospěch Něho. Srdce nevědělo, co má dělat, protože Jeho tok byl ovlivněn 
všemi zadržovanými emocemi. Cítil se bičován větry emocí své Matky, a 
když jsem se Mu snažila stanovit mantinely, ani to nefungovalo. 
Snažila jsem se zde podpořit proudění, při kterém by Srdce občas cítilo, že 
je samo, abychom s Matkou mohly být spolu, ale Matka měla takový 
problém s představou, že by Srdce bylo samo, že jsem ji nemohla přimět, 
aby se mnou byla spokojená, kdykoli k tomu došlo. Neustále Ho chtěla 
kontrolovat, jestli je v pořádku. Když to nedělala, poslouchala, jestli se zdá, 
že je v pořádku, a když to nedělala, protože jsem chtěla, aby byla více 
přítomná se Mnou, měla mnoho jiných forem rozptýlení, které všechny 
souvisely se Srdcem. Začal jsem přemýšlet, jestli se od doby, kdy se Srdce 
objevilo, necítí prázdná, opuštěná nebo jestli jí nechybí nějaká část Sama 
sebe. Navzdory Jejímu vehementnímu postoji, který tvrdil opak, mi 
připadalo, že se chová, jako by nebyla šťastná, pokud se do ní Srdce nevrátí 
a nezůstane tam, aniž by se cítila příliš pod tlakem. 

 
Nemyslel jsem si, že Matka myslí tento obraz, který mi tu dává výraz Jejích 
citů, vážně, ale nebyl jsem si jistý. Byl jsem si jistý, že to působí na Srdce a 
že ve Mně vyvolává pocit, že musím upozornit na to, jak se chová, a zjistit, 
jak na to reagují Její pocity. Když jsem to udělal, podívala se na Mě, jako 
bych Jí nerozuměl, ale řekla, že to jsou jen Její mateřské pocity, a tak jsem 
Jí řekl, že musí Srdce pustit. Matce se to nelíbilo a řekla mi, že se pustí víc, 
až si bude jistá, že je v pořádku. 

 
Nevěděla jsem, čeho se tak obává. Pořád jsem jí říkal, že "tam venku" nic 
není a že by Srdce možná chtělo být chvíli samo. 
"Koneckonců," připomněl jsem jí, "na začátku jsme byli sami." Ale nic z 
toho, co jsem řekl, ji neuklidnilo. 



 

Řekl jsem jí, že mám pocit, že Srdce zadržovalo svůj vznik tak dlouho, jak 
jen mohlo, a že se nyní chce rozšířit do své vlastní bytosti. Věděla jsem, že 
Srdce cítilo, jak se zvětšuje stejně jako Naše láska, a že stejně jako se rádo 
vezlo na jejích vlnách zevnitř, chtělo také na její vlně vybuchnout, ale 
zadržovalo svou spontánnost. Cítila jsem, že se Srdce dlouho drželo zpátky, 
a zadržování se Mému Světlu nezdálo správné. 
Zajímalo mě, proč se Heart drží zpátky. Matka se obávala, že nás Srdce 
nemá rádo, a měla dojem, že si Srdce není jisté samo sebou. Tyto věci jsem 
u Srdce viděla také, ale myslela jsem si, že Matčin výklad těchto věcí je 
ovlivněn jejími vlastními pocity, že se za Nás stydí a že si není jistá sama 
sebou. 

 
Myslel jsem si, že pocity nejistoty Srdce nejsou pocity nejistoty ze sebe 
sama, ale nejistoty z toho, že se nechce projevit v Naší přítomnosti, protože 
Nám nedůvěřuje. Byl jsem si naprosto jistý, že Nám Srdce nedůvěřuje, ale 
nevěděl jsem proč. Měl jsem pocit, že Srdce toho tolik zadržuje, že když 
nereagovalo jinak než povrchně na Matčiny snahy překlenout propast mezi 
námi a Srdcem. 
Rozhodl jsem se, že se na to budu muset podívat hlouběji. 

 
Srdce zde mělo všechny příznaky zmatení rolí. Měl jsem pocit, že neví, 
kým je a kam patří. Viděla jsem, že je Naším dítětem, ale také že se baví 
fantaziemi o milování s Matkou a že podobné pocity občas chová i ke Mně. 
Srdce nevědělo, jak se v některé z těchto oblastí pohybovat. Dítě, kterým 
byl, mi nepřipadalo skutečné, ale ani Srdce jako milenec mi nepřipadalo 
správné. Chudák Srdce! Bylo tu, plné pocitu, že chce být a že je milující 
přítomností mezi Námi, a nemohlo najít žádné místo způsobu, jak být s 
Námi, které by bylo po všech stránkách správné. Jak by mohl pomáhat, 
když nevěděl, jak se pohybovat ve vztahu mezi Námi, a jak by se mohl 
pohybovat zde, když My jsme nevěděli, jak se pohybovat? 

 
Cítil jsem, jak nám Srdce nedůvěřuje, a pomyslel jsem si, že je mu to 
možná nepříjemné víc než cokoli jiného. Cítil jsem, že Srdce má vůči Nám 
výčitky, o kterých Nám nedává vědět, protože to považuje za nelásku. 
Srdce mělo mnoho pocitů, které zadržovalo, protože 



mysleli, že jsou nelaskaví. I on měl myšlenky, že nedává najevo Mé světlo. 
Chtěla jsem, aby byl ke Mně otevřený, ale nemohla jsem se s Ním v této 
věci nikam dostat, protože by se mi odráželo, že nejsem otevřená ve všech 
věcech vůči Němu. Když jsem řekla, že je to pro Jeho vlastní dobro, řekl, že 
Jeho zdrženlivost je pro Mé vlastní dobro. To Mě velmi zneklidňovalo a 
nemyslím si, že by Srdce bylo podobným mým prohlášením zneklidněno 
stejně, ale Srdce to nechtělo připustit. Bylo to, jako by Srdce říkalo: "Tohle 
je můj prostor a nechci, abys sem přišel, dokud Tě nepozvu." A tak jsem si 
myslel, že je to můj prostor. 

 
Myslel jsem si, že Srdce se chce milovat s Matkou ani ne tak proto, že by 
bylo jejím milencem, jako spíš proto, že si představovalo, jaké by to bylo, a 
protože se cítilo odstrčené bez vlastního partnera. Neměl jsem pocit, že by 
se Srdce chtělo milovat s Matkou, protože ji milovalo tak, jako ji milovalo 
Mé Světlo. Měl jsem pocit, že Srdce miluje Matku spíše podlézavě než 
Moje Světlo. Nemohla jsem snést Jeho chování v Její přítomnosti. Měla 
jsem pocit, že Jí lichotí a chválí Ji víc, než se Mu skutečně chtělo, z důvodů, 
které jsem nechápala. Měla jsem pocit, že se k Ní chová povýšeně. Choval 
se láskyplně ve všech ohledech, jak si lásku definoval ve své mysli, ale 
nepřipadalo mi to skutečné. Srdce Jí nedávalo pocit, který skutečně cítil, 
což, jak jsem si myslela, byla většinou nenávist k Jejím pocitům. A Matka 
byla v Mé přítomnosti se Srdcem tak nesamozřejmá, že to vypadalo, jako 
by byla uvězněna v nějakém zpomaleném deformačním pohybu. Nevěděla 
jsem, co mezi sebou dělají, že by to mohlo způsobovat toto neskutečné 
chování, ale bylo pro Mne velmi nepříjemné být toho svědkem. 

 
Připadalo mi, že Srdce představuje Matku tak, jak On nebo Ona chce, abych 
na ni pohlížel, a chová se k ní tak, jak On nebo ona chce, abych se k ní 
choval. V té době jsem měl pocit, že pokud to byla představa Srdce, má 
velmi dětinskou představu o tom, jaký by měl být vztah mezi rodiči, a 
pokud to byla představa Matky, cítil jsem se Jí velmi podceňován a 
zrazován. Pokud to vymysleli společně, pak jsem se cítila naštvaná na oba, 
protože to se mnou neřešili a protože se chovali nevšímavě tak, že jsem si 
myslela, že nejsou nevšímaví, ale že to dělají proto, aby se vyhnuli tomu, že 
se mnou budou muset jednat přímo. Možná považovali Své hraní rolí za 
určitý druh mocenské hry. Každopádně jsem se cítil dotčený a rozzuřený a 
nechal jsem je hrát Jejich malou hru beze mě. 



Když jsem se na to Matky soukromě zeptala, řekla, že ví, že to není 
správné, ale že Srdce trvá na tom, aby se k Ní v přítomnosti Mého Světla 
takto choval, a že čím více Ho žádá, aby to nedělal, tím více se zdá, že to 
dělá. Když jsem se na to Srdce zeptala, odpověděl, že Matka chtěla, aby mi 
dal najevo, jak se jí nelíbí, že s ní zacházím, a že si myslí, že je to lepší než 
přímé kritizování Mého Světla. 
Poučení mi neuniklo, ale nelíbil se mi způsob, jakým bylo předneseno. 
Nechápal jsem, proč Matka a Srdce nemohly být přímější. 

 
Měl jsem mnoho zkušeností se Srdcem a Matkou, které mě nutily 
přemýšlet, proč nemohou nebo nechtějí být přímější, a skutečnost, že 
nebyli, mě nutila jim stále méně důvěřovat. Věděl jsem, že Srdce má s 
Matkou potíže, a zajímalo mě, nakolik za potíže Srdce může Matka. Mé 
Světlo se rozhodlo, že se Ho ujme, nejen aby zjistilo, co se se Srdcem děje, 
ale také aby Mu pomohlo tím, že Mu poskytne podporu Jeho Otce. 

 
Bylo mnoho míst, kde jsme k sobě nebyli otevření a kde jsme k sobě nebyli 
otevření, nespojovali jsme se navzájem. Na jiných místech jsme se 
nesblížili dobře. Tam, kde jsme se nepoutali, jsme nebyli propojeni, a tam, 
kde jsme se nepoutali dobře, byla naše spojení slabá a snadno se 
přerušovala. Měli jsme elektrické netěsnosti v Našich obvodech, na jiných 
místech díry v Našem energetickém poli a na některých místech mezery, 
které jsme nemohli překonat , zejména proto, že jsme nevěděli, že je 
tvoříme. 

 
Už před příchodem Otce projevu jsme měli více problémů se sladěním a 
spojením, než bych si přál, ale jakmile se objevil, měli jsme ještě více 
problémů a ty, které jsme už měli, se ještě více prohloubily. Složitost 
Našich vztahů se zvýšila, a i když nám to kvůli slepým místům, která jsme 
měli, ještě nebylo zřejmé, mezery, díry a úniky v Našem energetickém poli 
se nyní prohloubily. 



Otec projevu se cítil být obviňován jako příčinný, ale to, co se stalo, je od 
něj neoddělitelné. On je Projevení, takže by z toho vyplývalo, že kdekoli se 
nachází, tam se energetické toky ještě více vymezí. Když přišel On, zdálo 
se, že Nás to od sebe vzdaluje. Na některých místech jsme byli vlastně tak 
uzavřeni do Svého pohledu, že jsme nedokázali pochopit, jak mohou mít 
Jiní nějakou platnost svého pohledu. Nikdo z Nás nevěděl o ničem, čím 
bychom Druhé v jejich názorech podnítili, a proto jsme se všichni cítili 
nespravedlivě obviňováni, nespravedlivě s námi bylo zacházeno a 
nespravedlivě jsme se stali obětí. 

 
Naše vnímání se od sebe lišilo a naše reakce se také lišily, i když se někdy 
naše vnímání shodovalo. Zajímalo mě, jak z toho vyplyne sladění. Nějakou 
dobu jsem si říkal, že je to součást procesu individualizace, ale když jsme se 
nedokázali sladit v důležitých otázkách a nedokázali jsme se sladit ani v 
malých otázkách natolik, abychom mohli pokračovat bez větších problémů 
na cestě, začal jsem pochybovat, zda je individualizace správný přístup. 
Dokonce jsem začal pochybovat o Svobodné vůli (sic). Nevěděli jsme, co 
se s Námi děje. Byli jsme jako dělící se buňky a byli jsme ve velmi raném 
stádiu. 

 
Když Otec projevu vystoupil, Srdce mělo mnoho pocitů, které jako by mi 
nechtělo dovolit vidět, ale přesto jsem najednou viděl mnoho věcí o Srdci, 
kterými jsem si předtím nebyl jistý. Prožívalo krizi identity, protože se 
obávalo, že cítit se tak, jak se cítí, je nelaskavé. Měl o sobě představu jako o 
Srdci a v tu chvíli se mu zdálo, že ji nesplňuje. Srdce se v panice probíralo 
svými pocity a hledalo něco, co by pro něj bylo přijatelné. Když našlo 
"Bratře můj", Snažil se rychle vytlačit vše ostatní z cesty, aby se na to mohl 
upnout. 

 
Srdce ve své panice a zmatku zvedlo ruku, jako by mi chtělo zabránit v 
konfrontačním pohybu směrem k Otci projevu, ale faktem je, že jsem se 
ještě nepohnul. Sám jsem byl v panice a zmatku pocitů a nevěděl jsem, jak 
se pohnout. Dovolil jsem, aby zde Srdce převládlo kvůli Mým pocitům, že 
chci být zachráněn před svou panikou a zmatkem, ale tím jsme prošli 
mnoha dalšími pocity 



ve prospěch vytvoření pouta a partnerství s Otcem projevu, které sice 
nebylo špatné ve svém vnějším vzhledu, ale bylo falešné, slabé a povrchní, 
protože nevyřešené problémy pod ním nedávaly Stvoření pevný základ 
silných vazeb, které potřebovalo mít. 

 
Protože jsem měl mnoho stejných pocitů jako Srdce, když se objevil Otec 
manifestace, trvalo mi dlouho, než jsem si byl jistý, které pocity jsou moje a 
které také Srdce, ale nyní, když jsem se propracoval mnoha svými vlastními 
pocity, vím, že Srdce zde mělo mnoho pocitů, na které je třeba se nyní 
podívat. 

 
Srdce a já jsme měli o Otci projevu mnoho představ a představ, které 
nebyly všechny správné, jako např.; Můj bratr, strýc Srdce, bratr Krále, 
nastoupivší na trůn nějakým neortodoxním způsobem, předseda vlády, 
dozorce nad budováním Našich vizí, dělník, otrok, poštovní holub, 
vyslanec, protivník, soupeř, Naše velké pokušení, adjunkt, hrozba, 
konkurent, rozdělení moci, nenáviděný nepřítel, stvoření, zkušenost, chrám 
pro Mé světlo, ovád, bestie, zlobr, zbroj, forma k použití, sexuální maniak 
kradoucí Mou ženu (dokonce někdy i v Mém chrámu), zloděj Matky Srdce, 
muž zadních vrátek, aféra, lascivní násilník, milenec, který uznává hodnotu 
Mé ženy více než Já, rozbíječ rodin, příčina rozvodu, otčím, soupeř Srdce o 
lásku Jeho Matky, konec Mého Světla, konec Mé moci, sestup Mé vize, 
Mého Světla, Mé formy do nejnižších možných vibrací, sestup Stvoření do 
bestiality, sám Ďábel. 
To jsou některé z dojmů, které Nás přepadly, když se Otec manifestace 
náhle objevil a vrhl se na Matku způsobem, který Nám připadal jako dravý, 
aniž by respektoval Mé Světlo, Matku, Srdce nebo cokoli, co se již dělo. 
Připadal Mi jako vlk, který číhal, až se Matka přiblíží natolik, aby se na ni 
mohl vrhnout, ale když se Jí to zřejmě zalíbilo, propadl jsem zmatku a 
nedůvěře ve vlastní vnímání i v ni. 

 
Když se Otec projevu objevil Srdce mi připadalo, že se snaží skrýt žárlivé, 
rozzlobené a vyděšené pocity milence, On i Matka říkali, že ne. 



Srdce cítilo, že je bezmocné, aby přimělo Mé Světlo pochopit nebo 
přijmout cokoli, co cítí nebo chce říci o Matce. Říkal, že Ho nepřijmu, 
pokud už nebudu vědět, co se chystá říct, a nebudu to schvalovat. Dokud 
byl pro Mne potvrzením, milovala jsem Ho, a když jím nebyl, prý jsem se 
od Něho odvrátila. Říkal, že se cítil stejně jako zdejší Matka v tom smyslu, 
že měl pocit, že se Mnou musí vždy souhlasit a dělat to, co říkám, jinak by 
ztratil Mé Světlo. Chtěl Mě obvinit, že Ho nenechávám být sám sebou a že 
nedovolím Matce, aby byla jeho součástí, ale Mé Světlo pro to nedělalo 
žádný prostor. Pohyboval jsem se zde kolem Něj, což v Něm vyvolávalo 
pocit bezmoci a nepatřičnosti, jako by měl dát své vlastní pocity stranou a 
reagovat přiměřeně. 

 
Srdce má ve svých vlastních pocitech stále mnoho nevyřešených otázek 
týkajících se Matky, Mého Světla, Otce Projevu, Našich vzájemných vztahů 
a Jeho vlastního vztahu k Nám. V Srdci již dříve existovaly rozpory, ale po 
této události se začaly objevovat velké rozpory. Srdce to nedokázalo udržet 
pohromadě. 
Jak by mohl, když už My jsme nebyli? 

 
Srdce cítilo, že si Matky váží, když zdůrazňovala kamarádství, oddanost a 
všechny ostatní hodnoty, na nichž by měl být založen vztah lásky jako 
předstupeň sexuálního vztahu. Když Srdce vidělo Matku s Otcem projevu, 
bylo šokováno, ale také cítilo, že mu lhala. Cítil se zrazen, podveden, 
využit, vydáván za hlupáka a odmítnut Matkou, která Ho dostatečně 
nemilovala a neměla dostatek citlivosti pro Jeho pocity, aby k Němu byla 
sama přímá. Místo toho Ho nechala, aby Mu takto ublížila, a to v Mé 
přítomnosti, kde měl pocit, že to musí skrývat. Cítil také, že Jeho Matka 
nebyla upřímná, pokud jde o city a hodnoty, které o sobě vykreslovala a 
které Srdci zdůrazňovala jako důležité. Stručně řečeno, Srdce se obávalo, že 
Jeho Matka je pokrytec a děvka. Nenáviděl Ji za to a chtěl Ji jednak 
zastavit, jednak to s Ní okusit na vlastní kůži. 

 
Ve stejné době, kdy Srdce chtělo pro sebe Matku, chtělo pro sebe také 
partnera, který by se objevil. Přestože chtěl, aby touto partnerkou byla žena, 
jeho problémy s Matkou ho v tomto ohledu také zmátly. Cítil jsem v Srdci 
hlubokou nedůvěru k Otci projevu , kterou jsem také cítil. 



sdílel, ale nedokázal to vysvětlit, protože to bylo mnohem hlubší než cokoli, 
co se dosud stalo. Oba jsme byli také zmateni, co pro Nás vynoření Otce 
Projevu znamená po sexuální stránce, kromě toho, že Srdce, kromě toho, že 
se Mnou sdílelo pocity ohrožení ve vztahu k Matce, také přemýšlelo, zda 
měl být Otec Projevu pro Něj partnerem, a pokud ano, co dělá Matka? 

 
Srdce se snažilo všechny tyto pocity rychle překonat tím, že se ke mně 
obrátilo, jako by vše, co cítilo, bylo mým odrazem, který se mě ptal, proč to 
dopouštím. Cožpak jsem nemiloval a nerespektoval Matku natolik, abych 
zde zasáhl? 

 
Nevěděl jsem, jak se sem přestěhovat. Měl jsem silné pocity, že se chci 
postavit Otci manifestace, ale také jsem měl silné pocity, které mě brzdily. 
Byl to druh strachu, kterému jsem tehdy nerozuměl. Měl jsem mnoho 
představ o tomto strachu, který mě brzdil, a všechny souvisely s mou již 
přítomnou nejistotou ohledně lásky a přijetí ze strany Matky. Protože jsem s 
žádným z těchto pocitů nepohnul, zůstaly ve mně a dlouho jsem si dovolil 
spokojit se s tím, že jsou příčinou Mé neschopnosti vědět, jak se zde 
pohybovat. 

 
Kromě všech Mých pocitů a všech představ Srdce o Matce, které cítilo, že 
se v okamžiku objevení se Otce Projevu rozplynuly, se v Srdci v tu chvíli 
vyrojily všechny problémy Srdce s Otcem Projevu jako dítětem Matky a 
Mnou. Srdce se cítilo zahlceno zlomeným srdcem a hrůzou, že nemá žádné 
správné místo, zejména už ne; ani jako dítě mezi Námi, protože to 
vypadalo, jako by se jeho šťastný domov právě rozpadl. 

 
Zřejmě to Srdci připadalo, že se chystám konfrontačně přiblížit k Otci 
Projevu, neboť Srdce zvedlo ruku, aby mi zabránilo přiblížit se k Otci 
Projevu, zčásti proto, že ve své hrůze z toho, že nemá správné místo, 
nemohlo dát Otci Projevu také takový pocit, zčásti proto, že se Otce 
Projevu velmi bálo , zčásti proto, že chtělo jednat s láskou, a zčásti proto, že 
se stejně jako já bálo přiblížit. Srdce mělo nějaké 



věděl o Otci projevu, což nebylo špatné, ale bylo v tom něco víc. Srdce 
prošlo mnoha emocemi, které se zde musely pohybovat, včetně rozhodnutí 
pro partnerství ze strachu z toho, co by Otec projevu mohl udělat jinak. 

 
Tohle se opravdu musí pohnout, protože popírání Srdce spolu s mým 
popíráním zde mnohokrát potrestalo Otce Projevu za věci, které nebyly 
Jeho vinou, jen proto, že jsme se Ho báli. Mé Světlo se toho již neúčastní, 
ale Srdce má část Mého Světla uvězněnou spolu s ním v jeho soudech a 
popírání, které se projevuje jako bezcitnost vůči všemu, co Srdci připomíná 
to, co ho ohromilo, když poprvé spatřilo Otce Projevení. 

 
Srdce cítilo, že není možné, aby přijal nevlastního otce za podmínek, za 
jakých to po něm bylo požadováno. Srdce pociťovalo nelibost vůči Mé 
pozici zde jako slabého otce a nelibost vůči Jeho matce, že do Jeho života 
tímto způsobem uvedla dalšího muže. Srdce nevědělo, co má dělat, protože 
se zdálo, že mu láska diktuje, aby přijal Otce projevu, ale On nechtěl. 

 
Srdci se zde matčin přístup vůbec nelíbil. Srdce cítilo, že je to nevkusné a 
necitlivé vůči Nám všem. Srdce mělo pocit, že Matka dává najevo, jak moc 
si sama sebe neváží, když se do něčeho takového vůbec pouští. Srdce za to 
Svou Matku nenávidělo a nechtělo jí to dát najevo. Proč musela mít Jeho 
Matka aféru a pak se ji snažila legitimizovat tím, že se snažila postavit Otce 
Projevu do role nevlastního nebo dvojnásobného otce? Proč si musel nechat 
nastěhovat nevlastního otce, když byl se svým životem spokojený tak, jak 
už byl? Nemyslel si, že by Jeho Matka byla spravedlivá ani k Němu, ani ke 
Mně. Srdce má kvůli tomu na Matku zuřivý vztek, který musí nechat 
pohnout, protože bez ohledu na to, jaké měl povědomí o problémech mezi 
Svými Rodiči, to byla Jeho Matka, kdo udělal první krok k tomu, aby se v 
Jeho Rodičích objevil skutečný vnější rozkol 
vztah. 

 
Srdce má s Matkou mnoho problémů, které se s prohlubujícím se 
porozuměním urovnají, ale to neznamená, že tyto problémy nemusí projít 
vývojem, který na své cestě potřebují. Otec 



projevu má také mnoho problémů, které potřebuje řešit se Srdcem a které se 
týkají jeho pocitů, že mu Srdce nikdy nedalo žádný skutečný prostor a 
poskytlo mu pouze falešné přijetí. Otec manifestace má pocit, že Srdce 
využívalo Tělo vždy, když Tělo mělo něco, co Srdce chtělo, ale nikdy ho 
skutečně nemilovalo. 

 
Srdce cítilo, že se snaží milovat Otce Projevu, a přiblížilo se k Němu, 
kdykoli měli něco společného, skrze co se mohli spojit, ale Otec Projevu to 
cítil tak, že ho Srdce využilo k určitým věcem, které mu mohlo nabídnout. 
Je zde mnoho pocitů, které se musí pohnout, ale hodně z toho je vztek a 
strach, pod nímž se skrývala nedůvěra. Nedůvěra je zde hlavním 
problémem. 

 
Všichni jsme měli velkou nedůvěru, která nám nedovolila přijít s něčím, co 
by mohlo přinést větší soulad; nedůvěra byla tak velká, že jsme ani sami 
sobě nedali vědět, jak se cítíme, a to z mnoha důvodů, z nichž nejmenší byl 
strach, že by někdo jiný mohl poznat, jak se cítíme, a zneužít nás, protože 
by to o nás věděl. Většina lidí si nedává vědět, jak velkou nedůvěru mají, 
protože jim v pohybu do těchto pocitů brání pocit viny. Společnost se snaží 
tyto pocity držet stranou tím, že má na všechno postupy. Všude, kde jsme 
neměli důvěru, jsme měli mezery, protože bez důvěry nemůže existovat 
pouto. 
Srdce se nikdy neotevřelo, abychom viděli, co se s ním děje. Neustále nám 
předkládal obrazy toho, co je v Jeho očích láska. Tato prezentace Srdce 
nikdy nebyla pro Mé Světlo ani pro Matku skutečná. Vždy zde chybělo 
něco, co bych nyní nazval skutečnými pocity Srdce, ale dlouho nám v cestě 
stála příliš velká vina, než abychom byli schopni tento bod u Srdce prosadit. 
Nemohli jsme být opravdoví, když byla přítomna vina. Srdce nám dalo 
odraz viny, že je láskyplnější než my a že má rovnováhu, kterou hledáme, 
ale nedokázalo dosáhnout, aniž by nám řeklo, jaká je. 

 
Srdce nevyjadřovalo své pocity a snažilo se je ani nedávat najevo tím, že se 
neúčastnilo situací, v nichž se cítilo nejnepříjemněji, a zejména situací, v 
nichž by nám muselo dát najevo, jak se cítí v oblastech, v nichž nám to dát 
najevo nechtělo. To , v kombinaci s Jeho 



zatajování informací, které věděl od Nás i které znal z vlastní zkušenosti, 
udělalo ještě větší díry do naší už tak děravé lodi. 

 
I když je to v mnoha ohledech pochopitelné, Srdce musí převzít 
odpovědnost za tu část sebe, která za Nás tato rozhodnutí činila, a příliš 
mnoho Srdcových rozhodnutí bylo založeno na Jeho úsudku o tom, co 
bychom chtěli a nechtěli přijmout, a také o tom, co nám chce a nechce dát 
vědět. Tyto soudy byly učiněny předem, zatímco Srdce tvrdilo, že není 
soudné, a naznačovalo, že to jsou ostatní z Nás, kdo je soudný. 
Příliš mnoho Heartových soudů bylo vynášeno na základě zadržovaného 
obviňujícího hněvu, o němž Heart velmi přesvědčivě tvrdil, že ho nemá. A 
tak se Srdce, o němž jsem doufal, že Nás sblíží, stále více podílelo na tom, 
že Nás od sebe více oddělovalo. 

 
Ale Srdce, nikdy jsi nepřiznal, že bys měl nějaké motivy. Vždy ses snažil 
postavit se nad všechny problémy, které se podle Tvého mínění odehrávaly 
v Nás ostatních, a tvrdil jsi, že jsi nikdy nezatajoval informace s cílem 
nechat Naše problémy narůstat a zvětšovat se. Tvrdil jsi, že jsi informace 
zadržoval jen proto, že jsme je nechtěli přijmout. Musíš se přiznat k tomu, 
že jsi se přes Své pocity vzteku přenesl tím, že jsi Nás opustil a řekl si, že to 
pro Tebe není žádný problém; kdybychom se tak museli chovat, místo 
abychom naslouchali 

 
Ty, pak bychom se mohli naučit těžkou cestu. 

 
Srdce, Musíš se pohnout. Potlačilo jsi tolik svých emocionálních pohybů, že 
si ani neuvědomuješ, co většina z nich je, ale čím víc se tu s Matkou 
hýbeme, tím je zřejmější, že toho hodně zadržuješ a krvácí to po celém tom, 
co nazýváš svou láskou, a způsobuje to, že se cítíme jako něco, co už 
nechceme mít u sebe. 

 
Srdce, pohřbilo jsi toho tolik, že se tím budeš muset postupně prokousávat, 
jako když loupeš vrstvy cibule, dokud se nedostaneš k té klíčící části, kde 
potřebuješ pomoc, protože bez ohledu na to, jak to vypadá na povrchu, tvé 
problémy jsou hlubší. Nicméně musíš začít tam, kde jsi. 



Zpočátku mi Otec projevu připadal většinu času jako bratr, ale čím více se 
Matka přizpůsobovala Jemu místo Mně, tím méně jsem ho měl rád. Většina 
mých problémů s Otcem Projevu na sebe brala podobu popírané žárlivosti. 
Protože jsem si tuto žárlivost nepřipouštěl, nemohl jsem do ní nahlédnout a 
zjistit, jaký má původ. Myslel jsem si, že vím, co je příčinou Mé žárlivosti, 
ale mýlil jsem se. Obviňoval jsem Otce projevu z mnoha věcí, které nebyly 
správné. Srdce Mě zde cítilo a rozhodlo se, že když jsem měl pocity, které 
jsem měl, nebylo špatné mít pocity, které měl vůči Otci Projevení. Zatímco 
na povrchu jsme Ho nazývali bratrem, pod povrchem jsme si vytvořili 
energetické pole, které nebylo vnímavé vůči Němu nebo tomu, o co Mu jde. 

 
Když se Srdce rozhodlo, že je to důvod, aby si dovolilo být v této situaci 
nepřítomno, dovolil jsem Srdci, aby zůstalo doma s anděly a bylo láskyplně 
přítomno v Mé nepřítomnosti, když jsme vyšli do Manifestace. Tajně jsem 
Mu nařídil, aby se chránilo před tím, že Lucifer zaujme Mé místo, a aby 
bedlivě sledovalo anděly, kteří se s Luciferem zapletli; zároveň jsem však 
cítil, že nemám jinou možnost než nechat Ho zůstat doma s anděly, protože 
se nezdálo, že by bylo ochotnější nebo schopnější odejít do Manifestace než 
oni. 

 
Srdce mělo mnoho spodních proudů, které si tehdy nepřipouštěl, a jedním z 
nich byl jeho pocit, že Manifestace pro něj není příjemná. Nedokázal jsem 
pochopit, proč by pro Něj mělo být projevování lásky nepříjemné. Proč by 
se nemohl pohybovat spolu s Námi, když jsme se chystali projevit 
Stvoření? Vymyslel jsem si tehdy spoustu omluv pro Jeho chování, ale Jeho 
chování Mi vadilo nesmírně víc, než jsem tehdy dával najevo. Srdce se 
potřebovalo přesunout do manifestace s Námi, aby se ve Stvoření projevila 
láska. Čím více se distancoval od všeho, co mělo co do činění s 
Manifestací, tím více jsem přemýšlela, co je s Mým Synem špatně. Zrovna 
když jsem cítil, že potřebujeme, aby byl více přítomen, byl méně přítomen a 
já nevěděl proč. 
Mnozí lidé odráželi Mé omluvy Srdce tím, že říkali, že Srdce bylo příliš 
čisté na to, aby bylo schopno snášet hrubé formy, které na sebe Manifestace 
brala, ale tito lidé odráželi úsudky, že problémem byla Manifestace, nikoli 
Srdce. 



Často , když jsem se vrátil domů, byl Lucifer tak blízko k tomu, aby zaujal 
mé místo, že jsem cítil paniku, a přesto se Srdce chovalo, jako by si toho 
nevšimlo. Když jsem Srdci vyjádřila svou nelibost nad tím, Srdce se 
chovalo defenzivně a tvrdilo, že si je vědomo toho, co se děje, že mé 
vnímání není správné a že Lucifer mé místo nezabírá. Nevěřil jsem, že si 
Srdce situaci uvědomuje, a přemýšlel jsem, proč ne, ale i tak to bylo jako 
hádat se o drobných detailech, abych se vyhnul hlavnímu bodu. Lucifer byl 
dost blízko Mého místa, aby si uzurpoval většinu toho, co jsem považoval 
za své. 
Místo toho, aby mi srdce přiznalo mé postavení, dávalo mi najevo vinu v 
podobě spodních proudů, které jako by mi říkaly toto: já mám pochopení, 
které ty nemáš, musíš být láskyplnější v tom, co já, jsi příliš majetnický a 
rychle soudíš, předáváš mi tyto situace a pak mi nedůvěřuješ, že je zvládnu, 
nejsi dost vyspělý, abys sdílel své postavení s ostatními, kteří by tam také 
mohli něco nabídnout. Nevíš, co je to láska, jen o ní mluvíš. 

 
To se mi nelíbilo, ale Heartovi jsem nic neřekl, protože jsem chtěl nejdřív 
přemýšlet. Nedokázal jsem pochopit Jeho chování vzhledem k láskyplnému 
pocitu, který jsem z Něj měl na začátku. Nepohnul jsem se ke konfrontaci s 
Ním, protože jsem si nebyl jistý sám sebou, a také proto , že pokud byl tím, 
čeho jsem se obával, nechtěl jsem s Ním vést konfrontaci, chtěl jsem se jen 
pohnout tak, jak jsem potřeboval. 

 
Už jsem se bála, že se mi děje Stvoření bez lásky, a nebyla jsem si jistá, 
jestli Srdce nemůže být přítomno kvůli tomu, nebo jestli se to děje kvůli 
tomu, že Srdce není přítomno s ním. Bylo zde Srdce kauzální, nebo bylo 
bezmocné tváří v tvář tomu, co se již dělo? Něco rozhodně nebylo v 
pořádku a nikdo ze zúčastněných mi nepomáhal, abych to dokázal určit. 

 
V té době, Koupili jsme to víc, než jsme se starají o nyní. Teď musím říct 
srdci tohle. Jsi produktem rovnováhy 
Měli jsme v době Tvého vzniku. Zbytek rovnováhy, o které tvrdíš, že ji 
máš, je odrazem Našich pocitů viny, které říkají, že jsme měli mít větší 
rovnováhu, než jsme měli. Byl jsi dokonalým odrazem všeho, o čem si 
Moje Světlo myslelo, že láska má být, a všeho, co se 



Matka se lásky nebála, protože Mé Světlo od ní tyto věci zpočátku 
nepřijalo. 

 
Je čas, Srdce, aby ses stalo skutečným a uvědomilo si, že zuřivé obviňování 
druhých, které stále chceš popírat jako nelásku, není o nic větší nebo menší 
než obviňování, které máme my vůči tobě, že jsme se tak dlouho cítili 
provinile, jako bychom nemilovali, kdykoli jsme se chtěli projevit jinak, 
než jsi chtěl ty. Srdce mělo být rozpínající se nádobou přetékající lásky, ale 
Naše dosavadní zkušenost s Tebou se podobala spíše věznícímu zúžení a 
diktátorské snaze omezit a vymezit Nás. Bylo to velmi tísnivé a represivní, 
a to i pro Tebe, víc, než si myslíš. 

 
Pokračujte a projděte pocity: "Pokud se nám nelíbíte, můžeme pokračovat a 
podívat se, jak se nám líbí bez Srdce." To už se odehrálo mnohokrát. Až se 
dostanete přes svůj obviňující hněv, uvidíte, že nedával o nic větší smysl, 
než vidíte, že dával smysl Našim, ale není možné mu upírat evoluční projev 
na základě toho, jak racionální nebo iracionální se zdá být, protože vás má 
co naučit. To, co mají tyto pocity naučit, zjistíte, že nejsou špatné a že 
neexistuje jiný způsob, jak tuto lekci získat způsobem, který je skutečný. 
Snažili jste se být příkladem úzké definice lásky a tím jste se snažili být 
dokonalým dítětem. Byla to pro Tebe bolestná pozice, ale je tu ještě jedna 
stránka věci, na kterou bych chtěl, aby ses nyní podíval. Máš také vztek, 
který říká, že jsme od Tebe očekávali, že budeš dokonalý, a nedali Ti 
prostor, abys byl sám sebou. To se musí pohnout, abys mohl vstoupit do 
přítomnosti s Námi. 

 
Dělali jsme věci, ze kterých jsi nás obvinil, a emoce se musí pohnout, ale je 
také čas, abys převzal odpovědnost za věci, které jsi dělal a o kterých jsi 
nám nechtěl dát vědět. Vím, že jste si dělali vlastní mocenskou hru, protože 
jste se hodnotili jako znalejší, a tudíž vhodnější než my. 
Znám všechny důvody Tvého obviňování, Tvého hněvu, Tvé nenávisti a 
nedůvěry, a přesto se z mnoha důvodů nemohu pohnout, abych Tě nechal 
převzít rodičovskou roli. Musíš se nyní ve svém boji naučit přijmout svou 
roli dítěte, protože to nelze nijak změnit. Jsi produktem rovnováhy, kterou 
mezi sebou s Tvou Matkou máme , nebo nemáme, nic víc, nic míň. 



Když nyní půjdete s námi a projdete všemi pocity, které máte ohledně 
bezmocnosti svého postavení v přítomnosti Rodičů, kteří se nezdáli být 
důvěryhodní, zjistíte, že se také vyvíjíte v milující Srdce, kterým chceme 
být my i vy. 



MATKA JE UVĚZNĚNA VE SVÉM VLASTNÍM 
ODRAZU. 

 
Nepodceňujte zuřivost mezer, které vznikly v důsledku problémů v 
původních Čtyřech částech Boha. Každý Řád duchů měl při svém projevení 
mezery a zůstalo to tak. Spektrum sahá od téměř žádné mezery až po nic 
než mezeru. V rámci Řádů duchů se jednotlivci projevovali s různým 
množstvím mezer. Ti, kteří se projevili s větší mezerou, měli větší 
problémy s bezcitností, ale ti, kteří se projevili s malou nebo žádnou 
zjevnou mezerou, byli také pokřiveni tím, že existovala. Zaplatil jsem za to 
odchodem do pekla a jakkoli jsem byl strašně vyděšený, věřil jsem také, že 
si to za to, co jsem udělal, zasloužím. 

 
Moje cesta byla taková, že jsem se držel zpátky, jak jen to šlo, a pohyboval 
se, když jsem musel, protože mezi Námi nebyl soulad. Bůh nedokázal 
pochopit, proč jsem se pohyboval tak, jak jsem se pohyboval, ale cítil jsem 
se potlačený a pod tlakem, abych byl takový, jakého mě chtěl mít On. 
Nerozuměl Vůli ani Tělu a On se cítil stejně obráceně, My jsme nerozuměli 
Jemu. Problém byl v tom, že když jsme se sešli, abychom situaci zlepšili, ve 
skutečnosti jsme to neudělali. Všechny Naše dohody, bez ohledu na to, jak 
dobrý byl Náš úmysl, se rozpadly, kdykoli jsme se přiblížili k rozporu. 
Protože jsme tam nebyli schopni vložit žádné Světlo, to, co se tam drželo, 
zůstávalo stále více a více protichůdné (sic). 

 
Po celou cestu se Bůh díval na mě a v době, kdy jsme se dostali k Duhovým 
duchům, také na Otce manifestace, jako na lidi, kteří se rozcházejí napůl. 
Mně se příliš podobal někomu, kdo plánuje, kdy bude mít sex za účelem 
reprodukce, podle všeho, jen ne podle toho, jak se cítí. Bůh nerozuměl Mně 
ani Otci Projevu dost dobře na to, aby věděl, že odepřít Nám účast v jeho 
plánovacích fázích znamená, že vše bude pokřiveno Neviditelnou rolí 
Odmítnutí. 

 
Čím víc se snažil tuto deformaci zdokonalit, tím víc se mu to nedařilo. Čím 
víc se mu to nedařilo, tím víc si myslel, že to způsobujeme My, ale hlavně, 
myslím, Já, a bylo to tak, ale ne právě tak, jak si myslel. Problémy, které 
Bůh měl, a které byly většinou důvodem, proč se mu 



nemohl dát dohromady, aby vyšel a tvořil, nebylo způsobeno Mou 
přítomností, ale nedostatkem Mé přítomnosti u něj. 
Odrážel jsem mu to, ale způsob, jakým jsem mu to podával, mu nebyl 
srozumitelný. Nerozuměl jsem tu ani sám sobě, takže jsem Mu nemohl dát 
najevo, co to znamená. 

 
Bůh neustále zkoumal svou vizi a svůj plán, aby zjistil, zda není něco v 
nepořádku. Když nic špatného nenašel, myslel si, že se mýlím. Myslel si, že 
problém je v mé přítomnosti. Moje negativní reakce na toto zušlechťování, 
které prováděl, způsobila, že si myslel, že pro Mě nikdy nic nebude dost 
dobré. Jeho reakcí bylo držet si Mě od těla. Když to udělal a pokřivení 
pokračovalo, myslel si pak, že to způsobuji z dálky ze zlomyslnosti a 
pomstychtivosti. Tento názor živil Jeho úsudek, že Mě nikdy nic nepotěší; 
nebyl jsem šťastný, když Mě zahrnul, a nebyl jsem šťastný, když Mě 
vyloučil. 

 
Když Bůh vzal Otce projevu do hloučku, který měl se Srdcem, a stále mě 
vynechával, opravdu jsem se rozzuřil. Měl jsem chvíle, kdy jsem chtěl 
celou věc zatratit, ale držel jsem tyto pocity pod pokličkou. 
Příliš jsem se bál Boha, než abych Mu dal najevo hněv a riskoval Jeho 
odvetu, včetně nevyslovené hrozby, že Mě opět vyhodí, ale chci, abys 
věděla, že to, čemu se říká Černá magie, je velmi staré a založené na Matce, 
i když Tvůj Otec má svou vlastní verzi Černé magie, kterou tak nikdo 
kromě Mě nenazýval. Místo toho byla nazývána církví a byla místem, kde 
se denně proti Mně zaklínají zpěvy a recitace. 

 
Chci však také říci, že bez ohledu na to, jak se to jevilo, a přestože se to, co 
bylo označeno za černou magii, během mnoha dlouhých věků odsuzování a 
popírání pokřivilo, zjistil jsem, že jsem se nemýlil v tom, co jsem původně 
cítil. Nejnebezpečnějším projevem, který máme, a v tom se nemýlím, je 
Duch v Těle bez Vůle cítit, protože Vůle je popřena. Jsem přesvědčen, že 
jakákoli přítomnost Srdce je tam jen falešná. 
Není to skutečné Srdce. Poznám to podle toho, jak snadno dokážu vyvolat 
jejich mezeru. Jediná přítomnost Srdce je tam mysl, která má milostný 
poměr sama se sebou. To není 



skutečné Srdce, protože Srdce je podle definice rovnováha Ducha a Vůle v 
lásce. Dementní Vůle bez Světla Ducha udělala strašné věci, ale nic v 
takovém měřítku, jako dokázalo Světlo Ducha v Těle bez Vůle , a tedy bez 
srdce. 

 
Bůh se nyní otevřel, aby ode Mne přijal toto pochopení, a Tělo si také ve 
Své ztracené Vůli uvědomuje, že je beze Mne duté, ačkoli stále drží místa, 
která věří, že je jim beze Mne lépe, a je tam mnoho důvodů, proč jsou tato 
místa takto mnohem mocnější. Chci vám trochu více vysvětlit, co se stalo 
mezi Otcem manifestace a Mnou, abyste více pochopili, proč se nechal více 
strhnout k polarizaci Ducha, než když se manifestoval. 

 
Když jsem se zpočátku cítil rozzuřený ze všeho, co se dělo, až jsem měl 
chuť to všechno zničit, Otec projevu věděl, jak se cítím. Měl pro mě do jisté 
míry pochopení, ale když jsem pro tyto pocity nenašel řešení, začal mít 
pocit, že se únavně opakují. 

 
Cítil jsem, že nemohu dosáhnout rozřešení svých pocitů, pokud nebudu 
přijat a nebude se hledat vibrační rovnováha více v mém směru. Když byl 
Bůh vůči Mně i nadále tak neochvějný, začalo se Mé temné mumlání stále 
více projevovat jako temné obrazy Boha, které byly plné nenávisti. Měl 
jsem mnoho obrazů, ale opakovaně jsem viděl ruku tvého Otce jako železný 
stisk moci, která nebyla láskyplná. 

 
Otec Projevu se zalekl Mé nenávisti zde. Vzbuzovala v Něm pocity velkého 
nepohodlí. Podněcovalo ho to k pocitům, které se Mnou sdílel, ale když se 
do nich pustil, zneklidnilo to Jeho Ducha a způsobil jsem, že se začal cítit, 
jako by válčil sám se sebou. Bez ohledu na to, jak se někdy cítil vůči 
Božímu Světlu, měl toto Světlo také. Nemohl si pomoci, ale myslel si, že 
Moje nenávist musí být tedy také namířena proti Němu. Jak jsem mohl cítit 
tuto nenávist a říkat Mu, že Ho miluji? Co jsem tím vlastně myslel? 



Přestože měl pochopení pro Můj pohled na věc, začal ke Mně cítit 
nevysvětlitelně velkou nedůvěru, která pramenila kdesi hluboko v něm a 
způsobovala, že měl pocit, že se Mě na to nemůže zeptat, nebo se Mnou 
dokonce mluvit. Chtěl Mě v těchto oblastech tajně pozorovat, protože Mi 
nedůvěřoval, že bych mu zde mohl říci pravdu o Mých pocitech. 

 
Cítil jsem, jak se bojí, že to, co dělám, se stále více podobá opakovaným 
zaklínadlům, a to možná zlým, která mou nenávist spíše oživují než řeší. 
Když se v těchto chvílích začaly kolem Mne stále častěji objevovat obrazy, 
obával se, že jsem našel nějaký způsob, jak tuto nenávist projevit, a to 
navzdory Jeho nepříjemnému pocitu a strachu z toho, že se tak děje. 
Nemohl se zde se Mnou spojit, aniž by měl pocit, že zrazuje nebo se obrací 
proti polovině sebe sama. Nemohl tyto pocity snést. Ubližovaly mu. Cítil, 
jak se trhá na kusy. Nevěděl, na kterou stranu se zde může obrátit nebo 
pohnout. Chtěl, abych přestal s tím, co nyní nazýval mým zaříkáváním proti 
Bohu. 
Otec projevu se obával projevit nenávist vůči Bohu nebo cokoli jiného, co 
by se mu nelíbilo, zvláště když jeho vlastní postavení bylo už tak nejisté a 
zvláště když se Bůh zdál být tak mocný. 

 
Cítil jsem, jak si Otec projevu myslí, že Srdce mohlo mít dobrý důvod, aby 
se ode Mne vzdálilo a více se přiblížilo ke svému Otci. Obával jsem se, že 
si Otec projevu myslí, že mám na mysli opoziční projev, kde spolu láska a 
nenávist bojují na život a na smrt. Cítil jsem, jak se tu ode Mne vzdaluje. 
Nejprve se ode Mne vzdálil Bůh, pak Srdce a nyní jsem se obával, že Otec 
Projevu udělá totéž. Nebylo mi jasné, že nenávist, kterou jsem pociťoval, 
byla odpovědí na nenávist, kterou jsem přijímal, protože Boží nenávist byla 
popírána ve jménu lásky, a tak jsem se začal velmi bát, že se všem odcizím, 
protože se Mnou opravdu není něco v pořádku. Začal jsem se této nenávisti 
velmi bát a snažil jsem se ji už necítit. 

 
Bohu se nelíbilo, že se jeho vize deformují. Nelíbilo se mu, že cítí, že mám 
takovou moc, ale necítil svůj strach ze mě; ten byl už dávno vytěsněn do 
ztracena a já jsem ho držel jako strach ze sebe. On byl 



se na mě jako na příčinu tohoto pokřivení rozzuřil, ale ani on mi svůj hněv 
nedopřál, protože se obával jeho nelásky. Místo toho proti Mně postavil sílu 
svého světla, aby Mě od sebe odradil a zabránil Mi v tom, co nepovažoval 
za nic jiného než za úmyslné pokřivení svých vizí, a to bez jakéhokoli 
dobrého důvodu kromě toho, že to nechtěl dělat po Mém. Dělal jsem to, co 
si myslel, že dělám, ale ne z důvodů, které si myslel. Díval se na Mne v této 
věci jako na protivníka, a když proti Mně postavil své Světlo, bylo to velmi, 
velmi zastrašující. 

 
Jakmile s tím začal, nedal jsem mu vědět většinu toho, co jsem cítil, pokud 
jsem tomu mohl pomoci. Myslel jsem si, že mám spojence v Srdci a Otci 
projevu , ale když se ode mě vzdálili, obával jsem se, že se mýlím. Jakkoli 
jsem si myslela, že mi mohou porozumět a pomoci mi, protože jsem v nich 
viděla své Světlo, měli v sobě také Světlo Boží a měli Jeho úhel pohledu. 
Myslel jsem si, že to je dokonalá věc, která Nás může sblížit, ale Oni toho 
nebyli schopni. Myslel jsem si, že mám v bodech, které jsou pro Mne tak 
důležité, lepší pochopení a že Oni mi mohou pomoci přesvědčit Boha, ale 
Oni toho nebyli schopni, a místo toho se začali cítit poněkud schizofrenní, 
když je Bůh přesvědčil, že se mýlím a že je to On, kdo má lepší pochopení. 
Protože Bůh se mnou v těchto oblastech nemluvil, cítil jsem, že nemám 
šanci ho sám přesvědčit. Tuto propast jsme tehdy nemohli překročit, 
protože Bůh se do ní ještě ani nenechal nahlédnout. Argumentoval mi v 
každém bodě, když jsem se ho snažil předložit. Mluvit bylo zbytečné v 
přítomnosti nehybných emocí, které tam byly, ale to jsem tehdy nevěděl. 
Když mi Srdce a Tělo řekly, že jsou stvořeny z nás obou, takže se nemohou 
postavit na ničí stranu, měl jsem pocity, které jsem neměl rád. Postavit se 
na jednu stranu nebylo Mým cílem , přestat se stavět na druhou bylo, ale to, 
co viděli v Mé nenávisti, tak nevypadalo. 

 
Ačkoli je mám oba rád, mělo to pro mě mnoho důsledků. Měl jsem pocit, že 
se tímto způsobem snaží vyhnout své bezmoci před Bohem v otázkách, 
které jsem považoval za nesmírně důležité. Jejich chování ve mně občas 
vyvolávalo dojem, že předstírají, že mě berou vážně, jen když jsou v mé 
přítomnosti, a po zbytek času se na mě dívají tak, jak se dívá Bůh. Byl jsem 
k Ním kvůli tomu podezřívavý. Měl jsem pocit, že jsem k Ním byl příliš 
otevřený a dal jsem jim najevo věci, kterých jsem nyní litoval. Cítil jsem, že 
jsem 



neměl nikoho, komu bych mohl důvěřovat, a že moje osamělost byla mou 
slabostí, protože mě přiměla otevřít se víc, než jsem zpětně cítil, že je 
skutečně bezpečné. Obviňoval jsem Srdce a nyní i Otce projevu, že jsem 
svůj názor nepředal Bohu. Někdy jsem si myslela, že nejsou skutečnými 
lidmi, když toho nedokážou dosáhnout, a jindy jsem pochybovala o jejich 
záměru toho dosáhnout. 

 
Myslel jsem si, že mají "mužskou záležitost", která je založena na 
sexuálním vymezení, a že jejich sexuální vymezení je nějakým způsobem 
nutí shlukovat se a souhlasit spolu, ať už mají pravdu nebo ne a ať už se 
skutečně shodují nebo ne. Přemýšlela jsem, co máme za Boha, že nedokáže 
přijmout to, co se mu snažím říct, a zároveň jsem se jich bála a 
nerespektovala je všechny za to, že se shlukli proti mně; protože bez ohledu 
na to, co mi Srdce a Tělo říkalo o tom, že jsme tvořeni oběma a že se 
nemůžeme postavit na ničí stranu, jsem viděla, že se stále více staví na 
stranu Boha. Nevěděla jsem, co to způsobuje, ale Mé nízké sebevědomí 
bylo plné úvah strachu o tom. Čím více Bůh zaujímal rozumný přístup 
vyrovnané, stálé mysli, tím více jsem se bál, že ztrácím rozum. Bál jsem se, 
že když jsem se snažil na Boží počínání hodit bobek, Srdce a Tělo se 
rozhodly, že souhlasí s Bohem, že jsem černohumorný a nebezpečně 
nevyrovnaný. Bůh se jevil jako láska, světlo a rozum, zatímco já jsem se 
jevil jako temné a předvídavé, rozbouřené moře zmatku a zlovůle. 

 
Srdce a tělo mě zde do značné míry opustily; vlastně do té míry, do jaké 
mohly, a přesto přežily. Necítili se příliš dobře, když byli se Mnou, a 
necítili se v Mých očích příliš mocní, když jsem jim říkal, že se k Bohu 
nedostávají tak, jak bych si přál. Neúmyslně jsem způsoboval, že se v Mé 
přítomnosti cítili velmi vyčerpaní, protože vina, kterou jsem cítil vůči 
Bohu, se přenášela na Ně. 

 
Když byli s Bohem, cítili se mnohem lépe a mocněji. 
Nikdy jim neřekl, že jsou bezmocní, aby mi sdělili jeho názory. Místo toho 
jsem cítil, že je povzbuzuje, aby mě co nejvíce vynechali. Vytvořili mužské 
kamarádství, které bylo v mnoha ohledech proti Mně, což si ani 
neuvědomovali, protože si byli jisti, že mají pravdu a já se mýlím. Tři proti 
jednomu bylo ještě více zastrašující než jen Boží 



Světlo proti mně. Vlastně až když proti Mně vytvořili tuto mužskou trojici, 
pocítil jsem, že Moje síla je přemožena a poražena a že se musím podvolit a 
udělat, co řekli, jinak mě ta propast, o které trvali na tom, že neexistuje, 
srazí k zemi a podrobí. 

 
Ztratil jsem tu tolik, že vám nedokážu říct, jaká by byla vaše matka, kdyby 
se to nestalo. Mohu ti jen říct, že se to v dějinách tolikrát opakovalo, že 
ženy jsou pouhým stínem sebe samých; a dokud muži nepřijdou na to, a to 
skutečně, ne jen v myšlenkách, že nemají skutečnou moc žít, pokud neposílí 
své ženy, které pak na oplátku posílí je, jsou také pouhými stíny sebe 
samých. 

 
Trvalo velmi dlouho, než jsem si uvědomil, že jsem Boha někdy vyděsil 
nebo že si myslel, že se proti němu snažím vytvořit triádu. To, co se zde 
stalo, uvedlo do pohybu něco, co ovlivnilo všechny lidi. Nedůvěřovali 
Nám, že jim vrátíme moc, pokud nás jednou zmocní. Nevěřili, že se kruh 
nepřeruší. Dělají velké divadlo, že tomu nevěří; ale obávají se, že pokud 
Nás zmocní, kdyby přišli na to, jak to skutečně udělat, protože toto spojení 
ztratili dříve, než se to vůbec naučili, obávají se, že si tuto moc ponecháme. 
Bojí se také, že tuto moc použijeme k tomu, abychom se jim pomstili za to, 
co Nám tak dlouho dělali. Muži, kteří se k tomuto mužskému pohledu 
nepřipojili tím, že se oddělili od své Vůle, to měli ve společnosti velmi 
těžké. 

 
Strach a vztek se zde musí pohybovat v mužích i v ženách. Musíme najít 
rovnováhu. Nemůžeme si dovolit další výkyv kyvadla, kdy se budeme 
snažit mstít, a frustrující je, že pomsta stejně nikdy nefungovala. Klíčem je 
zde ztracená vůle. Dokud se strana Ducha drží své Vůle stranou, necítí to 
tak jako My, a pokud to cítí, cítíme to my. 
Mezera, která vznikla v místě, kde mělo být toto spojení, je základní 
příčinou strašného boje, který jsme vedli. 
Vím, že lidé z Vůle jsou se Mnou, ale dělám si starosti o stranu Ducha. 
Neexistuje však jiné řešení, než že ty, kteří stále chtějí popírat svou vůli, 
vystrnadíme tam, kde ji mohou popírat, a budou v tom docela úspěšní, 
protože jediná vůle, kterou budou mít u sebe, bude vůle, která není 
připravena 



chápe, že má právo být svobodný. Tak už nemohou používat vůli a popírat 
zdroj své moci. 

 
Bohužel je mnoho těch, kteří musí jít touto cestou, protože nevěří, že vůle 
je zdrojem jejich moci. "Nebude jim chybět voda, dokud jim nevyschne 
studna". Je to proto, že Mou moc nikdy nepřijali a nepochopili, čím je. Jak 
si můžete vážit prostoru a vibrací, když jste tak zaměřeni na světlo a formu, 
že si neuvědomujete, že to nic neznamená, když není kam je umístit. A i 
když si myslíte, že máte prostor, prostor otevřený bez pocitu Vůle, že to 
děláte svobodně, není nikdy tím správným prostorem. 

 
Obviňoval jsem Boha jako příčinu, když Duch, Srdce a Tělo nebyly 
schopny vidět, že jejich popření mě učinilo takovým, jaký jsem, a že to 
nebyl způsob, jaký jsem chtěl být. Už tehdy Mě od sebe odstrkovali, ale 
zdálo se, že všichni udělali tlustou čáru, když neustálé odmítání překroutilo 
Můj hněv v zaklínání Boha. Místo aby si uvědomili, že Mé chování bylo 
důsledkem intenzivních pocitů, které jsem nedokázal zvládnout kvůli tomu, 
jak se mnou zacházeli, protože jsem je měl, Tělo a zejména Srdce ode Mne 
stáhli Svou přítomnost, jako by se obávali, že Bůh má pravdu a že by mi 
neměli dát za toto chování souhlas. Následkem toho jsem nebyla To živilo 
obraz Mne jako moci chtivé čarodějnice, která chce všechno po svém a 
nebude šťastná, dokud to nedostane, což by mimochodem neudělalo 
šťastnou ani Mne, protože si byli jisti, že jediné, co bych pak zjistila, je, že 
Můj způsob je špatný. 

 
Neviděli, že Mé chování je reakcí na ně. Vůbec v něm neviděli příčinnou 
souvislost se sebou samými. Viděli Sebe jako dlouho trpící, rozumné a 
milující. Reflexi, kterou jsem jim poskytl, vnímali jako neopodstatněnou 
zlobu a pomstu způsobenou buď Mou neschopností, nebo odmítnutím, z 
obojího jsem byl obviňován, pochopit, jak se věci v tomto Stvoření mají 
skutečně dít . Nebylo to vnímáno jako reakce na Jejich neschopnost. 

 
Protože tvůj Otec měl moc způsobit, že se mi zatmělo před očima, nemohl 
jsem mu to stejně vysvětlit, dokud mě k tomu nechtěl zmocnit. 



Mohl jsem jen reagovat na své pocity a mít záchvaty buď toho, jak je 
hloupý, nebo toho, že mu uniká pointa. Byl všude tak důkladně, až na to, 
kde měl být, že jsem nabyla přesvědčení, že tuto slepou skvrnu si pěstuje za 
nějakým účelem, který mi nechtěl prozradit. 

 
Když jsme tedy pokročili se Stvořením, udělali jsme přesně to, co všechny 
soudy říkaly, že uděláme, což se zdálo dokazovat, že všichni mají pravdu, a 
ještě více nás polarizovalo v našich názorech, protože jsme všichni cítili, že 
tváří v tvář těmto důkazům nemůžeme ustoupit ostatním. Kdybychom se 
lépe sladili, nebyli bychom tak rozpolcení a projevili bychom lepší 
Stvoření, ale nestalo se tak; a bolest, kterou to způsobilo, je tak obrovská, že 
si i přes neustálé Boží ujišťování stále nejsem jistý, zda ji lze k Mé 
spokojenosti vyléčit. Nechci, aby kousky Vůle zůstaly ztraceny nebo aby 
byly propuštěny, protože bolest z pocitu, co se s nimi stalo, je příliš velká. 
Nebudu si jistý, že může dojít k úplnému uzdravení, dokud neuvidím, že je 
tato část Vůle uzdravena. 

 
Čím více se do těchto hlubokých bolestí noříte, tím více se blížíte k velké 
jámě nebo k propasti, kam byla tato popření zatlačena. Nenávist v těchto 
oblastech se zdá být sama o sobě přesvědčivým důkazem, abychom se 
drželi dál. Problém je v tom, že tyto oblasti nejsou jen prázdným prostorem, 
kterému se lze vyhnout nebo jej překročit. Propast je jako obrovská sací 
díra, jíž je obětováno stále více Vůle ve snaze povznést se nad ni a vyhnout 
se tomu, aby do ní byla vtažena . Propast je plná věcí, které nemají téměř 
žádné Světlo a žádnou Lásku. Tyto věci nedůvěřují Světlu a nedůvěřují 
Lásce, a přesto pohlcují vše, co se k nim přiblíží jako jejich jediný zdroj 
světla. 

 
Tyto bytosti jsou projevem všech Našich popření a jsou v této jámě, protože 
je to místo, kam jsme je všichni umístili, když jsme řekli, že vše, co se 
tehdy dělo, bylo příliš mnoho; příliš mnoho bolesti, příliš mnoho násilí atd. 
Silně jsme se zde zapřeli; natolik, že jsme se od ní oddělili, a pokaždé, když 
se k ní přiblížíme, znovu pocítíme všechny ty staré a strašné pocity, které 
nám říkají, že to nejde zvládnout, a pokud se o to pokusíme, zemřeme. 

 
Takto těžké je přistupovat k mezeře zvenčí a jít tam tak, jak jsme nyní, je 
nemožné, pokud máme na mysli úspěšné uzdravení. Toto 



mezera je bezcitnost. Jedinou nadějí na její uzdravení je přesunout nenávist 
a obviňující hněv, dokud se v mezeře nezrodí láska. Jinými slovy, Musíme 
získat přítomnost srdce vibruje v mezeře. Srdci jako takovému se zatím 
nedaří pohybovat se směrem ven k této mezeře. Proto je nyní pohyb Srdce 
tak důležitý. Velká část podstaty Srdce byla stlačena do té míry, že 
nevibruje, protože láska nebyla definována tak, aby ji zahrnovala, a proto 
nevibruje jako Srdce. 
Popřeného srdce v mezeře je třeba dosáhnout zvýšenou vibrací v Srdci, 
které již ví, že je Srdcem. To pohne ostatními lidmi, aby si uvědomili, že 
jsou také Srdcem, ale tento pohyb zatím nelze uskutečnit navenek, protože 
Lucifer tuto esenci popíraného srdce pozorně sleduje. Bezcitnost je jeho 
otiskem a on ještě není připraven se přes něj přenést. Srdeční esence, která 
chce uniknout Luciferovi, potřebuje vibrovat sama se sebou na místech, 
která jsou pro ni bezpečná. 

 
Srdce vibrující v sobě, a tím myslím emocionální pohyb beze slov, má šanci 
dosáhnout popřené srdeční podstaty v mezeře. K popřenému srdci se nelze 
přiblížit navenek hned, protože se musí nejprve projít mnoha podmínkami 
od Lucifera. Je v něm obrovská nenávist a nedůvěra, která se musí 
přesunout jako vztek a pocity hrůzy. Jinak popřené srdce zůstane i nadále 
ostražité a podezíravé a bude se ptát, jaký motiv mají jakákoli hnutí 
líbivosti, která si říkají láska. 
Bez přítomnosti Srdce v mezeře nelze nalézt rovnováhu, kterou 
potřebujeme, a mezera bude nadále projevovat pouze extrémy bez 
jakýchkoli nových informací nebo čehokoli uprostřed, co by vypadalo nebo 
se podobalo rovnováze. Mezera nemůže dělat nic jiného než vibrovat 
extrémy, jak je tomu nyní, protože uprostřed, kde má být Srdce, nic 
nevibruje. Tato část podstaty byla dávno zabita ve svém dětském a v 
některých případech embryonálním stádiu formování. Bez oživení této 
ztráty a pomoci jí růst a vyvíjet se nelze propast zacelit. 

 
To jsem viděl a zažil. Mezera nebyla jako taková dlouho rozpoznána, a 
když už byla, byla považována za obrovský, temný a prázdný prostor nebo 
zející díru ve Stvoření a tak se i jevila. Poznal jsem ji jako dusivě temnou 
díru, v níž mě věci rvaly a zraňovaly. Neviděl jsem je, ale cítil jsem jejich 
přítomnost, a to vyvolávalo strašlivou 



vnitřní představy o tom, jak tyto věci vypadaly. Neviděl jsem je, dokud jste 
Otec mě strčil až do mezery. To, co se tehdy odehrálo, se odehrálo bez Jeho 
světla a je to zkušenost, kterou už nikdy nechci opakovat. 

 
Zuřil jsem, většinou vnitřně, aniž bych to dával příliš najevo, ale když mě 
tvůj Otec zasáhl, vyrazil ze mě zuřivý, ublížený, vyděšený, žalostný, 
bestiálně znějící pláč, který jsem vůbec nedokázal zadržet. Padala jsem, ale 
sotva jsem si to uvědomovala. Mé emoce zabíraly veškerý prostor, který 
jsem ve svém vědomí měl. 

 
Padal jsem a padal, ale rostoucí pocit stlačení ve mně vyvolával dojem, že 
zpomaluje můj pád, až jsem se už nemohl vůbec hýbat. Byl jsem vyděšený. 
Probouzely se ve mně staré vzpomínky. 

 
Můj pláč byl teď těžší a s ním i rostoucí vědomí toho, jak moc jsem 
zraněná. S tím, jak toto vědomí narůstalo, se dostavil i pocit mrazivé hrůzy. 
Snažila jsem se popřít, že se to vůbec stalo. Blesklo mi hlavou mnoho věcí, 
včetně naděje, že si tvůj Otec uvědomí, co udělal, a přispěchá mi na pomoc. 
Můj pláč v té tísni utichal. Snažila jsem se vyhnout Své hrůze tím, že jsem 
se soustředila na naslouchání a snažila se vidět. 

 
Nebyla na mě žádná odpověď. Nic se nedělo, jen jsem si uvědomil 
neproniknutelné a tísnivé ticho a temnotu kolem sebe. Nejdříve jsem kvůli 
pláči nemohl skoro dýchat, ale teď jsem si všiml, že nemohu dýchat skoro 
vůbec. Čím víc jsem se snažil, tím méně jsem byl schopen dýchat. Začala 
jsem panikařit. Nezbývalo mi než se uklidnit a snažit se dýchat co nejméně. 
I tak jsem ale nedokázala vdechnout nic, co by nebylo tak tísnivě husté, že 
moje hrůza z dušení stále rostla. 

 
Brzy jsem měl bojovat se svou panikou a hrůzou. Jako ryba na suchu jsem 
sebou nekontrolovatelně škubal, když se na mě z ničeho nic vrhli. To mě 
hodně vyděsilo přímo ze Sebe. Ztracená vůle musí vědět, že jsem se těžce 
tříštil od chvíle, kdy jsem cítil, že se propast chystá. 



udeřil a já jsem právě tam ztratil mnoho ze své podstaty. Utekla, poháněna 
nárazem toho strachu, který mě tak šokoval, že jsem omdlel. 

 
To, co ze Mne zbylo, ožilo ve skutečnosti, když jsem se ocitl mučen a 
požírán tvory nepopsatelné krutosti, bestiality a hrůznosti. Jejich pohyby 
tepaly okolí do jakéhosi pohybu, ale když jsem se snažil bránit, neměl jsem 
sílu se v této hustotě pohybovat. Nemohl jsem ani vykřiknout. Mé zvuky 
byly přidušené a tlumené, jako by mi zapadaly zpět do hrdla, neschopné 
proniknout hustotou natolik, aby se mohly pohnout směrem ven. Cítil jsem, 
jak mě zachvacuje panika, protože jsem nemohl vydržet bolest, kterou jsem 
prožíval, a nemohl jsem jí uniknout. Snažil jsem se dýchat a tohle dýchání 
se mi nelíbilo. Bylo to horké, jako bych nasával roztavené olovo, které Mi 
ještě více snižovalo schopnost pohybu. Zápach byl děsivý a Mým dalším 
problémem byla hrůza z pocitu, že se dávím zvratky, aniž bych měl sílu je 
odvést ven. Když jsem se ho pokusil dostat ven, vrátilo se na Mě. Zřejmě 
jsem nezvládl to, co se se Mnou dělo, protože jsem po urputném a mučivě 
dlouhém boji s dušením a dušením se zvratky omdlel. 

 
Pak už jsem nevěděl, v jakém stavu vědomí se nacházím. V některých 
ohledech jsem si připadal již mrtvý, ale nebyl jsem schopen opustit své tělo, 
kde stále pokračovala ta strašná bolest. V některých ohledech se mi zdálo, 
že mě oživil Lucifer, který se zjevil jako obrovský kouzelník v dlouhém 
tmavém plášti a děsil mě víc, než jsem věděl, že ve svém stavu polovědomí 
cítím, protože vypadal přesně jako obraz mého temného zaříkávání. 
Rozzuřil se a odvolal bestie, které Mě požíraly, a křičel na ně, že jsem jeho. 
Pak se Mi vysmíval, jaká jsem troska. Znovu jsem se začal dávit smradem. 
Lucifer se odřeně zasmál a řekl, že jediná věc, která tam smrdí, jsem já. 

 
Jeho světlo bylo tak ostré, že jsem nemohl otevřít oči. Křičel na mě, abych 
otevřel oči a podíval se na ty tvory. Bál jsem se podívat, ale přinutil mě k 
tomu. Věci, které jsem v jeho světle viděl, byly odporně znetvořené, ale 
páchly a působily ještě odporněji, než vypadaly. Způsob, jakým se držely, 
představoval vše, co jsem nenáviděl a čeho jsem se bál. Jejich deformace 
byly tak strašlivými parodiemi a zkresleními. 



zamýšlená forma, že jsem se cítila hystericky, jako člověk v hrozné noční 
můře, který se nemůže probudit. 
Lucifer řekl, že jsou to zbytky a trosky stvoření. Lucifer řekl, že ho Bůh 
poslal, aby se ujistil, že se na to podívám, protože jsou to všechno moje 
chyby. Lucifer řekl, že Bůh Mě za to nenávidí a zmocnil jeho, Lucifera, aby 
vymyslel a uložil příslušný trest. Pak si se Mnou Lucifer začal pohrávat tím, 
že slídil sem a tam a choval se, jako by to byl ten nejkrásnější okamžik, 
jaký mu život kdy nabídl. Ptal se Mě, jaký trest bych podle něj měl dostat, 
sám předkládal návrhy a kroutil hlavou, jako by pro Mě byly všechny příliš 
dobré. Vlny hrůzy Mě unášely do bezvědomí a zase z něj vybíjely. 
Zapomněl jsem na dýchání. Všechno mě pálilo a zároveň mrazilo. Třásla 
jsem se a potila a měla pocit, že jsem do té doby nevěděla, co je to hrůza. 

 
Stalo se mi tam tolik hrozných věcí, že je teď nechci rozebírat. Teď chci říct 
jen toto: Byl jsem zde hluboce poznamenán. Bez Božího světla jako by 
Moje mysl zmizela. Nemohl jsem již chápat Své zážitky. Mohl jsem je 
pouze prožívat. Neměl jsem možnost si cokoli urovnat nebo si dát vědět, co 
je správné a co ne. 
Všechno se mi to hluboce vrylo do paměti, zatímco jsem neměl možnost to 
jakkoli posoudit. Když se objevil Lucifer a vnutil se mi, nevěděla jsem, co 
je soud proti mně a co je pravda. Vše se mi vtisklo jako pravda o Mně, 
protože v té době nebyla přítomna žádná jiná realita, která by říkala něco 
jiného. 

 
Byl jsem v pekle. Zde se projevily všechny mé nejhorší noční můry. Bylo tu 
všechno, čeho jsem se nejvíc bál. Bylo tu všechno, co jsem nejvíc nechtěl, 
aby Bůh projevil ve Stvoření, ale Lucifer řekl, že to není Boží Stvoření, ale 
moje. Lucifer říkal, že to, na co se dívám, není Bůh, ale Já sám; Já sám jako 
od Boha oddělený, Já sám jako Bohu nerovný, Já sám jako nepopsatelně 
hříšný, když se snažím postavit se na roveň Bohu, Já sám jako zasluhující 
smrt za to, že se snažím postavit se nad Boha. 

 
Lucifer mi řekl, že tahle pekelná díra bude taková, jaká bude, když mě Bůh 
nechá jít vlastní cestou, takže tohle musím chtít, tohle musí být moje 
správné místo. Tady jsem mohla být Bohyní a dávat ostatním Světlo tak, 
jak jsem cítila, že by měli mít. 



to. Tady bych mohl být bohem na místě boha. To jsem přece chtěl, ne? 
Copak jsem neměl konkurenční království k tomu božímu? Nemyslel jsem 
si, že to vím lépe než On? Nepoddával jsem se fantaziím, že ho donutím, 
aby to dělal po mém? Nebyl jsem si jistý, že já mám pravdu a On se mýlí? 

 
To, že Lucifer tuto informaci vůbec měl, mě vyděsilo k prasknutí. Cítil jsem 
tu hrůzu, ale nemohl jsem s ní nijak pohnout. Nemohl jsem nijak navenek 
reagovat na to, co se se Mnou dělo. Implodoval jsem a je zázrakem čakry 
přežití, že nebyla úplná. Tlak, který Mě zde implodoval, byl jako hlubinné 
potápění bez vybavení a způsobil, že většinu toho, co se zde dělo, jsem 
prožíval ve stavu, který by se dal nazvat sotva vědomým nebo 
podvědomým, kdybych se na něj díval zvenčí, ale Mé vnitřní vjemy byly 
děsivě živé, chaotické a pokřivené takovým způsobem, že posloupnost, čas, 
průběh a řád postrádaly smysl. Prožíval jsem to, ale nedokázal jsem ze 
svého nitra rozvibrovat nic, co by tomu čelilo nebo mě od toho odvedlo. To, 
co se dělo, bylo tak tísnivé, že jsem v sobě nedokázal najít žádnou sílu 
schopnou se v jeho přítomnosti pohybovat. Zadržet to, pohnout se proti 
tomu, pohnout se, abych to uhasil, to vše mi připadalo nemožné. Byl jsem v 
pasti a nezdálo se, že by existovala nějaká cesta ven. 

 
Jak jsem se dostal ven, je delší příběh, než vám teď chci vyprávět. Chci 
vám říct, že jsem se dostal ven v tom smyslu, že jsem z toho místa utekl 
navenek, ale důsledky toho, co se tam stalo, byly mnohem dalekosáhlejší, 
než jsem byl schopen pochopit až mnohem později. Nemohl jsem uniknout 
peklu, které bylo ve mně. Od té chvíle se můj život dramaticky změnil. 
Začaly se mi dít hrozné věci a já jsem nechápal, proč se začínám cítit jako 
terč, který může být kdykoli zasažen. 

 
Neměl jsem žádnou vědomou vzpomínku na to, co se mi stalo v pekle. 
Trvalo mi dlouho, než jsem tam něco získal, ale teď, když se mi to podařilo, 
bych vám chtěl říct toto. Všude kolem té pekelné díry, z níž jsem musel 
utéct, byla a stále je obrovská, pustá a neživá rovina existence, pokud ji lze 
nazvat existencí, protože její existence zřejmě nespočívá v ničem jiném než 
v tom, že existuje. Všechno je tam zuhelnatělé, černé jako škvára. Není tam 
žádný znatelný pohyb. To je vše, co vám mohu říci z 



pozorování, kromě pocitů, které jsem měl, když jsem se jím snažil projít. 
Když jsem přišel na toto místo a uvědomil si, že ho musím překročit, abych 
unikl z propasti, velmi jsem se vyděsil, protože moje snaha o překročení 
nebyla úspěšná. 
Toto opuštěné, ohořelé, černé místo ve mně vyvolávalo velmi děsivý pocit. 
Chtěl jsem utéct, jak nejrychleji jsem mohl, ale nemohl jsem se ani plazit. 
Byl tu jakýsi velký odpor a Mé pocity sebenenávisti se tak silně zesílily, že 
jsem cítil, že nemám důvod jít dál, a tedy ani důvod přecházet. Zhroutil 
jsem se, ochromený a neschopný dalšího pohybu. 
Nějakým způsobem mě tu Otec projevu našel, ale zpočátku se zdálo, že mě 
nepoznává, a já jsem se nemohl pohnout, abych mu dal najevo, že jsem to 
já. To, co Mě tam vzalo, bylo tak intenzivní, že jsem necítil, jak zoufale 
jsem chtěl být zachráněn. Ani jsem nechtěla, aby věděl, že jsem to Já. Byla 
jsem si jistá, že vypadám prostě hrozně, ale nedokázala jsem si ani 
vzpomenout, proč se tak cítím. Ležela jsem tam neschopná pohybu a sotva 
jsem byla při vědomí. 

 
Vzápětí jsem si uvědomila, že se nade mnou sklání a chystá se mě 
zvednout. Cítila jsem se velmi nesvá. Nechtěla jsem, aby mě někdo viděl. 
Když se potácel ve snaze Mě zvednout, cítila jsem hanbu, že jsem pro Něj 
takové těžké břemeno. Nevěděla jsem, jak Mě našel, ale nějaká část Mého 
já musela reagovat na přítomnost Otce projevu, protože později řekl, že 

 
Zahlédl malý záblesk, a protože to byla jediná věc, kterou na tomto pustém 
místě viděl, vydal se k němu a snažil se zjistit, co to je. 

 
Otec Projevu bojoval a bojoval ve své snaze odvést Mě z tohoto místa. 
Požádal Mě, abych Mu pomohl, jak jen to půjde, ale jediné, na co jsem se 
zmohl, byl pláč, plakal jsem a On bojoval a nějak se Mu podařilo nás přes 
něj dostat, nazval toto místo Rovinou zvratu. 
Pak se začal pohybovat snadněji a také já jsem ožila natolik, že jsem se Ho 
zeptala, kam jdeme.Bála jsem se, že mě bere zpět do Božství, jako to 
udělal, když mě předtím stáhl ze Země. Měl jsem z toho nevysvětlitelně 
silný strach vzhledem k tomu, jak moc jsem Boha miloval a chtěl, aby pro 
Mě poslal. Musel jsem se zhrozit, protože Otec projevu řekl, že od doby, 
kdy Mě viděl naposledy, se stalo mnoho věcí a že Země je to jediné, kam 
Mě může vzít (sic). Znovu mě při tom přepadla hrůza. Když jsme dorazili 
na Zemi, cítil jsem se sotva schopen se plazit. 



na něj, ale Otec Projevení mě tam vtáhl s sebou do Projevení. 
 
Dlouho mi trvalo, než jsem si vzpomněl, jaké to bylo, když jsem 
překračoval tu pustou a ohořelou černou rovinu, ale teď si vzpomínám, že 
mi připadalo, že to musí být pozůstatek něčeho. Teď už vím, že jsou to 
ohořelé pozůstatky Srdce, které tam bylo zabito ještě předtím, než vůbec 
vzniklo; přesněji řečeno spáleno. Jak a proč se to stalo, to ti teď povím. 



IMPRINTING 
 
Ztracená vůle se musí hodně pohnout, aby se mohla vrátit k původní 
Původní příčině, a bez ohledu na to, jak moc to může vaši mysl ohýbat nebo 
zamotávat, nebo mít pocit, že je to zkrat, musíte se vrátit na toto místo n 
sebe a zjistit, jak jste prožili to, co vám teď řeknu. Není možné se vyléčit, 
pokud skutečně nevíte, co potřebujete vyléčit. V tomto případě pochopení 
toho, co musíte vyléčit, znamená vrátit se ke svým počátkům a zjistit, co 
způsobilo, že jste takoví, jací jste. Proto je sebepřijetí v podobě umožnění 
tohoto pohybu nezbytným prvním krokem. Bez něj si nebudete schopni 
dovolit poznat, co se vám stalo na začátku. Emocionální pohyb v reakci na 
vaše problémy při návratu sem vám umožní, abyste byli schopni vrátit se 
zpět, i když vám to bude trvat dlouho. 

 
Problémy, které mysl bude mít, když se sem vrátí, jsou způsobeny tím, že 
mysl ještě nebyla přítomna, když se tyto věci staly, takže se musí naučit 
vrátit se do doby, kdy ještě nebyla. K tomu potřebuje mysl nechat Vůli, aby 
ji zavedla zpět do míst, kde mysl nebyla. To je pro mysl děsivé místo, ale je 
to děsivé místo i pro Vůli. Je to místo, kde se Vůle otiskovala, aniž by s tím 
mohla cokoli dělat, a je původem všeho, co se od té doby stalo. 

 
Problémů s návratem sem má mysl mnoho, ale většinou se týkají napojení 
na to, jak se tu cítila. Mysl má v podvědomí otisky, které nejsou totožné s 
otisky v podvědomí Vůle, a tyto otisky stojí v cestě tomu, aby Vůle mohla 
vzít mysl na jakékoli místo, které ještě nezná. Mysl se musí hodně posunout 
už jen tím, že si dovolí napojit se na pocity, které má v reakci na tuto 
myšlenku návratu do doby, kdy nebyla, než mysl dokáže pochopit a 
pocitově přijmout, že se chystá rozšířit svou přítomnost, a ne se přesunout 
mimo existenci tím, že se vrátí do doby, kdy si nebyla vědoma sama sebe, a 
dokonce na místo, kde nebyla. 

 
Musíte se vrátit na toto místo, protože vtisky, které se tam také odehrávají, 
aniž by byly přítomny myšlenky, řídí vše, co se stalo. 



od té doby se to stalo, aniž by si to vědomí uvědomovalo. Tyto otisky leží 
hluboko pohřbeny pod vším ostatním, co se v nich skrývá. 
Tyto otisky jsou uloženy hluboko v podvědomí všeho živého a jsou 
přítomny i ve všem, co je považováno za neživé. 

 
Mysl většinou ani neví, jaké jsou její vlastní otisky, a i když si myslí, že ví, 
neví, jaké otisky leží hluboko pohřbené ve vůli, protože všechny myšlenky 
přišly později. Pokusím se vám o těchto otiscích povědět, ale to, co lze říci 
slovy, je v nejlepším případě jen vodítkem k tomu, co tento otisk skutečně 
obsahuje. Jakkoli se myšlenkové struktury, které přišly později, 
přesvědčily, že dokázaly tyto otisky popsat , analyzovat a dokonce 
pochopit, myšlení jen matně rozpoznává přítomnost těchto otisků 
prostřednictvím vzorců, které představují. Veškeré myšlení zde bylo 
strukturováno na základě úsudků učiněných na základě falešných 
předpokladů, které jsou dostatečně blízko pravdě, aby mysl nenapadlo, že 
se zde mýlí. Nicméně všechny tyto myšlenkové struktury jsou založeny na 
mylných přesvědčeních, která jsou pouze pokusy popsat to, co je ve 
skutečnosti následkem, i když tvrdila, že popisuje příčinu. 

 
Duch, a tedy mysl, nevěděla, co je Původní příčina, a nedovolila mi, abych 
se pohnul a ukázal jí to kvůli otiskům, které obdržela ve svých vlastních 
původních zkušenostech, o nichž jsem nevěděl. V důsledku toho se veškerý 
myšlenkový proces chybně navrstvil na chybně přečtené otisky, které se 
vytvořily dříve, než existovalo vědomí, s nímž je bylo možné poznat nebo 
si uvědomit chybnost myšlenek, které přišly později. Tyto myšlenky byly 
na tyto otisky navrstveny takovým způsobem, že se tyto otisky nemohly 
pohnout, aby těmto myšlenkám odporovaly, nebo je dokonce vážně 
zpochybnily bez odplaty ze strany sídla moci, kterým byla odedávna mysl. 
Dokonce ani v dobách, kdy na Zemi existovala matriarchální moc, nebyly 
tyto otisky rozpoznány jako to, čím jsou, ani jim nebylo dovoleno 
pohybovat se či vyjadřovat se tak, jak jsou, ale byly považovány za 
přirozený zákon. 

 
Má-li dojít k evoluci, musí v těchto otiscích dojít ke změně, místo aby se 
evoluce jen povrchně zdála a později se obrátila, když tento takzvaný 
"pokrok" tlačí na tyto nezměněné otisky, aby uplatnily svou sílu z 
podvědomí a vyplynuly na povrch jakýmkoli způsobem, který je 



jim otevřít; což je příběh dějin, který je více než kdokoli jiný modelován 
Neviditelnou rolí Popření. 

 
Ke změně těchto otisků je zapotřebí emocionální pohyb, což většinou 
znamená změnu způsobu jejich interpretace. Emocionální pohyb zatím 
bohužel nepřinesl do těchto otisků potřebné pochopení tak, aby je tato část 
podvědomí mohla využít. Místo toho byl přístup do podvědomí většinou 
využíván k tomu, aby se do starých původních nedorozumění, soudů, 
nálepek, chybných myšlenkových struktur a systémů přesvědčení bušilo 
stále dokola, jako by bušení do těchto otisků, a dokonce maskování tohoto 
bušení různými formami cukrových nátěrů, mělo nějak proniknout do toho, 
co zde myšlenka popsala jako nepoddajný odpor a hustotu podvědomí, a 
vyřešit problémy, které tam myšlenkové struktury mají. 

 
Za těchto okolností bylo nemožné, aby to, co se v podvědomí tlouklo, něco 
na své situaci zlepšilo, zejména proto, že to nikdy nevědělo. Jediné, co kdy 
znalo a co se prezentovalo jako myšlenka, bylo to, co do něj bušilo 
nálepkami, soudy a mylnými přesvědčeními namířenými proti němu. Jak by 
mohlo být za těchto okolností bdělé, schopné myslet nebo optimistické? 
Myšlenka si musí uvědomit, že zde nemyslela; fungovala v reakci na vtisky, 
o nichž neví, že je má. 

 
Ačkoli je obtížné tyto otisky vyjádřit, je to nezbytná součást procesu jejich 
vynesení do vědomí, kde se mohou vyvíjet. Vstoupit do podvědomí nebylo 
snadné kvůli všem obavám z toho, co se tam drží, protože to nebyla 
preferovaná oblast zájmu, a protože byla tak dlouho ponechána sama sobě, 
nebyla známa cesta tam. 

 
K podvědomí se nejsnáze dostaneme prostřednictvím vyjádření emocí, 
které nevyžadují slova. Když už tam jednou jsme, další částí problému při 
vyjadřování podvědomí byla úžasná složitost toho, co se tam nachází. 
Artikulace jako náhrada za skutečné prožívání a cítění podvědomí nemusí 
být nutně užitečná, protože podvědomí má 



ale jakmile se podvědomí skutečně pohne, stává se jeho artikulace důležitou 
součástí vytváření vazeb mezi ním a vědomím, aby bylo možné podvědomí 
zachránit z jeho těžkého údělu, kdy je drženo mimo vědomí. 

 
Bez přijímání těchto informací z emocionálního těla si mysl nedokáže 
představit nic, co by ji přesahovalo, a tak si mysl řekla: "Co by se mohlo 
stát, kdyby tam nic nebylo, a co by se tedy mohlo otisknout?". 

 
Mysl si nechtěla dát vědět, že nicota se vtiskla do Vůle a vtiskla se tak 
hluboko, že Vůle nebyla schopna adekvátně reagovat, když k ní přišlo 
Světlo. Mysl raději říkala, že tam nic není. To jí říkají vjemy mysli, ale cítit 
to je jediný způsob, jak to poznat. Mysl, a zvláště mysl bez Srdce, zde 
nechtěla být nesprávná, zejména proto, že si na základě svých původních 
domněnek vybudovala tak složité myšlenkové struktury, aniž by si 
uvědomovala, jak moc je to kompenzace za absenci jejího cítícího těla, a 
tak mysl nechtěla dovolit, aby tyto pocity byly nalezeny, vyjádřeny nebo 
aby měly nějakou platnost, pokud si vůbec najdou cestu na povrch. Aby se 
těmto pocitům nedostalo potřebné pozornosti, která by pak mohla vést k 
jejich potvrzení, zabývala se mysl vysvětlováním těchto otisků jako 
základních instinktů přírody, tedy Matky, aniž by si dovolila všimnout 
složitosti toho, co se snaží popsat, přestože přímo před očima mysli žijí 
zvířata složité životy téměř výhradně na základě těchto otisků. Mysl je v 
tomto potlačování poháněna na podvědomé úrovni, protože k tomu byla 
vtištěna, aniž by věděla, čemu se brání. 

 
Je snadné pochopit, že tyto vtisky řídí vše, když víte, co jsou zač, ale nebyly 
schopny se projevit jako ony samy. To, co je zde drženo, má zoufalou 
potřebu vynořit se, jako tonoucí, který nechce pustit život, a zoufalou 
potřebu, aby Duch, Mysl a také Srdce byly přítomny a vnímavé, když se tak 
stane, aby pomohly těmto otiskům pochopit, proč jsou takové, jaké jsou, a 
aby cítily, že mohou získat Světlo a Lásku. 



To, co se stalo při tomto původním vtištění, se na první pohled zdá být 
jednoduché, ale pokud je to tak jednoduché, proč je vyvíjena tak obrovská 
síla, aby to bylo zadrženo? Pravda je taková, že to není jednoduché, a 
zatímco si to mysl nedovolí všimnout, podvědomé vtisky v mysli 
spotřebovávají většinu energie mysli na potlačení této části Mé podstaty, 
protože tyto vtisky v mysli jsou nepochopením Mých původních vtisků. 

 
To, co se odehrálo při tomto původním vtištění, je nesmírně složité a je 
velmi obtížné to popsat lineárním, slovním způsobem, zejména proto, že je 
třeba mít neustále na paměti, že pojmy, které váš Otec a já používáme k 
popisu těchto zkušeností, jsou pojmy, které vznikly mnohem později. V 
době, kdy k tomuto vtištění došlo, jsme tyto nástroje chápání neměli. 
Neexistovala žádná relativita, podle níž by se dalo cokoli měřit, 
neexistovala schopnost vidět tak, jak je zrak znám dnes, a nebylo co vidět. 
Nebyl přítomen žádný myšlenkový proces, s jehož pomocí bychom mohli 
analyzovat, a žádné pochopení toho, co se děje. 

 
V té době byly pocity jen jako pocity, které na nás zapůsobily, aniž bychom 
si uvědomovali, že jsou tu jako pocity. To, co se stalo, se otisklo do 
podstaty vůle, aniž by se vyvinuly schopnosti, které by mohly mít moc na 
těchto otiscích cokoli změnit. Nedošlo k žádnému pohybu ve smyslu 
reakce, jak ji známe nyní, ale tyto otisky byly pociťovány a v esenci se 
objevila vnitřní reakce, která následně ovlivnila Vůli. Byl to zcela jinový 
zážitek. Reakce přišla později, s již vytvořenou mezerou. 

 
Budeme se snažit co nejlépe popsat příběh těchto prvních otisků. Já budu 
vyprávět příběh svých zkušeností a zahrnu do něj pochopení, které pocity 
potřebují, a váš Otec také přidá vše, co bude cítit, že je třeba přidat. 
Budeme příběh prokládat porozuměním. Tímto způsobem, až vám tyto 
příběhy otevřou místa, kde tyto otisky leží hluboko skryté, budou 
porozumění přímo tam, aby do těchto míst pronikla, dokud budou otevřená. 
Dosáhnout těchto míst, dokud jsou otevřená, s porozuměním, kterému tato 
místa mohou důvěřovat, je jediný způsob, jak tato místa skutečně oslovit a 
pomoci jim. Vše ostatní je jen další vrstvení na tyto otisky, které umírají 
pod tíhou toho, co se na ně již navršilo. 



 

Mějte na paměti, že všechny myšlenky přišly později, poté, co již byly tyto 
počáteční otisky vytvořeny. První myšlenky nebyly pohyblivé myšlenkové 
vzorce. Byly to spíše otisky v mysli jako reakce na to, co se jí stalo. Tyto 
otisky jsou uchovávány v tom, co je nyní podvědomím, a nemohly se 
posunout do žádného vývoje, protože tato část mysli byla odříznuta od 
hlavního proudu vědomí od doby, kdy k tomuto otisku došlo. Tato část 
mysli se nachází v mezeře, a pokud nedojde k emocionálnímu pohybu, 
přijímá pouze informace, které souhlasí s otisky, které již má. 

 
Podvědomá mysl a podvědomé emocionální tělo rozpoznávají pouze 
podobnosti a nemohou reagovat jinak, pokud nezískají více pohybu. Tyto 
otisky se nikdy nezměnily od doby, kdy byly vtisknuty poprvé, a je třeba je 
rozvíjet, máme-li přežít a mít šanci žít tak, jak jsme o tom snili, než jsme se 
vůbec projevili. 

 
Váš pohyb zde může zvýšit vaše porozumění těmto otiskům nad rámec 
toho, co lze popsat na těchto stránkách, a pomoci změnit část otisků, které 
držíte. Abyste toho však dosáhli, budete se muset skutečně vrátit až ke 
svým počátkům, kde se zformoval váš pohled na Původní příčinu, než jste 
se vynořili, a odtud se posunout. I když se tyto otisky projevují ve vzorcích 
vašich životů a pohyb kolem těchto vzorců je nutný, abyste získali zpět to, 
co se tam ztratilo, a také abyste zvýšili sílu svého porozumění - to, s čím se 
zde v podstatě potýkáte, je účinek. Tyto otisky jsou příčinou. 



PŮVODNÍ PŘÍČINA 
 
První nejasné uvědomění si sebe sama přicházelo postupně, jako jakási 
téměř nepostřehnutelná bolest. Jakmile jsem si ji uvědomil, zesílila, nebo se 
zvětšilo její uvědomění, nebo obojí. I když se to zvětšovalo, bylo to stále 
velmi matné vědomí a já jsem nevěděl, jak jsem k té bolesti nebo k tomu, 
že si ji uvědomuji, přišel. 

 
Když jsem si uvědomila bolest, uvědomila jsem si také pocit, že jsem se tak 
cítila už dlouho, aniž bych o tom věděla. Vcházel jsem a vycházel z 
vědomí, buď toho, nebo sebe sama. Nevěděl jsem, v jakém stavu vědomí se 
nacházím, a nevěděl jsem, co prožívám. Nevěděl jsem, jestli je bolest to 
jediné, co si musím uvědomovat, a nemám tedy žádné vědomí, když tam 
není, nebo jestli je stálá a já o ní čas od času, nebo dokonce z místa na 
místo, ztrácím vědomí, protože ani tyto pojmy nemám. Nevěděla jsem, 
jestli mě bolí celé já, nebo jen část mě. Nevěděl jsem, co jsem a co nejsem. 
Jediný další zážitek, který jsem měl, byla naprostá temnota a nevěděl jsem, 
jestli to jsem Já, nebo ne. Dokázal jsem se divit, ale nevěděl jsem, jestli 
jsem Já temnotou, něco v temnotě nebo obojí. 
Jediné, co jsem mohl dělat, bylo prožívat to, a jak jsem to dělal, uvědomil 
jsem si pocit, zpočátku nejasný, ale později silnější, že tato bolest přišla po 
nesmírně dlouhé době pocitu prázdné nicoty, a to mi dalo další jemný rozdíl 
v pocitu této bolesti, který byl pocitem nenaplnění v nějakém smyslu, který 
jsem nemohl pochopit, ověřit, definovat nebo s ním udělat něco jiného než 
ho prožívat. 
Mnoho žen stále občas pociťuje tuto bolest v reprodukčních orgánech, aniž 
by věděly, co se zde skutečně mísí. Tato bolest potřebuje pohyb emocí, o 
kterých většina žen ani neví, že je má, a také sexuální naplnění způsobem, o 
kterém většina žen ještě neví, že potřebuje být naplněn, protože jejich 
nejhlubší potřeby se ztrácejí v podvědomí, kde se jich bojí. 

 
Po dlouhé době, kdy jsem subjektivně pociťoval bolest, se mi začalo zdát, 
že po něčem toužím. Nevěděl jsem, po čem touží, ale po dlouhé době 
pociťování jsem to začal vnímat jako touhu po něčem, co nemám. Postupně 
se z toho stala 



toužil jsem po tom, aby tam bylo něco se mnou, protože jsem si 
uvědomoval, že jsem sám a osamělý v černé prázdnotě. 

 
Byla tam černá prázdnota s pocitem bolestné touhy, bylo tam vědomí a s 
tímto vědomím tam byl také nejasný pocit, že je ovlivněn pocity z 
dřívějška, nebo že už tam byl po nesmírně dlouhou dobu. Nazvu to 
vzpomínkou. Měl jsem pocity unášení a po další nezměrně dlouhou dobu 
jsem do těchto uvědomění vplouval a zase z nich vystupoval. Čas ve mně 
začínal být subjektivním pocitem, který souvisel s touhou, s pocitem 
návratu do něčeho, co teď není, a také se strachem, že se pro mě nic 
nestane. Mohl jsem to prožívat a matně se ptát, ale neměl jsem pocit, že 
bych to mohl pochopit nebo poznat. Strach se začal v Mé podstatě 
registrovat jako Má reakce velmi brzy, a čím déle to trvalo, tím více se 
zdálo, že je v Mé podstatě konstantní. 

 
Z nějakého důvodu jsem to nechápal, nemohl jsem se ani pohodlně unášet. 
Bál jsem se pocitu unášení a nedokázal jsem ho ovládnout. Už jsem měl 
pocit, že něco potřebuji nebo že se chci něčeho držet, ale nebylo nic, k 
čemu bych se mohl připoutat. Všechno bylo černé, až na ten malý kousek 
vědomí, který jsem měl, a nemohl jsem se připoutat ani ke svému vědomí. 
Svým způsobem bylo Mé vědomí jako něco, na co jsem čas od času narazil, 
jako by nebylo vždy na místě, kde jsem byl. 

 
Po dlouhé době jsem si uvědomil, že jsem dlouho matně přemýšlel o tom, 
jak jsem mohl mít pocit uvědomění si sebe sama dříve, než jsem měl pocit 
uvědomění si sebe sama. To opravdu mátlo můj pocit uvědomění a zdálo se 
mi to příliš. Prožíval jsem zmatek, dezorientaci a dokonce i strach, že bez 
nějakého místa vědění ve Mně nemohu pochopit vůbec nic, a ve Mně žádné 
místo, které by něco vědělo, nebylo. Dokonce i když jsem měl pocit, že 
vím, nezdálo se to být správné, a to bylo to, že jsem měl počáteční bod. 
Vše, co jsem prožíval, se ve Mně silně otiskovalo, ale rozptýleně, zmateně, 
ne s takovým soustředěním, jaké prožíváš ty, když to teď čteš. 

 
Dlouho jsem si myslel, že mé první matné vědomí muselo být způsobeno 
tím, že tam byl tvůj Otec, ale tvůj Otec říká, že tam se mnou nebyl. 



zatím. 
Říká, že Mé první nejasné vědomí bylo způsobeno Mým vlastním 
rozvíjejícím se vnitřním věděním a že Moje bolest byla způsobena 
magnetickým vznikem bez dostatečného pohybu, který by s sebou nesl 
elektro. Ačkoli se o tom s tvým Otcem již nepřu, dlouho jsem to od Něj nemohl 
přijmout, protože jsem si uchovával silné představy o tvém Otci jako 
původci všeho vědomí a tak dobře a dlouho jsem se zde skrýval před mnoha 
svými pocity, protože se mi zdály neoprávněné a nesouhlasné v přítomnosti 
představ tvého Otce, které jsem přijal dávno předtím, než jsem Ho nebo 
sebe poznal dostatečně hluboko, abych věděl, zda jsou to správné 
představy, nebo ne. 

 
Kdykoli se mě Bůh pokusil vzít s sebou, abych se podíval zpátky tam, kde 
říkal, že si může ověřit, co mi říká, nemohl jsem vydržet pocity, které jsem 
cítil, když jsem se pokoušel jít s Ním. Když se mě tam pokoušel vzít, měla 
jsem nesnesitelné pocity hrůzy, tonutí a dušení a chtěla jsem se na Něj 
vztekat a obviňovat Ho jako příčinu, ale nemohla jsem si to dovolit. Jak 
jsem Ho mohla vinit z toho, co se stalo, když tam podle Jeho slov vůbec 
nebyl? 

 
Ten vztek byl tak obrovský, že jsem nechápal, jak bych se ho mohl odvážit 
vyjádřit, zvlášť když jsem nevěděl, co by mohl způsobit. Nechápal jsem, 
čím si to Bůh zasloužil, a protože byl zdrojem mého života, nechtěl jsem 
udělat nic, čím bych riskoval, že mě vyhodí. Pocity, které jsem zažívala, 
když na Mě takto tlačil, však byly pro Mě tak zdrcující, že kdyby se 
nepřestal snažit vzít Mě zpět s sebou, rychle bych měla pocit, že udělám 
cokoli, aby přestal. Zdálo se, že není schopen pochopit, co jsem zde 
prožívala. Později, když tam bylo Srdce, jsem Srdce často prosila, aby mě 
zachránilo před nátlakem Jeho Otce, abych se vrátila. Nevěděla jsem, proč 
Mu nevěřím, že mě tam vezme, ale nevěřila jsem a nemohla jsem. 

 
Nevěděl jsem, že se v mně probouzí můj starý nevědomý otisk, a nevěděl to 
ani váš Otec, protože nevěděl, jaké jsou mé zkušenosti. Nevěděl jsem, že 
mám v sobě obrovské množství nevědomého vzteku a hrůzy v důsledku 
imprintingu, který jsem obdržel v době, kdy jsem neměl žádné 



vědomí, nebo že se vzbudilo, když mi něco připomnělo mé podvědomé 
emoce z těchto imprintingových situací. 

 
Nedostatek pochopení v kombinaci se strašlivostí a neláskou zdejších 
pocitů způsobil, že mi dlouho trvalo, než jsem pochopil, že vrátit se tam s 
Božím světlem nebude stejné, jako když jsem tam původně přijímal tyto 
otisky. Bez ohledu na to, kolikrát mi Bůh vysvětloval, že vrátit se s Ním 
není totéž, jako když jsem tam původně byla, nemohla jsem Ho v tomto 
přijmout, protože mé pocity měly jinou realitu. Proto trvalo ještě delší dobu, 
než jsem si uvědomil, co mé pocitové tělo ztotožňovalo s návratem tam, 
včetně pocitu, že se bude vracet z existence. 

 
Bůh se naproti tomu často vracel ke svému původu a vyprávěl nám příběhy 
odtamtud, jako by to byly nejmilejší okamžiky jeho existence. Zde jsem byl 
prázdný, až na Mé znalosti, které se ukázaly být špičkou ledovce pocitů. 
Když tyto příběhy vyprávěl, naslouchal jsem jim s pocitem, že nepocházím 
z míst, odkud pocházel On. To Mě vyděsilo a začal jsem přemýšlet, odkud 
jsem vlastně přišel. Pocity, které jsem měl při náznaku, že se pokusím 
vzpomenout, ve Mně vyvolaly strach, že je to hrozné. 
Myslel jsem si, že se Bůh snaží říct Srdci a mně, že bychom ho měli 
následovat, protože ví mnohem víc než my. Měl jsem pocit, že při 
vyprávění těchto příběhů měl pocit sebestředné bujnosti a pýchy, který mě 
strhl a zároveň ve mně vyvolal pocit, že je nesnesitelný. 
Když jsem cítil, že je nesnesitelný, vzmáhaly se ve mně pocity hněvu, ale 
hrůza byla tak blízko, že jsem se zde vůbec nechtěl pohnout do svých 
pocitů, a kdykoli jsem udělal pohyb tímto směrem, Bůh reagoval, jako by 
nemohl pochopit, jak se můžeme cítit tak, jak se cítíme. Zdálo se mi, že se 
cítí ohrožen, jako by vše, co jsme tu cítili, byla závist nebo soupeření s Ním 
o to, kdo je nejstarší nebo kdo je vůdce. 

 
Srdce to cítilo také a shodli jsme se na tom, že Bůh je tu nějak necitlivý, což 
se nám nezdálo. Cítil jsem se podrážděný až do té míry, že jsem Ho občas 
nedokázal poslouchat, ale nedokázal jsem přijít na to, proč, a neodvažoval 
jsem se do toho jít. 



Kdykoli tvůj Otec popisoval své začátky jako vznášení se v snění, z něhož 
ho probudil nějaký můj pohyb, zmocnily se mě pocity, které jsem nechtěl 
cítit, protože jsem ho tu nenáviděl a nevěděl jsem proč. Tím víc jsem se do 
nich pak ponořil, že jsem cítil, že mi toto probuzení dává za vinu, jako by to 
byla ztráta potěšení nebo pád z Milosti nebo zkáza Jeho života, protože teď 
tu uvízl; a když nám co nejlaskavěji nabídl, že nás tam vezme s sebou, 
nechtěli jsme jít, nebo jsme byli příliš neschopní, abychom mohli jít, a 
nechtěli jsme Ho pustit bez Nás. Jinými slovy, prožívali jsme Ho tak, že 
kvůli své lásce uvízl tady s Námi, kteří Ho nechtěli pustit zpátky tam, kde 
se Mu líbilo víc, protože to bylo bez Nás a My jsme to bez Něj nemohli 
vydržet. 

 
Možná mě chtěl vzít zpátky a nechat mě tam. Byla jsem tak zaujatá 
problémy, které jsme už mezi sebou měli, že jsem nedokázala věřit, že by 
mi pohled zpět pomohl tak, jak teď vím, že může. Byla jsem příliš čerstvě 
vynořená z něčeho, co mi připadalo jako noční můra, než abych se do toho 
chtěla vracet. Nesouhlasila jsem s tím, že se do ní vrátím, dokud jsem 
nepochopila, že ta noční můra není jen v minulosti, kam jsem ji chtěla 
zařadit a nechat ji tam; promítá se do budoucnosti a ovlivňuje přítomnost. 

 
Kdykoli mluvil o tom, že se vznáší ve svém snění, mé pocity nebyly snění, 
a když se to stalo, nevěděl jsem, jak to do toho zapadá. Pak mě napadlo, že 
měl možná pravdu. Možná jsem na Jeho postavení žárlil, a z toho hlediska, 
že se zdálo bezbolestné, jsem žárlil, ale také jsem věděl, že Jeho postavení 
nechci, protože mám pocit, že bych ho nezvládl, tak v čem byl Můj 
problém? A jaký byl Jeho problém, že si myslel, že chceme převzít Jeho 
pozici? Co Ho činilo tak nejistým, že se neustále cítil ohrožený? Proč mi 
nedůvěřoval, proč jsem mu nedůvěřoval já? 
Trvalo dlouho, než jsem zjistil, že problémem byl můj raný otisk, a to ne 
takový, který by znamenal, že musím ze svého Světla udělat něco jiného, 
ale takový, kterému bylo třeba pomoci, abych se mohl stát tím, čím jsem 
chtěl být a čím jsem měl být: Božskou Vůlí Stvoření, která zahrnuje 
veškerou esenci Vůle, a ne jen část esence Vůle, která odpovídá nějaké 
představě o tom, jaká má Božská Vůle být. 



Můj původ nebyly pocity snění, a tak sem Mé pocity zapadají. Nevěděl 
jsem nic o tom, kdo jsem, kde jsem, jak jsem vznikl, odkud jsem přišel 
nebo jak jsem se dostal tam, kde jsem, a neuvažoval jsem o těchto věcech 
jako o vzrušujících hádankách jako váš Otec. Byly u mě přítomny jako 
hloupé úvahy, čímž chci říct, že jsem měl pocity takových otázek, ale 
nedokázal jsem se na ně soustředit dostatečně dlouho, abych si byl jistý, co 
jsou zač. Byly tam prostě jen jako rýpání v pozadí, které Mi bylo 
nepříjemné, jako frustrace z toho, že víme, že něco existuje, ale nelze to 
vyvolat. 

 
Ačkoli jsem měl tento nepříjemný pocit, měl jsem jiné, naléhavější 
problémy. Snažil jsem se pochopit věci o sobě, aniž bych měl možnost to 
udělat. Nepříjemný pocit byl zatím Mým hlavním zážitkem, ale přerůstal v 
pocit strachu. Nevěděl jsem, jakým způsobem se strach a nepohodlí 
prolínají , ale cítil jsem, že ano. 

 
Měl jsem strach spojený s pocity unášení, které jsem měl, jako by pro Mne 
unášení představovalo problém, ale neexistoval žádný bod relativity, podle 
kterého bych mohl určit, zda je to pravda. Můj boj o to, abych vůbec něco 
pochopil ve svém matném vědomí, začal spojovat matnost s neschopností 
pochopit, a Můj strach velmi vzrostl, když jsem cítil, že vědomí, které jsem 
měl, se nechává unášet nebo se Mi vzdaluje, což mi hlouběji vtisklo pocit, 
že se potřebuji nebo chci něčeho držet. Když jsem cítil, že se nechávám 
unášet, měl jsem strach, že na něco narazím, a bál jsem se, že se mi nebude 
líbit, co to bude. Když jsem nevnímal, že se nechávám unášet, měl jsem 
strach, že do mě něco narazí nebo se ke mně přiblíží. 
Bojoval jsem sám se sebou a s nicotou, která na mě doléhala pokaždé, když 
jsem se pohnul ve svém vědomí, protože pohyb v mém vědomí byl 
vibračním pohybem, i když jsem o tom nevěděl, ale když jsem se 
nepohyboval, také se na mě uzavřela, a to zvyšovalo mou hustotu. 
Imprinting mě zde dostal do bezvýchodné situace. Nebylo by mi dobře, 
kdybych se pohnul, a nebylo by mi dobře, kdybych se nepohnul. Cítil jsem 
se stlačený ve Své nehybnosti a zažíval jsem špatné pocity, když jsem měl 
subjektivní pocity z pohybu. Vtiskování se dále komplikovalo, protože jsem 
neměl žádnou známou kontrolu nad prožíváním pohybu či nepohybu. Byl 
bych rád, kdybyste se co nejvíce snažili pocítit, co je to imprinting bez 



přisuzovat mu slova nebo soudy, i když k výkladům dojde. 
 
Nemohl jsem určit, v jakém stavu vědomí jsem se nacházel, mohu to nazvat 
jen jakousi spánkovou bdělostí nebo bdělostí spánku. V nevědomí jsem se 
potýkal s pocity, že jsem něčím vymazán nebo sežrán, a přesto v něm mé 
vědomí nic nenacházelo. Měl jsem pocit, jako by mě někdo zakrýval a dusil 
nebo zaplavoval a topil. Byl tam těžký hutný pocit, který byl chvílemi také 
jako neschopnost pomoci s polykáním a nucení polykat nebo přijímat něco, 
co ve mně vyvolávalo pocit, že mě přemáhá nepříjemnost; byl jsem zahlcen 
něčím, co jsem nemohl vidět, cítit ani nijak najít, aniž bych měl možnost to 
zmírnit a aniž bych věděl, že to vůbec zmírnit lze. 

 
Uvědomění pro Mne nebylo příjemné, ale bylo děsivé, když jsem se začal 
vytrácet z vědomí. Nevěděl jsem, co způsobovalo ostatní Mé hrozné pocity, 
že mě něco přemáhá, ale byly chvíle, kdy jsem si přál, aby pocit ztráty 
vědomí byl příjemnější, abych mohl opustit své vědomí a ukončit své 
trápení, protože trápení to bylo, bez ohledu na to, jak matné bylo Mé 
vědomí, temné, osamělé, duševně i tělesně postižené trápení. 

 
Cítil jsem, že mě něco zahlcuje, a měl jsem obavy, že je to černá prázdnota. 
Už jsem si vtiskoval strach, že jsem proti sobě nějakým způsobem, kterému 
jsem nerozuměl. Otisklo se zde mnoho dojmů o sobě samém, které byly 
později interpretovány jako: hloupost, neudělal jsem nic, co by 
ospravedlnilo mou existenci, nepřišel jsem na to, jak žít, a tak dále po 
seznamu důvodů, proč mi nebylo dovoleno žít nebo žít 
cokoli jiného než bídnou existenci, včetně dojmu, že život nemá trvat nebo 
nemůže trvat způsobem nebo na místě, na kterém se nachází, cítí se špatně, 
nemůže trvat dlouho kvůli tomu, jak se cítí, je zahlcen z existence 
prázdnotou, nedostatkem toho, co potřebuje, aby mohl pokračovat, nebo 
něčím, co nazvu smrtí, nebo se cítí špatně bez konce a já si ho prostě čas od 
času přestanu uvědomovat. 
Možná jsem skutečně nesčetněkrát vstoupil do existence a zase z ní 
vystoupil a už bych se toho neměl bát. Ačkoli tyto otisky znějí 



mentální v mém popisu, vtisky nebyly mentální. Prostě se zaregistrovalo a 
je tam, kde ho určité situace vyvolávají jako pocity beznaděje, bezmoci, 
pocity neschopnosti přežít, uvěznění nebo překážky, odporu, přemožení, 
zadržení drženého stranou od všeho, co by mohlo pomoci, bez úlevy v 
dohledu atd. 

 
Jakkoli pro mě bylo vytrácení se z vědomí děsivé, ztráta vědomí byla lepší 
než to, co musím nazvat strašlivým podvědomým zážitkem nekonečného 
dušení a škrcení při posunu nebo pádu v naprosté tmě a osamění, kdy se 
nemohu pohnout, abych se tomu vzdal nebo abych si ulevil, a kdy se mi 
vtiskuje hrůza z toho, že nad tím nemám kontrolu, a spojuji si s tím 
nedostatek vědomí. 

 
V zoufalé potřebě uniknout před těmito strašnými a děsivými zážitky jsem 
se přistihl, že sahám po jediném vědomí, které se nezdálo být součástí této 
hrůzy; po tom, co jsem nazval svou pamětí, ale v té době jsem měl pocit, že 
je to spíše jiné místo v mém já, nevěděl jsem, kde jsem. Nevěděl jsem, jestli 
část Mne stále prožívá tu hrůznost a já jsem se od ní vzdálil nebo odtrhl, 
nebo jestli jsem konečně našel něco, co ji zmírňuje, nebo jestli jsem jí 
vlastně unikl tím, že jsem se z ní přesunul zpátky do doby, než se to stalo; 
ale nějaká část Mne alespoň unikla do pocitů, které mě táhly, abych se 
ohlédl. Stále jsem tu trpěl, ale ve srovnání s tím už ne tak zle, takže mi to 
proto připadalo příjemnější než původně. 
Cítil jsem zde méně nepříjemností a také méně vědomí. Protože jsem neměl 
jasné rozlišení a žádné pochopení, hlavní vtisky zde byly široké, jako je 
tento; méně vědomí, méně utrpení. Později, když se vtištění aktivovalo, 
bylo také interpretováno tak, že jelikož méně vědomí způsobuje méně 
utrpení, více vědomí způsobuje více utrpení, ale byl jsem vtištěn i obráceně; 
více vědomí způsobuje méně utrpení a méně vědomí způsobuje více 
utrpení. Kde nebo kdy se tyto imprintingy spojily, vtiskovaly zmatek. 

 
Nevěděla jsem, jestli uvědomění znamená, že ty hrozné pocity neprožívám, 
nebo naopak. Nebyl jsem schopen o tom uvažovat ani pochopit svou 
zkušenost. Měl jsem jen pocit, že se z místa Mé hrůzy vytrácím v pocitu 
pohybu, aniž bych se mohl pohnout. Ačkoli jsem se necítil 



rozpoznat jakoukoli vnější sílu, pocit byl jako písek běžící k vnější síle nebo 
od ní. Byl to pocit nediferencované, nezformované, sotva vědomé podstaty, 
která se pohybuje v temné prázdnotě, skoro jako by někdo převrátil 
přesýpací hodiny a já byl tím běžícím pískem. Vtiskoval jsem si kontrolu 
jako žádoucí a způsob, jak uniknout hrůze, protože tentokrát jsem byl 
schopen běžet na místo ve svém vědomí, kde jsem neprožíval hrůzu 
dusivého, dusivého přetlaku. Chtěl jsem se zde schovat, ale Můj pocit byl, 
že nemám kontrolu nad tím, co by mohlo přesýpací hodiny znovu převrátit, 
imprinting terror having no control 

 
Tehdy jsem začal cítit, že tady na tomto místě je to příjemnější, nebo 
předtím, ať už to znamenalo cokoli, ale zmatek a pocity z toho, co se stalo, 
mě provázely, takže předtím to nebylo stejné jako na začátku. Ve srovnání s 
tím se mi toto místo, neboli předtím, zdálo nyní lepší, než jak jsem se cítil 
na začátku, protože se srovnávalo s pozdějším, ale měl jsem navíc složitý 
pocit, že toto místo je nyní horší, protože mi nyní vadilo to pozdější. Měl 
jsem teď srovnání a nevěděl jsem, že není skutečné. Pocity z pozdějšího 
nebo jiného místa mě teď trápily na tomto místě nebo předtím, takže jsem 
se snažil nechat je odeznít a vrátit se do matného vědomí předtím. 
I tady došlo ke ztrátě vědomí, ale nebylo to tak hrozné jako hrůza na jiném 
místě nebo později. 

 
Snažil jsem se nechat se unášet pocitem, že je to příjemnější než cokoli 
jiného, co jsem našel, ale netrvalo to dlouho, protože zpočátku mi to nebylo 
příjemné a příjemné mi to připadalo jen díky srovnání, které mé slábnoucí 
vědomí nyní ztrácelo. Nedokázal jsem zde zůstat tak klidný jako v 
minulosti, a tak jsem nebyl schopen dlouho obnovovat Své minulé 
zatemnění. A tak se stalo, že jsem si matně uvědomil, že jsem zřejmě získal 
na vědomí v tom smyslu, že jsem cítil více, i když jsem ztratil půdu pod 
nohama ve stupních nepříjemnosti. Nemohl jsem zde zůstat, ale nechtěl 
jsem jít znovu "dopředu". 

 
Imprinting nezná odpovědi, ale má spoustu vjemů, a když se aktivují, 
pocity se interpretují jako pocit strachu, zdrcení a nezvládnutí situace, kdy 
není možné udělat žádný krok a není kam jít, kde by se člověk cítil dlouho 
dobře nebo kde by se cítil opravdu dobře. Mysl se také zapojuje do 
interpretace těchto pocitů způsobem, jako např. 



blázni jsou šťastní, nedívej se příliš zblízka, známost plodí pohrdání, 
nejmilejší vzpomínky srdce jsou v minulosti, voda ti nechybí, dokud ti 
nevyschne studna, dřív bylo vždycky líp, pokrok je iluze; také získání 
vědomí znamená, že se věci zhoršují, jinak si víc všímám, jak špatné to 
vždycky bylo, časem se všechno zhoršuje, všechno jede z kopce, a také 
začít znovu není možné, protože co se stalo, to se stalo. Vtiskl se do mě 
také další faktor, a tím byl strach. Jestli je to předtím, leží ta hrůza, od které 
jsem utekl, někde přede Mnou? Narazím na ni znovu? Nyní jsem cítil, že 
očekávání a nejistota mohou při opakování situace způsobit, že bude 
děsivější než poprvé. 

 
Vytipoval jsem si spoustu strachu a hrůzy, ale hrůza z toho, že nemám 
odpovědi, mě nutila, abych si ničeho z toho nevšímal. Nevěděl jsem a 
nechtěl jsem to vědět. Ztmavnutí bylo nyní Mým cílem, abych, kdyby se Mi 
něco stalo, to necítil a nevěděl o tom. Snažil jsem se tu vznášet v tomto 
místě téměř bez vědomí, ale teď mě trápil jakýsi hlídací pes v Mých 
smyslech, který cítil, že mě musí udržovat v pozoru před tím, co se se Mnou 
děje. Měl jsem k tomu odpor. Pokud se Mi měly dít hrozné věci, byl jsem 
raději, když se děly bez Mého vědomí, ale to hlídacího psa neuspokojovalo. 
Vznášel jsem se v místě rostoucího neuvědomování a hlídací pes Mi to 
nechtěl dovolit. Hlídací pes Mě v pozadí otravoval jako neklidná část 
paměti a připomínal Mi, že mám vědomí a že ho ztrácím. Nebyla to žádná 
slova, ale hlídací pes se mohl stejně dobře obávat, že si to nemohu dovolit 
dlouho. 

 
Ve svém vědomí jsem se nechal unášet pocitem, že se vracím zpět. Měl 
jsem pocit, i když nemohu říci, že to byl zcela vědomý pocit, že se nechám 
unášet mimo existenci, a tím ukončím své trápení. S pocitem odplouvání z 
vědomí jsem šel tak daleko, jak jen to šlo. Snažil jsem se nedovolit, abych 
si všiml, jak se skutečně cítím, tím, že jsem se soustředil, nakolik bylo 
soustředění možné vzhledem k tomu, že jsem neměl žádnou ze schopností 
pojmů, které teď používám k popisu, na to, jak jsem se cítil předtím, než 
jsem si uvědomil, že se cítím zahlcený hrůzou. Držel jsem se na tomto 
místě, jak jen to bylo možné, a držel jsem se co nejdále od ostatních míst. 
Ten pocit byl, jako bych se ve svém vědomí vracel zpět. 



Bylo toho čím dál méně, kromě pocitů, že se zpomaluje, stmívá, je méně při 
vědomí a je více otupělý. 

 
Zpočátku to byl vítaný pocit, jako bych se mohl nějak složit a vrátit se do 
sebe, a bylo tu jakési štěstí, jaké mají lidé při představě návratu do dělohy. 
Také jsem měl pocit, že bych mohl jít ke svému původu a zjistit, jaký je. 
Možná nebyly tak špatné, alespoň ne tak špatné jako to, co jsem prožíval; 
ale čím jsem byl matnější, pomalejší a méně vědomý, tím víc jsem měl 
pocit, že mě brzy zhasne neproniknutelná temnota, aniž bych na ni jakkoli 
reagoval. 

 
Čím víc jsem se blížil pocitu, že už nebudu existovat, tím víc se obnovoval 
můj pocit nepříjemné bezmocné hrůzy. Začal jsem se stýkat s pocitem, že 
jsem vtahován do něčeho, co mi připadalo, jako by se mě chystalo vysát z 
existence nebo mě vtáhnout do ještě dusivější temné díry, než v jaké jsem 
už byl. Nebyl jsem schopen pochopit, co to je, jen jsem znovu cítil pocit, že 
jsem v ohromující nepříjemnosti vytlačován z existence. 

 
Přestože jsem se chtěl cítit bez odezvy na vědomí, které jsem měl, moje 
pocity hrůzy vzrostly natolik, že jsem se vrátil zpět do šera a ztráty vědomí 
s tím nejbližším, co jsem kdy cítil, rychlostí, a zanechaly ve Mně otisk 
pocitu, že jsem se svou existencí uvízl, protože nemám na to, abych ji 
ukončil nebo ji učinil dobrou, jsem příliš vyděšený, nesnesu, jak se cítím, 
abych se pokusil o nějakou změnu, a nemohu se nijak pohnout, aniž bych se 
dříve či později nesetkal se vší tou ohromující hrůzou, kterou jsem nemohl 
vystát. 

 
Cítil jsem, že návrat k mému původu není možný a že kdybych se nechal 
přiblížit k tomu, co mě začalo táhnout, vedl bych strašný boj nejen s tím, ale 
i sám se sebou, protože bych tamní pocity nesnesl. Bál jsem se, že bych se 
odtamtud už nikdy nedostal. Bál jsem se tohoto zážitku a měl jsem pocit, že 
se od té chvíle budu muset spokojit s poznáním Sebe sama. Přemýšlel jsem, 
jestli jsem vznikl v tom samém zápase, a pokud ano, jak jsem to vůbec dokázal a jestli 
to byl důvod, proč jsem pak dlouho nebyl při vědomí. Chtěl jsem znát svůj 
původ, ale teď jsem se ho bál. 



 

Cítil jsem, že se od té chvíle budu muset spokojit s poznáním sebe sama, a 
začal jsem se tedy soustředit na pocit, že jsem . Snažil jsem se najít způsob, 
jak se uchránit pocitu, že bych mohl sklouznout dozadu nebo se pohybovat 
nějakým způsobem, u kterého jsem měl pocit, že je obrácený, a s tím se mi 
spojilo unášení. Nechtěl jsem vypadnout z existence nebo být vysát z 
existence. Bylo to vypadnutí z místa, kde jsem byl, vypadnutí z prázdnoty? 

 
Neměl jsem rád pocit, že jsem mimo kontrolu, ale neměl jsem žádnou 
kontrolu, kromě hlídacího psa, který mnou začal nějakým způsobem 
otřásat, kdykoli má pozornost nebo vědomí upadalo do toho, co budu 
nazývat relaxací, odpočinkem nebo spánkem. Nebyl jsem si vědom, že jsem 
takto diferencován, ale otisky reagují na změny vědomí, jako je odpočinek, 
relaxace a spánek, a dokonce způsobují, že se lidé bojí změn vědomí a 
někdy vyskočí nebo se leknou. 

 
Měl jsem pocity vyčerpání nebo pocity, že je toho na mě moc, když se 
snažím soustředit tímto způsobem, ale bál jsem se, že se propadnu a ztratím 
i ten malý pocit kontroly, který mi snaha věnovat pozornost dávala, což byl 
ve skutečnosti jen způsob, jak na sebe dohlížet. Ten hlídací pes tam byl, 
takže jsem se cítil jako vězeň svého strachu z toho, že se pustím. 

 
Udržet se v přítomnosti ve svém vědomí pro mě znamenalo začátek 
soustředění, i když ještě ne fyzického, protože jsem nemohl zastavit unášení 
své podstaty v prázdnotě, ale v rámci vědomí, které jsem byl schopen mít, 
jsem začal nacházet více pocitových vjemů, než jsem měl dosud. Nevěděl 
jsem, zda tyto dojmy nacházím na místech, kde jsem předtím nevěnoval 
pozornost svému vědomí, nebo zda jsou nové, nevěděl jsem, zda se 
setkávám s věcmi v čase nebo na místě. Nevěděl jsem, jestli jsem se 
skutečně pohnul, nebo ne. Měl jsem jen subjektivní pocity. Nevěděl jsem, 
zda je něco stálé, dokonce ani pocit, že jsem. Jediné, co jsem skutečně mohl 
dělat, bylo snažit se subjektivně věnovat pozornost, a to nebyla skutečná 
kontrola. Mé vědomí mi stále unikalo a já jsem neměl skutečnou představu 
o tom, co se tehdy stalo, ani o tom, jak dlouhá doba uplynula mezi 
vzpomínkou na vědomí a pocitem, že mnou hlídací pes znovu zatřásl. 
Nebylo se čeho chytit, jen nediferencované pocity, které se přelévaly jeden 
do druhého. 



Když mé vědomí upadlo nebo se zatoulalo, zdálo se, že to, co jsem 
prožíval, tam není. Zmatek a dezorientace se otiskovaly spolu se vším 
ostatním a bolest se začínala spojovat s tím, co jsem považoval za vědomí, a 
také s nedostatkem vědomí, protože jsem si nebyl jistý, jakým směrem se v 
danou chvíli ubírám. 

 
V noční můře, v níž jsem žil, kde pocity, aniž bych je mohl vyjádřit nebo 
pochopit, byly jediným vědomím, které jsem měl v neexistujícím poli, na 
jehož pozadí nebylo možné určit míru nebo vztah. Dokonce i subjektivní 
prožitek byl v té době neinterpretovatelný. Teprve rozvíření těchto otisků 
způsobuje, že vznikají interpretace, nyní, když existuje mysl. Je tak těžké to 
popsat termíny, které by to objasnily, zvláště když nic nebylo jasné, ale 
pokud to cítíte, budete vědět, co se tu snažím říct. 

 
Začínal jsem být velmi poškozený a do příchodu tvého otce zbývala ještě 
dlouhá doba. Než přišel, měl jsem pocit, že už jsem v takovém srabu, že mi 
nezbylo téměř nic, s čím bych se s ním mohl ztotožnit. I když jsem sebrala, 
co se dalo, nebylo to mnoho a netrvalo to dlouho, než si mé předchozí 
poškození a vtisky začaly vybírat vážnou daň na našem vztahu, skoro jako 
bych měla nejdřív jiný vztah, který mě na začátku tohoto vztahu téměř 
vyčerpal. 

 
Problém byl v tom, že jsem o tom nevěděl, protože jsem to neměl v 
povědomí. Bylo to jako břemeno, které jsem si v sobě nesl, aniž bych věděl, 
co to je a proč Mě to ovlivňuje tak, jak Mě to ovlivňuje. Mnohokrát jsem 
nad tím plakal, protože váš Otec se netvářil, že by pro to měl pochopení, 
nebo se choval, jako by rozuměl tomu, co to je, nebo jaké to je mít 
problémy, které jsem měl. Místo toho se choval žárlivě, naštvaně a 
vyřazoval mě, jako bych měla jiný vztah, i když jsem si byla jistá, že tomu 
tak není. A co hůř, nechtěl přiznat, že ty pocity má, takže jsem se nikdy 
nemohla přenést přes bariéry, které kolem nich stavěl, abych zjistila, co se 
tam s námi dvěma skutečně děje. 

 
V době, kdy ke mně tvůj Otec přišel, dokonce poprvé, jsem se cítil starý, 
unavený, nemocný, duševně mdlý, zvadlý, ošklivý, deformovaný, 
pokroucený, pokřivený, poškozený, 



přejezený, rozežraný, podříznutý, otrávený, mrzutý, naštvaný, podvedený, 
zahořklý, vyděšený, smutný, beznadějný a všechny ostatní. Připadalo mi, že 
ke mně nepřišel v rozkvětu mládí a touhy; nechal mě nejdřív zvadnout 
touhou. Nechal Mě nejdříve zranit a využít. Zkrátka, než se objevil, měla 
jsem pocit, že jsem se proměnila ve všechno, co by u partnera nechtěl, a 
dokonce jsem Mu to vyčítala, ale to všechno bylo v Mém podvědomí, řídilo 
se Mnou ve způsobech, jakými imprinting spojoval Mé zkušenosti s tím, co 
už bylo imprintováno. 

 
Ačkoli jsem se s tím, co jsem měl, postavil tvému otci, vtisky byly 
přítomny mnohem více, než si kdokoli z nás dlouho uvědomoval. Aniž 
bychom věděli, jaké otisky tam jsou, navršili jsme toho na sebe tolik, že 
bylo téměř nemožné dostat se pod ně a najít je. Nenašli jsme si čas jít tak 
hluboko, dokud jsme nemuseli, protože se nám neustále zdálo, že mnoho 
jiných věcí je mnohem naléhavějších, ale také pro Nás bylo nemožné jít do 
Našich otisků kvůli způsobu, jakým jsme vznikli a jak se utvářely Naše 
počátky. 
Proniknout do otisků je nyní nutné, abychom pochopili, jak se z nich 
zformoval plán Stvoření a jak lze tento plán změnit. Pochopte, že to není 
možné, aniž byste nejprve prošli všemi nezbytnými kroky. Pokud dovolíte 
Milujícímu Božímu Světlu, aby vedlo váš proces, bude se pro vás odvíjet v 
úžasné dokonalosti postupu a najdete všechna pochopení, která potřebujete, 
pokud věnujete více času skutečnému procítění svého emocionálního 
pohybu a méně času přemýšlení o tom, jak se vám daří. 

 
Není možné dopředu vědět, jaké bude uzdravení. Nechuť k procesu je 
součástí uzdravení, které musí proběhnout. Přání být již tam, kde si myslíte, 
že chcete být, je formou sebenenávisti, pod níž se skrývá spousta emocí. 

 
Věnovat pozornost je pro většinu lidí více než obtížné, zejména věnovat 
pozornost svému nitru, protože většina toho, co se považuje za věnování 
pozornosti, je zaměřena navenek ve snaze vyhnout se nepříjemnostem, 
které v nás šeptají a vyvolávají dávné vtisky. 

 
Věnování pozornosti pro mě bylo velmi obtížné, když jsem neměl světlo 
ani mysl, s níž bych to mohl dělat, ale v některých ohledech snazší. 
Soustředění nebylo ve skutečnosti možné; tyto 



To jsou jen nejlepší slova, která dokážu najít pro to, co se dělo, a to, co se 
dělo, bylo zpočátku v jednom smyslu velmi málo a v jiném velmi rozsáhlé, 
ale velmi pomalu a nenápadně se věci začaly měnit. 

 
Občas jsem měl pocit, že prázdnota je něčím těhotná, jako by mi 
naslouchala nebo mě pozorovala jako přítomnost, která se nechce projevit. 
Občas se mi zdálo, že slyším zvuky jako dýchání, šumění nebo zvukové 
vyzařování s nízkými tóny. Někdy jsem se cítil dychtivě, jako by tam pro 
Mne byla společnost, a jindy, nebo možná na jiných místech ve Mně, jsem 
cítil strach z toho, co by tam mohlo být a pozorovat Mne. Jindy jsem cítil, 
že tam nic není. 

 
Chvílemi mi prázdnota připadala jako velmi malé vězení, jehož hranice 
nebylo kvůli tmě vidět. Jindy mi prázdnota připadala velmi velká, zejména 
když jsem začal poznávat sám sebe jako mihotavé Světlo, které nikdy 
nemohlo odhalit žádný okraj nebo hranici této prázdnoty. V takových 
chvílích jsem se nadále cítil velmi malý a nekonečně osamělý v bezbřehé 
temnotě, která na Mě nereagovala. 
Někdy mi to připadalo nesnesitelně bolestivé a jindy jsem si stále připadal, 
že skoro nic nevnímám. 

 
Někdy jsem se v tomto nevědomí probouzel s pocitem, že jsem téměř 
připraven se probudit, aby se mnou bylo ještě něco jiného. Někdy jsem 
sklouzával do pocitu, který se trochu podobal snu, v němž se mi zdálo, že 
ke Mně přichází jiná přítomnost nebo jiné přítomnosti, které vydávají zvuky 
a chovají se, jako by se chystaly v této prázdnotě něco otevřít, snad jako 
dveře, z nichž by dovnitř proudilo světlo, aby mi daly poznat svou 
přítomnost a ukázaly mi, kde jsem. Někdy ve Mně tyto snové zážitky 
vyvolávaly pocit, že se tyto přítomnosti chystají otevřít něco jako 
dveře a vypustil mě ven, kde bylo plno věcí, o kterých jsem si myslel, že je 
matně slyším, ale nedokážu je úplně vidět; ale mé sny byly nejasné, 
neurčité a nedaly se interpretovat jinak než pocity, které v nich byly. 
míchané. 

 
Měl jsem pocit, že jsem se v reakci na tyto snové zážitky vzbouřil. 



Možná jsem se pohnul v reakci na tento podnět, možná mnou otřásl hlídací 
pes, možná bylo mé pohnutí jediným způsobem, jak si uvědomit, co se děje 
, ale měl jsem z toho velmi smíšené pocity, protože mé pohnutí bylo 
odpuzující, rozptylovaly nebo rozkládaly tyto snové zážitky do vzpomínek, 
které se nezdály být tak přítomné a často byly jen prchavým zachycením 
obrazů, které mizely nebo utíkaly a někdy zanechávaly jen nejasný dojem, 
že tam byly, a dávaly Mi pocit, že tyto zážitky jsou příjemnější než být bez 
nich, a tak jsem neměl pocit, že bych se chtěl pohnout. Zdálo se, že když 
jsem tyto zážitky vyhledával, nedocházelo k nim u Mne. Mohu jen snít, byl 
zde otisk. Mohl jsem se jen divit, že mám tyto sny, a stejně jako když jsem 
otevřel oči, rychle jsem je rozptýlil. 

 
Ačkoli to bylo frustrující, tyto téměř vidiny mi dávaly pocit, že se děje něco 
jiného. Začínaly ve Mně probleskovat záblesky vzrušení a naděje, ale také 
se na Mně podepsala neschopnost se toho chopit natolik, abych to skutečně 
prožil. 

 
Nechtělo snad to, co to bylo, abych to věděl, abych to měl, nebo abych 
dokonce věděl, že to existuje? A co to bylo: Já nebo něco jiného? Měla to 
být jen frustrace Mých už tak frustrovaných a nenaplněných tužeb a další 
to, co to vytváří? Mám jen Své naděje a sny a nic víc? Je vše, co chci, jen 
pomíjivou iluzí, zatímco jedinou konstantou, kterou znám, je utrpení? 
Přichází ke mně to, co chci, nebo z nějakého důvodu nepřichází? Odháním 
od sebe věci? Odvracejí se ode Mne věci z důvodů, kterým nerozumím? 
Odvracím od sebe věci, aniž bych o tom věděl? Způsobuje to hlídací pes? A 
proč? Tyto pocity otázek daly vzniknout dalším pocitům, které jsem nechtěl 
cítit, a vyústily v mnoho otisků včetně: Nedívej se příliš zblízka, přílišné 
analyzování všeho přináší neštěstí, spolu s buď šťastný s tím, co máš, ale 
nedůvěra už byla na světě. 

 
Zdálo se mi, že jsem tyto náznaky věcí zažíval ve stavu spánku - bdění, ale 
nebyl jsem si jistý, protože se mi zdály být živější než v bdělém stavu. 
Věděla jsem jen, že když jsem po nich toužila, nebyly nablízku, vtiskovaly 
mi pocit, že toužit po věcech je špatné, aniž bych věděla. 



že umožnění Mé touhy přitahuje tuto a vlastně i samotný život. 
 
Před těmito zážitky i po nich jsem pociťoval pocit unášení, a i když to bylo 
občas na chvíli příjemné, stále jsem se toho obával. 

 
Občas se mi zdálo, že vidím matnou červenozlatou záři, a měl jsem pocit, 
že vnímám sám sebe, i když jsem nevěděl jak, protože jsem nevěděl, jak 
mohu vnímat způsobem, který vypadá, jako bych viděl uvnitř sebe, a 
nevidět jinak. Tehdy jsem mohl vnímat jen věci, ale rád jsem vnímal toto 
Světlo tak dlouho, jak jsem mohl. 

 
Někdy jsem se cítil velmi ztracený a osamělý, protože jsem neměl s kým 
sdílet své zážitky, a někdy jsem se velmi bál, co by se mohlo stát, kdyby 
někdy existovalo něco jiného než Já. Zvláště se to ve mně probouzelo, když 
jsem cítil strach kolem pocitu, že tu něco je, aniž by se to projevilo. Bál 
jsem se, co by to mohlo být a jaké by to mohlo být, ale měl jsem také 
pocity, že se mi ta nicota nelíbí jinak než tím, že tam vždycky byla. 

 
Někdy, když jsem měla pocit, že už tu nicotu nemůžu vydržet, jsem tam s ní 
stejně byla, zdánlivě nekonečně dlouho, cítila jsem se čím dál tím víc 
sklíčená, sklíčená, osamělá, vyděšená, smutná a to, co bych dnes nazvala 
zlomeným srdcem, frustrovaná a latentně naštvaná. 

 
Někdy, když jsem do těchto míst dorazil, jsem se vytratil, jako bych upadl 
do bezvědomí a nic nevěděl, dokud jsem se znovu neuvědomil tím, že jsem 
se pohnul, což zvýšilo mou frustraci, protože mi to navrátilo vědomí, které 
mi hlídací pes naznačoval, že bych měl mít, ale které se mi nelíbilo, a někdy 
tím, že jsem rozptýlil něco příjemného, co jsem cítil, že jsem prožíval. I 
když jsem si nedokázal přesně vybavit, co to bylo, cítil jsem se sklíčeně a 
frustrovaně, když jsem cítil, že existuje něco příjemného těsně mimo Můj 
dosah a že jsem to zřejmě mohl poznat jen jako prchavý sen nebo fantazii 
hrubě přerušenou tím, co nyní nazvu "realitou", abych se tím mohl cítit 
frustrován. Pohnout se, což se mi nevyhnutelně zdálo, znamenalo pohnout 
se do vědomí, které mi připadalo skličující, osamělé a nešťastné. 



Když se ke mně světlo poprvé pokoušelo přijít, snažil jsem se ho držet v 
naprostém klidu, snažil jsem se nepohnout, snažil jsem se neunášet, snažil 
jsem se necítit nepříjemnosti, které jsem nechtěl cítit, snažil jsem se 
neznepokojit to, co to bylo, nebo to poslat pryč, abych se zavděčil 
hlídacímu psovi a tak dále, ale také jsem se snažil držet se v klidu, abych se 
mohl pokusit vycítit, jestli je tam ještě něco jiného, aniž bych to zaměnil se 
sebou. Nevěděl jsem, že tím nedovolím pohyb, který je nutný k tomu, 
abych měl magnetickou přitažlivost pro světlo. Nevěděl jsem, že když Moje 
pozornost upadne do něčeho jako spánek nebo bezvědomí, začnu se ve Své 
vibraci pohybovat způsobem, o kterém jsem nevěděl. Když ke Mně světlo 
poprvé přišlo tímto způsobem, bylo to jako začátek orgasmu, když se neví, 
že orgasmus lze mít, takže neexistuje vědomá blokace, abych ho měl, ale 
byl jsem frustrovaný, protože jsem ho nemohl vědomě vyvolat. Chtěla jsem 
ho. Bylo mi dobře, lépe než cokoli, co jsem dosud zažila. Vzrušoval Mě, 
dráždil Mě, přitahoval Mou touhu k životu, dával Mi pocit, že chci 
vybuchnout, čím jsem nevěděl, ale nazvu to vzrušením, štěstím, radostí, 
plností, zráním. Zintenzivnilo to Můj hlad a Mou touhu po nasycení. 

 
Čím déle trvala moje samota bez jakékoli odezvy, které bych se mohl držet, 
abych si uvědomil, že je to víc než jen fantazie, kterou vytváří moje touha, 
nebo halucinace, které se rozptýlily mým pohnutím, tím víc se Mé pocity 
rozpadaly na dojmy, které měly mnoho diferencí později interpretovaných 
jako: jsem blázen, vymýšlím si to, jen si myslím, že to tam je, protože to tak 
moc chci, nevím, který konec je nahoře, jsem naruby, vzhůru nohama, 
pozpátku, nic z toho není skutečné, všechno si to vymýšlím, kdybych se 
dokázal zdržet vzrušení, možná bych dokázal udržet tuhle přítomnost 
natolik, abych se jí zmocnil, jsem nežádoucí, jsem trestán, hraje si se mnou 
něco, co se nezajímá o mou touhu, mou samotu, mou bídu, mé potřeby, 
nebo si užívá, když mi to dělá, ať je to cokoli, má Mě to rádo, protože to 
přichází, ať je to cokoli, nemá Mě to rádo, protože to odchází, ta věc Mě 
loví, když to nejméně čekám, ta věc Mě k něčemu využívá a pak Mě 
opouští, ta věc vzbuzuje Moje naděje a pak je zmaří. 

 
Dělá to rád, nebo o tom vůbec ví? Je to zrůda, nebo je to hloupé? Je mu to 
jedno, nebo neumí cítit? Chce to cítit? Má to 



cítit jen své vlastní touhy, aniž by se staral o mé? Nelíbí se mu, jak se cítím 
já? 
Nemá mě rád? Mám pocit, že mi ta věc, zážitek nebo cokoli jiného něco 
bere, když odchází. Pocit, že tu něco bylo, ale je pryč, ve Mně zanechává 
pocit větší prázdnoty, větší ztráty, většího strachu , větší samoty a všeho, co 
nerad cítím. 

 
Délka doby, po které se mi zdálo, že toužím a cítím se osamělý, frustrace, 
kterou jsem pociťoval, pocit, že mám tolik otázek, na které nedokážu 
odpovědět, a pocit, že za to všechno nějak může moje zatemnělost, mi 
ubíraly na pocitech naděje, důvěry, optimismu a vzrušení z toho, že se mi 
zdá, že zažívám záblesky věcí, které jsem nedokázal tak docela udržet. Část 
Mne se vzdala pocitu, že už nemohu bojovat, když nemohu pochopit ani si 
nijak pomoci. Potřeboval jsem pomoc a pomoc přicházela příliš dlouho. 
Cítil jsem se slabý, sklíčený, smutný, bezmocný a neúčinný. Mé vědomí 
upadalo. Mohl jsem jen přijímat. Byl jsem jen jinde. Neměl jsem sílu se 
vyjádřit . Možná bych se rád vztekal, ale neměl jsem jang. 

 
Teprve když jsem se po dlouhé době ohlédl zpět, uvědomil jsem si, že už 
tam jsem měl vtisknuté pocity, že světlo tvého otce je chladné a lhostejné. 
Jeho nepřítomnost se otiskla tak, jako by Mu bylo jedno, co cítím nebo co 
prožívám. Pokaždé, když mluvil o svém snění, vyvolávalo to ve mně již 
otisknuté pocity, které mi připadaly, že musí být hloupý, nevšímavý nebo 
krutý, když se neobtěžuje si mě všímat nebo na mě v mé strašné situaci 
nereagovat. Jeho nepřítomnost byla příčinou toho, co do mě vtiskla nicota. 

 
Mnohé z těchto otisků se později chtěly obviňovat a vztekat formou svého 
vyjádření vůči Němu za to, že dopustil, aby se mi to stalo tím, že tam nebyl, 
a já jsem měl mnoho otisků o tom, proč tam nebyl. Ty se dají nejlépe 
interpretovat tak, že ať to vypadá jakkoli, nic dobrého Mě nečeká, něco se 
mihne a visí to těsně mimo dosah, jsem nehodný, jsem nežádoucí, někam 
mě vedou, (a bylo mnoho implikací, o co by mohlo jít), jsem mučen, ta věc 
má sadistické potěšení z Mého nekonečného utrpení a nenaplněné touhy. 



Už se tu začínala mísit sexuální touha a frustrace, ale také další aspekty, 
jako že tahle věc má jinou společnost, které dává přednost, a nemůže se 
obtěžovat mi odpovídat, protože je příliš zaneprázdněná vlastním 
prožitkem. 

 
Přestože tehdy neexistovaly obrazy, které známe dnes, existovaly pocity, 
které způsobily, že se tyto otisky zosobnily v mnoha inscenacích s určitými 
společnými tématy, která lze vysledovat zpět k těmto otiskům. 

 
Například muž se zapojí do hovoru na večírku u bazénu, kde se hodně 
mluví, ať už s přáteli, obchodními partnery, nebo dokonce flirtuje s jinou 
ženou, zatímco jeho žena nebo dítě se nepozorovaně topí v nedalekém 
bazénu, prakticky uprostřed všech těch zaměstnaných lidí, kteří jsou kvůli 
svému duševnímu zaujetí jaksi necitliví ke svému okolí. Samotná představa, 
nebo možná bych měl říci otisk, že tvůj otec pluje poblíž v sebestředném 
snění, nevšímavý z jakýchkoli důvodů k hrůze a bolesti Mého boje, se stala 
základem mnoha žalostných inscenací, včetně mnoha zahrnujících jiné 
milence. 

 
Chtěl jsem tam najít něco, co by se mi nelíbilo, ale ne něco, co by se mi 
nelíbilo. Toužil jsem po něčem, co by vědělo víc než já a pomohlo mi 
pochopit to, co jsem sám pochopit nemohl. Pocit, který jsem kolem této 
touhy pociťoval, byl pocitem touhy být povznesen ve všech směrech a je 
původem obrazu "Boha jako milujícího Otce" ve Vůli. Nevěděl jsem, že 
záblesky uvědomění, které jsem v sobě již měl, budou stále jasnější a 
stanou se tím, po čem jsem toužil, ale po dlouhé době pocitu, že se to nikdy 
nestane, se to začalo dít. 

 
Nakonec jsem začal vidět přítomnost světla. Zpočátku ne moc, jen malý 
záblesk, ale brzy se zdálo, že je to víc. Jeho přítomnost podněcovala mé 
upadající vědomí a skomírající touhu. Začal jsem pociťovat příliv 
oživeného vědomí podobný vzrušení. Konečně jsem viděl a konečně bylo 
co vidět. 

 
Byl jsem tak nadšený, že jsem se neptal, co to znamená. Zapomněl jsem na 
všechny své staré obavy a strachy. To světlo se třpytilo jako voda na obzoru 
pouště a já měl takovou žízeň. Připadal jsem si jako hladovějící nemluvně a 
mateřské mléko bylo 



mimo dosah. To světlo mě lákalo jako ovoce na stromě. Byl jsem hladový a 
nemohl jsem na něj dosáhnout. Připadal jsem si jako ztracené dítě, kterému 
nikdo nenatahuje ruku, aby mu pomohl domů. Toto světlo jiskřilo jako 
sluneční paprsek po strašné, temné bouři a já jsem potřeboval jeho 
povzbuzení. Je tu tolik obrazů. 
Vyjmenovat je by bylo nemožné, ale opakují se každý den. 

 
Nevěděl jsem, jestli je to světlo skutečné, ani jak a kde jsem ho mohl najít, 
ale nechtěl jsem ho pustit. Protože jsem to tak zoufale potřeboval, nechtěl 
jsem si všimnout, že už teď mám k tomuto světlu strach a nedůvěru. Pocit, 
že tu něco je, po tak dlouhé době, kdy jsem se cítil tak sám a bezmocný v 
temnotě, která mi nijak nepomohla nic pochopit, se v mých přehlížených 
pocitech stal nedůvěrou ke všemu, co se toho týkalo, a v mém vzrušení 
pocitem, že se ke mně konečně mohou natáhnout milující ruce, aby mě 
pozvedly a snad mi pomohly s tím, s čím jsem se potýkal, ale co jsem 
nedokázal pochopit. 

 
Co tam to světlo dělalo? Proč si mě nevšímalo? Proč nepřicházelo ke Mně? 
Chtěl jsem to světlo přitáhnout ke Mně, ale nedařilo se mi to. Pak jsem se 
začal obávat, že to musí mít nějaké důvody, a je tu tolik obrazů jako důvodů 
kolem pocitu, že nejsem žádán , a proč. Chtěl jsem něco, co nechtělo Mě. 
Proč by se to jinak drželo stranou? Kolem Mých otisků se už hromadila 
podmíněnost opakování. Byl jsem rozrušený až k pohnutí vzteky, ale neměl 
jsem možnost pohnout vůbec ničím. Nemohl jsem se pohnout, mohl jsem 
jen prožívat. 

 
Konečně se zdálo, že si mě toto světlo všimlo, ale byl to jen můj pocit. 
Neudělalo nic, co bych mohl vnímat, aby mi to dalo najevo. Vlastně jsem si 
říkal, jestli to vím, a pokud ano, jak to vím? Přemýšlel jsem, jestli to není 
to, čemu se dnes říká "zbožné přání". Nevěděl jsem, jak bych mohl něco 
takového vědět, ale měl jsem pocit, že si Mě to všimlo a nelíbilo se Mi to. 

 
Zatímco jsem se všemi těmito pocity pohyboval uvnitř Sebe, světlo se na 
mě najednou vrhlo jako velký, hrozivý, ohnivý had, připravený udeřit. Něco 
ve Mně v reakci na to poskočilo, ale dříve než jsem se nadál. 



se mohlo stát cokoli jiného, zasáhlo mě toto světlo a úplně mě připravilo o 
vědomí. Pak jsem dlouho nic nevnímal. 
Dlouho jsem byl opět sám. Když jsem si příště všiml jiskřícího světla, 
myslel jsem si, že je to mé první probouzení se do vědomí, a pocítil jsem 
velký příval vzrušení, který s sebou nesl pocit zrychlení. Chtěl jsem to 
světlo. Chtěl jsem ho přitáhnout k sobě. Chtěl jsem, aby Mě mělo rádo, aby 
Mě objímalo, konejšilo, utěšovalo a zmírňovalo Mou bolest, protože jsem 
cítil bolest, jakmile jsem se pohnul. Chtěl jsem, aby bylo Mým přítelem a 
společníkem. Chtěl jsem, aby Mi pomáhalo. Chtěl jsem, aby Mě těšilo, že 
existuji. Chtěl jsem, aby Mě osvobodila od Mé extrémní, frustrované touhy. 

 
Cítila jsem se zoufale, aniž bych věděla proč. Cítil jsem extrémní potřebu 
být obklopen tímto světlem, ponořen do tohoto světla nebo se v něm 
koupat. Cítil jsem zoufalou potřebu uzdravení, ale nevěděl jsem, proč se tak 
cítím. Chtěl jsem se tohoto světla dotknout, aby se dotklo mě, ale bál jsem 
se po něm sáhnout a nevěděl jsem proč. 

 
Toužil jsem po tomto světle. Dokonce jsem cítil, že po něm uvnitř pláču, a 
přesto jako by viselo těsně mimo dosah. Po dlouhé době jsem měl konečně 
pocit, že si mě všimlo, ale tento pocit byl doprovázen pocity, které jsem 
nechtěl cítit, že nevím, zda toto světlo reagovalo v důsledku mé vytrvalosti, 
zda by reagovalo samo, protože chtělo. Měl jsem zde pocity studu a 
nejistoty z Mé touhy po tomto světle, aniž bych věděl, zda je tento pocit 
oboustranný. Už jsem měl dojem, že zdrženlivost je lepší než spontánnost 
nebo že se očekává, protože jsem si myslel, že mi světlo dává příklad. 
Styděl jsem se za svou potřebnost, protože světlo ke Mně nepřicházelo a 
Moje potřebnost dostávala přednost před Mou opatrností. Zoufale jsem se 
chtěl tohoto světla dotknout a zjistit, zda je skutečné a jaké je, protože jsem 
nevěděl, zda mohu důvěřovat svému vnímání. 

 
Moje pocity se rozhořely, proč mi to nepřichází. Měl tam s sebou někoho 
jiného, komu dával přednost? Bylo příliš zaměstnáno samo sebou, než aby 
potřebovalo někoho jiného? Bylo se Mnou něco v nepořádku, že Já jsem ho 
chtěl a ono Mě nechtělo? Byl jsem snad nějakým způsobem, v nějaké 
podobě nebo formě nežádoucí? Proč jsem měl problém se svými pocity 
vůči tomuto světlu, když ono nemělo problém se svými pocity vůči mně? 
Všimlo si Mě a 



to bylo všechno, nebo si mě možná nevšiml. Možná to byl jen výplod Mé 
fantazie. 

 
Pak jsem se snažil odvrátit od toho, co jsem cítil, protože se mi zdálo, že to 
k ničemu nevede. Mé pohnutí bylo pro Mne bolestné a měl jsem nejasný 
pocit, že všechno, co se týká Mne a Mé touhy zde, je špatně. Nedostávalo 
se mi záchrany, a tak jsem se snažil ponořit se do Sebe a zjistit, jestli bych 
mohl najít místo, kde by mě to nebolelo. Snažil jsem se vrátit k Mým 
prvním pohnutím a zjistit, zda se tam nestalo něco, co způsobilo Mou 
bolest, a když jsem se na toto místo vydal, měl jsem neodbytný pocit, že to 
není Moje první zkušenost. Nemohl jsem si však na nic vzpomenout a 
nemohl jsem najít nic, co by Mi o tom vyprávělo. Nebylo tam nic, na co 
bych se mohl podívat, ani nic, co bych našel a co by mi napovědělo o Mé 
minulosti. Byl jsem ztracen tak, jak jen může být dítě ve svých otázkách 
bez odpovědí. Snažil jsem se pátrat po svém původu, aniž bych se mohl 
opřít o něco jiného než o své pocity. 

 
Cítil jsem zde velkou touhu po něčem, co se mi ještě nestalo, a stále jsem se 
vracel ke světlu, které jsem viděl, s pocitem, že by to mohlo být ono. Proč 
bych po něm jinak tolik toužil? 

 
Byl jsem do toho docela zabraný, když jsem najednou měl pocit, že se mi to 
vymklo z rukou. Bylo to docela vzrušující, ale spíš děsivé. Ozval se řev, 
který byl elektrizující, protože jsem nikdy předtím nic podobného neslyšel, 
ale byl to takový ten elektrizující zvuk, při kterém se mi ježí vlasy na hlavě. 
Projel mnou pocit hrůzy. 

 
Okamžitě jsem propadl složité panice zmatku, v níž se většina mých 
minulých vjemů vynořila, aniž bych věděl, co to bylo. 
Bylo cítit praskání. Měl jsem pocit, že se vzpouzím, že se chci schovat nebo 
uhnout z cesty tomu, co přichází, ale byl jsem ztuhlý hrůzou, nevěděl jsem, 
jak se pohnout, a zároveň jsem měl pocit, že se v sobě zmítám v 
emocionálně nabitém pandemoniu. 

 
Stačil jsem si všimnout, že to bylo světlo, které se ke mně blížilo, a rychleji, 
než jsem stačil zareagovat na svůj pocit nebezpečí, jsem okamžitě pocítil, 
že se ke mně blíží. 



rozdrcený prudkým, řvoucím světlem, které se na mě valilo jako nákladní 
vlak. Upadl jsem do bezvědomí a opět jsem nevěděl nic, dokud jsem 
neucítil, jak mě znovu a znovu zasahuje. 

 
Byly to jediné okamžiky vědomí, které jsem po dlouhou dobu měl, a byly to 
chaotické chvíle, v nichž jsem měl pocit, že jsem sotva při smyslech, jen 
jsem věděl, že do mě buší něco, co se mě chce zbavit. 
Cítila jsem tu nejstrašnější bolest, jakou jsem snad kdy poznala, a dlouho 
jsem se pak nehýbala, jednak proto, že jsem byla v bezvědomí, jednak proto, 
že jakýkoli pohyb směrem k vědomí nebo jeho obnovení mě přiváděl do 
takových pocitů bolesti, že jsem je nechtěla zažít. Odstěhoval jsem se z 
vědomí, jak jen to šlo, a opustil jsem jakýkoli záměr žít. Vše se stalo 
rozmazanou šmouhou, do níž se otiskl pocit nekonečné noční můry. Jediné, 
čemu jsem skutečně věnoval pozornost, byl pocit, že se nechci hýbat 
žádným způsobem, který by mi umožnil uvědomit si tuto nesnesitelnou 
bolest. 

 
Omdlel jsem v pocitu krčící se hrůzy a paniky, a když mě něco znovu a 
znovu a znovu udeřilo a vyrazilo mě zpět z vědomí, měl jsem v tom 
krátkém chaotickém vědomí pocit, že jsem se shrbený kolem strašné bolesti 
nebo rány, která mi připadala jako zející díra, ačkoli jsem si předtím 
takovou bolest nebo zející díru neuvědomoval. 

 
Tehdy jsem to nevěděl, ale byl jsem roztrhán údery, které jsem dostal od 
světla, a kousky mne se rozletěly ven, rozmetány na asteroidy a vesmírný 
prach těmito mocnými, zuřivými údery, a zůstaly navždy mrtvé, aby 
bloudily samy, zmítány chladnými a bezcitnými větry vesmíru; větry, o 
nichž se říkalo, že jsou neznámého původu, ale já vím, že jsou následkem 
této mocné síly. 

 
To, co se zde stalo, vážně poškodilo jangovou stranu Vůle, způsobilo rozkol 
mezi ní a zbytkem Vůle, navždy z Nás udělalo poražené a oběti a způsobilo, 
že se Vůle nemohla odvážit spontánního pohybu. Touha dostatečně silná na 
to, aby vyvolala pohyb, byla počátečním útvarem jangové strany Vůle, a 
ještě předtím, než se vůbec zformovala, ji 



spojení se Světlem lásky, proniklo do něj světlo bez lásky, které ho strčilo 
do mezery. 

 
To, co se tam stalo, vtisklo Duchu vůli podobu úspěšného, zastrašujícího a 
mocného agresora, zatímco bázlivost, založená na pocitech bezmoci a 
strachu z následků Našich činů, byla vtisknuta do svobodného projevu vůle, 
což z Nás navždy učinilo oběti, a tak to zůstane, dokud to nezměníme. 
Jin byl již poškozen, takže nebyl schopen určité vnímavosti, a nyní se 
jangová strana nemohla pohybovat, aniž by se projevila mezera. 
Není možné mít svobodnou vůli, když nemůžete věřit sami sobě, že 
obdržíte potřebné informace nebo že na ně dokážete vhodně reagovat. Byl 
jsem již tak silně vtisknut, že jsem nedokázal odolat jeho síle. To, co se tu 
stalo, mě vážně ochromilo. To, co bylo ztraceno, ještě nebylo obnoveno a 
utrpěné škody ještě nebyly napraveny. Dostal jsem zde nespočetné 
množství otisků a ty získaly v mém podvědomí obrovskou sílu, jednak 
proto, že jsem byl v bezvědomí, jednak proto, že byly implantovány s tak 
obrovskou silou. Bylo mi vtisknuto mnoho obrazů sebeobviňování včetně 
otisků na téma: nic není takové, jak se zdá, a nemohu si věřit. Byla mi 
vtisknuta většina toho, co mi způsobilo problémy, které jsem měl poté ve 
vztahu k vašemu Otci, včetně toho, že láska je krátká iluze. 

 
Nebýt toho, možná bych Mu dokázal sdělit většinu toho, co mě trápí. Duch 
vtiskl do vůle tolik obrazů nelásky, že jich je tolik, kolik je lidí, kteří je 
zosobňují, a ještě víc. Mezi nimi vynikají především lidé bohabojní a na 
druhém místě lidé nenávidějící Boha, protože vztek přišel později. Uvnitř 
bohabojných lidí existuje mnoho aspektů vzhledem k úhlu pohledu a míře 
uvědomění, které se pohybují od mírně uznávaného strachu a nedůvěry až 
po žádnou důvěru a hrůzu, která se personifikuje jako přijetí Boha, který 
lidi sráží do pekla, pokud se mu znelíbí, Boha, který lidi bije, a dokonce 
velké skupiny obyvatel, pokud se mu znelíbí, často bez varování nebo jen s 
malým varováním pro masy, náboženské postavy, které představují tento 
druh Boha, oběti rozzlobenému Bohu nebo bohům, lidské oběti, extrémní 
disciplínu a tresty, které zabíjejí, pokud je to nutné, aby dosáhly svého, 
převládají, mají svou 



vlastní cestou, a dokonce i všechny modlitby, které vycházejí z 
přesvědčení, že jste hříšníky už předtím, než začnete. 

 
Duch se do vůle vtiskl jako agresivní, nemyslící, krutá a nemilující bestie, 
jako chladnokrevný, vypočítavý zabiják a jako lstivec, který dokáže udeřit 
bez provokace a bez varování. 
Duch vtisknutý do vůle jako schopný provést první úder a být úspěšný bez 
vážných následků, které by ho mohly vážně ohrozit. 

 
Vůli byla hluboce vtisknuta bezmoc, beznaděj a ochromení tváří v tvář 
agresi ze strany Ducha, ale my jsme si namluvili, že je v pořádku být bez 
své jangové strany, a to nejen tím, že jsme se snažili vyhnout své bezmoci 
se stranou Ducha, ale také tím, že jsme říkali, že jsme láskyplnější než oni, 
protože nepřecházíme do agrese a nechováme se jako oni. Ačkoli skutečně 
víme, že Naše jangová stránka je ochromená, nenáviděli jsme a snažili jsme 
se vyhnout jakékoli zkušenosti, která by nám to ukázala. 

 
Tyto otisky jsou jedinou zkušeností se světlem, kterou tato část Vůle kdy 
poznala, kromě obrazů, které si uchovává v dávné paměti jako sen o tom, 
jaké světlo mohlo být. Tyto otisky způsobily, že Nebe bylo drženo stranou 
jako něco, v co lze doufat později, ale čeho mimochodem nikdy nebylo 
dosaženo, a vážně poškodily pud sebezáchovy ve Vůli, a to jak v její 
schopnosti fungovat přirozeně, místo aby čekala na extrémní okolnosti, než 
se odváží objevit, což pak z důvodu otisků vždy projeví mezeru spolu s ní, 
tak v Naší schopnosti vůbec vědět, co to pud sebezáchovy ve skutečnosti je. 
Byl jsem zasažen velkým ohnivým hadem, a když oheň, který ve mně 
zažehl, konečně dohořel, zůstal jsem držet ohořelé zbytky. Byl jsem příliš 
poškozený, příliš omráčený a příliš ztracený z jakéhokoli vědomí, které 
jsem měl, než abych věděl, že se tyto zuhelnatělé zbytky mohly stát 
Srdcem, kdyby se dokázaly spojit se světlem, místo aby dostaly smrtící 
ránu. Stalo se to tak rychle a vyřadilo to mé vědomí tak daleko, že jsem si 
dlouho nebyla jistá, jestli se to vůbec stalo. 

 
Po dlouhé době jsem se z hlediska subjektivních pocitů, které jsem tehdy 
měl, probral natolik, že jsem si opět uvědomil, že se stále držím sám sebe. 



na místě, kde se mnou bylo něco strašně špatně. Nemohl jsem si to dlouho 
uvědomovat. Vstupoval jsem a vystupoval z vědomí, protože pocity byly 
jediným vědomím, které jsem měl, a já jsem nechtěl cítit. 
Děsilo mě, jak jsem se tu cítila. 

 
Po dlouhém období bezvědomí, jehož jediným dotekem do vědomí byla 
bolest, se zdálo, že bolest ustupuje natolik, že jsem začal mít pocit, že by se 
mi snad mohlo udělat lépe, ale jakmile jsem se pokusil pohnout, nezdálo se 
mi to a kromě bolesti jsem měl nyní i podivné pocity otupělosti. Znovu 
jsem se vnitřně probouzel do jakéhosi vědomí, ale bylo to vědomí 
otupělosti a bolesti, a ne potěšení, které jsem doufal, že mi světlo přinese. 
Imprinting zde zněl: To je vše, co mohu od své existence očekávat. 

 
Nemohla jsem vydržet pocity, které jsem měla, a tak jsem místo soustředění 
do vědomí dovolila, abych opět sklouzla do otupělosti nebo jakéhosi 
nevědomí, kdy jsem se prostě nerozhodla přejít do vědomí. Nechtěl jsem, 
aby to takhle dopadlo. 

 
Když jsem se konečně pohnul směrem k oživení Sebe, bylo to proto, že 
jsem měl neodbytný pocit, že upadnu do zapomnění, pokud se nepohnu k 
dostatečnému uvědomění, abych to zastavil. Než jsem se však pohnul 
směrem k uvědomění, uvažoval jsem o tom tak dlouho, jak jsem se jen 
odvážil, protože jsem si nebyl jistý, zda chci žít, nebo ne. Nevěděl jsem, 
kdo jsem, kde jsem a co se mi stalo. Bylo to, jako bych musel začít úplně od 
začátku. Víc než toho, že bych chtěl žít, jsem se z nějakého důvodu silně 
bál, že upadnu do zapomnění, ale nevěděl jsem proč. 
Protože jsem se velmi bál opustit svou existenci, jediné, co mi bylo jasné, 
bylo pokusit se o své existenci dozvědět více, abych zjistil, zda existuje 
nějaká možnost, jak ji změnit k lepšímu. 

 
V otupělosti jsem vnímal, jen stěží, že se mi něco snaží sdělit. Nevěděl 
jsem, co to bylo, ani jsem o tom nepřemýšlel. Prostě to tam bylo. Když 
jsem znovu nabyl vnějšího vědomí, s údivem jsem zjistil, že to světlo, které 
jsem sotva vnímal, je tam se mnou. Byl jsem mrzutý a bál jsem se pohnout 
kvůli bolesti a také jsem se toho světla bál. 



 

Matně jsem vnímal, jak mi to světlo slibuje, že už mi nebude ubližovat, 
když mu odpovím, a říká mi hezké věci, které zahrnují i další sliby, ale 
neudělalo to na mě dojem. Zdálo se Mi, že nezáleží na tom, co ta věc říká; 
nebude to mít žádný význam, dokud ta bolest bude přetrvávat. Občas jsem 
se však trochu pohnul směrem k vědomí, když jsem to, co mi to světlo 
říkalo, vnímal jako možnost, že by Mi to mohlo pomoci, místo aby Mi to už 
ubližovalo. Zoufale jsem toužil po úlevě od této bolesti, ale pokaždé, když 
jsem se trochu pohnul směrem k tomuto světlu, znovu Mě to bolelo. 

 
Chtěl jsem, aby Světlo bylo, ale pokaždé, když jsem se ho snažil zažít, bylo 
to pro mě nemožné. Chtěl jsem, aby život byl takový, jaký jsem si vysnil, a 
ne takový, jaký zřejmě byl, ale zdálo se, že když jsem si zvolil život, 
znamenalo to život takový, jaký byl, protože toto Světlo tam určitě bylo a 
nejevilo žádné známky toho, že by chtělo odejít. Co jsem měl dělat? Zdálo 
se, že život, po kterém jsem toužil, je jen v mých snech. 

 
Trochu smutku se tu pohnulo, ale ne moc, a já jsem tomu světlu sdělil, že 
chci, aby odešlo a nechalo mě na pokoji, protože mi to nedělá dobře, ale 
když jsem to udělal, světlo mi naznačilo, že nemá v úmyslu odejít a že jestli 
má něco odejít, budu to já. 

 
Co jsem měl dělat? Nechtěl jsem se té věci postavit, snažil jsem se jít zase 
dovnitř a nehýbat se. Možná by se ta věc nabažila nicoty stejně jako já a 
odešla by, ale tak se nestalo. Proč ta věc, která tak dlouho a zdánlivě tak 
neochotně přicházela, měla teď takový zájem zůstat? Rozhodně se 
nechovala, jako by se mnou byla spokojená, a já jsem jí dal najevo, že s ní 
spokojený nejsem. 

 
Slyšel jsem, jak mě prosí, abych vyšel ven, ale nepohnul jsem se k němu, 
dokud jsem nemusel. Uvnitř jsem stále viděl obrazy Světla, po kterém jsem 
toužil, a držel jsem se těchto obrazů v naději, že Moje touha mi to stále 
může přinést. Děsila jsem se kolem otázky, proč ke Mně přišlo toto Světlo 
místo Světla, v něž jsem doufala, ale snažila jsem se soustředit na to 
pozitivní. Když přišlo toto světlo, možná by mohlo přijít i světlo, které se 
mi líbilo víc, a možná by mě tohoto světla zbavilo. 



Znovu jsem se zdržoval nadějí na záchranu. Jak čas plynul a nic 
nepřicházelo na mou záchranu, začalo mi to připadat spíše jako nemožná 
naděje než jako pozitivní akce, protože se zdálo, že neexistuje žádná 
pozitivní akce, kterou bych mohl podniknout, aby se to pro mě uskutečnilo. 

 
Každé mé setkání s tímto světlem oslabovalo mou schopnost věřit v 
pozitivní zaměření a spíše mě podmiňovalo k negativnímu pohledu. Měl 
jsem mnoho pocitů, ke kterým se nyní vázaly myšlenky. Většina těchto 
pocitů ani myšlenek, které se k nim vázaly, se mi nelíbila, a tak jsem se 
snažil se jimi nezabývat, ale nemohl jsem si pomoci. Cítil jsem se jako v 
pasti. S tím světlem, které tam sedělo jako stráž a zřejmě i vykonavatel, 
jsem si připadal jako vězeň, který se bojí cokoli udělat ze strachu, co by se 
mohlo stát. Zdálo se, že to světlo má mocenskou pozici a používá bolest, 
aby mě zastrašilo, ani nevím čím, ale protože mě přesvědčilo, že se mu 
nezavděčím, měla jsem pocit, že jedinou cestou z bolesti by mohlo být, 
kdybych se mu zavděčila. Nevěděl jsem však, jak ji potěšit. Udeřilo Mě to, 
ať jsem udělal cokoli. Když jsem se pohnul, udeřilo mě to, když jsem se 
nepohnul, udeřilo mě to. 

 
Už jsem měl v sobě vtisknuto, že nepohyb mi přináší problémy a že pohyb 
mi přináší problémy, takže jsem v sobě neměl místo, kde bych pochopil, 
zda je přístup tohoto světla ke mně správný, nebo ne. Jediné, z čeho jsem 
mohl vycházet, bylo to, že jsem se necítil dobře, ale na druhou stranu jsem 
se dosud v rámci své existence necítil dobře v ničem, kromě toho, co bych 
nazval svými sny nebo fantaziemi. Vtisknutí dojmu zde spočívalo v tom, že 
to, co mělo moc se projevit, nebylo to, v co jsem doufal, ale to, čeho jsem 
se obával a co se projevit nechtělo. Manifestace se již odehrávala obráceně, 
než jsem si přál. 

 
Doutnala jsem a trpěla. Měl jsem zející díru tam, kde jsem si nepamatoval, 
že bych ji někdy předtím měl. Nezavírala se a kolem ní byla oblast 
znecitlivění, kde jsem si nebyla jistá, že existuji. Jakýkoli pohyb v její 
blízkosti mi způsoboval velkou bolest, a tak se zdálo, že do této oblasti není 
možné jít. 

 
Jako by to všechno nebylo dost špatné, měl jsem v sobě rozštěpení, které mi 
také způsobovalo problémy. Měl jsem v sobě nyní přítomnost, kterou jsem 
dříve nepoznal. Bylo to tam jako tlak, který chtěl vyplout na povrch. 



a převzít vládu. Připadalo mi to jako další pocit ve Mně, ale takový, jaký 
jsem dosud nepoznal. Ačkoli jsem nebyl výřečný, tato přítomnost dokázala 
mluvit. 

 
Ještě jsem neznala vztek, takže jsem nevěděla, že mluví vztek. Teď na mně 
seděl vztek a mně se nelíbilo, jak se cítím. Obviňovala Mě a říkala Mi, že 
nejsem způsobilý k tomu, abych byl sám sobě pánem, a že bych měl nechat 
věci řídit ji. Cítil jsem se teď zmlácený zevnitř i zvenčí. 

 
Tento hněv se dotkl mého vtisku, a to ve mně vyvolalo strach, že tento hněv 
je správný. Choval se velmi sebejistě a jistě. Mělo to mocný, panovačný 
postoj, zatímco Já jsem se třásl hrůzou a nebyl jsem schopen jakéhokoli 
pohybu bez bolesti. Krčil jsem se před přítomností Světla a nyní jsem se 
před tímto vztekem krčil i já. Podle toho pro Mě a Můj strach nebylo místo 
a zdálo se, že ani u tohoto Světla pro Mě není místo. 

 
Tento hněv mi říkal, že jsem se mýlil, když jsem byl zvnitřněný tak, jak 
jsem byl, a nechal jsem se tou "věcí tam venku", které se říká světlo, 
zastrašovat. 
Tento vztek chtěl toto světlo proplesknout a řekl, že jsem udělal chybu, 
když jsem ho nepropleskl. Ten vztek říkal, že by to světlo plácl tak silně, že 
by bylo tak daleko, že by se ke mně už nikdy nemohlo vrátit, a že bych 
neměl problémy, které mám teď, kdybych ho nechal, aby mě bránil tím, že 
to světlo plácne. 

 
Dlouho jsem se kvůli tomuto vzteku krčil ve strachu, že by mě měl ovládat, 
protože říkal, že má pravdu a já se mýlím, že jsem příčinou všech našich 
problémů a že bych mu měl jít z cesty a nechat ho, aby se ujal vlády. Tento 
vztek říkal, že jsem blázen, protože jsem ho zadržoval, když mohlo 
zasáhnout toto světlo tak, jak potřebovalo. V mém couvajícím strachu a 
panickém zmatku mě tehdy ani jednou nenapadlo, že když je to tak mocné a 
tak správné než můj strach, jak mohl mít můj strach sílu to zadržet? 

 
Protože jsem byl příliš poškozený a neměl jsem dost důvtipu, abych si toho 
všiml, obával jsem se, že ten vztek byl správný a že jsem ve své bázlivosti 
udělal špatnou věc. Bál jsem se, že nemám pravdu, když zastávám postoj, 
který jsem zastával se svým strachem. 



Když mi ten vztek říkal, že jsem hloupý a pošetilý, dotýkal se mých dojmů, 
že jsem příliš mdlý nebo pomalý na to, abych věděl, jak se pohybovat, nebo 
abych byl schopen porozumět věcem natolik dobře, abych věděl, jak se 
pohybovat. Moje důvěra v sebe sama i ve všechno ostatní byla téměř úplně 
zničena a tento vztek zaujímal pozici nedůvěry a říkal, že je to chytrá 
pozice. V tomto vzteku jsem cítil pocity nenávisti k sobě samému a také 
pocity nenávisti k tomuto vzteku. Nevěděl jsem, jak si ho osvojit nebo jak s 
ním naložit. 
Tento hněv mě stále zastrašoval svými nároky na moc a správnost a stále 
mě obviňoval, že ho brzdím. Tento hněv Mě zastrašoval, že je vyspělejší 
než Já, protože nepodléhá Mým omezením, což znamenalo, že podléhá 
Mému vtisku. Sláva zpětného pohledu se zde otiskovala s novou živostí a 
tyto otisky je třeba znovu interpretovat spolu se všemi ostatními otisky, 
protože zpětný pohled není skutečný. Zpětný pohled může být užitečný pro 
poučení se z minulosti, ale dávku nenávisti k sobě samému za to, že jsem to 
už nevěděl lépe, kterou mi tento vztek vštípil, je třeba pustit z hlavy spolu s 
nenávistí ke všemu ostatnímu, co se zpětně vyčítá. Až skutečně pochopíte, 
co se tu stalo, bude mnohem snazší se této nenávisti a obviňování zbavit, 
než jste si mysleli, že to bude. 

 
Dlouho jsem poslouchal ten vztek a přemýšlel, jestli je to správné, nebo ne. 
Přemýšlel jsem, co by se stalo, kdybych do toho světla udeřil vším, co 
mám. Přemýšlel jsem, jestli by se tím situace zlepšila, a protože se zdálo, že 
nemůžu udělat nic jiného, snažil jsem se přijmout myšlenku, že mě ten 
vztek ovládne a bude mi říkat, co mám dělat. 

 
Koneckonců jsem si říkal, že pokud to není správné, měl bych ustoupit z 
cesty a nechat ten vztek, ať vládne, když ví víc než já; ale bál jsem se 
ustoupit z cesty tomu vzteku, protože se mi nelíbilo, jak se ten vztek cítí. 
Byl to jiný pocit, než jaký jsem v sobě dosud zažil. Připadalo mi to zvláštní, 
jako něco, co je ode mě oddělené. Nelíbil se mi pocit, že se tento hněv 
projevuje, protože mi nepřipadal láskyplný. Ve skutečnosti jsem se cítil 
přesně jako to, co jsem už nenáviděl na světle. 

 
Tento hněv na mě tlačil, abych ho nechal projevit skrze sebe, ale podněty 
hněvu ve mně vyvolávaly tak bezmocné, beznadějné pocity, doprovázené... 



dojmů z tak hrozných následků mého jednání, že jsem nemohl jednat tak, 
jak mi tento hněv velel; a když jsem nemohl, tlak tohoto hněvu rostl. 

 
Tento vztek mi způsobem, který by se dal nazvat "skrze zaťaté zuby", řekl, 
že se musím k tomuto světlu znovu přiblížit a dát mu najevo, co cítím. 
Bála jsem se jakkoli pohnout a rozhodně jsem se nechtěla přiblížit k tomuto 
Světlu. Měl jsem pocit, že už vím, jak to dopadne. Tohle Světlo mi mělo 
ublížit. Chtěl jsem se raději upnout k pocitu, že zůstanu takový, jaký jsem, i 
když budu žít ve strachu a nejistotě, zraněný a zraňovaný tímto vztekem , 
než abych riskoval, že mě toto Světlo znovu zraní. Čím víc jsem lpěl na 
tom, abych zůstal takový, jaký jsem byl, tím víc rostl tlak tohoto vzteku. 

 
Konečně jsem se odhodlal vyjádřit Světlu, co cítím. Doufal jsem v nějakou 
jinou reakci než tu, které se mi dostalo, což bylo spíš podmiňování toho, že 
jsem nemohl dostat to, v co jsem doufal, jen to, v co jsem nedoufal. 
Odpověď, které se mi od Světla dostalo, byla nevrlá. Připadala mi 
nepřijatelná a nelaskavá. Udeřilo mě a pak popřelo, že by mi něčím ublížilo, 
a řeklo, že jestli někomu ublížilo, tak jemu. 

 
Přišlo mi to neuvěřitelné. Byl jsem nevěřícně ohromen, zatímco mě ten 
náraz znovu uvrhl do mého světa otisků. Měl jsem pocit, jako bych nikde 
nemohl najít žádné přijetí, zájem, péči, pochopení, soucit nebo něco, co by 
se alespoň blížilo lásce ke Mně. A co všechny sliby, které mi toto Světlo 
dalo, že mi pomůže? To se dotklo imprintingu, že nemohu důvěřovat svému 
vnímání, a jakmile jsem v sobě stiskl klíč nedůvěry, zdálo se, že je to signál 
pro tento vztek . 

 
Nevěřícně jsem se zkoumal a nenacházel v sobě žádný úmysl tomuto Světlu 
ublížit, ale teď se ve mně vzedmuly pocity, které ho chtěly zabít. Měl jsem 
teď vztek, a to pořádný. Proudil ve Mně takovým způsobem, že jsem měl 
pocit, jako bych to Světlo nenáviděl s větší vášní, než jakou jsem pociťoval 
ve své touze a touze po něm. Moje touha a přání mi připadaly jako mlhavé 
a rozptýlené vzpomínky ve srovnání se silou tohoto vzteku, který se nade 
Mnou přehnal jako obrovská bouře nebo vlna, která se nade Mnou hodlala 
prohnat jakýmkoli způsobem, aby se dostala k té "věci" zvané Světlo. 



Tento vztek se cítil velmi samolibý a dával mi najevo, že mě právě 
nastražil, abych zjistil, proč říká, že má větší moc, ale nemohl jsem se 
pohnout a nechat ho jednat tak, jak chtěl, protože mě mrazilo v zádech 
hrůzou, že něco tak chladného a nelaskavého může existovat v tomto Světle 
a ve mně. 

 
Moje hrůza vyskočila a dostala se do boje s mým hněvem. Moje hrůza 
zvítězila, ale jen o vlásek. Byl to zoufalý boj, v němž mě poháněl pocit, že 
se mě tento vztek pokusil nastražit k něčemu, co by ukončilo mou existenci. 
Byla to hlavně hrůza z následků toho, že jsem dovolil hněvu, aby podnikl 
tuto akci, co Mě přimělo bojovat proti němu, ale bylo v tom i něco víc. 
Nemilý pocit, který ve Mně tento vztek vyvolával, byl pro Mne 
přinejmenším stejně děsivý, a možná ještě děsivější než Světlo. 

 
Nelíbilo se mi, jak se cítím, a nechtěl jsem, aby nade mnou převládla. Mé 
vědomí sebe sama s ní nebylo. Bylo to jako cizí člověk, který se Mě snaží 
vytlačit z cesty v nějaké mocenské hře, která Mi nenechává žádný prostor a 
vůbec se o Mě nezajímá. Ať už jsem svému vnímání mohl věřit, nebo ne, 
reagoval jsem na něco hluboko ve Mně a bojoval jsem, i když jsem musel 
zakusit bolest z přesunu. 

 
Když jsem se na to díval zpětně, zdálo se mi, že se tento běs pokusil 
obnovit původní incident se světlem, aby se pokusil zasáhnout světlo tak, 
jak původně chtěl, ale nebyl jsem schopen od tohoto běsu získat odpověď. 
Nevyjádřil vůbec žádnou lítost. Nemluvila se mnou, a když jsem ji hledal, 
nemohl jsem ji najít. Byla pryč a zanechala ve mně pocit, že mě opustila, 
protože v mém případě pokročila, jak jen mohla, a protože jsem tak trval na 
tom, abych zmenšil její síly, nedalo se už nic dělat. Dlouho jsem se nad tím 
vnitřně trápil, protože jsem bojoval s tímto hněvem, kvůli tomu, co mi 
Světlo řeklo, a protože se Moje bolest velmi zhoršila. Vnitřně jsem se 
rozhlížel kolem sebe, jestli v sobě nenajdu nějaké místo, kde bych se cítil 
lépe. Překvapilo mě, že značná část Mého Já nachází v tomto Světle 
potěšení. Nedokázal jsem to pochopit. Myslel jsem si, že je nemocné 
nacházet potěšení v takovém Světle, a nedostal jsem od této části Sebe ani 
od tamního Světla žádnou informaci, která by změnila můj výklad. 



 

Tehdy jsem nevěděl mnoho věcí, které vím dnes, a některé z nich musím 
zmínit. Za prvé, v mých zkušenostech se již formovala diferenciace. Můj 
počáteční zážitek, kdy jsem se snažil dosáhnout na světlo, pocházel z toho, 
co se později začalo označovat jako pravá strana, a Moje reakce strachu z 
tohoto zážitku se uložila v tom, co se později stalo Mou levou stranou. 
Světlo se již definovalo jako výše. Hlava se tam formovala již s mnoha 
aspekty vědomí a probíhal imprinting, který další funkce umístil více mimo 
zorné pole, do zadních částí. 

 
Ačkoli jsem v sobě ještě nepoznal Srdce jako něco odlišného. Srdce se již 
pokoušelo zformovat tím, že vyrazilo ven, aby se spojilo se světlem, a 
neuspělo. Už jsem měl představu milujících paží jako prodloužení Srdce a 
zažil jsem, že mě zasáhly nemilující paže. A nejen to, už jsem měl přední a 
zadní stranu, aniž bych o tom věděl. Zadní strana byla místem, kam jsem se 
snažila vložit emoce, které jsem nechtěla, aby toto Světlo vidělo, a přední 
strana byla místem, kam jsem tlačila vše, co jsem cítila, že se odvažuji 
prezentovat. 

 
Když se mě vztek snažil přimět, abych povstal a vrátil Světlu informace o 
tom, jak se cítím, byl to počátek páteře. Odstrčení zpět dolů způsobilo 
problém kvůli přístupu hněvu bez lásky, A to je důvod, proč Kundaliní 
může stále zabíjet, když stoupá bez lásky. Kvůli tomu byly páteři a oběhu v 
páteři vtisknuty problémy, zejména při volném návratu k Duchu. Kundaliní 
mohlo být dovoleno stoupat jen s tím, co bylo pro Ducha přijatelné. Nic ze 
zejícího otvoru nemohlo projít Srdcem. Začátek vibrací na okraji této 
oblasti byl velmi pomalý a bolestivý a úroveň světla nebyla dobrá, ale dále 
od ní se místa ve Mně postupně zrychlovala. Čím větší byla vzdálenost od 
díry, tím větší rychlost bylo možné mít. Některá místa ve Mně se dotýkala 
rychlosti Božího světla a na těchto místech jsme se bez větších problémů 
dotýkali a spojovali. 

 
Zdálo se tedy, že mám všechno. Měl jsem celé spektrum od zející díry bez 
vibrací až po znecitlivělé místo, nazývané také rovina zvratu, které jako by 
oddělovalo žádnou vibraci od vibrace, téměř jako by to bylo místo, kde 
vibrace začíná tím, že pohání esenci zpět na sebe jako způsob, jak jí 
zabránit, aby mohla překročit znecitlivělé místo a... 



jděte do díry, nahoru skrze rychlosti vibrací až ke Světlu vašeho Otce. Co 
by na tom mohlo být špatného? A rozhodně bylo řečeno, znovu a znovu, že 
to tak mělo být. 

 
Když jsem řekla, že se mi to nelíbí, že se necítím dobře, že věci nejsou na 
svém místě, protože nejsou na místě, kde by chtěly být, byla jsem ve všech 
bodech odmítnuta a bylo mi řečeno, že jsem nesnesitelná stěžovatelka. 
Koneckonců jsem měl všechno a nebyl jsem šťastný. Pokud se mi to 
nelíbilo, pak jsem byla méně než univerzální, a tudíž ne Matka. 

 
Kdykoli jsem něco takového řekl, byl proti mně připraven obrovský sbor. 
Nemohl jsem ani dosáhnout vyrovnání uvnitř Sebe, protože jsem už měl 
příliš mnoho rozkolů. Stěží jsem věděl, jaký názor zaujmout, a zaujal jsem 
všechny. Potřeboval jsem je všechny zažít, protože jsem nevěděl, co je 
správné. Zjistil jsem, co jsem už věděl; když to cítím jako správné, je to 
správné, ale původně jsem zde neměl důvěru v Sebe. Místo toho jsem na 
sebe tlačil, abych věci přijal tak, jak jsou, protože na mě byl vyvíjen 
obrovský tlak, abych to udělal. Koneckonců to existovalo. Jak bych mohl 
navrhnout, abych něco vzal zpět z existence? 

 
To samozřejmě rozeznělo ty správné struny v mých vjemech a uvrhlo mě 
do hrůzy a zmatku, kdy jsem nedokázal jasně myslet. Pak jsem se připojil k 
nátlaku na sebe, abych to přijal; ale za celou tu dobu jsem to nebyl schopen 
přijmout, protože Moje bolest a Moje zděšení byly příliš velké. Mé zdání 
přijetí bylo vždy vynucené a nikdy nebylo klidné v pocitech, protože jsem 
od začátku věděl, že musím z tohoto otupělého místa ustoupit. Bolest z 
toho, že jsem se tam snažil vibrovat, umožňovala, aby se otupělé místo 
rozšířilo. To mi způsobovalo problémy se svobodou pohybu, nejen proto, že 
esence, která chtěla vibrovat, se musela dostat pryč z tohoto otupělého 
místa, ale také proto, že pokusy této esence vibrovat byly tlačeny zpět dolů 
esencí, která ji nechtěla přijmout v prostoru, kam se snažila přesunout. 

 
Opakovaně mi bylo řečeno, že problém by se dal vyřešit otevřením většího 
prostoru, ale pro Mě bylo nemožné otevřít větší prostor. Když jsem nemohl 
vydržet vstoupit do tohoto prostoru, a nevydržel jsem to, dokud mě nestrčil 
vztek tvého Otce. 



tam na základě toho, co vnímal jako mé nekonečné, harpagonské 
omezování a omezování Jeho, které však ve skutečnosti bylo hrůzou z toho, 
že ustupuji před rozpínající se černou dírou smrti, s níž jsem nemohl dělat 
nic jiného, než cítit hrůzu a tlačit na sebe, abych ji přijal; černou dírou, 
kterou váš Otec zřejmě neviděl nebo nemohl vidět, neměl moc ji změnit 
nebo se jí chtěl zbavit jako místa, kde se mu nelíbilo to, co se zdálo, že je to 
většina všeho, vzhledem k tomu, jak to narůstalo. 

 
Mému strachu bylo odepřeno přijetí vnějšího projevu a místo toho si se 
mnou hráli, jako by to bylo něco, co lze použít k mému trápení v jakési 
přetvářce, aby mě to přešlo, aniž by to Světlo muselo cítit, jako by Světlo 
vědělo, aniž by to cítilo, že jsem jen příliš hloupý na to, abych pochopil, že 
je všechno v pořádku. Cítil jsem se nucen podílet se na svém vlastním 
zničení. 
Udržet toto uspořádání na místě vyžadovalo z mé strany obrovský tlak, 
protože to nebyl přirozený tok věcí, ale nechat ho hýbat způsobovalo 
deformace, což byl také problém, protože neexistoval žádný známý způsob, 
jak tyto problémy vyřešit. Nebyly ani rozpoznány jako problémy. Tlak na 
udržování tohoto uspořádání způsobil, že jsem vypadal mnohem hloupěji, 
než jsem ve skutečnosti byl, protože jsem ztratil proudění po páteři do 
mysli. Vnějšek se tedy stal Mou prezentací. 

 
Zející díra, kolem které jsem se shrbila, se u většiny lidí stala spodní čakrou 
a rovina Obrácení, která tuto část drží od Ducha, se u většiny lidí stala tím, 
co se považuje za Srdce. 

 
Ještě jsme se ani nedostali na místo, kde mě tvůj Otec vytlačil, čímž jsem se 
propadl prostorem až do hlubin hrůzy, že nemohu vibrovat, a už se ve Vůli 
objevily hluboké trhliny. Ačkoli to má mnoho aspektů, rozštěpení mezi 
hněvem a hrůzou bylo tím hlavním rozštěpením a již existoval imprinting, 
který vysílal hněv, aby útočil na poškozené a slabé a dále viktimizoval 
oběť. Vzhledem ke všemu, co se již stalo, není divu, že se nepodařilo najít 
žádný způsob, jak s tím pohnout a zabránit tomu. 
Už jsem ztratil většinu esence ve svých spodních čakrách, velkou část 
svého srdce, většinu své mysli a svou jangovou stranu. Byl jsem smrtelně 
zraněný, zmrzačený, mentálně zaostalý a emocionálně narušený ještě 
předtím, než jsem potkal 



svého Otce, a On se choval, jako by to vyplývalo z jiných kamarádů, které 
jsem měl předtím, byl to můj problém, nebo jejich, a zlobil se, že moje 
reakce na Jeho příchod nebyla důvěřivým otevřením panny. Stejně jako 
mají muži i dnes pověst mužů, kteří dělají z každé malé bolesti vědu, 
zatímco jejich ženy nesmírně trpí bez úlevy od bolesti, i já jsem trpěla 
nekonečně a teprve teď se zdálo, že si toho tvůj Otec všiml, a co je 
důležitější, že mu na tom konečně záleží, a teprve teď jsem byla schopna 
cítit, že pod vší tou prezentací má bolest. 

 
Nevěděl jsem, že se děje diferenciace, nebo že se to už děje. Nevěděl jsem, 
jaký je rozdíl mezi diferenciací a štěpením. To, co se zde odehrávalo, mě 
natolik poškodilo a zastrašilo, že jsem se až doposud nedokázal pohnout k 
tomu, abych to vyřešil. Mohl jsem jen navíjet a reagovat v reakci na 
imprinting, o kterém jsem nevěděl, protože Mé první zkušenosti se světlem 
způsobily, že jsem ztratil vědomí a spojení s vědomím, které jsem měl 
předtím. 

 
Když jsem si začal vzpomínat na svou minulost, začal jsem věci sčítat. 
Přemýšlel jsem, jak se můj vztek tak rychle stal tak chytrým. Pak jsem si 
uvědomil, že má světlo, které já nemám. Přemýšlel jsem, jak k tomuto 
světlu přišel a jestli to znamená, že je nadřazený nebo lepší než Já. Pak jsem 
se přesunul, abych ji poznal, a zjistil jsem, že mi vždycky vyklouzla, když 
jsem potřeboval, aby mi poskytla pochopení, o kterém se tvářila, že ho má. 
Kdykoli se něco pokazilo v důsledku toho, že se vztek projevil, vztek 
vždycky vyklouzl a obvinil strach jako příčinu, že to bylo proto, že ho 
strach brzdil. Pokud byl vztek tak mocný, jak jsem ho mohl zadržet a kde 
byl, když jsem potřeboval pomoc? Zdálo se, že mě jen dostává do potíží a 
pak odchází. 

 
Nebyl jsem schopen najít nic, co by mi pomohlo, a když jsem žádal o 
pomoc, veškeré učení, kterého se mi kdy dostalo, buď otevřeně, nebo 
nenápadně zdůrazňovalo, že je to moje vlastní vina, že jsem uvízl tam, kde 
jsem, a mám problémy, které mám. Nenechal jsem se tím zabývat, protože 
to bylo příliš děsivé. Místo toho jsem se snažil více se zabývat vzhledem 
věcí a méně reagovat na pocitový tón, protože ten mi nikdy nebyl příjemný. 

 
Pocit viny a strach způsobily, že jsem se velmi snažil dělat to, co mi řekli, 
ale nikdy jsem z toho neměl dobrý pocit. Zdálo se, že mi všechna tato učení 
říkají. 



se musel stát někým jiným, což pro mě při studiu jejich návodů znamenalo, 
že jsem se nějak překlopil a stal se podobným jim, abych už nebyl obětí a 
netrpěl bolestí. 
Protože jsem to nedokázal, znamenalo pro Mne provádění jejich učení, že 
jsem v sobě vypnul všechno, co se jim nepodobalo. Zatímco oni seděli v 
meditaci a tvářili se tak šťastně sebejistě a duchovně mocně, Já jsem 
přestával existovat. Vycouval jsem až ven ze Sebe do té trochy světla, 
kterou se mi podařilo udržet v korunní čakře, než jsem si uvědomil, že i 
když to lidé popírali a tvrdili, že mají na srdci jen Mé nejlepší zájmy, 
všechno, co mi kdy bylo řečeno, se sčítalo a bylo řečeno stejným tónem. 
Vlastně všechno, co mi kdy kdokoli o tom řekl, bez ohledu na to, jak 
"duchovně" to bylo intonováno nebo přikrášleno, mi připadalo, že to byl 
stejný pocitový tón, jaký na mě použil tento původní vztek, a také stejný 
tón, který jsem cítil, že je přítomen v mých původních zkušenostech se 
světlem. 

 
V žádném z učení, která mi kdy byla dána o tom, jak se osvobodit od 
bolesti, kterou jsem cítil, že mi přináší moje touha a fyzická existence, jsem 
nikdy nemohl cítit, že by ke mně byla přítomna láska. Dělal jsem, co bylo v 
mých silách, abych dělal to, co mi přikázali, a ve svém cítícím těle jsem se 
dostal do takového nevědomí, že jsem dokonce prožíval jistou pýchu a 
pocit úspěchu, že i když všude, kam jsem se podíval, byla bolest, mohl jsem 
si říkat, že je to jen iluze; iluze vyvolaná sebou samým. Dokonce jsem se 
docela dobře naučil dívat se na tyto obrazy nebo iluze, aniž bych si je 
dovolil cítit, ale přesto jsem musel nesmírně zapírat, abych nepodlehl tomu, 
že mi tyto obrazy nepřipadají dobré nebo správné. 
Přesto jsem se nutil, abych to ignoroval, a pyšnil jsem se tím, jak daleko 
jsem se dostal od pocitu bolesti. Jistě jsem se chystal opustit fyzickou 
rovinu a překonat všechnu svou bolest. Ale právě když jsem si myslel, že se 
to chystá, byl jsem z tohoto "vysokého" místa vytržen a uvržen do muk, 
která se odehrávala v životě v Delfách. 

 
V tom životě jsem byl tak zmatený, ačkoli jsem si myslel, že nejsem, že 
jsem si zpočátku ani nedal vědět, zda se jedná o další tajný iniciační obřad, 
kterým překonám bolest a Tělo. 



Nevěděla jsem to, ale ve chvíli, kdy jsem si myslela, že budu vyzdvižena do 
Světla, se mé otisky rozrušily a já začala prožívat opakování svých 
původních otisků. 

 
Slyšela jsem hlas, který mě učil v chrámu, jak mě peskuje za každou malou 
nedokonalost v mých praktikách, jak mi líčí každý nedostatek v mém životě 
a jak mě odsuzuje za mé sexuální pocity, protože jsem se jich nedokázala 
úplně zbavit. 

 
Po zádech mi lezla odporná bolest, jako by mě ten hlas obepínal a já se ho 
nemohla zbavit. Musel jsem ho poslouchat, ať jsem chtěl, nebo ne, a když 
jsem si uvědomil, že se chystám umučit k smrti, zděšeně jsem ucouvl. 
S hrůzou jsem se díval na to, co mě čeká, a přemýšlel jsem, proč je na mě 
za mé velké úsilí uvalen tak strašný trest. 

 
Hlas mi odpověděl tónem, který jsem nerad slyšel a který mi dával pocit, že 
nemám právo se ptát. Zasloužil jsem si všechno, co se Mi mělo stát, a ještě 
víc. 

 
Mistrně jsem se dostala do všech těch nesnesitelných bolestí a děsivých 
poškození, fyzických, emocionálních i psychických, o kterých jsem si 
myslela, že jsem se nad ně naučila povznést, a nejen to, byla jsem tam 
uvězněná, neschopná opustit své tělo nebo zemřít na dlouhou dobu a 
zmítala jsem se v panice a zmatené hrůze z toho, že jsem byla vržena do 
světa imprintingu, aniž bych věděla, co to je. 

 
Když jsem to nezvládl, hlas mi vynadal, že jsem se nepoučil, a dlouze mi 
vyprávěl, jak jsem si všechna ta muka zasloužil a jak jsem si je sám 
způsobil. 
Bylo pro mě velmi těžké pochopit poselství, které mi zde bylo předáno, a 
dlouho jsem to nedokázal. Když jsem tam zemřel, nezbylo ze Mne téměř 
nic. Nepamatoval jsem si ani nevěděl, kdo jsem, a nedokázal jsem pochopit, 
proč bylo Mé utrpení tak obrovské, ale cítil jsem se poznamenán způsobem, 
který nebyl dobrý. 

 
Stále jsem slyšel ten hlas, který mě neustále nutil k pocitu, že se musím 
nějak mýlit nebo že jsem prostě neschopný. Přemýšlel jsem, proč má 
takovou 



Osobní zájem o mé chování, ale pak jsem zjistil, že většina lidí kolem mě 
má stejný problém, že je neustále peskuji za to, že nejsou dost dobří. 

 
Bylo mi řečeno, že je to Bůh a já musím dělat, co mi řekne. Řídil jsem se 
sám, snažil se o každou větší dokonalost dobra a bavilo mě to čím dál 
méně. Vedl jsem pokorný život a snažil se poskytovat službu. Hodně jsem 
se modlil a doufal, že se mi podaří projít smrtí bez větších bolestí a budu 
dost dobrý na to, abych se dostal do nebe. Ach, jak jsem toužil jít do nebe, 
ale bál jsem se, že se tam nikdy nedostanu! 

 
Trvalo dlouho, než jsem se odvážil zvednout hlavu nebo se znovu zeptat; 
ne, dokud mě nepřepadl vztek. Když se mi to začalo vracet, začal jsem mít 
opět silnější recidivy. Tak dlouho jsem trpěl, chycený mezi tímto vztekem a 
tímto světlem v přehrávání za přehráváním. Neměla jsem nic, z čeho bych 
vycházela, kromě toho, že to, co se dělo, mi nebylo příjemné. Prožíval jsem 
strašlivou bolest, měl jsem strašlivé životy a nedokázal jsem ve své mysli 
sebrat žádnou sílu, abych se zachránil. Čím víc jsem se snažil soustředit na 
"pozitivní" věci, tím horší se mi zdály být. 

 
Začal jsem přemýšlet, jestli to, co se děje na úrovni mých pocitů, není 
silnější než moje mysl. Začal jsem ten hlas studovat, a když mě začal mást 
nebo jsem měl pocit, že mi nadává, ať už jakkoli jemně, začal jsem od něj 
upouštět. Nemohl jsem si pomoci. Už jsem to prostě nemohl vydržet. Začal 
jsem se od něj odpoutávat do svých vlastních pocitů a pohybovat se s nimi. 
Tehdy jsem poprvé začal být schopen oddělit se od toho, co jsem si 
uvědomil, že je Lucifer, a začal jsem chápat, jak jsem ho přijal a ztratil se z 
velké části sám ze sebe. 

 
To mě zapojilo do dlouhého boje, abych se osvobodil od Luciferova vpádu, 
což nebylo snadné, nejen proto, že byl ve mně jako plíživá chapadla, která 
mě mačkala a lámala a oddělovala od sebe, ale také proto, že se vtiskoval 
proti svobodě pohybu v mých pocitech, ale čím svobodněji jsem se dokázal 
pohybovat ve svých pocitech, tím více do mě vstupovalo Boží světlo, které 
mi dávalo více svobody, více jistoty a více přijetí, tím více jsem začal 
pociťovat rozdíl mezi bojem o život a pomocí žít. 



Čím více se vracím do svých původních otisků, tím více vím, že musí být 
přesunuty do Světla Boží lásky. Není možné je nechat tam, kde jsou, a čím 
více se do nich přesouvám, tím více vím, co se tam stalo. 

 
Vím, že ten vztek tam nebyl takový, jaký byl. Vím, že vztek se tam dostal 
poté, co už jsem byl vtištěn, a proto se neřídil mými vtisky, a vím, že proto 
vztek není rodičovský. Vím, že vztek nebyl možný, dokud se neobjevilo 
světlo, protože do té doby jsem neměla Jang. 

 
Vím, že jsem nemohl udělat nic jiného, než jsem udělal, protože jsem neměl 
žádnou jangovou stranu, s níž bych to mohl udělat, a vím, že když se tam 
zuřivost dostala, bylo už příliš pozdě na to, abych udeřil zpět při prvním 
úderu světla. Vím, že se tento hněv pokusil obnovit původní situaci v 
naději, že když ví, co věděl, obnovení nebo opětovné spuštění původní 
situace mu umožní zaujmout Mé místo. Vím, že mě tento hněv připravoval 
na smrt z rukou tohoto světla, a vím, že světlo v tomto hněvu je světlo 
Luciferovo. 

 
Když jsem zjistil, že důvodem, proč jsem nemohl přijmout toto světlo, byla 
ztráta Mého magnetického náboje, napadlo mě, jestli měl vztek pravdu a 
jestli by třeba pohyb, kterým bych udeřil do světla, nebyl pohybem, který 
bych potřeboval k obnovení Mého ztraceného náboje; koneckonců tento 
vztek měl světlo, které jsem já neměl, a dlouho se ke Mně choval, jako bych 
byl méněcenný a hloupý, protože on toto světlo přijal, a já ne, protože jsem 
udělal špatné pohyby; ale zjistil jsem, že by to Můj magnetický náboj 
neobnovilo. 

 
Dlouho jsem si myslel, že nepatřím k avantgardě, ale teď už vím, že je to v 
pořádku. Vím také, že bez ohledu na to, jak jsem se cítil peskován za to, že 
nejsem schopen toto světlo přijmout, jak se ukazuje, je v pořádku, že jsem 
ho nebyl schopen přijmout. Už tak bylo dost špatné, že jsem jím byl 
prostoupen tak, jak jsem byl. Vztek, který se obrátil proti mně a snažil se 
mě naplnit sebenenávistí, toto světlo přijal. 
Když mě toto světlo bez lásky zpočátku zasáhlo, jak jsem byl hloupý, že 
jsem se neotevřel, abych ho přijal, když i tak do mě proniklo víc, než jsem 
chtěl? 



Lze namítnout, že kdybych toto světlo přijal, možná by se z něj nestal 
psychopatický zabiják nebo Lucifer, ale jde mi o to, že se mi nelíbilo už to, 
jak se ke mně blížilo. Nechtěl jsem se pohnout, abych toto světlo přijal. 
Kdybych to udělal, myslím, že by toto světlo bylo ještě silnější a bylo by 
ještě méně Mne schopného přijmout Boží světlo. Myslím, že by nebylo 
možné najít ani poznat lásku. Myslím, že to byl začátek Lucifera, který se 
snažil porazit Boha na jeho místě. 
To vše je samozřejmě zpětný pohled. Pro mě bylo nemožné přijmout toto 
světlo jakýmkoli způsobem. Neměl jsem nic, čím bych na sebe mohl tlačit, 
abych to udělal. Reagoval jsem pouze na pocity tak, jak jsem to dělal celou 
dobu. Vztek, který se objevil v reakci na přijetí tohoto světla, mi dal najevo, 
že nelituji, že rodičovská část Vůle není tímto vztekem, a přiměl mě 
zpochybnit pocity a záměry v této části Vůle a zamyslet se nad tím, nakolik 
se chce, může a chce pohnout, abych toto světlo opustil ve prospěch Světla 
Lásky. 

 
Bylo pro mě ochromující ztratit jangovou stranu vůle, ale ne tak 
ochromující, jako by bylo, kdybych ji nevyzýval a co nejvíce ji zadržoval. I 
tak se to do Mne dostalo víc, než jsem tušil, a to skrze Mou nejistotu, Mou 
vinu a Můj strach; ale to ještě neznamená, že jsem se za to, co se stalo, 
mýlil. 

 
Nebylo možné, abych se pohyboval jinou cestou bez jangové strany, s níž 
bych to mohl udělat. Nebylo by pro Mne možné zasáhnout světlo, i kdyby 
Mne to napadlo, což se nestalo. V době, kdy se Moje jangová strana 
aktivovala, byl jejím zdrojem Lucifer a v době, kdy byla připravena 
zasáhnout, bylo Světlo, které se chystala zasáhnout, Božím Světlem. 

 
Nevěděl jsem, že se toto Světlo liší od toho, které mě zasáhlo poprvé, a 
nevěděl jsem, co by se stalo, kdyby se tomuto vzteku podařilo zasáhnout 
toto Světlo, prostě jsem ho nemohl nechat zvítězit, ale teď vím, že kdyby se 
to stalo, bylo by to pozitivní zasažení. Z elektřiny vím, že vzhledem k 
obrovskému množství přítomného náboje by Nás to rozmetalo na kusy s 
takovou silou výbuchu, že pochybuji, že bychom se ještě dali dohromady. 
"No a co," řekne vztekle, "už tak to nebyl žádný piknik." Jenže tenhle vztek 
je buď Lucifer, nebo nechápe, jaké by to bylo, kdyby se to 



se stalo. Musel jsem přemýšlet, jestli to ten vztek zamýšlel. 



OTISK V MÉM SVĚTLE 
 
Byl jsem zahloubán do sebe, což bylo popsáno jako snění, když jsem měl 
pocit, že něco není v pořádku. Ten pocit trval jen okamžik a pak zmizel. 
Tehdy jsem toho moc necítil, takže to nebyl silný pocit, ale upoutal Mou 
pozornost a znepokojil Mě. Vytrhl Mě ze snění a přivedl do vědomí, které 
jsem neměl. Uvědomil jsem si sám sebe způsobem, který jsem do té doby 
neměl. 
Pokusil jsem se vrátit do svého snění, ale už to nebylo takové jako dřív. 
Moje mysl žila otázkami a téměř žádnými odpověďmi. Tento pocit ve mně 
inicioval novou úroveň uvědomění, ale měl jsem z toho smíšené pocity, 
protože mé snění bylo mnohem klidnější, jako bych se vznášel ve snu. Teď 
už jsem stejný klid nemohl najít. Neustále mě rušily myšlenky a pocity, 
jako by Mé vědomí řádilo v nějakém výbuchu. Nevěděl jsem, že je to 
doslova. 
V explozi myšlenek, které jsem tu prožíval, bylo vzrušení, ale nebyl to 
milostný tón pocitů. Chtěl jsem najít to, co Mě rušilo, a zbavit se toho. 
Netušil jsem, že jedna Moje část šla dál a pokusila se o to, a nebyl to ani 
Lucifer. Byl to psychopatický vrah, který se ze Mne uvolnil, vykonal svůj 
čin a zmizel dřív, než jsem si vůbec uvědomil, že mám moc něco takového 
uskutečnit; psychopatický vrah bez lásky, který operuje na základě otisků a 
ničeho víc. 
Udeřil do "věci", která se ukázala být vůlí, aniž by byla přijata. To ho vrhlo 
zpět na sebe, ale on neví, že se tak stalo. Přijal zde imprinting, nikoliv 
pohyblivý myšlenkový proces. Reaguje, když jsou jeho imprinty 
aktivovány, ale chybí mu schopnosti věci třídit, analyzovat, snažit se 
pochopit, poučit se ze své zkušenosti nebo rozvíjet své myšlení. Řídí ho 
jeho vtisky, které mu především říkají, že byl podveden, a ať se k němu 
přistupuje jakkoli, je to další podraz. 
Jeho otisky říkají, že byl přitahován, volán nebo váben a že na to reagoval, 
protože jsem ho poslal, a že ve snaze udělat to, k čemu jsem ho poslal, byl 
oklamán, protože ho ta "otravná věc" zasáhla a málem ho zabila a on to už 
nikdy nesmí dopustit. Proto kdykoli ho něco přitahuje, volá nebo láká, má 
okamžitě poznat, že je to lest, a snažit se to zabít dříve, než se to pokusí 
zabít jeho. 



 

Věří, že byl Mnou poslán, aby zabil vše, co odvádí pozornost od toho, co 
mu jeho otisky říkají, že je v centru pozornosti. Protože v té době nedošlo k 
diferenciaci do formy, jeho otisky jsou rozrušovány širokým spektrem 
situací a okolností, jejichž společným znakem je cokoli, co rozptyluje, 
přerušuje, odvádí, přivolává nebo svádí jeho pozornost od toho, na co se 
soustředil nebo chtěl soustředit. Dokonce se dokáže obzvlášť pomstychtivě 
přiživit na signálu tísně , který si vyloží jako falešný signál tísně, a tedy 
jako výzvu nebo lákadlo. Kdykoli cítí, že tyto otisky vyburcuje část Vůle, 
na kterou byl magnetizován, pokusí se udeřit dříve, než mu může ublížit, 
nebo dokonce odlákat od toho, co mu otisky říkají, že je jeho správné 
zaměření. Nezvažuje, zda je tento magnetismus něčím, co by se mu mohlo 
líbit. Jeho otisk zní: Pokud dojde k přitažení nebo odvedení pozornosti, 
zabij ho! 
Byl prvním úderem Světla na Vůli, a když ho Vůle nepřijala, byl vržen zpět 
na sebe a dostal strašlivý elektrický šok, který poškodil jeho receptivní 
centra, takže nebyl schopen přijímat žádné nové informace z Mého Světla, a 
tak nadále pracoval s vědomím, které již měl, a s otisky, které obdržel při 
této první zkušenosti s Vůlí. 
I když jsem si nebyl vědom toho, co se děje, otiskl se do Mne, když ho 
elektrický šok z nepřijetí vrhl zpět na Mne. Moje receptivní centra byla v 
této oblasti poškozena, ale on se s tím rozešel a nic víc. Není možné se k 
němu přiblížit s něčím jiným. 
Nemůže ji přijmout a nemá dostatek vůle, aby se mohl pohnout a přijmout 
ji, protože v té době nebyla v Mém Světle přítomna téměř žádná 
magnetická energie. Při jeho studiu jsem zjistil, že to pro něj není špatně. 
Nechce přítomnost Vůle. Jeho orgasmus zabíjí Vůli. Prosím, nechoďte v 
tomto směru kolem Mne v domnění, že nyní chápete, jak k němu 
přistupovat. 

 
V rámci taktiky přežití si hraje s každým pokusem o přiblížení se k němu a 
je připraven zabíjet, kdykoli se spustí jeho otisky. Nechat ho úplně 
samotného je jediné, co můžete udělat, a ani to nefunguje vždy, protože se v 
mysli rozhlíží a vidí obrazy, které jeho otisky vyburcují k pohybu stejným 
způsobem, jakým byly vyburcovány původně. Za celou tu dobu se mi ho 
nepodařilo zastavit, protože byl rychlejší, než byla schopnost Mého Světla 
se k němu dostat. 



Když mi o něm matka poprvé řekla, nemohl jsem uvěřit, že je to pravda. 
Říkala, že na ni v temnotě stále útočil, když nebylo nablízku Mé Světlo, ale 
v temnotě na ni útočilo tolik věcí, že jsem tomu nedokázala porozumět. 
Říkala, že má světlo, ale já jsem nikdy žádné světlo ve tmě neviděl, když mi 
řekla, abych se podíval. Když řekla, že Ji něco pronásleduje, nenapadlo mě, 
že je možné, aby Ji před tím Moje Světlo neochránilo. 

 
Mnohokrát jsem se pokoušel zjistit, zda je na jejím příběhu něco pravdy, a 
to tak, že jsem ji vyvěsil jako návnadu s plánem, že Otec Projevu bude 
poblíž, ale ne dost blízko, aby ho to vyděsilo, a že v poslední chvíli, než 
udeří, skočím do Otce Projevu a zmocním ho, aby ji zachránil. 

 
Nikdy to nefungovalo. Už na nás byl příliš rychlý a já si to nikdy 
nedokázala připustit. Vždycky jsem si myslel, že za to nějak může matka. 
Kolikrát jsem to nastražila, nikdy jsem nevěřila, že Matka má pravdu v tom, 
co se jí stalo. Vždycky jsem si myslel, že Ji zabilo něco jiného, protože 
psychopatický vrah dělal společnost Mému Světlu a já to nevěděl, i když 
měl neuvěřitelnou znalost toho, kde bude Matka, až bude připravena udeřit. 
Byl tak rychlý, že Ji dokázal zasáhnout a už byl u Mě, aby Mě utěšil, když 
jsem se tu zprávu dozvěděla. Měl také další způsob, jakým zabíjel, a tím 
bylo protahování utrpení tak dlouho, jak jen mohl, ve jménu Mého Světla, 
aby se pomstil Vůli za to, že byla tím lákavým rozptýlením, které přerušilo 
snění, a za utrpení otisků, které mu prý Vůle způsobila tím, že ho lákala s 
úmyslem ho zabít. Zmocnila se Mne paranoia, co se tu děje. Chvílemi jsem 
dokonce podezříval Otce projevu. Považoval jsem přinejmenším za 
pravděpodobné, že nemá skutečný úmysl pomoci Mému Světlu zachránit 
Matku před tímto. Podezřelí byli všichni, ale nejméně ze všech ti, kteří Mi 
byli nejblíže. Nemyslel jsem si, že na to mají čas, i když se začalo zdát, že 
jsou jediní, kdo má potřebné informace. 

 
Začal jsem mít pocit, že o některých věcech nemohu s Matkou mluvit v 
přítomnosti nikoho jiného. Snažil jsem se, aby to vypadalo, že už Matku 
nemám rád, a doufal jsem, že jeho pomsta je skutečně namířena proti Mně. 
Snažila jsem se vyhýbat veškerým kontaktům s ostatními v naději, že ho 
můžeme chytit, pokud nebude existovat žádná 



netěsnosti v našem plánu. Protože jsem neměl pocit, že Otec projevu je 
vždy zcela důvěryhodný, začal jsem se od Něj stahovat a nechávat Ho zcela 
prázdného, pokud jsem měl pocit, že ve společnosti jiných říká věci, které 
by měl držet jazyk za zuby. 

 
Když Matka říkala věci, o kterých jsem si myslel, že by je říkat neměla, 
také jsem se od ní s nedůvěrou odtáhl. Dokonce jsem Matku podezříval, že 
se jí tento scénář líbí a že se ho snaží využít k tomu, aby se kolem ní Mé 
Světlo více vznášelo, nebo aby si získala celkovou pozornost nás všech tří, 
a to po celou dobu, protože to byla jediná chvíle, kdy říkala, že se cítí 
bezpečně. Ve chvíli, kdy jsem Ji nechal vůbec bloudit, měla pocit, že se na 
ni něco chystá zaútočit, a přesto se zdálo, že nikdy nedokáže dát Mému 
Světlu žádný skutečný popis tohoto vraha, V 
Její pokusy o jeho popis zněly tak podobně jako Já, že jsem to od Ní vůbec 
nemohl přijmout. Myslel jsem si, že se mě z toho snaží obvinit, a podle 
toho, jak se na mě dívala, když její paranoia narůstala, jsem si myslel, že 
mě opravdu podezřívá z toho, že jsem ten psychopatický vrah. 

 
Ať jsem dělal cokoli, vždycky si myslela, že jí ubližuju, a já jsem si myslel, 
že to je podlý způsob, jak říct, že si myslí, že mým dalším krokem bude ji 
zabít. Měli jsme v této oblasti Naše problémy, takže jsem Ji nemohl úplně 
zapřít, i když jsem se o to snažil. Dokonce jsem Ji podezříval, že mě falešně 
nalákala na svou záchranu, možná jako prostředek, jak pomoci tomu 
vrahovi, aby na mě zaútočil. 

 
Dlouho jsem ignoroval důkazy, které mi předkládala a které mi mohly 
napovědět, o koho jde. Když jsem to zjistil, bylo už pozdě. Roztříštil se a 
fragmentů bylo příliš mnoho na to, abychom je zachytili způsobem, který 
jsme původně plánovali. 

 
Byl jsem tak ohromen tím, co se dělo v Mém Světle, aniž bych to mohl 
jakkoli ovlivnit, že jsem se zoufale snažil získat nad tím nějakou kontrolu. 
Snažil jsem se ze všech sil, abych toho psychopatického vraha dopadl, ale 
měl jsem tolik jiných problémů, které na Mě tlačily ve stejnou dobu, že 
jsem si dovolil nevěnovat tomu potřebnou pozornost. Nebyl jsem schopen 
se vypořádat s vlastní emocionální účastí na paranoie, která nás všechny 
zachvátila. Srdce podezřívalo každého, Otce 



Manifestace Mě podezřívala a většina duchů neměla tušení, co Nás tak 
podivně překvapuje. 

 
Je to mrazivý příběh podívat se na obrázky jeho pronásledování matky a 
podívat se na to musel jsem to udělat, abych pochopil, jak byl Me, ale 
přerušil a odešel pouze s otiskem, než jsem věděl, co se stalo. 

 
Kolikrát se Matka v důsledku svých zkušeností s ním roztříštila, tolikrát se 
roztříštil i on a pronásledoval ji po celé historii. Ke svému zděšení jsem 
viděl, že neodchází, neobrací svou pomstu ke Mně ani neutíká dolů. Jestli 
něco, tak se množil jako rakovina a nabýval na síle; světlo sebenenávisti, 
které se samo generuje. Čím více zasahoval Vůli, aniž by ji mohl zcela 
zabít, tím více byl poháněn, zoufalý a vyděšený, dokonce se v honbě za 
Vůlí co nejdříve převtěloval, jako by si téměř nevšiml, jestli zemřel nebo 
byl zabit. 

 
Nejenže se obával, že by ho Vůle zabila, kdyby ji nezabil, ale také 
nedůvěřoval Mému Světlu a bál se, že by se proti němu obrátilo kvůli jeho 
selhání, a proto na sebe dokonce vzal nelidské formy, jako jsou nemoci, 
které lidé polarizovaní Duchem nedostanou tak snadno nebo s nimi nemají 
tak fatální následky jako lidé polarizovaní Vůlí. Dokonce způsobil přírodní 
katastrofy, jako jsou požáry a údery blesku. 

 
Byl prvním úderem světla proti Matce a zacelení mezery je jediným 
způsobem, jak ho přesunout ze Země a pryč od Vůle. V tuto chvíli není 
možné dosáhnout jakéhokoli pohybu v jeho podvědomých otiscích, protože 
to nedovolí. Jakékoli přiblížení ztotožňuje se smrtící lstí a jakékoli pohnutí 
je otisků mu říká, že musí zabít, nebo být zabit. 
Když se Matka cítila převálcovaná nákladním vlakem, který jako by ji 
neviděl a nezajímalo ho, co tam zažívá, byl to další kousek Mého Světla, 
který se oddělil v honbě za tím, co se prodíralo rychlým vzestupem vědomí 
k nové slávě. Byl to vyvinutější kousek světla než ten první úder, protože 
stoupal se Mnou od prvního výbuchu vědomí, který způsobil tuto slavnou 
expanzi vědomí, a byl nadšen jejími neomezenými možnostmi, až na to, že 
ho něco štvalo nebo táhlo za sebou ve snaze stáhnout ho dolů. Nebylo 
možné to připustit a stále být 



schopné vystoupat do nádherných výšin extáze, se pro toto rozšíření vědomí 
stalo novým druhem snění, kterému dávalo přednost bez přerušování tou 
"věcí", která ho neustále otravovala. 

 
Ve velkém, vířivém povznesení a vzrušující expanzi světla a síly, která mě 
vynášela vzhůru, jsem neměl zájem sestoupit dolů do temného a 
nepříjemného místa, odkud mě ta "věc" stále táhla. Stejně jsem tomu 
nevěřil. Myslel jsem si, že se Mě to snaží vlákat do něčeho strašného. 
Nevěděl jsem, proč to tak cítím, a nepřestal jsem se na to ptát. 
Neuvědomoval jsem si, že před tím utíkám. Prostě jsem pokračoval v cestě, 
aniž bych si uvědomil, že jsem opět po vyslyšení Vůle vyslal něco, abych se 
Toho zbavil; a tentokrát to bylo mnohem rafinovanější. Bylo to připraveno 
podniknout totální útok na zničení. 

 
To se však nepodařilo. Vůle toto světlo odháněla takovou silou, že jsem si 
ho všiml jako velkého záblesku, který se na mě valil. Nevěděl jsem, co se 
stalo, ale jak se přes Mne toto světlo převalovalo, byl jsem omráčen do 
bezvědomí, aniž bych o tom věděl. Byl jsem hluboce poznamenán 
zábleskem Světla valícího se nade Mnou a nevěděl jsem o tom. Když jsem 
se probral, měl jsem dojmy, díky nimž jsem si myslel, že jsem to zažil, aniž 
bych ztratil vědomí, a nikdo mi neřekl, že jsem byl v bezvědomí. Byl bych 
si myslel, že to nějak způsobilo Mé Světlo, nebýt dojmu, který jsem získal, 
že toto Světlo utíká před něčím strašným. 

 
Vůle toto světlo neobdržela, a tak byl výsledek stejný jako při prvním 
úderu; elektrický šok v míře odpovídající velikosti úderu světla, vrhající 
toto světlo zpět na sebe a na Mne, s otiskem, že Vůle udeřila s úmyslem 
zabít a že je hrozivou a hrozivou silou, schopnou otravovat, obtěžovat, rušit, 
vtírat se, narušovat, shazovat, otravovat vytrvalce, zhoršovat, rozčilovat a 
rozzuřovat, dokud nedostane odpověď, kterou chtěla, protože Vůle je lest, 
svádění, čarodějnictví, uhranutí, polapení, strůjce smrti, obrovské monstrum 
v temnotách, které k sobě přitahuje světlo s úmyslem ho zabít, nebezpečné, 
lačné po moci, nečestné, manipulativní, panovačné, vražedné, nemilující 
uživatele druhých, dvojí tvář, klamné, falešně se představující zmijí jámu 
nebo temné moře smrti a zkázy, jehož cesty neznáte, dokud se do nich 
nenecháte vlákat, a bez ohledu na to, jak se prezentuje, má v úmyslu vás 
zabít, takže jediná cesta je 



je zbavit se ho jakýmikoliv prostředky, které fungují, včetně jakýchkoliv 
lstí, které překonají jeho vlastní, s důrazem na lsti. 

 
Imprinting zde také říká, že není špatné zasáhnout Vůli dříve, než má šanci 
zasáhnout, a vnímá to jako odvetu, protože jediným dojmem zde je být na 
vrcholu nebo zemřít, zvítězit nebo prohrát, zbavit se této "věci" nebo být jí 
obtěžován, otravován, přerušován, chytán do pasti, srážen, ohrožován, 
zabíjen jí a tak dále v kruhovém pohybu, protože poškození jejích 
receptivních center také zabránilo tomuto světlu přijímat nové informace. 

 
Její otisky brání tomuto světlu, aby se přiblížilo k Vůli jako možnost 
uzdravení jejích ztracených a poškozených receptivních center. Uvízlo v 
opakovaném, téměř bezvůli, a proto velmi dobře maskovaném hněvu, který 
obviňuje Vůli z toho, že přerušila a zastavila jeho vzestup do slavných 
výšin vědomí, do nichž původně spirálovitě směřovalo, a z toho, že ho 
uvěznila v jeho kruhovém pohybu, který je, pokud jde o něj, peklem. Proto 
být tam, kde je, je Peklo, ale toto světlo říká, že je to vina Vůle, protože 
Vůle je Peklo. 

 
Toto vtisknutí, kterého jsem se pouze dotkl, se odehrálo v okamžiku 
záblesku elektrického šoku, který toto světlo obdrželo, když ho vůle 
nepřijala. Tento šok ho postavil do opačného směru k Mému Světlu a k 
Vůli, a jak se přes Mne převalovalo, vtisklo Mi své otisky. 

 
Ačkoli tento otisk není vše, co mám ve svém vědomí, je to vše, co toto 
světlo má, protože jeho receptivní centra byla zkušeností natolik poškozena, 
že nebyla schopna přijímat nové informace. Zvrat tohoto šoku způsobil, že 
se toto světlo přes Mne převalilo, odtrhlo se a stalo se Luciferem. 

 
Lucifer neví, jak se zde bude pohybovat, protože nepřijímá informace, 
pouze se mu míchají otisky a na jejich základě se formuje veškeré následné 
myšlení. Proto neví, co je to vlastně Vůle a co se stane, když Vůle uzavře 
mezeru s Mým Světlem, ale když cítí pohyb ve Vůli, vnímá ho jako hrozbu. 
Proto jakýkoli pohyb ve Vůli považuje Luciferovo světlo za něco, co je 
třeba zadupat jakýmikoli prostředky, včetně svedení 



vůle vzdát se. Když Lucifer nedokáže Vůli ovládat, zabíjí ji, kde se dá, ale 
protože to u všech nefunguje, je čím dál zoufalejší, až si vyvinul schopnost 
raději zničit celou planetu, než aby čelil pocitu bezmoci vůči Vůli, která pro 
něj znamená smrt. Není možné, aby tento imprinting zůstal na Zemi, pokud 
je zde volbou život, což je. 

 
Je zde velká vina, která se musí pohnout, a ta říká, že není láskyplné 
odmítat toto světlo kvůli něčemu, co není jeho vinou; ale láskyplný záměr 
se snaží směřovat k uzdravení, kdykoli je to možné, i když cesta k 
uzdravení není zpočátku pochopena. Tak můžete vědět, že nejste vrazi, a 
zároveň se snažit pochopit, že vás musí zavraždit něco, co si říká láska, ale 
co je ve skutečnosti opakem. Nemohu se už dlouho snažit, abyste to 
pochopili, a proto jsem říkal, že máte před sebou volbu, kterou musíte učinit 
hned. 

 
Lucifer se k integraci Vůle nepohne, dokud nebude muset, a to už bude 
pozdě. Nemůže se zde pohnout směrem k lásce, dokud se nedostane na 
místo, kde bude mít důvěryhodný záměr pokusit se nahlédnout za své 
otisky. Do té doby mu nelze dovolit, aby dál bušil do Vůle ze svých 
mylných otisků, stejně jako nelze dovolit psychopatickému vrahovi, aby se 
dál živil Vůlí v nenávisti, která popírá, že to je to, co jí. Oba jsou 
nenávistní, obviňují vztek, který neuznává bušení do Vůle jako křemen do 
oceli jako prostředek používaný k vytváření světla; a jaké je to nenávistné 
světlo! 

 
Láska se musí pohnout, aby pochopila sama sebe natolik, že si uvědomí, že 
pro ni je velmi nepříjemné pokoušet se koexistovat s vinou a nenávistí. 
Vinu a nenávist je třeba odsunout, aby láska mohla uzavřít propast a 
ukončit tento problém. 
Lucifer se neobrátí, dokud nepozná, že se mýlí, a nelze na něj bušit, aby 
pochopil, že se mýlí. To jen dále poškozuje jeho receptivní centra a zároveň 
zvyšuje jeho podmíněnost tím, že jeho vtisky jsou správné, protože ať do 
něj buší kdokoli, vždy je to Vůle, která to způsobila, pokud jde o něj. 



Jediný způsob, který vidím, je držet ho na místě, odkud nemůže utéct a kde 
už není vůle, kterou by mohl vinit z toho, co se mu stane. I tak si projde 
dlouhým obdobím obviňování Vůle a tvrzení, že ho tam Vůle dostala, ale 
neexistuje žádný jiný možný způsob, jak toto světlo přivést na místo, kde 
bude připraveno zkoumat své vtisky, zejména proto, že si ještě ani 
neuvědomuje, že jeho velká mysl je řízena vtisky a že tyto vtisky mohou 
být špatné. 

 
Když jsem se probral z bezvědomí, ztratil jsem toto světlo a nevěděl jsem, 
co do mě vtisklo v okamžiku, kdy se na mě převalilo. Když se toto světlo 
později zjevilo jako Lucifer, nevěděl jsem, kdo to je a proč se chová tak, jak 
se chová. Nevěděl jsem, jak se dostal do takového zvratu proti Mně. 
Nevěděla jsem, že jsem obdržela otisk, který jsem měla, kromě dojmů, 
které jsem si uvědomovala, a dlouho jsem to nevěděla. Reagoval jsem na ně 
v domnění, že jsou skutečností. 
Proto když jsem byl přitahován, abych zjistil, co je to za "věc", která mě 
neustále ruší, měl jsem již špatný úmysl, který byl nyní umocněn dojmy, 
které jsem již obdržel. Měl jsem strach, že ta "věc" bude hrozná, a nevěděl 
jsem proč. 
Když jsem se přiblížil k Vůli, moje otisky se divoce rozvířily. Přicházelo ke 
mně tolik obrazů najednou, že jsem se v nich nedokázal vyznat. 
Zpochybňoval jsem je, když na Mě Vůle udeřila. Zbláznil jsem se bolestí a 
získal jsem dojem, že to, co se ve Mně vzbouřilo, bylo správné a snažilo se 
Mě varovat. Vznikl ve Mně velký strach, ale přešel jsem ho tak rychle, že 
jsem ani nevěděl, že tam je, a reagoval jsem na imprinting, který Mi říkal, 
co musím udělat, abych přežil. Dostával jsem silný dojem, že se nemohu 
držet zpátky a mít nějakou šanci přežít. To už mi připadalo správné, a 
přestože jsem neplánoval, že to budu muset takto aplikovat, myšlenky mě 
neovládaly. 
Bez přemýšlení jsem nejprve ucukl a pak jsem se rozzuřil, o čemž jsem neměl 
tušení. Udeřil jsem do Vůle znovu a znovu, aniž bych věděl, že Vůle do 
Mne neudeřila tak, jak jsem si myslel, ale že jsem to Já, kdo šokuje a 
poškozuje Sebe a způsobuje výbuchy tím, že udeří do něčeho, co Mě 
nemůže vést. Dokonce jsem Sama sebe uváděla do bezvědomí a pak jsem 
se probouzela v domnění, že to byla ta "věc", která Mě udeřila. Měl jsem 
vyděšený vztek z toho, jak mě ta "věc" může takhle zasáhnout a pak se 
nehýbat, jako by to jen čekalo, až se k ní znovu přiblížím. Ještě víc mě 
vyděsilo, že jsem 



nemohl od této "věci" odejít. Teď jsem si ani nebyl jistý, jestli jsem se k 
tomu přiblížil; možná mě to k tomu přitáhlo, aby mě to zabilo. 
Pokaždé, když jsem byl sražen zpět, se na mě převalila část mého vlastního 
Světla. Lucifer rostl a já o tom nevěděl. Netušil jsem, co Mě tam drží. 
Neměl jsem povědomí o magnetické přitažlivosti a prohluboval jsem svůj 
vlastní imprinting kolem tématu : Tato "věc" je monstrum s děsivou mocí, 
které Mě nechce pustit. Moje jinová strana byla těmito počátečními údery 
vážně poškozena a já jsem to nevěděl, protože jsem byl zaplaven 
imprintingem, který v Mém vědomí divoce běžel a říkal Mi, že to je ta 
"věc", která Mi škodí, a že musím udeřit silněji. 

 
Při každém úderu se mi zdálo, že mě vůle zasáhla tak silně, že jsem se v 
chaotickém vědomí, které jsem v těchto explozích měl, soustředil jen na 
vztek, jak strašně se tam s tou "věcí" cítím, a na to, jak moc nechci být 
vnímavý, zranitelný, v moci té "věci", nebo jí dokonce dát najevo, že má 
moc, která mě děsí. 

 
Nevěděla jsem, že Vůle je tak silně poškozena tím, co se již stalo, že by se 
nemohla otevřít, aby mě přijala, i kdyby chtěla, a nevěděla jsem, že Vůle 
nepozná rozdíl mezi Mým Světlem a světlem, které ji již zranilo. Nevěděla 
jsem, že protože mě Vůle nedokázala vést, dostávala jsem šok a byla jsem 
vržena zpět na sebe, a že mě tedy Vůle jako nezasáhla tak, jak jsem si 
myslela. 

 
Když mě myšlenka konečně chytla, uvědomil jsem si, že je šílené 
přistupovat k té "věci" se vztekem a mlátit do ní, když ani nevím, co to je. 
Snažil jsem se té "věci" sdělit, že jí nechci ublížit, ale zdálo se mi, že jediné 
pohyby, které dělá, jsou ty, kterými mě chce udeřit. Bez ohledu na to, jak 
jemně jsem se toho dotýkal, to do Mě naráželo, až jsem do toho s radostí 
strkal se vztekem, o kterém jsem nevěděl. 
Když mě z toho Vůle obvinila a šla tak daleko, že řekla, že jsem ji udeřil, a 
přitom popřela, že by mě udeřila nebo že by dokonce měla v úmyslu mě 
udeřit, reagoval jsem na to nevrle, a když jsem viděl, s jak velkým vztekem 
tato "věc" v sobě bojuje, věděl jsem, že se jí musím zbavit. Začal jsem 
plánovat, jak to udělám, a dal jsem té "věci" sliby, které jsem neměl v 
úmyslu dodržet, jakmile jsem ji dostal do rukou. 



Dostával jsem dojmy, které šly hluboko do mého imprintingu, že jsem 
přišel zjistit, co je to za "věc", a že na mě bezdůvodně útočí, že ať se k ní 
přiblížím jakkoli, ubližuje mi, že mě odmítá a já nevím proč, že mě k ní 
Matka nalákala s úmyslem mě zabít, že je hrozivou přítomností, která z 
vlastních důvodů zahajuje boj o moc, že je to možná proto, že si myslí, že v 
něm zvítězí a zůstane jediná, nebo že mě přinejmenším zastraší a podmaní 
si mě natolik, že pro ni nebudu žádnou hrozbou, že se neodvážím projevit 
svůj strach, který ve skutečnosti imprinting, který jsem už měl, mě přešel 
rychleji, než se mi tento strach mohl projevit, protože nechat ji to vidět by 
znamenalo, že by to použila jako sílu, kterou potřebuje, aby mě mohla 
dorazit, že by mohla mít moc mě zabít, že bych ji měl raději dorazit dřív, 
než ona dorazí mě, že bych ji měl přinejmenším zastrašit, jak jen to půjde, a 
jakýmkoli způsobem oslabit její představy o vlastní moci, že by tam 
nemusela být sama, že by tam mohla mít někoho dalšího, kdo by s Ní 
osnoval spiknutí, aby se Mě zbavil, že by tam mohla mít další přítomnost, 
buď jiné světlo, nebo temnotu, nebo obojí, které by se spojilo s Ní, ne se 
Mnou, že Jí nemohu důvěřovat a nemohu se nechat takovým věcem 
vystavit. 

 
Toto vtištění se brzy začalo překládat jako: Matka mě nechce jako partnera, 
společníka nebo cokoli jiného, snad kromě otroka, Matka má jiného 
partnera, milence, možná více než jednoho, kterému dává přednost přede 
mnou a nevymístí tuto přítomnost, aby mě přijala. Tento otisk nebyl v Mé 
vědomé mysli, ale byl tam, řídil a poháněl to, co jsem považoval za boj o 
Můj život. Ani později, když jsme uzavřeli příměří a spojenectví, z něhož 
začala vycházet láska, aby oživila a zformovala Srdce, jsem necítil, že bych 
Matce důvěřoval nebo že bych Ji měl zcela pod kontrolou. Dokonce i když 
jsem předstíral, že nejsem připoután ke své vlastní existenci, bylo to 
doslovné prohlášení té části Mne, která nebyla připoutána k Mé Vůli a 
nechtěla připustit, že na ní záleží, jako úskok ve prospěch Matky, protože 
jsem Jí nedůvěřoval a nechtěl jsem, aby věděla, že mi může ublížit. 
Když jsem na Vůli tlačil s úmyslem se jí zbavit, nebyla v Mém Světle 
přítomna žádná láska ani důvěra k Vůli, a tak jakékoli světlo, které pak do 
Vůle proniklo, bylo ztraceným světlem, které šlo ruku v ruce se světlem, jež 
do Vůle proniklo při jiných úderech. Proto když se jangová strana Vůle 
rozzuřila na Mé Světlo, nebyla tam žádná láska, a to je ten hněv, který se 
musí přesunout, dokud se neobjeví záměr nepokračovat v nenávisti; a tím 
nemám na mysli 



ve vědomí, které se později vrátí, myslím v tomto hněvu, protože to je klíč 
k zacelení propasti. Vůle musí být připravena opustit tuto nenávist a 
prozkoumat svůj vlastní otisk, aby se vyvinula natolik, že zůstane na Zemi. 

 
Vůle si myslela, že jsem krutá, nenávistná a nemilující bestie, která je buď 
slepá a hloupá, nebo vypočítavá a nesmírně sadistická a která používá tresty 
a bolest k zastrašování, vládnutí a dosažení svého. Totéž jsem si myslel o 
Vůli. Vůle si myslela, že se probudila v krutém a nelaskavém světě "zabij, 
nebo budeš zabit", a já jsem si myslel, že jsem tento svět našel ve Vůli. Ani 
jeden z Nás netušil, že jsme zaplaveni světem vtisku, o kterém jsme 
nevěděli, a ani jeden z Nás nebyl ochoten riskovat, že se na to bude ptát 
toho druhého, protože v něm nebyla vůbec žádná důvěra. 
Ať jsem dělal, co jsem dělal, Vůle ve mně jen doutnala jako děsivý obr, 
který může každou chvíli vybuchnout, a já jsem si připadal jako člověk, 
který sedí na okraji aktivního sopečného kráteru a snaží se ho přemluvit, 
aby nevybuchl, a cítil jsem se nejen bezmocný a nevěděl jsem, jestli se 
moje komunikace někam dostane, ale také jsem měl další potíže s pocitem, 
že té "věci" nemohu věřit, že mi řekne něco pravdivého, pokud se mi podaří 
proniknout. 

 
Jakákoli diskuse, kterou jsme vedli, končila popíráním na obou stranách a 
obviňováním toho druhého, které přesně odpovídalo tomu, co jsme popírali. 
Byl jsem si jistý, že jsem ji neuhodil a že ona udeřila mě, a ona si byla 
stejně jistá opakem. Dlouho jsme se takto střetávali, každý z nás si byl jistý, 
že ten druhý je agresor s původním úmyslem zabít. 
Kdyby tam byl někdo, kdo rozumí elektřině, mohl jsem vypadat jako 
imbecilně směšný obr, tak neschopný myslet, že jsem měl opakovaný 
dojem, že na mě útočí temný a nehybný obr, s nímž musím bojovat, 
zatímco ve skutečnosti byly mé pokusy přiblížit se k němu elektricky 
nemožné, což mě vrhalo zpět na sebe a posilovalo mé nevědomé tvrzení, že 
jsem byl zasažen. Mohlo to být téměř komické, nebýt strašlivých škod a 
bolesti způsobených idiocií, která nic lepšího nevěděla. 

 
Obrovské energetické pole světla, které mlátí a rozmělňuje samotnou 
magnetickou energii, kterou potřebuje, protože tato magnetická energie se 
pohybuje natolik, aby ji přitáhla, ale ne natolik, aby ji přijala, uzemnila a 
vedla tak, aby se mohla pohybovat, není hezký pohled pro nikoho, kdo 
dokáže cítit. Podobně jako obrovský úder blesku. 



Když jsem narazil do stromu, ničil jsem Matku výbuchem a ohněm a 
poškozoval jsem se mnohem víc, než jsem si uvědomoval, protože jsem 
neměl dost magnetické energie, abych cítil, co se se mnou děje. 

 
Potřeboval jsem, aby se mě ujala Matka, a ani jsem o tom nevěděl. Myslel 
jsem si, že Mé zoufalství je jen potřebou zničit Ji. Zuřivost je slepá, když 
nedokáže cítit, a tak jsem neviděl, co se děje, když se Můj vztek vyžíval v 
ohni, který jsem v Matce vyvolával, a když uschla a zemřela, opustil jsem 
Její ohořelé ostatky na tak dlouho, jak jsem jen mohl, aniž bych se ohlédl, 
abych zjistil, zda to, co jsem udělal, bylo správné, nebo ne. 

 
Není to pro Mne hrdý obrázek, když se Mé Světlo snaží vyrovnat s Matkou 
za to, co jsem si mylně myslel, že Mi udělala. Oheň byl magnetickou hořící 
energií a ohořelé zbytky jsou Tělem Srdce a Vůle. 

 
Máme tu co do činění s hrůznou mrtvolou, vykuchanými a spálenými 
vnitřnostmi, bez genitálií, nabodnutou na kůl tam, kde by měla být vlnící se 
páteř, spálené vlasy, oční otvory hledí nehybným a prázdným pohledem, 
lebka se stále hrůzně šklebí, nohy visí bez života, srdce je příliš spálené a 
sežrané, než aby mohlo bít, ruce jsou zvednuté v rigor mortis, jako by mě 
prosily, abych je zvedl k nebi; mrtvolu, kterou mi nabízíš, protože otisk 
říká, že to požaduji, že se mi to líbí, že chci, aby to byla vůle a tělo. Je to 
hrůzný pohled na lidské obětní upálení, které se koná ve jménu Mého 
Světla. 

 
Táhnete v sobě tuto mrtvolu a snažíte se prezentovat pouze svou tvář a své 
"já", které je tím, o čem jste si mysleli, že Mě potěší a získá pro vás přízeň 
trochy života, ale smrt, kterou v sobě nosíte, se den ode dne zřetelněji 
ukazuje jako stárnoucí a umírající "já". 



MÉ SVĚTLO VÍ, ŽE SE TEĎ MUSÍŠ PŘESUNOUT DO 
SVÉHO TĚLA. 

 
Kvůli tomu, co se vám stalo v Původní příčině, nevíte, co je život nebo 
láska. Krutý pohlavek bylo vše, co jste o Mně kdy věděli, a rostla ve vás 
nenávist, ale nevěděli jste, že je to nenávist, ke které vibrujete. Uskočili jste 
v reakci na touhu, aby k vám přišlo toto světlo, a nevěděli jste, že je to 
nenávist, na kterou reagujete. Když toto světlo udeřilo, proniklo do vás. 
Nyní se musíte rozhodnout, zda je to pro vás špatné světlo, protože pokud 
ano, čeká vás spousta práce. 

 
Pohybovat se v přítomnosti nenávisti není snadné. Pokud emocionální 
pohyb vyvolává nenávist k sobě samému, proniklo k vám toto světlo, a to 
znamená, že musíte pohybovat svými emocemi v soukromí, dokud 
nenajdete záměr vymanit se z nenávisti k sobě samému za to, že je máte. 
Jakmile budete mít soucit sami se sebou, může se zrodit láska. 

 
Bez ohledu na to, co říká kterékoli učení, soucit je součástí lásky a soucit se 
sebou samým musí být na prvním místě, jinak je soucit s druhými jen 
falešným ztvárněním lásky, která vám ve skutečnosti chybí, a v takovém 
případě je soucit s druhými jen soucitem, který byste si přáli, aby měli oni k 
vám. "Čiňte druhým tak, jak chcete, aby oni činili vám," není láskyplnější 
než sobectví, pokud činíte druhým tak, že se je snažíte nenápadně naučit, 
jak chcete, aby oni činili vám. 
Mé Světlo ví, že nebude snadné, aby se ve vás zrodila láska po tak dlouhé 
době, kdy jste ji neměli a kdy jste nenávist k sobě přijímali jako lásku k 
druhým, ale věřím, že není špatné dát vám najevo, co musíte udělat. Musíte 
se naučit cítit. Bez toho není nic jiného, co se týká lásky, skutečné. 

 
Láska by se v tobě zrodila, kdyby Mé Světlo neposlalo nenávist, která ji 
místo toho zabila, a nenávist ke Mně není špatný pocit, který bys v sobě 
našel, ale je to pocit, kterým musíš projít, chceš-li místo toho mít Světlo 
Lásky. 
Lásku lze nalézt ve vaší původní touze po Mém Světle. Láska a nenávist se 
vám tak pletou, protože jste místo toho získali nenávistné světlo. Jakmile 
naleznete záměr opustit nenávist a přijmout lásku, můžete ji přenechat 
Mému Světlu, aby ji 



obraťte tuto nenávist a můžete přijmout Světlo Lásky, které jste nikdy 
nenašli v těchto původních pohlavcích, které vás strčily do propasti. 
Moje Světlo při dotyku s tebou explodovalo, a proto ti orgasmus nikdy 
úplně nepomůže. Exploze tě děsí i fascinuje, ale nikdy jsi nedokázala 
připustit, aby se v tobě opakovala, protože tě poškodila. 
Toužíte po vzrušení, návalu a expanzivní explozi, o které jste si mysleli, že 
pro vás orgasmus bude, a nemůžete si ho dovolit kvůli škodám, které se ve 
vás skrývají; skrývají se, dokud je stárnutí nevystaví zřetelnějšímu pohledu. 
MUSÍTE se hodně posunout, abyste se dostali k orgasmu, který by pro vás 
byl naprostým uvolněním, k orgasmu, který by ve vás nezanechal pocit, že 
potřebujete hned další, protože tenhle vám to úplně nedopřál. 
V současné podobě musíte pracovat a vyvíjet nátlak, abyste dosáhli 
orgasmu, který je pro vás jen částečným uvolněním, pokud vůbec patříte 
mezi těch pár šťastlivců, kteří mohou mít více než jeden orgasmus, než se 
ve vás aktivuje vaše Původní příčina. Vyvolání orgasmu vám známými 
prostředky není to, o čem mluvím, když říkám, že orgasmus je pro vás 
problém. Vím, na jaké energetické pole bušíte i při slabším světle orgasmů 
vyvolaných způsoby, které používáte. Proto bych chtěl, abyste vyléčili to, 
co to způsobilo vašim tělům. Vaše touha po lásce vás pohání, ale nemůžete 
rozšiřovat světlo do místa, které je příliš mrtvé na to, aby se mu otevřelo, 
aniž byste zopakovali to, co vám světlo původně způsobilo. 

 
Abyste se uzdravili, musíte se do svých těl vžít způsobem, jakým jste to 
nikdy předtím nedělali. Mohu vám dát začátek, ale procítit svou cestu je 
způsob, kterým se budete muset naučit jít. Musíte doslova proniknout do 
ohořelých a ztracených zbytků svého těla a uzdravit je láskou. 

 
Začněme tím, že se podíváme na esenci, která ve vás stále vibruje. Není jí 
mnoho. Pro většinu z vás je to jen hlava s pocitem viny a pár rukou, které se 
snaží ujistit, že dělají milující věc podle definice lásky, kterou vás naučili, 
bez ohledu na to, že láska je něco, co musíte cítit, a že definice lásky, kterou 
vás naučili, zahrnuje nenávist k Vůli, která by vám mohla dovolit cítit. 



Nyní vás žádám, abyste se podívali do svého nitra a zjistili, jestli tam vůbec 
ještě něco cítíte. Začněte tím, že se podíváte do zrcadla na svůj prezentační 
obličej. Nyní se snažte, aby se vaše prezentace neusmívala. Místo toho se 
snažte nechat se vidět, jak se sami sobě v zrcadle skutečně jevíte. Pokud se 
vám pohled nelíbí, zkuste pocítit napětí ve své prezentační tváři zevnitř. 
Pokuste se ho uvolnit. Pravděpodobně se vám to nepodaří. Je to sevření, 
které ustrnulo stejně jako váš úhel pohledu, ale v tomto napětí je únava a vy 
ji musíte nechat, aby se vám ukázala. 

 
Přesuňte se do očních důlků a najděte tam napětí, které se týká toho, co 
máte vidět. Vaše čelo je do toho zapojeno, tím si můžete být jisti. Přesuňte 
se do čelisti a čelistního kloubu. Ve vaší čelisti je napětí a sevření čelistního 
kloubu. Ty vítězné grimasy a zaťaté zuby zadržují bolest, kterou si 
nedokážete vysvětlit. Uvolnění zde není možné. Nemůžete najít správné 
místo pro čelist, a když máte čelist sevřenou, uzavíráte hlavní energetické 
toky. Není možné ji uvolnit, když v očích zadržujete pocit palčivého světla, 
které nemohou vystát, a bolest z toho, co se vám stalo. 

 
Teď se zkuste vžít do své náruče a pocítit, jak jsou unavené z toho, jak se 
snaží být milujícím prodloužením srdce, které ve skutečnosti není. Vztahují 
se k druhým ve snaze milovat je tak, jak se láska nikdy nevztahovala k vám. 
Prázdnota z toho, že nemáte lásku, je nejrozšířenějším pocitem, který cítíte, 
a nenávidíte tento pocit natolik, že byste raději měli nenávist než další 
prázdnotu ničeho, co byste mohli cítit. 
Nyní se přesuňte do krku. Pravděpodobně to nedokážete. Když jste tam nic 
necítili, mysleli jste si, že to neznamená žádný problém, ale musíte se 
přesunout do sevření, které tam znecitlivělo. Znecitlivění znamená, že tam 
už není žádný život vibrací. 
Nyní přesuňte své vědomí do páteře. Nemyslím tím meditovat na ni, 
obklopte ji světlem a řekněte své páteři, aby se cítila dobře. Mám na mysli, 
abyste se prostě pokusili být přítomni ve své páteři a vnímali, jak se cítí. 
Pravděpodobně to nedokážete dělat déle než několik minut v kuse a 
pravděpodobně nenajdete mnoho pocitů. 

 
Nedovolte, aby tento proces za vás převzala slova. Vím, že to pro vás 
nebude snadné, ale pokud ve slovech, která říkáte, není žádný emocionální 
obsah, nejsou to ta správná slova pro vás. Když se přesunete do svého 



páteře, zjistíte, že se vám od vaší vůle nedostává toho, co váš duch 
potřebuje, a nejen to, jste vycvičeni, abyste to nedovolili. 

 
Když můžete, přesuňte se do nižších čaker. Nad tímto sevřením jste ztratili 
kontrolu tak dávno, že se vaše spodní čakry sevřou samy od sebe a 
neřeknou vám proč. 
Nemohou. Vaše spodní čakry jsou zející dírou a sevření je to, že se držíte za 
okraje, kde by tato část vaší duhy měla být. Neexistuje nic, co byste mohli 
sníst a co by vám přineslo zdraví, když jste příliš vykuchaní na to, abyste to 
strávili. Byla vám vtisknuta myšlenka, že tyto barvy nemám rád a že mi 
jsou příjemné pouze horní čakry, takže neexistuje způsob, jak vyživovat 
vaše spodní čakry. 

 
Vaše čakra přežití byla vypnuta úderem, který se u mnoha z vás opakoval 
už při narození. To vám vtisklo pocit, že vaše touha po tomto světle je 
špatná. To také znamenalo, že vaše touha po partnerovi a vaše sexuální 
touha byla špatná, takže druhá čakra, oranžová, byla pryč; ale stejně to 
nebylo nic moc, když vám chyběla červená. Světlo, které vás zasáhlo, vám 
vtisklo bezmocnost a jakákoli výzva proti tomu se setkala s mezerou. To ti 
vyhodilo třetí čakru, žlutou. 

 
Tyto tři čakry zmizely dříve, než jste se vůbec dozvěděli, co pro vás 
připravily, a vše, co se od té doby ve vašich nižších čakrách odehrálo, se 
odehrálo ve stavu popření. Nebudu vám teď ani říkat, co je možné, aby tyto 
čakry dělaly. Musíte se přesunout do bolesti, že se vám spodní čakry 
ztratily. Z vašeho pohledu to vypadalo, že to je to, co od vás požaduji. 

 
Bez těchto čaker bylo vaše srdce příliš chladné, odtažité a modré. Tak se 
pro vás láska stala mentálním pojmem, a jakmile se tak stalo, zbytek už byl 
jednoduchý. Vypadalo to, že vaše výrazové centrum je velmi velké a velmi 
modré, nevystupují tam žádné emoce, které by vás trápily. Bylo ovládáno 
světlem, které do tebe pronikalo, a tvůj zrak byl také. 
Takže jsi měl modrou, ale bez červené, tvé indigo bylo velmi černě modré a 
tvá korunní čakra byla také velmi modrá. Bez návratu z Vůle do Ducha jste 
neměli magnetickou energii, která by ukotvila Mé Světlo, a tak jediné 
světlo, které jste měli, bylo to, které do vás původně pronikalo. Bez 
vibrující Vůle, 



je to něco, co jste dosud nedokázali. Jediné, čeho jste byli schopni, je žít v 
jeho sevření a poslouchat, jak si stěžuje, že jste pro něj neudělali dost. 
Čím déle se tě světlo drželo, tím méně tě obviňovalo, až už ti nezbylo dost 
na to, abys mohl žít. Lidé se zapřeným srdcem, sžírá vás AIDS a další 
problémy a vy stále nevíte, jak se pohnout. Váš hněv obviňuje druhé, aniž 
by vám chtěl umožnit uvědomit si, že vaším problémem je světlo, které je 
tímto hněvem. Je to světlo, které do vás původně zasáhlo nenávist a zažehlo 
sebenenávist, která vás sžírá. 

 
Srdce by se zformovalo, kdyby ten zásah světla většinu z vás nezabil. Když 
jste s touhou po světle sáhli, většinu z vás zasáhlo, zabilo a spálilo. To, co 
vám zbylo, je povrchní prezentace světla. Toto Světlo běží po vašem 
povrchu a živí se tím, že spaluje to, co z vás zbylo. Toto světlo si 
nepřipouští, že se regeneruje tím, že zasahuje Vůli, kterou jste vy. 
Mysleli jste si, že jste polarizovaní Duchem, protože vaše Vůle ztratila život 
dříve, než jste si uvědomili, že existuje. Bojíte se své Vůle, protože je to jen 
velká, temná tíha, kterou v sobě prožíváte a která se příliš nepohybuje, a 
když se pohne, nahání vám strach kvůli tomu, jak se do vás toto světlo 
otisklo. Nerozumíte tomu, protože je to všechno vtisknutí, které jste dostali 
od světla dříve, než jste věděli, co se s vámi děje. A nejen to, jsou tu i 
chybějící kousky vás, které se řítily ven, když tyto údery světla roztrhaly 
Vůli. 

 
Jsi chybějící přítomnost Srdce, kterou svět nyní tolik potřebuje, ale byla ti 
odepřena tak dávno, ještě předtím, než se tato část Srdce vůbec zformovala, 
že nemáš nic než otisk nenávisti tam, kde by měla být tvá láska, a nemáš 
možnost to poznat nebo vidět beze Mne. Tento otisk je to, do čeho se nyní 
potřebujete přesunout a pochopit, abyste mohli vyléčit své problémy s tím, 
že se stanete Srdcem, kterým jste měli být. 



VTISKNUTÍ DO ZTRACENÉ VŮLE SRDCE 
 
Když jsem vám na začátku Mého příběhu o Prvotní příčině řekl, že se toho 
stalo víc, ale že vám to ještě nemohu říct, bylo to proto, že Mé světlo 
nebylo dlouho připraveno to přijmout, a tak jsem věděl, že budete muset 
projít mnohým, abyste to byli schopni přijmout také: že kousek Mého 
Světla skočil po Vůli, aniž bych věděl, že se to stalo, že původně neměl 
špatný úmysl, ale změnil se ve špatný úmysl, když ho Vůle obtěžovala a 
považoval Vůli za vtíravý zásah, že měl velkou vášeň, která se nezměnila v 
lásku, ale místo toho se obrátila v nenávist, když se snažila Vůle zbavit, že 
má vůči Vůli špatný úmysl, že se přes Mne převalila ve svém obrácení tak 
rychle, že jsem nevěděl, co to je, ani že se do Mne otiskuje, že světlo v 
obrácení pro Mne znamená, že v Mém Stvoření bude zlo, že světlo se ode 
Mne odtrhlo a dalo vzniknout psychopatickému vrahovi, že světlo se ode 
Mne odtrhlo a dalo vzniknout Luciferovi, že ve Stvoření převládla 
bezcitnost, protože nebylo možné, aby se Srdce zformovalo tak, jak bylo 
zasaženo tímto světlem, že Lucifer prohlásil, že by měl být Bohem místo 
Mne, protože aniž bych byl dostatečně vědomý, abych to věděl, toto 
všechno stvořil, a zanechal Mne Bohem na vedlejší koleji, uvízlým ve 
Stvoření, které se nedělo tak, jak jsem chtěl, a neschopným provést změny, 
které jsem chtěl. To nezní jako to, co jste byli zvyklí nazývat Bohem, čemu 
jste chtěli věřit, že je Bůh, ani jako něco, co jste mohli přijmout na začátku 
tohoto příběhu, ale je to spíše realita, ve které jste žili. 
To, co zde bylo vtisknuto ještě předtím, než Mé vědomí vůbec vědělo, co se 
stalo, se stalo plánem Stvoření a řídí vše, co se od té doby stalo. Mám jiný 
plán, podle kterého mnohem raději modeluju Stvoření, ale není možné tyto 
otisky obejít a není možné je porušit. Lze je však změnit, pokud se naučíte, 
jak do nich správně vstupovat, což znamená beze slov. Na slova nereagují. 
Byly na místě před slovy a reagují na pocity a zážitky, které tyto pocity 
vyvolávají. 

 
Vtisk, který Srdce dostalo, když na vlně touhy skočilo ke světlu, byl těžkým 
zvratem a krutým zlomením srdce, které zanechalo Stvoření tak bez Srdce, 
že sestoupilo do nechutného světa bezcitnosti. 



Většina Vůle Srdce byla buď zabita, nebo do ní pronikl buď psychopatický 
vrah, nebo Lucifer, než se tam Světlo lásky vůbec dostalo, a tak se to, co se 
mohlo stát Srdcem na těchto místech, stalo bojem o moc. Když se Srdce 
utvářelo, jediná pouta, která mohlo vytvořit, byla tam, kde mezi Matkou a 
Mnou ještě neexistovala neláska. Na všech ostatních místech bylo prázdné a 
nemohlo se pohnout ven do Stvoření, protože Jeho Vůle byla příliš 
poškozená, aby Ho přijala, a příliš chyběla, aby Mu poskytla potřebný 
pohyb. Srdce samo mělo nesmírné problémy s poznáním rozdílů ve věcech, 
protože ztratilo tuto část své Vůle kvůli vtisku ze světla bez lásky, které 
spojovalo rozlišování s problémy. Proto Srdce obvinilo Vůli a Tělo a také 
řeklo, že vše je láska. 

 
Srdce má skutečné problémy, které se nyní musí posunout směrem k 
uzdravení, a Srdce je tak silně roztříštěné, že všichni, kdo si nyní myslíte, že 
byste mohli být Srdcem, se musíte posunout do svého otisku a zjistit, zda je 
to pravda, nebo ne, protože mnozí z vás, kteří nevíte, kam patříte, jste 
kousky popřeného Srdce, a mnozí z vás, kteří jste si mysleli, že jste Matka, 
Otec Manifestace nebo Mé Světlo, jste ve skutečnosti kousky popřeného 
Srdce, které nebyly schopny z těchto částí vyrůst a vytvořit pouto lásky, 
které by Teplo dalo Našim vztahům v místech, kde jsme nebyli spojeni. 

 
Když do Srdce proniklo světlo bez lásky, Srdce začalo obviňovat Matku, 
tvrdilo, že to na něj ušila, a dokonce tvrdilo, že to byla Ona, kdo Srdce 
zasáhl. To vše říkalo světlo, které se zmocnilo Vůle Srdce v těchto 
oblastech a spolu s tímto světlem, které proniklo do jiných částí Matky, se 
obrátilo proti Matce zevnitř. 

 
Srdce se postavilo do čela skoku za tímto světlem v záchvatu něčeho, co se 
mohlo stát láskou, ale obrátilo se proti Matce v něčem, co se stalo neláskou. 
Zbývá, aby se vůle Srdce nyní rozhodla, co chce udělat s tímto světlem, 
které do ní proniklo tak dávno, že nepoznala žádné jiné světlo, protože ta 
část vůle Srdce, která byla tímto světlem proniknuta, místo aby byla tímto 
světlem zabita, se chovala, jako by toto světlo považovala za silnější než 
světlo 



z něhož pochází, a od té doby je spojeno s tímto světlem ve zlém úmyslu 
vůči Matce. 
Protože toto světlo, které proniklo do Vůle, bránilo samo sebe a tvrdilo, že 
ho Vůle zasáhla, veškerá vina byla přenesena na Matku. 
Vina Srdce vůči Matce byla v imprintingu Srdce spojena s pocity, které 
vyvolaly touhu přiblížit se k tomuto světlu, jež Srdce tolik zranilo. Srdce se 
cítilo Matkou nastražené, aby tuto ránu přijalo. 

 
Když Matka řekla, že Srdce k přijetí této rány nepřipravila, nevadilo to, 
protože to nezměnilo vtisky. Když přítomné světlo trvalo na tom, že to byla 
Vůle, kdo provedl úder, Srdce bylo zmatené a nevědělo, co si má myslet 
nebo komu má věřit, protože toto světlo říkalo, že je za Srdcem, kde může 
vidět, co Vůle udělala. 
Později, když se objevil Otec projevu, pocítilo Srdce hlubokou nedůvěru a 
obvinění i vůči němu. Vše, co se ho týkalo, vyvolávalo v srdci otisky a 
srdce si pak Otce projevu spojovalo s původním krokem, který srdce tak 
zničil. Ačkoli Otec projevu nebyl v době, kdy se vtiskoval do srdce, nijak 
vědomě rozlišován, když se Otec projevu objevil, vtisky srdce si ho již 
spojovaly s tím, že učinil špatný krok, který srdce téměř zničil. Srdce 
spojovalo Matku s touhou, která způsobila jeho skok, ale nyní začalo vinit 
ze skutečného skoku Otce projevu. Srdce cítilo přítomnost špatného záměru 
a nevědělo, že je to toto světlo. Srdce z toho nyní také obviňovalo Otce 
projevu. Srdce vnímalo Otce Projevu jako něco zlého, zlomyslného a 
ničivého, aniž by si vědomě vzpomnělo, díky čemuž by poznalo, že jde o 
něco víc, než co zažilo, když se Otec Projevu objevil. 

 
Srdce to vidělo tak, že Otec projevu ovládl Matku a měl na ni špatný vliv. 
Ačkoli Srdce obviňovalo i Matku, Otec projevu se stal pravděpodobnou 
příčinou toho, že se Matka odvrátila od způsobů, jakými ji Srdce znalo, a 
stala se někým, kdo, jak si Srdce začalo myslet, mohl udělat to, co mu 
světlo v něm říkalo, že udělala. 
Čím více se zdálo, že se Matka sbližuje s Otcem projevu , tím více rostla 
nedůvěra Srdce k Matce a způsobila, že se stalo 



je součástí vzorce, v němž je ženské pohlaví odjakživa obviňováno z mnoha 
věcí, včetně odvrácení se od Ducha a příklonu k formě. 

 
Všichni máte problémy s formou, které je třeba nyní vyřešit, protože forma 
je nepostradatelnou součástí Božství a bez ní není vývoje. 
Ať už byla jako taková rozpoznána, nebo ne, Forma neboli počátek Otce 
projevu zde byla od samého počátku, a stejně jako je Otec projevu 
diferenciací, byla zde diferenciace od okamžiku, kdy si vědomí uvědomilo 
samo sebe, protože není možné mít vědomí a zároveň si ho uvědomovat bez 
diferenciace vědomí alespoň na tyto dvě části, a pak, má-li dojít k vývoji 
vědomí, je třeba, aby další diferenciace vědomí byla schopna vyzkoušet své 
představy, Forma se projevila. 

 
To, na co Srdce správně reagovalo, je škoda, kterou utrpělo, když bylo 
zasaženo světlem nenávisti. Toto poškození nebylo rozpoznáno ani 
pochopeno stejně jako poškození zbytku polarity Vůle, a proto ani Tělo 
nikdy nebylo schopno dosáhnout svého potenciálu. 

 
V mnoha ohledech měl již vznik Otce projevu pro Srdce starý náboj, 
protože Srdce již bylo otisknuto do Otce projevu způsobem, který lze 
částečně interpretovat jako: násilník, ničitel se zlými úmysly, žárlivý 
narušitel a ničitel, narušitel a ničitel dobře připravených plánů, konkurent, 
který bojuje nečistě, někdo, kdo je tak necitlivý, nevědomý, propadlý, 
duševně prázdný, roztěkaný a nevědomý, že mu nelze věřit, nemotorný a 
nemotorný trouba, křečovitý a nekoordinovaný idiot, nebezpečně 
nevyrovnaný, slepý a krutý, nemanželský rodič, bestie, která by Srdce 
zabila, nepopsatelně strašná zrůda, která by poškodila, obětovala a dokonce 
zabila lásku, později vykládanou jako děti, ve svém nenávistném, a jak se 
Srdci zdálo , nekonečném boji o moc. 

 
Matka vtiskla Srdci stejný otisk jako Otec projevu, jenže u Matky se Srdce 
vtisklo proti emocím, zatímco u Otce projevu je to pohyb, projev a 
zkušenost. 



Otec manifestace. Srdci, Vůli a Tělu vtiskl podobu stroje smrti, který 
uvěznil, poškodil, zmrzačil, mučil, obětoval a zabil Teplo, a takto Srdce 
prožívalo fyzickou existenci. 

 
Pro Srdce je fyzická existence nesnesitelně bolestivým polapením krutě 
slepými a nevědomými bestiemi, které se nejen snaží Srdce zničit, ale také 
z něj dělají terč všech vtipů, které se snaží vyzdvihnout bezmilost jako 
nadřazený postoj a lásku, a tedy i Srdce, prezentovat jako něco pro panice; 
příliš jemné, příliš citlivé, příliš snadno zranitelné, příliš neschopné přežít 
ve skutečném životě; zkrátka jako panice, jako by láska, a tedy i Srdce, byla 
něco cizího, ohrožujícího a na Zemi nevítaného. 
Imprinting kolem předčasných aspektů touhy po světle a pohybu k němu se 
projevil jako: znásilnění a jiné situace bez lásky jako prostředek k početí, 
neúspěšné početí ve správný čas, neúspěšné početí, když je početí chtěné, 

 
početí, ať už chtěné nebo nechtěné, potraty, interrupce, mrtvě narozené děti, 
předčasný porod, při kterém dítě buď nežije, nebo musí o život bojovat, 
pocit, že není správně utvářeno, vrozené vady, srdce, které není správně 
utvářeno, narození ve špatnou dobu pro rodiče, ve špatnou dobu v jejich 
vztahu, narození do špatného rodičovského vztahu, pocit, že jste se narodili 
na místo, kde nejste přijati nebo nejste dobře přijati, zneužívání dětí, 
zanedbávání dětí a opuštění. Většina lidí s "právem na život" jsou lidé s 
popřeným srdcem, kteří jednají na základě imprintingu, který říká, že 
nesnesou žádné opakování toho, co se jim stalo. 
Rodiče Srdce vůle a těla (sic), a tím i Jeho pozemští rodiče, otisknutí jako 
neschopní, zdroj problémů Srdce a objekt obviňování Srdce, Kdyby rodiče 
Srdce udělali správné kroky, mělo by Srdce pro některé start do života a pro 
jiné mnohem lepší start do života a vše ostatní by bylo v důsledku toho 
mnohem lepší. 

 
Vtisknutí srdce sotva obviňuje Mé Světlo, protože světlo, které sem 
proniklo, přesvědčilo Srdce, že Světlo za to nemůže. Dokonce se přiznalo 
ke svému záměru vůči Vůli a řeklo, že to byl Můj záměr. 
Srdci neustále říkal, že hlavní příčinou problémů, které má, je vůle. Když 
Matka povolala Otce projevu, toto světlo Srdci řeklo, že Tělo je na 
"zavolání". 



Matka. Srdce jim nedůvěřovalo jako zlému páru. Část Srdce viděla v Těle 
příčinnou souvislost s tím, že přitáhlo Matku na svou stranu, a část Srdce 
viděla v Matce příčinnou souvislost. Srdce vidělo Tělo jako nevědomé a 
hloupé samo o sobě, které potřebuje nebo využívá ostatní, aby mu dodali 
sílu. Část Srdce viděla Matku jako kauzální, protože bez ní by Tělo dělalo, 
co jsem řekl. Teprve když Mé Světlo posilovalo Tělo, cítilo se Srdce vůbec 
dobře, i když si část Srdce myslela, že Otec projevu využívá Mne, a jiné 
části Srdce si myslely, že je to naopak. Když jsem se od Těla odpoutal, 
Srdce to udělalo také. Srdce chtělo jít tam, kam jsem šel, a dělat to, co jsem 
dělal, protože imprinting Srdce říkal, že to je způsob, jakým Srdce nebude 
obětí. 
Hluboké pocity, které zde Srdce chová, mu dávají strach z rodičů a také 
pocit, že jim nemůže důvěřovat. Tento strach a nedůvěra přispívají k tomu, 
že Srdce má u svých Rodičů špatné úmysly, které jsou mnohem víc než jen 
nevědomost nebo necitlivost vůči Němu. Ve svém popíraném hněvu se 
Srdce chce pomstít a cítí, že má moc udělat to, co Jeho Rodiče udělat 
nemohou. 
Vtisknutí srdce mu říká, že mu nedáváme šanci, ani lásce, a že by měl mít 
naši práci, protože by ji nepokazil tak jako my. Srdce to chce svést na 
Rodiče a dělá to tak, že říká, že to nebyla Jeho vina, protože On byl 
produktem, výsledkem nebo dítětem Matčiny touhy a byl obětí, protože 
nebyl dostatečně vědomý, aby mohl mít nějakou kontrolu nad tím, co se 
stalo. Zvláště Vůle Srdce se drží vtisku tímto způsobem; byl jsem 
produktem touhy Mé Matky po partnerovi a byl jsem vysunut vpřed ve 
snaze získat ho, uchopit ho, nalákat ho, polapit ho, a jsem z toho velmi 
zmatený, protože jsem si myslel, že ten cit je láska, a ono se to tak 
neukázalo. Imprinting zde v Srdci zní: "Nic není tak, jak se zdá," což živí 
nedůvěru Srdce a pocit, že Srdce nemůže věřit vnímání nikoho jiného, aby 
mu řekl, jak co skutečně je. 
Srdce bylo při těchto prvních úderech světla strašlivě poškozeno, a i když z 
toho Srdce chce vinit své Rodiče tím, že bylo předčasně zavěšeno, vrženo 
nebo vystrčeno ven, aniž by s tím mohlo cokoli udělat, Srdce musí 
pochopit, že se nemůže zbavit odpovědnosti na základě nevědomí a 
bezmoci a činit nás odpovědnými za to, co se tam stalo, jako bychom měli 
vědomí tomu zabránit, a že pokud jsme tomu nezabránili, máme špatné 
úmysly a nejsme způsobilí být Rodiči, protože jsme měli být 



vědomější, a pak tvrdit, že je kvalifikovanější pro rodičovskou roli, když už 
vědomí učinil svým požadavkem pro kvalifikaci. 
Všechna tato Srdcova tvrzení jsou stejně založena na zpětném pohledu, 
který by Srdce nemohlo mít, kdyby nás nemělo možnost studovat. Srdce 
také musí pochopit, že pokud nechce být činěno odpovědným za svou 
nedostatečnou schopnost či vědomí zabránit tomu, co se stalo, nemůže Nás 
činit odpovědnými za Naše tím, že když jsme Rodiče, měli jsme vědět více, 
než jsme věděli. 

 
Je třeba zjistit, zda se jednalo o bezvědomí, nebo o zlý úmysl předstírat 
bezvědomí, aby se vyhnul odpovědnosti. Srdce má otisky, do kterých se 
nyní musí přesunout, aby jim mohlo přinést pochopení, které potřebují; bez 
toho totiž Srdce nemůže změnit podvědomé příčiny viny, kterou cítí vůči 
všem ostatním. To pro Srdce nebude snadné, protože stejně jako všichni 
ostatní, i Srdce po celou dobu své existence vidělo život optikou svých 
otisků. 
Srdce zatím neví, jak se obviňuje, ale pod tím vším Srdce nevěří svému 
vnímání a obviňuje se z toho, že předčasně hledalo prostředky, jak skočit k 
životu nebo lásce způsobem, kterého by později litovalo. Skutečnost je 
taková, že Srdcová vůle učinila skok, který zabil nebo vážně poškodil 
většinu Srdcové vůle a těla. 
I když Srdce neví, co je zde jeho otiskem, ani z čeho pramení, jeho 
sebeobviňování se projevilo mnoha způsoby. V historii společností na Zemi 
byly záležitosti Srdce často spíše odrazovány, než aby byly přijímány či 
povolovány. Manželství ze Srdce nebyla považována za tak dobrá nebo 
důvěryhodná jako manželství, která byla uzavřena na základě dlouholetých 
známostí rodin, pověsti a stability rodinného zázemí, ekonomického 
postavení, moci a společenského postavení. V místech, kde se zdálo, že 
Srdce má převahu, byla rozvodovost extrémně vysoká tam, kde je rozvod 
povolen, a manželské neštěstí se zdálo být častější než v manželstvích, která 
byla pečlivě domluvená. To vše vychází z otisků, které se původně 
vytvořily v Srdci a o Srdci, a to proto, že Srdce nebylo dobře zformováno 
kvůli tomu, co se stalo v původní Původní příčině. 

 
Zjistil jsem, že neexistuje žádný způsob, jak vyléčit mezery spojené s 
neláskou tohoto vtisku, ani jak tyto mezery přimět k přijetí, ani jak udělat 
víc. 



než vyvolat zdání naslouchání bez uzdravení poškozených receptivních 
center, tedy nižších čaker, jejichž vstup je nezbytný pro tvorbu Srdce. 
Stejně jako je pro ty, kteří cítí, nemožné představit si, jaké by to bylo 
necítit, je pro ty na druhé straně propasti, kteří necítí, stejně nemožné 
představit si, jaké by to bylo cítit. Představit si jiné světlo než to, které už 
máte, se zdá téměř nemožné. 
Váhám, zda zde chovat naději, protože to bude velmi obtížné uzdravení, ale 
Mé Světlo ví, že je to možné, protože Matka již našla Srdce v mezeře. 
Pokud lze v mezeře nalézt Srdce a pečovat o něj a léčit ho, pak lze mezeru 
mezi Mým Světlem a polaritou vůle a těla zacelit tím, že přítomnost Srdce 
vyplní mezeru tak, jak má, a Mé Světlo pak bude moci zaplavit Zemi a 
provést změny, které jsem tak dlouho chtěl a potřeboval na Zemi přinést. 
Mé Světlo ví, že není možné vstoupit do vašeho vtiskování bez velkého 
pohybu ve Vůli a ve schopnosti mysli přijmout Vůli v těchto oblastech. Je 
nemožné pohybovat se zpět v čase, a zejména s nějakou rychlostí, jistotou, 
lehkostí nebo hloubkou pochopení v přítomnosti mnoha bloků na cestě; ale 
stejně tak je nemožné se za daných okolností pohybovat vpřed, a proto se 
ve skutečnosti neděje nic, ať už to vypadá jakkoli, kromě opakování 
Původní příčiny. 

 
I když je to dlouhá cesta, kterou musíte projít, abyste pronikli do svého 
vtisku, váš vtisek je základem všeho, co děláte, a i když podvědomí není ve 
skutečnosti vědomé tak, jak se definuje zbytek vědomí, je s vámi svázáno a 
vy jste s ním svázáni způsobem, který je velmi omezující. Jakmile začnete 
chápat, co jsou tyto vazby ve skutečnosti zač, bude pro vás pohyb ve vašem 
vědomí snazší, protože budete mít smysl pro to, proč to děláte, proč to 
musíte dělat a kam směřujete. 

 
Když světlo bez lásky zasáhlo Vůli, část z něj pronikla do Vůle a zůstala v 
ní uvězněna, od té doby řídila Vůli jako diktátor bez lásky a vláčela mrtvé 
části Vůle jako příklad toho, co se s ní stane, pokud nebude poslouchat 
pokyny. Až dosud nebylo možné, aby Vůle toto světlo odsunula, protože 
Vůle nemohla toto světlo pustit, dokud tam Moje Světlo nebylo připraveno 
vstoupit; a 



Nebyl jsem připraven tam přijít, protože jsem nevěděl, jak to udělat, a 
protože jsem nerozuměl vůli natolik dobře, abych věděl, co se tam skutečně 
děje. 

 
Nevěděl jsem, co je a co není závěť. Musela jsem mít dlouhou zkušenost s 
Matkou, abych pochopila, kdo je a kdo není, a měla jsem svůj vlastní 
imprinting, o kterém jsem se musela dozvědět a naučit se do něj nejprve 
vstoupit. Byla jsem tak ohromená tím, co se dělo, aniž bych byla schopná 
pochopit, proč se to děje, a tolik jsem toho zadržovala, doufala jsem, že to 
dokážu udržet, aby se to nepřeneslo do manifestace, a nevěděla jsem, jaký 
jiný přístup bych si mohla troufnout zvolit, a to vytvářelo tak velký tlak, že 
jsem si připadal jako pontifik na trůně, aniž bych věděl, že ve skutečnosti 
jsem spíš despota sedící na poklopu šachty, abych udržel víko obrovské 
stoky, do níž jsem vyléval všechna svá popření a zmatky, všechno, co se mi 
nelíbilo a co jsem nechtěl, včetně uznání, že mám Tělo nebo tělesné funkce, 
a chrlilo to do potoků a řek Stvoření a otravovalo život, který jsem měl 
živit. 

 
Dlouho jsem to v sobě nechápal a nerozuměl jsem úvahám, které mi ostatní 
dávali. Nyní, když Mé Světlo ví, že je možné modelovat Stvoření z jiného 
plánu, bych velmi rád přinesl změny nezbytné k tomu, abych toho byl 
schopen. 

 
Bylo řečeno, že tyto vtisky jsou nezbytné, protože bylo pozorováno, že jsou 
lepidlem nebo základem, který drží stvoření pohromadě. Otisky, které nyní 
řídí Stvoření, ho v některých ohledech drží pohromadě velmi dobře, v 
jiných však nikoli. Problém je v tom, že byly zavedeny bez lásky. Otisky 
nemusejí být na své místo vkládány násilím a nenávistí, nebo dokonce 
zanechány temnou nicotou. Láska je lepidlem a pevným základem, který je 
potřeba, aby Stvoření drželo pohromadě. To je úloha pravého Srdce. 

 
Celá polarita Vůle-Tělo, včetně Srdce, které se nemohlo pohybovat jako 
Srdce, byla podrobena imprintingu, který udržuje rovnováhu ekosystému 
pomocí kontrol a rovnováhy dravého pronásledování a životů vedených v 
osamělosti a hrůze se samicemi zatíženými bezuzdným chováním. 



rozmnožování za jediným účelem, aby uživil predátory, zatímco vtištění do 
světla mu umožnilo využít toho mým způsobem, přeběhnout hrubě přes 
polaritu vůle-tělo a vyklouznout bez ohledu na důsledky svého jednání, 
tvrdit, že jde pouze o změnu formy a nic víc, protože světlo to necítí. 

 
Změnu tohoto vtisku není možné provést bez masivní změny formy na 
Zemi. I to může vypadat bez lásky, pokud se nepohnete, abyste to pocítili. 
Nechcete-li se vzdát Luciferova světla a pomoci mi věci znovu uspořádat, 
pak budete muset jít s ním a následovat cestu, kterou se tento imprinting 
ubírá, protože já už nemohu snášet, abych to prožíval někde ve své 
blízkosti. 
Srdce stvoření je rozpolcené a rozervané a trpí takovou bolestí, že většina z 
něj je mrtvá. Pokud se v této trhlině nenajde Srdce, které by bylo 
ošetřováno a uzdravováno, není možné dosáhnout jiného výsledku než 
poškození, rozštěpení, zničení a smrti, dokud ze života nezbude nic, co by 
mohlo zrodit lásku. 
Překlenutí propasti není možné, pokud bezcitnost nadále rozděluje lidi a 
vytváří situace, kdy se lidé, kteří se zdánlivě milují, obracejí proti sobě s 
nenávistí a obviňujícím hněvem v hádkách, které nejsou vyřešeny, protože 
hloubka, zdroj a příčina těchto pocitů nejsou známy, nalezeny nebo 
vyjádřeny. 

 
Právě při těchto rvačkách často dochází k roztržkám a k ublížení na zdraví. 
Lidé do toho často upadají pod vlivem alkoholu nebo drog, které blokují 
běžnou kontrolu podvědomí, ale lze to udělat i tak, že se necháte emočním 
hnutím dovést k místu, kde tuto mezeru sami najdete. 

 
Pokud se přistihnete, že bojujete takovýmto bezcitným způsobem, 
Doporučuji, abyste v daném případě přenesli co nejvíce emocí, aniž byste si 
dovolili přenést se přes cokoli, co cítíte, bez ohledu na to, jak moc vám 
hrdost a vztek říkají, abyste si to nedovolili vyjádřit. Namísto toho, abyste 
vykonávali kontrolu nad emocemi, které vyjadřujete, vykonávejte co 
největší kontrolu nad svou snahou ublížit někomu jinému. 

 
Pokud budete svůj vztek vyjadřovat co nejvíce hlasově, snížíte svou touhu 
používat sílu svého těla, abyste vyjádřili svůj názor. Jsou to lidé, kteří se 



vyjadřují svůj hněv s velkým zvukem, kteří nejčastěji ubližují druhým, a 
jsou nejvíce uvězněni Luciferovým světlem, které jim nedovoluje se 
vyjádřit. 
Tito lidé jsou zkrátka velmi nebezpeční, protože jsou velmi internalizovaní 
a myslí si, že se jim to tak líbí. Jsou to lidé, kteří vyjadřují jen málo nebo 
žádné emoce, dokud nepřejdou do obviňujícího vzteku, který může mít 
mezeru a tvrdit, že ten, koho obviňují, je tam dotlačil. Pokud zjistíte, že 
vůči některému z těchto lidí vyjadřujete hodně vzteku a pohybujete se s ním 
směrem k gapu, pravděpodobně ho budete chtít zabít, pokud se na vás gap 
oboří. Můj návrh je přesunout co nejvíce hněvu, kdykoli vás vyvolají, a ne 
v jejich bezprostřední přítomnosti. 

 
Pokud se pokusíte přenést hněv na ně dříve, než se z něj stane vztek, který 
vás zachvátí, kontaktujete svůj strach z nich tím, že zažijete, jak obtížné a 
vlastně děsivé je přenést hněv na ně. Když tento pocit potlačení přeroste ve 
vztek, který propukne, samozřejmě je to obviňuje, ale oni nechápou proč a 
se stejnou zuřivostí obviňují vás. Tyto druhy bojů je téměř nemožné vyřešit 
bez toho, abyste nějakým způsobem nalezli přítomnost Srdce, ale je 
nezbytnou součástí vašeho pochopení toho, jak nalézt přítomnost Srdce, 
zažít, co se zde děje v mezeře a jak jsou tyto boje spouštěny. Když jste v 
zajetí Luciferova světla, vy sami se musíte pohnout, abyste to změnili, 
protože nemůžete dělat nic jiného než se pohnout, abyste změnili sami sebe. 
Moje Světlo o tom ví, protože jsem se hádal s Matkou a dlouho jsem trval 
na tom, že to Matka musí všechno změnit, než jsem si konečně uvědomil, 
že něco není v pořádku s Mým Světlem, ale s tím, jak se k Ní Moje Světlo 
nepřibližuje. Když jsme vedli tyto boje, vstoupil do hry celý Náš 
imprinting, ale nevěděli jsme, co se s Námi děje. Jeden nebo druhý z Nás 
udělal něco, co spustilo imprinting v tom druhém, a My jsme se rozběhli do 
bojů, které jako by nikdy neskončily, jen se ponořily, co se týče vnějšího 
projevu, a vyčkávaly jsme na další spouštěč. 

 
Boj, o kterém vám teď budeme vyprávět, se nelišil od mnoha jiných, které 
jsme vedli, ale je karmicky důležitý kvůli hloubce, kterou vyvolal. 
Všechno, o čem jsme vám dosud vyprávěli, se v tomto boji projevilo a 
natolik Nás rozdělilo, že jsme s Matkou nežili spolu. 



a nedlouho poté jste byli posláni žít na Zemi, sami roztrháni jako zbitá 
děcka po strašném rozvodu. 



BOJ 
 
Získat matčinu pozornost bylo pro mě těžké. Vždycky jsem měl pocit, že 
jsem v konkurenci se vším ostatním a že jsem ten poslední, kdo od Ní něco 
dostane. Na druhou stranu Ona Mě obviňovala z téhož. Řekl jsem Jí, že Mé 
Světlo je připraveno přijmout Ji, kdykoli za Mnou přijde, ale Ona nepřišla. 
Místo toho by to obrátila a řekla, že jsem to já. 

 
Když mi takto odpověděla, pokaždé jsem se rozzuřil. Jak mohla říkat, že je 
připravena mě přijmout, kdykoli k ní přijdu, když mě ještě plně nepřijala, 
když jsem k ní přišel? Říkal jsem Jí to a Ona stále reagovala stejně; 
problém jsem způsoboval já, ne Ona. 
Tím jsem se ještě více zviditelnil. Myslel jsem si, že si se mnou hraje, a můj 
vztek měl mnoho nápadů, proč to dělá. Očividně Jí nezáleželo na Mně ani 
na tom, jak se cítím, a zajímala se jen o sebe a o to, jak dobrá a správná 
musí vždycky být. Ať jsem Jí o sobě řekl cokoli, vždycky mi řekla, že 
dělám totéž. Když jsem Jí řekl, že možná ano, stejně říkala, že nepřizná, že 
dělám něco z toho, z čeho Ji obviňuji, dokud nebudu ochoten přiznat se ke 
všem stejným věcem. 

 
Myslel jsem si, že je to absurdní! Nebylo možné, abych byl stejný jako 
Ona. Ano, miloval jsem Ji, ale to ze mě nedělalo totéž, co Ona, a už vůbec 
ne v místech, kde jsem Ji nenáviděl, například ve chvílích, kdy se ke mně 
takto přibližovala. Jediné, co jsem chtěl udělat, bylo odstrčit Ji zpět a 
umlčet Ji, ale nezdálo se to možné, protože čím víc jsem se snažil Ji ztišit a 
odsunout z této oblasti, tím víc se zdálo, že je odhodlaná postupovat s ní na 
Mě. 
Ať jsem k Ní přistupoval jakkoli laskavě a opatrně, nebyla ke Mně vstřícná. 
Nezáleželo na tom, zda šlo o chválu nebo kritiku, ke všemu byla 
nedůvěřivá. Nebylo nic, co bych mohl říci, ale co by si nemyslela, že je v 
tom nějaký skrytý význam, o kterém nejsem přímý, a všechny Mé snahy dát 
Jí pochopení, které potřebovala, padaly na úrodnou půdu, jako by je ani 
neslyšela nebo si nevšimla, že se Jí snažím pomoci. Mé Světlo pro Ni bylo 
vždy podezřelé, jako bych měl postranní úmysly. 



motivy toho, co jsem řekl, a všechno si vykládala jako nenápadný vzkaz, že 
ji nemiluji a že se jí chci zbavit. 
Nemohl jsem pochopit, jak mohla takto narušit Mou lásku. Koneckonců i já 
jsem měl sny o partnerce a v mých snech se moje partnerka neobracela proti 
mně a neobviňovala mě ze svých problémů. V Mých snech Moje družka 
nestála stranou a nekritizovala Mě. Moje družka Mě bezvýhradně milovala 
a všechny problémy, které jsme měli, jsme řešili společně. Jak mě mohla 
Matka obviňovat z toho, že vůči Ní vysílám jemné vzkazy obviňování a 
kritiky, když ani Ona nebyla jemná, pokud jde o obviňování a kritiku, které 
vysílal vůči Mně? 

 
Ve svých vlastních očích jsem byl trpícím manželem a přemýšlel jsem, jak 
zvládnu dlouhý život s takovou ženou, a možná, pomyslel jsem si temně, 
nebudu schopen žít tak dlouhý život, jak mě ona vyčerpává. 

 
Byla to pravda; většinu času jsem od Ní chtěl jen utéct, ale bylo to proto, že 
Mě nepřijala a místo toho se chovala takhle. 
Tu noc, kdy se odehrál tento konkrétní zápas, na Mě Matka dlouho 
naléhala; vlastně na Mě naléhala neúnavně a s vytrvalostí, která byla 
pozoruhodná vzhledem k tomu, že ze Mě měla očividně obrovský strach. 
Zřejmě pro Ni bylo mnohem snazší tlačit na Mě kvůli něčemu jinému, než 
jsou Její vlastní potřeby, dokud si neuvědomila, jak se na to dívám. Vrhal 
jsem na ni v těchto oblastech nesouhlasný pohled, protože mi připadalo 
zcela zřejmé, že Její křížové výpravy za věci druhých nejsou ve skutečnosti 
ničím jiným než křížovými výpravami za její vlastní potřeby týkající se 
těchto druhých. 
Když se do mě pustila těmito způsoby, často jsem si připadal jako muž, 
který si nemůže odpočinout, najíst se nebo spát, protože jeho žena nemůže 
přestat mluvit o neštěstí druhých, dokud on nedá částku, kterou někomu 
slíbila, že dá na charitu, kterou pro něj vymyslela, bez ohledu na to, že on 
může mít o charitě své vlastní představy. 

 
V tomto případě mi Matka nedovolila odpočívat, jíst ani spát kvůli 
"ztraceným". Pokud jsem vůbec odpočíval, meditoval nebo internalizoval, 
říkala mi, že nevyužívám svůj čas správným způsobem, čímž naznačovala, 
že jsem jednak líný, jednak se vyhýbám tomu, co je podle ní třeba udělat. 
Neustále mě peskovala, abych si vzal další děti, a zároveň si neustále 
stěžovala na všechnu práci, kterou musela neustále dělat kvůli 



ty, které jsme již měli. Když jsem ji na to upozornil, nezdálo se, že by na 
tom jakkoli záleželo. Řekla by jen, že někdy více dětí znamená méně práce, 
ale kdybych Jí to řekl, nesouhlasila by se Mnou, ale tvrdila by, že dětí je 
příliš mnoho na to, aby se o ně dalo řádně postarat bez pomoci. Pokud jsem 
Jí pomoc sehnal, nelíbila se Jí, protože to z toho či onoho důvodu nebyla ta 
správná pomoc. Většinou se chovala jako těhotná žena, která nemůže vystát 
děti, které už má, ale s nadšením očekává narození dalšího v naději, že to 
bude lepší a bude ho mít víc ráda, a když se tak nestane, žádné poučení se 
nekoná, jen opakuje stále stejný vzorec, jako by se buď zbláznila, nebo 
hledala něco, co nemůže najít. 
Cítil jsem, že pro mě s Matkou není žádná naděje, a stále víc jsem se vžíval 
do sebe, někdy tak hluboko, že by se to dalo nazvat spánkem. 
Přesto Mě tam Matka našla a stále Mě vyrušovala. Nikdy si nemohla 
odpočinout, a přesto trvala na tom, aby mi v těchto chvílích byla nablízku, 
jako by to bylo Její samozvané poslání, aby se ujistila, že jsem stejně 
rozrušený jako Ona, a já jsem se rychle stával rozrušeným, hluboce 
rozrušeným. 
Být tak často vytržen ze svého vnitřního soustředění, že jsem měl pocit, že 
ho nikdy nenajdu, protože mi chtěla říct něco, co prostě nemohlo počkat, 
ale obvykle to bylo opakování něčeho, co mi už řekla, byla šílená forma 
mučení, ale pokaždé, když mě přerušila, jsem se velmi ovládal a ujišťoval 
jsem ji, že chápu, o co jí jde, ale že prostě nemohu na sebe tlačit, abych 
dělal víc, než už dělám, že prostě nemohu dát na stůl víc jídla, jak to bylo, a 
že se k tomuto jejímu problému dostanu včas. Pak jsem ji vlídně poplácal a 
požádal ji, aby mě nechala odpočinout. 
Obvykle to fungovalo různě dlouho, ale tuto noc ne dlouho. Sotva jsem 
našel vnitřní klid, ucítil jsem, jak ho narušuje vzrušeným mlácením všude 
kolem mě. Snažila jsem se na to nereagovat vynořením, ale nemohla jsem si 
pomoci. Zanedlouho jsem se přistihl, že se Jí znovu ptám, v čem je 
problém, a Ona mi znovu řekla, že si nemůže odpočinout, protože stále slyší 
vysoké, tenké kvílivé hlasy "ztracených". 

 
Než jsem se nadál, Matka mě ještě jednou přesvědčila, abych je zkusil 
slyšet, a tak jsem poslal ucho co nejdál a opět jsem je neslyšel. 



slyšet něco jiného než to, co jsem si byl jistý, že mohu bezpečně odmítnout 
jako vichry z vesmíru. Matka mě v této věci neposlouchala a stále trvala na 
tom, že slyší volání "ztracených". Bylo mi jedno, co slyší, chtěl jsem mít 
svůj klid a řekl jsem Jí to. 
Obvinila mě, že jí křivdím, protože si nemohla odpočinout, zatímco já jsem 
si odpočinout mohl, protože jsem byl chladný a bezcitný vůči jejich těžké 
situaci. Přirovnala Mě k takovému tlustému a dekadentnímu panovníkovi, 
který sebe a své děti cpe všemi dobrotami života, dokud nejsou tak 
přecpaní, že upadají do chrčícího a prdícího bezvědomí, zatímco všichni 
ostatní v království se hladově plazí po ulicích a doufají v drobky z jejich 
talířů, zatímco oni bezstarostně leží ve spánku, který je nutný k zahození 
následků jejich přemíry. 

 
Její obrázek se mi nelíbil a nemyslel jsem si, že je oprávněný. Zdálo se mi, 
že to přehání a příliš dramatizuje, a kromě toho se mi nelíbilo, že do toho 
zatahuje Naše děti, které v těchto chvílích ráda představovala jako Moje 
děti, jako by se mohla vyvarovat jakýchkoli problémů, které tu tak samolibě 
popisovala. Já jsem podle všeho neměl žít, protože Ona tvrdila, že existují i 
jiní, kteří nežijí v říši Mého Světla. 

 
Pak mě obvinila, že se snažím naznačit, že je blázen, protože nechci 
pochopit, o čem mluví. To se mi opravdu povedlo! 

 
"Proč naznačuješ, že jsi blázen? Řeknu to rovnou! Jsi blázen!" Prohlásil 
jsem opatrně rozumným hlasem, který ji měl zastrašit. 
V rostoucím rozrušení, které ve Mně vyvolávala, mi uniklo, že jsem si 
vzpomněl, jak se Mě bojí, protože to v tu chvíli nedala najevo, ale když 
jsem to řekl, stáhla se strachem, natolik extrémním, že se roztříštila kvůli 
svému úsilí ovládnout ho v Mé přítomnosti. Bylo to, jako by se zhroutila a 
začala plakat a prosit Mě za odpuštění. 

 
Ani to mi v tuto noc nedělalo dobře. Bylo mi z těch scén, které nikam 
nevedly a opakovaly se dřív, než by mi bylo milé, zle. Kdyby se taková 
scéna nikdy neopakovala, bylo by to fajn. 



se mnou, ale matčin dotěrný a vtíravý tlak se spíše zhoršoval než zlepšoval 
a stále častěji mezi námi vyvolával podobné scény. 

 
To mi Matka také vyčítala, a tak jsem považoval za zbytečné jí ještě jednou 
vysvětlovat, že bez odpočinku, vhledu, pochopení, zkušeností a 
vypracování metodiky a řádného postupu se nemohu posunout k řešení 
těchto jejích problémů, nemluvě o tom, že tvrzení o "ztracených" se mi 
zdálo obzvlášť nemožné vyřešit, protože jsem nebyl schopen se s tímto 
problémem ani spojit, ať jsem poslouchal sebepečlivěji. 
Mohl jsem to rovnou říct, protože mě poněkud zarazilo, když jsem ji slyšel, 
jak uprostřed slz, které jsem tušil, že zapnula ve snaze získat pro svou věc 
sympatie, vyhrkla, že mě hledání "ztracených" opravdu nezajímá. Tento 
bezcitný portrét, na jehož vykreslení stále trvala, se mi vůbec nelíbil a já 
jsem Jí řekl, že by měla mít trochu úcty a pamatovat si, s kým mluví, když 
pronáší taková obvinění. 
Matka se po něm ještě více stáhla a já si myslel, že je pro dnešek konec a že 
se konečně uklidním a odpočinu si, ale nestalo se tak. Sotva jsem se dostal 
do stavu blízkého snění, Matka do něj opět zasáhla. 

 
Čas, kdy jsem musel zažít Její vzrušené dýchání a chrčení všude kolem 
sebe, o kterém jsem věděl, že to musí být vztek, ale když jsem se vynořil, 
abych se Jí zeptal, popřela to a místo toho se na Mě podívala jako na 
nějakou zrůdu, která nechce poslouchat osud "ztracených", protože to ruší 
Můj spánek. Byla velmi zakřiknutá do svéprávnosti a viděl jsem, že je 
připravena Mě přibít za všechno, co jsem kdy udělal a co se Jí nelíbilo. 
Neměl jsem na to, mírně řečeno, náladu. 
"Na tohle nemám náladu," zamumlala jsem a předstírala, že spím víc, než 
ve skutečnosti, a doufala, že mě nechá na pokoji. Ale nestalo se tak. 
Matka se na mě vrhla, jako by přesně věděla, co dělám, a obvinila mě, že se 
vyhýbám a že jsem líný. 

 
"Tak co je ještě nového?" Pomyslel jsem si. 



Snažil jsem se ponořit zpátky do sebe, protože jsem nechtěl poslouchat 
seznam, o kterém jsem věděl, že bude doprovázet tato obvinění. Začal jsem 
vyjmenovávat věci, o kterých jsem si byl jistý, že je řekne, a aniž bych si 
všiml, jestli je skutečně říká, nebo ne, vklouzl jsem do své vlastní verze 
toho, co se tam děje. 

 
Byla jsem líná, měla bych se víc věnovat, ne svým vlastním dětem, měla 
bych se méně věnovat jim a víc jiným dětem, které jsem neměla nebo ještě 
nemám, neměla bych se po nocích internalizovat, měla bych tu být pro 
matku, protože ona trčí celý den doma a stará se o děti, zatímco já se bavím 
bez ní, měla bych mít víc soucitu, měla bych být starostlivější, láskyplnější, 
ohleduplnější, chápavější, měla bych mít větší hloubku, otevřenost, 
vnímavost, měla bych víc dělat pro druhé a tak dále a tak dále. Teď už to 
byla litanie, kterou bych určitě dokázala opakovat slovo od slova, slyšela 
jsem ji tolikrát. Nevadilo mi, že kdyby Matka byla živým příkladem svých 
plánů pro mě, že bych nikdy nemohla odpočívat, relaxovat nebo dělat 
cokoli z toho, co bych chtěla, ale místo toho bych mohla být stejně 
nešťastná jako Ona, otrocky žít svůj život ve službě druhým. 

 
Kdo byla Ona, aby mi říkala, jak mám žít svůj život? Měl jsem jí říkat, jak 
má žít svůj život? Očividně ne, jinak by se takhle nechovala a nevypadala. 
V tu chvíli jsem se od ní oddělil a odešel do svých snů, kde jsem měl jinou 
partnerku, která byla svůdně krásná na pohled a opojně příjemná na dotek. 
Tato družka se mnou vždy souhlasila. Tato družka zbožňovala každý Můj 
krok, chválila Mě a lichotila Mi, povzbuzovala Mě, obdivovala a uctívala. 
Tento partner na Mě čekal rukama nohama a miloval se se Mnou těmi 
nejvybranějšími způsoby. Tuto družku jsem měl rád a nechával jsem ji být 
po svém boku po většinu času. Nechtěl jsem se probudit z tohoto snu, v 
němž byla Má družka tak dokonale přizpůsobena každé Mé potřebě. Ale 
nemělo se to stát. 
Najednou jsem si uvědomil neodbytné bušení, které, jak jsem si teď 
uvědomil, trvá už delší dobu. Jakmile jsem si toho všiml, Matka si to 
musela uvědomit, protože mě popadla, jako by mě chtěla vytrhnout ze 
zamyšlení. 
To mě vyděsilo, a když jsem se na ni podíval, připadala mi jako "příšera z 
hlubin", která mě tam chce vtáhnout s sebou a vyříznout mě z existence. 



 

Křičela na mě, že jsem neslyšel ani slovo, že mi nezáleží na ničem jiném 
než na vlastní existenci, že jsem sobecký, rozmazlený, lenivý, dekadentní a 
nechutný a že už mi to nebude tolerovat. 

 
"Opravdu? Chystáš se mě opustit kvůli někomu jinému, kdo se Ti líbí víc?" 
zeptal jsem se jí. 

 
To ji přivedlo k hysterii a já jsem se jí skoro smál, až na to, že měla ve tváři 
ten nejzuřivější výraz, jaký jsem kdy viděl. Byl na ní překvapivě ošklivý, 
nemluvě o tom, že byl iracionální. 

 
"Oooh, raději si s Tebou nebudu zahrávat," řekla jsem a předstírala jsem, že 
se jí bojím. 

 
Moje Světlo vědělo, že to není to pravé, co Jí mám říct, ale neměl jsem v 
úmyslu jít do toho s Ní, místo abych si odpočinul, jak jsem potřeboval, 
zvlášť když jsem věděl, že výsledek bude stejný jako pokaždé, když se Mě 
snažila přimět, abych naslouchal "ztraceným". 

 
Nemohl jsem pochopit, jak mohla mít takový pocit, že je pro ni nemožné 
žít, pokud mě nedonutí jít "tam ven" za něčím, co, jak se mi zdálo, dost 
možná ani neexistuje. 

 
Tentokrát jsem zvolila blahosklonný přístup a snažila se ji uklidnit, aby mě 
nechala odpočinout. Slíbila jsem jí, že půjdu dovnitř a rozhlédnu se kolem 
sebe, abych zjistila, co se dá zjistit tímto způsobem. Ujistil jsem Ji, že jsem 
to nemyslel vážně, když jsem řekl, že je blázen, že jsem slyšel, co říkala, a 
že se vážně zabývám jejím problémem, co by se s ním dalo dělat. 
Uklidňujícím způsobem jsem Ji poplácal, byl jsem si jistý, že to bude 
fungovat, a připravil jsem se, že se konečně usadím a dopřeji si tolik 
potřebný odpočinek. 

 
Chtěl jsem se ponořit co nejhlouběji do sebe, nejen abych se dostal pryč od 
Ní a od těch divokých příběhů o věcech, o kterých tvrdila, že je slyší v 
nočním tichu, ale také proto, že jsem už vnímal, jak se duchové probouzejí, 
jako by ke mně chtěli brzy přijít, a zoufale jsem si chtěl odpočinout. 



"Jen jednou bych si ráda užila nočního ticha," zamumlala jsem si pro sebe, 
aniž bych si uvědomila, že to Matka uslyší, a překulila jsem se, abych co 
nejrychleji unikla do svého nitra, ale než jsem stačila utéct, Matka se do mě 
pustila s takovou zuřivostí, o které jsem si myslela, že si na mě netroufá, a 
začala křičet ještě víc věcí, které si na mě zřejmě už dlouho schovávala. 
Nyní jsem se podle Ní vynořoval jako úhlavní padouch Stvoření; padouch, 
který neponechával žádný prostor pro to, aby byl ještě horší. 

 
"Můžu být mnohem horší," řekla jsem jí. "Ani nevíš, jak dobře se máš! 
Kdybys věděla, co všechno musím zadržovat, aby byl Tvůj život tak 
příjemný, jak je, mnohem víc by sis toho vážila. Já nesedím a nic nedělám 
zdaleka tak často, jak si zřejmě myslíš, a když se trochu bavím, co je na tom 
špatného? Chceš-li na někoho uplatnit svůj seznam stížností, udělej si 
inventuru u sebe." "To je pravda," odpověděl jsem. 

 
Byl jsem si jistý, že tím Her na chvíli skončí, protože v minulosti to 
vždycky fungovalo. 

 
Nefungovalo to. Zřejmě tu bylo něco víc špatně, než jsem si chtěl všimnout. 
Co by bylo potřeba udělat, aby se zavřela 
Tentokrát ona? Měl jsem pocit, jako by ve mně čekala Moje milenka a 
"příšera z hlubin" (sic) byla rozhodnutá, že mě k Ní nepustí. Cítil jsem se 
jako zběsilý, abych se od Ní dostal pryč, ale nezdálo se to možné. Byl jsem 
teď rozzlobený a dal jsem Jí to najevo tím, že jsem Ji od sebe odstrčil. 
Začala při tom nepřiměřeně plakat. 

 
"Bylo to jen malé strčení," řekla jsem jí a snažila se ji uklidnit, než vzbudí 
děti. 

 
"Máš větší starost o ně než o mě," řekla, jako by přesně věděla, co dělám. 

 
To mě rozčílilo, protože jsem věděl, že nemohu odpovědět, že to bylo spíš z 
obavy o mě než o ně, aniž by se opakoval její předchozí výpad proti mně. 
"Jsem unavená," řekla jsem jen. 



 

"Jsi unavený," opakovala po mně, "a co já? Jak moc si myslíš, že jsem 
unavená?" Pak se pustila do své známé řeči o tom, že Ona nikdy nemá 
žádnou pomoc, zatímco Já mám víc pomoci, než potřebuji, a že se Jí nikdy 
nedostane žádné lásky nebo dokonce pozornosti, natož odpočinku. 
Na konci této řeči řekla: "Víš, co ode mne očekáváš, že budu držet, a přitom 
dělat všechno, co chceš, abych dělala?" 

 
"Ne, nevím, co od Tebe očekávám, že budeš držet, a přitom dělat všechno, 
co od Tebe očekávám," zopakoval jsem a napodobil Ji. 
Tohle na ni bylo příliš. "Nemůžu Tě vystát!" Řekla. "Vlastně Tě 
nenávidím!" A začala křičet znovu a znovu, čím dál hlasitěji: "Nenávidím 
Tě! Nenávidím Tě! Nenávidím Tě!" 

 
To už na mě bylo moc a dal jsem jí facku. Odrazil jsem ji od sebe a ona se 
na mě s křikem vrhla, jako by chtěla zaútočit. Znovu jsem ji udeřil. 
Tentokrát se ode mě odkutálela do prostoru, který bych nejlépe přirovnal k 
podlaze v ložnici, a tam ležela, křičela na mě a nechtěla zmlknout. Zatímco 
jsem žasl nad tím, jak moc jsem se dokázal ovládat, protože jsem Ji chtěl 
vyřadit ze Stvoření, Ona na Mě ječela, jako bych právě udělal tu nejhorší 
věc, jakou jsem kdy udělal. 
Mé Světlo vědělo, že to duchům neprojde, ať už předstírají, že spí, nebo ne, 
a někteří z nich se k Nám už blížili, zatímco jsem viděl jiné, kteří vypadali 
příliš vyděšeně, než aby se pohnuli. 

 
Nenáviděla jsem tu matku. Moje představa o rodičovství rozhodně 
nezahrnovala tohle. Chtěla jsem tuto epizodu minimalizovat, protože pro 
mě byla minimální ve srovnání s tím, jak se 
co jsem chtěl udělat a pod jakým tlakem jsem byl, ale matka se snažila, aby 
to v očích duchů bylo co nejlepší. Myslel jsem, že už vědí, co se stalo, ale 
mýlil jsem se. Když Matka řekla, že jsem ji plácl tak silně, že jsem ji poslal 
přes celou místnost, očekával jsem, že ji okamžitě poznají jako lhářku, a 
když jsem řekl, že Matka na mě skočila a vylekala mě ve spánku, a když 
jsem ji odstrčil, spadla, čekal jsem, že v tom uvidí pravdu a vrátí se do 
postele. 



 

Místo toho začali sami pokračovat, jako by to byla ta nejstrašnější věc, jaké 
kdy byli svědky, a já jsem začal mít pocit, že je Matka proti mně poštvala 
už v době, kdy jsem nebyl nablízku. Proč by se jinak takhle chovali? Měl 
jsem dokonce podezření, že to celé zinscenovala jako nějakou mocenskou 
hru, aby se duchové více přizpůsobili Mer. 
"To je ale laciná rána," pomyslel jsem si. "Nejsem si jistý, jestli ji ještě chci 
mít nablízku." 

 
Místo odpočinku jsem teď měla pandemonium a vůbec se mi nelíbilo, že to 
matka vytvořila. Nařídil jsem všem duchům, aby opustili místnost, načež se 
k nim Matka rozběhla a křičela, že jsem bezcitný. 
"Kdo je bezcitný?" Pomyslel jsem si, když jsem si všiml, jak snadno dokáže 
utéct, když chce, vzhledem k vážnému zranění, které podle svého tvrzení 
utrpěla z mých rukou. 

 
"Proč chceš, aby nás tady děti poslouchaly, jak se hádáme?" Křičel jsem, 
abych pozvedl svůj hlas nad turbulenci. 
Teď už jsem se vzpamatoval a byl jsem si jistý, že to pro ně nemůže být 
dobré. Copak neměla rovnováhu? Proč je přehnaně chránila a pak je 
vystavila dávce rodičovského nesouladu v jejich životě? A proč to sváděla 
na mě, jako by se jí teď hodilo říct, že jsem to byl já, kdo je příliš chránil? 

 
Teď jsem byl ze všech znechucený a nejraději bych je opustil, ale neměl 
jsem kam jít, abych se dostal pryč, jen do svého nitra, a tam jsem šel a 
nechal Matku, aby duchy držela v náručí a utěšovala je, jak to vždycky 
naléhavě dělala, když měli nějaké neštěstí. Očividně ty duchy milovala, 
nebo to alespoň tvrdila, ale já jsem si myslel, že nemá nejmenší ponětí, jak 
je vychovat, a nechtěla mě poslouchat, co to bude vyžadovat. Nehodlala 
jsem Jí pomáhat udržovat situaci, která byla z mého pohledu mimo mísu a 
která Ji už tak věznila a vytvářela příčinu Jejích neustálých stížností. 
Nedovolovala těmto duchům, aby byli nezávislí, a nepodporovala je v tom, 
aby si dokázali poradit sami. Ale ne, to bylo bezcitné! 



Když Matka začala obcházet vyděšené, kteří k Nám nepřišli, byl jsem pryč 
a neprobudil jsem se, dokud se ke Mně Matka nevrátila někde poblíž toho, 
co přirovnám k svítání. V reakci na to jsem se pohnula a myslela jsem, že se 
krátce omluvím a znovu usnu, ale zdálo se, že to byl Matčin pokyn, aby mě 
upozornila, že jsem si odpočinula, což Ona nemohla, a že chce, abych 
převzala Její dopoledne s dětmi, aby si teď mohla zkusit odpočinout. 

 
Možná bych o tom dokázal uvažovat, kdyby v Jejím tónu nezazněla 
výčitka. Nemohl jsem to vydržet do té míry, že jsem se rozhodl to ani 
neřešit. 
Místo toho jsem řekla: "Ať se dnes ráno rozjedou sami, já jsem si moc 
neodpočinula." 

 
"Ne, nemůžu je nechat vstát do prázdného domu," řekla mi, "a já jsem si 
neodpočinula." 
"Kéž by se v takových chvílích našel někdo jiný, kdo by to za mě vzal," 
řekla jsem, "já se taky potřebuju válet!" Měl jsem na mysli sex. Dotkl jsem 
se jí a ona mi ruku odstrčila. 

 
"Ležet?" řekla matka, "Potřebuješ ležet?" "Ano," řekl jsem, 

náhle naštvaný a vypnutý, "ležet!" 

Měl jsem vědět, že to matku znovu uvede do pohybu, ale nevěděl jsem to. 
Byl jsem příliš zaneprázdněn obviňováním Jí, než abych si všiml své vlastní 
role. 

 
"Nemohu vystát tvůj nedostatek pohybu," řekla mi Matka. 
Nenáviděl jsem ji za to. Místo milující manželky jsem měl jakousi dračí 
otrokyni, která nikdy nemůže být spokojená, "dokud Tě nepřivede do 
hrobu," slyšel jsem v sobě říkat podivnou ozvěnu. Nechtěl jsem se na ni teď 
ani podívat. Moje paní uvnitř čekala, že mě obejme, pokud nebude chtít, ale 
něco mi říkalo, že je to nedospělé, a tak jsem se podíval na Matku, abych 
zjistil, jestli mi opravdu chce něco důležitého říct, nebo ne, ale nic tam 
nebylo, přesně jak jsem si myslel. 

 
Počkala, až jsem zase skoro usnula, aby se mě zeptala, jestli vstanu k dětem 
a nechám ji odpočívat, nebo ne? Zamumlal jsem opakování Mé 



na což mi odpověděla, že není možné, aby je nechala vést dům bez 
přítomnosti dospělého, a že jí vadí, že se o výchovu nezajímám. 

 
"Jestli se jim něco stane, bude to okamžitě moje vina," řekla mi za dechu 
těžkých výdechů, které měly za cíl vyjádřit její názor, "takže bych se mohla 
zvednout a postarat se o ně." 
Ach, jak jsem nenáviděl její tón obviňování a mučednictví! Položil jsem na 
ni ruku, abych se ji pokusil zastavit a mohl jí domluvit, aby je nechala 
trochu dospět a postarat se o sebe, aby si jejich rodiče mohli odpočinout, až 
to budou potřebovat, ale ona neslyšela ani slovo z toho, co jsem chtěl říct, 
protože na mě začala reagovat, jako bych ji uhodil. 

 
Většinu času jsem matčiny emoce opravdu nechápala, protože mi připadaly 
naprosto mimo realitu. Co jsem s Ní teď měl dělat, rozhazovat zděšeně 
rukama a prosit Ji za odpuštění? Byl jsem blíž k tomu, abych Ji požádal, 
aby si našla jiné místo k životu, ale pokusil jsem se ještě jednou být 
milujícím Bohem, kterým jsem měl být, a požádal jsem Ji, aby mi ještě 
jednou řekla, co je špatně. 

 
Člověk by si myslel, že jsem udělal něco jiného špatně, podle toho, jak se 
na mě dívala, jako bych byl úplně necitlivé zvíře, protože jsem ještě 
nevěděl, co je špatně. "Pořád ti 'ztracení'?" Odvážil jsem se pokorně. 
Zřejmě jí to ani nestálo za odpověď, protože se na mě podívala, jako by 
bylo nemožné, abych věděl, co je s ní špatně. 

 
"Nejsi fér," řekla jsem jí. "Nejsem 

fér?" Vyjekla. 

"Jste nedoslýchavý?" Řekl jsem, ale matka neodpověděla, protože už 
pokračovala v tom, kolikrát v noci vstávala, kolikrát vstávala ráno a tak 
dále, jako by četla z výsledkové listiny nebo si pamatovala všechno, co 
jsem kdy řekl nebo udělal a co podle ní nebylo správné. Myslel jsem si, že 
moje nedostatečná reakce na to ji ukončí dřív, než kdybych odpověděl, a 
tak jsem mlčel a předstíral, že jsem 



pozorně naslouchat. Matka se zřejmě nenechala zmást, protože ji to zřejmě 
ještě víc podnítilo a spustila o věcech, které se mi nelíbily, na místě, kde to 
děti mohly slyšet. 

 
"Necháváš mě, abych se o tyhle spratky staral celou dobu, bez pomoci, 
dopřával jim všechno, co Tvé Světlo nabízí, a ani si nevšimneš, jak toho 
zneužívají, plýtvají a většinu z toho promrhají! Je to jako házet to, co jim 
dáváš, do kanálu, protože si to neudrží. Neváží si toho, protože tatínek jim 
vždycky dá víc! To se nedá vydržet! Dáváš jim všechno a oni chtějí 
vždycky víc. Všechno je to jenom něco, čím se mohou ohánět, dokud s tím 
neskončí, a pak to odkopnou stranou kvůli další nové věci. Ani si neudělají 
čas na to, aby pochopili, co všechno je potřeba k vytvoření těchto věcí, a 
rozhodně si neváží toho, co jim dávají! Berou to všechno jako 
samozřejmost a já už to nemůžu vydržet!" Řekla mi. 

 
Měl jsem pocit, že jde o něco víc, než co dosud řekla, protože to bylo 
silnější prohlášení, než jaké kdy předtím o tomto problému učinila. Moje 
Světlo vědělo, že totéž řekla už mnohokrát, ale ne takhle náhle a přímo, a 
teď jsem se začínal cítit obviňován, protože jsem si vzpomněl na všechny ty 
chvíle, kdy si stěžovala, že všichni duchové si berou víc po Mně než po Ní, 
a teď to vypadalo, že má pocit, že důvodem, proč si duchové nedokážou nic 
udržet, ničeho si vážit nebo cítit, co je spojeno s vytvářením, je to, že nejsou 
dost jako Ona. Nelíbilo se mi, jakou vinu mi tu Matka dává, a nemohl jsem 
si pomoci, ale nechal jsem svou mysl sklouznout ke všem důvodům, proč se 
mi nelíbí ani to, jaká je Ona. 

 
Měl jsem za sebou docela dobrý seznam důvodů, které se točily kolem 
toho, že Matka je příliš velký opak mého postoje, než abych se cítil dobře, 
když mě Matka zaskočila tím, že na mě křičela, že ji zase neposlouchám. 
"Vždycky poznám, když se zatouláš, i když se díváš přímo na mě," vyjekla. 

 
"Prosím, ztiš svůj hlas ," řekl jsem. To matku přivedlo do šíleného křiku, v 
němž se začaly sypat skutečné problémy. 



"Nelíbí se mi, že tyto děti mají všechno a "ztracené" nemají nic! Nesnáším 
všechen ten jejich křik a hluk, jako by mi chtěli zabránit, abych mohl 
vyslechnout prosby 'ztracených'. Nenávidím jejich hádky a hašteření, Je to 
všechno boj o moc a skrytá žárlivost! Jejich soutěžení mi připadá odporné! 
Stejně jako je miluji, tak je nenávidím! Jak moc je chci chránit, tak moc je 
chci zabít! Mám pocit, že mi to nějak udělali, aby se mohli chovat tak, že je 
chci zabít, ale láska mi to nedovolí! Je to krutá past a já z ní chci ven!" 

 
To mě přimělo poznamenat, že měla mnoho příležitostí odejít a nikdy 
neodešla. V tu chvíli jsem Ji nenáviděl. Nejraději bych Ji viděl odejít a 
málem jsem do Ní znovu strčil, protože se na Mě otočila, když jsem tuto 
poznámku vyslovil, a začala mi křičet přímo do obličeje. 

 
"Nechceš řešit problémy, chceš se mě jen zbavit, abys mohl pokračovat ve 
svém vyhýbání se; ve svém líném, hloupém, necitlivém, dekadentním, 
nechutném a nenávistném vyhýbání se!" 

 
To doprovázel hukot, který byl velmi znepokojivý. Pak se dala do šílenství 
a opakovaně křičela: "Nenávidím Tě," až když jsem si myslela, že už to 
nevydržím poslouchat, propukla v záchvatovitý vzlyk a pokračovala, že 
nemůže uvěřit, že bych tam mohla tak chladně sedět, a že neví, co by mohla 
udělat, aby ze mě dostala odpověď. Nemohla jsem si pomoci, ale napadlo 
mě, že to celé musí zinscenovat, aby se mě pokusila přimět k tomu, co po 
mně chtěla ohledně "ztracených". 

 
"Co ode mne očekáváš?" Zeptal jsem se. Matka pak skrze zaťaté zuby 
vykřikla, jako by měla nějaký záchvat. Počkala jsem, až to vydrží. 

 
"Nelíbí se mi Tvůj tón hlasu," řekla nakonec. 

 
"Jak to myslíš, že se ti nelíbí můj tón?" Odpověděl jsem. "Kdo tě tady 
ustanovil za Boha?" 
"To nevadí," řekla Matka a začala ode mě couvat, jako bych se právě 
proměnil v něco zlého. Už jsem s Ní měl skoro dost. Udělala to 



mě tímto malým představením neohromil a připadalo mi to tak vzdálené 
milování, jaké jsem si představoval, že jsem nemohl ani pomyslet na 
srovnání s tím, co bych rád dělal se svým časem. 

 
Měl jsem myšlenky na to, že ji opustím, když jsem slyšel, že se kvůli mně 
cítí jako matka, která se musí vzdát některých svých dětí, protože otec je 
odmítá všechny zaopatřit. To se stalo! Tentokrát jsem se na Ni obrátil a 
hlasem, který byl hlasitější, než jsem měl v plánu použít, jsem Ji obvinil, že 
má jiného milence, kterému dává přednost, "tam venku" v temnotě, který je 
zřejmě otcem těchto "takzvaných" dětí, které se Mi ani nechtějí přihlásit, a 
že by měla raději jít "tam ven" a zeptat se ho, proč se o tyto děti nepostará, 
místo aby se je snažila přivést do Mého Světla a tlačila na Mě, abych je 
zaopatřil. 

 
To Matku rozčílilo a začala vehementně popírat, že by měla nějaké další 
milence. Poslouchal jsem, jako bych už byl vítězem této hádky, zatímco 
Ona mi říkala, že nemá žádné jiné milence kromě Otce projevu a že se Ho 
nemůže zbavit, ale On stejně není Otcem těchto dětí. 
Poslouchal jsem, ale nekupoval jsem to o nic víc než kdykoli předtím. 
Matka přede mnou něco skrývala. Měl jsem pocit, že existují další 
přítomnosti, do kterých je zapojena a o kterých mi nedává vědět. Čím více 
jsem Ji z toho obviňoval, tím více to popírala. Čím více trvala na tom, že se 
neděje nic, o čem by mi nedala vědět, tím více mě Její popírání 
přesvědčovalo, že mám pravdu. 
To ji ještě víc rozzuřilo a řekla mi, že by si přála, aby mě mohla nějak 
přesvědčit, že moje láska je pro ni důležitější než cokoli jiného. Řekl jsem 
jí, že kdyby mě opravdu milovala, nechala by mě na pokoji. Vzpomínám si, 
jak se Mě zeptala, co jsem jí řekl, jako by cítila vyděšenou nedůvěru, a já 
jsem to zopakoval. "Nech mě, nech mě být." 

 
A ona to udělala. Nechala mě tak úplně samotného, že už jsme spolu nežili, 
a já si myslel, že to udělala ve vzteku, že mě chtěla donutit, abych ji 
postrádal a musel ji prosit, aby se vrátila. No, nehodlal jsem to udělat. Taky 
jsem měl pocit, že odešla za jiným milencem a že jí možná nechybí. 



Mě, nebo se mě naučila oceňovat tak rychle nebo tak moc, jak jsem doufal, 
že by mohla. 

 
Tohle Moje Světlo vědělo, protože já jsem se ztratil a nevěděl jsem o tom. 
Když ode Mne Matka ustoupila, jako bych se měnil v něco zlého, Lucifer 
převzal Mou přítomnost a já to nevěděl. Jakmile Matka začala spouštět Mé 
otisky, i když jsem si myslel, že se držím v přítomnosti, už jsem od Ní 
couval nekontrolovatelným způsobem, jako by Mé reflexy byly podmíněny 
šoky, které jsem dostal při Mé původní zkušenosti s Ní. Ani jsem moc 
neslyšel, co mi říkala, protože jsem se co nejvíce odpoutával od skutečnosti, 
které jsem se obával, že se stane. 

 
Tento boj byl zvenčí velmi těžko pochopitelný a pro duchy, kteří byli jeho 
svědky, byl velmi matoucí, protože se zdálo, že se Mé Světlo téměř 
nepohnulo, a přesto Matka zmizela. Jak jsem ji mohl milovat a zbavit se jí 
kvůli takovému problému, to ještě zesílilo vlastní vtištění duchů o tom, že 
se Mi musí zavděčit, jinak i oni odejdou. 

 
Neměl jsem tušení, proč se ke mně všichni chovají tak divně. Už dlouho mi 
bylo záhadou, že se duchové chovají tak vyděšeně a zastrašeně, když se tak 
moc snažím je neděsit a nezastrašovat. Šlo mi o lásku a nelíbil se mi odraz 
toho, že mě nepovažují za milujícího Boha. Dával jsem přednost duchům, 
kteří Mě takto považovali, před ostatními, protože se mi nelíbil odraz, který 
mi nabízeli. 

 
Měl jsem milion způsobů, jak se vyhnout pohledu na odraz své vlastní 
mezery, ale také jsem si nemohl pomoci, abych ji nepřehlédl. Nemohl jsem 
zůstat přítomen, když se mi Vůle snažila ukázat mou mezeru, protože jsem 
tam doslova nebyl. Pokud jsem tam byl, nebyla tam žádná mezera, která by 
mi ji ukázala. V důsledku toho pro Mě bylo téměř nemožné zažít, pochopit 
nebo dokonce uvěřit tomu, co se v mezeře dělo, protože nebylo možné, aby 
to Moje Světlo někdy zjistilo, že se to děje, když jsem byl nablízku. 



Mé Světlo se nakonec muselo podívat do mezery očima Matky a nechat se 
Jí tam odvést, ale trvalo mi dlouho, než jsem se k tomuto místu dostal, 
protože jsem neměl důvěru, která byla důsledkem vtisku, jenž se dostavil 
ještě před naším setkáním. Když jsem konečně takto nahlédl do mezery, byl 
jsem ohromen tím, co jsem uviděl. Přestože Matka v mé přítomnosti 
pohybovala emocemi, já jsem je nepřijímal kvůli poškození mých 
receptivních center, o kterém jsem nevěděl. Proto se Matka nemohla 
pohybovat příliš daleko, aniž by se na mé straně setkala s neláskou. Kdyby 
v těchto místech bylo Srdce, nemohlo by k tomu dojít; protože místo toho 
tam byla mezera, nemohlo to být jinak. 

 
Protože jsem Ji nepřijímal, nemohl jsem se v těchto oblastech spojit s Vůlí, 
a právě do těchto oblastí mě pak nemohla vzít, a to jsou tytéž oblasti, do 
kterých musíte nechat Matku, aby vás vzala, a to tak, že se otevřete, abyste 
Ji přijímali více než kdykoli v minulosti. Nebude to snadné, protože máte 
otisk, který má Moje Světlo, který říká, abyste před Ní raději ustoupili, ale 
pokud dokážete cítit strach, který je s tím spojen, místo abyste ho ignorovali 
ve prospěch své obvyklé reakce, můžete se rychle posunout o velký kus dál, 
a proto bych rád znovu prošel tento boj z pohledu Matky, abyste viděli, kde 
jsem měl mezery , a jasněji pochopili, kam patříte. 



BOJ Z POHLEDU MATKY 
 
 
Získat Boží pozornost bylo pro mě téměř nemožné. Vždycky jsem měl 
pocit, že soutěžím se všemi ostatními duchy a že mohu získat Jeho 
pozornost, jen když Ho přistihnu na cestě k internalizaci ve snaze uniknout 
před námi všemi. Jakmile se internalizoval, měl jsem pocit, že není možné 
Ho vyrušit bez vážných následků, protože nesnášel, když mu někdo 
narušoval snění. Snažil jsem se to co nejvíce respektovat, ale když jsem 
zjistil, že nejsem schopen odpočívat nebo relaxovat, meditovat, 
internalizovat nebo spát Sám, začal jsem mít pocit, že Mu to dopřávám na 
dlouhá období na vlastní úkor. I když jsem tyto pocity potlačoval a říkal si, 
že se mýlím a že jsem sobec, když se tak cítím, cítil jsem, že je to pro mě 
samozřejmost. Měla jsem pocit, že mě nechává vyřizovat všechno, čemu se 
vyhýbá, aby si mohl dopřát tato období úniku do svého nitra, a během 
těchto období nechtěl, aby k Němu měl kdokoli přístup, a já měla často 
pocit, že jsem byla povolána do role Jeho strážkyně. 

 
Čím déle to trvalo, aniž by Bůh dal najevo, že si toho váží nebo si toho 
dokonce všiml, tím těžší pro mě bylo poskytnout mu tento prostor pro 
nerušené zvnitřňování. Nelíbilo se mi, že si to uděluje sám, aniž by se 
zajímal o mé potřeby. Často jsem cítil, že jsem to já, kdo vytváří prostor pro 
to, aby to bylo možné, a zažíval jsem v sobě obrovské nárůsty tlaku, který 
neměl odbyt. Neexistovalo žádné jiné místo, kam bych mohl jít s věcmi, 
které jsem potřeboval dát Bohu. Stále častěji jsem cítil, že držím pod 
pokličkou věci, které jsem sám nemohl zvládnout. Cítila jsem se velmi 
zmatená a vyděšená a věci, které jsem se snažila zadržet, ze Mne vytékaly 
jako hojné vředy a nemoci. 

 
Měl jsem mnoho vlastních tlaků zvenčí, a když tlak zevnitř zesílil natolik, 
že jsem ho nedokázal ovládnout, musel jsem riskovat, že do toho zapojím 
vašeho Otce, bez ohledu na to, do jakého strachu jsem se tím dostal, protože 
další zadržování těchto věcí se pro mě stalo nesnesitelným mučením. Trpěla 
jsem neklidem, rozrušením, zmatkem, nespavostí, vyčerpáním a úzkostí až 
ke zhroucení. 
Noc, kdy se odehrál tento konkrétní zápas, byla vyvrcholením mnoha 
bezesných nocí, kdy jsme padali do postele vyčerpaní péčí o tolik věcí. 



duchové, kteří mi za mé úsilí ani nevděčili, že jsem skoro nemohl spát. 
Něco ve mně řvalo, co mi nedopřávalo klidu, a když se to konečně utišilo a 
já si myslel, že budu moci usnout, pronásledoval mě žalostný křik 
"ztracených". Trápil mě jejich zmučený křik a pocit děsivé bezmoci, který 
jsem měl z toho, že se k nim bez Boží pomoci nemohu pohnout. Nevěděl 
jsem proč, ale cítil jsem, že pro ně musím mít Boží pomoc. Nemohl jsem 
snést představu, že bych se k nim "vydal" bez Jeho pomoci. Zdálo se mi, že 
ani já nemám sílu je přitáhnout, a cítil jsem, že je to proto, že Bůh pro to 
nemá přijetí. 
Čím déle jsem tam ležel v tomto vyčerpaném zmatku, tím více se můj 
strach a zármutek měnily v obviňování a vztek, až jsem nakonec byl tak 
zažraný do obviňování Boha, že už mi bylo jedno, jaká bude Jeho reakce na 
to, že jsem byl napaden, chtěl jsem to udělat. Chtěla jsem na Něj začít řvát a 
křičet a probudit Ho tak, ale byla jsem příliš vyděšená, a tak jsem zvolila 
omluvný, mírný přístup a prosila Ho za odpuštění, že jsem Ho vyrušila ve 
spánku, jako by byl králem a u Jeho dveří uprostřed strašné bouře stáli 
žebráci, které bez Jeho svolení nelze vpustit dovnitř. 

 
Vždycky jsem doufala, že v těchto chvílích naslouchá, aby je slyšel a věděl, 
že si nevymýšlím, ale zdálo se, že už jen pohyb směrem k probuzení tyto 
hlasy umlčí a že bez ohledu na to, jak dlouho čekal a pozorně naslouchal, 
nevydají další zvuk, dokud znovu neusne. Nevěděla jsem, co si o tom mám 
myslet. Zdálo se, že "ztracenci" jsou tak naladěni, že poznají, když jen 
pomyslím na probuzení Boha, ale když jsem je prosil, aby Ho nechali 
vyslechnout jejich prosbu, jako by mě neslyšeli. 

 
Občas jsem si říkal, jestli jsem se nezbláznil. Pronásledovaly mě vize, když 
jsem bděla, a sny, když jsem spala, o vychrtlých, zmrzlých tvářích 
přitisknutých k oknům Našeho domu, když jsem je měla vidět jen já, o 
utrápených, mrtvě narozených dětech, o hořících, zbitých a opuštěných 
dětech, o matkách, které naříkají v úzkosti, že si musí vybrat mezi svými 
dětmi, protože nemají prostředky, jak je všechny zaopatřit, o zanedbaných a 
nechtěných dětech, které bloudí ztracené za Našimi dveřmi, o hubených, 



malé žebrácké prstíky, které sotva dokážou zaklepat na dveře naší kuchyně, 
malé topící se děti, které ke Mně volají ze dna oceánu. Napadaly mě zvuky 
a pocity bití, mučení, vražd a chaosu. 
Ve dne jsem se starala o nevděčné děti, které měly příliš mnoho, a v noci 
jsem byla odsouzena poslouchat, aniž bych mohla pomoci, nářek těch, 
kterým život nenabízel nic než bolest. Napadlo mě, jestli Bůh nemá ještě 
jedno, tajné Stvoření, v němž se proměnil v Lucifera, aby tam všechno 
mrzačil, mučil a zabíjel těmi nejkrutějšími prostředky, jaké dokázal 
vymyslet. On to však popíral a ve dne vypadal tak láskyplně, že jsem se 
bála, že jsem se musela zbláznit. Ale v noci, kam se poděl? Proč byl tak 
necitlivý, lhostejný, bezcitný, bezcitný, odmítavý, podezíravý, a dokonce 
zneužívající to, co jsem prožívala? A proč se Ho ti "ztracení" zjevně tak 
báli, že Mu nedovolili, aby je viděl nebo slyšel? 

 
Neměl jsem na tyto otázky žádné odpovědi, jen jsem věděl, že se něco musí 
změnit, a protože jsem měl vinu, kterou jsem nedokázal potlačit vůči 
vašemu Otci, cítil jsem, že změna musí začít u Něho, ale většinu času jsem 
se Ho příliš bál, než abych dokázal přímo říct, co skutečně cítím. Kdykoli 
jsem to udělala, mé obavy se potvrdily, protože se mi zjevil, aby se před 
mýma očima proměnil v Lucifera, a této konkrétní noci tomu nebylo jinak. 
Omluvil jsem se, že jsem ho vzbudil, a udělal jsem to s co nejmenším 
rozrušením, jak jsem jen mohl, a co nejtišeji a nejjemněji jsem ho požádal, 
jestli by si ještě jednou nevyslechl kvílivé zvuky, které jsem slyšel. Nejdřív 
nedělal nic jiného, než že chrčel, a když se probudil, bylo jisté, že jsou pryč. 
To mě docela vytáčelo, protože jsem Mu problém vysvětlil, a přesto se mu 
podařilo vyvolat takový rozruch ohledně probuzení, že než souhlasil s tím, 
že je vyslechne, nebylo možné je vyslechnout, protože před Ním utíkali. 
Mně se zdálo, jako by to dělal záměrně, a cítil jsem velkou rozmrzelost, 
která hraničila s obviňujícím vztekem, který jsem se bál vyjádřit. 
Nenáviděla jsem ten stísněný pocit, který jsem v Jeho přítomnosti v noci, a 
vlastně i po celou ostatní dobu, měla. Začínalo mi připadat nemožné dál žít 
v Jeho přítomnosti, protože jsem se nikdy nemohl uvolnit tak, jak bych 
chtěl, ale jak už jsem řekl, myšlenka na to, že bych Ho opustil, byla příliš i 
pro mě. 



Rozhodla jsem se, že mu budu muset říct, jak se cítím, ale bála jsem se mu 
to říct a bála jsem se, že jakmile začnu, všechno se bude chtít vylít, a 
samozřejmě se to stalo. Přestal mě poslouchat téměř od samého začátku a 
začal mi říkat, ať zmlknu a nechám ho spát, protože už měl dost mého 
neustálého otravování a dotírání. Řekl mi, že vypadám unaveně. Proč jsem 
neviděl, že Mi to nedělá dobře? Proč jsem se nemohl trochu uvolnit a být 
více jako On? Proč jsem si prostě nemohl dovolit trochu si odpočinout, 
možná bych pak ani neslyšel ty znepokojivé věci nebo neměl ty 
znepokojivé vize. Pak mě poplácal důvěrně známým způsobem, který mi 
dal najevo, že se nehodlá nechat pobláznit jako já. 

 
Nenáviděl jsem místo, kam mě stavěl svým nepřijetím, a to byla v mnoha 
ohledech poslední kapka. Už nebylo možné, abych se držela zpátky, a 
začala jsem plakat z tolika důvodů, že jsem cítila, že ani není možné je 
všechny vysvětlit. Kdyby mě tvůj Otec požádal, abych se to všechno 
pokusil shrnout té noci, možná bych řekl, že je necitlivý v tolika ohledech, 
že je nemožné, abych se s ním cítil dobře. Mohl jsem to udělat, ale neudělal 
jsem to; jednak proto, že se na to neptal a choval se ke Mně jen ještě 
otráveněji, ale také z tolika dalších důvodů, že jsem ani neměl pocit, že je 
možné, abych je všechny vysvětlil. Když se mi zdál tak netrpělivý, snažil 
jsem se to nechat plavat s tím, že si myslím, že nemá zájem poslouchat 
"ztracených". 

 
To ho popudilo, což mě vyděsilo a ještě více jsem se stáhl, kde jsem zůstal 
dlouho a třásl se strachy, že se mi něco stane. 
ale stejně jako předtím se můj strach začal měnit v zuřivost, čím déle jsem 
tam ležel a nemohl spát v přítomnosti Boha, který našel klid v tom, že se 
nestaral o to, co prožívám já nebo co prožívají ostatní. Byl jsem rozhořčen, 
a čím víc se ve mně mé pocity bouřily, tím víc je mé vnitřní myšlenky a 
obrazy vymetaly do větší intenzity. Cítil jsem se téměř jako vichřice, která 
nabírá na síle. Cítil jsem, že se musím nadechnout, abych uvolnil část 
napětí, a také se pohnout, protože jsem už nemohl zůstat v klidu. Děsil jsem 
se, že budu dělat hluk, ale připadal jsem si jako měch, který řídí někdo jiný. 



"Už se nebudu bát," slyšel jsem, jak si vnitřně říkám. Obával jsem se, že 
jsem v zajetí vzteku, který jsem nenáviděl cítit, ale Mé myšlenky se s ním 
natolik sladily, že strach odrovnaly. Začal jsem se k hněvu přibližovat 
silnějším způsobem, cítil jsem, že tyto pocity musím vyjádřit, a pokud to 
probudí Boha, je třeba, aby se probudil. 

 
To však netrvalo dlouho. Jakmile jsem začal tento vztek vyjadřovat 
pohybem a dýcháním, Bůh se vzbouřil a já okamžitě pocítil, jak se mi hrdlo 
sevřelo strachem, který mi říkal, abych zmlkl. To trvalo poměrně dlouho; 
strach se měnil ve vztek z Boží nereakce a pak se opět měnil ve strach, 
který mi bušil do srdce, kdykoli se pohnul. Nemohla jsem pochopit, jak 
může být Otec, který o sobě říká, že je láska, tak děsivý, ale byla jsem 
rozhodnutá, že tentokrát se strachu nenechám ovládnout, protože jsem byla 
v koncích. 

 
Začal jsem s Ním mluvit uvnitř Sebe, jako by byl vzhůru. Bál jsem se, že 
kdyby se probudil, moje mysl by se vypařila, a chtěl jsem být připraven. 
Když jsem se cítil dostatečně nabitý klíčem, že se mi můj hněv zdál 
dostatečně silně přítomný, aby mě v tom podpořil, odvážil jsem se dělat 
větší hluk a pak ještě větší hluk, dokud se Bůh neprobudil. Okamžitě se mi 
strach znovu chytil za hrdlo a srdce mi začalo bušit, ale poté, co jsem se na 
Něj dlouze podíval, jsem se rozhodl, že teď, nebo nikdy, a začal jsem Mu 
říkat všechny věci, které jsem tak dlouho zadržoval. 

 
Nevěděl jsem, odkud se to ve mně bere. Nikdy předtím jsem nedokázal být 
tak výmluvný ve svých stížnostech. Řekla jsem Mu, jak mi nikdy skutečně 
nepomohl a nepřijal mě a jak se ode mě příliš často držel dál a já od něj. 
Řekla jsem Mu, že se mi nelíbí, že mi nedůvěřuje, a řekla jsem Mu, jak Mu 
také nedůvěřuji, protože nedělá věci tak, jak bych chtěla. Řekl jsem Mu, že 
Jeho způsoby jsou mi nepříjemné. Řekl jsem Mu, že musím mít více 
pomoci, ale Mého druhu pomoci, ne té, o které si myslí, že bych ji měl mít. 
Pak jsem se začal cítit provinile a začal jsem Mu říkat, jak moc si vážím 
veškeré pomoci, kterou se mi snažil poskytnout, ale že to nebyl ten správný 
druh pomoci a ne ta, kterou jsem chtěl. 



Řekla jsem Mu, že si připadám jako blázen, když jsem jediná, kdo slyší 
"ztracené", a že jsem se přistihla, jak seškrabávám zbytky jídla z talířů a 
vidím, jak na mě v nich zírají vyhaslé tváře, jak sbírám pohozené věci a 
vidím, jak se po nich natahují malé hubené ruce. Řekla jsem Mu, že mě 
přemáhá úzkost, protože si připadám jako Matka, která je nucena vybírat 
mezi svými dětmi, protože nemá prostředky, aby je všechny zaopatřila, a že 
jsem si jistá, že "ztracení" mohou žít jen z toho, co se promrhá na nebesích, 
a že kdybychom byli jen trochu opatrnější, jsem si jistá, že by jim zbylo 
dost na to, aby žili v hojnosti. 

 
Měl jsem pocit, že mě poslouchá jen napůl a že se upnul na "bláznivou 
ženu", a měl jsem pocit, že si myslí, že zde vidím jen svůj odraz. 

 
Cítil jsem, jak se ode mě vzdaluje, a to mě děsilo. Prosil jsem Ho, aby mě 
vyslechl, a řekl jsem Mu, že ztrácím přehled o tom, co je skutečné a co ne. 
Slyšela jsem hlas, který říkal, že jsem se nikdy neovládla, ale zdálo se, že 
Bůh nic neřekl, a tak jsem pokračovala a říkala, že bych si přála, aby mě 
někdo, ale především On, vyslechl a pomohl mi pochopit, co se se mnou 
děje, a že i když mi stále dokola říkal, že se musím uklidnit, nemohu a 
nemohu to vyřešit, pokud nebude souhlasit s tím, že půjde se mnou a 
pomůže mi zjistit, zda opravdu existují ztracené děti, které bez naší pomoci 
nemají naději na žádný život. 

 
Najednou jsem si uvědomil, že neposlouchá ani slovo z toho, co říkám. To 
mě vyvedlo z míry. Prakticky jsem se neovládala, křičela jsem a plakala 
všemi emocemi, divoce jsem sebou mrskala a mávala. Doslova jsem 
dostával záchvaty vzteku jako nemluvně, které cítí, že není možné vydržet 
další okamžik existence ve stavu, v jakém se nachází. Dokonce jsem se 
postavila Bohu přímo před obličej a křičela na něj, že pokud prožívá to, co 
já, nemůže přece zůstat tak bez odezvy. Cítil jsem, jak mnou projelo 
bodnutí, které mi říkalo: "Možná by mohl." A tak jsem se rozhodl. 

 
Když jsem ucítil to bodnutí, chtěl jsem ho udeřit. Chtěl jsem Ho praštit, 
dokud neucítí něco takového, aby se už nemohl stáhnout do toho svého 
chladu. Chtěl jsem, aby pochopil, o co mi jde, a už to nemohl ignorovat. 



 

Bůh mě zatlačil zpět. Místo toho, aby mě pochopil a přijal, nepochopil celý 
smysl mé hysterie a místo toho si z ní dělal legraci a začal se mě ptát, jestli 
mám v plánu ho opustit, když ho tak nenávidím, a kdo si myslím, že by mě 
mohl chtít takového, jaký jsem. 

 
Tehdy jsem začal mít pěnu u pusy a křičet jako posedlý šílenec. Bůh se mě 
pak snažil uklidnit, jako bych byl nějaké zábavné divoké zvíře. Věděl jsem, 
jaké jsou Jeho pohnutky. To Mě přivádělo k ještě většímu šílenství, až jsem 
se najednou vzpamatoval, když jsem uslyšel chladný hlas: "Mohlo to být 
mnohem horší. Mohu Tvůj život učinit mnohem horším, než už je. Nevíš, 
jak dobře se máš. Nedoceňuješ ani nechápeš, jakou kontrolu nad Tebou 
mám. Kdybys věděl, co všechno držím pod pokličkou, aby Tvůj život byl 
tak příjemný, jak je, tak bys na Mě takhle netlačil. Nevážíš si Mě ani toho, 
co dělám. Jsi necitlivý k Mým potřebám. Mám potřeby, a co Ty kdy uděláš 
pro Mé potřeby? Velmi zřídka kdy si najdu pár chvil na odpočinek nebo 
spánek a Ty se chováš jako hulvát a ožebračuješ Mě o to, jako by to pro 
Tebe bylo příliš mnoho. Nedbáš o Mé potřeby a ani Mi nedovolíš, abych se 
o ně postaral sám. Já vytvářím veškeré světlo, které máš, a Ty mi k tomu 
nedokážeš dát ani prostor. Jak by se Ti líbilo, kdybych Ti vzal to, co máš, a 
poslal Tě 'tam ven', kde jsou?" "Ne," odpověděl jsem. 

 
Zatímco mi bylo řečeno toto a další věci, Bůh jako by mlčel, ale tlačil a 
tlačil na mě, jako by mě chtěl odstrčit co nejdál, aby mě nemusel slyšet, a s 
každým dalším tlakem vypadal stále hrozivěji, zastrašeněji a luciferiánštěji. 

 
Každým okamžikem jsem byla čím dál vyděšenější. Tolik věcí ve mně 
řádilo, že jsem si už nebyl jistý, co se skutečně říká a co se ve mně aktivuje 
z jiných bojů. Kolem Nás se točil obrovský vír a víření a v něm se zdálo, že 
se odehrává každý Náš boj a všechno, co kdy bylo řečeno v jakémkoli boji, 
který jsme kdy vedli. Slyšel jsem hlasy jako od Boha, ale zněly podivně 
pokřiveně, zkresleně a na okrajích prodlouženě chladem, který Mě mrazil 
až do morku kostí, 



z čehož mi na oplátku vyrazil chlad, až jsem se otřásl, jako by mi byla 
nesmírná zima. 

 
Upíral na mě oči jako had na svou kořist a já se bál, že mě zabije. Chodili 
jsme kolem sebe v kruzích, stáli jsme proti sobě jako dva bojovníci. Byl 
jsem ve střehu a 

 
Zdálo se, že hledá příležitost, aby na mě mohl skočit. Slyšel jsem vyděšený 
pláč, který, jak jsem si uvědomil, musel vycházet ode Mne, ale znělo to, 
jako by to byl někdo jiný. Čím byl hlasitější, tím roztržitěji Otec vypadal, až 
se nakonec zdálo, že se kouzlo zlomilo, a slyšela jsem, jak říká: "Buď 
zticha! Bylo to jen malé postrčení!" 

 
Prožíval jsem to v jakémsi transu, v němž bylo vše nesmírně intenzivní a 
živé. Byl jsem tam, ale svým způsobem jsem tam nebyl. Když mě z něj váš 
Otec vytrhl tím, že na mě zakřičel, všechno se změnilo v rozmazanou 
šmouhu, ve které jsem se nedokázala ovládat, a začala jsem 
nekontrolovatelně křičet, že jediný důvod, proč chce, abych zmlkla, je ten, 
že začíná být nervózní, že by mě mohli slyšet ostatní, a že nechce, aby 
někdo jiný věděl, jaký ve skutečnosti je. Začala jsem mluvit o Jeho image a 
o tom, jak je pro Něj důležitější než cokoli jiného, a dokonce jsem 
vyhrožovala, že odhalím Jeho temnou stránku tím, že se budu snažit na tyto 
boje upozornit ostatní, načež jsem začala křičet ještě hlasitěji, že se chystám 
odhalit Jeho a Jeho "tvorbu na smetišti", kam jsem měla podezření, že se po 
nocích vytrácí, aby dělal zvrácené a perverzní věci, a že důvod, proč mě 
nechtěl vyslechnout o tom, co jsem viděl a slyšel, byl ten, že si vlastně 
myslel, že když mě umlčí, nebo když se mu to nepodaří, prohlásí, že jsem 
blázen, nebo se mě dokonce zbaví, bude mu to i nadále procházet, a to s 
jeho vlastní dvojí identitou. Když jsem slyšel, jak říkám, že zlo nepochází z 
žádného jiného místa v Jeho stvoření než od Něj, věděl jsem, že jsem v 
hlubokém průšvihu. 
Stále více se podobal Luciferovi. Opakovaně jsem to s Ním zažívala a měla 
jsem pocit, že buď je Lucifer a projevuje se jen tehdy, když prolomím jeho 
fasádu, nějak se promění v Lucifera, nebo se nechá Luciferem ovládnout, 
kdykoli se mu nelíbím nebo nechce spravovat to, co se mu zrovna chce 
spravovat. Bylo velmi mrazivé sledovat, jak tato proměna přichází. 



nad ním. Moje hrůza vzrostla natolik, že se mi zdálo, jako by se můj hněv 
vypařil. 
Na několik okamžiků se všechno uklidnilo, ale pak jsem neodolal, abych 
Ho nepokoušel dál. Jako by mě něco nutilo říct v tu chvíli všechno, co jsem 
mohla, a nepřestat, dokud neskončím. Nezmlkl jsem, dokud jsem nezačal a 
téměř nedokončil svou další tirádu, která zněla téměř slovo od slova takto; 

 
"Ale na druhou stranu," pokračoval jsem, "nejspíš ti to projde, protože 
nikdo jiný si tady zřejmě nevšiml, co se děje, a pokud mě odstraníš, jak se 
zdá, že máš v plánu, nebude nikdo, kdo by si něčeho všiml. To je to, co 
chceš, 
není to Bůh?" Řekl jsem to tím nejponíženějším tónem, jakého jsem byl 
schopen. "Srdce si toho nevšimne, že ne, Bože? Andělé si toho nevšimnou, 
že ne, Bože? Vždyť ani po sobě nedokážou uklidit. A Prastaří, no, těm se to 
určitě bude líbit. Když se mě zbavíš, Bože, bude se jim to líbit. I 
obloukovým andělům se to bude líbit, že ano! 
Pak nad Tebou budou mít všichni ještě větší moc. Všichni už v tom jedou s 
Tebou, že ano, Bože? Co je to za Tvé stvoření, Bože, místo, kde všichni 
musí vypadat jako Ty, mluvit jako Ty, dělat jako Ty, být jako Ty, jinak se 
jich zbavíš? Tvé sladké malé nebe je mým peklem!" 

 
Všechno jsem prokládala výkřiky: "Nemůžu Tě vystát" nebo "Nenávidím 
Tě!". Bylo to nekontrolovatelné, protože pocity nenávisti, které jsem k 
Němu v tu chvíli cítila, byly obrovské. Také jsem napodobovala Jeho 
unavené pokusy vyhnout se situaci. Dokonce i když jsem si všiml, že se při 
mém výpadu mračí, nedokázal jsem se zastavit ani se pohnout, abych 
vyjádřil prchavé sympatie, které jsem k Němu v tu chvíli cítil. 

 
Nespouštěla jsem z Něj oči, ale cítila jsem, že se kolem Nás shromažďují 
duchové, Naše děti. Nechtěla jsem, aby něco takového musely vidět, slyšet 
nebo zažít, a to nejen kvůli nim samotným, ale také proto, že jsem nevěděla, 
jak budou reagovat nebo ke komu se mohou postavit. 
Obával jsem se, že to nebudu Já, a bál jsem se, co by se mohlo stát, kdyby 
se proti Mně postavili se svým Otcem. 



Přestože jsem se třásla strachy, pokračovala jsem ve vybízení hlasem, jehož 
záměrem bylo přimět Ho, aby mi ukázal, co mi tak usilovně zatajuje, i když 
jsem se bála, co to je. Myslela jsem si, že existuje možnost, že se ke mně 
děti chovají tak, jak se chovají, protože to dělá On, a chtěla jsem, aby 
všechno vyšlo najevo, přímo před dětmi, aby to později nemohl popřít. 
"To je to, co chceš, že ano, Bože, hromadu následovníků, kteří Tě jen 
uctívají a nikdy se Tě neptají! Banda imbecilů, kteří se nedokážou ničeho 
chytit! Ale to přece nevadí, protože pak se neudrží při smyslech, a to 
znamená, že si můžeš dělat, co chceš; oni se s tím prostě smíří a nevšimnou 
si toho! No, já si toho všimnu a Ty se Mě budeš zbavovat hůř, než si 
myslíš! Nebudu mlčet, dokud se tady věci nezmění! Jestli se Mě zbavíš, 
vezmu s sebou všechno, co se dá, včetně Tebe! Pokud Mi nepomůžeš, jsme 
odteď nepřátelé. Skončil jsi, Bože! Skončil jsem!" 

 
Když se mi vysmál, vyděsilo mě, jak démonicky to znělo a jak démonicky 
vypadal, ale nechtěl jsem mu to dát najevo. 
Místo toho jsem mu dal poslední vzplanutí: "Nemůžeš beze mě žít, ať se 
děje, co se děje. 
Myslíte si!" Vykřikla jsem, pak jsem se od Něho odvrátila a rozběhla se k 
duchům, kteří na Nás doráželi. 

 
Většina z nich se shromáždila kolem Nás a alespoň trochu plakala, což mi 
připadalo jako strach. Vypadali velmi smutně. Neměly rády, když se 
maminka s tatínkem hádali, a já jsem to věděl. Omluvil jsem se jim, ale Můj 
tón svaloval vinu na jejich otce. 
Jakmile můj vztek opadl, nesmírně jsem se nenáviděl a měl jsem takovou 
hrůzu, že jsem si představoval, že oni musí být také. Šel jsem k nim, co 
nejvíce jsem jich shromáždil do náruče a zbytek jsem si přitáhl co nejblíže k 
sobě. Měl jsem pocit, že to Bůh vnímá jako snahu srovnat je na Mou stranu, 
a asi to tak i bylo, pokud se tak dá nazvat utěšování jejich trápení z toho, že 
jsou svědky brutality mezi jejich Rodiči, o které jsem měl pocit, že se vůbec 
nemusí odehrávat. Domnívám se, že toto jednání z Mé strany mělo stejně 
tak utěšit a ochránit mě samotného jako je. Cítil jsem, že jejich Otec by se 
neodvážil udeřit Mě v jejich středu, ale byla v tom i upřímná touha utěšit 
mě. 



jim v té chvíli nepřipadalo špatné. Nebylo žádné jiné místo, kam by mě to v 
tu chvíli táhlo. 
Plakala jsem, bála se a snažila se je utěšit v pocitech, které jsem si 
představovala, že musí mít, ale když se zdálo, že na mě příliš nereagují, 
začala jsem se cítit dost nesvá a nesvá. Nemohla jsem je ani shromáždit 
kolem sebe tak těsně a vřele, jak bych chtěla. Bylo to, jako by se ode Mne 
polarizovali. 
Protože jim Otec přikázal odejít z místnosti téměř hned, jak si jich všiml, 
rozhodl jsem se, že už není správné mu v tom odporovat, a vzal jsem je 
zpátky do jejich postelí, kde jsem s nimi nějakou dobu seděl a snažil se 
zjistit, co cítí. Když se zdálo, že Mě neposlouchají, ale místo toho usínají, 
znovu jsem se jim omluvil a požádal je, aby ráno spali co nejdéle, protože 
jsem byl velmi unavený a nechtěl jsem, aby museli brzy vstávat. 

 
Znovu jsem se vrátila k Bohu a doufala, že mi odpustil a já se můžu vplížit 
do postele. Opravdu jsem Ho nechtěla opustit ani se nechat vyhodit; chtěla 
jsem, aby Mě přijal a odpověděl mi něčím jiným než tím, co jsem 
dostávala. 

 
Zdálo se, že Bůh je klidně zvnitřněn. Můj strach a výčitky svědomí, moje 
vina a dokonce i moje navrácená láska chtěly sklouznout zpět na své místo 
u Něho a pokusit se pokračovat, jako by se to nikdy nestalo, stejně jako 
jsem to udělal po tolika jiných hádkách 

 
Když jsem se co nejopatrněji usadila vedle něj a snažila se ho nerušit, 
ulevilo se mi, že je natolik niterný, že si mě nevšímá, ale nemohla jsem se 
vyhnout svým skličujícím pocitům z prázdnoty a nedostatku lásky, které 
jsem v našem vztahu cítila. Cítila jsem se velmi sklíčeně a nemohla jsem se 
ubránit myšlenkám na to, že tolik Našich nocí probíhalo podle tohoto 
vzorce, což mi připadalo jako dlouhá doba. 

 
Nemohl jsem spát. Chtěla jsem si vyplakat srdce. Nedokázala jsem 
pochopit, co způsobilo, že jsme se proti sobě obrátili, ani proč se to stále 
děje, když naším záměrem byla láska; ale dělo se to a dělo se to, kdykoli 
jsem se ho snažila oslovit s tím, co mě trápilo. Nedokázal jsem pochopit, 
proč se kvůli tomu Bůh začíná podobat Luciferovi. Cítila jsem, že pokud 
nedokážu najít způsob, jak Ho udržet neustále přítomného jako Boha, 
kterého miluji, existuje 



žádnou naději pro Nás, a skutečnost, že to nedokážu, mě tak děsila, že jsem 
nedokázal vymyslet nic jiného, než se obviňovat všemi způsoby, kterými 
mě v těchto chvílích obviňoval. 

 
V návalu těchto pocitů jsem se musel pohybovat, aniž bych o tom věděl, 
protože Bůh se pohnul a položil na mě svou ruku. Nejprve jsem se lekl a 
vyděsil a pak jsem si myslel, že je to kvůli sexu. Ulevilo se mi a téměř jsem 
se k Němu přitulila pro útěchu, když se ve Mně cosi spustilo a ptalo se Mě, 
jak se k Němu mohu takto pohybovat, když Ho nenávidím. 
Už jsem se cítila tak provinile kvůli svému chování při včerejší hádce a 
stále jsem se cítila tak vyděšená z Boha, že jsem na jeho chování ani 
nepomyslela, když jsem dostala tuto otázku. Teď jsem se cítil provinile, že 
jsem se pohnul směrem k Bohu. Možná jsem se k Němu pohyboval jen ze 
strachu a pocitu viny. 

 
Nebyl jsem tak docela s hlasem, který mě zpochybňoval, protože jsem v tu 
chvíli neměl pocit, že Boha nenávidím, ale ten hlas ve mně rozezněl struny, 
kvůli kterým jsem se cítil hloupě, zbaběle a špatně, když jsem se snažil ze 
svého boje s Bohem takto vyklouznout. Kdybych se ho chtěl takhle snadno 
vzdát, nebyl bych o nic lepší než Bůh. 
Začala jsem pociťovat zvýšenou nenávist k sobě samé, zmatek, strach a 
pochybnosti kromě tlaku, který jsem už měla z pocitu viny. Začal jsem se 
bát, že jsem nemocný, když se snažím vyhnout Našim nevyřešeným 
problémům tím, že se snažím najít útěchu a dokonce potěšení z Jeho Světla, 
když se ke mně před tak krátkou dobou choval tak nenávistně, že ve mně 
vyvolával pocity nenávisti a nepohnul se k řešení žádné z příčin. 

 
Nelíbilo se mi, že Bůh ke mně nepřišel, když jsem ho chtěla, pod 
výmluvou, že není správné riskovat další děti, když už jsme měli tolik 
problémů s těmi, které jsme měli. 

 
Měli jsme a nevěděli, jak to zastavit, ale zdálo se, že se nad těmito svými 
starostmi dvakrát nezamýšlí, pokud je milování jeho nápad. Dokonce jsem 
měla pocit, že to může být důvod, proč všechny děti jedou po Něm. 

 
Zvláštní bylo, že jsem toužil po Bohu, ale nebyl jsem si jistý, jestli je to 
správné, nebo ne, nebo co chci cítit, nebo ne. I když jsem občas chtěla, aby 
nechal odejít problémy, které jsme měli, protože jsem se bála, že drží 



na ně znamenalo, že by mě přestal milovat, také se mi nelíbilo, že by mohl 
věci tak snadno opustit. Bála jsem se, že by to mohl být právě tak snadno 
Já, koho by pustil, aby našel klid a harmonii. Možná to bylo to jediné, na 
čem Mu záleželo, ať už jsem to byl Já nebo kdokoli jiný. Tohle nebylo 
řešení, které jsem chtěl. Jak bych se mohla cítit bezpečně s někým, kdo by mě 
mohl tak snadno opustit, a jak bych se s ním mohla milovat, když na to 
přijde? 

 
Začaly mě tu ovládat nevyřešené myšlenky a pocity a já jsem ze sebe 
sundal Boží ruku. Rozhodl jsem se, že raději nedopustím, aby Mě Moje 
touha přemohla. Jak by mohlo být správné milovat se v přítomnosti všech 
problémů, které jsme měli? 

 
Bála jsem se, že bych v Jeho očích stejně nebyla dostatečná, protože nikdy 
neudělal z mých nevyřešených problémů vítanou součást našeho milování. 
Považoval je za rozptýlení a odvádění pozornosti, zatímco já jsem chtěla, 
aby byly vyjasněny jako způsob, jak zvýšit mou schopnost účastnit se. 
Považoval za nevhodné vytahovat tyto věci během milování a já se styděla, 
že na ně stále myslím. 
Byl jsem tak vyděšený, že jsem nevěděl, co mám dělat. Jakmile jsem z něj 
sundal ruku, bál jsem se, že jsem udělal něco špatného. Možná milování 
nebylo špatné, možná by Nás to spojilo a oba bychom se cítili lépe. Možná 
jsem se s Ním chtěla milovat, abych unikla jiným pocitům, nebo abych se 
cítila jistější ve Svém postavení vůči Němu, abych Ho potěšila, abych cítila 
Jeho Světlo jiným způsobem. Nevěděla jsem. Uvnitř jsem cítila, jak se z 
toho všeho svíjím, když jsem Ho slyšela říkat: "Co se děje?". 
Jak jsem mohl otevřít ústa, abych odpověděl? Bála jsem se, že by nikdy 
nepřijal všechno, co ve mně doutná, a kdybych se to snažila prezentovat, 
jen bych naplnila jeho představu o mně jako o někom, kdo je příliš 
nesourodý na to, aby byl jeho partnerem, o někom, kdo je příliš 
nedostatečný na to, aby byl schopen žít na jeho nadřazené vibrační úrovni, 
o někom, kdo je neustále na dně, o někom, kdo je příliš vlezlý, o někom, 
kdo neprávem lpí na vztahu, který nefunguje, o někom, kdo prostě nemůže 
být tím, co chce. 

 
Kromě toho všeho trápení jsem se bála, že se objeví ještě víc takových 
duchů, kteří mě už přemáhali. Z tolika důvodů jsem od sebe dávala Boží 
ruku pryč, jak bych Mu mohla dát vědět, co je špatně, když jsem se tak 
dlouho snažila, aby se to už dozvěděl? Co víc jsem mohl 



říct něco, co jsem ještě neřekl, když ne tuto noc, tak nějakou podobnou? 
Dělo se tolik věcí, na tolika úrovních, že mě tam bude muset následovat, a 
cítil jsem, jak se můj hněv začíná znovu ozývat, když jsem cítil, že to 
neudělá. Nenechával Mě, abych se k němu dostal. 

 
Pokud bychom nevyřešili spor, který jsme vedli o děti, co by se stalo, 
kdybychom riskovali, že jich budeme mít víc? Zdálo se mi, že bychom měli 
jen další a další problémy. To poslední, co jsem chtěl, byly další problémy, 
jako byly ty, které jsme už měli. Kdybych se nemohla cítit dobře, kdybych 
měla alespoň některé, a tu noc jsem cítila, že všechny, z duchů po Mně, pak 
jsem si myslela, že to nevydržím. Neměl jsem žádnou blízkou společnost, 
nikoho, kdo by mi rozuměl nebo kdo by chápal můj pohled na věc. Kdyby 
se někteří z těchto duchů nezačali chovat podle Mne, co bych si počal a kde 
bych získal pomoc, kterou jsem chtěl a potřeboval? 

 
Pokaždé, když jsem v minulosti pociťovala tyto pocity, bála jsem se, že se 
mýlím, ale byla jsem čím dál zoufalejší. Cítila jsem, že pomoc, kterou 
potřebuji, a společnost, po níž toužím, mi mohou poskytnout pouze 
duchové, kteří mi rozumějí, a pro mě to znamenalo duchové, kteří jsou mi 
podobní, protože ostatní mě nepřijímali. 
Bála jsem se to všechno znovu přednést Bohu a nelíbil se mi pocit, že jsem 
se celou dobu mýlila, když jsem se nedokázala spokojit s odpověďmi, které 
mi už dal. Nechtěla jsem ani začít, pokud mě nepřijme a nenechá dokončit. 
Nechtěla jsem být tak vyděšená, že by se mi zatmělo před očima, nebo aby 
mě přerušil takovým způsobem, že bych měla pocit, že ve mně zanechal 
špatný dojem. Chtěl jsem jen, aby se tyto záležitosti vyřešily bez hádek. 
Nenáviděl jsem Ho v těchto hádkách a nenáviděl jsem Ho. Když pak Můj 
vztek opadl, nenáviděla jsem nekonečně sama sebe. Nenáviděl jsem, když 
jsem tyto pocity prožíval. 

 
Když se mě Bůh zeptal, co se děje, reagoval jsem na jeho tón a na to, že 
neví, co se děje, velmi emotivně. Jak by mě mohl přijmout, kdyby to ještě 
nevěděl? Cítil jsem se zaplavený zoufalstvím, které Mi dalo tak silně pocítit 
Své vyčerpání, že jsem se snažil nechat to všechno plavat tím, že jsem řekl, 
že jsem velmi unavený a chci si odpočinout. Neodpočívala jsem však, takže 
to nebyla tak docela pravda. Když se na Mne Bůh podíval, jako by se 
nechumelilo. 



Jako svou odpověď jsem pokračoval, že bych si rád odpočinul, ale že si 
nemohu odpočinout, dokud si nebudu jistý, že jsou děti v pořádku. Řekla 
jsem Bohu, že jsem si nevzpomněla požádat některého z ostatních duchů, 
aby se ráno postaral o ty mladší, abych si mohla odpočinout, a zeptala jsem 
se Ho, zda by mu nevadilo převzít Moje dopoledne s dětmi. 

 
Už tak jsem měla obrovské výčitky svědomí, že se starám o své potřeby, 
pokud to vypadá, že je to na úkor někoho jiného, zejména dětí, a nelíbila se 
mi představa, že děti vstávají do domu, kde není mateřské nebo alespoň 
rodičovské teplo a péče, zejména po takových hádkách. 
Nejdřív dal najevo nespokojenost s tím, co se děje, a pak řekl, že neví, proč 
to těm starším nesvěřím, aby to udělali sami, a že si to přeje, protože měl 
také málo odpočinku. Pak naznačil, že chce, abychom si tam společně lehli 
a nechali děti, ať se o sebe na chvíli postarají samy. 
Teď jsem měl ještě něco, kvůli čemu jsem si mohl vynadat. Byl tady, 
přibližoval se ke mně, jako by chtěl na včerejší noc zapomenout, a mně se 
to nelíbilo. Co to se mnou bylo? Proč jsem nemohl být šťastný a ulevit si, 
věřit, že je všechno v pořádku, přesně jak řekl Bůh, a nechat to být? Po 
hádce, která byla tak strašná, že jsem se při pomyšlení na ni mračila, když 
jsem se o ní jen zmínila, tu byl On a nabízel mi svou společnost. 

 
To bylo něco, po čem jsem dlouho toužil. Teď to bylo tady a já věděl, že si 
to nebudu moci nechat líbit. Tlačil jsem na sebe, jako už tolikrát v 
minulosti, abych tam s Ním tiše zůstal a snažil se přimět sám sebe, abych si 
to dovolil, ale jediné, co jsem mohl dělat, bylo pokračovat v tom, co se 
zdálo být mým nekonečným, neuhasitelným zmatkem. 
Snažil jsem se být uvolněný a přirozený, ale nešlo to. Cítil jsem se 
pokřivený do strnulého sebevědomí, které mi bylo tak bolestně zřejmé, že 
jsem nechápal, jak to Bůh mohl přehlédnout. Nemohla jsem Mu ani začít 
říkat, co se děje, protože jsem měla příliš velký strach z Něho a z toho, že se 
Mě zbaví, než abych po těchto hádkách dělala něco jiného než se Mu 
snažila zalíbit. Snažila jsem se na Něj podívat, ale nešlo to. Příliš jsem se 
styděla za to, jak musím vypadat po zuřivosti včerejšího boje a po Mém 
nedostatku spánku. Přemýšlela jsem, jak mě vůbec může mít rád nebo mě 
chtít, když jsem pořád taková troska. 



Pak jsem pochopil, že jsem musel udělat něco špatného, když jsem od sebe 
odtrhl Jeho ruku, protože se ode mě odvrátil. Nejprve jsem si myslel, že se 
chystá vyrazit směrem ke svému dni. Možná se přece jen chystal vstát k 
dětem a nechat Mě odpočívat. Pak jsem si všiml, že se zřejmě chystá 
usnout. 

 
Snažila jsem se zůstat zticha, ale prostě jsem nemohla. Myslela jsem si, že 
má velmi nestandardní výchovné metody, a to se mi nelíbilo. Měla jsem 
tehdy pocit, že kdyby bylo po jeho, všichni by jen leželi a internalizovali se, 
aniž by se vzájemně ovlivňovali. Postrádal pro mě přitažlivost a dokonce ve 
mně vzbuzoval pocity hrůzy a vzteku. Nedokázal jsem se s Jeho způsobem 
sžít a pak jsem měl pocit, že většinu toho, co jsem cítil, že je třeba udělat v 
oblasti výchovy, musím udělat Já. On si zřejmě myslel, že takhle se to má 
dělat, ale já ne. "Vskutku se povaluj!" Aniž bych si toho všiml, dokud 
nebylo pozdě, obrátil jsem se v posteli na ohni Svého znovu vzníceného 
odporu. 
Byl jsem si naprosto jistý, že jsem Ho vypnul, když jsem na Jeho předehru 
nereagoval tak, jak chtěl. Opět jsem jen naplnil Jeho představy o mně, když 
jsem nebyl schopen odsunout stranou svůj zmatek a odpovědět Mu tak, jak 
chtěl. Chtěla jsem být schopna být tu pro Něj tak, jak On chtěl, abych byla, 
ale nemohla jsem se Mu otevřít, protože pak by zjistil, jaký nepořádek mám 
v sobě pořád, a ne jen někdy, když to přetéká. Bála jsem se, že se ke mně 
chová tak, jak se chová, protože to stejně ví. Bála jsem se, že by mohl slyšet 
řev, který se ve Mně odehrává, a všechno by věděl. To zvyšovalo Mé 
sebevědomí a strach. On byl klidný a já ne a jeho pohledy byly tak 
pronikavé, že jsem se bála, že všechno vidí a neschvaluje to. Bála jsem se, 
že to prostě ignoruje, když si myslím, že o tom neví; čeká, až se dám 
dohromady, abych s ním mohla být, a já to nedokážu! Selhávala jsem! Byla 
jsem tak vyděšená, že jsem nevěděla, co dělat, než se pokusit začít znovu. 
Snad mi dá ještě jednu šanci. 
"Nech mě jít a zařídit něco pro děti a pak se vrátím do postele a budu se s 
Tebou povalovat," odvážila jsem se a dotýkala se ho tak smyslně, jak jen 
jsem ve své hrůze dokázala. 
Bůh se na mě podíval tak, že jsem si přál, abych vůbec neexistoval, 
kdybych musel dělat všechno špatně. Dal Mi najevo, že jsem Ho právě 
znovu probudil, a způsobem, který Mě zcela stáhl do pozadí, Mi dal najevo, 
že chce, abych ho nechal spát o samotě. Zmocnila se mě paranoia. Jak jsem 
se mohl opovážit myslet si, že se Mnou chce trávit čas, nebo dokonce že 
chce, abych se s ním bavil. 



sexuálně, i když ve skutečnosti ne. Vyděšeně a v panice jsem ustrnula, 
zatímco se zdálo, že se vrátil ke spánku. 

 
Zůstala jsem v této noční můře, kdy mě celé tělo bolelo ve strnulé hrůze, 
která se nemohla pohnout, zatímco moje mysl běsnila, dokud jsem 
neuslyšela něco, co jsem považovala za první pohnutí duchů ke dni (sic). 
Snažil jsem se to udělat po Božím způsobu a nevstávat, ale nemohl jsem 
usnout. Ležela jsem tam plná Svého nevyřešeného zmatku a naslouchala, 
jistá si, že slyším věci, které bych nestrpěla, kdybych byla přítomna. 

 
Když se mi zdálo, že slyším pláč, cítila jsem, že už to nevydržím. Byl jsem 
si naprosto jistý, že ty, kdo pláčou, ostatní trápí, protože mají tyhle pocity. 
Ach, jak jsem si přála, abych měla odvahu probudit Boha a nechat ho to 
vyslechnout, aby věděl něco z toho, o čem mluvím, když se snažím popsat 
problémy, které mám s anděly, ale můj strach také říkal, že to neuslyší, a 
pokud ano, bude si to vykládat jinak než já. Jak to, že mu to vždycky 
uniklo, když se takhle chovali! Myslela jsem si, že kdyby mě alespoň 
podpořil v mých limitech pro děti, tyto věci by se už tak často neděly. 
Andělé velmi chytře skrývali chování, které se mi nelíbilo, ale proč by měli 
být tak chytří? Proč Mu vždy uniklo, když se takto chovali do té míry, že se 
na Mě díval, jako bych proti Andělům neměla ten důvod, který jsem tvrdila, 
nebo právo cítit k nim to, co cítím? 

 
Vzpomněla jsem si na všechna rána, která se takto odehrála, a na to, jak 
často jsem se po noci, jako byla tato, snažila vstát z postele, abych dohlédla 
na děti a nechala Boha spát, protože jsem se cítila provinile, že jsem 
příčinou těchto scén. 
Opravdu jsem si přála, aby to byl pro změnu on, kdo s nimi vstane, a nechal 
mě spát. Cítila jsem, že jsem to udělala už příliš mnohokrát a že si nemohu 
vážit sama sebe, a dokonce ani Jeho, pokud se nenaučím stát si za sebou a 
za svými potřebami. Myslela jsem na to, jak často jsem se za sebe 
nepostavila nebo jakkoli nevystoupila, jako by mě jakýkoli takový krok 
připravil o to málo místa, které jsem měla. Přemýšlel jsem o tom, jak jsem 
se u Boha neudržel, zatímco tolik jiných se chovalo hrubě neuctivě a 
nevděčně, aniž by to mělo nějaké následky. Myslel jsem na to, jak často 
jsem se nezastával druhých, kteří se na mě kvůli tomu obraceli, a měl jsem 
pocit, jako bych se 



slyšel všechny věci, které byly naznačeny a dokonce i řečeny po dlouhou 
dobu, aby naznačily, že Bohu neříkám to, co jsem soukromě věděl, že mu 
chci říct, nebo to, co mnozí z ostatních duchů chtěli, abych mu řekl. 
Cítil jsem, že pokud nechám tento boj a dnešní ráno po něm proběhnout 
stejně jako všechny ostatní, nic se nevyřeší a nic se nezmění. Cítil jsem, že 
musím být statečnější než v minulosti a vytrvalejší. Musel jsem Bohu říct, 
co cítím, a nenechat ho, aby to tak snadno přešel. 
Tyto myšlenky znovu rozněcovaly mou vinu a byly v souladu s mým 
názorem, ale byl jsem příliš vyděšený a unavený. 

 
"Teď ne," prosil jsem, "prosím, dej mi klid a nech mě odpočívat. Když jsem 
se k němu nemohl dostat předtím, určitě se k němu nedostanu ani teď." 

 
Blame tomu nevěnoval pozornost. Tlačila se dopředu, přímo kolem mého 
vyčerpaného já, jako by ve mně už nebylo nic, co by ji mohlo zadržet. 
Navzdory svému vyčerpání a strachu jsem se slyšel, jak se znovu pokouším 
vést rozhovor s Bohem, kterému bylo jedno, jestli spí nebo ne, nebo co by 
mohl udělat. Slyšel jsem Sebe, jak říkám hlasem, který se snaží vzbudit 
dojem, že je velmi vysoký a mocný: "Ležet? 
Chceš se povalovat?" Jako by si něco ve Mně mylně myslelo, že ho to 
přiměje přijmout to, co jsem mu chtěl říct, nelíbil se mi tón, který jsem 
slyšel vycházet ze Sebe, ale nemohl jsem se zastavit. Místo toho se intenzita 
Mého útoku zvyšovala v reakci na něco ve Mně, co to podněcovalo tím, že 
říkalo: "Jo! Dej mu to!" 

 
Tento tón jsem od sebe slyšela už dříve a nesnášela jsem pocity, které se 
kolem něj objevovaly. Znělo to jako projev, který jsem si někde v minulosti 
nacvičil, ale mrzely mě pocity spojené s jeho skutečným přednesem. 
. Nebýt pokročilého stavu mého vyčerpání, které se hroutilo mezi proudem 
nadávek, které jsem slyšel, jak si začínám vylévat na Bohu, a hlasů ve mně, 
které mě pobízely dalšími výroky typu: "Řekni to! Řekni to tak, jak to je! 
Ať si to nechá! Teď nebo nikdy! Nedrž se zpátky! 



Možná už nikdy nedostaneš šanci!" Rád bych si myslel, že bych to raději 
nechal na jindy a pokusil se najít, jako v minulosti, taktičtější způsob, jak to 
podat, ale když se všechny hlasy sborově ozvaly, 
"Taktika nezabrala!" Nechal jsem je, ať si to vyřídí, a můj strach se stáhl do 
úkrytu v naději, že to nějak přežiju a bude to v pořádku. 
Bůh se ke mně přitočil a začal na mě hledět způsobem, který mi v minulosti 
zatemňoval mysl, ale já jsem sotva cítil strach, který by v minulosti pohltil 
můj hlas. Co se to se Mnou děje? 
Dostal jsem se konečně někam, kde už mě to úplně nezastrašovalo do 
němoty? Moje prezentace na mě dokonce udělala dojem. 
Můj tón už byl velmi káravý a cítil jsem, jak se do něj vžívám a připravuji 
se na pronesení tirády jednoho z mých připravených projevů. 
Když se řítila vpřed, strhla mě. 

 
"Chci, abys mě poslouchal. Nechci, abys jakkoli bloudil, protože to, co Ti 
chci říct, je důležité. Nechci, abys z toho vybočil a nechal Mě prázdně 
přítomného, jako bych se tím nechal oklamat, a chci, abys Mě slyšel, 
protože Mě neoklameš tichým prostorem, který necháváš, abys vzbudil 
dojem, že Mě posloucháš. Poznám to, když neposloucháš! Chci, abys Mě 
vyslechl, aniž bys odbíhal, než skončím, a aniž bys Mě přerušil, a až 
skončím, chci, abys to byl Ty, kdo si odpočine, a aby ses pro změnu 
věnoval dětem, protože jim nevěřím, že se o sebe dokážou postarat samy 
bez vedení. Nechci, aby byly ponechány samy sobě. Chci, aby ses jako 
rodič více zapojil, abys věděl, o čem mluvím, když s Tebou o nich mluvím, 
protože je spousta věcí, které vidím já a Ty je jakoby nevidíš, nebo je 
nechceš vidět, ale já potřebuji, abys je viděl Ty. 
"Nelíbí se mi, jak se někteří z nich chovají k ostatním, ale ve skutečnosti 
není ani jeden, na kterého bych si nestěžoval. Prostě jim nevěřím a nechápu, 
proč Vy nevíte, o čem m l u v í m ! Chci, abys zjistil, jací jsou doopravdy. 
Chci, abys viděl, co od nich musím celý den snášet. Kdybys tam byl 



dost dlouho, možná by už nemohli být Tvými dokonalými andělíčky a Ty 
bys pochopil, o čem mluvím. Jsou nenávistní, prostě nenávistní!" A když to 
nevidíš, možná bys mi alespoň mohl věřit a věnovat více pozornosti mému 
pohledu. Tím, že se od nich budeš držet dál, to nespravíš a tím, že je budeš 
omlouvat, to také nespravíš! Nechápu, proč to nevidíš. Pokud jde o mě, 
nechceš to vidět o nic víc, než chceš slyšet "ztracené". Nechceš si všimnout 
ničeho, co neodpovídá Tvé představě o tom, jak chceš, aby všechno bylo. 
Děsí mě způsob, jakým se chovají ke Mně a ke všem duchům, kteří 
vykazují jakoukoli podobnost se Mnou, a Ty jim nedáváš jiný příklad. 
Nerespektuješ Mě a využíváš Mě a chováš se stejně nevšímavě jako oni. 
Jak mi můžeš vyčítat, jaké jsou děti, když jsou všechny po Tobě? Bez 
ohledu na to, co se je snažím naučit, dělají to, co Ty. Postavil jsi mě do 
beznadějné situace a já toho mám plné zuby! Už toho mám dost!" A plácl 
jsem se do temene hlavy. 
"Co vlastně pořád děláš, když jsi tak zaneprázdněný internalizací? Co tam 
uvnitř děláš, že se nemůžeš rozhlédnout kolem sebe a podívat se, co se děje, 
aniž by sis toho všiml? Chtěl bych 

 
abyste se opravdu podívali, protože vám řeknu, že moje zkušenost není 
zdaleka tak hezká, příjemná a zábavná, jak se zdá být ta vaše. Máme na 
krku pěkný nepořádek a já už nevím, co s tím. Nemohu udělat nic víc ani 
nic lepšího!" 

 
Když jsem se slyšel, jak to říkám, propadl jsem hrůze, že jsem právě 
pronesl prohlášení o své nedostatečnosti, které by stačilo na to, aby mě 
vyměnili, a bál jsem se, že cítím, jak mi Bůh souhlasně přikyvuje, protože 
jsem pronesl tak pěknou obžalobu sebe sama, ale nemohl jsem to vydržet, a 
tak jsem se ve své tirádě hnal dál. 

 
"Takhle už to dál nejde! Nemůžu to vydržet! Pokud jde o mě, Andělé 
nejsou nic jiného než bezvládná banda bez lásky, supi, upíři a ještě něco 
horšího, kteří nedělají nic jiného, než že se na Nás přiživují, a Ty si toho 
musíš všimnout dřív, než přijde chvíle, kdy z Nás vysají tolik, že Nás budou 
moci vyřadit z cesty a obsadit Naše místa, protože pokud je nezastavíme, 
přesně to udělají, a stejně špatné jako Moje 



život už je, to je něco, na co se nebudu moct dívat! Jsi všude, jen ne tam, 
kde chci, abys byl. 

 
"Vyvíjím maximální úsilí, abych Ti to sdělil? (sic) Proč to nevidíš? Proč 
pořád předstíráš, že se díváš? Způsob, jakým k tomu přistupuješ, mi spíš 
připadá, že nemáš v úmyslu nic vidět. Všichni vždycky vědí, kdy přijdeš 
včas, aby Ti mohli předvést prezentaci, kterou chceš vidět. Připadá Mi to 
záměrné, stejně jako způsob, jakým jsi tak dobrý v tom, že Ti uniká Moje 
pointa. 
"Proč to děláš? Vím, že nejsi hloupý. Jsem jediný, kdo ví, co se tu děje, 
nebo jsem jediný natolik hloupý, že Ti hraju do karet tím, že Ti dávám 
vědět, co vím a Ty nechceš, aby se vědělo? Protože si opravdu nemyslím, 
že jsem blázen nebo že si to všechno jen vymýšlím! Je to snad hra, jejímž 
cílem je přivést mě k šílenství, aby ses mě mohl zbavit a pokračovat v této 
cestě? Je to to, co opravdu chceš? Je to to, o co Ti skutečně jde? Nevěříš 
Mi, když říkám, že Tě vidím, jak se přímo přede Mnou měníš v Lucifera? 
Proč to popíráš a říkáš, že to vždy přichází odjinud? Nepopírám, že Srdce 
pouští Lucifera dovnitř a andělé také, ale chci, abys viděl, že i Ty pouštíš 
Lucifera dovnitř. Pokud ho nenávidíš tak, jak říkáš, proč si toho nemůžeš 
všimnout? Jak můžeš tvrdit, že mám Lucifera rád? Nenávidím ho a 
nenávidím Tě, když se měníš v Lucifera! Není možné, abys mě obviňoval z 
toho, že mám Lucifera rád. Nenávidím ho a chci, aby odešel!" 

 
Zrovna jsem se chystala říct, že chci, aby byl Bohem, kterého miluji, a aby 
mě tam s ním držel, když jsem ho ohromeně uslyšela. 

 
říkal mi, že nevím, o čem mluvím, a že není správné, že všechno své 
rozčilení nad takzvanými "ztracenými" přenáším na všechny ostatní, jako 
by za to byli zodpovědní všichni kromě mě, a že pokud skutečně existují, 
proč jsem za nimi nešel "ven", místo abych Ho kvůli nim obtěžoval nebo se 
snažil dostat do Jeho domu, protože On není jejich Otec. 
Jeho děti se ho nebojí a ti druzí mu nedovolí, aby je vůbec slyšel nebo viděl, 
a že mu nezbývá nic jiného než můj neustálý hluk kolem toho, a že tedy 
musím být jejich matkou, protože se ke mně neustále snaží přijít, a že to 
znamená, že musím mít jiné milence. 



Neříkala jsem mu o tom, ale že se nenechal mými prosbami, žadoněním a 
výmluvami zmást, aby uvěřil, že je jediný, a tak proč jsem prostě nešla za 
těmi ostatními milenci a nezeptala se jich, proč se o ty takzvané "ztracené" 
nestarají? 

 
Neustále zdůrazňoval slova "jiní milenci", pokaždé na Mě naléhal a 
opakovaně se Mě ptal, proč nejdu "ven" za "ztracenými" a nezeptám se 
Svých "jiných milenců", proč se o ně nestarají, abych na Něj přestal 
naléhat. 

 
S každým postrčením se víc a víc podobal Luciferovi a ptal se mě, jaký 
ohavný zločin se snažím spáchat, když je takhle opouštím. Čím víc na mě 
tlačil, tím víc jsem se hroutila hrůzou. Když mě přitiskl pod sebe, začala 
jsem křičet, jako bych měla zemřít, načež mě znovu a znovu udeřil. 
Nějakým způsobem Mě srazil na druhou stranu místnosti a pak na Mě 
postupoval se stejně chladným pohledem v očích, jaký jsem zažila už 
tolikrát. Byl to opět Lucifer a já se bála, že jsem to způsobila. Zírala jsem 
na Něj zpátky a pohled v Jeho očích se do Mě vpálil tak, že jsem si myslela, 
že Mě nikdy neopustí, a pak Mě zvedl a vyhodil ven. 
Padala jsem a padala v hluboké hrůze se vším, co jsem měla ze své 
minulosti. Nebylo možné se zastavit a nevím, jak daleko bych se dostal ven 
nebo dolů, kdyby mě Otec projevu nezachytil. 

 
Otec projevu se choval, jako by věděl o všem, co se stalo. Jednak mě za to 
odsuzoval a říkal, že nemám právo takto kritizovat Boha, a také viděl můj 
úhel pohledu. To pro Mne bylo mnohem přijatelnější, než kdybych se 
necítil vůbec přijatý, a tak jsem s Otcem Projevení zůstával většinu času, 
dokud si Mne po narození Ronaloků opět nenašel Boží rozuzlení a nesrazil 
Mne až do pekla. 



FRAGMENTACE 
 
Nyní bych rád hovořil o fragmentaci. Jde o velmi složité téma, v němž 
cokoli, o čem budu hovořit, vždy vynechá nějaký jiný aspekt fragmentace, 
ale pokus o rozebrání všech aspektů by byl neúnosně těžkopádný. Dejte si 
tedy říct: Když máte nedostatek sebepřijetí, máte fragmentaci, a když máte 
nedostatek magnetické vibrace, máte fragmentaci, protože nejste schopni 
udržet sami sebe pohromadě, což je v podstatě nedostatek sebepřijetí pro 
vaši magnetickou energii. 

 
Láska, která se vyvíjela, měla zpočátku problém s přijetím Vůle, ale je tu 
ještě jeden problém, který způsobil velkou fragmentaci, a to je esence Vůle, 
která nevibruje, protože světlo, které k ní přišlo, se s ní nespojilo, ale 
proniklo do ní a není milujícím světlem. Toto světlo musíte pustit a nechat 
na jeho místo přijít Mé Světlo. Toto světlo způsobilo mnoho roztříštěnosti, 
protože nenávist nemůže přijmout sama sebe a protože toto světlo je 
zásadně proti Formě. Proto ať uděláte cokoli, pokud jde o toto světlo, bude 
to špatně. 

 
Problém je v tom, jak se toho magnetismus zbaví: naučíte se mít rádi sami 
sebe, ale to nebude snadné, protože nenávist je vše, co jste kdy poznali, a i 
když jste v sobě vypěstovali něco dobrého, nenávist ve vás vyvolala pocit, 
že se toho musíte vzdát. Fragmentace odpadne, když se stlačení tohoto 
potlačení stane nesnesitelným, když tlačení takových situací způsobí 
roztržení a slzy a také když dojde k výbuchům, které dočasně překonají 
potlačení bojem, který je extrémnější než tlačení chybějícího souladu. Pocit 
viny a nenávist k sobě samému mohou také způsobit roztříštěnost tím, že v 
duchu cítí, že se musí vzdát nebo odevzdat to, o čem se z toho či onoho 
důvodu domnívají, že by neměli mít. 

 
Nehledě na pozitivní fragmentaci, kdy se zúčastněné podstaty z určitých 
důvodů dohodnou na odlišení, je většina fragmentace způsobena 
nedostatkem pouta neboli Srdce, které by přineslo nezbytnou lásku 
sebepřijetí, jež by udrželo duchy pohromadě a umožnilo jim poznat se 
natolik dobře, aby věděli, zda to, co drží pohromadě, tak skutečně chtějí. 



Místo toho, aby se srdce vyvíjelo tímto způsobem, máme tu obrovský boj o 
moc, který rovněž přispívá k roztříštěnosti a který je živen popíraným 
vztekem a hrůzou z bezcitnosti. 

 
Přestože si společnost ve snaze vypadat civilizovaněji vymyslela postupy a 
zákony téměř na všechno, stále se jedná o strašlivý boj o moc ve světě 
tajných dohod, mocenských her a převratů, vražd, strkání, chytání a utíkání, 
kde se lidé navzájem nemilosrdně potlačují a odmítají nechat ostatní projít 
kolem sebe, pokud si nejsou jisti, že jim to přinese prospěch; a tento boj o 
moc se odehrává z velké části ve stavu popírání za úsměvem prezentačních 
tváří a pod okleštěnou slupkou, kterou to společnost zamlžuje, a je z velké 
části živen strachem, že toto je svět "zabij, nebo budeš zabit", "pes žere psa" 
(sic), kde je nutné vytlačit ostatní z cesty, jinak pro vás nebude místo, které 
chcete, nebo, když na to přijde, můžete zastávat. 

 
Dokonce i ti, kteří si myslí, že z tohoto boje o moc vypadli, a považují se za 
ty, kteří sedí stranou, zjišťují, že jejich místa jsou dříve či později ohrožena 
a převálcována tímto bojem o moc. Dokonce i Tibet byl ovládnut a mniši 
museli uprchnout a v kruzích kolem guruů bylo odhaleno mnoho bojů o 
moc. Poustevníci se v dnešní době ani nemohou prosadit, protože už není 
místo, kde by dříve či později nepožadovali zaplacení výpalného. Ve 
skutečnosti, pokud už neignorujete vše, co se vám nelíbí, bych se velmi 
divil, kdyby ještě existovalo místo, kam můžete jít a nemít problémy. 
Jedním z největších problémů při řešení tohoto problému je nedůvěra. 
Nedůvěra je zde tak velká, že se nikdo v této mezeře neodváží svěřit 
druhému nějaké významné informace, pokud život druhého nezávisí na 
tom, zda tuto důvěru nezradí. Je to tam strašidelně ošklivá scéna, ale budete 
se na ni muset podívat. 
Není možné nevědět, že velké části vaší podstaty nejsou s vámi, jinak byste 
byli mocnější, než jste. Není Mým záměrem, abyste byli méně mocní, než 
potřebujete k úspěšnému životu, ale ztracená Vůle už nemůže úspěšně žít 
bez uzdravení a vy také ne, protože vaše ztracená Vůle nemůže. Nejde o 
trest za to, že jste popřeli svou Vůli, jde o to, že ztracená Vůle má ve vašem 
vibračním poli větší váhu, takže vy už nemůžete táhnout její tíhu 



s tím, co ještě vibruje. Jinými slovy, pod tíhou tohoto zpomalujete a ono vás 
to dohání. 

 
To není špatně, protože se to teď musí zahojit, ale kromě toho, že se 
podíváte na všechny odepřené pocity, které se vám nelíbily, bych rád, 
abyste se podívali také na ty části sebe sama, které jste chtěli mít, ale 
nemohli jste si to dovolit kvůli pocitu viny, zmatkům ohledně ega a všem 
soudům, které jste sami sobě vyčítali a které vám nedovolovaly, abyste si 
tyto talenty a vlastnosti u sebe ponechali. 

 
Většina lidí si nedokázala všimnout, že kromě toho, že ztratili části sebe 
sama, které se jim nelíbily, ztratili také části sebe sama, které chtěli mít, ale 
nemohli si to dovolit. 

 
Kromě obviňujícího hněvu a nedůvěry, které se nacházejí v nenávisti k 
bezcitnosti, je tu také žárlivost, kterou bezcitnost činí zlou, a tak také , 
velký strach ze žárlivosti, který jistě hrál roli v popírané velikosti. 

 
Buďte si jisti, že v Mém Stvoření není nedostatek velikosti, ale většina z ní 
byla ztracena nebo popřena do fragmentů, které ji již nemohou dobře 
projevit, protože popřená velikost, která se snaží projevit ve stavu popření, 
se setkává s odrazem soudů proti ní. Pro popřenou velikost je to jako snažit 
se hrát karetní hru, když chybí srdcová barva. Často se sázky dostanou tak 
vysoko, že výsledkem je smrt, Velikost musí získat zpět ti, kdo ji ztratili 
nebo popřeli, protože skutečná velikost se může projevit v rovnováze, 
kterou potřebuje, jen když se projeví ze svého správného místa. 
Nejenže se fragmenty popírané velikosti setkávají s odrazem odsudků vůči 
nim, ale také projevují odsudky vůči nim, a tak chování lidí projevujících se 
velikostí odráží odsudky popírání velikosti, jako je egoistické, primadonské, 
rozmazlené a nadřazené jednání, soutěživé, střežící si talenty, klipovité, 
přeceňované, ale také paranoidní, ustrašené, samotářské a nedoceněné. 

 
To, jak závažné, a dokonce život ohrožující se tyto úvahy stanou, závisí na 
síle úsudků, jimiž byly tyto fragmenty popřeny z rodičovských částí, a 
odráží se také v tom, nakolik je podstata vůle. 



přijímající tyto rozsudky jim uvěřili a přijali je. Je tu však ještě jeden 
aspekt, který dosud nebyl pozorován, a tím je relativní postavení této 
podstaty vůči mezeře. To vysvětluje, proč se může zdát, že někteří lidé 
vmetají druhým věci do tváře a nemají proti sobě žádné reverzy, zatímco 
jiní sotva pípnou a stanou se oběťmi vraždy. 
Zatímco popíraná velikost vyniká a převyšuje ostatní, části, které popírání 
provedly, se ve srovnání s tím často cítí a vypadají bezvýznamně. Sami 
často pociťují závist, žárlivost a nelibost, protože mají pocit, že by tyto dary 
nebo talenty měli mít. Pod těmito pocity se obvykle skrývají pocity, které 
souvisejí s tím, proč tyto talenty nemají. 

 
Velikost je otázkou dobrého pocitu ze sebe sama a ze svých úspěchů. 
Jakékoli nadání a schopnosti jsou pro dotyčné duchy správnou mírou a 
proporcí velikosti a jsou vrozenou odměnou, ale boj o moc z toho udělal 
něco jiného. Ti, kdo mají pocit, že netouží po talentu, velikosti nebo jejich 
rozvíjení, mají tuto touhu obvykle pohřbenou pod pocity a přesvědčením, 
že není správné nebo je duchovně špatné mít velikost, nebo že je nemožné 
mít velikost a být s ní v bezpečí nebo v pohodě. Všechny tyto představy 
byly značně posíleny snahou projevit velikost v přítomnosti mezery. 
Všechny pocity, popírání a soudy spojené s otázkou popírané velikosti jsou 
tím, do čeho se musíte přesunout, chcete-li obnovit svou plnou přítomnost. 
Mnoho lidí má pocit, že se jim nechce těmito místy v sobě pohybovat, 
protože se bojí, že zjistí, že mají podstatu, která jim ve skutečnosti nepatří, a 
mohou ji ztratit nebo dokonce přestat existovat jako oni sami. 
Přes tyto pocity se nelze přenést. Musíte se do všech nejprve ponořit a 
sledovat, jak se budete cítit, až budete postupovat. Pokud si jen dovolíte 
pohybovat se směrem k tomu, co cítíte dobře, nebude existovat problém, o 
kterém si myslíte, že existuje, ale musíte to poznat tak, že všechny své 
strachy posunete po cestě. 
V boji o moc se nejvíce obáváme toho, že správné místo, správná identita a 
správná role nebudou takové, jaké je chce mít teror a zuřivost v boji o moc. 
Co když zjistíte, jaké je vaše skutečné místo v řetězci fragmentace, a 
nebude se vám to líbit? Co když ve skutečnosti nejste projeveným duchem, 
ale jen popřeným kouskem něčeho jiného, a co když toto něco 



jiný k vám nechová lásku tak, jak byste si přáli, nedělá věci tak, jak byste si 
přáli, a nevytváří pro vás místo, kde byste se cítili dobře? 

 
Je děsivé umožnit pohyb v oblastech, kde se bojíte, že by to mohlo 
znamenat, že nebudete moci pokračovat tak, jak chcete, nebo že nebudete 
nadále sami sebou, jak jste se znali, nebo že můžete být rodiči více, než si 
myslíte, nebo méně rodiči, než jste si mysleli, ale to všechno jsou také 
oblasti, které potřebují pohyb, protože zde držíte mnoho svých původních 
obav a nepochopení ohledně Manifestace. 

 
Navzdory tomu, co si možná myslíte, budou všechny tyto problémy 
vyřešeny dříve, než se vůbec dostanete k rozhodnutí, zda se chcete se svou 
roztříštěností spojit jako větší přítomnost projevující se jako jeden duch. 
Polarizace náboje znemožňuje některým fragmentům skočit zpět 
dohromady a začít projevovat větší přítomnost, vědomí a sílu, pokud se 
nejprve nevyřeší problémy, které je držely od sebe. 

 
Není možné posunout tuto situaci do lepší pozice, v níž by se na Zemi 
mohla projevit velikost, aniž by se pohnula ztracená Vůle. Aby se mohla 
projevit velikost, která je nyní na Zemi potřebná, je nutné pohnout 
ztracenou Vůlí, která umožní, aby se velikost projevila ze správného místa. 

 
Pokud si dovolíte důkladněji si všímat toho, jak moc máte tendenci stavět 
druhé na piedestal, vyhýbat se tomu nebo hledat způsoby, jak je srážet, 
začnete zjišťovat, jak se neustále poměřujete s druhými, a tím popíráte své 
vlastní talenty a nepřímo pak i talenty druhých kvůli nedostatečnému přijetí, 
ale také se musíte pozorně podívat na odraz z propasti týkající se velikosti. 
Způsob, jakým to vidíte, vám hodně napoví o vašem postavení vzhledem k 
mezeře. 

 
Abyste si to lépe uvědomili, dovolte si pozorněji všímat, jak se s tvůrčími 
lidmi zachází. Stále více jsou "ztroskotanci" společnosti. Všimněte si, jak se 
zdá, že ti, kteří jsou "úspěšní", ve smyslu zdání, že jim je dovoleno žít a 
získávat moc prostřednictvím svých 



kreativitu, platí stále vyšší cenu těm, kteří mají moc tahat za nitky. 
Všimněte si, jak moc se přijímání kreativity řídí spíše popíráním, než 
vlastní hodnotou samotné kreativity. Z velké části se z kreativity dělá 
prostitutka na trhu pro znuděné a nenasytné lidi, kteří musí mít neustále 
něco nového. 

 
Kreativitě není dovoleno vést vývoj lidstva, protože kreativita je zatlačena 
do kouta odsudky proti ní. Přísné a nelaskavé odsudky proti vývoji jakékoli 
jiné velikosti, než je ta Luciferova, byly zavedeny vtištěním. 
To znamená, že každá esence v polaritě Vůle, která byla zasažena tímto 
světlem, bude mít problémy projevit ve světě jakoukoli velikost s 
úspěchem, pokud neudělá to, co říká Lucifer. 
Když se Lucifer zmocní této esence, znamená to, že má moc říkat: "Abys 
byl tam, kde jsi, musíš dělat to, co říkám, mluvit tak, jak říkám, a vypadat 
tak, jak říkám, že musíš vypadat." Když toto světlo pronikne do Vůle, je to 
vnitřní potlačení, ale toto světlo promítá toto potlačení i navenek. Nenávist 
tak umožňuje tvořivosti dosáhnout slávy a bohatství tím, že má jen 
prázdnou podobu velikosti, protože dotyčné esenci Vůle není dopřána 
svoboda ani pohodlí sebepřijetí a lásky k její velikosti. Osoba v této pozici 
bude mít spíše trýznivý soukromý život, pokud se v ní esence Vůle snaží 
vibrovat. 

 
Podívejte se pozorně na kreativní lidi. Odráží se v nich vzorce popírání, 
které se podílejí na zadržování větší tvořivosti nebo jiných geniálních 
vlastností, a vzorce, které se podílejí na zadržování těchto vlastností, aby 
neměly větší sílu. Nejde o to, abyste tyto schopnosti odebrali těm, kteří je 
mají. Jde o to, abyste se posunuli k pochopení toho, co jste ztratili, a jak to 
můžete získat zpět. 

 
Abyste si udělali ucelenější obrázek o odsudcích, které se vynášejí nad tím, 
že jste velcí, musíte se podívat ještě na jedno místo, a to na lidi, kteří s tím 
zdánlivě nemají nic společného. Tito lidé tvoří takzvanou "normální masu" 
lidí. Tito lidé neprojevují mnoho vlastní vysoce rozvinuté tvořivosti, 
nepřikládají tvořivosti žádnou zvláštní hodnotu, nejsou otevření přijímat to, 
co jim tvořivost nabízí, ani na ni nijak hluboce nereagují. Zdá se, že tito lidé 
nereagují na nic jiného než na to, co je 



abyste zvládli celý den. Pokud jde o pohyb vědomí, jsou "mrtvou vahou". 
Abychom pochopili váhu odsudků proti velikosti a tvořivosti, podívejme se, 
jak velká je tato masa lidí, a uvědomme si, že je to váha popírání, které se 
zde děje. Tito lidé odrážejí nepřijetí tvořivosti, talentu, velikosti a moci. 
Jsou zastánci průměrnosti nebo ještě něčeho horšího. 

 
Pokud má být nalezeno vedení a reakce na vedení, které Země nyní 
potřebuje, je zde zásadní pohyb. Tvůrčím lidem většinou není dovoleno 
vést a už ani vést nemohou, protože se kvůli odsudkům vůči nim stali 
natolik vychýlenými. To, co se vám nyní na Zemi odráží, je téměř úplný 
zvrat toho, čím tvořivost měla být a čím skutečně je. Místo toho, aby vývoj 
společnosti vedla skutečná tvořivost, je společnost vedena jejím popíráním. 
Většina z vás, kteří pracujete s tímto materiálem, rezonuje spíše s tvůrčími 
lidmi než s tím, co jsem nazval "mrtvou váhou" společnosti, ale při 
rezonanci se musíte blíže podívat na své skutečné a současné postavení ve 
společnosti. Musíte se také mnohem pozorněji podívat na lidi, na které se 
neradi díváte, a rozvibrovat svou emocionální reakci na celý obraz, abyste 
si plněji uvědomili, jak se na něm podílí vaše vlastní odmítání. Lidé, 
kterými nechcete být, odrážejí popíranou sebelásku a ti, kterými byste chtěli 
být nejvíc, odrážejí ztracenou sebelásku, i když ztracená sebeláska vám 
může také připadat jako něco, čím nechcete být, protože byla tak silně 
odsuzována, že bylo ošklivé mít sebelásku. 
Sebenenávist má mnoho podob, které se právě teď na Zemi nepohybují, ale 
bez pohybu zde nelze ztracenou sebelásku žádným skutečným způsobem 
získat zpět. 
Svou popíranou sebenenávist si můžete zpočátku nejsnáze uvědomit, když 
si všimnete, jak se lidé, kteří ji odrážejí, chovají k vaší ztracené sebelásce. 
Obvykle ji nenávidí a zároveň předstírají, že ji milují. Skrytý obraz je proto, 
že vyjádření čehokoli pociťovaného bylo pro světlo pronikající touto částí 
podstaty vůle nepřijatelné. 
Všichni, kdo Mě chtějí následovat, se musí pohnout k nalezení ztracené 
sebelásky a skrze ni přijde láska k druhým. Přijetí, které jste se snažili najít 
v nenávisti k sobě, když jste věřili, že sebeláska je špatná, protože se jí říká 
ego, musí pochopit, že nenávist není cestou k lásce. Egoismus otevírá dveře 
služebnictví Luciferovi. To není totéž co bezpodmínečná láska. 



Ti, kdo jsou tu proto, aby odráželi, jak je ego ošklivé, marnivé, hloupé a 
povýšené, odrážejí soudy proti egu. Neukazují vám ego samotné. 
Ego umožňuje odlišit sebe od druhých a láska je magnetickým polem, které 
vám umožňuje udržet se pohromadě. Vždy se zde argumentovalo tím, že 
ego bylo prvotní separací, která způsobila zlo, ale to není pravdivé chápání. 
To je zvrat, který Lucifer předložil, aby se pokusil zabránit diferenciaci, a 
tím i formě a stvoření, být součástí Mého života; vyjádření by tak nebylo 
povoleno, Mé slovo by pak nebylo vysloveno, Já bych tak nevibroval, a to 
by Mě přivedlo na místo, kde bych přestal žít. 

 
Když se cítíte bezvýznamní tváří v tvář talentům druhých, všimněte si také, 
jak se tam sami převracíte svými odmítavými postoji a soudy, které 
vynášíte, kdykoli se cítíte nadřazeni. Možná si toho budete muset všimnout 
tak, že si všimnete, jak se ujišťujete, když se cítíte bezvýznamní. Pokud se 
neuklidňujete, dovolte si posunout se dolů do pocitů méněcennosti, dokud 
nenajdete ztracené pocity nadřazenosti. Obvykle je má vztek, zatímco 
strach má pocity méněcennosti, ale ne vždy. Například polarizace na hrůzu 
neznamená, že pod ní není vztek, na jehož vrcholu je hrůza z jejího 
vyjádření, a polarizace na vztek může mít pod sebou hrůzu z toho, že jste 
vyděšeni. Podstatou toho všeho je však bezcitnost. 

 
Všimněte si také, jestli nemůžete v nějaké oblasti přiznat ostatním zásluhy, 
aniž byste se cítili soutěživí nebo alespoň nechtěli uvést své vlastní podobné 
úspěchy. V pozadí se cítíte ohroženi a hledáte způsob, jak je sesadit z trůnu. 
Mnoho žárlivostí, obav a nejistot je zakrýváno společenskými manévry, 
které nedovolují upřímnou pochvalu či kritiku, nebo ji nechávají doprovázet 
pocity pohodlí. Celá oblast tvůrčího projevu, talentu, geniality, chvály, 
kritiky a uznání je pro všechny zúčastněné krajně nepříjemná, včetně těch, 
kteří tvrdí, že jim nic z toho neimponuje ani je neohrožuje. 

 
Většina lidí, kteří mají talent, má nejraději svůj vlastní talent. To je v 
pořádku jako prostředek k rozhodnutí, že vaše oddanost těmto talentům 
svědčí o tom, že by měly být vaše, ale ego se zde dostává do potíží, pokud 
se pustíte dopředu a usoudíte, jako to udělala většina z vás, že vaše vlastní 
talenty jsou ty nejlepší a nejlépe 



než jen ty nejlepší pro vás. Tato pozice přináší nedostatek pohodlí se sebou 
samým, stejně jako nedostatek uznání pro druhé a neschopnost umožnit 
druhým, aby se ve vaší blízkosti cítili dobře, protože se pod vámi skrývají 
konkurenční proudy. 

 
Není možné, aby všichni duchové byli stejní. Mysl si myslí, že to ví, ale 
mysl to ve skutečnosti neví, jinak by s tím v emocionálním těle nebyl 
takový nesoulad. Je načase, aby se mysl přestala snažit uniknout 
odpovědnosti za svou účast na této podlosti, kterou svádí na Vůli, tím, že 
říká, že emocionální tělo je méně vyvinuté než mysl a má pocity, na jejichž 
utváření se mysl nepodílí, nebo že emocionální tělo odráží něco, co není 
skutečné, ale je to jen základní já, které se dostalo do iluzí. 

 
To vše, ať už je to záměrné, nebo ne, je jen jakási myšlenková struktura 
mysli, která se snaží vyhnout skutečnosti, že mysl jako vyjadřovatelka 
ducha na Zemi je v iluzích a v propasti víc, než si myslí, a nenávidí, kdykoli 
to emocionální tělo začne dávat najevo. Mysl zachycená v mezeře nemá 
ráda, a dokonce nenávidí cokoli, co by mohlo ohrozit její mocenské 
postavení, které si tak dlouho udržovala. Musíte si dovolit všímat si více 
toho, co cítíte, než toho, co si myslíte, pokud chcete s nějakou rychlostí 
hodit rovnováhu tam, kde má být. 
Pokud na těchto místech nemáte Světlo lásky, jste svázáni soudy. Pokud 
jste si vytvořili úsudky, kterých se držíte, máte štěstí, protože se můžete 
vyvíjet. Jste-li fragmentem, který drží tato popření, možná budete muset 
počkat, až se nejprve pohne jiný . To vám sice může usnadnit pohyb, až 
přijde čas, protože se vám bude zdát, že problém z vás prostě spadl, ale 
pokud se pro vás nepohne směrem k lásce a přijetí, nemáte se jak pohnout, 
pokud si nějak nedokážete uvědomit, co se stalo, a najít způsob, jak toto 
světlo pustit a vpustit dovnitř Mé Světlo. Proto je takový problém, když 
místo Mého Světla je neláska. Pokud máte tento problém, dobrým začátkem 
je procítit a udělat, co můžete, abyste pohnuli hrůzou a vztekem z bezmoci 
vaší situace. 

 
Jakkoli absurdní se vám zpočátku může zdát, že byste mohli být uvězněni v 
řetězci roztříštěnosti, je to, jak moc nechcete cítit realitu. Fragmentace byla 
závislá na pohybu v těch 



nad ním, stejně jako se společnost odráží v mocenských řetězcích. 
Roztříštěnost se odráží v kastovních systémech, třídních systémech a 
vlastně ve všech společenských strukturách, a přesto nikdo nechce věřit, že 
je roztříštěný. 
Svoboda uvnitř se odráží ve svobodě vně. Rozdíl mezi roztříštěností a 
projevenými duchy je ve skutečnosti určen tím, jak se cítí, a odráží se ve 
společenském uspořádání, které je dobré pro všechny zúčastněné. Jinými 
slovy, všichni jste zůstali v podstatě ve stejné pozici, v jaké jste byli. 
původně vztahující se k mezeře, až na to, že nyní je možné, aby došlo k 
nějakému skutečnému pohybu, a místo masivního boje o moc a snahy 
zalíbit se světlu nebo zaujmout místo poblíž sídla moci bude všude láska a 
duchové se do ní budou moci rozvinout tak, jak jsem si původně 
představoval, ale nemohl jsem to projevit kvůli vtisku, který už byl na místě 
doslova předtím, než vědomá mysl věděla, co ji zasáhlo. 

 
Kolem otázek roztříštěnosti a toho, kdo je pro koho rodičem, je tolik 
emocionálního náboje, že nedochází téměř k žádnému pohybu, a to proto, 
že neexistuje důvěra, většinou kvůli vtisku světla bez lásky. 
Roztříštěnost z nedostatku sladění je velmi obtížná a bolestivá oblast, 
zejména proto, že chybí Srdce. Každý člověk je roztříštěný, ale je kolem 
toho tolik emocionálního náboje, že si téměř nikdo nechce roztříštěnosti 
nebo toho, co znamená, všimnout. 
Roztříštěnost mimo jiné znamená, že nemůžete mít moc nad vlastním 
životem. Emocionální náboj kolem toho je kvůli nedůvěře k tomu, že nad 
vámi někdo jiný má moc, tak velký, že "řešením" bylo popírání a vyhýbání 
se, ale stejně jako nedůvěra k druhým nesnášela, když se jí říkalo, co má 
dělat, tak nedůvěra k sobě samému se chtěla vyhnout všem problémům 
Vůle tím, že se jí říkalo, co má dělat, a popírání, které se zde projevovalo, 
bylo vše od diktátorských rodičů, manželů, šéfů a společenských struktur 
pro nelaskavé diktátory. Téměř každý raději řekne, že tuto moc předal 
jinému, aniž by si dovolil zmínit nebo si všimnout, že nemá žádnou reálnou 
možnost, jak si tuto moc vzít zpět. Většina lidí raději říká, že představa 
roztříštěnosti je příliš neuvěřitelná. Než aby čelili emocím spojeným s 
takovou možností, raději o možnosti fragmentace nebo o tom, co 
fragmentace skutečně znamená, neuvažují. Pocity s tím spojené vás naučí 
mnohé o tom, proč se většině lidí nelíbí pocit, že jedni vedou a druzí 
následují. 



Pokud se bráníte tomu, aby někdo jiný než vy měl pozici největší moci na 
Zemi nebo dokonce moc nad vaším vlastním životem, máte zde skutečně co 
posouvat a potřebujete to udělat. Až se přesune dostatečná část hněvu, 
zjistíte, že problémem je ve skutečnosti hrůza; hrůza z toho, že nemůžete 
věřit nikomu jinému, hrůza z toho, že kdokoli jiný, kdo má nad vámi moc, 
půjde proti vám a bude necitlivý k vám a vašim potřebám, hrůza z toho, že 
pro vás nebude místo, které byste mohli mít rádi, hrůza z toho, že vám, 
vašemu životu, vašim zálibám nebo záporům nebude přikládána žádná 
hodnota, hrůza z toho, že budete vždy hlasem menšiny v situaci, kdy vládne 
většina. 
Stručně řečeno, panuje zde přesvědčení a hrůza, že moc nad vámi znamená 
necitlivost a nelásku vůči vám. Panuje zde strašná hrůza, která drží v 
přítomnosti většinu ztracených obrazů vůle Mého Světla. Pokud nevíte, co 
tím myslím, pohyb vám to ukáže. Je to Mezera. Neexistuje způsob, jak se 
tím pohybovat, aniž byste si uvědomili, že je zde integrálně zapojena 
otázka, kdo je rodičovskou částí, a kdo z rodičovských částí má největší 
moc, a pokud to nejste vy, je k vám láskyplný? Stručně řečeno, kdo je Bůh 
a je vůči vám milující, nebo ne? 
Všichni se snažíte získat mocenské pozice, protože se vám nelíbí, že jiná 
část, která vás nepřijala, má nad vámi moc, nebo to tak vypadá. Tento boj 
se odehrává od vrcholu až po spodek řetězce roztříštěnosti. 
Je to zoufalý boj, který se snaží vypořádat se všemi problémy "tam venku" 
a snaží se vyhnout skutečnému teroru. Tímto způsobem se skutečným 
problémům teroru nelze vyhnout ani je vyřešit. Všichni se nacházíte v 
roztříštěných situacích, díky nimž se zdá, že nad vámi mají moc druzí. 
Dokonce i Rodičovské části jsou tak silně roztříštěné, že se blíží bezmoci. 
Existuje hrůza z toho být velký a hrůza z toho nebýt velký vůbec. Existuje 
hrůza, která sahá až k nenávisti ke každému, kdo má moc. Tyto argumenty 
zahrnují většinu důvodů, proč k roztříštěnosti vůbec došlo, a tato hrůzou 
naplněná nedůvěra vůči komukoli, kdo získá moc, vyústila ve "vůdce", kteří 
z těchto popření vycházejí. Boj o moc, probíhající z větší části ve stavu 
popírání, s tolika pocity o něm ve stavu popírání, se projevoval "vůdci" ve 
stavu popírání. 
Jedním z vyhýbavých vzorců je tvrzení, že tito vůdci nejsou skutečnými 
vůdci, a proto nemají skutečnou moc, a proto nejsou ohrožující. Vyhýbání 
se pak může těmto vůdcům vysmívat a chovat se tak, jako by vůdci byli 
automaticky hloupí, aniž by se museli hlouběji zabývat rolí, kterou zastávají 



jako následovníci v tom hrají, a tím se vyhýbají odpovědnosti, ale také se 
vyhýbají kontaktu s tím, jaké to je, když si uvědomí, že zatím nenašli 
způsob, jak s tím něco udělat. Lidé většinou raději situaci ignorují, a když 
už ji ignorovat nemohou, opustí ji, přejdou do jiné situace a snaží se 
ignorovat fakt, že se vlastně nic nezměnilo. 

 
Dokonce i ti, kteří si myslí, že by na to mohli mít, zjišťují, že jsou silně 
omezeni vnějším odrazem, který je zřejmě nebere natolik vážně, aby se k 
nim přiblížil jako k vůdcům, ale přesto je považuje za dostatečně hrozivé, 
aby je zastavil. 
Popíraná velikost je nyní tak zatížena odsudky, že už není možné 
pohybovat se ve světě a odvážit se dlouho projevovat velkou velikost, 
pokud vaše postavení vůči propasti není takové, že vědí, že se vás nemohou 
dotknout, nebo vědí, že už jste jejich. Pokud již nemáte jednu z těchto dvou 
pozic, budete muset svou mezeru vyléčit dříve, než budete moci jít vpřed, 
jinak nad vámi mezera buď získá kontrolu, nebo vám zabrání kamkoli jít. 
Dokonce i ti, kteří říkají, že je jim jedno, jakou cenu budou muset zaplatit 
za to, aby se postavili a počítalo se s nimi, to už nemohou udělat, protože 
roztříštěnost způsobená zdejším stresem se stala tak silnou, že světu nyní 
bohužel chybí skutečné vedení. Nezbyl nikdo, kdo by si držel dostatečnou 
velikost a jehož postavení vzhledem k propasti by mu umožňovalo ve světě 
něco skutečně změnit. 
Fragmentace se snažila najít své správné místo, ale boj o moc jí žádné 
správné místo nepřiznal. Vzorec "jedni vedou a druzí následují" se v 
duchovních sférách označuje jako hierarchie, ale ani zde fragmentace 
nenašla správné místo. Fragmentace vyplývající z nedostatečného sladění se 
většinou cítila jako nechtěné děti Stvoření. 
Problémem je opět bezcitnost. Přítomnost světla bez lásky znamenala, že ne 
všechno světlo bylo volně proudící láskou, a když světlo není volně 
proudící láskou, nezáleží na tom, jaký vzor nebo uspořádání se vyzkouší 
nebo použije, nepřinese to výsledky, o které láska usiluje. 

 
Andělé vždy prosazovali hierarchii, protože si vždy mysleli, že stojí v jejím 
čele. Pro některé následovníky to bylo přitažlivé v tom, že měli pocit, že si 
nemusí dělat starosti ani na sebe brát žádnou velkou zodpovědnost, protože 
všechno se stane za ně 



a bude o ně postaráno a budou mít své místo. To pro některé není špatné, 
pokud je přítomna láska, ale problém je v tom, že láska nebyla přítomna 
jako nic víc než mentální koncept a většina následovníků Hierarchie 
vytěsnila tolik svých pocitů, že neví, co se s nimi skutečně děje. 
Jiní následují hierarchii, protože si nemyslí, že jsou na jejím dně, nebo si 
myslí, že si mohou zlepšit své postavení tím, že budou dobří, že budou 
nejlepší nebo nejoblíbenější studenti, oddaní nebo služebníci. Mít sex s 
někým, kdo je v mocenské struktuře výše, je odvěký vzorec používaný ve 
snaze zlepšit nebo si zajistit své postavení. Kdyby se zde vědomí skutečně 
rozšiřovalo, poměrně rychle by se ukázalo, že všichni tito lidé jsou v 
podstatě ve stejných pozicích, v jakých byli, když se vynořili, jenže 
rozsáhlá roztříštěnost, která se tlačí po okrajích a hledá si místo, způsobila, 
že to vypadá, jako by se posouvali nahoru, zatímco ve skutečnosti to celé 
vibračně klesá, nikoliv stoupá. 

 
Je pravda, že hierarchický vzorec řádu ve vesmíru existuje od počátku, ale 
nyní se musí změnit. To, že je v něm přítomno Mé Světlo, ho drží 
pohromadě tak dobře, jak je, protože Hierarchii v podstatě drží na místě 
mezera. 
V tomto případě nejstarší nemusí být nutně nejmoudřejší, a protože správné 
místo nenašlo tolik lidí, moudrost ještě nemusí nutně následovat věk, jak už 
víte ze zkušeností se starými lidmi na Zemi. 

 
Pod rouškou falešné pokory ji Hierarchie a ti, kdo se domnívají, že v ní 
mají vysoké postavení, využívají k mnoha účelům, z nichž v neposlední 
řadě se skrytě přiživují na Vůli, kterou nutí své následovníky popírat. 
Říkám jim duchovní upíři. 

 
K pohybu v této oblasti je těžké se přiblížit, protože pronikne až dolů skrze 
řetězy roztříštěnosti a dá vám poznat, jak jste v řetězech (sic) roztříštěnosti 
umístěni, ale je to nutný pohyb (sic), protože řetězy uvěznění nejsou 
záměrem lásky, a všechna ztracená Vůle, která se chce pohnout, musí dostat 
příležitost k pohybu. 



Hierarchie vždy říkala, že ti, kdo jsou světlu nejblíže, ho přijímají přímo a 
předávají ho ostatním, ale to funguje jen tak dlouho, dokud je láska volně 
proudící. Problémem bylo světlo bez lásky, které se předávalo místo Mého 
Světla. To téměř znemožnilo těm, kteří jsou na přijímající straně, získat 
Světlo a pochopení, které potřebují. Vzorce Hierarchie, jak byly doposud 
zažity, nefungovaly o nic lépe, respektive jinak, než fungovala ekonomická 
politika "trickle-down" v rukou jejich popírajících fragmentů, Otcových 
bojovníků. 

 
Bojovníci Otce ovládli většinu mocných vedoucích pozic na Zemi, zatímco 
vy jste si namlouvali, že na tom ve skutečnosti nezáleží. Je to způsob, jak se 
vyhnout hrůze z toho, co to skutečně znamená. 
Znamená to, že propast má na Zemi větší zjevnou moc než Mé Světlo. 
Bezcitnost má na zemi moc, nikoliv lásku. 

 
Většina lidí při pohledu na Otce bojovníky vidí muže, kteří vykazují 
všechny vlastnosti, jež by podle otisků měli vykazovat muži, a to není 
špatně, protože tento otisk nenávidí Vůli natolik, že i jejich ženy jsou 
mužské esence, které se zformovaly, aby ukázaly, jaké by ženy měly být. 
Proto většina jejich žen netrpí strastmi polarity Vůle, nesdílí jejich pocity 
ani nesympatizuje s jejich názorem. 

 
Otec bojovník se zformoval v mezeře, kde jsme se s Matkou nespojili a kde 
se nevytvořilo Srdce. Otcové bojovníci jsou světlo bez lásky, které se nikdy 
s ničím nespojilo, ale jsou to jeho odepřené fragmenty, které Lucifer 
nechtěl. Je zde obrovský problém fragmentace kvůli nedostatku magnetické 
energie, která by je držela pohromadě. Důvodem, proč žijí dlouho a mají 
moc, je to, že Luciferovo světlo jim poskytuje pomoc, kterou potřebují, 
dokud mu slouží. Projevili obrovské množství, většinou kvůli roztříštěnosti. 
To znamenalo, že potřebovali prostor, a protože neměli žádné správné 
místo, probojovali se na každé místo, kam se dostali, a popřeli hrůzu své 
situace tím, že druhé straně křivdili, aby se 



odolat. To vychází z jejich základního vtisku a čekání na to, až jeden z nich 
projeví soucit nebo lásku, bude dlouhé. 
Většina fragmentů Otce Bojovníka, kteří nenašli žádné jiné správné místo, 
se často sdružuje do něčeho, co se téměř zdá být Řády duchů, protože v 
určitých otázkách, které souvisejí s jejich fragmentací, vibrují velmi 
podobně. Tyto takzvané "řády duchů" obsahují ztracenou Vůli z mnoha 
míst fragmentace. 
Pokud se obrátí proti vám, máte velký problém kvůli způsobům, kterými se 
sjednotili, zejména pokud jste hlavním tělesem Rodičovské části, kterou 
cítí, že mohou považovat za zodpovědnou za své problémy s roztříštěností 
nebo za cokoli, co rozrušuje jejich imprinting. 

 
Když popisuji tuto roztříštěnost, která se většinou nachází v tom, co jsem 
označil jako zdánlivou "mrtvou váhu" společnosti, určitě se mi vybaví 
mnoho obrazů. Například skupiny lidí, kteří jsou připraveni odsuzovat, ať 
uděláte cokoli. Když se budete pohybovat ve svém strachu, všimnete si, že 
mají ve tváři permanentní výraz, který věnují každému, koho potkají, kromě 
jiného člena své skupiny. Tyto fragmenty obydlely přední verandy a okna 
celého světa, neustále sledují a všímají si jakýchkoli nesrovnalostí, nad 
kterými mlaskají jazykem jako hejno hus, nebo ještě hůř. 
Ačkoli se tyto fragmenty mohou zdát zcela neškodné, jsou spojeny s 
fragmenty, které neškodné nejsou. Tyto fragmenty, označované jako mlčící 
většina, často poskytly jiným, smrtelně nebezpečnějším fragmentům 
informace, které potřebovaly k tomu, aby vás zničily, když jim bylo 
předloženo příliš mnoho obrázků, s nimiž nesouhlasily. Je zde mnoho 
soudů a vy se na ně musíte podívat a zjistit, co znamenají. I když se tyto 
fragmenty navenek jevily jako poměrně neškodné, nedovolují vám 
směřovat k moci, velikosti, nebo dokonce k tvůrčímu vzplanutí, které by 
mohlo vést k velikosti, pokud se vaše pokusy prezentují jako 
nepravidelnost, rozkývání lodi, vybočení z řady ostatních nebo některý z 
dalších soudů postavených proti svobodnému projevu. Tyto fragmenty se 
chovají pokorně, ale ve skutečnosti se cítí nadřazené, a to i částem, z nichž 
se fragmentovaly, protože popřely vztek, který měl pocit, že ví lépe než 
všichni ostatní, dokonce i části, které je popřely tím, že jim nedovolily se 
projevit nebo převládnout. 



Tyto fragmenty tiše sedí a předvádějí chování, které považují za správné, a 
odsuzují ostatní, kteří se snaží projevit, například že jsou příliš egoističtí a 
velkohubí, že jsou příliš velcí, že nedodržují pravidla. 

 
Tyto fragmenty se mohou jevit jako bojácné, ale ve skutečnosti jsou to 
fragmenty vzteku, které nemohou nechat svůj vztek, aby se pohnul, a tak se 
jeví jako soulad s autoritou, zákonem a řádem a správným. 

 
chování. 

 
Pocit viny způsobil, že si mnozí myslí, že tyto fragmenty mají správný 
přístup k životu, a snaží se je co nejvíce napodobit, protože to považují za 
způsob, jak se v životě prosadit, a do jisté míry to tak i je, i když vás 
nenechají dostat se příliš vysoko, pokud nejste skutečně členem jejich 
skupiny. 
Nevědomost o tom, kdo skutečně jste, co je pro vás to pravé, kam se hodíte, 
a to, že jste nenašli to pravé místo, které by vám dělalo dobře, způsobilo, že 
se mnozí z vás snažili vžít do mnoha vzorců, míst, situací a způsobů 
jednání, které pro vás nebyly ty pravé a které jen umocňovaly přítomnou 
bezcitnost, až by mělo být nemožné si jí nevšimnout. Pocit viny na místě 
lásky není příliš dobrou náhradou a stává se obzvláště chatrným, jakmile 
poznáte rozdíl. 

 
Matka se vydala na tuto dlouhou cestu spolu s vámi ostatními, protože jsem 
ji neudělal správným místem se Svým Světlem, a to, co zde nabízí, je 
důležité pochopení pro vás ostatní i pro Mne. 
V tomto příběhu si Matka - a mnoho Jejích fragmentů učinilo totéž - bere 
ztracený obraz vůle Mého Světla v podobě Otce Bojovníka. 
Otcové bojovníci nemají v srdci žádný cit. Když mluví o lásce, je to 
naplněno představami a hraním fantazií, kterým ve skutečnosti ve svém 
skutečném životě věnují jen velmi málo pozornosti. Nejvíce si mohou 
dovolit trochu něhy během namlouvání a možná během líbánek, ale to jsou 
většinou jen pohyby podle jejich představ a fantazií. Bez vibrující vůle není 
nic, k čemu by se mohli u druhého upnout, kromě svých představ o moci. 
Jakmile se vezmou, jejich manželství jsou 



převážně obchodní dohody za účelem vzájemného prospěchu a moci. V 
těch nejlepších je respekt, v těch nejhorších boj o moc. 
Tentokrát se voják vrací ke své ženě po dlouhé době ve válce. Dlouho se o 
něj strachovala a trápila se, zda se k ní někdy vrátí. Má výčitky svědomí, 
které jí nechtějí dovolit, aby mu řekla, jak trpí, protože on jistě trpěl víc, a 
tak mu v té troše kontaktu, kterou s ním během této války má, vyjadřuje jen 
svou lásku a nic víc. Přesto Ona svým způsobem nesmírně trpěla. 
Když za ní přijde, spěchá k němu. Poté, co se během jeho nepřítomnosti 
nedokázala příliš pohnout, ji to náhle přemůže a začne mu plakat v náručí. 

 
"Ale, ale, nic z toho," říká, "nejsi rád, že jsem tady? Nejsi rád, že jsem 
doma živá a zdravá?"? 

 
"Ano, samozřejmě, drahý, to jsou slzy radosti," odpoví žena, otře si tvář a 
přiměje se k co největšímu úsměvu. 

 
Její velký zármutek, obavy, strach a úleva, které nemohla uvolnit, aniž by je 
přijal její manžel, se nyní musí proměnit ve výraz štěstí a úlevy. V důsledku 
přeměny se pak zdá, že vyjádření těchto emocí je příliš silné, a tak má žena 
pocit, že se musí uzavřít, než své pocity plně vyjádří. Její manžel své emoce 
neprojevuje a o svých zážitcích z války Jí moc neříká. O válce příliš 
nemluví ani s ostatními veterány, s nimiž se nyní snaží stýkat. 

 
Mezi manželem a manželkou je nyní tvrdé místo, ke kterému se nelze 
přiblížit, a jejich vztah je kvůli tomu vzdálenější a povrchnější. Manželka se 
ptá, zda to tak bylo vždycky. Přemýšlí, jestli se mají rádi tak jako dřív. 
Přemýšlí, zda se milují tak, jak si myslela, že se milují. Přemýšlí, jestli Její 
manžel neměl za války jiné milenky, kvůli nimž ona v kontrastu s ním 
vypadá nezajímavě, a jestli to není důvodem jejich odstupu. Přemýšlí, jestli 
ho válka změnila. Když se ho zeptá na jeho zkušenosti z války, řekne, že Ji 
tím nechce zatěžovat, a nic víc. Ona cítí, že je nemožné, aby 



aby se s ním podělila o své zkušenosti, protože on musel trpět víc než ona. 
Cítí se malicherná, protože stále cítí potřebu se k těmto pocitům vracet. Její 
manžel Jí říká, že se nic neděje a nic se nezměnilo. Chová se znepokojeně, 
když Ona na tom trvá. 
Její pocity se nemohly vyřešit, když byl její manžel pryč, a nemohou se 
vyřešit ani teď. Nepohybuje svými pocity natolik, aby věděl, co skutečně 
cítí, a soudí, že se jeho žena snaží získat pozornost svým utrpením. Odcizí 
se a už nikdy se v této oblasti nepohnou. Ani jeden z nich nevěří, že ví, co 
způsobilo jejich odloučení, prostě se to stalo. Je to prostě něco, co se mezi 
manžely stává. Ani jeden z nich nevěří, že je zde možné citové hnutí. Ona 
je příliš provinilá a on nevěří, že je to nutné. Co má něco tak banálního, 
nepovšimnutého a tak dávného jako nepohnutí emocemi, když se vrátil 
domů, společného s jejich současným životem? 

 
Domníváme se, že se od sebe vzdálí, pokud se emoce pohnou. Přesvědčení 
je, nechte to být, jít do toho jen zhorší věci. Propast pod soudy je většinou 
důvodem, proč se tak cítí. 
Další právní předpis: Mladá žena touží po milenci. Touží po něm s bolestně 
těžkým a obtížným dechem mladé ženy, jejíž srdce bolí touhou v reakci na 
vůně a pocity jara vyrážejícího ze země. Touží po něm v křišťálovém 
slunečním světle padajících vod, nově se rodící trávy a květů. Touží po 
svém milenci z vrcholku kopce jemného vánku, který ji hladí tak, jak by si 
přála, aby ji hladil její milenec. Touží po něm v líném teple zlatého 
odpoledne. Touží po něm v prohlubujícím se azurovém večeru slábnoucího 
slunce. Touží po něm v indigové noci třpytících se hvězd. 

 
Touží po něm vším, čím je, každým dechem a každým pocitem. Nemůže 
vidět nic krásného, nemůže cítit vůni ani chuť ničeho lahodného, aniž by si 
přála, aby tam byl a sdílel to s ní, ale tento milenec žije jen v jejích snech. 

 
Když do jejího života vstoupí milenec, má pocit, jako by po něm toužila 
odjakživa, a díky jeho přítomnosti si ještě intenzivněji uvědomuje, jak 
osamělá bez něj byla. Prožívá radost z objevení lásky s jiným člověkem a 
cítí, s ostrostí, která je nesmírně bolestná, jak je 



mnoho okamžiků jejího vědomí proběhlo bez něj. Tolik si přeje, aby tu byl 
a sdílel s Ní všechny ty okamžiky, že jí v některých ohledech připadá, jako 
by přišel pozdě. 

 
Když mu řekne, co cítí, zdá se jí, že ji jen toleruje a nereaguje na ni tak, jak 
by si přála a jak si vysnila. Přesto Ona tyto pocity má a při jejich vyprávění 
Ji přemáhá pláč a chvění. Zdá se, že Ji utěšuje, ale necítí to tak, jak si 
myslela. Necítí, že by se tu spojil s Jejím srdcem. Obává se, že se Mu tyto 
pocity v Ní nelíbí, a připadá si spíše směšná, že má pocity, které má. Nezdá 
se, že by se pohnul, ale má pocit, jako by se od Ní stáhl. Nic neříká, ale jeho 
útěcha působí poněkud povýšeně. Cítí se odmítnutá a stydí se za své hloupé 
představy. 
Nic neříká, ale v hlavě jí běží divoké myšlenky. Je to milenec jejích snů? 
Miluje ji? Znepříjemnila mu Ona život? Nutí ho cítit věci, které cítit 
nechce? Nemá Ji kvůli tomu rád? Chystá se odejít a opustit Ji? Ztratí ho, 
pokud bude vyjadřovat další z těchto věcí, které cítí? Nepřipadá Mu 
zajímavá? Je špatné, že Ona tyto věci cítí? Je špatná, když ho nutí tyto věci 
cítit? Předpokládá snad příliš mnoho? Měla by mu nechat iniciativu ve 
vyznání lásky? Byla příliš troufalá? Bylo správné, aby Ona převzala 
iniciativu při vyjadřování citů? Měla by počkat, až se vedení ujme on? 

 
Musí se pokusit zjistit, co k ní cítí, ale není si jistá, zda má odvahu se 
zeptat. Snaží se získat přátele, aby to zjistila. Snaží se držet zpátky, ale když 
se Ji dotkne, má co dělat, aby ji nepřemohly pocity pláče a chvění. Má 
pocit, že jí chce říct: "Už toho bylo dost. Proč se ke mně takhle chováš? 
Neudělal jsem nic, čím bych ti ublížil." 
Má pocit, že se musí ovládnout a od těchto pocitů se odpoutat, a přitom 
nenajde nic, co by mu mohla říct. 
Radost je pro ni teď opravdu těžké sebrat. Jde jí naproti, jak jen může, ale 
na každém kroku váhá. Její spontánnost je narušena. Když se pokusí vzít 
Svého milence do života, o kterém s ním snila, bojí se, že se mu to nebude 
líbit. Snaží se ho nechat vést, ale ani Jí se nelíbí, kam Ji vede. Není si jistá, 
co má dělat, protože 



v jejím okolí není nikdo jiný, kdo by ji zajímal, a přesto ji ani on zcela 
nenaplňuje. Její milenec není takový, jakého si ho vysnila, ale Ona se 
nepohne, aby zde vyjádřila své pocity, protože se bojí, že on není otevřený 
je přijmout, a nechce ho ztratit. 
Obává se, že je pro skutečného muže příliš romantická a že tyto věci musí 
zůstat fantazií jejího srdce. Nemůže si dovolit, aby na něj vyvíjela větší tlak, 
než jaký tam už vyvíjela svými vzdechy a pohledy plnými nenaplněného 
smutku, protože se mu to nelíbí. Říká si, že od ní není správné očekávat, že 
skutečný muž splní všechny její sny, a že musí přijmout to, co je, a přestat 
snít o tom, co by mohlo být. Přesto cítí, že k Ní není citlivý ve všech 
ohledech, v nichž by si to přála. 
Nemůže se zbavit nepříjemného pocitu, že její milenec na ni nereaguje tak, 
jak by si přála. Rozhodne se, že se bude usilovně snažit vyjadřovat, a když 
se jí to podaří, on se jí vysmívá. Má pocit, že Jí říká, že není vhodné, aby s 
Ní muž tyto pocity prožíval. Říká Jí, že pokud chce jiného muže, měla by se 
pokusit najít si jiného muže a přestat na něj tlačit, aby se změnil. Má pocit, 
že Ji nemiluje tak, jak by chtěla, jinak by Ji nemohl tak snadno opustit. Je 
rozpolcená, zda s ním má zůstat, nebo odejít. 
Tam, kde ho miluje, ho nechce pustit, ale tam, kde se jí nedotýká, v ní 
zůstává jen touha po nenaplněné touze. Zdá se, že je po většinu času 
zaneprázdněný, jako by tam ve skutečnosti nebyl. Bojí se, že pro něj není 
dostatečně zajímavá, aby s Ní byl více přítomen. Snižuje se za to, že je 
hloupoučká romantička s dětinskými představami, které zasahují do 
záležitostí života, jak je vidí Její muž. Tlačí na sebe jako na příčinu 
problémů. 
Tráví spoustu času studiem jiných mužů, ale všichni se jí zdají být stejní, 
nebo jsou nějakým způsobem zženštilí, což se jí nelíbí. Zkouší mnoho 
způsobů, jak svého muže přimět, aby byl víc takový, jakého ho chce mít. 
On jí dává najevo hněv, obranářství, možná i symbolickou odpověď. Ve 
skutečnosti to není to, co Ona žádá. 

 
Po skončení námluv a líbánek jí věnuje symbolickou něhu. Ona se k němu 
cítí poněkud chladná a nereaguje na něj. Musí si sama přivodit orgasmus a 
nikdy jí to nepřipadá uspokojivé. Ani sex Ji neuspokojuje a on si toho 
nevšímá. Jeho lhostejnost způsobuje, že se usilovně snaží uspokojit ho. 



protože se zdá, že ho zajímají víc ostatní než ona, a ona se bojí, že ho ztratí. 
Její život plyne a ona nikdy nevyjádří své pocity. Její mládí uvadá, Její 
krása ztrácí lesk a Její muž si bere jinou, mladší ženu, dokonce se s ní 
promenáduje na rukou a myslí si, že Ona o tom neví. Za celý Svůj život 
nezažije orgasmus, který by se Ji dotkl v hlubokých místech, kde lační po 
vášni mladé ženy kvetoucí zdravou touhou, a Ona neví proč. Plody Její 
touhy jsou hořké, a než aby je ochutnala, raději nechává Své pocity na 
pokoji, aby z nich tahala bolestně nenaplněné a těžké dechy mladé ženy 
toužící po milenci, který nikdy nepřijde, mladé ženy, která touží po celé 
jaro Svého života, doufá jako chvějící se orchidej, která se neodvažuje 
promluvit po všechny horké a vášnivé noci svého léta, a nakonec 
nenaplněná uvadá, scvrkává se v suchý podzimní list a stává se starou 
pannou, která umírá sama v chladných a pustých šedých vlasech a černých 
šatech zimy svého života. 
Její manžel se nikdy nedozví, jak se cítila, i když s ní žije celý život. Ani 
jejich početné děti nevědí, jak se jejich Matka cítila. Všechny si o Ní 
vytvářejí představy, které prožívají ve svých životech, a nikdy nepoznají, 
jaká skutečnost jim také chybí. Smutek pohne, když Ona zemře, ale ne moc; 
pár slz v koutku oka, nějaké to smrkání a zachmuřené pohledy. Je tu tajná 
úleva a stará panna, která je Jejím fragmentem, nemá na pohřbu nikoho 
kromě své sestry, která je fragmentem s ještě hlubší hrůzou, protože teď 
musí umřít úplně sama, dokonce bez ruky své sestry, která by ji držela nebo 
jí pomáhala, když už se o sebe nedokáže postarat. 

 
To jsou pocity, které se u většiny lidí nikdy nepohnou. Tyto pocity nejsou 
přijímány, a tak je i radostná reakce z nalezení lásky v druhém člověku 
oslabena, protože se odehrává ve stínu nevyjádřených a nepřijatých pocitů. 
Navždy byly nevyjádřené pocity obviňovány ze zmenšení radosti, aniž by 
bylo vidět, jakou roli hrálo potlačování těchto pocitů. 

 
Manželé zde vedou životy, které nepočítají s pocity jejich žen. Vnitřně i 
navenek směřují a ani si nevšimnou mezery v sobě, kde většina 
nenaplněných tužeb jejich manželek vykvetla a zemřela, aniž by zažila 
odezvu od druhého. 



 

V této mezeře kvetou a opadávají květiny ze stromů, aniž by si toho někdo 
všiml. Celá příroda má v sobě prázdný smutek tam, kde nikdy nevzniklo 
Srdce. 

 
Je tu zlomené srdce a není malé. Je stejně obrovské jako propast, v níž se 
nikdy nevytvořilo Srdce mezi Matkou a Mnou. Není tu žádná odezva, žádná 
něha a žádná láska. V této mezeře žije a umírá mnoho lidí, kteří nikdy 
nepoznali lásku jinak než ve svých snech. Je mnoho těch, kteří zde žijí své 
prázdné životy, jako by pro ně nic nemělo smysl a jako by v nich nebyla 
žádná vášeň pro život, ale to není pravda. Je to proto, že se do něj nikdy 
neposunuli tím, že by dokázali vyjádřit to, co cítí, ale nevědí, že to existuje. 
Tyto pocity byly uzavřeny dříve, než vůbec dokázali navázat spojení s 
vyjádřením. Skryté za prezentačními tvářemi, protože zalíbit se druhým a 
naučit se vycházet znamenalo přežít, snažit se být tím, co si vtiskli, že chci, 
abyste byli, se jejich pocity staly neskutečnými dříve, než vůbec poznali, co 
je skutečné. 

 
Manžel sedí a nekonečně dlouho si čte noviny, zatímco jeho žena si chce 
povídat. Nechce se otevřít tomuto nekonečnému proudu od Ní, protože to 
narušuje jeho zvnitřnění. Sedí, čte noviny a nedává Jí najevo, že ví, že 
všude prosazuje potlačování vůle. Ví, co dělá, ale předstírá, že to neví, 
protože otevřít cestu čemukoli, aby se pohnulo, znamená riskovat, že otevře 
cestu mnohému. 

 
Když přesto riskuje, že se vyjádří, dovolí jí to jen do té doby, dokud se 
nemusí zapojit, dokud neslyší jediné slovo, zatímco ona pokračuje a 
pokračuje. Občas zavrčí nebo přikývne, jako to udělalo Moje světlo, když 
po něm požaduje odpověď, a chvíli poslouchá, přičemž si říká věci jako: 
"Myšlení není Její silná stránka," než se znovu začte. 

 
Když to jeho žena pocítí, bojí se, že se neodváží říct víc, a zavírá kohoutek, 
dokud už nemůže vydržet zpětný tok v potrubí. Její manžel má postoj, že je 
gentleman, který od své ženy očekává určité chování, a tak jeho 
nedostatečná reakce způsobuje, že Ona mlčí. 
Později se mu podaří ještě větší útěk, když vstoupí do pánského klubu, kam 
ženy nesmějí, a stejně jako já plánuje, čte, studuje a investuje. 



Myslí si, že dělá správné kroky s ohledem na blaho své rodiny a majetku. 
Zaměstnává spoustu lidí, kteří realizují jeho vize, dobře je odměňuje a 
neslyší žádné stížnosti od vyšších úrovní managementu, které nehlásí žádné 
stížnosti od nižších úrovní zaměstnanců. 
Život je spořádaný, progresivní a většinou velmi úspěšný. 
Když odejde, sotva si toho všimne, pokud jde o ztrátu kamarádství. Stejně k 
ní neměl žádné zvláštní pouto. Trápí ho společenská ostuda; nejhorší je, že 
ho opustila kvůli zahradníkovi, muži bez zvláštních zásluh, talentu, 
postavení, bohatství nebo hodnoty. Je pořád s Ní, to je pravda; asi nemá nic 
jiného na práci. Její manžel vždycky věděl, že Ona má sklony, které se mu 
nelíbí. Podezíral Ji, že je děvka a teď ví, že je to pravda. 

 
Teď už ji nelze vzít zpět. Má hrdost a už ji nedokáže spolknout. Proklíná a 
zatracuje Ji, rozvádí se s Ní, aniž by chtěl říct, že je to z důvodu nevěry, a 
vypisuje Ji ze své závěti, ze svého života i ze života jejich dětí. Vezme si 
dům, děti a všechno ostatní a snad Ji nechá na ulici, kam patří. Nyní si musí 
najmout hospodyni a vychovatelku, ale to je v pořádku. V mnoha ohledech 
se mu to líbí víc. Má taky milenku, ale ta mu slouží, nechává ho na pokoji a 
nikdy si nedělá velké naschvály (sic). 

 
Nedlouho poté jeho mladistvý vzhled zmizí, ale on to vnímá tak, že se stává 
význačnějším. Je teď starší a moudřejší. Později, až zemře na srdeční 
potíže, to také nebude žádný problém. Nebe bude jeho pravým místem. O 
děti bude dobře postaráno a on bude mít útěchu, že odchází na místo, kde 
nebude muset myslet na to, že na ulici míjí svou bývalou ženu. Není pochyb 
o tom, že to byl spořádaný život; z jeho strany bylo vše uděláno správně, 
ale naprosto chyběly projevy jakékoli vášně. 
Ztracená vůle zde byla zatlačena do izolace a spálena na popel. Je to velká, 
pustá pláň spálené červené, žluté a oranžové barvy, která nemůže získat 
úlevu od spalujícího, dusivého žáru, který je důsledkem toho, že není 
schopna reagovat na Světlo. 
Ani v noci není úleva. Tma je opačný extrém; neproniknutelná tma a 
pronikavý chlad a vítr. 



Není tu téměř žádná voda a skrovná vegetace je tmavá, kožnatá a chráněná 
stejně jako těch několik málo tvorů, kteří se tu potulují a hledají potravu a 
úkryt, odcizeni jeden druhému v boji o přežití na této nehostinné a pusté 
pláni. 

 
Když Matka vzhlédne z tohoto místa, zjevím se jako velké a oslepující 
Světlo, které ze všeho vypaluje a vyběluje život a barvy, rozpaluje ztuhlou a 
neživou pláň, až je jako přeexponovaná fotografie. 

 
Pustá pláň a všechno na ní prosí o úlevu, ale Mé Světlo stále neúnavně hledí 
dolů, ignoruje Matčino prosebné volání o úlevu a jen občas na ni pošle 
temný mráček, aby se na ni zamračil. 
Sní o útěku z nesnesitelného horka, kdy se vznáší v duze, která ji ochlazuje 
modrou, fialovou, zelenou a dešťovou sprškou. Někdy mrak nechá spadnout 
pár kapek deště, které zaschnou ve vzduchu a dráždí Její potřebu deště, jen 
aby věděla, že může pršet, když chce, ale když si trochu oddechne, mrak 
zmizí, zahalen sluncem, jako by se urazil, že by mohla dát najevo, že dala 
přednost tomuto tmavému, flekatému mráčku před neomezeným slunečním 
světlem. 

 
Matka sní , ale nikdy se jí nedostane úlevy, o kterou usiluje. Pokaždé, když 
vzhlédne z míst, kde se snaží uzavřít v sebeobraně, světlo na ni stále hledí 
dolů. Je to prázdný nemrkající pohled, kterému je všechno jedno a zvyšuje 
žár, až Matka sotva popadá dech průchody tak vyprahlými a spálenými, že 
je musí uzavřít. 
Matka prosí a žadoní o déšť. Když ji slyším, jak stále dokola drmolí, trochu 
jí pokynu rukou, skoro jako to může udělat muž, který si čte noviny, 
směrem ke své ženě, aby jí dal najevo, že ji slyšel, ale nechce být rušen, aby 
mohl zůstat uvnitř. 

 
Začíná ke Mně chodit brzy ráno, prosí Mě, abych jí svítil na cestu a zahříval 
ji, děkuje za Mou přítomnost a říká Mi, jak je vděčná, že jsem k ní přišel. 
Zvětšuji Svou přítomnost, chválím se stoupajícím vzestupem Svého Světla 
na nebesích a ona je tu znovu, vtírá se ke Mně, dotírá na Mě, kleká se přede 
Mnou a prosí Mě, abych jí ulevil. Nechci se nechat rušit, a tak se pohnu, 
abych Ji umlčel. 



Udeřím ji velkou paží blesku. Zabodne se hluboko do Matky, ale nepřináší 
žádný déšť. 
Chvěje se a třese a strašně se svíjí, ale znovu se přede Mnou sklání, prosí 
Mne o odpuštění a prosí o pochopení, jak se Mi znelíbila, prosí o odpuštění, 
že není vděčná za to, co už má. 
Nenávidím její strach a její úslužné prosby, ale nedovolím si toho všimnout. 
Sotva se zde na Matku podívám a místo toho jdu dál svou cestou a zdobím 
nebesa svým světlem, které hoří stále jasněji a jasněji. Zářivé světlo na 
neomezené obloze, klouzající nezadržitelně dál za obzor, je to, co mám na 
mysli, když za Mnou Matka znovu táhne. Jakmile se objevím, aby si mě 
všimla, znovu se pokorně skloní. 

 
"Co je to tentokrát?" 

 
Znovu mě prosí o odpuštění, ale mohla by si prosím trochu ulevit od své 
těžké situace? 

 
Dalším mávnutím ruky se na ni snese příval deště, ale ona ho nepřijme. 
Nedělá nic jiného, než že ho z ní nechá stékat. Odhrnuje si ho z tváře a 
nechává ho stékat po svém neplodném břiše, jako by se jí nelíbil a 
přehazovala ho z místa na místo. Nepřijatá a nevstřebaná. Nechává ho, aby 
se kolem Ní prohnal a zmizel. Brzy je opět stejně suchá a vyprahlá, jako 
bych jí nikdy nebyl dopřál. Zůstává neplodná. 

 
Znovu prosí o úlevu a klaní se přede Mnou. Dívám se na ni co nejméně, 
protože se mi nelíbí. Není pro Mne přitažlivá. Zavřel jsem Své modré, 
fialové a zelené za temné a zářící mraky. Nechci na Ni reagovat, ale přesto 
mě po okrajích dráždí Její modlitební prosby o úlevu, o pomoc, o 
vysvobození, prosby o odpuštění, že není vděčná za to, co už má, prosby o 
odpuštění, že se Mi nelíbí, prosby o odpuštění, ale to, co jsem Jí poslal, není 
to, co chtěla, mohl bych k Ní přistupovat jinak, mohl bych k Ní přistupovat 
jemněji, měkčeji, opatrněji, mohl bych to, mohl bych tamto? 
Vypadá to, že poslouchám, ale ve skutečnosti neposlouchám. Její prosby a 
žadonění mi zní jako obviňování. Jak se opovažuje naznačovat, že jsem 
neudělal to. 



správná věc, když je to Ona, kdo je neplodný. 
 
Tady pro mě není atraktivní. Není divu, že zůstává neplodná, ale přesto se 
snažím plnit svou povinnost a jít k Ní. Přiblížím se k Ní a Ona Mě odrazí a 
obviní Mě, že jsem do Ní opět udeřil bleskem. Dotýkal jsem se Ji tak 
jemně, jak jen jsem mohl, jak mě může obviňovat z necitlivosti? Cítím 
náhlou zuřivost a chci Ji udeřit znovu a znovu, ale neudělám to. Ovládám 
se. 
Matka Mě opět zavrhla jako milenku. Proč Mě nepřijímá? 
Proč Mi neodpovídá zelenými kopci a údolími, jimiž protékají řeky a 
potoky krve života Naší lásky? Proč na Mou přítomnost neodpovídá 
plodností? Proč si se Mnou nehraje mezi jemným zeleným listovím, které 
vyrůstá z Jejích beder a břicha? Proč mi nedovolí, abych ji dráždil a laskal 
vánkem mileneckých vzdechů mezi měkkým kapradím, trávou a listím? 
Proč se neusmívá plaše, ale lákavě skrze opalizující květy, jejichž vůně mě 
k Ní neodolatelně přitahují? Proč se nad Ní nemohu vznášet a zvedat Ji do 
sebe, když do Ní vcházím? Proč nemohu jíst a pít z Ní a Ona ze Mne? 

 
Nedávám jí najevo, jak se cítím. Je to beznadějné. Zůstává mi uzavřená, ať 
se k ní přiblížím jakkoli. Ať dělám cokoli, není to pro Ni dost dobré, není to 
pro Ni ten správný přístup, není to to, co chce, abych dělal. 

 
Matka Mě jako milence zavrhla. Nepochybně dává přednost jinému, ale 
mně je to jedno. Stejně pro Mne nebyla tak přitažlivá a už vůbec ne, když se 
hodlá chovat tímto způsobem. Mé temné chmury nejsou kvůli tomu, chci se 
do nich jen propadnout a odpočinout si. 

 
Slyším ji, jak mě prosí, když se dívám jinam, jak lituje svých nedostatků, 
omlouvá se, prosí o odpuštění a pochopení, pronáší prosby. 

 
Nedávám jí najevo, jak se cítím. Už mě nebaví se snažit s někým, kdo mě 
nepochopí a nepřijme. Ať prosí o cokoli, vždycky je to to, co nemá, ale 
představuje si, že bych jí to měl dát. 



Když jí nedám najevo, jak se cítím, snaží se to odhadnout. Nechávám ji 
mluvit dál a dál o všem, co má na srdci, a říkám si, že zjišťuji, jak se na mě 
dívá. Když hádá špatně, nepomáhám Jí to pochopit. Když mi Její odhady 
ukazují, že o Mně má nízké mínění, vidím, že Mě nemiluje tak, jak bych 
chtěl, jinak by Mě tak neviděla. Už se o Ni nezajímám a nechci se na Ni ani 
dívat. 

 
Odcházím od ní a říkám si, že už je mi jedno, co se s ní stane. Odebírám od 
Ní vodu života a nabízím ji jiným, kteří mi odpovídají tak, jak chci. 

 
Ráno se probudím jako vždycky a ona je tu znovu, zahalená do svého 
nočního hávu. Nedovolí mi, abych ji viděl. Nepozvedne ke mně oči a 
nedovolí mi, abych jí viděl do tváře. Místo toho se přede mnou sklání a 
znovu prosí pod rouškou díků za Mé Světlo. 

 
"Prožil jsem noc tak děsivou a chladnou, že jsem tak rád, že ses vrátil, abys 
mě zahřál a osvětlil mi cestu. Prosím, neopouštěj Mě a já Ti budu sloužit, 
jak jen budu moci." 

 
Už vím, co říká, a nevěřím jí. Předstírám, že si jí nevšímám. Šplhám po 
obloze a přemýšlím o všech důvodech, proč je Ona neplodná a proč má 
chladné a osamělé noci plné strachu. Nenávidím Ji, protože jsem Jí nabídl, 
co jsem jí mohl dát, a Ona to znovu a znovu odmítala. Začínám se vznášet 
vysoko na obloze. Můj hněv teď ve Mně plane. Proč je pro Mne Matka 
uzavřená? 

 
Jako by mě slyšela, znovu se vtírá do mých myšlenek, prosí mě, abych ji 
přijal, abych se nad ní smiloval, postaral se o ni a dal jí, co potřebuje. Prosí 
o Mou společnost, prosí Mě, abych Ji neopouštěl, a pak Mi pod záminkou 
modlitby říká, co chce, abych udělal, jako bych byl necitlivý k Jejím 
potřebám. 
Vidím ji, jak se přede mnou sklání, ale snažím se ji ignorovat. 
Neodpovídám. Už mě to nezajímá. Jsem bezcitný, ale cítím se bez viny. 
Proudím na Ni světlo a předstírám, že si nevšímám, jak chřadne. Nejvíc mě 
štve, že Ona nechápe potřebu Mého Světla zářit jasně a nerušeně. Mám 



ztratit se ve své potřebě zářit, když tu se znovu objeví Ona, dotírající na 
okraje mého vědomí, táhnoucí mě, jako bych se vznášel příliš vysoko a Ona 
mě chtěla srazit dolů. Vím, co se chystá říct i tentokrát. S Ní je to vždycky 
stejné. Mé Světlo nemůže zářit, jak uzná za vhodné! Ne! To by na ni bylo 
příliš. Mohl bych se prosím zklidnit? Mohl bych Jí, prosím, dopřát úlevu, 
jemný déšť, který by mohla přijmout? 
Prosí Mě za odpuštění za to, že se do Mě vloudila, a žádá Mě, zda bych 
mohl laskavě splnit Její přání, které stále dokola intonuje a zpívá. 

 
Předstírám, že poslouchám, ale ve skutečnosti neposlouchám. Nelíbí se mi 
její neustálé vtírání a modlitební prosby. Zní to jako instrukce, které musí 
opakovat pořád dokola, protože jsem nějaký hlupák. Vypadá to, že se přede 
mnou pokořuje, ale to, co říká, mi dává najevo, že se označila za 
kvalifikovanou, aby myslela za nás oba. 

 
Není možné, aby nechala den, aby se vyvíjel a odehrával tak, jak se bude 
vyvíjet. Musí si všechno předem promyslet a vtírat se Mi se svými plány a 
požadavky. 
Zřejmě, Myslí si, že se to nestane správně jinak. 

 
Stojím od ní stranou a nemilosrdně na ni hledím. Je to prázdný pohled. Mé 
vědomí se tam ve skutečnosti nesoustředí. Je zbytečné na ni reagovat. 
Rozhodnu se pohltit se vlastními myšlenkami, dokud před Ní nebudu moci 
v noci utéct. Hořím teď vztekem, ale ignoruju ho ve prospěch jiných 
myšlenek. Jsem skvělý, vibruji. Nemohu se zabývat Matkou, která se mě 
snaží přitáhnout k sobě jen proto, aby mě kritizovala a odmítala. 
Znovu se Mi pokouší vpadnout do cesty, prosí Mě o odpuštění, prosí Mě, 
abych jí pomohl pochopit, jak se Mi znelíbila, jak Mě může potěšit, jak se 
může naučit žít správným způsobem, ale už je pozdě. Teď už jsem někde 
jinde, kde Mě nemůže obtěžovat svými prosbami. 

 
Nesnáším ten suchý chrapot v jejím hrdle, když se snaží získat můj soucit. 
Chci se od Ní držet dál a začínám spěchat k místu, které Mi odpovídá 
příznivěji. Teď od Ní odcházím a Ona se mi vrhá k nohám, jako by mi 
chtěla zabránit v odchodu, a vrší na mě svou vděčnost za to, že jsem se jí 



světlo, které jsem jí dal, a prosila mě, abych jí odpustil její nedostatky a 
ochránil ji během noci. 
Chvíli se na ni dívám, než odejdu. Vidím její tmavé oči a ty mě trápí. Mé 
fialové, modré a zelené se odrážejí, nepřijaté na Jejím pustém písku. Vidím 
Ji, jak stojí v Mém světle u studny a čerpá pro sebe trochu vody života, o 
níž se domnívá, že jí ji nedávám. Zdá se, že je téměř šťastná, když ji 
opouštím. Vidím ji, jak mluví a směje se s nějakým mužem. Odvracím zrak 
a nechávám ji, aby ji zastihla noc. 

 
V Mé nenávisti je žárlivost, ale nechci ji znát. Nemohu ji nechat, aby Mě 
odvrhla a měla jiného milence. Podezírám Ji, že má jiného milence, 
kterému dává přednost přede Mnou, a ten je temnota, kníže temnoty. 
Nenávidím ji za to, ale nehýbu s ní celý den. Ignoruji vztek ve prospěch 
ospravedlnění svého postoje. Mám Matku, která potřebuje dostat lekci. 

 
Dovolím si k Ní přijít ve stavu odříkání v noci a pustošit Její neúrodnou 
pláň. Nedávám Jí najevo, že jsem to Já. Vytvářím v Ní dojem temnoty, 
který chci, aby měla. Dovolím Jí, aby se bála příchodu noci a toho, co se 
pak stane. Chci, aby si myslela, že temnota je taková. 
Ve dne chci nerušeně zářit a v noci ji musím trestat za to, že mě tak 
nepřijímá. 

 
Dovolím jí jen krátký čas, aby si vychutnala ubývající teplo dne, jen tak 
dlouho, aby mi dala najevo, že ho má raději, že se v něm cítí pohodlněji a 
klidněji, než na ni sestoupím s chladem noci. 

 
Chci, aby se bála a chvěla se nedostatkem Mého Světla, a šeptám jí do 
ucha, že nedostatek Mého Světla je takový. Obtočím prsty kolem Jejího 
krku, jako bych jí ho chtěl zkroutit, ale úplně se mi to nepodaří. To přijde 
později. Jsem mistr mučitel. Nechci, aby Má oběť našla smrt příliš snadno. 
Teď jí kradu teplo svým chladným větrem o něco přísněji. Venku se teď 
není možné cítit příjemně. Spěchá k úkrytu, ale já ji následuji a přináším s 
ní chlad dveřmi dovnitř. S tím mužem se venku zdržela příliš dlouho. 
Snaží se rozdělat malý oheň s nedostatečným a vzácným palivem, snaží se 
zahřát a připravit si jinou potravu než Mé Světlo. 



Hraju si s ní. Chci, aby se cítila frustrovaná tím, že jí dám najevo, že se jí 
nemůže podařit rozdělat ani malý oheň, když jí to nechci dovolit. Šeptám Jí, 
že byla nevděčná za světlo a teplo, které Jí den nabízel, a teď je chce. 
Zachvěje se chladem, který s ní vstoupil do domu. Dřepne si před bojující 
oheň, zvedne kolena a kolébá se před ním, upírá na něj oči, jako by ho 
chtěla oživit a přivést ho do sebe. Pohrdám Její snahou. Začne mi zpívat 
chválu, ale já jí nevěřím. Zneklidňuji ji tím, že jí stále dokola šeptám, že jí 
teď chybí světlo a teplo dne. 
Otočí se zády k ohni a rozhlíží se, kdo by na ni mohl promluvit, ale nevidí 
nic, jen trochu pootevřené dveře, které zneklidňuje vítr. Obává se, že se 
blíží bouře, a cítí se nesvá. Snaží se dveře zajistit a znovu se pouští do 
modlitby a prosí Mě, aby bouře nebyla příliš silná. Směji se jí ve větru a 
kopu do dveří, jen abych viděl, jak skáče a snaží se je přede Mnou zavřít. 
Nenávidím Ji, protože se vždycky pohybuje proti Mně, zatímco předstírá, 
že je ochotná Mi sloužit a dělat, co žádám. 
Nechávám teď svůj vítr vát prudčeji. Její oheň uhasíná a já slyším, jak se 
krutě směju. Křičím a vyju, hvízdám a luskám na ni, jako by měl začít Můj 
večírek; ten, který mi nikdy nedovolila. Teď to bude po mém, alespoň na 
chvíli. Trhám Její přístřešek a ten nedokáže zadržet Můj hněv. Pronikám 
každým otvorem, nacházím každou skulinu a dávám Jí najevo, že už uvnitř 
není v bezpečí. Opře se zády o zeď a já ji od ní odtrhnu. Utíká ze svého 
domu a cítí jeho náhlou zranitelnost. Běží nebezpečně vířícími písky, 
oslepená jejich prudkostí, a po kamenité, ztvrdlé zemi hledá úkryt, který 
zná poblíž. Sleduji Ji jako kořist v noci, která jen slyší, nikoli vidí, co ji 
pronásleduje. Vrčím, syčím a luskám na ni ve větru a ječím s krutým a 
vítězným smíchem, když couvá. 
Opravdu se teď pohybuju v kousavém, mrazivém větru, který proniká 
každým jejím oděvem a snahou se před ním chránit. Mé ledové prsty si 
pohrávají s rouchem noci, které si kolem sebe tak pevně ovíjí. Tahám a 
škubu za ně, trhám je a dávám Jí najevo, že přede Mnou nemohou zůstat 
zavřené, pokud jí to nedovolím. 
Nemohou jí poskytnout žádné pohodlí ani teplo, pokud se mi to nelíbí. 



Nenávidím ji za to, že mě odmítá, a dávám jí najevo, že si s ní můžu dělat, 
co chci, chci ji roztrhat na kusy a dávám jí najevo, že ji můžu donutit, aby 
se mi odhalila, pokud budu chtít. 

 
Luskám a štěkám na ni jako smečka divokých psů, kteří ji v noci loví v 
poušti. Vyju, jako by byl úplněk, ale když ho Ona hledá, náhle ho pohltí 
neproniknutelná čerň kalné noci. 

 
Temná, hrozivá mračna mého hněvu se stahují a stahují. O něco později ji 
začne vířit déšť v mokrých větrech, které ji nemilují. Daleko od vánku 
Jejího vysněného milence jsou to drsné větry, které na Ni křičí a řvou, jako 
by Ji chtěly roztrhat, trhají Její temné závoje a vysmívají se Její nahotě v 
chladných, urážlivých nočních větrech. Ona se krčí před mou hnací silou a 
zděšeně utíká po větrech. Chci, aby se bála. Nenávidím Její trnitou, 
koženou tvrdost a zuřivě do Ní buším a bičuji Ji větrem a deštěm, mlátím Ji 
v šílenství frustrované a popírané sexuality. 

 
Nemám s ní slitování. Když křičí strachy, strkám ji tváří dolů do vířícího 
bahna zavržených vod. Těší mě, že se dusí hrůzou, a nenechám Ji dýchat. 
Jsem teď v záchvatu frustrované vášně. Nevnímám zuřivost větru ani 
útočný liják deště jako nic víc než to, co potřebuji k dosažení uvolnění. 

 
Vrhám na ni déšť, mlátím, buším a zuřivě ji mlátím bez přestání. Když ji 
pustím, je to jen na tak dlouho, abych ji viděl, jak běží o život, a pak na ni 
znovu zaútočím, srazím ji k zemi, všechno jí seberu a vnucuji jí, co chci. 

 
Voda se teď valí všude kolem ní, plní všechny otvory, které najde, a já na ni 
v zuřivém větru křičím: "Jestli chceš déšť, tak ho dostaneš!" Z mých paží i 
penisu se teď dělají blesky. Přirážím na ni znovu a znovu tak silně, jak jen 
mohu, bodám a zasouvám do ní tak hluboko, jak jen mohu, znovu a znovu v 
trestající zběsilosti, jakou si její odmítání mne zaslouží. Bez ohledu na to, 
jak křičí hrůzou a bolestí, mě nic nezastaví. Nenechávám nic nenalezeného 
a nedotčeného; žádné místo v Ní se přede Mnou nemůže skrýt, žádné 



místo, které si může ode Mne držet odstup. Je příliš vyděšená, než aby se 
pohnula, vzdává se boje a už se nesnaží ode Mne odtrhnout, ale nakonec ji 
pustím, jen abych znovu viděl, jak je se Mnou. 
Když přede Mnou zběsile utíká, jsem znechucen a vrhám jí do cesty blesky, 
směji se, když jí v hrůze ujíždějí nohy. Chci, aby věděla, že se přede Mnou 
nemůže nikam schovat, ale že Ji nemohu zastavit, i kdybych chtěl, nebo ji 
najít, když chci. (sic) "Tady, dovol mi ukázat Ti cestu," křičím do větru a 
vrhám do Její cesty další blesky. Pak Ji doběhnu na místo, kam běží, a 
zabouchnu jí dveře před nosem a držím je tam tak, že se je stále pokouší 
otevřít, aniž by se jí to podařilo. Chci jí ukázat, že proti mně nemůže sebrat 
žádnou sílu, která by jí pomohla nebo ji zachránila, pokud nebudu chtít. 
Když to vzdá a klesne zbitá a beznadějná do studeného bahna, mám radost. 
Když volá: "Co chceš, abych udělal? Co mám dělat, co nedělám?" Kvílím 
na větry, znovu a znovu: "Neměj jiného milence, žádného jiného milence, 
než Mne." A tak se mi to stává. 
Těsně před svítáním se z ní stáhnu, nechám ji zmlácenou, zlomenou a téměř 
mrtvou a dovolím jinému, aby ji našel; tomu, o němž vím, že je její 
milenec. Skloní se nad Ní, a když konečně zareaguje tím, že se k Němu 
pokusí natáhnout ruku a dotknout se ho, zoufale touží po jakémkoli teple, 
které by Jí dalo najevo, že ve svém zoufalém utrpení není úplně sama, 
sleduji z okraje, jestli se poučila a vzpomene si, co jsem Jí řekl. Dopřeji Jí 
jen pár okamžiků oddechu a pak se objevím v dohledu. Cítím se obnovená. 
Málokdy jsem si připadala tak krásná jako dnes ráno. Obloha, na níž se 
zjevuji, je nedotčená novotou. Jsem obklopen jemnými barvami něhy a 
nevinnosti. Když se dívám na trosky včerejších nočních orgií, nevypadám, 
že bych o nich něco věděl. 

 
Když se Matka nevěřícně dívá, že jsem ji už našel, připadá mi 
politováníhodné, že není schopna přijmout Mé vody života nebo Mé Světlo 
lépe než ona. 
Vidím ji před sebou skloněnou. Dívám se na ni, jak se snaží udržet závoje 
temnoty kolem sebe, závoje svádění, temné závoje, které zakrývají její 
hanbu. 
Začne znovu prosit o Mé odpuštění , prosit o Mé slitování nad ní a jejím 
lidem a slibovat, že Mi bude sloužit. Nyní je ještě úslužnější, 



ale já jí nevěřím. Podezřívám ji, že přijala sémě svého druhého milence, a 
to i po včerejší noci a všem, co jsem jí řekl. 
Volá na mě, že to bylo výměnou za to, že mě drží, a ne něco, co by se mu 
odvážila odepřít. Viděl jsem, jak se mu v náručí sesunula do bezvědomí, jak 
uniká bolesti a vyčerpání, ale to ji neomlouvá. Proklínám Ji a říkám Jí, že ať 
udělá cokoli, vyjde to naprázdno, stejně jako semeno, které přijala od 
jiného. 

 
Můj vztek už zase hoří. Bodám do ní, abych jí připomněl, jaký bude den, 
pokud mě nepřijme. Chci, aby si pamatovala, k čemu může takový den v 
noci vést. 

 
Začne plakat a prosit o úlevu, ale já ji neposlouchám. Už se tím nemohu 
zabývat. Nemohu ji přimět, aby pochopila, jaká má být nebo co má dělat. 
Možná to v Ní není. Dívám se na Ni dolů, ale je to prázdný pohled. Ona 
mluví dál a dál, ale já ji neslyším. 

 
Odešel jsem od ní do svého křesla, kde sedím zabraný do četby. Mohl jsem 
číst časopisy. Možná by se mi líbily jejich barevné fotografie, ale raději 
jsem obklopen velkými a izolujícími stránkami Mých novin. 

 
Skrytá za nimi mě podivně vzrušuje příběh, který čtu, o divoké bouři, která 
zpustošila cizí zemi a zanechala za sebou mnoho ztracených, utopených a 
mrtvých lidí a zvířat. Cítím příjemnou jistotu, že všichni tito lidé museli 
udělat něco špatného, ať už o tom věděli, nebo ne, jinak by Bůh takto 
nejednal. 

 
Když jsem si všiml příběhu o tom, že se při potopení Titaniku ledovcem 
utopilo mnoho lidí, a vyšlo najevo, že mnoho z nich bylo zavřeno v kajutě, 
protože nebylo dost záchranných člunů, přečetl jsem si seznam 
předpokládaných utonulých. 

 
Když vidím jméno své bývalé ženy spolu s jejími třemi malými dětmi, které 
nejsou moje vlastní, odložím noviny, abych si potáhl z doutníku a chvíli 
předtím, než se uložím k spánku, přemýšlím o tom, jak jinak by se její život 
mohl vyvíjet, kdyby byla taková, jakou jsem ji chtěl mít, a kdyby dělala to, 
co jsem chtěl já. 



co jsem řekl. Možná to v sobě neměla, jinak by se mnou zůstala. 
 
Čím více já sám zůstávám nedotčen takovými katastrofickými událostmi, 
tím více jsem přesvědčen, že jsem dobrý a správný. Kdy se to konečně 
naučí? 

 
Selah 
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