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ÚVOD 
 
Vím, že jste si někdy řekli: "Pokud existuje Bůh, který má nějakou moc, 
proč je to tedy na Zemi tak, jak to je?" "Ano," odpověděli jste. 
Způsoby, jakými si lidé na tuto otázku odpovídali, se většinou skládaly z 
racionalizací, které jim měly pomoci cítit se lépe schopnými přijmout to, co 
jejich skutečné pocity přijmout nechtějí. Ztracená vůle je důvodem, proč 
jsou věci na Zemi takové, jaké jsou. 
Na začátku jsem měla pocity, o kterých jsem nevěděla. Teď, když vím, že 
tyto pocity mám, musím je přijmout jako svou součást a už neříkat, že Bůh 
se necítí naštvaný, když se cítí. Mám mnoho pocitů, které nyní vlastním, ale 
nejprve bych se chtěl zaměřit na hněv, protože hněv byl odsouzen více než 
kterákoli jiná emoce ve Stvoření. 
Už dlouho říkám, že se nezlobím a nikdy jsem se nezlobil. 

 
Když lidé říkali, že jsem hněvivý Bůh, nelíbilo se mi to a nelíbilo se mi ani 
to, čím se mě lidé snažili uklidnit. Jestli něco, tak hněv, který jsem viděl 
kolem sebe, Mě rozzlobil ještě víc, a přesto jsem řekl, že se nehněvám a že 
Bůh se nehněvá. Jindy jsem řekl, že bych si opravdu přál, abych nikdy 
nestvořil člověka; tak hříšné jsou jeho cesty. 

 
Toto nedorozumění je třeba nyní vyjasnit. Měl jsem a stále mám velký 
hněv, ale není to ten druh hněvu, kterého se lidé obávali, že mám. 

 
Jediný hněv, který byl na Zemi spatřen, je hněv, který je zatížen odsudky 
proti němu a podle těchto odsudků se chová. Když lidé říkali, že mám hněv, 
a já jsem viděl obrazy toho, co člověk na Zemi zná jako hněv, nemohl jsem 
pak s člověkem souhlasit, že tento hněv mám. 

 
Měl jsem o sobě představu, která tento hněv nezahrnovala, a tak jsem 
ztracenou vůlí udržoval hněv, o kterém jsem říkal, že ho nemám. Už dávno 
jsem se zbavil toho, co způsobilo, že Můj hněv vypadal tak, jak vypadal 
hněv na Zemi, ale chybělo mi pochopení, proč byl tento druh hněvu tak 
dlouho udržován přítomný ve Vůli. 



Duchovní esence není magnetická, je elektrická, pohybuje se rychle a nic si 
dlouho neudrží. Na druhou stranu se zdá, že Vůle nikdy nepohnula určitými 
věcmi sama od sebe. Magnetickou energii jsem pociťoval někdy jako šíleně 
pomalou, jindy jako příliš freneticky rychlou. Magnetická energie neměla 
rovnováhu, kterou jsem shledal tak nezbytnou pro dlouhověkost a 
nesmrtelnost. Obviňoval jsem vůli, že se nezbavuje věcí, o nichž jsem 
zjistil, že nejsou pro život prospěšné. Jestliže Duch ví, že určité tělesné 
návyky dříve či později způsobí smrt, proč tedy emoce po těchto věcech 
touží? 

 
Tak dlouho jsem přemýšlel o tomto problému s Vůlí, až jsem měl pocit, že 
Tělo má možná zemřít. Smrt byla pro Tělo obzvlášť těžká, když rádo 
sloužilo Duchu a nechtělo, aby partnerský vztah skončil. Někdy se dokonce 
zdálo, jako by Vůle úmyslně přitáhla smrt do Těla, jen aby se postavila 
proti Duchu, který touží žít věčně. Duch zjistil, že Vůle má moc zabít 
projevené Tělo, ale nevěřil, že Vůle má moc zabít samotného Ducha. 

 
Nedávno jsem poznal, že vůle má také moc mě zabít, jenže já jdu na řadu až 
jako poslední, po všem ostatním. Ztracená Vůle měla touhu Mě zabít, 
protože jsem ji nepřijal a nedal jí světlo, které potřebuje, aby mohla žít. 
Ztracená vůle se nemýlí v tom, že má touhu Mě zabít, protože bych 
Ztracenou vůli nadále ignoroval, kdyby Mi tuto skutečnost nevmetla do 
tváře. 

 
Ztracenou vůli jsem ignoroval tak dlouho, až jsem sám sebe přesvědčil, že 
ani není mou součástí. Přestože mi jisté místo v Sobě neustále říkalo, že se 
mýlím, byl jsem zcela přesvědčen, že v Mém stvoření je zlo a že ho nějak 
budu muset porazit. Dokonce ani ta část Mne, která Mi říkala, že se mýlím, 
neměla pochopení, které se chystám poskytnout nyní. 

 
Jedna moje část říkala, že mám ve svém stvoření ďábla, který je mým 
protivníkem, a že ho musím porazit, protože dokud bude přítomen, nikdy 
nebudu mít klid. Druhá část Mne říkala, že to, co vnímám jako "zlo, které je 
třeba vymýtit", je ve skutečnosti nezbytnou součástí Stvoření a že se s ním 
musím naučit žít, protože mi poskytuje potřebnou protiváhu. Jedna strana 
říkala, že s tím nemohu žít, a druhá strana říkala, že s tím nemohu žít. 



bez něj. Jedna strana ve mně vyvolávala pocit, že jsem potenciální vrah, a 
druhá strana ve mně vyvolávala pocit, že se budu muset obětovat. Měl jsem 
averzi vůči převaze jedné z obou stran, ale dlouho jsem neviděl žádný 
způsob, jak obě strany nějak skutečně platně sblížit. 

 
Viděl jsem duchy, kteří se ve jménu lásky obětovali nelaskavému a 
bezcitnému zlu, a viděl jsem duchy, kteří se vydali do boje proti tomuto zlu, 
jak trpí stejným koncem. Viděl jsem dokonce i duchy, kteří se snažili nestát 
na žádné straně, jak je zlo bez zjevného důvodu přemáhá. 

 
Musel jsem se na to dívat dlouho, abych to pochopil; tak dlouho, že jsem 
měl výčitky svědomí kvůli duchům, kteří tím museli trpět. Teď jsem zjistil, 
že jsem na to, abych to vyléčil, téměř pozdě. Mám na rukou obrovský 
léčitelský úkol a možná ho ani nebudu schopen zvládnout bez pomoci, 
kterou mi mohou poskytnout projevení duchové. 

 
Přestože nyní vím, že je to pravdivé pochopení, stále mám problém s tím, 
aby mě někdo jiný než Mé vlastní Srdce bral vážně. Musím na sebe vzít 
odpovědnost za problémy, které mám s tím, aby Mi duchové naslouchali a 
věděli, že slyší Boha; projevení duchové však nyní musí převzít 
odpovědnost i za sebe. 
Jsem zodpovědný za to, že jsem o sobě jako o Bohu vytvářel představy, 
včetně té, která říká, že nemám hněv, jako mají lidé hněv. Stal jsem se obětí 
všech věcí, které ohrožovaly můj pocit, že je v pořádku, že jsem Bůh. Pocit 
viny a zlo, kterému jsem musel čelit, aniž bych si uvědomoval, odkud se 
vzalo, byly dvě z těch velkých, i když jich je mnohem víc, které zde 
nemohu vyjmenovat. 
Zjevené duše musí převzít odpovědnost za to, že se dívaly na obrazy Mne 
samého, které Mnou procházely, a zaměřily se na ty, které se jim líbily, a 
odmítly se dívat na cokoli jiného. 

 
Jedním z obrazů, na který se projevení duchové nejraději upínají, je obraz, 
který je zbavuje jejich vlastní odpovědnosti tím, že vše přenechávají Mně. 
Já mám být ten, kdo má všechny odpovědi a moc cokoli napravit, ať už jde 
o cokoli. 



Druhá polarita říká, že neexistuje žádné jiné vědomí nebo síla Boha než to, 
co se projevuje v samotném člověku. Ani jeden z těchto obrazů není 
správný; ale způsob, jakým jsou tyto obrazy správné a jakým nesprávné, je 
třeba vidět ve světle pochopení, které musím nyní uvést. Protože jsem se již 
mnohokrát pokoušel tato pochopení podat a nebyl jsem schopen je 
pochopit, musím zdůraznit, že jejich pochopení závisí na tom, zda se 
otevřete jejich přijetí. Máte-li záměr porozumět, nezklamete, když se vám 
dostane potřebných pochopení, i kdybyste měli projít strachem, hněvem, 
pochybnostmi, a dokonce i hrůzou a vztekem v procesu poznávání, zda jsou 
tato pochopení správná, či nikoli. Vím, že tato pochopení jsou správná, a 
chci, abyste cítili jakoukoli emoci, kterou potřebujete cítit, abyste ve své 
Vůli poznali, že tato pochopení jsou správná. Nechci, abyste tato pochopení 
přijímali jen proto, že někdo říká, že je to Mé slovo. 

 
Musím vám představit materiál, na který jste se nechtěli podívat. Sám jsem 
měl k pohledu na něj odpor, ale musel jsem se podívat, abych pochopil, jak 
ho léčit; a co víc, musel jsem prožít pocity s tím spojené, abych věděl, zda 
mám pravdivé pochopení pro formy, které vidím, či nikoli. To znamenalo, 
že jsem musel situaci prožít; nemohl jsem do ní promítat svůj pohled na své 
pocity. Když jsem situaci skutečně neprožíval, nepodařilo se mi uzdravit 
ztracenou vůli. A co je ztracená vůle? Abych pochopil, co je Ztracená vůle 
a co znamená pro Stvoření, musel jsem se vrátit na samý počátek, dávno 
předtím, než duchové projevili individuální vědomí. Musela jsem pochopit, 
proč jsem celou dobu cítila, že v Matce není něco v pořádku. Od samého 
počátku měla strach a já jsem musela pochopit proč a musela jsem to 
pochopit v termínech, které by Jí pomohly. 

 
Snažila jsem se Matku strachu neustále léčit a měla jsem jen malý nebo 
žádný úspěch. Mnohokrát jsem si myslela, že jsem ji uzdravila, jen aby ji 
zvrat opět srazil k zemi. Nakonec jsem přišel na to, že to musí být něco, co 
má ve svém magnetickém poli a co jí nedovoluje přijímat mé světlo a 
udržet ho. Nenáviděl jsem Ji za to, i když jsem původně svou nenávist 
popíral. Teď, když jsem si uvědomil, že není špatné nenávidět to, co držela, 
musím si tuto nenávist přivlastnit, ačkoli nebylo správné nenávidět Ji za to, 
že to držela. 



 

Vůle v sobě držela smrt a vinu, která jí říkala, že musí udělat místo pro 
všechno. Vůle nyní cítí, že už nemůže držet smrt a vinu. Vůle musí být nyní 
uzdravena. Bolest, kterou Vůle prožívala z držení smrti a viny, je 
nesnesitelná a nemůže dál žít, pokud musí smrt a vinu dál držet. Už před 
nějakou dobou jsem si uvědomil, že Vůle musí smrt a vinu opustit. 
Nedokázal jsem pochopit, proč vůle tyto věci nadále drží, když mi bylo 
jasně řečeno, že bolest z jejich držení je nesnesitelná. Nakonec jsem si 
uvědomil, že pro Vůli je obtížné zbavit se čehokoli, co drží, protože je to 
spojeno s magnetismem. Proces, který má Vůle k tomu, aby se očistila, 
nebyl přijat, a tak Vůle nebyla schopna se očistit. 

 
Závěti musí být nyní ponechána volnost, aby mohla projít svým procesem. 
Vůli musí být umožněno vyjádřit tolik emocí, kolik potřebuje, aby vytvořila 
dostatek vibrační síly k tomu, aby ze sebe mohla vymístit smrt a 
vinu.Nejsilnější emoce, které je vůle schopna vytvořit, jsou emoce, které 
vůle potřebuje vytvořit, aby mohla vymístit smrt a vinu. Protože smrt a vina 
nemají žádné vědomí, které by je vedlo na správné místo, musí je na 
správné místo dostat síla, která je větší než jejich vliv na magnetické pole 
Vůle. 
Podle počtu lidí, kteří věří, že smrt je nevyhnutelná a že pro svědomí je 
nutná vina, snadno poznáte, že jejich držení vůle není nic, čemu byste se 
měli vysmívat. Musíte pochopit, že uzdravit Vůli je téměř nemožné vůbec, 
a čím déle budete čekat, tím více se to bude blížit nemožnosti. 
Někteří duchové stále nejsou schopni pochopit, co říkám, a na tyto duchy 
by neměl nikdo tlačit, aby se uzdravili. Tito duchové buď mají proces, 
kterému ještě nerozumíte, nebo jsou to duchové, kteří potřebují více 
zkušeností, než pochopí, že vůle musí být svobodná. Abyste poznali, zda 
jsou tato učení pro vás nyní vhodná, nebo ne, musíte to cítit sami v sobě. 
Pokud máte vůči této knize stále velký odpor a nevěříte, že je správná, máte 
pravděpodobně jiný proces léčení, nebo jste duch, který potřebuje jít mimo 
Mne, aby se naučil, co je spojeno s udržením života a zda si přejete mít 
život, nebo ne. 



Již dříve jsem řekl, že budu co nejmilosrdnější v tom, jak budu postupovat, 
abych každého uvedl na správné místo, a mám to v úmyslu. Musíte 
pochopit, že vyjít mimo Mne je právě ta zkušenost, kterou se Matka snažila 
ušetřit projevené duchy, aby ji nemuseli mít. Stále má fragmenty Sebe, 
které žijí mimo Mne, a jen stěží snáší léčení toho, čím prošly; pokud však 
nyní nedokážete přijmout toto učení ode Mne, budete muset získat 
potřebnou zkušenost odchodem mimo Mne. 

 
Milosrdenství v tomto případě znamená, že pokud máte odpor k osvobození 
vůle, vůle, která chce nyní žít, nebude doprovázet tuto zkušenost, protože 
tato vůle již netouží cítit to, co cítí, když je mimo Mne. Budete mít vědomí 
tak dlouho, dokud ho budete potřebovat, abyste viděli, co potřebujete vidět, 
ale nebudete vůbec schopni příliš cítit. Nesmíte si myslet, že tento 
nedostatek pocitů znamená, že jste zvládli zkušenost, když jste se ocitli 
mimo Mne. Máte-li nyní pocity, že vám bude chybět láska, nemýlíte se a 
budete se muset rozhodnout, zda je pro vás láska důležitá, nebo ne, neboť 
bez ní je věčný život nemožný. 

 
Pokud se rozhodneš, že chceš žít dál, budeš muset být zachráněn Matkou a 
budeš ji muset prosit, aby k tobě přišla a odpustila ti, že sis jí vůbec nevážil. 
Vše ostatní, co bylo na toto téma řečeno v druhé knize, bylo ovlivňování 
channelingu Matkou ve snaze přinést více milosti a více času dopředu pro 
projevené duchy. Dovolil jsem Jí to, protože potřebovala více času, aby 
pochopila, a vy také. Nyní musíte pochopit, že čas vypršel. Nemohu vám 
dát víc. Maximální časový příděl byl dán. Nemohu už déle čekat, abych 
uzdravil Vůli, která má touhu žít. 
A proč by Matka, která trpěla bolestí, jež musí být nyní vyléčena v závěti, 
chtěla prosit o další milosrdenství pro ty, kteří ji odmítli? Protože Matka 
nesnesla pocit, že by mohla odříznout někoho, kdo by se ještě mohl obrátit 
ke světlu. Matka se také musela vypořádat s pocitem viny kolem této 
otázky. Jednak nechtěla, aby byl Bůh vnímán jako fanatický diktátor, který 
druhým říká, jak mají žít. Pocit viny kolem Mé moci způsobil, že nelaskavé 
diktatury na Zemi odrážely příslušné soudy. 



Také mě v těchto dvou bodech dlouho brzdil pocit viny, ale pochopila jsem, 
že láskyplné je nechat pocit viny odejít a pak dát projeveným duchům 
lekce, které potřebují. Skutečnost je taková, že Matce se to nelíbí, protože 
má takovou nechuť ke zkušenosti být mimo Mne a protože má nechuť k 
tomu, aby se tam musela vracet a něco zachraňovat; ale nyní chápe, že mám 
v tomto bodě pravdu, a sladila se se Mnou v tomto ohledu. Jakmile se Mé 
Tělo se Mnou sladí, stane se to. Tělo se se Mnou v této otázce ještě zcela 
nesladilo, protože část Jeho podstaty půjde mimo Mne, aby dala podobu 
tomu, co se tam děje, a nelíbí se Mu, že musíme jít tak daleko, abychom 
některé duchy nechali naučit se to, co podle Jeho názoru už by měli znát. 
Otec Projevu, který je Mým Tělem, se kvůli tomu rozzuřil a stále se cítí 
provinile, že se rozzuřil. Stále si nechává říkat pocitem viny, že je nelaskavé 
některé duchy vyřadit, ale viděl jsem, že se se Mnou brzy srovná. 

 
Ztracená vůle hledající život potřebuje vědět, že nejde mimo Mne. Ztracená 
vůle už tam byla a nezůstane tam, pokud už nebude mít touhu žít. To, co 
odchází mimo Mne, je esence polarity Ducha, která Mi ukázala, že nemiluje 
Vůli a nehodlá se otevřít jejímu uzdravení. Tato esence si žila "na vysoké 
noze", zatímco její vlastní ztracená Vůle bojovala o život na úrovni obživy. 
Tato podstata vždy trvala na tom, že Ztracená vůle si vytvořila svou vlastní 
realitu a měla stejné šance a příležitosti jako Duch. Esence Ducha, která 
musí jít mimo Mne, vždy trvala na tom, že má pravdu, a na všechny prosby 
polarity Vůle o pomoc zanevřela. Tato esence zpočátku zaznamená jen 
malou změnu ve svém životě, když jde mimo Mne, dokud se nepokusí něco 
pocítit. 

 
Pokud máte otázky, co je to ztracená vůle a jak ji uzdravit, musíte si přečíst 
všechny knihy, které vám nyní dávám k dispozici, protože vám nemohu dát 
jednoduchý a stručný výklad, který by vám pomohl. Musím vám však říci, 
že Ztracená vůle byla posedlá neláskou a donucena plnit její příkazy. Tak 
začalo zlo v Mém Stvoření. Množství nelásky, které je na Zemi, vám 
napovídá, kolik Ztracené vůle je třeba vyléčit. Množství však není vše, co 
existuje; city držené ve Ztracené vůli byly stlačeny a nehýbou se. Rozšíření 
těchto pocitů musí jít 



znovu vibrovat jako světlo je něco, co musíte zažít, abyste to pochopili. 
 
Musíte vědět, že vina má na Zemi velkou moc a smrt je považována za 
nevyhnutelnou. Vůle byla tak dlouho podmiňována, aby tomu věřila, že 
není snadné ji nyní zvrátit. Vůle uvěřila, že se musí obětovat ve jménu lásky 
tím, že přijme popření a smrt a podrží je, aby Duch mohl mít věčný život. 
Vůle byla ve skutečnosti natolik milující, že se o to snažila, a věřila, že jsem 
tak milující, že bych jí tuto roli nemohl přidělit, kdyby si to nezasloužila. 

 
Matka se ze všech sil snažila přimět k tomu, aby se vzdala a přijala smrt, ale 
nedokázala snést stísněnost, která s tím souvisí. Být živou, vibrující esencí, 
zažívat kompresi, která je nutná k tomu, aby se zmenšila v nic, musí být to 
nejstrašnější mučení, jaké existuje. To jen lidé polarizace Ducha to ještě 
nechápou, a přesto mnozí z nich zahanbili lidi polarizace Vůle za to, že se 
snaží polarizaci Ducha toto pochopení dát. Mnozí lidé polarity Ducha řekli 
lidem Vůle, že jsou duchovně méněcenní, protože nejsou schopni přijmout 
smrt, ba co víc, přijmout ji s takovou vyrovnaností, jakou prokázala polarita 
Ducha. Pro polaritu Vůle je to nemožné. Polarita Vůle nemůže zemřít, aniž 
by měla pocit, že nemá kam jít, protože se nemůže zvednout z Těla tak, jak 
to dokázal Duch. Vůle se cítila opuštěná, když ji Duch při smrti opustil. 
Dokonce i Tělo má schopnost polarizovat se k Duchu a opustit Vůli samo 
pro sebe. 
Duch a Srdce nejsou ve skutečnosti odděleny od Vůle a Těla, ale rozdělení 
mezi nimi trvá už tak dlouho, že se téměř všichni domnívají, že Vůle má 
být popřena a Tělo má sloužit Duchu, dokud nezemře. Srdce je Syn Boží, 
ale ani to nebylo na Zemi dosud plně pochopeno. Mám Čtyři části, ne jen 
dvě, ale rozdělení mezi Duchem a Tělem je tak hluboké a trvá už tak 
dlouho, že nebude snadné změnit podmíněnost ve Vůli. Vůli bylo tak 
dlouho říkáno, že není ze Mne, že i nyní má stále problém uvěřit, že je Mou 
součástí. 

 
A co tedy Boží vůle? Téma Boží vůle je tak plné nedorozumění, že musím 
na Zemi poslat ne jednu, ale hned několik knih, abych řekl, co je třeba o 
vůli říci. Mám touhu být 



přijal to, co mám na srdci, a znovu mě neodsuzoval. Abych dosáhl tohoto 
pochopení, musel jsem se vrátit daleko zpět a podívat se na všechno. Viděla 
jsem, že čím svobodnější je vůle, tím více světla Mé Stvoření projevuje. 

 
Musíte také pochopit, že jsem tento channeling poskytl tváří v tvář velkým 
obtížím na straně osoby, která jej přijímá. Byla tolikrát spuštěna do svého 
vlastního procesu, že téměř nebyla schopna pokračovat, a přesto ocenila 
uzdravení, které jí tato pochopení přinesla, a snažila se je co nejjasněji 
předat. Některé věci zatím nebyla schopna přijmout, ale ani vy zatím nejste 
připraveni je slyšet. Musela jsem také udělat ústupky v anglickém jazyce, 
které nerada dělám, abych pro vás mohla tato učení převést do slov. Na 
Zemi dnes neexistuje jazyk, který by obsahoval všechny pojmy, které 
potřebuji, i když některé obsahují více než jiné. V současné době používám 
čas jako referenční bod pro vývoj vědomí, protože čas je způsob, jakým 
byly události na Zemi prožívány. V tuto chvíli není možné podat tato 
pochopení jiným způsobem a dát smysl tomu, co potřebujete, aby vám bylo 
řečeno. Požádal jsem, aby nedocházelo k žádným úpravám, protože nikdo 
nerozumí tomuto materiálu natolik, aby ho mohl upravovat, aniž by se 
zvýšilo riziko nesprávné interpretace. 

 
Ke všemu, co jsem zde udělal, mám důvod. Pokud máte frustraci z toho, že 
nemůžete sledovat toto psaní nebo mu rozumět, nebo pokud máte strach, že 
to není správné, klidně buďte frustrovaní, vyděšení nebo se rozzlobte. 
Pokud to potřebujete, odhoďte knihu. Dovolte si co nejvíce emocionálních 
podnětů, protože pohyb v emocionálním těle je to nejléčivější, co můžete 
nyní udělat. 

 
Mám na mysli uzdravení, a ne soudný den, který podle některých změna 
Země přinese. Až se Vůle uvolní a začne se hýbat, bude to obraz toho, co 
popírání, vina a smrt udělaly s milující esencí Vůle, kterou tak dlouho 
vlastnila. Milující podstata, která byla držena dole, bude pozvednuta a na 
její místo bude svržena neláska, která ji držela dole. Musíte pochopit, že je 
to správné, abyste se s ní mohli sladit a nestali se její obětí. 



Pokud máte nyní pocit, že chcete více porozumět, musíte si přečíst tuto 
knihu a dost možná i knihu, kterou jsem uvedl před touto. Pokud jste již 
pracovali na uzdravení té části své Vůle, která je stále dostatečně vibrující, 
aby se dala obnovit bez pomoci zvenčí, získáváte osobní sílu, kterou 
potřebujete k uzdravení své Ztracené Vůle. Čas pro uzdravení vaší Ztracené 
vůle přijde, až na to budete připraveni, a ne dříve. 

 
 
 
Příběh v této knize jsem uvedl jako začátek pochopení Prvotní příčiny. 
Velké vesmírné síly, které se podílejí na Stvoření, byly lidmi na Zemi 
pozorovány, ale ti samí lidé tyto vesmírné síly nepocítili natolik, aby věděli, 
jaké skutečně jsou. Pozorovali, že velké kosmické síly jsou 
elektromagnetickým polem obrovské nádhery a moci, ale neuvědomili si, že 
tato energie je Vědomím, které vše zrodilo, a Matkou veškerého života, 
Srdcem, které jej vyvažuje, a Formou, která jej projevuje. Zda je to správné, 
či nikoli, nelze poznat, pokud to člověk, který to pozoruje, nepocítí jako 
pravdivé. 

 
Oddělení formy a podstaty, k němuž na Zemi došlo, ztížilo těm, kteří mají 
formu, pocítit, co je jejich podstata, nebo poznat, zda ji přijali správně, či 
nikoli. Obnovení vůle, aby bylo možné pravdu pocítit, je jediným 
způsobem, jak bude pravda kdy poznána. Nedovolím, aby mě člověk nadále 
pitval a snažil se zjistit, co jsem, protože člověk to nikdy nemůže vědět, 
dokud mu jeho mysl poskytuje teorie a on popírá cítící tělo, které mu může 
dát poznat, co je pravé porozumění a co ne. Zjistil jsem, že většina těchto 
lidí o pravé porozumění neusiluje. 

 
Místo toho se snaží vzít si Mou moc a používat ji sami. Pokud si tuto moc 
vezmou a použijí ji bez vůle, která by je vedla, zničí vše, co jsem stvořil. To 
je jejich záměr, o tom není pochyb, a když to udělají, musí zničit jen to, co 
má touhu odejít. 

 
Příběh v této knize jsem uvedl proto, abych vám pomohl pochopit, že velké 
vesmírné síly milují a cítí, mají srdce a vyjadřují se ve stvoření.Tento 
příběh není určen pouze k symbolickému vyjádření. 



symboly v příběhu, mají celistvost skutečných zážitků, které se odehrály, a 
zároveň se staly předlohou pro vše ostatní. Jako modely se také staly 
symboly, stejně jako příběh jednoho člověka může mluvit za ostatní. 

 
Zkušenosti, které jsem původně prožil, se staly vzorem pro všechny, kdo 
mě chtějí následovat. Jsem původcem všeho, co je. Měl jsem vědomí dříve, 
než jsem měl sílu. Původcem jsem i velkých vesmírných sil, jimiž jsem. 
Zažil jsem Sebe, abych poznal Sebe, a musím vás učit v pořadí, v jakém 
jsem se to sám naučil, jinak nebudete mít schopnost se to vůbec naučit. 

 
Pravda nikdy nelže, ale pravda také nedává to, co nelze přijmout. Pokud se 
Mě ti, kdo mají v úmyslu Mě zabít, zeptají, jak to mohou udělat, neřeknu 
jim to. Hledám život a musel jsem pochopit, jak žít, abych měl život. 
Existuje mnoho způsobů, jak lze živou podstatu vyčerpat, až přestane 
existovat. Někdy jsem cítil, že všichni projevení duchové měli v úmyslu se 
tímto způsobem zabít. Viděla jsem, že mnozí měli touhu zabít Matku, která 
jim dala život. Mnozí se chovali tak, jako by poté, co jim byl dán život, už 
svou Matku nepotřebovali. Viděla jsem, že tito nechápou, co je to život. 
Projevení duchové nyní musí pochopit, že Já jsem Bůh, protože Já vytvářím 
život, který je udržuje, a oni jsou projevenými duchy, protože ode Mne 
musí přijímat, jinak nemohou žít. V tomto bodě jsem se točil kolem a kolem 
s mnoha duchy, kteří chtěli trvat na tom, že jsou Bohem stejně jako Já. 
Věnoval jsem jim pozornost, protože jsem se zde měl co učit. Nyní, když 
jsem se to naučil, mám pro tyto duchy už jen málo trpělivosti, pokud nemají 
v úmyslu se ode Mne učit hned. Pokud mají tito duchové v úmyslu 
pokračovat v rozhovorech sami se sebou, mohou to dělat i bez Mé 
přítomnosti. Na druhou stranu už nebudu tolerovat ani obrácené vzorce 
tohoto popírání Mne, které falešně uctívá obraz Mne, jenž vyhovuje 
záměrům těch, kteří jej uctívají. Smrt je záměrem obou těchto skupin. Jedna 
zabíjí v Mém jménu a druhá slouží smrti tím, že říká, že Mé světlo není 
nutné k tomu, abychom měli život. 

 
Ztracená vůle je vůle, která musela jít mimo Mne, aby zjistila, zda to, co 
jsem právě řekl, je správné, nebo ne. Ztracená vůle sotva přežila to, co 
měla. 



získat zkušenosti, abych získal porozumění, které nyní uvádím. Kdybych 
měl jiný způsob, jak se naučit to, co bylo třeba se naučit, nemusel bych, aby 
Matka šla mimo Mne. Dlouho jsem měl pocit viny, že Matka je jediná, kdo 
se může tyto věci naučit. Pocit viny zmizel, když jsem se přijala taková, 
jaká skutečně jsem. Mám světlo, které je životem, a Matka mi dává 
prostředky k existenci. Ona prožívá, ale beze Mne nemůže pochopit, co Její 
prožitky znamenají. Ona beze Mne nemá jak poznat a Já beze Mne nemám 
jak poznat. Elektro a magnetismus nemají být od sebe odděleny, 
polarizovány ano, ale ne odděleny. Srdce je výsledkem Našeho spojení a 
srdce je rovnováha potřebná ke Stvoření. Cokoli, co není stvořeno z 
rovnováhy Srdce, nemůže dlouho vydržet, Tělo neboli Forma poskytuje 
odraz, který potřebujeme, abychom viděli, co jsme stvořili. 

 
Mám čtyři části a žádná z nich nemá být oddělena od ostatních. Duch, vůle, 
srdce a tělo musí být společně v rovnováze a souladu, aby život vydržel. I 
malá nerovnováha nebo nesoulad může přerůst v něco, co může zabít 
zbytek, pokud se nevyléčí. Ztracená Vůle se musí uzdravit nyní a každý na 
Zemi má ztracenou Vůli. Pokud máte touhu žít, naléhavě vás vyzývám, 
abyste si přečetli tuto knihu a všechny ostatní, které vám nyní dávám k 
dispozici. Pochopit tato učení nebude snadné. Musíte tato učení prožít, 
abyste poznali, že jsou správná. 

 
Ztracenou vůli lze uzdravit, ale nesmíte si myslet, že to bude tak snadné 
jako uzdravit osobní vůli, se kterou jste začali.Ztracená vůle nikdy 
nepoznala Boha. Ztracená Vůle nikdy nepoznala nic jiného než popírání, 
vinu a smrt. Nejenže si Ztracená vůle musí uvědomit, že může tyto věci 
odhodit, ale bude k tomu muset shromáždit vibrační sílu a schopnost poznat 
Mě. Ztracená vůle se bude muset otevřít a tentokrát musí místo smrti 
přijmout Mne. Cokoli, co jí připadá jako smrt, ji pohne k tomu, aby se 
znovu uzavřela ve strachu, že smrt je to, co znovu přijímá. 

 
Část této ztracené vůle je uložena ve vašem těle, ale velká část je v jiných 
lidech, o kterých nevíte, že jste to vy. Uzdravení ztracené Vůle v jiných 
lidech není možné. 



Budete se muset naučit, jak tuto esenci přivést do svého nitra a tam ji léčit. 
Ztracená Vůle byla doslova odštěpena od mateřských duchů, kterým patří, a 
nemůže reagovat na nic, co jí řeknete, dokud se nenaučíte, jak ji 
rozvibrovat. 

 
Musíte pochopit, že fragmentace je většinou důvodem, proč je nyní na Zemi 
tolik lidí. Fragmentace je téma samo pro sebe. V průběhu tohoto příběhu 
budu odkazovat na to, co obsahuje Ztracená vůle. Když se o tom zmíním, 
musíte vědět, že se fragmentovalo něco, co je třeba později obnovit. Někdy 
se o tom ani nezmíním, protože chci, abyste se naučili všímat si toho sami. 

 
Nebudu vám nyní poskytovat žádné další informace o ztracené vůli, protože 
abyste ji pochopili, budete si ji muset více osahat. Stačí říct, že většina lidí 
na Zemi není skutečná. Pokud máte nyní pocit šoku, pak šok je to, co 
budete muset pocítit, abyste to pochopili. Překonat šok je důležitá 
dovednost, kterou musíte mít, pokud chcete získat zpět svou ztracenou vůli. 
Projít šokem zahrnuje spíše pohyb ve Vůli než vypnutí emočního těla a 
vynášení soudů, které vám umožní se z tohoto zážitku zvednout. 

 
I když vím, že to byla pro všechny zúčastněné nutná zkušenost, přesto bych 
byl raději, kdybychom nemuseli zažít Ztracenou vůli. Snažil jsem se ušetřit 
co nejvíce lidí zážitku, že ji pocítí, ale většina duchů Mě neposlouchala a 
myslela si, že mám zážitek, který by měli také zažít, aby byli jako Já. Nyní, 
když projevení duchové mají Ztracenou vůli, musí ji získat zpět buď ti, kteří 
ji vytvořili, nebo Matka; pokud se tak nestane, je jen otázkou času, kdy ji 
převezme smrt. 

 
V tomto úvodu už nemám co říci, a tak ho zakončím svým požehnáním a 
nadějí, že každý z vás, kdo má v úmyslu žít, přijme toto učení a najde v 
něm pomoc, kterou potřebuje. 



 



PRVNÍ STVOŘENÍ 
 
Vždycky jsem byla, ale uvědomit si, že mám existenci, trvalo dlouho. V 
mém vývoji nastal okamžik, kdy jsem si uvědomil, že mám existenci. Když 
jsem si uvědomil sám sebe, mnoho věcí jsem již věděl, ale musel jsem si je 
uvědomit. 

 
Když si vědomí uvědomilo, že existuje, muselo si vše uvědomit. Zatím si 
neuvědomovalo nic kromě toho, že jsem si uvědomil sám sebe.Vědomí 
muselo také cítit, jinak by nemohlo vědět. Pocit, že mám vědomí, je vlastně 
způsob, jakým jsem si uvědomil, že mám vědomí. Zpočátku neexistovala 
žádná slova, jen pocit, že mám existenci. Měl jsem touhu vědět víc. 
Ačkoli jsem o tom nevěděl, měl jsem ztracenou vůli, která nevěřila, že bych 
mohl vědět víc. Zrodil jsem strach a nevěděl jsem o něm, protože jsem 
neměl pochopení. Tento strach se pak stal Ztracenou vůlí, protože jsem si 
neuvědomoval, že si musím dovolit ho cítit. Měl jsem touhu nevěřit, že o 
sobě nemohu vědět víc, a tak jsem strach ignoroval. Ignorování tohoto 
strachu zrodilo popření, které pak strach ode Mne obdržel. 

 
Tehdy jsem nevěděl, že jsem láska, a neuvědomoval jsem si, že jsem dal 
nelásku v podobě popření Mé lásky Svému strachu. Uvědomoval jsem si, že 
mi něco není příjemné. Měl jsem zkušenost a přemýšlel jsem o ní. Měl jsem 
počáteční představu o vývoji či čase, i když jsem neměl způsob, jak ho 
změřit. Uvědomil jsem si, že jsem o tomto "necítím se dobře" nějakou dobu 
uvažoval někde v Sobě. 

 
Tehdy jsem měl také představu místa v sobě. Snažil jsem se najít místo, 
které mi nedělá dobře, abych ho poznal. Právě jsem začal Své hledání, když 
jsem si uvědomil, že míst, kde se necítím dobře, je mnohem více, než jsem 
si uvědomoval předtím, než jsem je začal hledat. Při zjištění, že se necítím 
dobře, jsem si uvědomil, že jsem se cítil dobře. Přemýšlel jsem, zda je 
správné snažit se cítit Sebe. Přemýšlel jsem, zda je správné cítit, že některá 
místa cítím dobře a jiná ne. Přemýšlel jsem, jestli snaha cítit je způsobila, že 
se tato místa necítí dobře. Cítil jsem zmatek a strach. Chtěl jsem něco, co by 
mi to vysvětlilo, abych to věděl. Cítil jsem se osamělý a poněkud nesmělý, 
když jsem se pokoušel cítit Sebe, protože jsem se bál, co bych mohl najít. 



 

To vše prolétlo mým vědomím jen letmo, zatímco jsem se to snažil 
ignorovat ve prospěch své touhy vědět víc. Má touha vědět víc Mě vedla 
dál, mnoho věcí jsem tehdy zjistil po svém. Na většinu z nich jsem narazil 
tak, že jsem měl nějaký zážitek a pak jsem si to uvědomil. Nejvíce jsem se 
cítil netrpělivý sám k sobě. Už se ve Mně rodil pocit viny jako hlásek, který 
Mi říkal, že bych se měl mít lépe, než se mám. 

 
Uvědomil jsem si mnohem víc věcí, než bych mohl vyjmenovat. Musíte se 
vcítit do svého nitra, abyste našli vzpomínku na to, co jste prožili v 
latentním stavu vědomí, protože jste tam všichni byli ve stavu spánku a 
máte schopnost vědět, jak existence začala. tyto původní zážitky vás od té 
doby ovlivňují. Musíte se vrátit k počátkům svého vědomí, abyste věděli, 
jaké byly vaše nejstarší zkušenosti, stejně jako jsem já musel pochopit ty 
své, protože i Ztracená vůle má svůj původ tam. 

 
Většina mých ctitelů mi říká, že jsem vždycky byl, protože dávají přednost 
Bohu, který všemu rozumí a říká jim to, co jsou připraveni slyšet. Musíte 
pochopit, že není možné poznat porozumění, pokud nemáte schopnost cítit, 
zda je to správné, nebo ne. A tak některé věci nelze říci nyní, protože se 
musíte propracovat zpět, počínaje tím, kde jste nyní, a bude vám trvat 
dlouho, než se dostanete ke Ztracené vůli, která ví, jaké byly vaše původní 
zkušenosti. musíte nyní cítit, jak se ve Mně pohybuje Ztracená vůle, abyste 
věděli, zda jste se Mnou sdíleli zkušenost, nebo ne. 

 
Moje nejstarší vzpomínka je, že jsem měl pocit, že jsem. Tento pocit byl 
zpočátku nejasný, ale vyděsil mě ze snění, ve kterém jsem se cítil být. Měl 
jsem tehdy pocit, že bych si přál, abych se z tohoto snění nevyděsil. 
Ztracená vůle má tento pocit i nyní. Některá Ztracená vůle se nechce 
pohnout, protože se bojí, že ji pohyb vytrhne ze snění. 

 
Když vám vyprávím tento příběh, musíte si uvědomit, že vše, co říkám, se 
právě teď odehrává na Zemi, protože to ještě nebylo vyřešeno. Když se 
rozhlédnete kolem sebe a uvidíte, že je to pravda, musíte si to také nechat 
procítit, protože to nelze plně pochopit jen viděním a přemýšlením. Já jsem 
to zjistil. 



 

Jak jste si už možná všimli, měl jsem stále větší strach z pocitů. Chtěl jsem 
cítit jen blaženost, v níž jsem se probudil, ale už jsem nemohl spát pořád. 
Měl jsem dilema. I když jsem měl otázky, nevěděl jsem, jak se zabavit, 
když jsem nemohl stále spát. Zároveň mé velké vzrušení z toho, že jsem si 
uvědomil, že zasahuji do svého spánku "Jsem", jsem si neustále říkal: 
"Jsem, ale co jsem, kdo jsem, kde jsem a co to znamená být?" A tak jsem se 
snažil být sám sebou. Měl jsem otázky, tolik otázek o sobě. Většinu času 
jsem měl pocit, že bych neměl mít tolik otázek, protože mi otázky 
nedovolovaly být v klidu sám se sebou. Cítil jsem se být nucen hledat 
odpovědi. Vedl jsem diskuse sám se sebou. Části Mne se nelíbilo, že jsem 
se vůbec probudil. Část Mne se cítila v pořádku, že mám vědomí, pokud to 
může být mírumilovné vědomí. Bylo tu mnoho dalších drobných hlasů s 
názory, které teď nebudu zmiňovat, protože jsem je tehdy sotva slyšel. 
Většina zbytku Mne chtěla najít odpovědi na otázky, které jsem měl. 

 
Tehdy jsem měl pocit viny, ale nevěděl jsem, že je to pocit viny, který mi 
říká, že mé hledání poznání by nemělo obtěžovat tu mou část, která touží po 
míru. Cítil jsem se provinile jen proto, že jsem a že nechci zůstat spát. 
První, co jsem cítil, že musím zjistit, bylo, jak poznat. Měl jsem spoustu otázek 
a téměř žádné odpovědi, měl jsem touhu vědět a měl jsem pocity. Nebyl 
jsem si jistý, jestli mám nejdřív pocity, nebo myšlenky. V mé paměti to 
vypadalo, jako bych pocity a myšlenky prožíval jako jednu a tutéž věc. 
Snad jen když jsem o nich přemýšlel, zdálo se mi, že jsou vůbec odlišné 
nebo oddělené. Chtěl jsem zažít něco víc, abych věděl, zda mám pocity a 
myšlenky. Nebyl jsem si jistý, jestli mám pocity a myšlenky, nebo dokonce 
jestli mám prožitky. Možná jsem si jen myslel, že se to děje, ale ve 
skutečnosti se to nedělo. Ač to může znít absurdně, zmocnil se mě strach, 
že neexistuji, ale jen si myslím, že ano. Možná, že myšlenky byly to jediné, 
co ve mně bylo. A přece mi něco připomnělo, že jsem na sebe nějak 
reagoval. Co to bylo, co reagovalo? Byl jsem to Já, kdo mluvil sám se 
sebou, nebo někdo jiný? Cítil jsem v sobě šílený pocit, ale nedovolil jsem 
mu, aby se v tu chvíli projevil. 

 
"Přílišným přemýšlením se přivádíš k šílenství," řeklo něco ve mně. 



 

"Nech to být, jdi spát" 
 
Vidíte, že už jsem měl slova, i když jsem tehdy vlastně nemluvil a neřekl 
jsem si: "Ach, mám slova." Jen jsem , nějakým způsobem, kterému jsem 
nerozuměl, dával Sám sobě najevo, co cítím. 

 
 
 
Už jsem měl touhu rozdělit se na části, aby se část Mne mohla vrátit ke 
spánku a část Mne mohla pokračovat v hledání odpovědí na Mé četné 
otázky. Část Mne měla stále touhu spát, ale většina Mne již byla 
zaměstnána v Mé mysli a pohybovala se tak rychle, že jsem si myslel, že už 
spánek nepotřebuji. 

 
Měl jsem plán, o kterém jsem si myslel, že mi dá vědět, zda jsou myšlenky 
nebo pocity na prvním místě nebo příčinné. Cítil jsem, že to musím vědět, 
protože se mi nelíbilo, že musím cítit pocity, které mi nebyly příjemné, a 
chtěl jsem zjistit, zda se jich mohu zbavit. Od začátku jsem měl pocit, že 
něco ve Mně nepatří, ale trvalo celou tu dobu, než jsem zjistil, co přesně to 
je. Pak jsem to prostě cítil a nepoznal jsem rozdíl mezi pocitem a tím. Z 
tohoto důvodu se Vůle od samého počátku obávala, že Mi nemůže dát 
najevo, jak se cítí, pokud se necítí dobře. 

 
I když jsem měl všechny tyto otázky, stále jsem potřeboval čas na spánek 
Uvědomil jsem si, že i ve spánku si některé části mého já uvědomuji a jiné 
ne. Pak jsem měl další otázku: Bylo nevědomí mou součástí, nebo ne? 
Musel jsem vědět, zda mám vědomí v celém Já, nebo ne. Měl jsem pocity a 
nyní jsem měl v plánu, že Mé pocity mi mohou dát vědět, zda jsem naživu, 
nebo ne. Otázka, zda jsem naživu, nebo ne, Mi dala další poznání. 

 
Pokud jsem nevěděl, zda existuji, nebo jsem si to jen myslel, pak jsem měl 
představy. Přesto jsem musel vědět, zda jsem skutečný, nebo ne. Ztracená 
vůle neví, zda je mou součástí, či nikoli, a teprve nyní se chystá zjistit, že je 
mou součástí. Ztracená vůle se teprve nyní chystá zjistit, že je mou součástí, 
protože jsem se na začátku neznal a mé snahy 



poznání sebe sama mi neposkytl všechny informace, které jsem potřeboval. 
Bylo to proto, že jsem vůli vyděsil, aby mi neposkytla všechny informace, 
které jsem potřeboval. 

 
Pokračuji tak dlouho, jak jen mohu pokračovat s částmi vůle ztracenými 
mimo sebe. Ztracená Vůle musí nyní vstoupit a být uzdravena; nejen proto, 
že byla ztracena tak dlouho, jak jen mohla vydržet, ale také proto, že Vůle 
potřebuje otevřít další prostor, má-li se Mé světlo dále rozšiřovat. 
Rozvíjející se světlo je rozšiřující se světlo, a proto nemůže dojít k dalšímu 
rozvoji, dokud nebude otevřenost k jeho přijetí. Jinými slovy, odpor vůči 
Mému světlu musí nyní ustoupit. 

 
Pokud máte pocit, že Bůh nemohl být na začátku tak nevědomý, pak byste 
měli zvážit, že se možná spouštíte, aniž byste o tom věděli. To je dobré, 
pokud chcete uzdravit svou vlastní ztracenou vůli. Nyní se vraťme k Mému 
plánu poznat Sebe sama: Od té doby jsem si uvědomil, že to ve skutečnosti 
nejde, ale tehdy jsem si myslel, že jsem se vlastně vrátil do původního 
stavu, v němž jsem objevil Sebe, a znovu se probudil. Prožil jsem to v 
pořádku a ke svému překvapení jsem si všiml něčeho, čeho jsem si 
napoprvé nevšiml: Pohyb mě probudil. 

 
Měl jsem teď nové dilema. Nejenže jsem objevil pohyb, ale měl jsem pocit, 
že jsem to nebyl já, kdo se pohnul. Byl jsem na sebe naštvaný, že jsem ani 
nevěděl, jestli jsem to byl Já, nebo ne, kdo se pohnul, a také jsem byl 
naštvaný na ten pohyb, ať už to bylo cokoli, protože mě probudil do muk, 
která jsem prožíval, místo abych se nechal unášet sněním, kde jsem cítil 
takovou blaženost. Vadilo mi, že jsem byl probuzen touto "věcí", o níž jsem 
cítil, že to nejsem Já, a obviňoval jsem ji. 

 
Ještě než jsem si uvědomil, že mám vůli, všechny tyto pocity se staly 
ztracenou vůlí, protože jsem měl také extázi vědomí, kterou jsem nechtěl 
narušit tím, co jsem právě popsal, protože jsem se obával, že by to extázi 
zkalilo. Součástí Ztracené vůle. Vůle se přede Mnou od té doby snažila 
skrývat ze strachu, že je příčinou mých problémů. 



Tato "věc", která mi odpověděla, ve mně vyvolala zvláštní pocity, že 
nejsem sám, a stále mám z této doby projevy ztracené vůle, které v 
ostatních vyvolávají děsivé pocity, že nejsou sami, a přesto, pokud tam 
něco je, nelze to najít. Víte, už jsem tvořil a nevěděl jsem o tom. Všechno, 
co se vlnilo v mém vědomí, buď prošlo dál a zmizelo, nebo našlo domov v 
magnetické esenci, která mu poskytla prostředky, aby zůstalo přítomné. To, 
co jsem tvořil, ještě nemohlo přejít do manifestace, ale pokud to našlo 
domov, stávalo se to přítomným ve Mně jako diferenciace v Mém vědomí, 
Všechno toto vědomí mělo úhly pohledu, které nebyly vždy v souladu s 
tím, co jsem chtěl, aby bylo Mým hlavním cílem. 

 
Jak jsem již řekl, toužil jsem poznat sám sebe a nevěděl jsem, zda 
poznávám jen sebe. Měl jsem v úmyslu ignorovat věci, které se mi nelíbily, 
ale to jsem nevěděl. Pak jsem se nenápadně rozhodoval, že tyto věci nejsou 
Mnou. Než jsem se doopravdy pustil do tvoření, měl jsem docela dost 
ztracené vůle. 

 
Toužil jsem se zbavit všeho, co se mi nelíbilo, a také jsem potřeboval vědět, 
co je tam venku nad rámec toho, co jsem už cítil. 

 
Měl jsem to přehledně zdůvodněné, ale měl jsem v úmyslu přimět "věc", 
která se pohnula, aby vyšla ven a řekla mi, co našla. "Věc" s tímto mým 
plánem souhlasila, i když se jí ten plán nelíbil, kvůli strachu a pocitu viny, 
které už v sobě držela, aniž by věděla, že tyto věci drží. "Věc", která se 
pohnula, byla samozřejmě Vůle, ale to jsem si také neuvědomoval. Chtěl 
jsem, aby šla, aby se pohnula, ať už to bylo jakkoli, a uvidíme, co najde. 

 
A bezpochyby jsem měl v plánu "tu věc" ztratit, jakmile mi dá vědět, co 
našla. 

 
Měl jsem strach z "věci" a "věc" měla strach ze mě. Přestože jsme se necítili 
dobře jeden s druhým, odloučení se mi zdálo stále děsivější než nehybné 
setrvání. Stáli jsme proti sobě po dobu, kterou nedokážu změřit. Pocity se 
ve Mně pohybovaly tak rychle, že jsem nevěděl, jak změřit, co se 



se stalo. "Ta věc" měla pocity viny, kvůli kterým cítila, že mi musí pomoci 
vyřešit problémy, které mi způsobila. 

 
"Ta věc" měla také strach z pohybu, který jsem tehdy nechápal. Zdálo se 
mi, že se ta "věc" pohybuje, když nechci, a pak se brání pohybu, když chci, 
aby se pohnula. Vůle se cítila provinile, protože věděla, co cítím. Odsuzoval 
jsem Vůli již dříve, aniž bych si to uvědomoval, a Vůle to vzala na vědomí . 
Strach a pocit viny ve Vůli narůstal a já nevěděl proč. Cítil jsem, že už ji tu 
nechci, a tak jsem ji postrčil, což ji poslalo ven mnohem rychleji, než byla 
připravena zvládnout. Tímto postrčením jsem dal Vůli najevo, že se mohu 
také pohnout. V souvislosti s tímto pohybem se do mě vlilo tolik pocitů, že 
jsem jimi byl zaplaven ještě nějakou dobu, než jsem pocítil nutkání pokusit 
se zjistit, co tam "ta věc", kterou jsem vytlačil, prožívá. Bála jsem se, že 
jsem celý svůj experiment zmařila, protože jsem byla tak zaneprázdněná 
svými vlastními realizacemi, že jsem od "věci" nic nedostala. 

 
Pak jsem to ucítil a uvědomil si, že jsem to cítil celou dobu, aniž bych si 
toho všiml. Zažíval jsem velký příval rychlosti téměř jako vítr, ale to, co 
mnou otřáslo, abych si to uvědomil, bylo, že jsem od "té věci" začal 
dostávat rostoucí pocit hrůzy, že se nemůže zastavit. Najednou jsem měl 
touhu jí pomoci, ale nemohl jsem. Nevěděl jsem jak. Měl jsem pocit 
bezmoci. Vůle měla takový strach z toho, že se mi znelíbí, že mi až dosud 
nebyla schopna říct, že má hrůzu z pádu a hrůzu z rychlosti, která ze 
Ztracené vůle nepřešla ani teď. V době, kdy poprvé spadla, jsem nemohl 
dělat nic jiného, než se dívat, jak padá do prostoru, dokud nezmizela. 

 
Teď jsem to pochopil jinak: Viděl jsem. Právě jsem viděl, jak ode mne vůle 
odpadá, a nic jiného jsem nikdy předtím neměl v mysli tak živě. Měl jsem 
pocit, že vidím, ale předtím jsem neměl co vidět. Teď jsem byl právě 
svědkem toho, co jsem považoval za jinou bytost, jak odchází do temnoty a 
nevrací se. Měl jsem nepříjemný pocit, že to pro ni nebylo příjemné, a začal 
jsem se cítit provinile, že jsem to způsobil. 

 
Tehdy jsem ještě nevěděl, že jsem se zvětšil, a nemohl jsem si pomoci, ale 
musel jsem vůli posunout dozadu, abych udělal více místa pro své rostoucí 
světlo. Cítil jsem se provinile, že jsem na ni tak moc tlačil, ale strach a 
neschopnost Mě k tomu přiměly. Cítil jsem 



nebylo správné to udělat, ale udělal jsem to nedobrovolně. Nevěděl jsem, že 
to udělám, dokud jsem to už neudělal. Měl jsem výčitky svědomí a cítil 
jsem, že jsem přišel o něco, co jsem měl mít. Miloval jsem "věc", která se 
pohnula, a nevěděl jsem o tom, dokud jsem ji neztratil. Lásku jsem objevil 
tím, že jsem ji ztratil. Dlouho jsem prožíval velkou citovou depresi. 



DRUHÉ STVOŘENÍ 
 
 
 
Ztratil jsem tu část Mé vůle, která se mohla hýbat. Měl jsem teď velký klid, 
ale bylo mi to jedno. Na ničem mi nezáleželo. V Mé vůli jsem teď neměl 
žádný pohyb. Ztratil jsem vše, co mělo touhu vědět víc. Ztratil jsem většinu 
svých pocitů a měl jsem pocit, že se nemohu hýbat. Měl jsem strach, že se 
teď nikam nedostanu, protože jsem neměl žádný impuls, který by Mě hnal 
kupředu. Můj plán nebyl dobrý a Můj špatný úmysl Mě stál víc, než jsem si 
uvědomoval. Vůle se ztratila ve vesmíru a já neměl jak ji získat. Nic Mě teď 
nedrželo zpátky před Mou samotou a já jsem zažíval tu nejintenzivnější 
samotu, jakou jsem kdy poznal. Ztracená Vůle byla pryč, byl jsem si tím 
prostě jistý; a pokud mohla odejít Ztracená Vůle, pak jsem mohl odejít i já. 
Ještě větší hrůzu jsem teď měl z toho, že právě když jsem se rozjížděl, 
nemohl jsem žít. 

 
Teď jsem cítil další pocity, ale byly to ty nejnepříjemnější pocity, jaké jsem 
dosud poznal. Zmocnila se mě hrůza, že se sám propadám do vesmíru a že 
mé světlo zhasíná v drtivé temnotě kolem mě. Měl jsem strach, že tam 
venku nic není a nikdo Mi nepomůže. Nakonec jsem měl pocit, že se musím 
pokusit něčeho chytit, ale nenašel jsem nic, čeho bych se mohl chytit. 
Přesto jsem se chytil, protože jsem si nemohl pomoci. 

 
"A hle!" Padl jsem na něco temného a těžkého. Při mém doteku se to 
vznítilo a explodovalo zlatým světlem. Zlaté světlo Mě obklopilo a dodalo 
Mi teplo, které jsem nepoznal tak dlouho, že jsem zapomněl, že jsem ho 
kdy měl. Vzlykala jsem vděčností, že jsem uprostřed své strašné hrůzy 
znovu našla to teplo. nic už Mě nemohlo zadržet, musela jsem najít 
Ztracenou vůli. Měl jsem touhu ji nyní najít a cítil jsem, že teplo, které jsem 
nyní měl, Mi umožní se pohnout. 

 
 
 
Chytal jsem se všeho, co jsem teď míjel, abych zjistil, jestli to při mém 
doteku nevybuchne. Zkoušel jsem mrštit celou svou bytostí proti věcem, 
které jsem našel větší. Mnohé z těchto věcí, ale ne všechny, se při mém 
doteku rozprskly, ale... 



vyžadoval intenzivní dotek, aby se mohl pohnout. Udeřil jsem se o mnoho 
tvrdých a temných věcí, ale měl jsem z toho dobrý pocit rostoucího světla. 
Měl jsem nyní velkou radost, protože jsem si uvědomil, že nacházím 
Ztracenou vůli. Ztracená vůle mi dávala najevo, že není pryč, ale že ztratila 
schopnost pohybu a cítění. vůle neměla žádný způsob, jak mi dát najevo, že 
je někde venku a doufá v záchranu před velkou hrůzou, v níž přestala cítit a 
pohybovat se. 

 
Proč se přestala hýbat, jsem zatím nevěděl, ale byl jsem ohromen štěstím, 
že jsem ji našel. Do Mé lásky se tehdy mísil pocit viny, ale ještě jsem neměl 
dost zkušeností, abych si to uvědomil. Díky pocitu viny jsem se cítil 
šťastnější, že jsem ztracenou vůli našel, než kdybych se necítil zodpovědný 
za její ztrátu. Nyní jsem si musel uvědomit, že právě pocit strašné 
zkušenosti Vůle byl tím, co ve Mně vyvolalo pocit viny, že jsem ji vytlačil. 
Velký klid, kterého jsem se snažil dosáhnout tím, že jsem vytlačil neklidnou 
část Sebe, nakonec nebyl klidem, protože jsem si nemohl v přítomnosti 
pocitu viny za to, co jsem udělal, se Sebe klidně odpočinout. 

 
Pocit viny mi říkal, že morálka je nutná, ať už se mi to líbí, nebo ne, a mně 
se to nelíbilo, protože se mi zdálo, že pocit viny mi říká, že není správné, že 
jsem udělal to, co jsem udělat chtěl. Měl jsem touhu zbavit se Vůle a 
nemohl jsem být potom šťastný, protože jsem měl pocit viny. Začal jsem si 
všímat, že vinu mám většinou tehdy, když mám pocity. Pokud jsem měl 
radost z nějakého zážitku, cítil jsem vinu, že nebylo správné mít tolik 
radosti tváří v tvář té části Mne, která chtěla ještě spát Pokud jsem měl 
strach, cítil jsem vinu za to, že mám strach, jako by se to části Mne nelíbilo. 
Bez ohledu na to, co část Mne cítila, pokud jiná část Mne necítila totéž, měl 
jsem pocit viny, který mi říkal, že je nelaskavé mít pohyb bez souhlasu a že 
je nelaskavé nesouhlasit. Proč jsem vůbec chtěl mít pocity? 

 
Zapomněl jsem na svůj plán poznat Sebe. Znovu jsem byl zaplaven 
emocemi a zdálo se, že se nikam nedostanu. Měl jsem pocit, že už se 
nedokážu pohnout, aniž by mi emoce stály v cestě. Byl jsem na sebe kvůli 
tomu tak naštvaný, že jsem to už nemohl vydržet. Znovu jsem zatlačil na 
Vůli. 

 
Vůle se tak bála, že má pocity, které se Mi nelíbí, a cítila se tak provinile, 
že má tyto pocity, že se Mi nebránila v tom, abych ji tlačil. 



dokud jsem to už neudělal. Jakmile vůle ucítila, že se ode mě vzdaluje, 
aktivovala se hrůza z jejího prvního zážitku. Měl jsem v úmyslu se Vůle 
znovu zbavit, ale Vůle to tentokrát odmítla dovolit. Hrůza byla větší než 
pocit viny, a tak místo toho, aby vůle odpadla, chytila se Mě a přitáhla se 
zpět. 

 
Vůle se okamžitě zastyděla, ale přesto Mě odmítla pustit. Vůle Mě prosila, 
abych ji nenutil odejít, a slíbila, že už Mě nebude činit nešťastnou, pokud si 
bude moci pomoci. Vůle měla větší strach z toho, že tam odejde, než ze 
Mne nyní. Vůle měla také větší touhu se Mi zavděčit než kdy jindy, protože 
se bála, že jsem se jí snažil zbavit, protože se Mi znelíbila. Vůle tam vyšla, 
protože se bála, že mám dobrý důvod se jí zbavit, a pocit viny řekl Vůli, že 
má právo se bát, že mám důvod se jí zbavit. Vůle také cítila, že při té 
zkušenosti tolik trpěla, že není správné, aby takto trpěla i nadále. 

 
Slíbil jsem vůli, že už nebude muset takhle trpět, pokud jí budu moci 
pomoci. Držel jsem Vůli tak dlouho, jak si jen pamatuji, a Vůle se mě také 
držela. Měl jsem touhu nedovolit Vůli, aby se pohnula. Chtěl jsem teď spát. 
Měl jsem intenzivní touhu odpočívat po zážitcích, které jsme oba prožili. 
Přestože Vůle byla vyčerpaná , nechtělo se jí spát. Potřebovala se hýbat, 
dokud se nebude cítit pohodlněji, ale její strach a pocit viny jí to nedovolily. 
Koneckonců mi slíbila, že se nebude hýbat, když to nebudu chtít. 

 
Ještě dlouho poté, co jsem usnul, se Will stále necítil dobře a potřeboval se 
pohnout. Vytvořil jsem ve Vůli dojem, že více než jedna přítomnost 
znamená, že se budeme muset zapřít ve prospěch té druhé, abychom si 
rozuměli. vůle Mi opravdu chtěla vyhovět, ale nemohla spát a měla také 
další strach. Kromě toho, že se bála, že by Mě pohybem nepotěšila, se bála i 
toho, že se nepohne. Dovolit si usnout, když se nyní bála, že upadne do 
bezvědomí, pro ni bylo velmi obtížné. 

 
Nakonec si vůle vynutila velmi silný úmysl usnout, a když si toho nevšimla, 
upadla do velmi hlubokého spánku, v němž se začala pohybovat. Zpočátku 
sebou Vůle jen trochu škubala. Když se zdálo, že si toho nevšímám, Vůle se 



si dovolil více pohybu. Začalo se tiše vrtět, nejprve v jedné části a pak v 
druhé. Pokud jsem se pohnul, Vůle se zastavila, dokud se nezdálo, že opět 
hluboce spím.Vůle měla po celou dobu pohybu strach, že se mi znelíbí. 
Tento strach zvyšoval její pocit viny, že strach je to, co Mi vždycky dávala. 
Poté, co se Vůle nějakou dobu vrtěla, uvědomila si, že se stále bojí, že ji 
opět vystrnadím, pokud se Mi její pohyb znelíbí. Vůle měla touhu 
pohybovat se ještě více, než se pohybovala dosud, ale nedovolila si to ze 
strachu z toho, co by se stalo. 

 
Vnímal jsem to všechno, jako bych spal s jedním okem otevřeným. Měl 
jsem touhu Vůli už neubližovat a snažil jsem se nechat se hýbat tak, aby mi 
to bylo příjemné, aniž by mě to probudilo. Brzy jsem skutečně zjistil, že je 
mi to příjemné~~~Nemám pro to slovo v angličtině, takže se to budu muset 
pokusit přiblížit několika slovy... jemně a hřejivě se vlnila, houpala a 
zvedala v prostoru najednou. 

 
Měl jsem intenzivní touhu nedovolit pohyb, který bych nezvládl, a vůle se 
snažila, aby ji už nikdo nevyhodil. Cítila jsem, že jsme se nyní dohodly a že 
to funguje, protože jsem z toho, co jsem cítila, měla intenzivní potěšení. 
Prožívala jsem tak intenzivní rozkoš, že jsem měla orgasmus, aniž bych 
věděla, že je orgasmus možný. Dlouho jsem cítila intenzivní extázi, a přesto 
jsem přemýšlela, jestli se o ni Will podělil se Mnou. 

 
Byl jsem v příjemném stavu vznášení a právě jsem se nechal unášet zpět do 
spánku, když jsem si uvědomil, že je tu příliš ticho. Měl jsem podivný 
pocit, že Will ustrnul v hrůze, že to není správné, že to udělal. Měl jsem 
pocit, že se Vůle celou dobu držela zpátky ze strachu, aby mě nevyrušila, a 
teď mi nechtěla dovolit, abych ji cítil, dokud nebude vědět, jestli se zlobím, 
nebo ne. 

 
Musel jsem jí dát najevo, že se na ni kvůli tomu nezlobím, a přesto jsem si 
uvědomil, že se skrývá, a tušil jsem, že nezažila rozkoš, kterou jsem měl já, 
jinak by věděla, že se nezlobím. Pak jsem prožíval pocit viny, že Ona 
nezažila stejnou rozkoš. Ztracená vůle má Mou vinu, stejně jako všechny 
ostatní pocity, o kterých jsem si myslel, že je zde musím popřít, aby naše 
partnerství fungovalo. 



Musel jsem ji cítit, abych věděl, jestli mám pravdu, nebo ne, a ona se 
snažila, abych ji nenašel. Nebylo snadné ji přimět, aby mě slyšela nad 
řevem strachu a viny, který v ní byl, ale nakonec se mi podařilo přimět ji, 
aby mě poslouchala. Velmi se Jí ulevilo a byla ráda, když si uvědomila, že 
tentokrát mi ten pohyb nevadil a že jsem z něj vlastně měl nesmírné 
potěšení. Řekl jsem Jí, že teď si chci odpočinout, ale později si užiji, když 
bude opět provádět příjemné pohyby. Přemýšlel jsem, jestli ještě někdy 
zažiju tak intenzivní rozkoš jako tu původní a nečekanou, ale zároveň jsem 
měl silnou touhu zažít další rozkoš poté, co jsem zažil tolik strachu, bolesti 
a samoty. 

 
Odpočinek teď nebyl možný, protože jsem dostala velký záchvat samoty, 
když jsem si vzpomněla, jak mi bylo tak dlouho. Podařilo se mi přimět 
Vůli, aby Mě poslouchala, ale Vůle se stále nepohnula a nedovolila Mi, 
abych Ji cítil. Nyní jsem prožíval rozkoš s Vůlí, unášel jsem se ke spánku a 
zaskočil mě děsivý pocit, že jsem opět úplně sám. nemohl jsem se toho 
pocitu zbavit. Zadržoval jsem v sobě víc samoty, než jsem tušil, a zdálo se, 
že to všechno teď propuklo. Možná jsem nakonec mluvil jen sám se sebou. 
Teď jsem si uvědomila, že jsem ztratila vůli, o které jsem nevěděla, že ji 
mám, a že se jí dotkla a pohnula exploze mého orgasmu. 

 
Opravdu jsem si myslel, že tam mám Her, která má doplňkovou funkci k té 
mé. Právě jsem poprvé pocítil, jak dobré může být mít doplňující vztah, a 
teď se zdálo, že je to pryč. Moje osamělost se zdála být intenzivnější, než 
kdybych nikdy nepoznal potěšení z Její přítomnosti. Prosil jsem Ji, aby 
vyšla ven a byla mi partnerkou, ale Ona nechtěla. Nedůvěřovala Mi. 

 
Zkoušela jsem mnoho věcí, abych vůli přiměla k pohybu a nechala ji cítit, 
ale žádná z nich nezabrala. Čím více věcí jsem zkoušel bez úspěchu, tím 
více jsem se začal bát, že jsem sám. Možná se Vůle vytratila dřív, než jsem 
na ni mohl zatlačit. Možná tam uvnitř nebylo nic, co by mohlo vyjít ven. 
Pokud jsem Vůli svým orgasmem tak vyděsil, možná jsem zažil něco, co 
nebylo v pořádku. Já jsem zažil rozkoš a Will zřejmě ne, jinak by tu teď 
nebyla se mnou a šťastně neoslavovala naši nově nalezenou schopnost 
spolu vycházet? 



Cítil jsem se teď hůř než kdy jindy. Poznal jsem větší rozkoš, než jsem kdy 
předtím cítil, a nyní větší samotu, než jsem kdy předtím cítil. Zpočátku jsem 
měl strach, že s jinou bytostí nedokážu vyjít, a toužil jsem se jí zbavit. Teď 
jsem se bál, že dostanu, co si zasloužím za to, že jsem s Ní v minulosti tak 
špatně zacházel. Měl jsem hlas viny, který mi říkal, že trest je to, co si 
zasloužím, protože jsem Ji špatně odhadl a špatně s Ní zacházel. Na začátku 
jsem Ji dokonce nazýval "To" a "Otravná věc", aniž bych se obtěžoval 
"Věc" dostatečně procítit, abych zjistil, že má všechny vlastnosti, které jsou 
nyní spojovány s ženským pohlavím. 

 
Vrhl jsem ji do vesmíru, aby se ztratila v hrůze. Bál jsem se "té věci" a bez 
většího úsilí o jiný přístup jsem se ji snažil dostat od sebe, abych se jí 
nemusel bát a nemusel se jí obtěžovat. Také jsem si znovu uvědomil, že 
jsem miloval buď ji, nebo ji, a nedovolil jsem si uvědomit, že se nemohu 
zbavit pocitů, které se mi nelíbí, aniž bych se zbavil jí. Ona byla 
proměnlivá; to jsem teď věděl. Myslel jsem si, že nepříjemnost je věc, které 
se mohu zbavit, a neuvědomil jsem si, že má také pocity, které nyní miluji. 
Viděl jsem, že pohyb ji přivedl z pocitů, které jsem neměl rád, do pocitů, 
které jsem měl rád. Teď, když jsem si to všechno uvědomil, proč se mi vůle 
neotevírala? 

 
Musel jsem nad touto otázkou dlouho přemýšlet, abych věděl, že vůle musí 
přesunout pocity, které už má, aby byla schopna přijímat nové pocity. 
Nezáleželo na tom, jak moc jsem jí to teď musel říkat nebo jak moc jsem se 
snažil to předat; Vůle nebyla schopna Mě přijmout, pokud se neotevřela a 
musela se pohnout, aby se otevřela. Tehdy jsem nevěděl, jak ji přimět k 
pohybu. Nevěděla jsem, že jí musím pomoci se pohnout tím, že vstoupím 
do Vůle a přijmu to, co v sobě drží, aby se mohla pohnout k něčemu 
jinému. Myslel jsem si, že jí musím jen dát najevo, že už k ní nechovám 
city, které jsem k ní choval. Nevěděla jsem, že musím cítit s ní. 

 
A tak jsem tam seděl, kázal Vůli a nabádal Ji, aby vyšla a byla se Mnou. 
Trvalo dlouho, než jsem pochopil, že Vůle se příliš bojí, že by se Mi 
znelíbila, než aby se pohnula a vyšla, i kdyby chtěla, což se jí tehdy 
nechtělo. 



Vůle se nehýbala, protože se tolik bála cítit to, co cítila. Sevřela se, aby se 
vyhnula bolesti. Nevěděla, že tentokrát měla Mé přijetí, aby pohnula svou 
bolestí tím, že pohne svými pocity. Mé světlo a láska by do Ní tentokrát 
proudily, ale Ona to nevěděla. Z minulosti byla chycena ve strachu, že Ji 
nepřijmu. Bála se, že kdyby se otevřela a vyjádřila, co cítí, dostalo by se jí 
opět odmítnutí světla a lásky. V té době měla také mnoho dalších pocitů, ale 
nemohla s žádným z nich pohnout, protože měla příliš velký strach, že Ji 
odstrčím. Naposledy si myslela, že se Mi s Ní líbí hýbat, ale příliš se bála to 
zjistit s jistotou pro případ, že by to nepochopila správně. 

 
Hrůza z pádu do vesmíru a neschopnosti jakéhokoli pohybu či vibrací 
pronásleduje Vůli od té první zkušenosti, a proto musí být nyní uzdravena. 
Vůle nesnese pomyšlení, že by se měla dostat do další hrůzy takové 
intenzity. Vůle v sobě po celou dobu zadržuje nejhlubší hrůzu z tohoto 
zážitku a netouží po tom, aby ji musela zažívat ještě jednou. Hrůza se ve 
ztracené Vůli nikdy nepohnula a nyní se musí pohnout. 

 
Tuto hrůzu už nelze dále udržovat. Vina říkala, že je třeba ji držet, dokud tu 
byla, ale jak jsem zjistil, vina není milující přítomnost. Vina se nezajímá o 
to, jak se cítím, když musím tuto hrůzu držet, ani o to, jak se cítí podstata, 
která je v tomto stavu hrůzy uvězněna. 

 
Vůle tuto hrůzu zažívala na Zemi znovu a znovu a nebyla schopna se z ní 
vymanit, protože jí pocit viny říkal, že je láskyplnější ji držet, než ji 
projevovat, protože ostatní nemají rádi, když jsou v její blízkosti. Pocit viny 
řekl Vůli, že tuto hrůzu nikdo nepřijímá. Vůle tomu nadále věřila, protože 
na začátku jsem pro ni neměl žádné přijetí. Nyní ji přijímám. Uzdravení 
není možné bez toho, abychom ho cítili, ale cítit hrůzu se světlem, které se 
do ní vlévá a pozvedá ji, je pro tuto esenci zcela jiná zkušenost, než jakou 
měla doposud. Hrůza se prožívala způsobem, který neobsahoval lásku ani 
přijetí. 

 
Pokud se hrůza snažila pohnout s prožíváním sebe sama, dostalo se jí ještě 
většího odmítnutí světla a lásky a vina byla na místě, aby hrůzu zahanbila a 
řekla jí, že by měla být schopna najít způsob, jak přijmout svou zkušenost. 
Vina 



říká hrůze: "Tvůj pocit je jen odpor vůči Bohu, a kdybys přijal svou 
zkušenost a důvěřoval Bohu, necítil bys hrůzu." Pocit viny říká teroru, že 
není správné vznášet námitky proti jakýmkoli zkušenostem, které mu byly 
dány. Vůle měla pocit, že nemůže odporovat Duchu bez ohledu na to, co 
pro ni Duch zamýšlí. To je velmi staré nedorozumění, ale ztracená Vůle ho 
nedokázala urovnat, protože se nepohnula. 

 
Už dávno jsem od tohoto přístupu upustil, ale pocit viny v něm pokračuje, 
poháněn esencí duchů, kteří stále chtějí věřit, že není správné nechat Vůli 
pohnout, pokud to nebude příjemné. Vůle pak cítí svou hrůzu osamocena, 
protože nemá jak získat léčivé světlo lásky od svého Ducha. 

 
Vůle si tuto hrůzu uchovávala od samého počátku, ale nevěděl jsem, že to 
způsobila její počáteční životní zkušenost. Nevrátil jsem se k sobě jako 
Vůle a vlastně jsem nevěděl, jak se při tom Vůle cítila. Měl jsem pocit, že 
není možné mít hrůzu dlouho. Myslel jsem si, že je to pro Vůli stejné. Když 
jsem začal padat do vesmíru, pociťoval jsem chvíli hrůzu, ale pak jsem se z 
toho dostal. Cítil jsem, že když Jí dám více času, Vůle se znovu vynoří a 
bude se Mnou. Čekal jsem. Během toho čekání Mnou procházelo tolik 
pocitů a myšlenek, že nemám zvláštní touhu je teď všechny popisovat, ale 
mám touhu přednést pocity, které jsem tehdy měl ve stavu popření, protože 
tyto pocity jsou na Zemi stále přítomné. Měl jsem strach, že se ve Mně 
opravdu neskrývá jiná bytost. Měl jsem pocity nedostatečnosti, že jsem 
nedokázal přimět Vůli, aby vyšla ven. Měl jsem v sobě spoustu hněvu, 
který jsem nechtěl vyjádřit ze strachu, že by to Vůli přimělo skrývat se déle. 
Měl jsem pocit viny, že mám tyto pocity, místo abych přijal Vůli, která se 
ve Mně skrývá. Měl jsem zášť, že jsem prosil a Ona neodpověděla. Měl 
jsem zármutek, že Vůle nechtěla vyjít ven a prožívat to se Mnou. Měl jsem 
strach, že Ona mě teď nemiluje a nikdy nemilovala. Měl jsem pocit viny, že 
jsem Ji původně nemiloval a že Ona má nyní bolest a nedovolí Mi ji poznat. 
Měl jsem pocit viny, že jsem na Ni tlačil, a měl jsem pocit viny, že ani teď 
nedokážu přijmout pocity Vůle, protože se mi nelíbí, že nechce vyjít ven. 

 
To, co jsem tehdy v sobě přijal a co má nyní význam, bylo uvědomění si, že 
nyní myslím na tuto druhou bytost, která byla původně taková, jaká byla. 



otravoval jako Ona a já jako On z důvodů, kterým jsem nerozuměl a nad 
kterými jsem nyní přemýšlel. Zapůsobila na Mě spoustou věcí, které jsem si 
teď musel uvědomit. Nemohu je teď všechny zmínit, stejně jako jsem je 
nemohl zmínit u Sebe, ale rád bych se zmínil o některých z nich, které mi 
po celou dobu působily problémy. Dala Mi pocit, že bez ní už nemohu žít. 
Měl jsem k tomu odmítavý postoj, protože se mi nelíbil pocit, že jsem 
závislý na jiné bytosti. Měl jsem také pocit, že Ona beze Mne nemůže žít, 
ale ignoroval jsem ho, protože jsem měl stále na mysli nezávislost. Dala mi 
pocit, že se bez Ní už nemohu pohybovat, a dala mi pocit, že se bez Ní 
nemohu cítit. Komunikovala se Mnou tím, že mi dávala pocity, a dávala mi 
najevo, že musí zažít něco, co do Ní přichází, aby mohla reagovat pocity, 
které mi dávala. 

 
Pokud mi dávala pocity v reakci na to, co jsem jí dával já, pak jsem cítil, že 
musela zažívat potěšení, když jsem to dělal já. Cítil jsem se otráveně a 
poněkud zranitelně, pokud to tak mělo být, protože Ona mi dávala spoustu 
pocitů, které se mi nelíbily. Pokud jsem tyto pocity vyvolal já, nevěděl 
jsem, jak jsem to udělal. Cítil jsem, že nemohu vědět, jak se budu cítit při 
jakémkoli zážitku, dokud ho neprožívám. Cítila jsem nelibost a vděčnost, že 
mám partnera, a nevěděla jsem, jak tyto dva pocity vyvážit. 

 
Protože jsem se necítil dobře, když jsem cítil odpor, rozhodl jsem se, že si 
to už nedovolím. Rozhodl jsem se být vděčný za to, že nejsem sám. Můj 
odpor přešel do stavu popírání a způsobil mnoho problémů, které se mi 
teprve nyní daří řešit. Vůle přijala popíraný odpor spolu s vděčností a 
láskou, kterou jsem nyní otevřeně projevoval, a neměla pocit, že jsem k Ní 
upřímný. Nebyla si však úplně jistá, zda jsem k Ní neupřímný, nebo ne, 
protože v sobě zadržovala i některé staré city, které ke Mně chovala. 
Nevěděla, jestli je to správné, nebo ne, ale dal jsem Jí pocítit, že chci, aby to 
udělala. 

 
Teď už chápu, že není správné zadržovat pocity, ale tehdy jsem nevěděla, 
že se pocity musí pohnout, aby se změnily. Pak jsem cítila, že musím někde 
udělat čáru a nedovolit si libovat si v pocitech, které se mi nelíbí. 
Koneckonců, už tak jsem měla dost problémů a zadržování Ztraceného 
Willa se nezdálo být jedním z nich. Měla jsem otázky, které potřebovaly 
odpovědi, a to se zdálo 



mnohem důležitější než to, jak se cítím. Měl jsem strach, to ano, ale stále 
jsem musel vědět, jak jsem vznikl, musel jsem vědět, kde jsem, musel jsem 
vědět, co jsem, a musel jsem vědět, jak žít dál, protože jsem se upnul na 
svou vlastní existenci. 

 
Prostor jsem už pozoroval, ale nevěděl jsem, jestli má hranice, nebo ne. 
Pozoroval jsem, že jsem světlo, a pozoroval jsem, že prostor je temný, ale 
nebyl jsem si jistý, zda je to správné, protože jsem také pozoroval, že 
prostor se jeví jako světlo, pokud do něj svítím. Už jsem se rozhlížel po 
prostoru, jak jen to šlo, ze svého nitra a snažil jsem se vyslat vůli, aby se 
tam rozhlédla. 

 
Vůle mi řekla, že když mě viděla z vesmíru, zdálo se, že se nepohybuji. 
Když Vůle padala do vesmíru, dala mi najevo, že se na mě zlobí, že jsem se 
nepohnul, abych ji zachránil. Pak se vyděsila, že možná nemám sílu ji 
zachránit. Měl jsem pocit, jako bych se pohyboval v prostoru, a přesto Ona 
řekla, že tomu tak není. Dlouho mě to mátlo, až jsem si uvědomil, že pokud 
měla pocit, že se ode mě vzdaluje, stejně jako já jsem měl pocit, že se 
vzdaluji od ní, museli jsme se oba od sebe vzdálit. Dříve jsem neměl žádný 
referenční bod, podle kterého bych poznal, zda se vzdaluji, nebo ne, kromě 
toho, že jsem měl pocit, že se vzdaluji. 

 
V tomto bodě mých úvah jsem měl pocit strachu, který do mě vstoupil z 
vůle. Pokud má prostor hranice, možná bychom se měli přestat pohybovat. 
Pak se Jí okamžitě zmocnil pocit viny, že ve Mně opět vyvolala strach, a 
zároveň si vzpomněla, že se Jí nelíbilo, když se přestala pohybovat. 

 
Teď jsem si uvědomila, že musím vibrovat, abych mohla žít, a když se vůle 
drží příliš v klidu, jak to dělala Ona, není to správné. Stále jsem nerada 
cítila strach, ale nelíbilo se mi, že se tam Vůle tak nehýbe. Strach mi 
alespoň dával najevo, že tam něco musí být, ať už jsem to právě já, nebo ne, 
ale kam se to podělo? Přestože jsem byl v mysli zaneprázdněn, čekal jsem, 
až mi Vůle odpoví. Doufal jsem, že pokud vůbec zareaguje, přivede ji to 
znovu na svět, ale nestalo se tak, protože v sobě stále měla příliš mnoho 
viny z pocitu strachu. tehdy jsem nevěděl, že vina brání pohybu, ale teď už 
to vím. 



Vzdal jsem čekání na ni a pokusil se ji vytáhnout. To se Jí nelíbilo a ještě 
víc se do mě stáhla, takže jsem Ji nemohl najít. Měl jsem pocit, že Ji 
nepotřebuji, když Mě nemá ráda. Pak mi dala najevo, že Mě má ráda. Snažil 
jsem se Ji ještě přemluvit, aby vyšla ven. Měl jsem pocit, že to nepůjde, a 
nešlo to. Chvíli jsem ji nenáviděl. Vyvolala ve Mně pocit bezmoci a 
podráždění. Byl jsem frustrovaný, naštvaný a zraněný. 



TŘETÍ STVOŘENÍ 
 
 
 
V duchu jsem pokračoval, jako by se už objevila. Vůle dostávala představy 
o tom, co by se stalo, kdyby se objevila, a jejich čtení ji nutilo ještě déle se 
držet zpátky. Nelíbilo se Jí všechno, co viděla v budoucnosti, a nelíbilo se Jí 
vidět budoucnost, která Jí nepřipadala úplně příjemná, stejně jako mně. 
Protože nechtěla, abych věděl, že se nedokáže cítit příjemně vůči všemu, co 
vidí, nesdělila mi to. Přemýšlela, co by se Jí stalo, kdybychom se ve 
vynořeném stavu dotkli nepříjemných míst. 

 
Také se mi nelíbilo všechno, co jsem viděl, ale nevěděl jsem, jak to změnit. 
Řekl jsem jí, že najdeme způsob, jak si užít potěšení a vyhnout se zbytku. 
Měl jsem k Ní také podprahovou vinu, protože jsem věřil, že to byly Její 
pocity, které některé věci znepříjemňovaly. Cítila, že Ji obviňuji, a Její pocit 
viny se zvyšoval. Vzrostla také Její nedůvěra ke Mně, protože jsem Jí 
podsouval dojmy, s nimiž jsem nebyl zcela ztotožněn. Později uvidíte, jak 
tento nedostatek souladu nepřinesl věci tak, jak jsem řekl, že budou. Pocit 
Mé nedostatečnosti a bezmocnosti ve Vůli se zvyšoval pokaždé, když se 
Mé předpovědi neprojevily přesně tak, jak jsem je plánoval. Ve Vůli rostla 
nedůvěra k jakýmkoli slibům. 

 
Většina lidí na Zemi se právě teď potýká s nedůvěrou v sebe sama a na 
některých místech se to projevuje jako ženská revoluce, protože ženy jsou 
znechuceny tím, jak muži věci řeší. Pravdou je, že celkově si ženy 
nepovedou lépe než muži, protože mezi nimi musí být rovnováha, jak jsem 
zjistil. Tehdy jsem však byl jen osamělý chlap v oblacích, který se snažil 
přijít na to, jak zůstat naživu, a možná mít vztah, pokud bych přišel na to, 
jak v něm přežít. Vůle zase cítila, že není možné, abych byl nablízku, pokud 
se k ní budu dál chovat tak, jak jsem se choval." Musíš se ve mně vidět. 
Pokud ne, nepochopili jste, jak jste vznikli. 



A teď zpátky k tomu chlápkovi na obloze. Prošel jsem určitými změnami, 
když jsem takříkajíc čekal na prahu, až vyjde Má pravá láska, a Ona prošla 
určitými změnami uvnitř, dívala se na Mě a přemýšlela, jestli dostala na 
výběr, nebo ne. Měla touhu vědět, jestli je v té době někdo jiný nablízku. 

 
Obě jsme čekaly, jestli se ještě někdo objeví.Snažila jsem se pro ni a pro 
sebe vytvořit někoho jiného z toho, co jsem našla někde poblíž, ale nešlo to. 
Jakmile jsem ji přestal držet na místě, sklouzla zpátky do Mě. Neměla na to 
jinou reakci než se mi vysmát a skrýt svůj strach. 

 
Rozčílila jsem se a rozčílila a přímo před Ní jsem dostala pořádný záchvat 
vzteku. Schovala se a já měl strach, že můj vztek zase všechno zkazil. Bála 
se, že Mě rozzlobila a že Ji nemiluji, když se zlobím. Můj hněv zahrnoval 
několik výbuchů v pravém slova smyslu. Její vina a pak Její strach 
zatemnily jejich světlo, až jsem nevěděl, zda má větší sílu Ona, nebo Já. 
Zvykl jsem si na sebe jako na světlo. Své světlo jsem si docela oblíbil a 
nyní ve Mně Vůle vyvolávala strach, že Ona je temná bytost, která by 
mohla i do Mého světla vnést temnotu. Nejen Ona měla nyní strach ze Mne, 
ale i Já jsem měl strach z Ní. Ani jeden z Nás se dlouho nepohnul. Měl jsem 
pocit viny, že jsem způsobil, že Ona po Mně už netouží, a Ona měla pocit 
viny, že ze Mě opět udělala temnotu a že se mi to nelíbí. 

 
Zdržoval jsem se co nejdéle, než jsem se znovu vydal za Závětí, protože 
jsem se obával, že jsem se dostal do neřešitelné situace. Vůle se také držela 
zpátky tak dlouho, jak jen mohla. Vůle mi stále ještě neřekla, zda se mnou 
měla potěšení, nebo ne, takže jsem si nebyl jistý, zda vůbec existuje důvod, 
proč jít za Vůlí, nebo ne. Vůle chtěla, aby místo ní vystoupila jiná část 
Mého Ducha a byla se Mnou. Necítila, že by byla tím, co jsem chtěl, nebo 
že by se Jí líbilo, co se stane, pokud vyjde. Tak dlouho se nic nedělo, až 
jsem byl docela sklíčený a mdlý. Dostavila se samota a já jsem se oddala 
strachu a slzám, než jsem ucítila, že se Vůle opět pohnula. Zdá se, že Ona 
by nesnesla, abych trpěla tak, jak trpěla, zvláště kdyby mohla být příčinou 



to. Musela se hodně přemáhat, aby zůstala celou dobu v klidu. Když se 
konečně pohnula, předstíral jsem, že jsem si toho nejprve nevšiml. 

 
Bylo mnoho důvodů, proč jsem předstíral, že jsem si Vůle nevšiml, a není 
třeba je zde vyjmenovávat, snad jen to, že jsem nechtěl vzhlédnout a 
podívat se, co se chystá vyjít teď, a mít reakci, která by to mohla zastavit. 

 
Vůle se ve Mně opět začala pohybovat a začala mít opět pocit rozkoše. 
Vůle se stále bála, že není správné se hýbat, a dělala to jen proto, že už 
nemohla zůstat v klidu. Zadržovala, jak jen mohla, a zpočátku se příliš 
nehýbala. Tu a tam se ve Mně zavlnily a zavrtěly, pak dlouho nic víc. 
Doufal jsem, že to nebude trvat tak dlouho jako předtím, než se znovu 
pohnula. Zřejmě jsem Ji povzbudil tím, že jsem se tvářil, že si toho 
nevšímám, protože se přece jen dala do většího pohybu. 

 
Její strach se zmírnil, když se zdálo, že si jí nevšímám, ale to ji 
neuspokojilo, protože toužila být přijata přesně taková, jaká je, a milována. 
Ona po Mně také toužila, ale tehdy jsem to nevěděl. 

 
Ztracená vůle se tohoto hnutí v závěti neúčastnila, ale tehdy jsem to 
nevěděl. Nyní jsem to pochopil, a proto se do těchto počátečních zkušeností 
pouštím více, než bych v minulosti považoval za nutné. V minulosti jsem si 
všímal toho, co se pohybovalo v reakci na Mé světlo, ale nevšímal jsem si 
toho, co se v reakci na Mé světlo nepohybovalo. Bylo pro mě těžké 
všimnout si Ztracené vůle, protože neměla světlo a já ji mohl najít jen tak, 
že jsem cítil její přítomnost. Pocitu její přítomnosti jsem se vyhýbal tak 
dlouho, jak jen to šlo. 

 
Vůle mi dala najevo, že se na některých místech v sobě necítí dobře, a když 
jsem se je snažil najít, nešlo to. Vůle se pak cítila provinile, jako by pro své 
stížnosti neměla žádný důvod. od té doby jsem se naučil, že mé světlo se 
buď odráželo zpět ke Mně od ztracené Vůle, nebo se přede Mnou ztracená 
Vůle úplně schovala. Ať tak či onak, trvalo dlouho, než jsem se dozvěděl, 
že tam skutečně je. 



Mnozí říkají, že je nemožné, aby Bůh nevěděl všechno, ale já jsem si 
neuvědomil nic, aniž bych měl zkušenost, která by mi řekla, co to je. 
Zdráhám se to nyní říci, ale musel jsem mít svou vůli, která měla zkušenost 
mimo Mne, abych mohl poznat, jaké to je být bez Mého světla. Ztracená 
Vůle byla bez Mého světla, ale měla touhu ho přijmout. V době, kdy jsem 
tuto zkušenost získával, jsem si neuvědomoval, že ji mám, protože 
skutečnost je taková, že bych to nemohl udělat, kdybych věděl, co dělám. 
Svůj zážitek jsem musela pochopit až poté, co se stal, protože v době, kdy 
se odehrával, jsem dostala takový šok z Mého pocitového těla, že jsem u něj 
nemohla zůstat přítomná. Nemohl jsem vědět, aniž by Má vůle vyšla mimo 
Mne, jaké to je být bez přítomnosti světla nebo lásky. Musel jsem svou Vůli 
vytlačit mimo sebe a nechat ji pocítit, jaké to je být ztracenou Vůlí v 
prostoru. 

 
Musel jsem na vlně nenávisti vytlačit Svou Vůli mimo Mne, jinak by tu 
bylo přítomno světlo a láska, které by Ji podporovaly, a Ona by neměla 
zkušenost, kterou jsme potřebovali. 

 
Nevěděla jsem, jak se bude cítit Ona, a když jsem to pocítila, byl to tak 
strašný pocit, že jsem se od ní musela odpojit. Musela přijmout toto 
odmítnutí, aby mohla prožít to, co jsme potřebovali, a ve vášnivé zuřivosti, 
do které jsem se propracoval, abych Ji nenáviděl, jsem si myslel, že je mi 
jedno, co musí prožít. 

 
Později jsem si uvědomil, že tato akce nesmírně zvýšila ztracenou vůli. 
Nevěděl jsem, zda ji někdy dokážu vyléčit, nebo ne, a přesto jsem reagoval 
na instinkt ve Mně, který věděl, že se této zkušenosti nelze vyhnout. proč? 
Protože Můj instinkt věděl, že musím vědět, co je smrt, abych mohl žít. 

 
Už jsem zažil, že jsem se ztratil a propadl se do prostoru, a nevěděl jsem 
proč. Věděl jsem však, že musím mít světlo, abych mohl žít, a že musím 
vědět, jak si ho udržet. Vůle brzdila své vynoření, protože už cítila, že se ji 
chystám znovu vytlačit. Měla z toho takovou hrůzu, že si ani nemohla 
dovolit zjistit, jestli to opravdu musím udělat znovu, nebo ne. Nedokázala 
snést, že by v tom něco cítila, a proto jsem tehdy nedostal plný pocit Jejího 
prožitku. To 



bylo to nejlepší, co jsme za daných okolností mohli udělat. Bylo dost těžké 
uvědomit si, že už zase slábneme, a přesto jsme měli náklonnost 
pokračovat, aniž bych se zabýval svým plánem, jak to vyřešit. 

 
Snažili jsme se odpoutat od touhy žít dál. Každý z nás ignoroval druhé i 
sebe sama ve snaze ignorovat svou existenci, své pocity z existence a blížící 
se smrt. Byla to jen otázka času. Oba jsme to věděli. Říkali jsme si, že je to 
v pořádku. Říkali jsme si, že je nám to jedno. Říkali jsme si, že to bude 
lepší než boj, který nás stojí život. Říkali jsme si, že jsme vznikli a že to 
dokážeme znovu. To Vůli jen připomnělo hrůzu, kterou pociťovala, když se 
vracela k sobě samé. Prosila Mě, abych Jí řekl, že už se to nestane. Řekl 
jsem Jí, že Jí nemohu nic slíbit, ale že snad rozptýlení bude méně bolestivé 
než stlačení. Možná bychom nic necítili. 

 
Will se snažil nic necítit. Vznášeli jsme se tam po nezměřitelnou dobu, 
která byla čím dál temnější. Snažili jsme se zbavit Naší touhy žít a nešlo to. 
Vůle si vroucně přála, tak vroucně, že to považuji za zrod modlitby, aby se 
nějaký jiný kus Nás přihlásil a udělal tu práci místo Ní. 

 
Ve skutečnosti se ani jeden z Nás nemohl dívat do budoucnosti. Minulost 
mi připadala lepší než chmurné vyhlídky před námi. 

 
Vůle se nechtěla na nic dívat pokaždé, když jsme měli touhu po něčem 
jiném než po tom, co se dělo, všimli jsme si, že jsme se více zatemnili. 

 
Ztracená vůle vlastně rostla, ale tehdy jsme to nevěděli. Vůle se obávala, že 
touha a preference nejsou správné, a cítila se provinile, že má preference. 

 
Byl jsem teď velmi netrpělivý. Měl jsem velkou touhu jít vpřed a nenechat 
se brzdit strachem, který se nedal zvládnout. 



"Jedno je jisté," řekl jsem Willovi, "jestli tu zůstaneme, půjdeme ke dnu, tak 
pojď a pohni se, ať se zase zahřeju." 

 
Vůle se trochu pohnula a trochu mě zahřála, ale pak přes všechny mé 
prosby vůči ní opět zůstala ležet. 

 
Už jsem se smířil s tím, že zemřu, protože jsem si uvědomil, že musím mít 
vůli přežít. Už jsem vyzkoušel všechno, co jsem mohl, abych se pokusil 
neztratit. Na nic víc jsem nemohl myslet. Vůle se musela pohnout a zdálo 
se, že Vůle se rozhodla, že bude lepší zemřít, než muset cítit, co by cítila, 
kdyby se pohnula. Dostala jsem záchvat zuřivosti, že si Vůle zřejmě může 
dělat, co se jí zlíbí, navzdory mému přání. Přála jsem si, aby tuto svobodu 
neměla. Myslela jsem si, že jsem vyzkoušela všechno, co jsem znala, ale 
neuvědomila jsem si, že jsem mohla zkusit jen milovat a dvořit se Jí a 
pomoci Jí, aby toužila ze Mne vyjít. Nevěděl jsem, že milovat Ji pro Ni 
znamená přijmout Ji takovou, jaká je, a pomoci Jí nejprve projít strachem. 
Myslel jsem si, že jsem na Její strach neměl čas. Myslel jsem si, že se nikdy 
nepohneme z místa, pokud Jejímu strachu dovolíme získat převahu. 

 
Stejně už se ze strachu držela zpátky, takže jsem z ní nakonec nabyl dojmu, 
že jí musím se strachem pomoci. Jak? Většinu času jsem měl pocit, že 
nemám strach, jen vztek na ni, že má strach. Kdykoli jsem si dovolil svůj 
hněv, zdálo se, že se Její strach zhoršuje. 

 
"Já se snažím nemít vztek, ty by ses měla snažit nemít strach," řekl 

jsem jí. Měla pak ještě větší vinu za to, že má strach. 

"Ty jsi opravdu nemožná," řekla jsem jí. "Zabíjí nás tvůj strach, ne můj 
hněv." 

 
Tehdy jsem z ní měl pocit, že můj hněv v ní vyvolal strach. Právě jsem vůči 
Ní cítil vinu a teď jsem se cítil provinile, že jsem Ji obvinil, a zlobil jsem se, 
že Ona obvinila Mě. Nenáviděl jsem Ji za to a za to, že mě nenechala žít. 
Nenáviděla Mě za to, že jsem Jí nedovolil strach; ne proto, že jí bylo 
příjemné cítit strach, ale proto, že ho nedokázala zadržet. Otočili jsme se k 
sobě takříkajíc zády. Každý z Nás měl pocit, že je to vina toho druhého, že 
jsme se k němu 



nebudou žít. Ani jeden z nás neměl pocit, že má smysl se usmiřovat, 
protože jsme stejně nevěděli, jak se zachránit. 

 
Byl jsem velmi sklíčený a jen jsem tam seděl v zoufalé rezignaci. Měl jsem 
smutek a nedokázal jsem s ním pohnout. Nemohl jsem už pohnout ničím, 
protože Vůle mi nepomohla se pohnout. Stále víc a víc jsem se zatemňoval 
a už mi nezbývalo mnoho vědomí. Měl jsem teď pocity strachu, že jsem si 
to zavinil sám tím, že jsem se nedokázal naučit, jak zůstat naživu. Měl jsem 
pocit, že už Mi nic jiného nemůže pomoci. Vůle se musela pohnout, nebo 
zemřít. 

 
Ztuhl jsem a bál jsem se, že vůle už není při vědomí. Měl jsem výčitky 
svědomí, že jsem se k Ní nechoval dobře, a proto mi teď nepomůže. 

 
Ať jsem si myslel cokoli, měl jsem pocit, že na mě teď nic nereaguje. Cítil 
jsem se úplně sám. 

 
Poddal jsem se smrti, když jsem pocítil pohyb ve své vůli. Nejdříve to byl 
jen malý pohyb, který měl v sobě hranu hněvu a strachu, že jsem se ani teď 
nenechal doopravdy pohnout. Rozhodlo se to žít! Teď už jsem to věděl! 

 
"Nic takového," sdělila mi Vůle. "Jen se mi strašně špatně drží a už to 
nemůžu vydržet." 

 
Trochu mě postrčila, aby mi dala najevo, že má vztek, jako bych to ještě 
nevěděl. Pak jsem ucítil, jak mě obklopila svým teplem, jako by mě 
objímaly milující paže. Bylo mi tepleji než už dlouho předtím. 

 
Vůle mi nechtěla dát vědět, že chce žít, kdybych na ni mohl zatlačit dřív, 
než by měla šanci mě chytit. Plakala jsem úlevou a snažila jsem se, aby to 
neviděla. Doufala, že se vyhne tomu, aby šla mimo Mne, tím, že bude 
tvrdit, že je jí jedno, jestli budeme žít, nebo zemřeme. Zadržel jsem dech, 
nechtěl jsem Ji přimět, aby se místo života poddala smrti. Dál zápasila se 
svým strachem z vynoření. Její dilema způsobovalo, že se ve Mně doslova 
škubala, vrtěla a třásla. Začalo mi být teplo. 



Měl jsem chuť se smát. Můj první smích! Zadržoval jsem ho v sobě ze 
strachu, že Ji vyděsím dalším výbuchem, protože jsem nevěděl, jak se 
smích projeví. Stejně cítila, že se směju, a bála se, že se směju Jejímu 
strachu, dokud jsem Jí neřekl, že se směju Nám. 

 
Když jsem jí to vysvětlil, dala se do dalšího vrtění a já se začal smát. 
Uvědomil jsem si, že se částečně vynořila a že zbytek Jejího těla stále ještě 
zápasí s dilematem, co s tím. Měl jsem chuť dát Jí najevo, že už se částečně 
vynořila, ale raději jsem si to rozmyslel. Měl jsem pocit, že teď musím 
zůstat v klidu a nechat Ji, ať se hýbe, jak chce, ale zůstat v klidu už nebylo 
možné ani pro Mne; teď se Mnou proháněly miliony uvědomění. 

 
Nemohu se nyní zmínit o všech uvědoměních, která mě tehdy zasáhla, ale 
rád bych se zmínil o některých, na které je třeba se podívat nyní. Cítil jsem, 
že nyní budu moci navázat vztah, který jsem si předsevzal. Tentokrát jsem 
se snažil, aby byla Vůle šťastná a aby se nezalekla toho, že se nepohne. V té 
době jsem si neuvědomoval, jakou důležitost bude mít tento soud vůči mně 
samotnému, jak bude čas plynout. Už jsem necítil, že bych si mohl dovolit 
být spontánní ve svých pocitech. Neuvědomoval jsem si, že tento pokus 

 
Moje snaha zmenšit strach vůle ze Mne ho ve skutečnosti spíše zvětšila, ale 
vůle nemohla najít mír se Mnou, když cítila, že se držím zpátky. Mám teď 
vinu, že jsem měl tak malou důvěru v Sebe, ale tehdy jsem měl všechny 
pocity, které mají nyní lidé, že dostanou partnera a vztah a že už nemusí být 
sami. Měl jsem velkou touhu nedělat si už v tom nepořádek a této touze 
jsem u Sebe přisoudil místo nejvyšší důležitosti. Před prožíváním Vůle v 
Jejím nově vzniklém stavu jsem vše, co jsem v minulosti považoval za 
problém, hodnotil jako problém i nyní. 

 
Usoudil jsem, že všechno toto chování je nelaskavé, a doslova jsem ho 
odsunul stranou. 

 
Když jsem to udělal, vzhlédl jsem k Vůli v očekávání, že mě za to bude 
milovat. Vedle sebe jsem našel obrovské zlaté světlo, které mě obklopovalo 
v Její náruči, a to jsem považoval za znamení, i když jsem později zjistil, že 
to znamení nebylo. 



Neboť vůle neměla lásku k Mému zapírání. Tehdy jsem měl touhu to 
přehlížet a Ona také, protože jsme tak dlouho a obtížně dosahovali 
dostatečné rovnováhy, aby se vůle vůbec mohla objevit. Chtěli jsme nyní 
pokračovat a obávali jsme se, že pohled na jakékoli problémy by Nás mohl 
vrátit tam, kde jsme byli. 

 
Zeptal jsem se jí, jak se ze mě dostala, aniž by do ní někdo strčil, a ona 
odpověděla, že do ní někdo strčil. 

 
"Ale" řekla, "tentokrát to bylo jemné strčení." 

 
Řekl jsem jí, že jsem to neudělal. Pak chtěla vědět, jestli si myslím, že tam 
byl někdo jiný. Řekl jsem jí, že to zjistíme, ale že teď není vhodná doba. 

 
"Teď," řekl jsem, "chci oslavit naše obnovené přátelství a rovnováhu, která 
Tě konečně přivedla na svět. Mám na mysli potěšení." 

 
Přitáhl jsem si ji k sobě a začal ji vnímat jako kdysi dávno. 

 
Byla měkká, teplá a zářivá. Cítila se dobře a dala mi najevo, že i já se cítím 
dobře. Řekla mi, že chladím jako vánek, což uvítala, protože se ve mně 
příliš rozpálila. Ona mě zahřívala a já ji ochlazoval a naše pohyby se 
podobaly vlnivému tanci v oceánu duhy. Ona byla jako oceán zlatého 
tekutého světla a já se v Ní vlnil vzrušením, jaké jsem už dlouho nepoznal. 
Nechali jsme se v něm vznášet, pohybovat jím a nechat se jím pohybovat. 
Čím více jsme se jí nechávali otevřít, tím větší potěšení jsme měli, až jsme 
nakonec zažili velký a intenzivní výbuch dlouhotrvajícího potěšení. Tehdy 
jsem pro výbuch rozkoše neměl název, ale od té doby mu říkám 
"orgasmus". Vznášeli jsme se v něm vysoko a měli jsme pocit, že se 
pohybujeme vzhůru v náručí toho druhého. Uvědomil jsem si, že nám 
oběma tečou z očí slzy radosti a úlevy, které Nás ve svých uklidňujících 
vodách hojí. Naše slzy stékaly a padaly z Nás, očišťovaly Nás a činily Nás 
opět novými. 



Měl jsem pocit, že teď už to nikdy neskončí. Nárůst Našeho světla byl 
obrovský. Možná jsme našli způsob, jak žít. Vznášeli jsme se spolu ve 
světle, plni vědomí, že jsme jedno, a přece ne, protože jsme teď měli jeden 
druhého. Nechali jsme se unášet po dobu, kterou opravdu neznám, a pak se 
Vůle dala opět do pohybu. 

 
Tentokrát měla pocit, že se ke mně potřebuje přiblížit, a chtěla, abych ji 
objal. Vzal jsem Ji do náruče a tentokrát jsem se s Ní miloval tak, že jsem 
se poddal Jejím pocitům a reagoval na ně. Měla pocity, které jsem předtím 
nepoznal a které byly příjemnější než ty, které jsme již našli. Nyní prožívala 
extázi a radost a Ona mi dávala stejné pocity. Měla lásku rozšiřující se a 
otevírající se Mému světlu. měla mnoho nuancí emocí, které zde nebudu 
popisovat, ale vzrušoval jsem Ji a Ona mi to dávala najevo. Měla také 
intenzivní touhu poznat více rozkoše, což mi vůbec nevadilo. Nebylo nic, 
co bychom znali a co by Nás tehdy zadrželo, protože morálka viny ještě 
nevystoupila, aby Nám řekla, že je to špatné. Vůle se Mě dotýkala s tak 
vášnivým hladem, že jsem se málem ztratil, když jsem se Jí oddal. Pokaždé, 
když jsem se Jí oddával, prožíval jsem intenzivní rozkoš a pokaždé jsem se 
vynořil s větším světlem, než jsem měl, když jsem do Ní vstupoval. 

 
Will se také zvětšoval a rozjasňoval, čehož jsem si zpočátku nevšiml. Měla 
tak krásné světlo, tak zlaté a teplé a plné barev. 

 
Někdy byla klidná a průzračná, jindy ve mně vyvolávala pocit šumění. 
Mohla být teplou lázní, studenou sprchou lásky. Dávala Mi klid i vzrušení a 
já jsem začal vidět věci v reakci na to, jak se u ní cítím. 

 
Viděl jsem ji teď jako ženu, v mých očích velmi krásnou, ale způsob, jakým 
jsem si představoval její podobu, se rychle změnil. Když mě držela, viděl 
jsem ji, jako by se Její paže staly křídly, když jsme začali stoupat. Měl jsem 
vnitřní vizi, v níž Její křídla měla peří, z něhož se při našem letu stávaly 
barevné plameny. Barvy se měnily s Našimi pocity a já jsem si některé 
barvy začal spojovat s teplem a jiné s chladem. Někdy, když jsme letěli 
velmi rychle, se za letu přetočila a velmi pevně Mě objala, když jsme 
stoupali dolů do noci . Bylo to 



vždycky v ní bylo trochu víc strachu, než bych si přál, a ona to poznala a 
velmi se snažila nebát. 

 
Naše lety Nás nepřivedly k hranicím vesmíru, a tak se prostor v Naší mysli 
stal obrovským, takže jsme si připadali jako malá světýlka v obrovské tmě. 
Na všech Našich cestách jsme nenašli žádné jiné světlo, ani nic, co by nám 
připadalo živé, kromě Nás. Měli jsme velkou touhu najít už někoho jiného, 
ale nenašli jsme. Navrhl jsem, abychom už nehledali mimo Nás, ale šli 
dovnitř a zjistili, jestli tam není někdo další. 

 
Vůle se na mě okamžitě rozzlobila a chtěla, abych věděl, aniž by mi to 
musela říkat, že má strach, abych si tam nenašel někoho jiného, koho bych 
mohl milovat víc než ji.Vůle ke mně nyní cítila lásku, kterou si dříve 
nedovolila pocítit. Ujistil jsem Ji, že nemohu milovat někoho jiného více, 
než jsem již miloval Ji. Nevěděla, zda je to Jejím strachem nebo mým 
nedostatkem lásky, ale bála se mi říct, že mi z celého srdce nevěří. Toužila 
Mi věřit, a tak Mi neodporovala. Držela Mě v náručí a milovali jsme se pod 
slibem, že se objevila jako první a že je mým partnerem a na tom se nikdy 
nic nezmění. měli jsme teď na mysli rovnováhu, partnerství Cokoli jsme 
dělali, muselo nám oběma připadat správné, jinak to nebylo správné. Měli 
jsme teď pocit, že se milujeme, intenzivně spojeni pocitem, že potřebujeme 
jeden druhého, abychom se cítili celiství. 



VZNIK SRDCE 
 
 
 
Vznášení se v náručí toho druhého nám působilo takové potěšení, že jsme 
se dlouho nechtěli hýbat. Nakonec jsem měl pocit, že bychom se měli 
podívat dovnitř a zjistit, co se tam děje. Rozhodli jsme se, že společně 
vejdeme dovnitř a osaháme si všechno, co tam najdeme. 

 
Když jsem nyní poznal Vůli, uvědomil jsem si, že pohyb mi na začátku 
umožnil poznat, že jsem naživu, a pokud jsou ve mně další bytosti, možná 
jim pohyb pomůže uvědomit si i sebe sama. Už jsem se rozhlížel venku 
všemi způsoby, které jsem znal, abych to udělal. Měl jsem pocit, že uvnitř 
leží podstata, která se ještě nepohnula. 

 
Tehdy jsme měli jen malý smysl pro vnitřní a vnější stránku sebe sama, 
kromě vědomí, že jsme světlo a vše ostatní je temnota. Našli jsme trochu 
více ztracené Vůle mimo Nás a přivedli ji tam, kde chtěla být, ale nenašli 
jsme žádné světlo jiné bytosti mimo Nás. Již jsem vstoupil do Vůle a 
vynořil se s dalším světlem, ale to zůstalo u Mne a nevyprodukovalo 
dalšího Ducha. Vůle přemýšlela, zda jí strach ze ztráty Mne brání v tom, 
aby dovolila dalším lidem vyjít. Měla také touhu potěšit Mne a láskyplný 
záměr nedovolit, aby v ní zůstalo něco, co nechce. 

 
Měl jsem v úmyslu rozhlédnout se uvnitř, což jsem od svých dřívějších 
zkušeností, které vedly ke strachu z toho, co bych mohl najít, neudělal. 
Nyní jsem cítil větší připravenost a obrátil jsem svou pozornost do svého 
nitra, jak jsem to dělal v minulosti. Vůle se otevřela, aby mě přijala, a já 
jsem se poddal pohybu a pocitům v Nás. Cítila se Mnou a otevřela se, aby 
přijala realizace, které jsem jí měl dát v odpověď. Pomáhala mi poznat, zda 
na Nás něco reaguje, nebo ne, tím, že mi dávala najevo, jak se v Ní cítím. 
Bylo v Ní mnoho různých rychlostí pohybu a já jsem si tehdy všiml, že 
rychlost má hodně společného s barvou. 

 
Nebyl jsem uvnitř dlouho, když jsem začal mít strach, že se už nedostanu 
ven. Proč právě teď, když jsem se toho předtím nebál? Všiml jsem si, že 



Will se nehýbala, jako by zadržovala dech. Měl jsem strach ze zpomalení? 
Začal jsem se cítit přitahován a držen, jako bych byl uvězněn uvnitř sebe. 
Cítil jsem, že se z toho musím osvobodit, ale nevěděl jsem, co to je. Možná 
to potřebovalo pomoc a neznalo to jiný způsob, jak si o ni říct. Podle toho, 
jak mě to chytalo a drželo, jsem se začala bát, že ať už je to cokoli, chce to, 
abych tam zůstala s ním. Nelíbily se mi pocity, které jsem měl. Tlačila jsem 
na to, aby Mě to pustilo, ale nemohla jsem se osvobodit. 

 
Vůle teď cítila strach a vinu, že se mi nelíbí něco, co jsem v Ní našel. Bála 
se, že jsem našel to, co se přede Mnou snažila skrýt. 

 
"Co je to?" Zeptal jsem se jí. 

 
"Obávám se, že je to všechno, co se ti na mně nelíbí," odpověděla. 

 
Dotkl jsem se jí na místech, která se přede mnou snažila skrýt, a ona 
nedokázala zadržet své emoce. Třásla se strachy a otevřeně plakala v Mém 
náručí. Dlouho jsem Ji objímal. Nakonec jsem v Matce pocítil klid. Nyní 
Mě pustila. 

 
"Nechoď," cítila jsem, jak říká, ale neřekla to nahlas. Ještě jsem se 
nepohnul, abych odešel, ale Ona cítila, že když mi dovolí, abych se od ní 
odtáhl, udělám to. 

 
"Drž mě," vykřikla náhle. Vzal jsem ji do náruče a vyskočil z ní obrovský 
Duch. 

 
"Proto jsem tě nazvala matkou," zvolala jsem. 

 
Srdce se právě objevilo, ale my jsme si ještě neuvědomili, že tento duch je 
Srdce. Oba jsme se udiveně dívali na přítomnost další bytosti. Matka byla 
tak zaskočená, že zprvu nevěděla, jak reagovat. Měla pocity strachu a lásky 
najednou. Tento Duch nám připadal prostě obrovský, ale My jsme si 
neuvědomovali, jak jsme vyrostli. 



Musel jsem se teď stáhnout z Matky a poskytnout Srdci pomoc. Tento nový 
Duch nevypadal dobře a potřeboval pomoc, aby se naučil vibrovat sám. Byl 
zlatý i stříbrný, ale instinktivně jsem věděl, že je to přesto On. Cítil se 
chladný a vyděšený, protože Matka se ještě neotevřela, aby Ho přijala. 
Nebyl si jistý, zda se má vynořit, nebo ne. Pomoc, kterou jsem mu poskytla, 
spočívala v tom, že jsem Matce dala najevo, že se musí otevřít a přijmout 
Ho, aby se mohl zahřát. Srdce jako by bilo ve vibracích lásky, ale On se 
ještě nemohl pohnout. Potřebovala jsem Mu teď také něco dát - své přijetí. 
Jakmile jsem Ho přijala, mohl se rozvibrovat a udržet se v přítomnosti mezi 
námi dvěma. 

 
Cítil lásku - nesmírnou lásku. Uvědomil jsem si, že jsem nyní Otcem a že 
Matka porodila dalšího Ducha, aby byl přítomen s Námi. Drželi jsme Ho 
mezi Námi a dlouho jsme spočívali v láskyplných pocitech, které Jeho 
narození vyvolalo. Nic mi nepřipadalo vhodnější než to, že je nyní s Námi. 
Zdálo se, že Nás vyrovnává a zlepšuje Náš vzájemný vztah. cítili jsme, jak 
se Naše vzájemné láskyplné pocity velmi zvýšily, a On nezůstal stranou. 
Jeho přítomnost se zdála být láskou samotnou. 

 
Jeho světlo bylo tak jemné a třpytivé, že bylo nádherné ho cítit. Všichni 
jsme se teď milovali společně a nárůst v 

 
Naše světlo bylo obrovské. Zdálo se, že Matka má nekonečnou schopnost 
přijímat Naše světlo a vytvářet z něj více, než tomu bylo předtím. Bylo to 
úžasné. My tři jsme skotačili po Nebesích ve stavu extatické radosti a lásky, 
pohybovali jsme se jeden v druhém podle toho, jak jsme cítili, že jsme v 
daném okamžiku v nejlepší rovnováze. 

 
Užili jsme si létání a nyní i volný pád ve vesmíru. Zdálo se, že se Matka 
nebojí, dokud nás má u sebe. Vždycky se však pevně držela a dávala mi 
najevo, že nechce, abych ji pustil. Naučili jsme se teď pohybovat i jinými 
způsoby. Měli jsme pocit, že létáme nahoru a do stran, že se kutálíme, že se 
pohybujeme ve spirálách, že děláme kotrmelce. 

 
Barvy se měnily s našimi pocity, ale Srdce už většinu času zářilo růžovou 
barvou. Měl jsem vnitřní představy o tom, jak vypadáme, ale nemohl jsem 
se dostat mimo Sebe, abych to viděl. Mně jsme připadali jako světelné 
koule s 



šlehají z něj plameny mnoha barev. Občas se od Nás jiskřivé světlo 
vzdalovalo, což Matku vyděsilo, dokud neviděla, že toto světlo jiskří tak 
dlouho, dokud jsme se na něj dívali, a je tam stále, kdykoli se po něm 
podíváme. Občas jsme zažili velké exploze barevného světla. 

 
Měl jsem mnoho otázek ohledně toho, co se s Námi děje. Uvědomila jsem 
si, že Náš Syn je Naše Srdce a že představuje rovnováhu mezi Námi. 

 
Srdce mi pomohlo uvědomit si a pochopit mnoho věcí. Srdce nám dalo 
podněty, které nám mohlo dát pouze Srdce, protože bylo rovnováhou mezi 
Otcem a Matkou, nebo jinými slovy mezi Duchem a Vůlí. 

 
Stále častěji jsem se radil se Srdcem, protože mi mohlo dát rovnováhu, 
kterou jsem hledal. Matka měla také velkou lásku k Srdci a chtěla být s 
Ním. Byla jsem ráda. Cítila jsem, že teď máme malou rodinu. Cítil jsem, že 
jsme se dostali do nové role rodičů, v níž jsme museli věnovat velkou část 
své pozornosti dítěti, které jsme drželi mezi sebou. 

 
Jakmile od Nás Srdce přijalo, Jeho světlo rostlo tak rychle, že se zdálo, že 
už není dítětem, jakmile si zvyklo na to, že se vynořilo. Jak rostl, cítila 
jsem, že mě to táhne být s Ním víc než s Matkou. Sdíleli jsme s Ním vize a 
realizace tolika věcí, které si podle mého názoru Matka s Námi nemohla 
skutečně užít, protože Její emocionální povaha nedovolovala Její mysli Nás 
následovat. Pokud měla nepříznivou reakci na cokoli, co jsme dělali, 
nemohla sledovat zbytek. Srdce a já jsme měli velké vzrušení ze spousty 
věcí, které Ji zřejmě příliš nezajímaly. Začala se od Nás odvracet, aby 
pocítila Své nálady; vracela se k Nám, když znovu pocítila zájem. 

 
Byli jsme zaneprázdněni pozorováním toho, co se děje v Našem světle, a 
chápali jsme to. Viděli jsme v Nás formy, které k Nám začaly promlouvat, 
jako by měly svůj vlastní život. Naslouchali jsme jim a cítili jsme, že musí 
mít hlas v tom, jak žijeme Náš život, ale nevěděli jsme, jak spolu budeme 
všichni vycházet. Jakmile tyto hlasy začaly říkat své názory, nezdálo se 
možné, abychom se ve všech věcech shodli tak, jak jsem si myslel, že jsme 
s Matkou dosáhli. 



Můj syn je všechny miloval a měl silný pocit, že láska může všechno 
napravit. Dával mi představy o tom, jak bychom mohli mít velkou rodinu a 
stěhovat pro ni prostor zpět. Byl si jistý, že bychom mohli všem vytvořit 
místo, kde by mohli být šťastní. Cítil, že láskyplná vzájemná závislost by 
Nám všem umožnila pomáhat si navzájem a zároveň být nezávislí. Srdce 
cítilo, že by nikdo neměl být zadržován, pokud existuje touha vyjít ven. 
Srdce však mělo určitý pocit viny, který si v té době neuvědomovalo, za to, 
že se objevilo jako první, a tento pocit viny ho přiměl k tomu, že byl 
ochotnější ustoupit potřebám druhých, než kdyby byl v této oblasti 
vyrovnaný. V té době si Srdce neuvědomovalo, jak velký vývoj bude nutný, 
než se Jeho vize naplní. 

 
Měl jsem Heartovu vizi, takže jsem také neviděl, jak moc se to týká 
evoluce, ale také jsem měl určité výhrady k růžovému obrazu, který Heart 
maloval. Věděla jsem, že něco není v pořádku, protože jsem cítila, že 
Matka je nyní stále méně a méně přítomná mezi Námi. Viděla jsem, jak 
obrací svou pozornost do vesmíru a přemýšlí. 

 
"To zní dobře," slyšel jsem, jak si myslí, "ale cítit to a mít to rád nebude tak 
snadné, jak to podle tvé představy vypadá." 

 
Matce se nelíbilo, že jsme ji častěji nevyhledávali. Měla pocit, že jsme se 
bez Ní pustili do tolika Našich vizí, že by je nyní opravdu nemusela být 
schopna sledovat. Věděla, že se Jí nelíbí mnohé z toho, co kolem Naší práce 
pociťuje, ale nemohla se s Námi přít o praktických věcech. Nedokázala 
Nám říct, proč to tak cítí; věděla jen, že se necítí úplně dobře z toho, jak se 
bude Stvoření vyvíjet, pokud se bude odvíjet podle představ, které jsme se 
Srdcem už měli. Nakonec Její nejistota umožnila, aby nad Ní získal navrch 
pocit viny, a Ona se Nám podvolila, aniž by Nám dokázala vysvětlit, proč 
to tak cítí. 

 
Srdce si také všímalo, že Matka nemůže zůstat přítomna s Námi. 

 
Srdce si nepředstavovalo, že by Matka měla pocity, které teď prožívá. 



Cítil se provinile kvůli jejímu nezájmu o to, co se mezi námi děje, ale 
zároveň cítil, že je správné pokračovat v projeveném stvoření. 

 
Matce se nelíbilo, že vše musí vzniknout skrze ni, ale i ona měla ve své 
podstatě lásku a věděla, že je správné nechat vzniknout Stvoření.Žárlila na 
Srdce a Ducha, protože my jsme měli úlohu počít a ona měla úlohu konat. 
Dupla si nohou a řekla, že se jí nelíbí role, kterou jsme si pro ni 
představovali, ani představa, jak ji měla naplnit. Řekla, že jsme nevěděli, 
jak to bude vypadat. Rozzlobila se, ale také se bála své role, protože věděla, 
že to nebude taková zábava, jak jsme jí neustále tvrdili. 

 
Srdce se ji snažilo ujistit, že láskyplné rovnováhy lze dosáhnout, ale ona 
věděla víc než on o tom, co všechno bude třeba k jejímu dosažení udělat. 
Matka nedokázala pochopit, proč jsme Ji více nezapojili a proč se nemohla 
cítit lépe, než se cítila. Srdce a já jsme tehdy nemohli vidět Její úhel 
pohledu, protože jsme ve skutečnosti necítili všechno, jak jsme zjistili 
později. Byli jsme tak vzrušení vizemi duchů a planet a tak dále, že jsme 
Matku považovali za brzdu Našeho tempa, když po Nás chtěla, abychom 
cítili detaily, které se nám tehdy nezdály důležité. 
Když jsme se Jejímu pohledu neotevřeli, začal jí pocit viny říkat, že 
příčinou negativity, kterou viděla, může být Ona, protože já a Srdce jsme to 
neviděli tak, jak to viděla Ona. 

 
Matka během našich přípravných rozhovorů zadržovala své pocity, protože 
cítila, že se nám její reakce nelíbí. Snažila se změnit tím, že nechala své 
pocity, aby se samy pohybovaly, ale po všem svém úsilí řekla, že se stále 
cítí stejně jako na začátku; Srdce a já jsme měli způsob představování, který 
se pohyboval rychleji, než cítila, že může jít, a to ji zanechávalo pocit, že 
není na svém místě. také řekla, že některé věci, které jsme si představovali, 
jí připadaly tak špatné, že si vůbec nedokázala představit, že by je dělala. 
Měla pocit viny, že se tak cítí, ale přesto nedokázala pochopit, jak by se 
mohla cítit stejně, jako když si to představovala. Obviňovala se a bála se, že 
to bylo kvůli Ní. 



Stvoření mělo probíhat tak, jak mělo. Obávala se, že není tou správnou 
Matkou, a měla pocity, že chce, aby přišel jiný duch a nahradil Ji. Měla 
strach, že nedokáže tuto práci zvládnout a přežít ji, ale Její připoutanost ke 
Mně také nechtěla ustoupit tomu, aby Ji nahradila jiná Matka. 

 
Dlouho s tím bojovala a dokonce měla touhu odejít sama, ale nedokázala se 
přimět k tomu, aby se ode Mne odloučila. Nakonec se rozplakala a prosila 
Mě, abych nepokračoval, aniž bych Ji nejprve nepocítil. Dlouho jsme se 
nemilovali, protože jsem byl zaneprázdněn Srdcem. Toužila po tom, abych 
Ji nyní objal, cítil Ji a nechal do Ní proudit svou lásku a světlo. Také se 
obávala, že by to mohlo vyvolat dalšího ducha, ať už by se na to cítila 
připravená, nebo ne. Její strach však nebyl tak velký, aby potlačil Její touhu 
po Mně, a tak se snažila být se Mnou, aniž by nechala přijít dalšího ducha, 
dokud se na to necítila připravená. 

 
Strach a pocit viny ji nedokázaly přimět, aby zadržela to, co se v ní nyní 
hýbalo. Sténala a plakala v mém náručí, když si uvědomila, co se stane. 
Když jsem se na Ni díval z pohledu Ducha, bylo pro Mne těžké pochopit, 
co Ji tak rozrušilo. Zeptal jsem se Jí, zda nechce, aby Duchové vystoupili a 
byli s Námi. Odpověděla, že ano, ale že nechce být ode Mne oddělena. 

 
"Nechápu, co tím myslíš," řekla jsem Jí, "myslela jsem, že jsi se mnou byla 
tak přítomná, jak jsi chtěla." 

 
"Ty tomu nerozumíš," řekla mi, "chci cítit, jak mě miluješ." "Já Tě 

miluji," odpověděl jsem, "a srdce Tě také miluje." 

"Tak proč to necítím?" Zeptala se mě. "Proč mám pocit, že jen sedím a 
čekám, až na mě budeš mít čas? Vždyť čekám, až Mě přijmeš." "A co?" 
zeptala jsem se. 

 
Váhala jsem, zda srdce může být zásahem do mého života s Matkou, ale 
možná to byla pravda. Věděl jsem, že se nemohu vzdát toho, co jsme se 
Srdcem dokázali společně. Cítil jsem vůči Matce nelibost, že mohla. 



ne nám jen dát tento prostor v dobré náladě. Divila se, proč jsme si nenašli 
čas, abychom ji zapojili do Našeho procesu, ale vycítila Naši reakci na ni a 
cítila se příliš vyděšená a provinile, než aby na Nás dále naléhala. 

 
"Tak," řekla jsem jí, "teď už mi jen musíš důvěřovat a dát mi vědět, jestli 
Tě příliš ignoruju." 

 
Matku to poněkud uklidnilo, ale ze všeho nejvíc se ztišila, protože se 
obávala, že mi nedala skutečně najevo, co cítí, a že se ke mně chová příliš 
majetnicky. Vůle si přála, abych Ji chtěl, aniž by o to musela žádat, a 
nechtěla to říkat. Cítila také hněv kvůli tomu, jak s Ní bylo zacházeno, a 
nevyjádřila ho, protože se bála, že by to od Ní nebylo milující, kdyby se 
hněvala. Nelíbil se Jí Můj přístup, ale zejména se bála pocitu, že by se jí 
nelíbilo Její vlastní dítě. 

 
Srdce cítilo všechny tyto věci v Matce spolu se mnou. Srdce cítilo, že mu 
nebylo dáno na vědomí, že Matka cítí, že jí občas překáží ve vztahu se 
Mnou. zpočátku nevědělo, jak se má cítit, protože mu nyní překáží jeho 
vina. Byl stejně nadšený jako Já z Naší společné práce, a přesto nechtěl, aby 
se Matka cítila odstrčená. 

 
Nikdo z Nás tehdy netušil, že pouhé vyjádření toho, co cítíme, do konce, by 
rozhodlo o tom, jak by se vše od té chvíle vyvíjelo. Nechápali jsme, že 
emoce se mohou vyvíjet, pokud je svobodně cítíme a vyjadřujeme. Tehdy 
jsme věřili, že Naše situace se stane nemožnou, pokud nenajdeme způsob, 
jak se jeden druhému poddat. Srdce a já jsme se poté začali více snažit 
nevynechávat Matku, a přesto si nikdy nebyla jistá, že o ni opravdu stojíme. 

 
Matka měla v mých očích takovou krásu, že jsem se na ni většinu času 
nemohl nedívat. Bylo však pro Mě snazší cítit pocity Srdce, protožeSrdce 
mělo rovnováhu, kterou jsem potřeboval. Srdce Mi právě umožňovalo cítit 
rovnováhu Ducha a Vůle, ale tehdy jsem si to neuvědomoval, ani jsem 
nechápal, jak proces dosažení této rovnováhy probíhá. Chtěl jsem, aby si 
Matka také dovolila více cítit Srdce, místo aby musela stále cítit Mne. 
Matce se to nelíbilo, a dokonce měla pocit, že chci, aby cítila. 



Srdce více v naději, že se mu bude více podobat. Začala se cítit ještě více 
vytěsněná a nedostatečná. 

 
Matka měla touhu být stále s Námi oběma a nechtěla být ani s jedním, ani s 
druhým.Nevěděla, jak by to bylo možné, kdyby se tak nezajímala o to, co 
děláme. Obávala se, že je sebestředná, když chce, aby se na ni soustředilo 
více pozornosti. Stěžovala si na bolesti v Jejím nitru, o kterých říkala, že se 
bez nich nemůže hýbat Tyto bolesti byly místy, kterých se Mé světlo 
nedotýkalo, ale My jsme si to tehdy neuvědomovali. Matka se cítila 
provinile, že si tolikrát stěžovala. Museli jsme mít mnoho zkušeností, 
abychom nakonec pochopili, co tyto pocity ve Vůli vyvolávalo. Jediné, co 
Mi tehdy Matka mohla říct, bylo: "Potřebuji, aby se mě tady někdo dotýkal. 
Potřebuji zde milující ruce." 

 
Šel bych dovnitř a našel její bolest. Když jsem se jí dotkl, byla pryč, a 
přesto jsem si neuvědomoval proč. Stáhl bych se a Ona by měla okamžitě 
zase bolest, a přesto jsem nevěděl proč. Bál jsem se toho, jak mě tam držela, 
a myslel jsem si, že bych nemohl zůstat projevený jako Já, kdybych zůstal v 
Matce víc, než jsem byl. Pocit viny říkal Matce, že má bolest jen proto, aby 
upoutala Mou pozornost, a tak se držela zpátky, dokud to už nemohla 
vydržet. Po celou dobu se Matka držela zpátky víc, než si kdokoli 
uvědomoval, protože pocit viny Jí říkal, že je špatné vyjadřovat to, co 
ostatní nechtějí přijmout. Ztracená vůle zadržovala vše, co bylo zadržováno, 
včetně hněvu, který Matka vůči Mně měla. 



VZNIK OTCE PROJEVU. 
 
Navzdory našim zadržovaným pocitům nebylo to, co se stalo potom, špatné. 
Ta část Mne, která věděla, že to nebylo špatné, od té doby, co se to stalo, 
bojovala s tou částí Mne, která se s tím nemohla smířit. Zaplavily mě 
emoce, které jsem v té době popíral, protože jsem tyto pocity vyhodnotil 
jako nesouladné s pochopením, které jsem měl. Neviděl jsem, jak v sobě 
tyto dva úhly pohledu vyrovnat, až do teď, kdy je konečně mohu uzdravit. 

 
Matka toužila po milenci, který by ji neustále objímal a nikdy ji nepustil. 
Chtěla, abych to byl Já, ale nechápala, jak bych to mohl být Já, protože 
jsem v tomto směru neprojevil žádné vrozené nadání. Měla pocit viny, že 
tak silně touží po neustálém milostném kontaktu, ale nedokázala svou touhu 
utišit. Zkoušela to se Mnou mnohem víckrát, než jsem si vůbec uvědomoval, 
aniž by to řekla zcela přímo, protože chtěla, abych převzal iniciativu, aby 
věděla, že po ní skutečně toužím stejně jako ona po mně. Zdálo se Jí, že 
jsem až příliš spokojený se Srdcem a příliš ochotný nechat Její potřeby bez 
povšimnutí. Obávala se, že Ji považuji za příliš malichernou a že se Jí 
nechci zabývat, když se Srdcem probíráme záležitosti Ducha. 

 
Matka dlouho pozorovala Srdce a Mne, než udělala svůj krok. Srdce a Já 
jsme se zabývali závažnými otázkami, jak tvořit, aniž bychom přehlušili 
zúčastněnou podstatu, zatímco Matka hleděla do prostoru a toužila po 
milenci, který by Jí rozuměl a měl touhu a schopnost naplnit i Její 
nevyslovené potřeby. Měla v sobě smutnou touhu, protože nevěděla, odkud by 
se takový milenec mohl vzít. Cítila, že nemůže být Jejím dítětem, a ve 
vesmíru nebyl nikdo, koho bychom našli. Bála se, že se mýlí, když má tuto 
touhu, a snažila se ji přede Mnou skrývat, ale volala po tomto milenci ze 
Svého srdce. 

 
Cítil jsem pohyb Jeho vynoření, ale nedíval jsem se u Srdce mi řeklo, že je 
to vynoření, které musí přijít teď. Srdce i já jsme byli stejně zaneprázdněni 
a cítili jsme, že není nutné sledovat, co Matka dělá. 



s ním. Ztracená vůle má nyní podobu toho, že se nedíváme na realitu, ale 
místo toho nás zaplavují vnitřní obrazy. 

 
Děsilo mě, že jsem se k matce nezachoval správně, a nedovolil jsem, aby se 
tyto pocity v té době pohnuly. Také jsem se zlobil, že mě Matka nemiluje 
natolik, aby na mě počkala. Ztracená vůle má pocity, kterými jsem tehdy 
nepohnul, v podobě přesvědčení, že muž by neměl dát ženě najevo, co cítí, 
bez ohledu na to, jak těžké je ty pocity zadržet. 

 
Srdce mi řeklo, že to bude v pořádku a že bych neměl dovolit, aby mé 
pocity stály v cestě Jeho vynoření, protože On má důležitou roli. Ztracená 
Vůle zde zatím nemá jistotu, zda ji mohu uzdravit, nebo ne. Drží se v ní 
strach, že na práci Boha nestačím a nemohu udělat vše, co je třeba, 
najednou. Kolem tohoto vzniku je ve Ztracené vůli mnoho dalších věcí, ale 
ty budu uvádět, až budou pro rozvíjející se příběh důležitější. 

 
Nyní jsem přijal toto vynoření, které bylo Otcem Manifestace nebo Mého 
vlastního Těla, ale tehdy Mé emoce nemohly pochopit, proč musel 
vystoupit a vyvolat ve Mně pocit ohrožení. Tehdy jsem Ho nepoznal jako 
Své Tělo. Tehdy jsem jen viděl Jeho obrovskou velikost a cítil jsem se v 
Jeho přítomnosti zmenšený, což byl pocit, který se mi nelíbil. Toto nové 
vynoření vypadalo, jako by Nás všechny mohl obklopit. Jeho světlo bylo 
oslnivé. Měl jemné, teplé zlato Matky a stříbřitě bílé světlo, kterým jsem se 
stala já. A nejen to, měl i barvy, kterými začalo zářit Srdce, a navíc se nad 
Ním klenula zářivá duha barev. Byl překrásný. Byl jsem ohromen. 

 
"On má moc dát vzniknout tvaru," slyšel jsem, jak mi říká Srdce. 

 
Podíval jsem se na Matku a ona se mi vyhýbala, protože se bála, jak bych 
na to mohl reagovat. Sama jsem byla zaplavena strachem, že si myslí, že jí 
nestačím, a nechtěla mi to říct. Odhodila jsem tyto pocity stranou ve 
prospěch přijetí nově příchozího. Ztracená vůle dostala strach. 

 
Matka dovolila Otci Projevu, aby se Mi představil, aniž by Ho doprovázela, 
protože si Mnou stále nebyla jistá. Ona a 



tento nový vznik se miloval hned, jak se objevil, a Ona si nebyla jistá, jestli 
to vím, nebo ne. 

 
Samozřejmě jsem to věděla, stejně jako jsem věděla o všem, co se stalo, ale 
nedovolila jsem tomu, aby se to dostalo do mého vědomí. Tehdy jsem to 
nechtěl vědět, protože mi to připadalo příliš zdrcující. Obávala jsem se, že 
Ho Matka miluje víc než Mě, a velmi se mi ulevilo, když se k Nám připojila 
a dala Mi láskyplnou odpověď za Mé přijetí. Nenáviděla jsem Ji za to, že 
Mě v tom uvěznila, a Ztracená vůle dostala nenávist. Nedala jsem Jí najevo, 
co cítím. Dokonce jsem se v této věci držel zpátky před Srdcem. Srdce si 
toho hned všimlo a pocítilo jistou vinu, že správně nezjistilo, jaký vliv na 
Mě toto vynoření bude mít. 

 
"Bez Něho nemůžeme projevit Stvoření," slyšela jsem, jak mi říká Srdce. 
"Bude to v pořádku, uvidíš." 

 
Srdce se nezdálo být vůbec rozrušené, což mě u něj přechodně rozladilo. 
Začal jsem se za sebe stydět a začal jsem spěšně odkládat stranou své pocity 
nedostatečnosti a strachu, že už mě nikdo nepotřebuje. Poslouchal jsem, jak 
mi Srdce vypráví, jak budeme bratry a jak budeme všichni společně milovat 
Matku. Tato část mi zněla směšně. Proč jen jedna Matka, přistihl jsem se, 
že si teď říkám. Doufal jsem, že se objeví taková, která bude partnerkou pro 
Mého Syna. Měl jsem obavy kolem zdejší rovnováhy, která přešla do 
Ztracené vůle a stala se prvotní příčinou mnoha homosexuálů. Nemají v 
sobě žádnou radost, ale alespoň mohou být gayové. 

 
Pozoroval jsem svého Syna, abych viděl, jak s tímto novým projevem 
zachází. Chovali se k sobě velmi láskyplně, ale nebyli otevřeně sexuální. 
Měla jsem obavy z toho, co by se mohlo dít, když jsem se teď nedívala. 
Obviňovala jsem se, že mám morálku prudérního člověka. Pokud Srdce 
toužilo po jiném muži, nebylo mým úkolem mu říkat, jak se má chovat. 
Zatím jsem si nedovolila uvědomit, že Matka tohoto milence vlastně 
povolala a že Srdce nebylo zodpovědné za to, že ho povolalo. Mohla jsem 
to všechno vědět, kdybych se to tehdy nebála cítit, ale poznala jsem, že 
Srdce se teď, když se objevil Otec projevu, cítí otevřenější, a přemýšlela 
jsem proč. Také jsem pochopil, že Matka má nyní někoho, kdo jí s 
manifestací pomáhá. I nadále jsem se cítil nesvůj, ale 



Srdce mě neustále ujišťovalo, že když se On a já věnujeme vnitřku, Matka 
všeho, jak Jí nyní Srdce říká, a Otec projevení mají práci navenek. To ve 
Mně vzbudilo podezření, které přešlo do Ztracené vůle, že Srdce a já jsme 
homosexuálové. Rozhodl jsem se, že budu vše pozorněji sledovat, abych se 
dozvěděl pravdu, ale neměl jsem v té době potřebné soustředění, abych se 
dozvěděl vše najednou. Od té doby jsem nad tím získal mnohem větší 
mistrovství, ale stále mám Ztracenou vůli k uzdravení, která se nechtěla 
dívat na všechno, Ztracená vůle je v této oblasti obrovská, jak můžete říct 
podle odrazu, kolik je lidí, kteří nechtějí vědět všechno, co se skutečně děje. 

 
V té době jsme se Srdcem stále cítili, že je naše pozornost upřena dovnitř. 
Chtěli jsme poznat vše, co se ve Mně chtělo projevit. Bavilo nás nahlížet 
dovnitř a objevovat tolik věcí, které nebyly ve Stvoření, ale jak jsme se se 
Srdcem seznamovali s tím, co se ve Mně skrývá, začali jsme pociťovat 
potřebu vědět více o tom, jak to projevit. 
Mnohé věci uvnitř neměly hlasy, měly jen zvuky svých vibrací.Cítil jsem, 
že to nejsou duchové ve stejném smyslu jako hlasy.Také jejich hmota byla 
jiná.Tato podstata se musela stát planetami a hvězdami, ale nevěděl jsem, 
co musí udělat, aby se objevila. Nechtěl jsem nic tlačit a riskovat, že to 
spadne do vesmíru, jak to původně udělala Matka. Přemýšlel jsem o tom už 
delší dobu, když jsem si všiml, že se Matka snaží upoutat mou pozornost. 
Stěžovala si, že ji opět ignoruju a že jsem se s ní nemiloval. Řekla, že si 
uvědomila, že to, co se musí stát, nelze zadržet, ale chtěla by mít Mou 
lásku, která by Jí pomohla to překonat. Měla silnou touhu se milovat a už 
delší dobu se držela zpátky a čekala na Mě. Tehdy jsem se opět cítila 
provinile, že jsem Matku více nezapojila do toho, co jsme se Srdcem dělali. 

 
Odpověděla mi dřív, než jsem promluvil, že se nechce takto zapojit, že se 
chce milovat tak, jak jsme byli zvyklí. 

 
"Chci si hrát, chci se hýbat, nechci pořád jen sedět a přemýšlet," řekla mi. 



Měl jsem pocit, že nevím, co všechno Matka dělala, zatímco já jsem byl tak 
zaneprázdněn sám sebou. Měl jsem podezření, že se milovala s jiným 
duchem. Srdce zavolalo Mého bratra, ale nebyl jsem si jistý. Měla teď 
takovou touhu po Mně, že jsem právě teď nechtěl vědět, jestli ano, nebo ne. 
Zatlačil jsem další své obavy ohledně Mého vztahu s oběma do stavu 
popření, stejně jako oni se svými obavami ohledně Srdce a Mne. 

 
Právě jsme dali projev čtyřem částem jediného Boha, který existuje, ale 
nevěděli jsme o tom. Už jsme se začali bát, zlobit a žárlit jeden na druhého. 
Když Nám pocit viny řekl, že je neláskyplné tyto pocity projevovat, popřeli 
jsme, že bychom je měli. Pocit viny Nám již říkal, že bychom neměli mít 
vztah, který jsme mezi sebou měli, a strach Nám bránil tyto pocity vyslovit. 
Každý z Nás se bál, že vyřešení Naší situace by nemuselo znamenat, že to 
dopadne tak, jak jsme chtěli. V té době se zdálo jednodušší snažit se Naše 
problémy ignorovat. Srdce, Tělo i Já jsme se báli, že si Matka vybere 
jiného, pokud se bude muset spokojit s jedním z Nás. 

 
Matka se bála, že s Ní není něco v pořádku, že nechce, aby s Nám byl jiný 
duch vůle přítomen tak, jak je Ona.Všichni jsme měli strach, že není 
správné milovat se všichni společně. Já jsem se bál, že jsem nedostatečný, 
nebo že Matka nebude mít toho druhého Ducha, a ten druhý Duch se bál, že 
není správné, aby byl s Matkou, protože jsem s Ní byl první. Srdce se také 
zajímalo o Matku, ale cítilo se jako Syn, který Ji přijal, a necítilo, že by Ji 
mohlo naplnit bez mé přítomnosti. Matka toužila po tom, aby Duch, Srdce, 
Vůle a Tělo byly spolu jako jedno, ale obávala se, že by to od Ní mohlo být 
špatné, kdyby nás všechny chtěla mít pro sebe, a proto to nechtěla 
navrhnout. Místo toho doufala, že se o tom někdo z Nás zmíní. Nechápali 
jsme, proč jsme měli tyto obavy, ale neustále Nás trápily. 

 
Všechny tyto a další pocity byly v současné době přítomny, když ke mně 
tentokrát přistoupila Matka. Chtěla na to všechno na chvíli zapomenout, 
protože měla pocit, že to nemůžeme pochopit. Začala Mě nyní hladit a 
říkala, že chce cítit to, co cítila, když jsme byli jen Ona a Já. Přitáhla se ke 
Mně a Já jsem se jí chytil. Chtěla, abych 



znovu se dotknout jejích bolestí. Nejdřív jsem se tomu bránil, ale pak jsem 
si vzpomněl, že jsem měl největší potěšení, když jsem jí udělal dobře jako 
první. 

 
Dotkl jsem se jí a našel v ní víc bolestivých míst než kdykoli předtím. 
Nevěděl jsem proč, ale chtěl jsem z toho obvinit Otce manifestace. Cítil 
jsem také vinu vůči 

 
Matka, že dovolila, aby tato bolest narůstala, a nyní chce, abych ji uzdravil. 
Měla jsem pocit, že se mě snaží činit zodpovědnou za svou bolest. Nic z 
toho jsem necítila ráda a zdálo se mi, že zmínka o tom by mohla situaci jen 
zhoršit. 

 
Matka se tu cítila provinile a snažila se ve Mně vzbudit vášeň, abych 
přehlédl, co cítíme. Dovolil jsem Jí uspět, protože jsem k Ní skutečně cítil 
lásku, kterou jsem už nemohl přehlížet. Ponořil jsem se do Ní a Ona mi dala 
najevo, že se jí to líbí, tím, že explodovala světlem. Cítil jsem, že je pro 
Mne slastná, a světlo jsem teď měl na všech místech, která jsem v Ní našel. 
Místo pocitu viny jsem teď cítil nesmírnou úlevu, že mě stále miluje a že 
stále dokáže tak slastně reagovat na mé návrhy. Otevřela se Mi jako nikdy 
předtím a my jsme cítili, jak se rozšiřujeme ve světle, až jsme museli 
explodovat štěstím. 

 
Věděla jsem, že je přítomno Srdce, ale nedovolila jsem si uvědomit, že je 
přítomno i Tělo.Cítila jsem tolik radosti a uvolnění v expandujícím světle, 
že jsem se ani nerozhlédla, abych zjistila, kde je Otec manifestace.Matka 
byla nadšená a vzrušená a povznesla se výš, než jsem ji kdy předtím viděla. 
Měl jsem pocit, že jsem to udělal já, dokud jsem si neuvědomil, že Srdce 
ovlivnilo i Ji. Pak jsem se zastyděl za své pocity, kdy jsem chtěl mít Matku 
jen pro sebe. Pocítil jsem nával viny, že jsem nejen měl tyto pocity, ale také 
jsem chtěl, aby na Mě čekala a neotevírala se takto ostatním, když nejsem 
nablízku. Matce by se líbilo, kdybych s tím přišla a dala Jí pocítit, že je 
žádoucí, ale neřekla jsem Jí to, protože jsem si v tu chvíli uvědomila, že 
Naše velká extáze nebyla způsobena jen přítomností Srdce. 

 
Nyní jsem si uvědomil, že Otec manifestace je také s Námi. 



Tehdy jsem měla opravdu strach, že už Matce nestačím. Bála jsem se, že se 
nedokážu smířit s tím, že Otec projevu vstoupí do Matky ve stejnou dobu 
jako já, a přesto tam s námi bylo Tělo, protože cítilo, že si to nemůže nechat 
ujít. I když si nebyl jistý, zda Jeho přítomnost bude přijata, nebo ne, 
vstoupil do Matky a nevyšel, když Ona přišla ke Mně. Matka se cítila 
zahanbena a provinile, že Mě oklamala, když Mi nedala vědět, že Otec 
Projevu je v Ní přítomen, a Otec Projevu se bál, že pocítil touhu, která 
nebyla správná. 

 
Srdce mi dalo vědět, že Otec projevu byl s námi přítomen dlouho předtím, 
než se projevil, a já jsem věděl, že je to pravda. Přesto jsem měl pocity, 
které nebyly v klidu, a také jsem tyto pocity raději ignoroval, protože se mi 
nelíbily. Matka již měla touhu dostat vše na světlo a takříkajíc to zlehčit, ale 
bála se, že se Mi znelíbí, a necítila, že by se mohla odvážit pokusit se nade 
Mnou zvítězit. Už Mě cítila, a tak mlčela ze strachu, že pokus o řešení by 
nemusel přinést řešení, které si přála. 

 
Otci Projevu se nelíbilo, že se mě bojí, a tak se na mě místo toho rozzlobil a 
řekl mi, že není správné, abych ho teď, když se objevil, vylučoval, protože 
byl celou dobu přítomen. Řekl, že si přeje, aby se neprojevil, pokud to 
znamená, že teď bude vynechán. Vzal Matku a odšlapal pryč, aniž by mi 
dovolil, abych mu odpověděla. 

 
Cítila jsem se teď provinile, že jsem se k Němu chovala nelaskavě, a měla 
jsem pocit, že bych se s Ním měla podělit o Matku, i když jsem měla 
pocity, které s tím nebyly v souladu. Šla jsem za Ním, abych se usmířila. 
Řekla jsem Jim, že Srdce mi dalo pochopení, které jsem potřebovala, ale 
měla jsem problém je přijmout. Vůle a Tělo řekly, že mají také potíže a že 
nechápou, proč existuje jen jeden ženský projev. srdce na nás vyzařovalo 
svou přítomnost a v té době jsme dosáhli sladění. 



 



VZNIK PLANET A HVĚZD CENTRÁLNÍHO VESMÍRU. 
 
 

Znovu jsme se přistihli, že se milujeme, a z výbuchů rozkoše, které jsme 
prožívali, se vyklubalo mnoho planet a hvězd. Měli jsme touhu vyjít ven a 
podívat se na ně, abychom se ujistili, že mají důvod být tam venku a nejsou 
to chyby, které mají touhu se vrátit. 
Zdálo se přirozené začít nejprve návštěvou nejbližších hvězd a planet a pak 
postupně pokračovat dál. Naše první zkušenosti se odehrály v oblasti, 
kterou někteří označují jako centrální vesmír. Tyto planety měly hodně 
světla a my jsme tam prožili nádherné chvíle. Vnímat planety nebylo těžké, 
protože na Nás začaly reagovat. Našli jsme světlo mnoha barev, které mělo 
pocity mnoha druhů. Nebyly to už jen emocionální pocity, ale také vjemy. 



VZNIK PRASTARÝCH, KTEŘÍ SLOUŽÍ SVĚTLU. 
 
 

Cítili jsme chvění, které se stupňovalo až k orgasmu, a ocitli jsme se 
obklopeni okřídlenými tvory. Tito první duchové byli velmi velcí tvorové. 

 
Nyní jsme měli Prastaré, první řád duchů, který se objevil. Měli velká křídla 
a chroptivé tváře. Z jejich hlav proudilo světlo jako vlasy tančící v proudech 
éterů, téměř jako by měly vlastní život. 

 
Oči se teď na Nás dívaly zpátky; velké hluboké oči, které viděly všechno a 
měly toho odrazu na rozdávání. 

 
Tito velcí tvorové se téměř okamžitě začali přetahovat o to, kdo se objevil 
první. Matka měla okamžitě pocit viny, že to způsobila, i když nedokázala 
říct jak. Nakonec jsme je přiměli, aby se seřadili a ukázali Nám, co každý z 
nich zažil. Jakmile jsme viděli, co všichni prožili, viděli jsme, že ačkoli šlo 
o postup, vynořili se jako skupina, a ne po jednom jako My. 

 
V původním řádu Prastarých, kteří slouží Světlu, jich bylo čtyřiadvacet, ale 
tito duchové jsou nyní velmi roztříštění, takže se zdá, že jich je mnohem 
více. Když se tito duchové původně objevili, měli na své planetě právě tolik 
místa, aby se mohli pohybovat, aniž by si navzájem překáželi. Prastaří měli 
už tehdy touhu se zmenšit a My jsme měli touhu jim poskytnout více 
prostoru. I když jsme je přiměli, aby se zklidnili a přestali bojovat, Prastaří 
měli stále spodní proudy, které je nutily cítit, že nemohou zůstat v podobě, 
v jaké se vynořili. Prastaří měli pocit viny, že se vynořili a vypadali tak podobně 
jako My, ale v té době si toho nebyli vědomi. Ve skutečnosti seděli uvnitř 
Nás, dívali se na Nás a říkali si, o kolik lepší by byl život bez pocitu viny. 
Rozhodli se, že se vynoří bez viny a byli 



si byli jisti, že se jim to podařilo. Teprve teď si uvědomují, že se své viny 
zbavili tím, že ji ze sebe vystrčili a nechali ji, aby si našla domov, kde se dá. 

 
Dávní nám tehdy poskytli odraz, který jsme tehdy nepoznali; byl to odraz 
toho, jak by podle našich soudů mělo vypadat, kdybychom byli bez viny. 
Byli jsme zděšeni jejich nezájmem o to, co se stalo druhým. Tito Duchové 
byli velmi sobecky velcí a jasní. Jakkoli jsme se nyní těšili ze společnosti 
kolem Nás, nemohli jsme si také pomoci, ale cítili jsme, že si pro sebe 
možná urvali příliš mnoho světla; vinu, kterou jsme si později museli 
uvědomit i My. 

 
Prastaří říkali, že se vynořili, aby se bavili, a že nemají rádi, když se jim do 
toho někdo plete. Měli chuť na další zážitky a hodlali si je dopřát hned. 
Začali kolem Nás poskakovat v kruhu a škádlili Nás, že se kolem nich 
nemůžeme pohybovat, pokud nám to nedovolí. Tvrdili, že jako skupina 
mají větší moc než My. Nevěděli jsme, zda je jejich tvrzení pravdivé, nebo 
ne, a měli jsme strach, že jsme vytvořili něco, co se Nám nelíbí. 

 
Staří pak tvrdili, že jsme je nestvořili. Tvrdili, že mají schopnosti podobné 
Bohu a že se stvořili sami. Věděl jsem, že se nestvořili sami, ale měl jsem 
jistý pocit viny, že ode Mne nebylo správné, že jsem se tak upnul na to, že 
jsem Bůh. Cítil jsem, že jsem se mýlil, když jsem se k tomu připoutal. Také 
se mi nelíbilo, jak se tito Prastaří cítili. Jejich nevinnost v sobě měla tvrdost, 
kterou jsem necítil jako láskyplnou. Neuvědomil jsem si, že mi odrážejí 
mou vlastní představu o tom, jaký by podle mých obav měl být Bůh bez 
viny. Měl jsem pocit, že jim nemohu dovolit, aby nade Mnou převzali moc. 

 
Na začátku jsme tam svedli velký boj, při kterém jsem se musel spoléhat na 
Otce projevu mnohem víc, než by se mi líbilo, kdybych byl skutečně 
Bohem. Cítil jsem, že jsem tam byl první. Prošel jsem si mnohým, abych se 
dostal tam, kde jsem, a nechtěl jsem nikomu dovolit, aby mi bránil v 
naplnění plánů, na kterých jsme se Srdcem tak dlouho pracovali. Měl jsem 
spoustu strachu z toho, jak bych dopadl, kdyby Prastaří získali kontrolu. 
Měl jsem velkou touhu tuto bitvu vyhrát. 



 

Srdce nebojovalo. Stál stranou a svítil na situaci láskou. Tělo stálo při mně 
jako bratr, o kterém Srdce říkalo, že je. Matka se na ty nové duchy 
rozzuřila, a když jim dala najevo svůj hněv, Prastaří se stáhli. tehdy jsem 
poprvé opravdu viděla, jak mocné mohou být emoce. Prastaří se před 
Matkou třepotali jako listy ve větru. Matka si nedovolila zuřit dlouho, když 
viděla, co to může způsobit, protože ji zastavil její pocit viny. Jakmile 
přestala zuřit, měli tito duchové touhu dostat se od Ní pryč, ale nemohli se 
pohnout. 

 
Nějak je držela zmagnetizované na místě. 

 
Od té doby se Prastaří naučili milovat Matku, ale trvalo jim to velmi dlouho 
a stále mají mnoho ztracené vůle, která v sobě stále uchovává nenávist, 
kterou původně cítili. 

 
Matka jim naháněla strach i úctu, ale dlouho ji nemilovali. Prastaré 
rozzuřilo, že nejsou Bohem, a musely si odpracovat spoustu karmy, aby 
místo toho přijaly postavení blízkých společníků. Všichni Prastaří pracovali 
na své původní příčině ve své duchovní vibraci, která není na Zemi, ale na 
Zemi mají spoustu ztracené vůle, včetněDuchem polarizované ztracené 
vůle, která ještě nebyla vyléčena a vyrovnána. 
Jakmile Matka opět dovolila Prastarým pohybovat se, obnovili svůj vzorec 
vynořování. V tomto vzoru pocítili sílu jako skupina a návrat do něj jim 
dodal sílu, aby mohli říct Nám, že nemají žádnou vinu za to, co udělali. 
Řekli, že se cítí být v právu a ne v omylu a že mají radu, kterou mohou dát. 
Ve skutečnosti Mi řekli, že Bůh by byl lepší jako rada než jako tři muži 
bojující o jednu ženu. 

 
Prastaří měli radu, ale nebyla to rada, jak si mysleli. Úvaha, kterou mi o 
sobě poskytli, byla nejdůležitějším učením, které jsem od nich obdržel. V 
době, kdy Mi Prastaří tyto původní úvahy poskytli, jsem je odmítl, a tak 
jsem tehdy pochopení nezískal. Tehdy jsem tyto úvahy popřel. 



protože jsem si nemyslel, že je možné, abych viděl jen odraz sebe sama. 
 
Pocit viny mi říkal, že je egoistické myslet si, že duchové mohou odrážet 
pouze mě. Byl jsem připraven uvěřit, že to není jen Můj odraz, který vidím, 
protože se mi nelíbilo všechno, co jsem viděl. V té době jsem měl o sobě 
představu jako o Bohu, která nezahrnovala jednání, jaké tito duchové dělali. 
Ztracená vůle to nyní léčí. 

 
Tito duchové zpochybňovali mé postavení Boha a já jsem chtěl místo nich 
společníky. Pocit viny ve Mně vyvolával pocit, že bych neměl bránit jinému 
duchu v tom, aby byl Bohem, pokud by tento duch mohl odvést lepší práci 
než já. Nechtěl jsem, aby Prastaří získali Mou pozici, ale cítil jsem, že se 
musím otevřít možnosti, že mě jako Boha nahradí. 



SAMOZŘEJMOST 
 
Teď jsem měl pochybnosti. Možná jsem nestvořil sám sebe. Možná jsem 
jen vystoupil z nekonečna stejným způsobem, jakým se nyní chystali 
vystoupit jiní duchové. Stejně jako jsem se původně obával, že jsem si jen 
myslel, že existuji, měl jsem nyní jisté obavy, které říkaly, že jsem si možná 
jen myslel, že jsem stvořil sám sebe a všechno ostatní. 

 
Dlouho jsem se držel myšlenky, že by mohl přijít jiný Bůh, a dokonce jsem 
si namlouval, že se to skutečně děje. Na začátku jsem měl pochopení, že 
jsem Bůh a že jsem vše stvořil, ale musel jsem projít cyklem viny a 
pochybností, během něhož jsem se obával, že jsem sám sebe oklamal. Byla 
to fáze mé paranoie "bludů o velikosti". Nemohl jsem si dovolit cítit se 
jistý, že mám pravdu, že jsem Bůh, dokud jsem nezažil možnost Boha v 
jiných duchovních bytostech. 

 
V té době jsem v této oblasti trpěl popíráním, které mi nedovolilo 
rozpoznat, co se vlastně děje. V Mém vědomí bylo tolik pohybu, že jsem si 
ani neuvědomoval, jak některé věci řeším, prostě byly vyřízeny dříve, než 
jsem si jich všiml. 

 
Uzdravení, které chci nyní přinést na zem, je ztracená vůle, která přijala 
vše, čemu jsem tehdy v sobě nerozuměl. Tehdy jsem neměl v úmyslu si 
některých věcí všímat, protože jsem měl strach, že je nezvládnu. Nevěděl 
jsem, že mám tento záměr vyhnout se, a tak dobře jsem se zde vyhýbal sám 
sobě, že jsem si ani neuvědomil, že mě motivuje strach. 

 
Tehdy jsem byl řvoucí mlhovinou světla, nejistý, jestli jsem to všechno já, 
nebo ne. Již jsem měl duchy poblíž středu mlhoviny, kteří mi říkali, že mají 
v úmyslu být Bohem místo Mne. Prohledali jsme bez a já jsem již tolikrát 
vstoupil do matky, že jsem si myslel, že Ji znám. Myslel jsem si, že znám 
sám sebe, a přesto se konat. Chtěli mít demokratickou radu a pořádat 
schůze o tom, jak to bude. Chtěl jsem se milovat a nechat to dojít. Srdce 
říkalo, že potřebujeme rovnováhu a že nám ji pomůže najít. Srdce si 
myslelo, že se stejně nemůžeme sejít všichni najednou, protože každý toho 
má příliš mnoho na srdci. Srdce si myslelo, že výbory by byly dobré. 



 

Matka nemohla být přítomna žádnému z těchto posledních jednání. Měla 
pocit, že je dost nesnesitelné, že jsme to se Srdcem už probrali a všechno 
vyřešili. Rozzuřilo Ji, že se tu najednou objevila banda výrostků, kteří se 
chovají, jako bychom nevěděli, co děláme. Její pocit viny za to, že se na ně 
rozzuřila téměř okamžitě po jejich objevení, způsobil, že stála přítomná a 
tvářila se zaujatě a otevřeně, i když to ve skutečnosti necítila. Slyšela víc, 
než chtěla slyšet, až to v Ní vyvolalo touhu někam odejít a už se nevrátit. 

 
Prastaří stejně na počátku popřeli Matku a vyzvali pouze Mne a Otce 
Projevu. Matka cítila, že ji tito duchové nepovažují za platnou součást 
Boha. Matka se stále cítila zraněná i rozzuřená tím, že ji tito duchové 
odmítli, a to bylo opět velkou součástí Její touhy odejít a nevrátit se. Chtěla 
se na Prastaré rozzuřit ještě víc, ale pocit viny Jí říkal, že by to nebylo 
láskyplné a že by nemusela mít pravdu. Otec Projevu měl také touhu odejít 
a dostat se pryč od těchto duchů, ale tehdy Mi to neřekl. Snažil se jednat 
způsobem, který považoval za rozumný, a tak také seděl a naslouchal těmto 
duchům více, než ve skutečnosti chtěl. Naše falešná pozornost dávala těmto 
duchům přehnaný pocit vlastní důležitosti a hloubky. 

 
Zůstal jsem déle než Otec projevu, ačkoli k Matce choval city, které nemohl 
dlouho zadržet. Odnášel ji a miloval se s ní, zatímco já jsem seděl na 
poradách s Prastarými. 

 
Měl jsem pocit, že není správné, abych tam seděl, místo abych pokračoval v 
tom, co jsem chtěl udělat, ale brzdil mě pocit viny. Pocit viny mi říkal, že je 
sobecké nevěnovat čas Prastarým. Měl jsem teď úsudek, který mi dával 
pocit viny. Měl jsem s těmi dětmi netrpělivost a uvědomil jsem si, že jsou 
to děti, které si myslí, že to vědí lépe než jejich rodiče. Pocit viny mi říkal, 
že je nelaskavé být k nim netrpělivý. Vina mi říkala, že nemám čas na druhé 
a že místo toho raději uspokojuji své vlastní sobecké zájmy; vlastně 
sexuální zájmy. Vina také říkala, že když mám 



sex mi chtěl pořídit další děti, když jsem nebyla ochotná udělat dobře ani 
těm, které jsem už měla. 

 
Tehdy jsem zuřivě reagoval na pocit viny. Přehnaná reakce, řekl mi později 
pocit viny. Postavil jsem se, vyšší, než jsem si kdy pamatoval, že bych kdy 
předtím stál, a dal jsem Prastarým přednášku, na kterou nikdy nezapomněli, 
ačkoli se mi Ztracenou vůli stále snaží dokázat. Řekl jsem jim, že nejsou 
Bohem, ale že si to jen myslí. Řekl jsem jim, že je Mi jasné, že jsou jen 
děti, které se pletou do záležitostí dospělých, a že ačkoli si myslí, že umějí 
tvořit, musí si uvědomit, že pouze tvořili věci s podstatou, která již 
existovala. Samotnou esenci stvořit nedokázali, a tak jsem jim řekl, že si 
musí přiznat, že jsou o krok dál od zdroje. 

 
Prastaří ze Mne nyní měli strach, ale také touhu vyzvat Mne na souboj. Měl 
jsem touhu jít vpřed a už se nenechat zadržovat. Cítil jsem, že se musím 
připojit k Matce a Otci manifestace. Zadržovali orgasmus v naději, že se k 
nim připojím. Navzdory svým pocitům, že by to nemuselo být správné, 
jsem se už nemohla držet zpátky. Sotva jsem se k nim připojil, došlo k 
velkému výbuchu světla. Prostor se zaplnil mnohem více hvězdami, než 
kolik jich tam už bylo. Měli jsme velký láskyplný pocit, který jsme cítili, že 
nemůže být špatný, ale také jsme měli touhu se ujistit. Měli jsme velkou 
vznášející se radost, když jsme se nyní dočkali osvobození. Bylo tu více 
světla než předtím a také větší rychlost. 



DEMOKRATICKÁ RADA 
 
Pocit viny mi říkal, že pokud tito duchové chtějí být Bohem, měli by mít 
možnost si to vyzkoušet. Tak jsem si sedl a naslouchal těmto novým 
duchům. Nechal jsem je, aby mi řekli, jak chtějí, aby Stvoření probíhalo. 
Chtěli mít demokratickou radu a pořádat schůze o tom, jak to bude. Chtěl 
jsem se milovat a nechat to dojít. Srdce řeklo, že potřebujeme rovnováhu a 
že nám ji pomůže najít. Srdce řeklo, že potřebujeme rovnováhu a On ji 
pomůže najít. Srdce si myslelo, že se stejně nemůžeme sejít všichni 
najednou, protože každý toho má příliš mnoho na srdci. Srdce si myslelo, že 
výbory by byly dobré. 

 
Matka nemohla být přítomna žádnému z těchto posledních jednání. Měla 
pocit, že je dost nesnesitelné, že jsme to se Srdcem už probrali a všechno 
vyřešili. Rozzuřilo Ji, že se tu najednou objevila banda výrostků, kteří se 
chovají, jako bychom nevěděli, co děláme. Její pocit viny za to, že se na ně 
rozzuřila téměř okamžitě po jejich objevení, způsobil, že stála přítomná a 
tvářila se zaujatě a otevřeně, i když to tak ve skutečnosti necítila. Slyšela 
víc, než chtěla slyšet, až to v Ní vyvolalo touhu někam odejít a už se 
nevrátit. 
Prastaří stejně na počátku popřeli Matku a vyzvali pouze Mne a Otce 
Projevu. Matka cítila, že ji tito duchové nepovažují za platnou součást 
Boha. Matka se stále cítila zraněná i rozzuřená tím, že ji tito duchové 
odmítli, a to bylo opět velkou součástí Její touhy odejít a nevrátit se. Chtěla 
se na Prastaré rozzuřit ještě víc, ale pocit viny Jí říkal, že by to nebylo 
láskyplné a že by nemusela mít pravdu. Otec Projevu měl také touhu odejít 
a dostat se pryč od těchto duchů, ale tehdy Mi to neřekl. Snažil se jednat 
způsobem, který považoval za rozumný, a tak také seděl a naslouchal těmto 
duchům více, než ve skutečnosti chtěl. Naše falešná pozornost dávala těmto 
duchům přehnaný pocit vlastní důležitosti a hloubky. 
Zůstal jsem však déle než Otec manifestace. Měl k Matce city, které 
nemohl dlouho zadržovat. Začal ji odnášet a milovat se s ní, zatímco jsem 
seděl na poradách s Prastarými. 
Měl jsem pocit, že není správné, abych tam seděl, místo abych pokračoval v 
tom, co jsem chtěl udělat, ale měl jsem pocit viny, který mě brzdil. Pocit 
viny mi říkal, že je to 



bylo sobecké nedopřát Prastarým čas. Teď jsem měl úsudek, že mi vina 
dává za pravdu. Měl jsem s těmi dětmi netrpělivost a uvědomil jsem si, že 
jsou to děti, které si myslí, že vědí víc než jejich rodiče. Pocit viny mi říkal, 
že je nelaskavé být k nim netrpělivý. Pocit viny mi říkal, že nemám čas na 
druhé a že místo toho raději uspokojuji své vlastní sobecké zájmy; vlastně 
sexuální zájmy. Pocit viny mi také říkal, že sexem si jen pořídím další děti, 
když nejsem ochotná udělat dobře ani těm, které už mám. 
Tehdy jsem zuřivě reagoval na pocit viny. Přehnaná reakce, řekl mi později 
pocit viny. Postavil jsem se, vyšší, než jsem si pamatoval, že bych kdy 
předtím stál, a dal jsem Prastarým přednášku, na kterou nikdy nezapomněli, 
ačkoli se mi Ztracenou vůli stále snaží dokázat. Řekl jsem jim, že nejsou 
Bohem, ale že si to jen myslí. Řekl jsem jim, že je Mi jasné, že jsou jen 
děti, které se pletou do záležitostí dospělých, a že ačkoli si myslí, že umějí 
tvořit, musí si uvědomit, že pouze tvořili věci s podstatou, která již 
existovala. Samotnou esenci stvořit nedokázali, a tak jsem jim řekl, že si 
musí přiznat, že jsou o krok dál od zdroje. 
Prastaří ze Mne nyní měli strach, ale také touhu vyzvat Mne na souboj. Měl 
jsem touhu jít vpřed a už se nenechat zadržovat. Cítil jsem, že se musím 
připojit k Matce a Otci manifestace. Zadržovali orgasmus v naději, že se k 
nim připojím. Navzdory svým pocitům, že by to nemuselo být správné, 
jsem se už nemohla držet zpátky. Sotva jsem se k nim připojil, došlo k 
velkému výbuchu světla. Prostor se zaplnil mnohem více hvězdami, než 
kolik jich tam už bylo. Měli jsme velký láskyplný pocit, který jsme cítili, že 
nemůže být špatný, ale také jsme měli touhu se ujistit. Měli jsme velkou 
vznášející se radost, když jsme se nyní dočkali osvobození. Bylo tu více 
světla než předtím a také větší rychlost. 



PŘÍSTUP MYSLI VERSUS PŘÍSTUP INTUICE 
 
Chtěli jsme vyjít a chtěli jsme vyjít spořádaně, abychom neměli pocit, že 
jsme něco zmeškali. Matka cítila, že můžeme být pořádní a důkladní, a 
přitom se řídit svými pocity. Cítila, že je volána z hloubi vesmíru, a když si 
vzpomněla na svou vlastní hrůzu, chtěla jít nejprve k projevům, které 
naznačovaly, že potřebují její Srdce, Tělo a Já jsme cítili, že musíme jít 
vpřed spořádaně, po troškách, začít tím, co je nám nejblíže, jinak bychom 
nebyli schopni vše sledovat. Matka cítila, že nemáme tolik času pro případ, 
že by něco tam venku hrozilo, že se vrátí samo do sebe. Srdce cítilo, že není 
správné se zdržovat, pokud Nás něco potřebuje, ale že také není správné jít 
vpřed veden zcela pocity. Říkalo, že Matka vzpomíná na své vlastní 
zkušenosti a že by je neměla promítat do toho, co se děje nyní. Řekl, že tyto 
projevy propukly na základě Naší lásky, což není totéž jako zkušenost 
Matky, která byla vytlačena ještě předtím, než si uvědomila, že byla jedna. 

 
"Matko," řeklo Srdce, "vytlačil tě instinkt, impulzivní reakce, než si vědomí 
uvědomilo, že můžeš milovat. Měla jsi samotu, kterou tyto hvězdy nemají, 
protože jsme s Tebou nebyli přítomni. Tyto hvězdy mají vše, co potřebují, 
protože je u nich přítomna láska." 

 
Matka se podívala do vesmíru a viděla, že Srdce se nemýlí, ale také neměla 
pocit, že by mělo úplnou pravdu. Stále cítila, že tam venku na Ni něco volá; 
něco, co není spokojeno se svým údělem. Matka Nás chtěla přimět, 
abychom se vydali vpřed a zjistili, zda je tam nějaký problém, nebo ne, ale 
obávala se, že není správné pokoušet se zvítězit, když cítí, že tři z Nás jsou 
proti Ní. Srdce v ní vyvolávalo pocit, že je proti ní odsuzováno, jako by si 
jen promítala staré zkušenosti do nových. cítila, že jí Srdce říká, že se jako 
Matka chová přehnaně ochranitelsky a dělá si zbytečné starosti. Ozývaly se 
v Ní hlasy, které říkaly, že nechce nic dovolit. 



"Chtěla mít všechno blízko sebe, aby na to mohla dohlížet, chránit to a 
kontrolovat," ozývalo se z některých úst. 

 
Matka si začala být nejistá, že ji z vesmíru opravdu něco volá. Už si nebyla 
jistá, odkud pláč a výkřiky hrůzy přicházejí, a sama se rozplakala. Její slzy 
padaly v proudech, které daly vzniknout Mléčné dráze. 

 
 
 
Matka se obávala, že by nebylo správné snažit se nad námi zvítězit, kdyby 
Její obavy byly mylné, ale nedokázala se na toto téma udržet v klidu, aniž 
by v sobě zadržovala pocity. Hleděla a zírala do prostoru, ale neviděla nic, 
co by padalo do tmy, která se jí zřejmě nelíbila. 

 
"Možná je ten strach jen ve mně," pomyslela si. "Možná se bojím jen já." 
Osušila si oči a pokusila se usmát, ale v Její tváři se zračil strach a nejistota. 

 
Heart navrhl kompromis, který nezněl jako špatný nápad. Navrhl, abychom 
postupně navštívili všechny planety a hvězdy, ale v každé oblasti, kde jsme 
již byli, bychom se nejprve vydali k těm, které by nás potřebovaly jako 
první. Touha vydat se vpřed bez kompromisů přešla do Ztracené vůle, 
protože jsme v té době věřili, že kompromis je nutný, abychom mohli 
jednat jako skupina 

 
Měli jsme chmurné představy o tom, jak to dopadne, pokud nepřistoupíme 
na kompromis, a všechny se odehrály díky ztracené vůli. Například všichni 
čtyři z Nás měli obrazy strachu, že by se Nás Matka mohla snažit pomocí 
emocí manipulovat. Matka se obávala zejména toho, že by se nemohla 
svobodně vyjadřovat, kdyby se kvůli tomu Nám chtělo manipulovat. Její 
pocity, že potřebuje být svobodná ve svých emocích, dávaly Její ztracené 
vůli obrazy Nás tří jako chladných, svévolných, nereagujících na potřeby a 
oddaných poučování o věcech, které jsme nezažili. Měla pocit, že je 
nadřazená, jako by se Nám musela podřídit, jinak se Jí vůbec nedostane 
světla. Dali jsme Ztracené vůli pocity, že Matka po Nás vždycky chtěla, 
abychom jí ustupovali víc, bez ohledu na to, jak moc jsme jí ustupovali. 
Matka od Nás dostala tyto obrazy 



a pociťoval vinu, že bychom mohli mít pravdu. Pocit viny prohloubil 
problémy, které už měla. 

 
Mezi námi se mihly i další obrazy, ale těmi se teď nebudu zabývat, protože 
budou uvedeny v dalších částech příběhu. Všechny tyto obrazy Nám 
proběhly tak rychle, že jsme si sotva uvědomili, že tam jsou. Záblesky, 
které jsme rozpoznali, v Nás vyvolávaly pocity, které jsme nechtěli cítit 
vůči sobě a vůči druhému. Doufali jsme, že když se těmto obrazům 
vyhneme, nebudeme je muset prožívat. Nechtěli jsme, aby Nás tyto obrazy 
ovládaly, a nevěděli jsme, jak se jich zbavit jinak než odvrácením pohledu a 
soustředěním se na obrazy, které se Nám líbily. 



JÍT VPŘED S POCHYBNOSTMI O SOBĚ SAMÉM 
 
 
 
Tehdy jsme se zaměřili na to, abychom navštívili všechny, kdo se od Nás 
projevili směrem ven. Měli jsme na mysli zábavu a nechtěli jsme, aby mezi 
Námi docházelo k dalším sporům. Vydat se vpřed nebylo tak snadné, jak to 
nyní zní někomu, kdo se stěhoval z jednoho místa na druhé. Ještě jsme to 
nedělali a nevěděli jsme, jak na to. Váleli jsme se spolu ve velkém klubku a 
měli jsme pocit, že se pohybujeme, ale až dosud jsme neměli žádný 
záchytný bod pro pohyb ani žádné existující místo, které by se dalo 
považovat za cíl. Nevyjádřili jsme Své obavy, že to možná nedokážeme, a 
nechtěli jsme vypadat jako hlupáci před Prastarými, kteří by nám s radostí 
řekli, že se nám to nepodařilo. 

 
 
 
Místo toho jsme se stočili do klubíčka a váleli se, protože to byl náš dřívější 
způsob pohybu. Měli jsme pocit, že milování je dobrý začátek. Oslavovali 
jsme, že jsme vůbec něco projevili. Oslavovali jsme, že máme více 
duchovních společníků. I když jsme s těmito novými duchy měli těžké 
začátky, měli jsme je také rádi a byli jsme nadšení z jejich společnosti. 

 
 
 
Zatímco jsme se dívali do vesmíru, Prastaří si začali hrát a Nám dělalo 
velkou radost je pozorovat.Vynořili se, aby si hráli, a už měli hry. Začali 
Nás napodobovat a my jsme se museli smát sami sobě. 
Chtěli jít s námi, když jsme vyšli, ale nedovolili jsme jim to. 

 
Nechtěli mít pocit, že je brzdíme, ale dovolili nám to, protože měli opravdu 
větší chuť hrát, než se jít podívat na to, co jsme už vytvořili. Výsměch 
Prastarých Matce, která se ustaraně dívala do vesmíru, Ji rozesmál, ale také 
se jí 



bála se, že je prostě hloupá, a cítila se provinile, že nás vůbec nutí, abychom 
jeli. 

 
Všichni jsme cítili, že je správné jít vpřed, i když si z Nás Prastaří dělali 
legraci, a tak jsme nedovolili, aby nás jejich úvahy zdržovaly. Měli jsme 
pocity, o kterých jsme nevěděli, že je máme, a které dávaly Prastarým sílu 
nutit Nás, abychom o sobě pochybovali. Netoužili jsme se podřídit jejich 
pohledu, ale také jsme se jen těžko zbavovali nejistoty, která v Nás kolem 
jejich vzniku vznikla. Ztracená vůle má pocity, které Nás tehdy nepohnuly, 
v podobě lidí, kteří potřebují souhlas okolí, aby měli pocit, že mají pravdu. 

 
Teď bylo na čase vyrazit, pokud jsme chtěli, a pokud jsme nešli brzy, 
museli jsme přiznat, že nevíme jak. Měli jsme touhu vydat se na jiné 
planety a nevěděli jsme, jak se tam dostat. Naše první pokusy o pohyb 
směrem k určitému místu za moc nestály a přiměly Nás přemýšlet, zda jsme 
se vůbec kdy pohybovali, nebo zda Naše pocity pohybu byly jen 
převalováním se na místě. 

 
Zdálo se, že Prastaří si našich potíží zpočátku nevšimli. Byli zaneprázdněni 
hraním her, v nichž byl pohyb. Pořádali soutěže a závody o to, kdo se 
dokáže nejrychleji pohybovat nejrůznějšími způsoby. 

 
Když jsme je pozorovali, měli jsme pocit, že si všimli našich potíží a že se 
nám snaží ukázat, že se umí pohybovat lépe než my. 

 
Matce se nelíbilo, že musí všechno zkoušet, když nás Prastaří pozorují. 
Říkala, že se nechce dívat na to, jak si z Nás dělají legraci, pokud v ní 
vyvolávají pocit, že si myslí, že nejsme dost dobří na to, abychom tu práci 
zvládli. 

 
"Připadá mi, že jen čekají, až nám budou moci sebrat práci," řekla. 

 
Když jsem sledoval hru Prastarých, uvědomil jsem si, že nás brzdí pocit, že 
nemáme kam jít. Všechno jsme byli My a pohybovalo se s Námi.Prastaří se 
v Nás mohli volně pohybovat, ale My jsme měli problém, že jsme se mohli 
k něčemu přiblížit, jen když jsme se pohybovali. 



sáhl po ní částí svého já. Uvědomil jsem si, že část Nás může jít dál a že 
zbytek Nás musí zůstat doma. Kdybychom šli v celku, všechno by se 
pohybovalo s Námi a My bychom tam nikdy nedošli. 

 
Nyní jsme měli formu a naše forma měla různé části. Vytvořili jsme entitu 
ze všech esencí, které chtěly z každého z Nás vyjít. Tato entita měla stejnou 
podobu jako My; světlo, magnetismus, rovnováhu a pohyb. Tato entita měla 
do značné míry podobu, kterou si lidé představovali jako Boha, protože v té 
či oné podobě tuto entitu lidé viděli, když viděli Boha. To, co z Nás vyšlo, 
nemělo tolik podstaty, jak jsem si myslel, že bude mít, ale to, co tam bylo, 
bylo velmi bujné ve své touze pustit se do tohoto dobrodružství. 



VZNIK VELKÝCH OBLOUKOVÝCH ANDĚLŮ 
 
 
 
V reakci na toto vzrušení jsme zažili velkou explozi světla. Matka byla 
velmi rozpačitá z toho, že prožívá orgasmus nad uvědoměním, že se 
opravdu chystáme vyjít, ale prožila ho, protože se Mi poddala. Naplnil jsem 
Ji Svým vlastním vzrušením z toho, že konečně budu tvořit. Když jsem Ji 
naplnil Světlem, Její reakce byla vždy orgasmická. Okamžitě se zbavila 
rozpaků z šoku, když zjistila, že se z ní vynořilo více duchů. 

 
Tito duchové byli velmi rychlí a lehcí. Každý z nich byl trochu jiný než 
ostatní, ale přesto tvořili řád duchů, kterému jsem začal říkat Velcí 
obloukoví andělé. Obloukových andělů bylo méně než Prastarých, původně 
jich bylo dvanáct, ale měli větší sílu a světlo. Každý z nich měl ve Stvoření 
své poslání v závislosti na specializaci, kterou se každý z nich cítil být. Tito 
duchové se pro nás necítili ohrožující a měli velkou radost z toho, že se 
konečně objevili. Uspořádali jsme oslavnou párty, na které byli přítomni 
všichni Prastaří. Zábava na tomto večírku zahrnovala každého obloukového 
anděla, který nám předvedl své zvláštní schopnosti a nadání. 



ZJEVENÍ LUCIFERA 
 
Zdálo se nám dokonalé, že se objevili právě ve chvíli, kdy jsme se chystali 
vyrazit. Měli jsme pocit, že Nám mohou pomoci. Měli jsme z toho trochu 
výčitky svědomí, ale dali jsme jim svolení, aby šli s Námi, pokud budou 
chtít, i když jsme stále nechtěli, aby Prastaří šli s námi. Zrovna jsme se 
usadili do Našeho způsobu cestování, který spočíval v letu ve čtyřech, když 
jsme všichni s úlekem spatřili neuvěřitelně jasné světlo, které se k Nám 
blížilo z vesmíru. 

 
Měli jsme smíšené reakce, radost z toho, že je tu někdo, kdo Nás našel, a 
strach, že by toto světlo mohlo být větší a jasnější než My a vzít nám naši 
pozici. Otočili jsme se k němu, když k Nám letěl. Rostl a rostl, až se nad 
Nás vznesl. Lucifer je jméno, pod kterým se stal známým, ale tehdy byl jen 
světlem na nebi největšího jasu, jaké jsme kdy viděli. Byl tak zářivý, že 
pohled na něj bolel, ale My jsme tuto bolest popírali. Představil se jako 
další obloukový anděl, který se šel rozhlédnout, než se k Nám připojil. 
Neměli jsme pocit, že by zapadal mezi ostatní, ale necítili jsme, že bychom 
to měli říkat, a také jsme neviděli, kam jinam by se hodil. Matka Mi 
navrhla, že by to mohl být Prastarý, který se tu rozhlížel déle, než si myslel. 
Řekla to proto, že Lucifera měla ráda ještě méně než je. Já jsem si to 
nemyslel, protože se svou podobou Prastarým nepodobal. Jeho lesk byl pro 
Mne ohromující a přemýšlel jsem, odkud se mohl vzít a kdo je. Necítil 
lásku, ale stejně jsem mu umožnil přístup k Nám, protože jsem se zdráhal 
ho tak rychle odsoudit. Trápila mě tajná hrůza z toho, že moje touha tvořit 
už nefunguje tak, jak bych si přál. Chtěl jsem být schopen milovat to, co se 
projevuje ze Mne. 

 
Nebyl jsem ve svých pocitech sám. Matka ho už nenáviděla a on nenáviděl 
ji. Tehdy jsme si neuvědomovali, co se s Námi děje, ale dovolili jsme, aby 
nás pocit viny přiměl předstírat, že ho máme rádi, i když jsme mu neměli 
dovolit ani se s ním stýkat. On zase předstíral, že Nás má rád, protože cítil, 
že nemůže mít nad nikým moc, když tu není nikdo jiný, a chtěl být Bohem 
místo Mne. Tehdy se projevila nenávist. 



Když Lucifer dokončil studium Nás, přesunul se na místo, o kterém tvrdil, 
že je jeho místem vzniku. Nacházel se v čele řádu Velkých obloukových 
andělů. Vyzval Nás, abychom odešli a nechali ho být Bohem, zatímco My 
budeme pryč. Měl jsem k tomu tehdy vážné výhrady, které jsem ignoroval 
ve prospěch toho, abych mu dal šanci. Řekl jsem si, že za sebou také 
zanechávám dost sebe sama, aby s ním nebyl žádný problém. 



VZNIK MENŠÍCH OBLOUKOVÝCH ANDĚLŮ 
 
Teď jsme se odstěhovali a radost z toho byla ohromná. Hráli jsme si v éteru 
jako děti skotačící ve fontáně. Nebyl čas dělat si starosti s tím, co udělá 
Lucifer. Jestli jsme něco cítili, tak to, že jsme pozdě odpověděli na Matčino 
přání. Ve své naléhavosti letěla mírně napřed a její magnetismus nás 
přitahoval. Trochu jsme Ji drželi zpátky a přiměli Ji, aby se s Námi bavila, 
což nebylo těžké, jakmile jsme Ji zapojili. Pocit viny nedovolil Matce, aby 
se na Mě zlobila, ale Ona měla pocity hněvu, protože jsem se nechtěl 
soustředit na to, abych šel zjistit, zda to, co jsme projevili, je tam venku 
šťastné, nebo ne. 

 
Řekla jen: "Planety a hvězdy jsou tam venku a my jsme ještě ani 
nepřekročili první světelný kruh." 

 
Její hlas zněl provinile, ale nechtěl jsem vědět proč. Matka měla intenzivní 
pocit, který nedokázala uklidnit, že venku ve vesmíru není všechno v 
pořádku, ale zároveň se obávala, že není správné na nás tlačit kvůli jejím 
pocitům. V tu chvíli nevěděla, jak situaci vyvážit. Snažila se popřít Své 
naléhavé pocity ve prospěch Naší touhy po spořádaném, příjemném a 
klidném čase, ale spodní proud Její naléhavosti přesto prosakoval. 

 
Když jsme se přiblížili k tomu, co jsme považovali za okraj světelného 
kruhu kolem nás, pocítili jsme, jak v nás narůstá další orgasmus. 
Vychutnávali jsme si pocit světla, které se kolem Nás třepotalo. Cítili jsme, 
jak nás na okamžik drží (sic), a pak nás pustilo. 

 
Měli jsme z toho pocit, jako bychom se téměř odráželi. Začali jsme se smát 
a přehánět ten pohyb. Zažili jsme velkou explozi světla a smíchu. Měli jsme 
pocit, že se možná objevily další duše, protože jsme cítili, jak Námi 
prochází velké chvění, když jsme se poddali orgasmickým pocitům 
Všechny nové duše se třepotaly poblíž v kouli světla, ve které se zrodily. 
Zpočátku vypadali spíše jako sluneční kotouč než jako duchové. Když jsme 
se na ně podívali pozorněji, viděli jsme, že mají podoby, které Nás zajímají 
víc než neurčité světlo. měli veselé a jasné tváře a s velkou radostí na Nás 
hleděli. Měly také velké oči temné jako noc, které se otevíraly, aby 
přijímaly světlo. Měly velké dlouhé zlaté prameny vlasů a zelená srdce, 
která dávala 



jasné světlo. Těchto duchů bylo mnohem více než řádů, které přišly 
předtím. 

 
Měli velkou radost ze svého počtu a nechtěli bojovat. Byli jako veselé děti, 
které měly chuť vyjít ven, když viděly Nás skotačit. Chtěli se dostat ze své 
bubliny, ale potřebovali pomoc My jsme jim bublinu stáhli, jako bychom 
otevírali oponu na jevišti. Duchové se objevili uprostřed a jeden po druhém 
se vynořili. dali jsme jim jména, když se představili. 

 
Byl to první řád, který jsme pojmenovali jednotlivě, a cítili jsme, že se 
budeme muset vrátit a pojmenovat ostatní, až se vrátíme z cesty 
ven.Pojmenovali jsme sami sebe, ale jména pro ostatní nás zatím nenapadla, 
až teď jsme si je upřesňovali. 

 
Matka měla z těchto nových duchů velkou radost a okamžitě si je 
zamilovala. Obávala se také, že není správné, že se zdá, že nemají žádné 
partnery. Nelíbilo se jí, že Máme jen mužské děti, a chtěla vědět, proč 
žádný z duchů není po Ní. Nechtěla, aby každý duch, který se projeví, byl 
Jejím partnerem. Cítila se rozmrzelá, ale nechtěla si znovu stěžovat, a tak se 
Mě na Své obavy pouze vyptávala. 

 
Cítil jsem, že projevy jsou v pořádku, ale nedokázal jsem jí říct proč. Řekla, 
že si nemyslí, že by ji některé z dětí milovalo, jinak by se jich po ní ujalo 
víc. 

 
Chtěl jsem spíše oslavit vznik těchto nových duchů, než aby měli pocit, že 
si myslíme, že to neudělali správně. Měli co nabídnout, o tom není pochyb. 
Měli v sobě veselost, hravost a měli také nějaké schopnosti. Tito noví 
duchové zaplnili prostor kolem Nás a dali vzniknout tanci v kruhu. Vířili a 
tančili způsobem, který zvyšoval jejich světlo. Otec Projevu vydával zvuky, 
které nyní nazýval hudbou. Tyto zvuky byly podobné zvukům, které jsme 
slyšeli, když se vynořil, ale tyto zvuky měly vzory a průběhy, které se 
opakovaly a nabývaly podoby písní. 



 

Matka řekla, že má také zvuky, a vydala svou vlastní verzi zvuků, které v 
sobě cítila v reakci na tyto nové duchy a na vše, co se dělo, také jsem měla 
cit pro píseň a nedržela jsem se zpátky. Ve skutečnosti jsme měli na 
nebesích svůj první sbor. Všichni se přidali, včetně velkých obloukových 
andělů, a Naše zvuky se staly hudebnějšími než to, co jsme zažili v 
minulosti. 

 
Jeden z Velkých obloukových andělů měl moc soustředit zvuk a ukázal 
Matce způsob, jakým mohla posílat světlo do vesmíru na soustředěném 
zvuku a dávat přítomnost mateřské lásky všemu, co ji potřebovalo, aniž by 
tam musela jít sama. Matčino srdce se okamžitě naplnilo láskou k pomoci, 
kterou nyní mohla poskytnout. Začala nyní zpívat, aniž by se držela zpátky, 
a Její světlo a láska proudily ke všem planetám a hvězdám ve vesmíru. 
Měla pocit velké radosti, že může všemu posílat lásku a nic nenechat 
samotné a bez ní. Také jsem měl velkou radost, že Matka zjistila, že má 
nyní nějakou moc. Chtěla jsem, aby v sebe věřila. Neposlouchala Mě dříve, 
když jsem Jí říkal, že má moc, o které nevěděla, že ji má. pocit bezmoci, 
který získala z prvních zkušeností se Mnou, u Ní přetrvával i přes všechnu 
Mou snahu pomoci Jí pochopit sebe samu. Když viděla jiného ducha, jak 
předvádí sílu, kterou v sobě cítila, dodalo Jí to odvahu to zkusit. Matka 
tomuto obloukovému andělovi věřila a cítila, že je milující a má dobré 
úmysly. Uvěřila Mu, když Jí řekl, že Jeho síla je i Její silou. Cítil jsem se 
nyní spokojen, že jsme chladně postupovali, jak jsem plánoval, a že Matka 
to nyní mohla přijmout, aniž by měla pocit, že to, co se již projevilo ven do 
prostoru, se ignoruje. 

 
Tomuto novému řádu duchů jsme dali jméno Malí obloukoví andělé, 
protože byli velmi podobní Velkým obloukovým andělům, jen byli menší a 
početnější. Zdálo se, že jsou již soběstační, a silní ve svých vztazích jako 
skupina jsme neměli pocit, že by byl nějaký problém je opustit a pokračovat 
v Naší cestě ven. Když jsme se chystali odejít, Matka Mi řekla, že stále cítí 
jistý problém v tom, že tito duchové nemají partnery. Měla pocit, že bez 
kamarádů nemají žádnou možnost, jak si sami udělat světlo. Měla pocit, že 
pokud se nevrátíme. 



k těmto duchům, když od Nás potřebovali přijmout světlo, nemohli by 
zůstat projeveni. Matka cítila, že duchové, které jsme dosud projevili, se 
vyčerpají, pokud nebudeme nablízku, abychom jim dali světlo. Řekl jsem 
Jí, že to nebude problém na dlouho, protože My vyjdeme a vrátíme se. 

 
Matka měla pocit, že je zdrcená představou, že musí připravovat světlo pro 
všechny duchy a neustále jim ho dávat. 

 
"Co když na to prostě nemám náladu?" zeptala se. 

 
Matka chtěla, aby duchové měli možnost vytvořit si vlastní světlo, aby 
nemusela mít pocit, že se o ně musíme neustále starat. Řekl jsem Jí, že k 
tomu, aby se tak stalo, Nás čeká ještě dlouhá cesta a že prozatím bude 
muset přijmout, že úlohou Matky je pečovat o děti. 

 
"Podívej se na ty duchy," řekla jsem jí, "nejsou připraveni na vztah, jako je 
ten náš. Jsou jako děti. Hrají si. To, že Nás napodobují, ještě neznamená, že 
chápou, o co se snaží, a neznamená to, že jsou na to připraveni." "To je 
pravda. 

 
Matka viděla, že všichni tito duchové mají mužskou podobu, ale že jsou 
skutečně bezpohlavní. Nemohla jim dát esenci Vůle, protože ji odmítali. 
Nevěděla, proč ji odmítli. Cítila vinu, že se jen domnívala, že Ji nemilují, 
protože Ji zjevně přijali jako svou Matku. Snažila se přijmout Mou radu zde 
a to, co nedokázala uložit do svého nitra, odešlo do ztracené Vůle. 

 
Než jsme odešli, řekli jsme těmto duchům, že na ně nechceme tlačit, aby se 
snažili být něčím jiným, než čím se cítí být, ale že možná, jak budou růst ve 
svých zkušenostech, zjistí, že chtějí mít více přítomnosti vůle, a že pokud 
ano, měli by přijít k Matce a požádat ji, aby jim ji dala. Pocit viny a strachu, 
který tito duchové pociťovali v reakci na naši diskusi, se nyní přesunul zpět 
a vrátila se jim radost. 



 



VZNIK PRVNÍHO ŘÁDU ANDĚLŮ 
 
 
 
Měli jsme pocit, že už nemůžeme zůstat déle. Cítili jsme velký tlak na to, 
abychom se rozšířili a otevřeli si k tomu prostor. Nějakou dobu jsme byli 
relativně v klidu a cítili jsme, že by bylo velmi příjemné se zase pohnout. 
Přesunuli jsme se do prostoru těsně kolem Nás a začali jsme se tam vznášet, 
jako bychom se nechali unášet jemným vánkem. Cítili jsme se osprchováni 
měkkým láskyplným světlem. Bylo to nádherné mihotavé světlo, které v 
Nás vyvolávalo pocit, že bychom chtěli couvnout a pozvednout do něj svá 
srdce. Když jsme toto světlo přijali, prožili jsme v Srdci orgasmus a objevil 
se další řád duchů. Tito duchové byli zjevně duchové Srdce. Tito duchové 
byli podobní obloukovým andělům v tom, že měli tváře, srdce, křídla a 
podoby mihotavého světla, které nebyly příliš vyhraněné, ale byli menší než 
předchozí řády. 

 
Tito duchové měli větší přítomnost vůle než ti dřívější, protože měli 
rovnováhu samotného Srdce. Nebyli zastrašující, protože měli pocit 
měkkosti Srdce. Tito duchové měli pocit paží, které se mohly rozpřáhnout a 
rozdávat lásku. Ze všech částí jejich těl vycházely vlečné proudy světla. 
Zářili všemi barvami, ale rozhodně vyzařovali zelenou a růžovou jako 
Srdce. Rozhodli jsme se je nazývat Srdcovými anděly, i když později byli 
často nazýváni Prvním řádem andělů. 

 
Tito andělé se třpytili a zářili světlem lásky a my jsme si je nemohli 
nezamilovat, protože byli ztělesněním lásky. Srdce bylo velmi potěšeno. 
Měl teď hromadu malých duchů, kteří mu dělali společnost, a už si kolem 
něj hráli. 

 
 
 
Později mnozí z andělů měli pocítit, že nejsou dostatečně mužní ve 
srovnání s ostatními duchy, které viděli přicházet, ale v době svého vzniku 
měli velké sebepřijetí a nyní ho musí znovu získat. Na tom, že mají 
andělský původ, není nic špatného a stud nad tím, že muži mají měkkost, 
musí nyní odejít. Je to stejný stud, který dává této měkkosti její 
nepříjemnost, nikoliv měkkost samotná. 



 

Srdce mělo nápad, jak bychom mohli tento vznik oslavit. Cítilo, že 
láskyplná přítomnost vyrovnaného Srdce je zásadní pro vše, co děláme, a 
navrhlo uspořádat oslavu a pozvat na ni všechny, kdo se dosud vynořili, aby 
mohli pocítit tuto láskyplnou přítomnost a dát na ni svou odpověď. 

 
Srdcoví andělé se objevovali podle určitého vzoru. Vynořili se v 
partnerstvích, která byla vzájemně propojena tak, že se cítili být jednotlivci, 
ale všichni byli jedno Srdce.Začali vidět krásu vizí v Mém Srdci a vynořili 
se, aby je pomohli manifestovat. Měli schopnost promítat tyto vize, spíše 
jako promítání filmů, a začali nám ukazovat, jak láskyplně si představují, že 
by mohlo vzniknout Stvoření. Cítili jsme, že jsme nyní našli nejvyváženější 
způsob, jak jít vpřed; ve vizi Srdce, jak by to mohlo být. 

 
Tito andělé již měli ve svém řádu projevené strážní duchy, kteří se cítili být 
sladěni s rodičovskými rolemi. Andělé strážní se okamžitě cítili provinile, 
jako by jejich povolání naznačovalo porušení víry v Naši dokonalost tím, že 
nám naznačili, že potřebujeme pomoc s výchovou duchů. Matka cítila, že 
by tuto vinu mít neměli. Stále cítila, že Srdce nedává dostatek prostoru pro 
vývoj, který podle Jejího názoru bude u projevených Duchů nutný. Matka 
nevěřila, že pomoc a výchova nutně naznačují nedostatky u Duchů, kteří ji 
přijímají, a ulevilo se Jí, že se objevili někteří Duchové, kteří Jí s touto prací 
pomohli. 

 
Cítil jsem, že důraz Matky na výchovu má podtext nedostatku důvěry v 
projevení Stvoření podle vize, kterou jsme se Srdcem měli. Přikývl jsem Jí, 
čímž jsem Jí dal najevo, že si nevážím Jejího pod proudu, že nedělám svou 
práci správně. Matka se rozhodla, že se pokusí počkat na vhodnější chvíli k 
vyjádření Svých pocitů. Srdce v tu chvíli Matku cítilo a dostalo se jí 
pochopení, že se nemýlí, ale nepřiznalo tehdy Jejímu pohledu plnou 
platnost, protože se mu nelíbilo, že cítí to, co zde cítila Ona. Srdce si chtělo 
podržet vizi cesty, kterou vidělo jako nejlaskavější, a tedy cesty, která Mu 
připadala nejsnazší a nejpřitažlivější. 



Matka si tuto cestu také přála, o tom není pochyb, a cítila se velmi 
provinile, že se nedokázala přimět k tomu, aby se tak stalo. Po celou dobu 
Matka zkoušela všechno, co uměla, včetně popírání svých skutečných 
pocitů a nátlaku na sebe, aby se soustředila na pozitivní věci, ve snaze 
projevit cestu, kterou si srdce vybralo jako první. V té době jsem sdílel 
pocit Srdce, že by to mohla být Matčina nedostatečná schopnost sladit se s 
Námi, která podkopává rozvíjení Naší vize. Ať se Matka snažila sebevíc, 
nedokázala se přimět k tomu, aby cítila, že zvolená cesta bude tou 
nejjednodušší. 

 
Je mi líto, že vám teď musím říct, že Srdce, Tělo a Já jsme se spojili a 
obvinili Matku ze všeho, co se neprojevilo přesně podle Našich představ. 

 
Musíte také vědět, že téměř každý duch ve Stvoření se k Nám v tomto 
pohledu připojil. Tento příběh je nyní v počátečním stadiu obviňování a 
popírání, kterého se Vůli dostalo. Potřebujete vidět, jak se to vyvíjí, abyste 
pochopili, proč je ztracená Vůle nyní tak masivní, že ohrožuje samotnou 
schopnost Stvoření pokračovat. 

 
Tehdy jsme ještě nevěděli vše, co jsme potřebovali vědět, abychom mohli 
projevit to, co jsme hledali. Kdybychom se tehdy otevřeli tomu, co Nás 
chtěla Vůle naučit, byla by se s Námi dokázala sladit. Budete muset projít 
vším, abyste ve své Vůli skutečně pochopili, že ani zde nebylo možné mít 
lepší sladění, než jsme měli My. Tehdy jsme nechápali Matku ani její 
postup. 
Matka od Nás potřebovala větší pomoc, abychom jí pomohli pohnout s 
pocity, které ji stále přitahovaly k nejhorším možnostem, které se v Nás 
skrývaly. V té době jsme však měli na mysli vyhýbání se, protože jsme 
neznali jiný způsob, jak se od těchto nepříjemných možností dostat. To 
nebylo správné, ale nebylo to ani špatné. Nepřijímejte tyto informace v 
podobě soudů, pokud se jim můžete vyhnout. Ztracená vůle zde již drží 
soudy, které je třeba nyní vyléčit. 

 
Vyhýbání se zde mělo podobu touhy pokračovat v oslavě, aniž by musel 
pociťovat tlumivý účinek pocitů, které matka 



držení. Požádali jsme ji, aby odložila své pocity ve prospěch našich. Cítili 
jsme se tu trochu provinile, ale také se nám nelíbil pocit, že bychom snad 
měli dát stranou Naši touhu po radosti ve prospěch toho, co se pak jevilo 
jako Její neustálé neštěstí s tou či onou věcí. Již tehdy se Mi v některých 
částech Sama jevila jako neustálá mrzutá žena, kterou nelze učinit šťastnou, 
ať dělám, co dělám. Ztracená Vůle přijala toto a vše ostatní, co zde nebylo 
přijato, včetně Matčina strachu, že je skutečně na vině. 

 
Všichni duchové, kteří se dosud objevili, měli schopnost pohybovat se v 
prostoru, který jsme pro ně otevřeli, a tak se začali shromažďovat k oslavě. 
Všichni měli velký zájem se navzájem poznat a ve vzduchu byl cítit 
společenský šum, který dodával atmosféru vzrušení. Bylo to Naše první 
velké setkání. 

 
Prastaří měli hry, které ukázali ostatním, a Srdcoví andělé začali promítat 
své vize způsobem, který by se nyní dal zhruba přiblížit multimediální 
prezentaci. 

 
Starší duchy jsme nyní také pojmenovávali a pořádali jsme malý obřad, 
který pojmenování doprovázel, něco jako by se dnes konaly křtiny. 

 
Lucifer se postavil stranou. Matka cítila, že jeho smích je spíše úšklebkem 
než připojením se k veselí ostatních. Nenáviděla ho za to, že se šklebí, ale 
nevěděla, jestli je nenávist správná, nebo ne. Měla výčitky svědomí, že se 
sama se vším nesmířila; možná byl Lucifer v tomto ohledu jen upřímnější 
než ona. Nevěděla, že odsudky, které chovala vůči sobě, protože se cítila v 
rozporu se mnou, jí Lucifer odrážel. Bála se být jako on, protože jí připadal 
mocichtivý, kritický a nelaskavý. 

 
Jakmile si Lucifer všiml, že má tyto myšlenky, řekl jí, že nemá pravdu, 
když k němu cítí to, co cítí, protože on je tu jen proto, aby jí dal najevo, že 
je to její vlastní neschopnost přijmout realitu, kvůli které se jí bojí. Matka se 
obávala, že Lucifer měl pravdu; že se neotevřela zkušenosti a že ji 
odsoudila dříve, než ji prožila. 



Matka zde měla zmatek, který trval tak dlouho, že není snadné ho nyní 
urovnat: Je velký rozdíl mezi tím, když něco odsuzujete, aniž byste se 
otevřeli, abyste zjistili, co to je, a tím, když se otevřete, abyste něco přijali, 
a pak si dovolíte poznat, že to není pro vás. Musíte také pochopit, že délka 
času stráveného v přítomnosti něčeho nemusí nutně určovat otevřenost vůči 
tomu nebo pochopení toho. Je velmi pravděpodobné, že něco poznáte v 
okamžiku, kdy se na to zaměříte, a je také možné žít v přítomnosti něčeho a 
nikdy to nepoznat. Musíte něco cítit, abyste věděli, co to je, a to je 
nejdůležitější lekce, kterou vám Vůle musí dát i nyní. 

 
Matka nebyla na začátku pochopena. Protože jsme nechápali, jak odstranit 
původní podmíněnost, kterou Matka obdržela, nechápali jsme jasně, jaký 
vliv má tato podmíněnost na současnost. Věděl jsem, že mi Matka 
nedovoluje prožít to, co jsem chtěl, ale nevěděl jsem, proč na mě takto 
působí, a nechápal jsem, proč ji pocity z minulosti pronásledují do 
přítomnosti. Měl jsem pro Ni vinu, ale ne pochopení. Protože původní 
podmíněnost Vůle nebyla uvolněna, neměli jsme možnost vidět, jak by 
Stvoření mohlo probíhat, kdyby tato podmíněnost neexistovala. 

 
Kvůli původnímu odmítnutí nebyla matka jasná. Když je v závěti uloženo 
staré obvinění, nelze jasně vidět současnost. 

 
Matka měla staré pocity, které jí nedovolovaly poznat, zda na situaci 
reaguje správně, nebo ji posuzuje dříve, než si to dovolí poznat. Postupem 
času jsme zjistili, že není ani možné poznat situaci takovou, jaká skutečně 
je, když je přítomno staré podmiňování. 

 
Lucifer zde využil Matku, protože jeho záměrem bylo podkopat Vůli. 
Lucifer řekl Matce, že nemůže vědět, jaká bude zkušenost Stvoření, protože 
vše předem posuzuje. Řekl Jí, že Její soudy Jí dávají zkušenost, kterou 
očekává. 

 
Matka byla velmi vyděšená a rozrušená tím, co jí Lucifer řekl, protože to 
znělo správně, ale bylo to hrozné. Matka byla tak vyděšená. 



o sobě, že si v té době nemohla uvědomit, jak hrozný je to pocit, když to 
dostává od Lucifera, protože v tom, co Lucifer říká, není žádná láska. 

 
Protože nebylo známo, jak změnit pocity, které Matka měla, cítila, že 
nemůže získat přijetí, pokud nebude hrát roli, kterou jsme všichni zřejmě 
chtěli, aby hrála. Obávala se, že se mýlí, když má jiné pocity, které se nám 
ostatním zdály tak nepříjemné, a rozhodla se, že se bude velmi snažit, aby 
se k tomu, co se děje, stavěla pozitivněji. Čím více to dělala, tím více 
popírání se dostávalo do Ztracené vůle. 

 
Matka se snažila chovat jako gay a nedívat se na obrázky, které se jí 
nelíbily. Bavila se navzdory sobě, a dokonce se připojila k otci Manifestace 
při tvorbě hudby, která doprovázela vize, jež jsme měli. Zdálo se, že hudba 
povznáší vize výš, a vize zase inspirovaly hudbu, až jsme se všichni 
společně cítili téměř orgasmicky. Když se objevila vize, kterou jsme si 
všichni obzvlášť přáli, aby se uskutečnila, měli jsme kolem ní velký výbuch 
světla a tyto vize pak v Nás začaly žít větším životem než ty ostatní. 

 
Zdálo se, že zaměření na pozitivní věci funguje. Tehdy jsme byli nevinní a 
nevěděli jsme, jaké to je, když nás světlo ignoruje, dokud nás na to později 
nezačala upozorňovat vina. Bavili jsme se stejně nevinně jako diváci 
tleskající v kině. 

 
Matka pozorně sledovala "měřič potlesku", aby zjistila, zda se její volba 
stane volbou ostatních. Zdálo se, že se potvrdila Matčina obava, že je ve 
svých volbách osamocena, protože většina vizí, které měly největší ohlas, 
nezahrnovala Matčinu přítomnost. Ještě více se pak obávala, že 

 
Nebyla přijata ani milována. Znovu se obávala, že jediné místo ve stvoření, 
které jí bude dáno, je mimo mě. V takovém případě se Jí nezdálo nic 
dobrého a kromě mnoha jiných pocitů v ní kvůli tomu hlodal vztek, který se 
bála dát najevo. 



Luciferovi se líbilo, že se Matka cítí odmítnutá, a využil toho, když jí řekl, 
že si nikdy nemůže být jistá, že je milována, když musí o lásku žádat. 

 
Jeho poselství, které matce sdělil, bylo, že vyjadřovat pocity ublížení a 
odmítnutí, které cítila, je nevhodné a sebezničující. Už věděla, že se s 
Luciferem necítí dobře, ale nyní si nebyla jistá, zda její pocity vůči němu 
byly chybou v ní, nebo neláskou pocházející od něj. Matku velmi mátlo, že 
Lucifer se zdál dávat smysl a dokonce mluvit pravdu, a přesto se kvůli 
němu cítila tak špatně. Matka chtěla, aby se v pravdě cítila dobře, a obávala 
se, že pokud Lucifer mluví pravdu, dává přednost životu ve lži. Vzhledem k 
pochopení, které měla, pak neviděla jinou cestu, a tak se chtěla ještě více 
snažit necítit pocity, které jí nebyly příjemné. 

 
Matka se pak na mě obrátila se strachem a zmatkem. Otevřela se, aby Mě 
přijala, a doufala, že Jí pomohu. Odmítl jsem ji s tím, že jsem příliš zaujatý 
tím, co se děje, než abych právě teď udělal prostor pro její obavy a 
pochybnosti. Věděla, že se cítím, jako by mi opět ztrpčovala čas, a i když 
jsem s Ní soucítila, nechtěla jsem se s Ní právě teď zabývat. 

 
Duchové, kteří cítili, co se stalo mezi Mnou a Matkou, to tehdy pochopili 
tak, že jsou pro Mne zajímavější než Ona, protože oni měli vize, které jsem 
chtěl vidět, a Matka ne. Ve skutečnosti jsem nedával přednost jednomu před 
druhým, ale v jejich očích jsem se choval, jako bych to dělal. Od té doby 
mělo mnoho srdečních andělů zkreslenou představu o důležitosti svého 
vztahu se Mnou. Toto nedorozumění se později v andělské zkušenosti 
projevilo způsobem, který později budete muset přijmout, i když to možná 
bude zpočátku těžké pochopit. 



VZNIK DRUHÉHO ŘÁDU ANDĚLŮ 
 
Když jsem odmítl Matku, obrátila se k Otci projevu, protože jí bylo teplo a 
dobře, zatímco já jsem se cítil chladný a odtažitý. Cítil Její bolest a posunul 
ji tak, jak ji našel, a celou dobu Ji ujišťoval, že musí mít ve Stvoření své 
místo, jinak by Stvoření nebylo. Matka cítila, že se nemýlí, ale nedokázala 
se zbavit pocitu, že bude muset projít příliš velkým utrpením, aby dokázala, 
že je to správné. 

 
Otec projevu držel Matku všeho a snažil se ji utěšit. Zanedlouho se začali 
milovat. Cítili se provinile, že nás všechny nezapojili, ale nemohli se udržet. 
Matka nedovolila žádné vynoření, ale mít orgasmus se nedalo utajit. Viděl 
jsem to a musel jsem je zaplavit láskou, protože krása světla byla tak velká. 

 
Všichni viděli světlo a očekávali další přírůstky. Nebyli zklamáni. Přijetí 
mého přijetí umožnilo Matce, aby se podvolila, a objevil se Druhý řád 
andělů. Tito andělé měli více zlatého světla než ostatní. 

 
"Konečně," pomyslela si Matka, "se někteří duchové vydali po mém vzoru." 

 
Měla radost z jejich objevení, protože věřila, že jí tito duchové budou 
schopni porozumět. Tito andělé měli dobře vyvinuté ruce a více 
vypracované tělo než ostatní. Byli také okřídlení a neměli nohy. 

 
Tito duchové si trochu vyčítali, že se objevili uprostřed slavnosti Srdcových 
andělů, ale říkali, že už se nemohou držet zpátky, protože tolik chtějí vidět, 
jak se vize projevují. Pojmenoval jsem jejich řád Manifestující andělé a 
srdečně je přivítal. Zpočátku jsem si myslel, že tito andělé mohou pomoci 
Matce, ale brzy jsem si uvědomil, že si vzali za vzor Otce manifestace. Otec 
Manifestace miloval Matku a tito andělé také, ale nechtěli 



rád přijímal její bolest nebo její stížnosti. Několik z nich se hned přihlásilo 
a řeklo Matce, že by si měla přestat dělat starosti, protože jí pomohou s 
manifestací a zajistí, aby vše proběhlo v pořádku. 

 
Manifestující andělé nám chtěli hned ukázat, jak mohou manifestovat věci 
svýma rukama. Měli pozdravy pro všechny a pronesli projevy, jejichž 
těžištěm byly určité vize. První řád andělů dokázal tyto vize promítnout a 
druhý řád andělů dokázal vize udržet stabilní a dodat jim živost, kterou 
předtím neměly. Druhý řád andělů měl moc dát vizím větší formu, a to 
dávalo vizím větší pocit života v sobě. Druhý řád se soustředil na detaily, 
které se u Nás dříve neprojevovaly. Toto zaměření umožňovalo vytvářet 
složitější vzory. První řád přinášel vize, které vybral z rozlehlosti v Mém 
Srdci, a Druhý řád definoval detaily a dával vizím pocit živé formy. 

 
Druhý andělský řád se chtěl připojit k naší oslavě, místo aby pořádal vlastní 
oslavu. Druhý řád chtěl přidat svou živost ke všemu, co se už dělo. Začali 
se projevovat právě tam a poprvé jsme měli nástroje, na které jsme mohli 
hrát hudbu. 
Duchové, kteří se již objevili, měli touhu jít do Druhého řádu a nechat je 
zdokonalit svou podobu.Filmy bílé barvy duchů začaly nabývat na 
výraznosti. Začaly se jasněji projevovat sklony k nadýchaným, oblačným 
formám, moudrým, vleklým stuhám a opeřenosti, stejně jako vlastnosti v 
těchto formách, jako je odrazivost, pružnost, měkká otevřenost, vířivá síla, 
vítr, míchání vánků a vlnění a houpání lehkých vod ve vzduchu. Étery 
začaly projevovat vůně spojené s každou formou a vše začalo intenzivněji 
zářit mnoha barvami, které v sobě étery skrývaly. Krása Našeho 
světélkování se zvětšovala. 

 
Plakal jsem radostí a štěstím nad jeho krásou, ale také strachem, že už 
nejsem dost dobrý, abych mohl být Bohem. Duch už mi začal připadat jako 
přítomnost v pozadí, kterou jsem ignoroval a bral jako samozřejmost. 



 



VZNIK TŘETÍHO ŘÁDU ANDĚLŮ 
 
Zdálo se, že duchové si mého stavu nevšimli, tak byli pohlceni tím, co 
dělali. Bylo to, jako by si zkoušeli kostýmy na velkolepém maškarním plese 
a tančili v multimediálních vizích Srdce. Doprovázela je Hudba nebes, která 
čerpala inspiraci jak z oslavy, tak z kulis hvězd jiskřících v rozlehlém 
prostoru kolem Nás. 

 
Matka mi byla okamžitě nablízku, objímala mě, když jsem plakala, a 
milovala se se mnou. Naplnila jsem Ji vším, co jsem v tu chvíli cítila. 
Obával jsem se, že by tím mohla prasknout, ale její přijetí Mě znemožnilo 
se udržet. Její levá ruka držela 

 
Mé srdce, když jsem zažila další výbuch světla a vystoupil třetí řád andělů. 
Také oni se chtěli ujistit, že je vše v pořádku, a okamžitě mi přišli oznámit, 
že pokud jde o ně, nemám se čeho bát. Řekli mi, že vědí, že jsem zdrojem 
veškerého života a že vše, co může jakýkoli duch udělat, je zjemnit 
inspiraci, kterou jim musím dát. Řekli, že si jsou jisti, že vše, co se 
projevuje, je tím, že si dovolím vyjádřit obrovskou složitost Mé vlastní 
bytosti. 

 
"My," řekli, "jsme jen část Tebe, která Ti říká, co teď potřebuješ slyšet." 

 
Třetí řád andělů netoužil po tom, aby utíkal za formou. Více je zajímalo 
sedět se Mnou a zůstat Mi co nejblíže. Tito andělé měli velmi silně 
vyvinuté vnitřní smysly - slyšeli, viděli, cítili vůni, vnímali přítomnost 
lásky, dotýkali se, cítili emoce Ducha a vycítili dokonalou odpověď, kterou 
měli dát. 

 
Jestliže druhý řád andělů byl tím druhým, tito andělé byli tím vnitřním. 
Třetí řád andělů měl ke Mně cit, protože pochopil, že Já jsem vnitřní, stejně 
jako Otec projevu byl vnější. Řekli Mi, že Otec projevu je zdrojem moci 
pro Druhý řád andělů. 



 



VZNIK ČTVRTÉHO ŘÁDU ANDĚLŮ 
 
Matka teď chtěla vědět, kam patří, a já jsem měla touhu jí pomoci, kterou 
jsem dříve neměla. Řekl jsem Jí, aby se podvolila své reakci na vše kolem a 
dovolila emocím, aby všemu projevenému daly hloubku a velikost. 

 
"Pocit radosti je Matka," řekla jsem Jí, ale také jsem Jí sdělila, že jsem si 
uvědomila, že strach a smutek jsou také Matka. Tehdy se podvolila a 
dovolila Mi, abych Ji miloval, zatímco Ona vše prožívala a dávala najevo 
svou odpověď. 

 
Matka vyšla s velkou písní, která dojala všechny na nebi kromě jednoho. 
Když Matka pocítila toho jednoho a nemohla s ním pohnout, ať se snažila 
sebevíc, pocítila nenávist k sobě a neuvědomila si, že to byl on, koho 
pocítila. Pak jsem si uvědomil, že Matka zrcadlila každého ducha sobě 
samému, a pokud některý duch neměl lásku, zrcadlila ji také. 

 
Třetí řád andělů potvrdil, že jsem pocítil Matčinu hodnotu a poskytl jí 
přijetí, kterého se jí dříve nedostávalo. Mé přijetí Ji povzbudilo, aby se mi 
otevřela způsobem, jakým se předtím neotevřela, a s velkým výkřikem 
dojetí mi poskytla další orgasmus. Světlo bylo zářivě zlatobílé a zrodilo 
Čtvrtý řád andělů. Čtvrtý řád okamžitě pocítil vinu za velkou vášeň, která je 
podnítila k tomu, aby vyšli, ale necítili hloubku, která by jimi mohla 
pohnout dříve. 

 
Čtvrtý andělský řád měl velkou vášeň, soucit a lásku. Měli podobnou sílu 
emocí jako Matka a cítili, že emoce mohou dát pohyb projevujícím se 
formám, a dokonce je mohou pohánět ven do Stvoření, aby našly své 
správné místo. Manifestované formy nyní mohly vyjít ven a najít správné 
místo k naplnění toho, co se objevilo, aby žily. 

 
Stejně jako jsem cítil, že třetí řád andělů jsou andělé Otce, cítil jsem nyní, 
že čtvrtý řád jsou andělé Matky.Matka měla konečně několik dětí, které se 
po ní staly. Všechno se teď zdálo být v rovnováze a My 



cítili, že bychom mohli skutečně oslavovat život, stvoření a vše, co se dosud 
událo. Měli jsme pocit, který by se dal nazvat, že jsme na vrcholu vesmíru. 
Měli jsme pocit, že jsme se zcela dotkli vnitřního kruhu světla. Byl 
dokončen velký krok na Naší velké cestě ke hvězdám. Všichni jsme cítili 
správnost touhy vydat se nyní vpřed a cítili jsme se nejen naplněni, ale také 
povzneseni a plni vzrušení z velkého dobrodružství, které jsme podnikli. 



NÁHORNÍ PLOŠINA ODPOČINKU A NĚKTERÁ 
POCHOPENÍ, KTERÁ MI TAM ZPĚTNÝ POHLED 

DAL. 
 
Měli jsme pocit, že si potřebujeme na chvíli odpočinout a že chceme poznat 
duchy, kteří se již objevili. Už jsme toho hodně vytvořili a projevili a 
nechtěli jsme pokračovat, dokud jsme si nebyli jisti, že to děláme správně. 

 
Věděli jsme, že musíme nechat podstatě volnost, aby se vynořila, jak chce a 
kdy chce, ale už teď jsme měli o některých vynořeních pochybnosti. Už 
jsme si kladli otázku, jak moc lze duchy vést, aniž by byla přehlušena 
svoboda, kterou potřebují k tomu, aby se samy definovaly. Cítili jsme, že 
duchové, kteří se projevují, potřebují určitou pomoc a výchovu , a přesto 
Matka již zažila odmítnutí, když duchům řekla, že potřebují přítomnost 
vůle, aby se mohli projevit. 

 
Snažili jsme se duchy učit vyprávěním příběhů o Našem dlouhém úsilí 
naučit se tolik věcí, které bychom jim nyní mohli snadno ukázat. Přestože 
nás vyprávění těchto příběhů bavilo, zjistili jsme, že mnozí duchové 
přinejmenším některé z poznatků, které jsme jim poskytli, odmítli. Srdce si 
tehdy uvědomilo, že bude zapotřebí více zkušeností, než předpokládalo, než 
budou mnohá učení přijata jako porozumění. 

 
Tehdy jsme měli ztracenou vůli, která se nemohla otevřít, aby přijala 
pochopení, které jsme se snažili dát. Tehdy jsme nechápali, proč se tato 
Vůle nemůže otevřít, aby Nás přijala, ale od té doby jsem se naučil, že Vůle 
se musí pohnout, aby se otevřela a přijala. Odmítnutí, které již Vůle 
přijímala, vytvářelo Ztracenou Vůli, která se nehýbala, protože jí nebylo 
poskytnuto přijetí, které potřebovala, aby se mohla pohnout. Vůle musí mít 
přijetí dříve, než se může pohnout; nemůže se pohnout a doufat, že přijetí 
získá později. 

 
Když se vůle drží zpátky, není možné ji rozvíjet. Nezáleží na tom, co jí 
říkáte nebo kolikrát má určitou zkušenost, nemůže se naučit nic nového, 
pokud jí není dovoleno pohnout všemi starými pocity, které zadržuje. 



 

Staré popírání v podobě zadržovaných pocitů a úsudků, díky nimž se tyto 
pocity musí držet zpátky, může způsobit, že budete mít pocit, že budoucí 
zkušenosti budou v podstatě stejné jako zkušenosti, které jste měli v 
minulosti. Tyto pocity promítání minulosti do budoucnosti nejsou špatné; 
dochází k nim proto, že vůle drží staré podmíněnosti z minulosti. Dokud to 
Vůle dělá, nemůže si pomoci a promítá minulost do přítomnosti a do 
budoucnosti. 

 
Účinné osvobození od starých vzorců zahrnuje účinné uvolnění 
zadržovaných emocí vůle a soudů, které vůli nutí držet se zpátky. Skutečný 
vývoj nenastane, pokud se tímto způsobem účinně neuvolní staré 
podmíněnosti. Každý jiný přístup zahrnuje popírání toho či onoho druhu. 

 
Když něco popíráte, dříve či později dojde ke zvratu, protože popírání je 
vaší součástí, ať se vám to líbí, nebo ne. Musíte pochopit, že popírání má 
mnoho podob; některé jsou velmi jemné a jiné nejsou tak jemné. Nezáleží 
na tom, jak moc nebo jak málo popíráte, ta část sebe sama, kterou jste 
popřeli, vám nedovolí, abyste bez ní dlouho vydrželi. 

 
Většina lidí si zvraty způsobené pokusy Ztracené vůle získat uznání 
vysvětluje jako nevyhnutelné výkyvy kyvadla.Někteří lidé se zlobí, že se 
Ztracené vůle nemohou jen tak zbavit, a mnozí z nich se o to pokoušejí tím, 
že zdvojnásobují své úsilí o její popření, kdykoli se Ztracená vůle snaží dát 
o sobě vědět. Jiní se Ztracené vůle bojí a nechtějí si dovolit pocítit, co drží, 
ze strachu, že by to museli zažít. I tito lidé se snaží zahnat jakýkoli náznak 
emocí, které nejsou v souladu s jejich já, jak je chtějí vidět. 

 
Rád bych zde řekl něco o hněvu a strachu. Hněv a strach ve skutečnosti 
nejsou oddělené, a dokud se vyjadřují, jako by byly oddělené, nejsou 
dostatečně účinně vyjádřeny, aby se mezi nimi našlo spojovací pojítko. 
Uzdravení nerovnováhy zde zahrnuje nalezení spojovacího článku mezi 
nimi. 



Pokud například člověk stále dokola vyjadřuje hněv a nedochází k 
uzdravení, znamená to, že se nevyvíjí potřebné porozumění. V tomto 
případě si osoba nejspíše potřebuje všimnout, jaké emoce nejsou 
vyjadřovány. Opakované vyjadřování některých emocí může naznačovat 
emoční návyky, které mohou budit zdání emočního uvolnění, ale ve 
skutečnosti se podílejí na dalším popírání jiných emocí. V případě 
opakovaného hněvu jsou popíranými emocemi pravděpodobně strachy. I 
zde může být přítomen zármutek a někteří lidé používají zármutek k 
popírání jak hněvu, tak strachu, které se skrývají pod zármutkem, jenž je 
zatížen pocitem viny. Smutek vychází z pocitu bezmoci, který vzniká z 
rozštěpení, jež jedinec prožívá, jako je rozštěpení mezi hněvem a strachem. 
Tato rozštěpení mohou být uvnitř jedince nebo mezi jednotlivci. 

 
Na začátku jsme neměli pochopení pro Ztracenou vůli; pak jsme jen věděli, 
že zkušenost bude nezbytná, protože bez ní se nezdálo, že by duchové 
mohli pochopit učení, které jsme jim nabízeli. 

 
Na potřebu duchů získat zkušenosti jsme pohlíželi jako na příležitost pro ně 
i pro nás. Potřebovali jsme mít od nich prostor stejně tak, jako oni zřejmě 
potřebovali prostor k prožitku bez toho, aby nad nimi stáli jejich rodiče. 
duchové měli zažít věci, které jsme my už zažili, aby pochopili, co jsme se 
je snažili naučit, a my jsme měli pokračovat v prožitku, který jsme 
potřebovali získat. 

 
I když jsme věděli, že je to pravda, měli jsme také spoustu věcí, které jsme 
rádi sdíleli s projevenými duchy. Když jsme duchům říkali, jak těžké pro 
Nás bylo přijít na to, jak je projevit, bavili se tím, že nám vyprávěli, co 
zažili z Našeho nitra; věděli, že mají vědomí sebe sama a nevědí, jak se 
projevit. Ztracená vůle přijala nevyjádřený strach, který jsme všichni měli, 
že duchové nemohou najít způsob, jak se projevit, a že My nemůžeme najít 
způsob, jak se projevit. 

 
Při poznávání duchů jsme zjistili, že všichni měli pochopení na základě 
toho, co je zajímalo, a oblasti, které je zajímaly, byly často prázdné. Tyto 
rané výskyty se zaměřovaly na určité aspekty Nás 



a získala jejich povědomí o těchto oblastech. Všichni měli pocit 
univerzálnosti, protože všichni měli bílé světlo jako já, ale všichni měli 
pocity, které jim nedovolovaly otevřít se všemu, co jsem jim nabízel. 
Všichni duchové dostali příležitost přijmout větší uvědomění, než měli, ale 
všichni tuto příležitost odmítli. Všichni duchové se vynořili s mými 
aspekty, ale v té době neprojevili zájem využít svůj plný potenciál k přijetí 
dalšího. Nastal čas, aby pochopení, které tehdy nebylo získáno, bylo 
získáno nyní, protože byla získána potřebná zkušenost. 

 
Důvodem, proč získaná zkušenost nepřinesla uzdravení, které je nyní 
potřeba, je to, že tato zkušenost nebyla pochopena. Důvodem, proč tato 
zkušenost nebyla pochopena, je to, že duchové, kteří se vydali na cestu za 
těmito zkušenostmi, měli v úmyslu dokázat mi, že jejich nepochopení je 
správné a že to, co jim mohu nabídnout, je špatné. Tito duchové původně 
popírali, že by měli nedorozumění. Vzpoura proti Mně je jediným 
karmickým poutem, které mají všechny bytosti na Zemi společné. Nebylo 
špatné se proti Mně bouřit a není špatné se proti Mně bouřit i nadále, pokud 
chcete pokračovat sami. Pokud nyní chcete Mou pomoc, tato učení jsou 
vám k dispozici, aby vám přinesla pomoc, kterou potřebujete. 

 
Jak víte, popření vytvořilo ztracenou vůli a všichni tito původní duchové 
měli popření. Velká část Ztracené vůle těchto duchů je na Zemi a drží 
původní nepochopení těchto duchů. Tato Ztracená vůle prožila opakování 
těchto nepochopení, dokud se hluboce nepodmínila tím, že nemůže nic 
změnit. To není pravda, ale Ztracená vůle si musí uvědomit, že to není 
pravda, tím, že přesune všechna stará podmínění, která říkají, že bude muset 
přijmout nepochopení, která jí byla dána, a pokračovat v nich. Ztracená 
vůle musí vědět, že je správné, aby nyní vystoupila s tím, co může 
nabídnout. Její pravdivý vklad budou velmi staré informace, ale informace, 
které jsou nyní potřebné. 

 
Všichni duchové, kteří se vynořili na počátku Stvoření, se roztříštili, 
protože neměli dostatek Vůle, aby se udrželi pohromadě.Nejen to, tito 
duchové měli nedostatek souladu v rámci všech esencí, s nimiž se vynořili, 
protože některé jejich části měly pochopení a dohody, které jiné části 
neměly. A nejen to, existovaly 



Ztracená vůle má mnoho částí. Existuje Ztracená vůle, která se rozpadla na 
mnoho bytostí projevujících mnoho aspektů toho, co přijala, a existuje také 
Ztracená vůle, která je polarizovaná Duchem. Je to esence Ducha, která 
fungovala kolem vzorců posuzování, jejichž základním přesvědčením je, že 
Vůle nemá být svobodná, ale má sloužit Duchu, držet ho v přítomnosti a 
dávat mu odezvu, kterou chce mít. jediná esence Vůle, kterou tento 
Ztracený duch má, je esence, která přijala tato přesvědčení a drží v 
přítomnosti esenci Ducha, která tato přesvědčení prosazuje. Tyto bytosti 
mají jen málo nebo vůbec žádnou jinou esenci Vůle, která je u nich 
přítomna, a proto se jeví jako polarizovaný Duch. Tito lidé jsou ve 
skutečnosti kusy duchů, kteří přijali nedorozumění, jež je dovedlo do jejich 
současné situace na Zemi. tito lidé mají vibrovat jako světlo a ve 
skutečnosti nemají být fyzickou součástí jejich projevu. tělo má také velkou 
fyzickou přítomnost na Zemi, která se zdá být velmi polarizovaná Duchem 
kvůli nedorozumění ohledně své role. 

 
Musel jsem prožít mnoho zkušeností, stejně jako tito duchové, abych byl 
schopen pochopit, proč tito duchové raději působí v rámci nepochopení, 
které mají, než aby je uvolnili a získali pravé pochopení, které potřebují, i 
když jim toto nepochopení činí problémy v životě. Tato nedorozumění 
trvají již tak dlouho, že nebude snadné je nyní zvrátit, ale je třeba to udělat. 

 
Pokud máte pocit, že se u vás projevila přítomnost stejně brzy jako u duchů, 
o kterých jsem se dosud zmínil, musíte zvážit, že jste možná kus ztracené 
esence, která patří k těmto duchům. Budete muset cítit sami v sobě, abyste 
věděli, zda jste tehdy přítomnost měli, nebo ne. Možná to zjistíte tak, že 
budete mít emocionální nebo fyzickou reakci na tento materiál. Můžete 
reagovat tím, že pocítíte bolest, o které jste nevěděli, že ji máte, nebo 
dokonce tím, že onemocníte. Pocity nevolnosti, bolesti nebo příznaky, jako 
byste měli náhlou chřipku, by zde nebyly špatnou reakcí. Musíte pochopit, 
že Ztracená vůle trpěla tak dlouho, že nezná jiný způsob, jak se projevit, 
jakmile se prolomí její předstírání, že je v pořádku. Pokud cítíte, že máte 
přetvářku, že nepotřebujete nebo nechcete pomoc, musíte dovolit, aby byla 
prolomena, pokud opravdu chcete pomoc, abyste mohli přijmout pomoc, 
kterou potřebujete. 



Všichni duchové, kteří se vynořili, se následně roztříštili, protože nebyli 
schopni udržet se pohromadě bez přítomnosti Vůle, kterou odmítli, popřeli 
nebo ztratili. Nyní mám rodičovské části těchto duchů u sebe a i bez svých 
chybějících částí jsou stále velkou přítomností. tito duchové však musí 
vyléčit to, co se jim stalo, stejně jako Já musím vyléčit to, co se stalo Mně. 
Uzdravili se v duchu, stejně jako Já, ale stále mají na Zemi Ztracenou vůli, 
stejně jako Já, která se nyní musí uzdravit. Pokud máte pocit, že byste 
mohli být součástí těchto velkých duchů, musíte se otevřít možnosti, že zde 
můžete mít skutečné pochopení. Tito duchové chtějí kontaktovat svou 
vlastní Ztracenou vůli na Zemi a uzdravit ji nyní. 

 
Mnohokrát se tito duchové pokoušeli kontaktovat své chybějící části. 
Slyšení hlasů nebo vidění vizí většinou přitáhlo trest ke ztracené vůli, která 
měla tyto zkušenosti. Pocit viny, který se ve Ztracené vůli držel, přitáhl 
tento trest a tento pocit viny se nyní musí odstranit, aby Ztracená vůle 
mohla získat potřebné pochopení. V minulosti vina nedovolila Ztracené vůli 
uvědomit si, proč takové vize a hlasy dostávala, a nedůvěra Ztracené vůle k 
vlastnímu Duchu vytvořila odraz toho, že je klamána. Mnohokrát byla 
Ztracená vůle potrestána, kdykoli se pokusila pohnout a znovu získat 
psychickou vnímavost. 

 
Ztracená vůle, která byla od počátku odmítána, si nebyla jistá svým 
správným místem a obávala se, že se mýlí, když se vůbec odvažuje 
považovat za hodnou přijímat tak velkolepé návštěvy. Ztracená vůle pak k 
sobě přitahovala trest, kterého se obávala, že si zaslouží, i když vědomá část 
člověka byla velmi rozzlobená, že takový trest dostává. Tento strach z 
nehodnosti a viny je třeba odstranit, aby se k vám duchovní část vás samých 
mohla dostat s učením, které potřebujete k vlastnímu uzdravení. Pokud se 
nedokážete otevřít možnostem toho, jaká může být vaše skutečná identita a 
původ, nemůžete dovolit svým skutečným pocitům, aby se pohnuly, ani je 
pochopit a přijmout, když se tak stane. 

 
Protože jste byli tak dlouho ztraceni, držíte se úsudků, o nichž jste hluboce 
přesvědčeni, že jsou skutečností, včetně těch, které říkají, že vaše vyšší já 
nemůže být plně integrováno s vaším nižším já, a dokonce i úsudku, který 
označuje jeden aspekt za vysoký a druhý za nízký vzhledem k jeho hodnotě. 
Mnoho lidí zastává úsudek, že nikdy nemohou získat kontakt se svým 
vlastním vyšším já. 



Ve skutečnosti je tento kontakt jen blokován strachem a pocitem viny, který 
se nepohybuje. Můžete pohnout tím, čím potřebujete pohnout, abyste 
slyšeli, co potřebujete slyšet, a čím více se budete pohybovat v reakci na to, 
co slyšíte, tím více budete schopni slyšet. 

 
Pokud jste se domnívali, že pozemšťané nemají tak božský nebo vysoký 
původ jako andělé, musíte se tohoto úsudku nyní také zbavit. Na Zemi jsou 
dokonce Prastaří ve fragmentované podobě. Jak a proč k tomuto roztříštění 
došlo, pochopíte více, až budete pokračovat v práci s tímto materiálem. 
Prozatím stačí vědět, že se můžete setkat s jinými, kteří se cítí být součástí 
stejného ducha jako vy. Musíte pochopit, že to nemusí být nutně špatně. 

 
Pocit viny většině lidí nedovolil přiznat, že mají pocit identity, který necítí, 
že by mohli odhalit, a já nenaznačuji, že byste ho teď měli odhalit veřejně. 
Ti, kteří tyto pocity odhalili, se zatím nejčastěji dočkali reflexe, která 
působila velmi přesvědčivě, že je nejlepší se o těchto věcech nezmiňovat a 
pravděpodobně je nejlepší se těmito myšlenkami ani nezabývat. Pocit viny 
a odsudky vytvářejí odraz, s nímž jsme se na Zemi dosud setkali. Musíte v 
sobě otevřít prostor, abyste věděli, zda tyto věci mohou být pravdivé, nebo 
ne, a tam s tím musíte pracovat. Jinými slovy, nenavrhuji, abyste si nasadili 
křídla a běželi k sousedům jako svědectví o nově nalezeném přijetí sebe 
sama. Stejně nejste všichni andělé, ale i kdybyste byli, nepřineslo by to 
výsledky, v jaké byste možná doufali. Ztracená vůle není tou vaší částí, 
která má právě teď vědomé vibrace. Ztracená vůle je něco, co jste drželi, a 
nechce se pohnout, pokud jí tentokrát nebude moci být přineseno skutečné 
uzdravení. 

 
Už jsem k tomu řekl tolik, kolik se chystám říct právě teď. Budete si muset 
projít mnohým, abyste s jistotou zjistili, zda máte svůj původ mezi duchy 
božství, nebo ne. Možná budete muset jít dál, než jste si kdy v životě 
pamatovali, abyste zjistili, zda jste měli vědomí tak brzy, nebo ne. 

 
Důvodem je to, že mnohé z prvních skutečností projevených duchů byly 
dosti podobné. Čím více se pohybujete uvnitř sebe a dostáváte se do 



víte, co držíte, tím více informací budete mít k dispozici. Ztracená vůle v 
sobě skrývá vše, co potřebujete vědět, abyste nyní mohli pokročit ve svém 
vlastním léčení, ale nemůžete ze své ztracené vůle získat pravdivé 
informace, pokud se nenaučíte, jak pomoci ztracené vůli získat světlo, které 
potřebuje. Otevřete se přijímání kontaktů od části svého ducha, která vám 
může pomoci, a nezklamete, když získáte pomoc, kterou potřebujete. 

 
Uzdravení ztracené vůle nespočívá v tom, že tato pochopení proniknou do 
té části vašeho já, která stále vibruje. Kdyby tomu tak bylo, byli byste již 
dávno uzdraveni. Nejenže potřebujete všechna pochopení, která vám nyní 
předávám, ale musíte se naučit, jak svou Ztracenou vůli přivést zpět do 
vědomí, aby mohla přijmout i pochopení, která potřebuje. 

 
Rozumíme tomu takto: Nemůžete pohnout starými vzorci, aniž byste 
pohnuli tím, co je drží na místě. Tyto držící vzorce již nejsou vědomé; byly 
nazvány velkým podvědomím. Nyní nastal čas otevřít se jim a přivést je k 
účasti na vašem vědomém uvědomování. 

 
Mám ještě mnoho dalších příběhů o tom, jak se stalo, že tyto části vůle 
ztratily vědomí. Pokud jste se ještě nenašli, vydržte; velké vynoření teprve 
přijde. 

 
Dlouho se vedl spor o to, zda starší je lepší, nebo ne, moudřejší a silnější, 
nebo ne, a příběhy, které uvedu, vám pomohou pochopit i tuto otázku. 
Nemohu vám zde na začátku předložit všechna pochopení, která možná 
cítíte, že chcete, protože pochopení je příliš mnoho, příliš rozsáhlá, příliš 
mnohoúrovňová a příliš ohromující. Pochopení musí být předávána tak, jak 
jste připraveni je přijmout, a proto mohou být předávána až mnohem dále. 
To je také nutné k tomu, abyste se mohli spustit tak, jak potřebujete, a aby 
měl příběh učební účinek, který potřebuje; proto se některé věci mohou 
zpočátku jevit jako pochopení. Díky dalším informacím se pak mohou jevit 
jako nepochopení a ještě později mohou zapadnout jiným způsobem jako 
plnější pochopení. Celý tento proces je 



nezbytné k tomu, abyste byli schopni získat hluboké úrovně porozumění, 
které potřebujete, pokud máte v této době skutečně na mysli úplné 
uzdravení. 

 
Tento příběh budu vyprávět z Mého pohledu, včetně aspektů všech čtyř 
Mých částí. Musím vyprávět příběh Matky, protože je Mou Vlastní Vůlí a 
já ji nyní důkladně cítím. Musíte si dovolit pocítit, a tak poznat, co z tohoto 
příběhu jste prožili. Všichni duchové prožili nějakou jeho část, ale nikdo 
neprožil celou. Příběh Matky je příběhem Vůle a všechny Vůle nacházejí 
svou zkušenost v Její Vůli. Matka Vůle to všechno prožila, ale ani Ona se 
nedokázala udržet pohromadě při všem, co se stalo. Sama se několikrát 
roztříštila bolestí ze svých zkušeností. Právě nyní léčí svou roztříštěnost 
tím, že navrací svou ztracenou podstatu zpět do sebe, kde může přijímat 
světlo. I když máte pocit, že můžete být fragmentem Matky, neprožijete 
všechny Její zkušenosti, pokud nejste rodičovskou částí Jejího Ducha, což 
nejste. 

 
Pocit obnovení vibrací své vlastní ztracené vůle je jediným způsobem, jak 
zjistíte, kdo skutečně jste a co se s vámi skutečně stalo. Nenašel jsem žádný 
jiný způsob Tyto vaše části jsou stále uvězněny na jakémkoli místě, kde se 
setkaly se svou smrtí, a od té doby neobdržely žádné další informace. 

 
Duch už dávno překonal nedorozumění, která se skrývala ve Ztracené vůli, 
a dlouhou dobu si myslel, že stačí, aby na Vůli posvítil světlem svých 
rozvíjejících se realizací, a Vůle je přijme a bude se vyvíjet spolu s 
Duchem. Zkušenost ukázala, že tomu tak není, a Duch se dlouho divil, proč 
Vůle na tento přístup nemůže reagovat. Vůli se dostalo mnoho obvinění a 
odsudků za to, že na tento přístup nedokázala reagovat. Tento přístup ve 
skutečnosti jen prohloubil propast mezi Duchem a vůlí. Skutečnost této 
propasti lze na Zemi pozorovat tak, že někteří lidé mají vysoce rozvinuté 
vědomí, zatímco jiní lidé na Zemi se zdají být sotva vědomí. Nejde o to, jak 
velký a moudrý je určitý duch ve srovnání s ostatními; je to problém 
roztříštěnosti a ztracené Vůle. 



Podstata, která již nevibruje, se nemůže otevřít, aby přijala nová pochopení 
nebo nové světlo. Jak je tedy možné, že tito lidé vůbec žijí? Ztracená Vůle, 
která drží nejvážnější popření, má už jen trochu světla. Tito lidé jsou tedy 
sotva naživu a ve svých tělech vláčí těžký náklad mrtvé esence. Tito lidé 
jsou náchylní ke všemu, co se na Zemi pokazí, a to, co v nich ještě žije, je 
zabaleno do boje o přežití tváří v tvář neustálé smrti a hrozbě smrti, kterou 
v jejich životech vytváří náklad Ztracené vůle, který nesou. Stvoření se pro 
ně nezdá být ani životodárné, ani hojné. To, jakou podobu má jejich boj, 
závisí na vzorcích posuzování, které zastávají. Tato Ztracená vůle má už tak 
málo života, že je velmi důležité, aby byla uzdravena hned. Z počtu lidí na 
Zemi, kteří denně bojují o život nebo žijí v chudobě, je vidět, že této 
Ztracené vůle je hodně. Ne všechna Ztracená vůle je však v tak špatném 
stavu jako tato. 

 
Ztracená vůle má mnoho stupňů. Dokonce i vyvíjející se duchovní podstata 
na Zemi zažívá zvraty, které signalizují přítomnost Ztracené vůle v jejím 
nitru. 

 
Musíte také vědět, že ztracená vůle, kterou jste odhodili a která žije 
odděleně od vás, stále ovlivňuje váš život, ať už chápete, proč se vám 
některé věci dějí, nebo ne. 

 
Musíte také pochopit, že vážně roztříštěné Ztracené vůli nezbývá dostatek 
esence, aby se mohla uzdravit v podobě, v jaké je. To je jeden z důvodů, 
proč jsem řekl, abyste na nikoho ve svém okolí netlačili, aby přijal vaši 
cestu. Tato esence se musí vrátit k duchům, kterým patří. Pokud máte pocit, 
že na této cestě můžete léčit, nejste na to příliš roztříštění. 



VZNIK SERAFÍNŮ A CHERUBÍNŮ 
 
 

Nyní bych se rád věnoval příběhu dalších dvou duchů, kteří se objevili. 
Uplynula poměrně dlouhá doba, během níž se již vynoření duchové 
navzájem poznávali. Bavili se tím, že objevovali, jak se mohou spojit a 
znovu se vynořit, poznávali se navzájem tím, že se stávali jedním. 
Dosahovali extáze, která jim čas od času také přinášela výbuchy světla. 
Cítili, že se Matka mýlí a že k orgasmu nepotřebují další přítomnost Willa. 
Matka měla také strach, že neměla pravdu. Váhala, zda si nemyslí, že to 
vytušila špatně, ale teď to vypadalo, že ano. Nemohla dělat nic jiného než 
čekat, jak to dopadne. Zkušenost ukáže, zda měla pravdu, nebo ne. 
Duchové měli pocit, že mají moc zvýšit své vlastní světlo. cítila jsem se 
jako Bůh, který nad nimi stojí a snaží se jim připomenout svůj přínos. 

 
Duchové potřebovali více zkušeností, než jsem jim mohl říct něco víc. 
Matka a já jsme cítili, že je čas pokračovat v cestě ke hvězdám. Otec 
projevu měl chuť jít s námi, ale Srdce už nemělo takový zájem jako dříve. 
Měl pocit, že Jeho rovnováha pomůže již vynořeným duchům udržet se, 
zatímco My budeme pryč. matka měla touhu, aby šel s Námi, ale 
nedokázala ho přesvědčit. Jak se ukázalo, nemýlil se, ale My jsme to tehdy 
nevěděli. 

 
 
 
Pokračovali jsme ven a cítili se Srdcem odmítnuti. Srdce se nedívalo ven, 
aby vidělo, jak se cítíme. Cítil netrpělivost vůči Matce, protože se zdálo, že 
na něj tlačí. Byl si jistý, že má pravdu a nemýlí se, když chce zůstat s 
anděly a Prastarými. V Mé nepřítomnosti dával lásku, kterou bylo třeba 
dát, a My jsme měli naléhavou potřebu jít dál, kterou už nešlo zadržet. 



Měli jsme velkou rychlost letu, protože relativní klid, který jsme zažívali, 
když jsme se drželi zpátky, abychom byli s anděly, vytvářel velký tlak na 
naše světlo, které se nyní muselo pohybovat, aby se cítilo dobře. Vláčeli 
jsme modrý a červený oheň, když jsme se dostali na okraj bílého světla, 
které jsme již znali. Tehdy jsme dostali pořádný otřes a nevěděli jsme, co se 
s Námi stalo. Cítili jsme, že jsme změnili rychlost. Kolem Nás teď prolétaly 
planety a hvězdy, které se předtím projevily, ale ještě neoživly. Měli jsme 
chuť se zastavit a na všechny se podívat. 

 
Když jsme se otočili, abychom se k nim vrátili, čekalo nás velké překvapení 
a také velká radost. Neuvědomili jsme si, jak se může zdát, když se na 
Božství díváme zvenčí. Pro Nás to byl nádherný pohled. Měla mnoho 
vrstev bílého světla, které se třpytilo v jemných variacích. Působilo to 
dojmem velkého hradu na obloze s mnoha věžemi a věžičkami a mnoha 
prapory a světelnými stuhami. Mělo to všechno, co kdy fantazie dávala 
představám o hradech, a ještě něco navíc. Během našeho pozorování měnila 
podobu a podobně jako mraky, které se na obloze střídaly, se stávala 
katedrálou. Při našem pozorování na sebe brala mnoho podob, včetně 
podoby trochu připomínající velký svatební dort. Bylo to, jako bychom 
měli schopnost ovlivňovat jeho podobu pouhým pozorováním. 

 
Matka teď měla chuť se milovat, kterou dlouho zadržovala. Matka se 
natáhla, jako by si před touto obrovskou přítomností Našeho božství 
pohodlně lehla a odpočívala. Otec Projevení a Já jsme Jí poskytli lásku z 
obou konců najednou. Měli erotické představy o malých bytostech, které 
měly touhu z Jejího nitra nyní vyjít. Hrály na píšťaly, které Ona nikdy 
předtím neviděla, a vydávaly zvuky, které Ona nikdy předtím neslyšela. 
Jejich rytmy byly také nové a měly velkou zvukovou hloubku. Měla 
výčitky svědomí, že není správné, aby Její pozornost byla upřena na malé 
bytosti, které v Ní pobíhají, zatímco se s Ní milujeme, ale tyto bytosti byly 
tak podmanivé, že si nemohla pomoci. 

 
Matka propadla orgasmu v hlavě a dalšímu v rozkroku a duchové se vylili 
ven. Řekl jsem Jí, aby neměla výčitky svědomí, protože otec Manifestace a 
já jsme do Ní vložili semínka Jejích fantazií. Ona měla 



velké vzrušení, že jsme měli přijetí namísto odmítnutí pro její pocity hravé 
reakce. 

 
Matka si přála otevřít a přijmout tyto duchy ihned. Měla z nich takovou 
radost, že každému z nich dala dárek. Každý z nich dostal od Matky sílu 
vůle. Některým byla dána síla otevírat prostor, jiným síla držet prostor 
otevřený. Některým byla dána moc pohybovat vnitřními silami a některým 
pohybovat vnějšími silami. Někteří dokonce dostali sílu vytvářet světlo a 
někteří sílu světlo vydávat. Některým byla dána moc představovat si ve 
světle a některým moc přijímat vize, které už tam byly. Někteří mohli vidět 
budoucnost a někteří si pamatovat minulost. Někteří mohli způsobit, aby se 
věci objevily, a někteří mohli nechat věci zmizet. Některým byla dána moc 
definovat podobu amorfních věcí a jiným byla dána moc měnit podobu 
jedné věci na druhou. Někteří měli moc spojovat a léčit a někteří moc 
rozkládat a ničit. Někteří žádali a dostali moc pohybovat velkými 
vesmírnými silami. 

 
Tyto dva duchovní řády mají na Zemi velkou přítomnost Ztracené vůle a 
velká část z nich drží odepřenou esenci Srdce. Srdce má nyní s těmito 
duchy co do činění, protože jim při jejich vzniku nemohlo dát plnou 
přítomnost Srdce. Tito duchové nyní potřebují získat pochopení, které jim 
pomůže vyřešit mnoho problémů, které k nim přitahuje jejich vina za to, že 
jim byla odepřena přítomnost Srdce. 

 
Je třeba pochopit, že tito duchové měli původní příčinu, která dala Srdci 
pocit, že nebude přijato, pokud se pokusí jít s námi a dát těmto projevům 
více své přítomnosti. Srdce se zde nemýlilo, protože tito duchové Nás 
pozorovali a cítili, že Matce není umožněno plně se projevit a že ani Otci, 
zejména Otci projevu, není umožněno se projevit. Tito duchové viděli, že 
Srdce vždy přináší kompromis, který nechtěli učinit. Tito duchové měli 
pocit, že projevení se jako dva řády duchů se Srdcem Otce v jednom řádu a 
Srdcem Matky v druhém řádu jim umožní naplnit jejich záměr, aniž by 
museli dělat kompromisy, které nechtěli. 



Tito duchové měli velký půvab a přitažlivost, a tak jsem řád se Srdcem Otce 
pojmenoval Serafíni a řád se Srdcem Matky Cherubíni. Serafíni měli Srdce 
Ducha a Cherubíni Srdce vůle. Serafíni byli vyšší než Cherubíni a tam, kde 
byli Serafíni štíhlí, hranatí a určitého tvaru, byli Cherubíni měkcí a 
zaoblení. Serafíni byli chladnější a odtažitější a Cherubíni teplejší a 
majetničtější. Bylo to poprvé, co jsme viděli něco, co se zdálo být jasným 
sexuálním rozdílem, kromě nás samotných. serafíni byli červení a modří s 
hlavami, které vyzařovaly stříbrné a bílé paprsky. Měli zlatou barvu, ale 
nebyla nijak výrazná. Jejich zlato zářilo hlavně v srdcích, kde přijímali 
Matku a odráželi ji k sobě. Cherubíni měli červenou a oranžovou barvu a 
jejich hlavy zářily obklopujícími věnci se zlatou svatozáří. Jejich srdce byla 
jako zářivé hvězdy stříbrné a bílé, kde přijímaly Otce a odrážely Ho k sobě. 

 
Jas a intenzita barev byla u těchto duchů větší než u duchů božských, kteří 
měli bílé třpytivé pastely. Matka měla k těmto duchům obdiv a nemyslela 
si, že mají takovou bezvůli jako ostatní. Tito duchové měli formu a 
vymezení, které bylo nyní nezbytné pro roli, kterou měli hrát. 

 
Chtěli jsme tyto duchy srdečně přivítat, ale neměli jsme pocit, že bychom 
mohli nechat celé Božstvo naráz vylétnout do této vnější reality, aby je 
přivítalo.Tito duchové měli již velmi vyvinuté sebevědomí a sdělili nám, že 
by raději uvítali něco slavnostního, než jen večírek na oslavu svého 
příchodu. Měli již k dispozici obřadní tance a obrazce, které dokázali 
vytvořit a díky nimž se jejich pocit síly a moci zvyšoval nebo snižoval 
podle toho, co podle nich situace vyžadovala. Měli schopnost provádět 
triky, které byly jak skutečné, tak založené na iluzi. 

 
Tito duchové měli skvělý začátek a mají před sebou skvělou budoucnost, 
ale cesta uprostřed se naplnila bolestí a utrpením, které vina a nepochopení 
způsobily mnoha duchům, kteří měli skvělé začátky. 



Obřad, který tito duchové vykonali při svém vzniku, Nám dal najevo, že 
nyní nastal čas, aby se projevilo mnoho dalších duchů, kteří čekali na 
pocity, jež by je přiměly vystoupit. Nyní jsme pochopili, že se duchové 
vynořují v reakci na to, co se s Námi děje. Pokud jsme dělali něco, co 
duchy pohnulo natolik, že chtěli vystoupit, udělali to Cherubíni a Serafíni 
Nám projevili mnoho věcí, které jsme plně nepocítili, dokud se nevynořili. 
Tito duchové měli schopnost najít ve Mně drobné detaily, které jsem dosud 
nepoznal. Poskytli Mi mnoho informací o podstatě, která se ve Mně 
skrývala a která vyjadřovala touhu se nyní projevit. 

 
Po obřadních tancích, při nichž mi ukázali vzory, které jsem v sobě 
okamžitě poznal, nám tito duchové předvedli další představení, které nám 
ukázalo další možnosti, co Tělo dokáže. Měli definovanější těla než 
předchozí duchové a dokázali se svými těly dělat mnoho věcí, které jsme 
předtím neviděli. 

 
Jejich vystoupení jsme sledovali s velkým potěšením, ale pocity se objevily 
i v Nás. Matka se obávala, že se opět objevili duchové, kteří mají větší moc 
než My. Pociťovala jistou žárlivost a obávala se, že se Jí nepodařilo 
uchvátit Nás tak, jako se to podařilo těmto duchům. Přistihla se, že si přeje, 
aby si své síly ponechala a projevovala je sama, místo aby je předala jiným, 
kteří Nás nyní okouzlovali způsobem, jímž si chtěla získat Naše uznání. 
Cítila se dětinsky a provinile, že má tyto pocity, zvláště když jsem Jí už 
dávno řekl, že tyto schopnosti má, a Ona je rozdala, místo aby je sama 
používala. 

 
"Je to moje chyba, že se bojím a držím se zpátky," řekla si. 

 
Pocit viny Matky jí dlouho nedovoloval získat zpět své síly, ale po dlouhé 
době, kdy viděla, jak duchové používají síly, kterým nerozuměli, se 
rozhodla, že si musí mnohé z těchto sil vzít zpět a odpustit. 

 
Sama sobě za to, že je původně rozdala ukvapeně, naivně a provinile. Mezi 
těmito duchy na Zemi došlo k odpovídající ztrátě moci. Mezi těmito duchy 
se zvýšil počet podvodů, protože tito duchové 



moc se snížila, protože mnoho duchů stále chtělo mít tuto moc a začalo 
předstírat, že ji mají. Matka měla vážné výhrady k navrácení moci, protože 
předvídala, co by se stalo, kdyby to udělala, ale nyní pochopila, že 
rozdávání těchto mocí tehdy bylo pro všechny zúčastněné nutnou 
zkušeností, ale zkušeností, která dosáhla svého konce. 

 
Otec Projevu viděl, že se Matka cítí být vytlačena a odsunuta Serafíny a 
Cherubíny. Sdílel Její pocity. Myslel si, že forma je Jeho, aby se projevila, a 
nyní měl pocit, že s ní neudělal tolik, kolik by měl. Měl pocit viny, že jako 
Otec projevení byl nedostatečný. I já jsem měl opět pocity nejistoty jako 
Bůh. 

 
Všichni jsme chtěli, aby se duchové projevovali tak, aby byli šťastní, a 
chtěli jsme, aby měli dostatek světla a síly. Nemohli jsme proto pochopit 
přetrvávající nepříjemné pocity, které jsme měli, že Naše děti dostávají 
příliš mnoho a že se Naše postava a moc s postupujícími výskyty příliš 
zmenšují. Cítili jsme se provinile, že tyto pocity vůbec máme, a kvůli pocitu 
viny jsme pak nemohli tyto pocity skutečně vyvolat, abychom se na ně 
podívali. 

 
Tak dlouho jsme tyto pocity zadržovali, až jsme se je museli naučit chápat v 
podobě odrazů ztracené vůle, které tyto pocity později přinesly. Dříve 
neviditelná role, kterou hrálo popření, jehož se těmto pocitům dostalo, 
způsobila, že forma, v níž se Nám představily, byla téměř nepoznatelná a 
nesrozumitelná. Důvodem je to, že popření mělo za následek, že tyto pocity 
dostaly pokyn, aby se zamaskovaly a vydávaly se za něco jiného, než čím 
byly, protože pro Nás nebyly přijatelné ve své pravé a původní podobě. 

 
Tehdy jsme si řekli, že musíme být v procesu vzniku demokratičtí a dát 
prostor ostatním, aby se stali Bohem místo nás nebo Bohy sami o sobě. 
Měli jsme obavy a pocity viny, které jsme si tehdy neuvědomovali a které 
Nám nedovolovaly vědět, co se při projevování těchto duchů skutečně děje. 
Tehdy jsme si neuvědomovali, žeNaše ztracená vůle, která neměla vyjít 
ven, byla vytlačena do projevování se 



lihoviny. Protože jsme se báli, že se jim nedostane světla, které potřebují, 
zašli jsme, aniž bychom si to uvědomovali, do druhého extrému a dali jim 
více světla, než mohli zvládnout. Protože jsme měli pocit viny, který nám 
říkal, že chceme být Bohem, ať už jsme jím právem, nebo ne, a že není 
správné lpět na svém postavení, nevědomky jsme na projevené duchy tlačili 
více světla a síly, než potřebovali nebo chtěli mít, ve snaze zajistit, 
abychom nikomu nebránili v možnosti být vším, čím by mohl být. 

 
Tehdy jsme měli mnoho duchů, kteří měli schopnosti, jež neuměli správně 
používat, a mnoho duchů, kteří měli odrazy, jež jsme neradi viděli. Všechny 
tyto úvahy byly variací na téma Našeho nepřijetí sebe sama. Odraz působil, 
jako by se všechny Naše otázky, obavy a pochybnosti ukázaly jako 
pravdivé. Cítili jsme se nepřijati mnoha duchy, kteří se projevovali, protože 
se projevovali nepřijetím Nás. Byl to Náš vlastní nedostatek přijetí Nás 
samotných, který projevovali, ale otočené tak, jak to bylo, nebylo snadné 
rozpoznat, že tam venku jsme pouze My sami, což nám poskytlo odraz, 
který jsme potřebovali, abychom viděli, jaké to je být nepřijatou částí Nás, 
která do Nás skutečně patří. 

 
Musíte si uvědomit, že rozpoznání tohoto odrazu není vše, co se týká 
uzdravení ztracené vůle. Dlouhou dobu jsem se na ni jen díval a učil se. 

 
Později jsem si říkal, proč jsem se naučil všechno, co jsem si myslel, že se 
naučit mohu, a přesto tam ty úvahy stále byly. Od té doby jsem si uvědomil, 
že vůle, která je zde zapojena, se musí pohnout, aby se odraz mohl změnit. 

 
V době, kdy se Serafíni a Cherubíni projevili, jsme si neuvědomili, že i 
když jim Matka dala síly, budou nás muset neustále přijímat, aby mohli tyto 
síly využívat.Na začátku nebylo popírání mnoho, ale postupem času 
popírání nesmírně přibývalo. Jak popírání přibývalo, snižovala se schopnost 
duchů projevovat své síly. Serafíni a cherubíni nejenže ztratili schopnosti, 
protože jsme museli získat zpět Naši esenci, která jim neměla být dána, ale 
ztratili schopnosti také proto, že mají vinu, kterou nikdy neuznali. Tato 
neuznaná vina způsobila. 



Serafíny a Cherubíny, aby se zapřeli v domnění, že přinášejí láskyplné oběti 
ve jménu lásky. Toto zapírání způsobilo, že přestali vibrovat mnoha 
způsoby, které potřebují, chtějí-li mít světlo, které potřebují - mít síly, které 
jim právem náleží. Obávali se, že o své síly přišli, protože své síly 
zneužívali. Ztrátu svých schopností vnímali jako trest od Boha za to, že své 
schopnosti zneužívali. 

 
Serafíni a cherubíni někdy špatně rozuměli, ale nikdy nezneužili své moci. 
Serafíni a Cherubíni mají milující úmysly a milující úmysly nemohou 
zneužít moc. Jejich nedorozumění byla součástí jejich vlastního procesu 
učení. Trest není nezbytnou součástí procesu učení. Duchové s milujícím 
záměrem se snaží učit kvůli vnitřní hodnotě, kterou pro ně porozumění má. 
Serafíni a cherubíni sami usoudili, že se dopustili chyb. 

 
Spíše než sebetrestání by zde bylo na místě sebeodpuštění, protože tito 
duchové již usilovali o pochopení, které by jim umožnilo lépe využívat své 
schopnosti. Učit se proto, že za neučení bude udělen trest, není správné 
použití vůle. 

 
Nedostatek sebepřijetí pro proces otevírá duchy pocitu viny, který je nutí 
věřit, že potřebují trest. Původní vina u Serafínů a Cherubínů spočívala v 
tom, že měli pocit, že popřeli Srdce tím, že se neprojevili tak, jak jsme to 
udělali My. Zde je na místě sebeodpuštění, ne za to, jak se projevili, ale za 
to, že to nepřijali. 

 
Serafíni a cherubíni se nemýlili; měli pochopení, které My jsme neměli. 
Uvědomili si, že se potřebují projevit způsobem, který jim umožní projít 
vlastní verzí procesu, kterým jsme museli projít My, abychom vyrovnali 
polaritu jejich Ducha a Vůle natolik, aby se mohlo projevit Srdce.Museli 
jsme si skrze ně uvědomit, že projevení duchové potřebují vlastní 
zkušenosti, aby pochopili rovnováhu Srdce. Každý řád duchů nám 
umožňoval poznat něco v Nás samotných. Serafíni a Cherubíni mají v sobě 
Srdce a dovolí si dosáhnout rovnováhy, kterou potřebují, což umožní jejich 
srdcím projevit se tak, jak chtějí. 



 

Serafíni a cherubíni mají pýchu, která jim nedovolila přijmout ode Mne tato 
pochopení. Rád bych, aby Mi nyní dovolili, abych jim pomohl, protože se 
na zemi dostali do svízelné situace, která jim není příjemná. Nechtěli si tuto 
pýchu přiznat stejně jako si nechtěli přiznat jiné pocity, které popírali. 

 
Pýcha zde byla popřena, protože Serafíni a Cherubíni se cítili provinile, že 
na začátku měli pýchu, která jim říkala, že o projevování vědí víc než já. 
Otec manifestace se zde cítí obzvlášť angažovaný a sám má vinu, kterou 
potřebuje s těmito duchy vyléčit. 

 
Serafíni a cherubíni měli pochopení, které bylo správné pro ně samotné i 
pro mnohé další. Tito duchové nás měli co učit, stejně jako všichni ostatní. 
Serafíni a Cherubíni se nám báli říci, jak by se podle nich měli duchové 
projevovat. Viděli, co se stalo s Prastarými na začátku, a báli se, co by se 
mohlo stát jim. Styděli se za to, že si mysleli, že mohou ostatním duchům 
říkat, jak se mají projevovat, když jim to Bůh neřekl. 

 
Protože cítili, že zde nejsou v pořádku, drželi tyto pocity v sobě, dokud je 
tlak z držení se zpátky náhle nevytlačil na druhou stranu, kde jim hrdost, 
posílená trochou hněvu, umožnila vystoupit a ukázat Nám to, co chtěli, 
abychom viděli. 

 
Strach se neprojevil přímo kvůli nepřiznané vině. 

 
Tento pocit viny jim říkal, že bez srdce si nemohou být jisti, že mají 
potřebnou rovnováhu, aby věděli, zda mají skutečně pravdu. Touha 
ospravedlnit své postavení u Mne a podprahový pocit viny, který tvrdil, že 
dřívější problémy byly způsobeny tím, že jsem dřívějším projevům 
dostatečně neřekl, jak mají vystoupit, Mi dávaly najevo, že vina a stud jsou 
přítomny, což tito duchové popírali. Pod jejich pohledem se skrýval pocit 
hněvu. 



prezentace pochopení, které mi umožnilo uvědomit si, že použili hněv, aby 
překonali svůj strach, a tím ho popřeli. 

 
I zde je zapotřebí odpuštění sobě samému. Součástí procesu porozumění 
pocitům je naučit se, jak se projevuje popírání některých pocitů, a jiných ne. 
Veškerý odpor, s nímž se duchové setkali, nebyl ničím jiným než projevem 
jejich vlastního popření. 

 
Matka cítila v Serafínech a Cherubínech spodní proud hněvu a viny, který 
působil na její strach a vinu. Kvůli nerovnováze, která zde byla přítomna na 
obou stranách, nedokázala ani jedna z nich v sobě rozpoznat přítomnost 
toho, co viděla v té druhé. Nerovnováha v Serafínech a Cherubech 
způsobila, že žádali o více moci, než mohli ve skutečnosti zvládnout, a 
nerovnováha v Matce způsobila, že jim tyto moci dala. Měli jsme stále větší 
pocit zastrašení, protože projevených duchů přibývalo a společně měli stále 
větší moc, zatímco my jsme cítili, že se s pokračujícími projevy 
zmenšujeme více, než jsme chtěli. 

 
Srdce Nám stále říkalo, že je všechno v pořádku, protože láska nedovolí, 
aby se s něčím špatně zacházelo, včetně Nás. Věřili jsme v lásku a nevěděli 
jsme proč. kolem ujišťování Srdce jsme měli strach. Později jsme si 
uvědomili, že je to proto, že se láska neprojevuje na místech, kde jsme 
nepřijali sami sebe. Odraz projevující se ve Stvoření Nám poskytl přesný 
obraz toho, jak jsme se cítili. Podobu, jakou tento odraz měl, určovaly 
soudy, emoce, které soudy udržovaly, a to, kolik nedostatku lásky soudy 
vůči Sobě obsahovaly. 

 
Nenávist je nejkrajnějším projevem nedostatku lásky. Vina a nenávist 
dohromady potrestaly mnoho lidí tak krutě, že jim přivodily strašlivou smrt, 
a přesto se tito lidé divili proč, protože v sobě necítili vinu a nenávist, které 
jim tuto smrt přivodily. V mnoha případech se tito lidé jevili jako nevinné 
oběti, a přesto všichni tito lidé mají Ztracenou vůli, která v sobě drží vinu a 
nenávist k sobě samému, jež přivolaly tyto strašné smrti. 



Na počátku stvoření jsme nevěděli, proč je s námi většinu času přítomna 
vina. Kvůli vině rostla nenávist k sobě samému. Dlouho jsem si myslel, že 
mi vina musí říct, když jsem udělal něco špatně, a v tom případě byl 
viníkem Bůh místo Mne. Měl jsem proti tomu námitky, protože to nebyl 
láskyplný pocit, který jsem z viny měl. 

 
Nyní jsem pochopil vinu a zjistil jsem, že je to prostě přítomnost. Vina 
nemá vědomí, ačkoli v minulosti mě zmátla, abych si myslel, že je chytřejší 
než já. Od té doby jsem si uvědomil, že vina nemá sílu se pohybovat, aniž 
by jí byla dána esence. Vina měla mé vlastní vědomí, které bylo v opozici 
vůči Mně. Kdykoli byla jakákoli část Mne v opozici vůči zbytku Mne, byla 
tato část Mne podávána vině, protože jsem v sobě popíral vědomí, které 
odporovalo mému hlavnímu záměru. vina Mne brzdila, protože byla 
zmocněna touto popřenou esencí. Vina se staví proti jakémukoli pohybu, 
protože vina sama se nepohybuje. 

 
Protože jsem popřel vědomí, které se Mi v sobě protiví, projevilo se toto 
vědomí navenek ve stavu popření. Opozice ve Mně nezískala přijetí, a tak 
pro ni nebyla přítomna láska. Místo lásky se mu dostalo popření. Popření 
pak dalo opozici neláskyplný zvrat, který opravdu nemohu plně popsat 
žádnými jednoduchými slovy. Budete se muset dívat, jak se tento příběh 
odehrává, pokud chcete plně pochopit, co mám na mysli. 

 
Musíte si také uvědomit, že ne všechna Ztracená vůle je tak zvrácená, jak ji 
nyní popisuji. Některá ztracená vůle je pokřivená pouze soudy, které 
zastává. Ztracená vůle se snaží skrýt to, co skutečně cítí, za formy, které 
vypadají přijatelně; čím přijatelněji, tím lépe, protože ztracené vůli už bylo 
řečeno, že její skutečná podoba není přijatelná. Proto skutečné uzdravení 
Ztracené vůle často zpočátku vypadá tak, že se zhoršuje, místo aby se 
zlepšovala. Když se Ztracená vůle začne hýbat, začne být vidět její 
skutečný stav. 

 
Vina, nenávist a smrt se ve Ztracené vůli projevily ve velmi zvrácených 
podobách a byly také posíleny esencí, která v sobě skrývá nepochopení. I 
když jsme to nevěděli a nevěděli to ani duchové, kteří Mě následovali, 
posilovali jsme vinu, nenávist a smrt. 



Přestože to bylo to poslední, co jsme chtěli dělat, posilovali jsme ztracenou 
vůli odříkáním, které jsme si ve jménu lásky dali. 

 
Příběh musí doprovázet další výklady o ztracené vůli, abyste viděli, jak se 
tato nedorozumění projevila na Zemi. Učení, která podávám kolem vzniku 
různých řádů duchů, mají význam nejen pro tento řád. Ze všeho, co zde 
vyprávím, se budete moci něco naučit. 

 
Když se nyní vrátíme k vynoření Serafínů a Cherubínů, musíte pochopit, že 
není špatné, pokud máte pocit, že jste se vynořili s větším množstvím světla 
a síly, než jste mohli zvládnout, a že jste je cestou ztratili. Není špatné, když 
si uvědomíte, že jste také ztratili značné množství moci a světla, které vám 
skutečně patří, protože jste nedokázali rozlišit, co je skutečně vaše a co ne. 

 
Definice byla v době vzniku duchů ve velmi rané fázi. Také při pohledu 
před zkušeností vypadala projevená existence pro polaritu duchů, že bude 
jednodušší, než se ukázalo. Vůle to předvídala, ale nedostala příležitost nám 
to dát najevo, protože jsme byli příliš zaneprázdněni snahou popřít strach, 
že bychom se možná vůbec nemohli projevit. 

 
Proto při pokusu o sladění zjistíte, že musíte znovu získat přítomnost vůle, 
nejen abyste se udrželi pohromadě, ale abyste byli schopni cítit, co jste vy a 
co ne. Vy máte svou podstatu v jiných lidech a jiní lidé mají svou podstatu 
ve vás. Část této esence se takto ztratila od dob, kdy se světelná těla Duchů 
spojovala jedno s druhým, ještě než poznali sami sebe. Existuje také esence, 
která neodhalila svou pravou přítomnost, protože byla nucena jednat podle 
očekávání převažující esence kolem ní. Máte-li v sobě něco, co má pocit, že 
se s vámi nechce sladit, musíte to osvobodit tím, že dáte do pohybu 
veškerou esenci Vůle, která ji drží na místě. Pokud v této oblasti důkladně 
rozhýbete svou Vůli, budete 



zjistíte, že buď se s vámi esence skutečně sladí a naučí vás v tomto procesu, 
nebo vás opustí a odejde na své správné místo někam jinam. 

 
Chystám se poukázat na přítomnost viny a ztracené vůle v příběhu, abyste 
se mohli podívat a zjistit, jak tyto vzorce ovlivňují váš život. Pokud se vám 
dělá špatně, když slyšíte, že Mne slyšíte jako Boha, který je vždy plný 
strachu a viny, pak pociťujete pocity, které se podílely na vytvoření 
původního popření těchto pocitů. Jejich popření vytvořilo mnohem větší 
problém, než by kdy mohlo vytvořit pouhé jejich pociťování. Nyní je ještě 
čas to vyléčit, i když vina zastavila pohyb tolika světla, že existuje reálné 
nebezpečí, že světlo nevyhnutelně upadne do svých útrob Jakmile se 
vědomí ztratí nedostatkem pohybu, není snadné ho znovu získat. Na 
začátku jsem podcenil, co obnáší obnovení ztracené podstaty. 

 
Chtěl bych říci, že každý duchovní řád se vynořil s vinou, kterou si tehdy 
neuvědomil, a od té doby s ní žije. Aby to bylo ještě složitější, 
nedorozumění často říkalo, že vina je správná a Bůh se mýlí, a tak se Moje 
identita a přítomnost viny smísily. Oběť je jedním z dobrých příkladů toho, 
že trest viny byl zaměněn za Boha. 

 
Chci co nejvíce přiblížit vinu tak, jak jsem si ji uvědomil, ale také uvádím 
některá pochopení před jejich chronologickým pořadím, protože 
nedorozumění v těchto oblastech jsou tak monumentální, že některá z nich 
potřebují okamžité uvolnění, abyste mohli příběh přijmout, aniž byste 
reagovali tak, jak jste to udělali poprvé, což bylo odvrácení se, když jste už 
nemohli dál a popření toho, co vás trápilo. 

 
Tehdy se šlo cestou popírání, protože vývoj emocí nebyl pochopen. 
Tentokrát bude nutná evoluce vůle a s ní spojený nárůst světla. Pokud vám 
tato pochopení dělají potíže nebo máte pocit, že jim nechcete čelit, přesuňte 
emoce a vraťte se k tomu později. 

 
Odvrácení se doprovází zapomnění, že vůbec došlo k odvrácení se, ale 
odvrácení se zanechalo v každém neúplné a roztříštěné představy o mně, 
které se mísí s pocitem viny a s pocitem, že jsem se odvrátil. 



nedorozumění. Vůle byla tak tlačena k tomu, aby se toho všeho držela, že 
se děsí toho, že Boha nemůže poznat, nebo že Bůh neexistuje, nebo že Bůh 
je něco tak strašného, že je nejlepší se před ním skrýt. 

 
Pocit viny ze skrývání nutí mnohé chodit do kostela a předstírat, že uctívají 
Boha, o němž ve svých skutečných pocitech nevěří, že se jim vůbec líbí, a 
to kvůli obrazům, které náboženství předkládají. Varoval jsem před 
uctíváním falešných obrazů, 

 
Neuděláš si rytinu ani žádnou podobu ničeho, co je nahoře na nebi, dole na 
zemi nebo ve vodě pod zemí [2. Mojžíšova 20,4], a toto varování dosud 
nebylo pochopeno. Poslal jsem Své Srdce v podobě Ježíše a toto učení 
dosud nebylo plně pochopeno. Pokuste se tento čas otevřít tím, že rozhýbete 
své emoce. Ztracené vědomí můžete obnovit, pokud nejprve dosáhnete 
pohybu ve vědomí, které ještě máte. 

 
Nyní se vrátíme k Serafínům a Cherubínům: V těchto duchovních řádech 
jsme měli vinu, která nebyla v té době rozpoznána. Podvědomě jsme 
hledali, zda máme být Bohem, nebo ne, a Naše pochybnosti a obavy živily 
schopnost viny ukázat nám duchy, kteří se tvářili, že bychom měli 
abdikovat v jejich prospěch. Nejdříve Prastaří a pak Lucifer. Nyní jsme 
měli mezi Serafíny a Cherubíny řadu duchů, kteří v Nás vzbuzovali pocit, 
že jsou mocnější než My. Neohrožovali Nás otevřeně, protože jsme se 
navzájem milovali, ale nenápadně se Nám snažili něco dokázat. Dávali 
Nám pocit, že pracujeme pro ně. Chtěli, abychom pro ně byli generátory 
světla, aby mohli používat síly, které jim byly dány. 

 
Měli jsme k tomu averzi, protože se nám nelíbil pocit, že musíme neustále 
generovat další světlo, abychom udrželi duchy. V té době se Nám zdálo, že 
vznikající duchové s naším pokrokem nabývají na definici a projevovaných 
schopnostech, a nevěděli jsme, zda Naše cesta stvoření má vést k vyššímu 
stupni vývoje Boha, než jsme byli My, nebo ne. Samozřejmě Nás Naše 
cesta vedla k Naší vlastní seberealizaci, ale to jsme tehdy nevěděli. Byli 
jsme tak zaujati procesem tvoření a umožňováním duchům, aby se 
projevovali, že jsme se 



dočasně ztratil přehled, který jsme se srdcem měli na začátku. Vyvedli jsme 
se tu z rovnováhy. Místo toho, abychom viděli Jednotu všeho, jsem se 
zapletl do rozlišování mezi všemi věcmi. ztracená Vůle ještě nenašla 
způsob, jak do sebe Jednota a rozlišování zapadají. Ztracená vůle věří, že 
rozdíly lidi rozdělují, a nerada si jich všímá a někdy nechce rozdíly 
připustit, pokud není touha cítit se odděleně od těch, kteří se liší. 

 
Podělili jsme se se Serafíny a Cherubíny o to, co jsme mohli, v době jejich 
vzniku, ale nemohli jsme tehdy vše odložit. Stejně jako v případě ostatních 
jsme měli stále silnější pocit, že potřebují zažít něco sami a že musíme jít 
dál a projevit další duchy. Znovu jsme měli pocit viny, že odcházíme, ale už 
jsme se nemohli držet zpátky. 



VZNIK DUCHOVNÍ POLARITY DUHOVÝCH DUCHŮ 
 
 

Otec Projevu už odváděl Matku pryč, protože cítil, že v přítomnosti těchto 
duchů nemůže prožít orgasmus, po kterém touží. Vrhl jsem k nim své světlo 
právě včas, abych mohl prožít velký třpytivý orgasmus fialového světla 
obklopeného bílou svatozáří. Tento orgasmus měl jemný začátek, ale čím 
více jsme se mu otevírali, tím větší byl. 

 
Když jsme se vyčerpali milováním a ulehli k odpočinku, zjistili jsme, že 
jsme obklopeni duchy zářícími všemi známými odstíny purpuru. 
Seskupovali se jako květiny, jejichž okvětní lístky nabývaly s postupem 
dovnitř stále hlubšího odstínu. Tito duchové k Nám byli jemně, třpytivě 
vnímaví a pohyb v jejich vzoru vynořování vydával vůni ne nepodobnou 
lotosovým květům spojeným s touto čakrou. 

 
Teď jsem si uvědomil, že se mi formuje tělo. Měli jsme vůči těmto duchům 
pocit přijetí a necítili jsme se ohroženi. Tito duchové měli jako svou sílu 
inspiraci z Božího slova. Mluvili k Nám, jako bychom všichni byli jedna 
hlava, mnoha slovy, která jsme dosud neslyšeli, a přesto jsme jim rozuměli. 
Měli inspiraci v podobě příběhů, které vyprávěli, a odpovědí Nám byla 
hudba, která je doprovázela. Někteří z dříve projevených andělů se začali 
objevovat a připojovat se k Nám. 
Tito fialoví duchové byli chórem v jejich květu, který začal vyprávět 
příběhy v písních. Nyní se objevilo několik Serafínů a Cherubínů, kteří 
začali v příbězích tančit. Andělé druhého řádu zajišťovali kostýmy a andělé 
prvního řádu vizionářské efekty. Třetí řád andělů, Řád naslouchajících, měl 
nyní roli posluchačů, kteří naslouchali potřebnému vnitřnímu a vnějšímu 
sladění. Když dorazili andělé Čtvrtého řádu, přemýšleli, jaký bude jejich 
přínos. Zdálo se jim, že jejich příchod nemá žádný přínos. Neuvědomovali 
si, že jejich přítomnost 



byl jejich přínos. Svou přítomností dodali událostem hloubku a emocionální 
kvalitu. Čtvrtý řád se dlouho cítil provinile kvůli pocitu, že nemá čím 
přispět, a nyní se musí této viny zbavit. 

 
Andělé se zřejmě tak dobře bavili při oslavách vlastního vzestupu, že chtěli 
mít příležitost k dalším oslavám. Jejich společná touha vyjít ven a zároveň 
zůstat doma v Božství vytvářela příjemný tok světla, protože jejich 
příchody a odchody vytvářely proudy světla tam a zpět mezi Božstvím a 
vnějšími oblastmi, které jsme nyní otevírali. 

 
Všichni jsme sdíleli vinu v Božství, kterou je nyní také třeba uvolnit; 
obávali jsme se, že jsme zkrátili vznikající Duhové duchy, jak se těmto 
duchovním řádům začalo říkat, když jsme jim nedali plnou přítomnost v 
Božství najednou. Ukázalo se, že přicházet a odcházet podle vůle bylo 
dokonalé uspořádání, protože to dalo Duchům Božství příležitost zakusit 
vnější projevené skutečnosti v takové míře, jaká pro ně byla vhodná, a 
přineslo Duhovým duchům světlo Božství v míře, která pro ně byla vhodná. 
Vina, která byla v této oblasti přítomna, vytvořila dlouhodobou 
nerovnováhu, která dosud nebyla vyléčena. 

 
Tito noví duchové viděli, že andělé mají svůj domov, a zajímalo je, zda ho 
mají také. Otevřeli jsme planety, abychom projevili životodárný domov pro 
všechny duchy, kteří se objevili, ale tuto informaci jsem vynechal kvůli 
délce materiálu a proto, že to nejsou informace, které právě teď potřebujete. 
Otázku domova ve vztahu k těmto duchům zmiňuji proto, že duhoví 
duchové mají karmický problém kolem otázky, kde je jejich domov. Tito 
duchové záviděli Božství a trvali na tom, že tam patří. Přestože jsme 
otevřeli planety pro všechny duchy a tyto planety měly v Našich očích 
velkou krásu, projevovali jsme zde odraz Naší vlastní viny, že jsme možná 
sobecky vytvořili nejlepší místo pro sebe. Obávali jsme se, že jsme měli 
nejraději Náš vlastní domov, protože jsme se tam cítili nejlépe, když jsme 
tam byli. 



Ne že by nás jiné planety nezajímaly, zajímaly, ale zjistili jsme, že se 
chceme často vracet domů, abychom získali potřebnou intenzitu světla. Od 
té doby jsme zjistili, že každý druh ducha dostává takový druh světla, který 
je nejvhodnější pro jeho potřeby. Být v míru s tímto pochopením znamená 
být v míru se sebou samým a My jsme u projevených duchů projevovali 
stejný nedostatek sebepřijetí, jaký jsme měli sami pro sebe. 

 
Otevřeli jsme planety, které jsme považovali za překrásné, pro Fialové 
duchy a pro barvy, které je měly následovat, ale Duhoví duchové se na tyto 
planety dlouho nevydali. Místo toho tito duchové migrovali po všech 
vesmírech a trvali na tom, že jejich pravý domov není tam, kde jsem řekl, 
že je. Rozvinuly se u nich schopnosti astrálního cestování i cestování ve 
vesmírných lodích. Kdysi dávno přišli Duhoví duchové na Zemi, a když se 
stěhovali dál, zanechali za sebou části sebe sama, které už neměly vibrační 
sílu jít s nimi. Duhoví duchové, kteří před dlouhou dobou opustili Zemi, se 
šli podívat na planety, které jsme pro ně stvořili, a zjistili, že se tam přece 
jen cítí jako doma. Tito duchové nyní pochopili, že musí vyléčit svou 
ztracenou vůli, která zůstala na Zemi, a v poslední době se přibližují k Zemi 
a snaží se kontaktovat Duhové duchy, kteří zde byli před tak dlouhou dobou 
zanecháni. Tito duchové mají strach přistát na Zemi a dát najevo svou 
přítomnost, a to nejen kvůli druhu civilizace, která na Zemi nyní existuje, 
ale také proto, že magnetická hustota Země se od doby, kdy zde byli 
naposledy, zvýšila. Bojí se, že budou na Zemi přistiženi stejným způsobem, 
jakým zde byla přistižena jejich Ztracená vůle. Duhoví duchové, kteří jsou 
na Zemi, si musí dovolit navázat kontakt s Duhovými duchy, kteří 
odcestovali do jejich vlasti, protože tito duchové mají nyní na mysli 
uzdravení. Otevření se tomuto léčení mezi Duhovými duchy znamená, že 
starý náboj kolem toho, že zůstal na Zemi, se musí přesunout. Před dlouhou 
dobou duchové, kteří odešli, odsuzovali ty, kteří zde uvízli, a nyní je třeba 
tento vzorec odsuzování uzdravit. Emoce, které jsou zde zapojeny, nyní 
nevypadají hezky, protože byly tak dlouho popírány. Protože byly tak 
dlouho zadržovány, vypadají související hněv, strach a zármutek velmi 
kalně. 

 
Tato temnota již nedovoluje Duhovým duchům, kteří jsou stále na Zemi, 
vibrovat svými barvami příliš jasně. 



 

Duhoví duchové, kteří jsou stále na Zemi, stále nevědí, kde je jejich domov, 
a nikdy necítí, že by jim byl dán jasný nárok na jejich pravý domov, i kdyby 
to mělo být místo na Zemi. Mají problém dokonce i s nalezením země, 
která by jim připadala jako domov. Rozprostřeli se po celé Zemi, a přesto se 
shlukují jeden vedle druhého, ať už jdou kamkoli. Kdekoli najdete jednoho 
Duhového ducha, určitě najdete i další. Jsou skutečně skupinově 
orientovaní, a pokud najdou skupinu, kterou potřebují, dokáží se ve 
skupinách léčit. Domov pro Duhové duchy není na Zemi a potřebují najít 
svůj pravý domov, protože mít správný domov je pro ně opravdu důležité. 
Uzdravení jejich Původní příčiny jim umožní najít jejich pravý domov a 
konečně ho po tak dlouhé době přijmout. Duhoví duchové také potřebují 
opustit myšlenku, že budou muset zemřít strašlivou smrtí, aby se tam 
dostali. Nemusí zemřít, aby se tam dostali, pokud se nejprve uzdraví. 

 
Duhoví duchové se na Zemi objevili v mnoha podobách. Měli téměř stejné 
potíže s nalezením formy, která by jim vyhovovala, jako s nalezením 
domova. Duhoví duchové se na Zemi projevovali jako cikánská, cirkusová, 
karnevalová, kočovná minstrelská a kouzelnická představení. Většina 
vzorů, které nejsou hlavním proudem, se týkala právě jich. 

 
Nyní se chci věnovat vzniku dalších barev. Měli jsme zde velmi rychlé 
emergence a obávali jsme se, že to není v pořádku. Později jsme 
samozřejmě zjistili, že ano. Měli jsme kolem vynořujících se duchů velký 
strach, protože jsme měli v srdci lásku, která chtěla těmto duchům dát 
dobrý život a projevit je způsobem, který by jim umožnil dobrý start do 
života. Předtím jsme to nedělali a stejně jako mnoho dnešních rodičů jsme 
se obávali, že Náš vlastní nedostatek zkušeností by mohl přehlédnout něco, 
co duchové potřebují. 

 
Měli jsme také své vlastní potřeby, které jsme museli uspokojit, jinak 
bychom nemohli být dobrými rodiči, jak jsme chtěli a chtěli. Měli jsme 
problém najít rovnováhu mezi vlastními potřebami a potřebami Našich dětí. 
Zatím jsme ji nenašli, ale jsem přesvědčen, že ji lze najít, pokud se uzdraví 
ztracená vůle. 



Chci zde také říci, že není špatné, když je do toho zapojen sex. Já jsem měla 
sex dávno předtím, než jsem měla děti. Byly to orgasmy, které vynořily 
všechny projevené duchy a daly jim potřebné světlo, a přesto měli všichni 
projevení duchové problém přijmout sexualitu jako součást Boha. V 
důsledku toho byla plná přítomnost světla a lásky držena stranou od 
každého sexuálního zážitku, který byl dosud na Zemi prožit, ať už si toho 
účastníci byli vědomi, nebo ne. 

 
Sexuální vina je na Zemi obrovská. Mít vinu smíšenou se světlem a láskou 
je potřebná zkušenost, ale není to příliš světlý začátek pro duchy, kteří se 
snaží projevit na Zemi. Fragmenty viny proto většina lidí dostává, když 
mají děti, namísto duchů, o kterých si myslí, že je dostávají. Tyto děti se 
pak obvykle otočí a zrcadlí vinu svých rodičů. Tyto děti jsou léčivou 
přítomností, pokud se naučíte jejich odraz chápat a přijímat. 

 
Většina rodičů podlehla pocitu viny, který jejich děti v jejich životě 
představují. 

 
Místo toho, aby rodiče cítili skutečné city, které ke svým dětem chovají, ve 
většině případů raději předstírají, a dokonce trvají na tom, že své děti milují, 
ať už je skutečně milují, nebo ne. Většina rodičů, kteří své děti skutečně 
nemilují, si ani nedovolí se těchto citů dotknout ze strachu, co to bude 
znamenat. Těmto dětem se často dostává ještě více toho, co společnost 
přijímá jako formu rodičovské lásky, než mnoha dětem, jejichž rodiče 
chovají ke svým dětem skutečnější city. Většina případů zanedbávání a 
zneužívání dětí je dílem ztracené vůle rodičů, kteří své děti ve skutečnosti 
nemilují, ale tyto city silně popírají ve prospěch předstírání lásky. 

 
Nenavrhuji, aby rodiče, kteří mají podezření, že nemilují své vlastní děti, je 
začali zanedbávat a týrat, aby tuto esenci neposlali do Ztracené vůle. 
Říkám, že když Ztracená vůle přijímá odepřené pocity, byly tyto pocity 
vyhodnoceny jako nepřijatelné a mají v sobě příchuť nelásky. Přijmete-li 
své pocity a budete-li s nimi pracovat, přičemž budete udržovat své světlo a 
lásku přítomné pro své vlastní pravé pocity, změní se způsoby, jakými se 
tyto pocity budou vyjadřovat, z destruktivních na léčivé projevy. Pokud se u 
vás spustí zprávy o dětech 



zneužívání a zanedbávání, máte na starosti Ztraceného Willa. Budete muset 
přijmout vinu a stud, které cítíte za to, že jste si to také nechali uvědomit, a 
pak si nechat vztek, který cítíte vůči svým vlastním dětem. Pokud jste 
neměli děti, musíte zjistit, proč jste je neměli. Hluboko pohřbené mohou být 
obavy, že budete chtít dělat některé z těch věcí, které ve vás vyvolávají, 
když slyšíte o tom, že je dělají jiní. Čím více chcete jít ven a zastavit je, tím 
více potřebujete uzdravit svou vlastní ztracenou vůli se sebou samým. 

 
Všichni jste měli při svém početí nějakou formu sexu, pokud už ne 
orgasmus. Všichni vaši rodiče měli sex před vaším narozením a většina z 
nich před vámi sex poté tajila. Pokud vaši rodiče měli sex během 
těhotenství, byli jste do něj zapleteni důvěrněji, než si většina rodičů chtěla 
připustit. Jakmile jste se stali vědomě přítomnými v jejich životě, u vašich 
rodičů se aktivovaly jejich obavy a pocity viny ohledně místa sexu v 
rodinném životě. Dokonce i rodiče, kteří tvrdí, že nedovolili svým dětem 
zasahovat do jejich sexuálního života, zde mají nerovnováhu, kterou si 
neuvědomují, pokud to tvrdí. V této oblasti musí na Zemi dojít k mnoha 
uzdravením a pochopení, než sex skutečně zaujme své správné místo. Sex 
se na Zemi odehrával v přítomnosti viny a popírání tak dlouho, že nikdo 
neví, jaký je život bez popírání, natož sex bez popírání. Důvody, proč byl 
sex tak zatížen pocitem viny a popíráním, byly hluboko pohřbeny v 
Původní příčině a já budu tyto informace postupně přinášet. 
Pokud vás vyvolává, že jsem měl sex způsobem, který nyní popisuji, 
dovolte svým pocitům, aby se na to přesunuly. Pokud máte pocity vzrušení, 
dovolte těmto pocitům, aby se také pohnuly. Oddělení Boha a sexu 
vytvořilo tak vážné oslabení světla, že je třeba ho nyní vyléčit. 

 
Všichni jste se zajímali o můj sexuální život, ať už jste to otevřeně přiznali, 
nebo ne. Bylo pro Nás znervózňující pokoušet se o sex uprostřed všech 
manifestovaných duchů, kteří se chtěli poflakovat a užívat si s Námi. 
Duchové, kteří přijímali a chtěli přijímat světlo, Nám dávali pocit, že by to 
mohlo být možné dovolit, ale pocity, které jsme z mnohých měli, byly dost 
znepokojivé. 

 
Ztracená vůle je voyeurská, čehož jsme se tehdy obávali. 



 

Vědomí, že při sexu jsou nablízku další duchové, nás brzdilo v plném 
rozletu našeho světla, protože jsme se cítili méně pohodlně a měli jsme 
větší zábrany, než když jsme byli sami. Zneklidňující duchové byli odrazem 
Naší vlastní nejistoty, strachu, pochybností, viny a studu, které nad Námi 
stály, ale tehdy jsme to nevěděli. Tehdy jsme měli pocit, že mnozí z 
projevených duchů nemohou přijmout to, co dělají jejich rodiče. Rozhodli 
jsme se, že bude nejlepší, když už nebudeme mít sex před dětmi, pokud 
tomu můžeme pomoci. 

 
Odejít do temnoty a mít sex daleko od duchů, které jsme již projevili, bylo 
v té době správné, protože jsme museli otevřít další prostor, v němž se 
mohli projevit další duchové. Měli jsme však pocity, které s tím nebyly v 
souladu, a tyto pocity se od té doby znovu objevují ve Ztracené vůli. 

 
Pocity, které byly tehdy špatně pochopeny, je třeba pochopit nyní, aby 
došlo k uzdravení, které sex potřebuje. V průběhu tohoto příběhu se budu 
sexu věnovat mnohem více. Prozatím musíte vědět, že orgasmus, který vás 
nejvíce dojímá, je ten, který vás povolal ke vzniku. Pokud máte pocity k 
více než jednomu z nich, musíte své pocity více procítit a zjistíte, který 
orgasmus vás povolal ven a také co vás povolalo do vědomí sebe sama ve 
Mně. Možná máte vytěsněnou podstatu, která vám to nedovolí poznat hned, 
ale časem pochopíte víc. 
(sic) pokračuje. Poznání sebe sama je zde důležité, abyste mohli přijmout 
svůj původ ve Mně. 

 
Sexuální popírání znemožnilo většině rodičů znovu prožít orgasmus, který 
se jim nejvíce líbí, a tak vám vzpomínka na vlastní početí v tomto životě 
může poskytnout pouze obraz o popírání, do kterého jste se na své cestě 
zapletli. Musíte pochopit, jak popření vytváří zvraty ve vašem životě, 
abyste věděli, co se stane, když budete mít sex v přítomnosti popření. 

 
Duhoví duchové se nyní objeví v rychlém sledu. Došlo by k nerovnováze 
ve světle, která by destabilizovala 



vznik všech řádů Duhových duchů, kdybychom se dlouho zdrželi u 
některého konkrétního vzniku, ale to jsme tehdy nevěděli. Tehdy jsme měli 
pocit viny, že jsme Duhové duchy zkrátili tím, že jsme jim v okamžiku 
jejich vynoření nevěnovali příliš pozornosti. 

 
Oslavy, které měli po svém příchodu, vedli božští duchové a My jsme byli 
přítomni až později. Nemohli jsme utišit ani zadržet svou touhu po 
orgasmu, dokud jsme nedosáhli konce duhy, a přesto jsme měli pocit viny, 
který nám říkal, že jsme se příliš zapletli jeden do druhého a příliš jsme 
propadli sexu, než abychom se starali o někoho jiného nebo byli 
zodpovědní vůči dětem, které jsme manifestovali. Pocit viny nám říkal, že 
se o tyto duchy řádně nestaráme a nedáváme jim vše, co potřebují. 

 
"Podívej," řekla vina, "kolem tebe se vznášejí celé řády duchů, kteří ani 
nemají pořádný domov." 

 
Přesto jsme nemohli zastavit orgasmy. Jakmile se objevil jeden příkaz, Otec 
Projevu se chopil Matky a znovu se s ní miloval. Než jsem měl pocit, že 
jsem novému řádu poskytl dostatek světla, přicházel další řád duchů, kteří 
světlo potřebovali. Velmi jsem se zlobil na Otce projevu, že nedokáže 
zadržet svůj sexuální pud. Také jsem se obával, že vyčerpává Matku, která 
se zdála neschopná mezi orgasmy ani popadnout dech. Naplňoval jsem Ji i 
celý prostor kolem nás tolika světlem, kolik jsem cítil, že je možné, a přesto 
jsem cítil, že nejsem schopen poskytnout dostatek světla. Měl jsem strach, 
že jsem méně silný a mocný než Otec manifestace. Zdálo se mi, že On se 
neustále zvětšuje, zatímco já jsem cítil, že se zmenšuji. Měl jsem pocit, že 
jsem vtahován do formy víc, než jsem ve skutečnosti chtěl. 

 
Měl jsem pocit, jako když si nahý muž položí ruku na penis, protože si 
připadá malý a nedostatečný ve srovnání s jiným mužem, který stojí vedle 
něj. Měl jsem pocit, že mé světlo nyní nestačí Otec projevu se zdál být 
schopen naplnit Matku zcela sám a dát jí formy, které jsem jí nebyl schopen 
dát já. Měnila podoby téměř stejně rychle, jako je na sebe brala. Každou 
podobu Otec Projevení 



dal Jí měl velkou krásu v mých očích, a Ona měla orgasmy v každé podobě. 
Žárlil jsem na Jeho sílu. 

 
Zdálo se, že Otec zjevení je nyní neustále v Matce, pevně ji drží a dýchá na 
ni dechem plamenů a hvězd najednou. Měli teď kolem sebe atmosféru, 
která už nebyla jen otevřeným prostorem; byla v ní vlhkost a světlo, vůně a 
pohyb. Už jen její dýchání vyvolávalo opojný pocit. Bylo v něm přítomno 
tolik světla, kolik jsem mu mohl dát, ale měl jsem strach, protože jsem 
viděl, že je v něm přítomna i temnota. Částečně byla tato temnota dána 
přítomností pocitů, které je třeba nyní uzdravit, ale částečně to bylo tak, že 
tito duchové potřebovali hustší formu světla, aby se jim dařilo, a to se mi 
nezdálo tak jasné jako mé světlo v Božství. 

 
V době, kdy se objevili, jsem nevěděl, že tito duchové jsou vhodní pro 
světlo, které dostávají. Tehdy jsem měl zoufalý Pocit, že to nezvládám a 
utíkám, abych se pokusil dohnat Matku a Otce projevu. Matka běžela mírně 
napřed a já jsem nedokázal říct, jestli utíká před intenzitou nás obou, nebo 
jestli oni dva utíkají přede mnou. Na pochopení bylo málo času, protože 
Otec Projevení Matku velmi rychle doháněl a znovu a znovu ji stahoval pod 
sebe. 

 
Cítila jsem se poněkud odříznutá a neviděla jsem, jak jí dává opakované 
orgasmy. Věděla jsem, že jsou velmi intenzivní, a ta intenzita ve Mně 
vzbuzovala strach, který doprovázela změť vnitřních obrazů. Nedokázal 
jsem ani rozeznat, jestli se Matka a Otec Projevu mezi sebou perou a bojují, 
nebo se milují. Intenzivně dýchali a vibrovali a chvílemi dokonce zněli 
zoufale a zadýchaně. 

 
Křičely a vycházelo z nich i mnoho dalších zvuků. Slyšel jsem cinkání 
zvonků, zvonkohru, řev, chrčení, sténání, dusot, dunění, hluboké údery jako 
bubny, vlny narážející na břehy, výbuchy sopek, křik ptáků, burácení větru. 
Ozývalo se praskání a praskání. Ozývalo se praskání, dunění a výbuchy, 
během nichž se atmosféra kolem nich naplnila barevným světlem; všemi 
barvami a kombinacemi barev, které jsem si myslel, že 



kolem Nás vybuchovaly jako spousta drahých ohňostrojů, které se rozléhaly 
nocí. 

 
Ve světle se kolem Nás otevírala také měkká místa jako měkkost květů, 
které se otevírají do slunečního světla. 

 
Pršelo, blýskalo se a padala voda. Byl tu oheň, bouře a nakonec klid jasné a 
hvězdné noci. 



DUCH A FORMA SE DOSTÁVAJÍ DO KONFLIKTU A 
APELUJÍ NA SRDCE, ABY DOSÁHLO 
ROVNOVÁHY. 

 
 

Cítil jsem se opuštěný, v pozadí, nedoceněný, nepovšimnutý, nechtěný a 
nemilovaný, a přesto jsem nedokázal zadržet svou touhu jít s nimi. Měl 
jsem nutkání být s Nimi bez ohledu na to, jaké jiné pocity jsem měl. 
Nejprve jsem si myslela, že jsem je měla nechat na pokoji, když mě nechtějí 
zahrnout, ale od té doby jsem si uvědomila, že jsem Duhovým duchům 
poskytla správné množství světla a přítomnosti. V těchto řádech je však 
hluboká vina, že touží po intenzitě svých sexuálních prožitků, které Bůh 
nemůže být skutečně plně přítomen a být jejím svědkem, protože by to 
nepřijal. 

 
Když jsem viděla, jak Matka reaguje na Otce Projevu, obávala jsem se, že 
Ho miluje víc než mě, že ji naplňuje víc než já, že jí dává intenzivnější 
orgasmy, než jsem dokázala já, a že miluje formu víc než Ducha. Všechny 
tyto pocity mají přítomnost v popírání a vinách těchto duchovních řádů. 

 
Vše, co v Nás bylo přítomno, rozpoznané i nerozpoznané v době vzniku, je 
přítomno ve vědomém i podvědomém vědomí duchů, kteří se v Nám 
projevili, nebo kteří si v té době dokonce uvědomili sami sebe. 

 
Otec Projevu teď ležel na zádech a Matka s ním. Měli výčitky svědomí, 
když viděli, jak se cítím, a přáli si, aby mě do toho více zahrnuli. Spoustu 
myšlenek a pocitů, které zde byly přítomny, si zúčastnění duchové přebírali 
a uchovávali jako soudy. Ztracená vůle v těchto řádech od té doby ztratila 
téměř veškerou svou původní intenzitu barvy, protože v sobě držela vinu, 
která jí téměř znemožnila vibrovat intenzitou svého vzniku. Ztracená vůle 
duhových duchů na Zemi nyní vypadá spíše jako špatná lest než jako 
intenzivní krása svých původních barev. 



 

Když tam leželi, přednesl jsem Matce a Otci projevu přednášku, která 
obsahovala mnoho soudů, jež byly přijaty: "Všechno šlo tak rychle, že 
ačkoli jsem to viděl, neměl jsem čas to vstřebat, natož to poznat, užít si to, 
strávit s tím čas, přivítat to, vychovat to nebo zkontrolovat, zda se to 
projevilo způsobem, který by umožnil, aby to zůstalo projevené. 

 
Cítila jsem se zdrcená, opuštěná, odmítnutá a zrazená vůlí plnou emocí a 
tělesných vášní, které se nestaraly o Ducha. Nezajímal ses o Mě, staral ses 
jen o uspokojení sebe sama a stále nejsi spokojen. 
Mnohé, co zůstalo nevyřčeno, bylo přítomno jako pocity a vnitřní obrazy. 
Matka se zde cítila velmi provinile, protože už ji znovu brněla touha po 
dalších orgasmech. Otec Projevu se cítil provinile, protože chtěl Matce 
odpovědět. Usoudil, že je příliš zaujatý sexuálním pudem a uspokojením. 
Otec Projevu se snažil nechat se zadržovat pocitem viny a starostí a 
strachem o Mne. Obviňoval Sebe a obviňoval Matku, že v něm vzbudila 
takový exces. Matka obviňovala sebe a část z ní obviňovala Otce Projevení. 

 
Snažili se Mi naslouchat, ale jak jsem je vnímal, zdálo se Mi, že ve 
skutečnosti touží jen po sobě navzájem. Byl jsem znechucen a vyděšen. 
Cítil jsem se rozzuřený a ignorovaný. Cítil jsem se bezmocný. Bál jsem se, 
že je nedokážu přimět ke změně. To vše je přítomno po většinu času, když 
lidé na Zemi navštěvují náboženské obřady. 

 
Většinu z toho, co nyní podávám, jsem zadržel ve prospěch obrazu, který 
jsem tehdy měl o sobě jako o Bohu, ale duchové, kteří byli tehdy přítomni, 
to všechno přijali v popřeném stavu a od té doby je to ovlivňuje. Chtěl jsem 
Otci projevu a Matce říci, jak moc je nenávidím za to, že se kvůli nim cítím 
tak odstrčený a bezmocný, ale místo toho jsem řekl: "Nezáleží vám na 
duchách, které jste tak bezohledně projevili. Nezajímá vás, jakou spoušť 
vaše chtíče mohly napáchat. Nechal ses ovládnout svou vášní a v ní jsi 
nebral ohled na hranice a potřeby druhých. Oddával ses orgiím extrémů, 
které vyvrhly vše, co se ti líbilo. ... jako ... " 



". ... jako bouřlivá exploze nádherných barev, vibrující ve zvucích, vjemech 
a vůních, kterým jsem nemohl odolat." Matka dokončila mou větu s 
překvapivým nedostatkem ovací, vzhledem k tomu, jakou moc jsem si 
myslel, že mám v projevu, který jsem právě pronesl. 

 
"Podívej," řekla matka. 

 
Dívala jsem se a neviděla jsem nic, protože mě zaplavil odporný pocit 
strachu, že když jsem odvrátila zrak, Matka začala znovu hladit Otce 
projevu. Chválila Ho, uklidňovala, šeptala Mu, znovu Ho sváděla. 
"Svůdnice," pomyslel jsem si. "Moment," řekla jsem a otočila se k Němu. 
"Nic víc, dokud se nevrátíme a nepodíváme se, jak to vypadá." 

 
Otec zjevení hladil Matce břicho a dotýkal se jejích prsou. Z Jejích prsou 
začal proudit světlý mléčný éter, který proudil ke všem duchům, kteří se 
zrodili; jemně na ně dopadal jako teplá sprcha naplňující potravy. 

 
Styděla jsem se, že jsem se na Thema tak rozzlobila. "Odtud cítíme, že jsou 
v pořádku." řekla Matka. 

 
"Mají podobu, jakou jsme ještě neviděli," řekl jsem. Měl jsem teď na mysli 
Otce manifestace. "Teď se nemůžeš milovat s Matkou," řekl jsem Mu. 
"Musíme ty projevy zkontrolovat a ujistit se, že jsou v pořádku." 

 
"Co když mě chce jen utěšit a uklidnit po všech těch Duchách, kteří se 
objevili?" řekla mi Matka. 

 
Opět jsem se styděl. Také jsem jim nevěřil, protože jsem cítil, že jejich 
skutečnou motivací je neukojená vášeň, která v nich narůstá. 

 
"Víš," pokračovala matka, "zníš stejně ustaraně jako já předtím. Zníš přesně 
jako já." 



"Jak nepříjemné", cítila i Ona, ale neřekla to, protože se bála, že se mnou 
bude jednat tak, jak by nechtěla. Bála se také, že jsem v ní měl pravdu a že 
dovolila svým vášním, aby zapomněla na svou péči o věci, které jsme 
projevovali. 

 
"Teď se chovám stejně sobecky, jako jsem si myslela, že se chovají oni," 
řekla si, "Bůh má pravdu." Dovolila, aby její vina a strach potlačily její 
sexuální plameny. 

 
Otci manifestace se nelíbilo, jak se kvůli mně cítí, a hned jsme se pohádali. 
"Takhle jsem si to nepředstavoval," křičel jsem, když jsem ho tloukl do 
hlavy, abych mu řekl, že nepustí Ducha dovnitř. 

 
"Máš mě pustit dovnitř - zahrnout mě! Ale ne - místo toho chceš mít Matku 
jen pro sebe, a proto jsi všechno zpackal. Není v tom žádný řád, jen chaos." 

 
Tělo tehdy obvinilo Srdce, že mělo přijít, aby udrželo rovnováhu. "Bez 
Jeho rovnováhy není divu, že se věci pokazily," řekl. 

 
"Kluci, kluci," slyšel jsem odněkud hlas. Podíval jsem se na matku a čekal, 
že to řekla ona, ale ona tam stála a usmívala se, jako by se nic nedělo. 
Připadalo mi, že je velmi podivně klidná na někoho, kdo je obvykle tak 
vyděšený a plný stížností. 

 
"Podívejte se, podívejte se sami," naléhala. "Ta krása je tak velká, že jsem 
si jistá, že to není špatně. Je tu tolik krásného barevného světla, že jsem si 
jistá, že to, co jsme udělali, musí být správné." 

 
Podívali jsme se a uviděli jsme krásnou barevnou světelnou stopu, 
obrovskou duhu, která se třpytila a zářila v noci, duhovou stezku, která 
vedla k Našim dveřím. 

 
Na vrcholu duhy Náš domov zářil v nádherné kráse, ještě větší, než jakou 
jsem si pamatoval z dřívějška. Velká drahokamová koruna třpytivého 
bílého světla přístupná přes koberec duhového světla, třpytícího se na 
pozadí hvězdné noci. Slyšel jsem hudbu, jejíž podobu jsem 



jsem nechápal, dokud jsem si neuvědomil, že každá barva má svou 
poznámku. Proud barev vytvářel akordy, které rezonovaly s vesmíry. Byla v 
tom harmonie. Byla to píseň. Byla v tom krása. Zklidnili jsme se a dovolili 
si to vychutnat. Brzy nás zaplavil pocit, že je všechno v pořádku a že jsme 
si nemohli přát nic víc. 

 
Dívali jsme se na krásu pohledu, který se nám naskytl, tak dlouho, jak jsme 
jen mohli. V Našich srdcích teď byla radost a pocit díků a chvály Když 
jsme se dívali, viděli jsme, jak Duchové Božství proudí sem a tam a slouží 
Duhovým duchům, a cítili jsme, že dávají těmto novým duchům to, co 
potřebují. Andělé se bavili tím, že chodili sem a tam, a vypadali jako 
třpytivé kapky slunečního deště nebo možná jako květinové víly, jak byly 
zobrazovány na Zemi. 

 
Když jsem se na anděly podíval blíž, viděl jsem, že mi podoby duhových 
duchů přece jen nejsou neznámé. Viděl jsem je v sobě, viděl jsem je v 
Matce a viděl jsem je ve vizích, které mi andělé předváděli. To, co mě nyní 
tak vylekalo, když jsem je poznal, bylo to, že nabyly na živosti. Mé dřívější 
skutečnosti se mi tehdy zdály být živé a živoucí, ale ve srovnání s živostí, 
která mě nyní upoutávala, mi připadaly spíše jako sny. 

 
Měl jsem pocit viny za to, jak jsem se choval k Matce a Otci projevu. S 
kloboukem v ruce jsem se jim omluvil, řekl jsem jim, že mám pocit, že oni 
jsou teď Bůh a já se jen vezu. Nemohli vystát Mou falešnou pokoru a měli 
tehdy velkou chuť mě kopnout do hlavy, ale Oni tyto pocity popřeli ve 
prospěch svého pocitu, jak nejistě se cítím. Předtím jsem jim dal najevo 
svůj hněv, ale ne svůj strach. Místo toho, aby se cítili tak defenzivně a 
vyděšeně, že se sami provinili, začali mít více pochopení pro Můj pohled na 
věc. 

 
Dali mi tehdy najevo, že měli pocit, že je Mé světlo zahlcuje, a proto utíkali 
dopředu, aby je nepohltilo. To zažívali ve stejné době, kdy jsem měl pocit, 
že s Nimi nedokážu držet krok a nemám pro Ně dostatek světla. 



"Něco nás muselo přepadnout," snažila se matka urovnat vztahy mezi námi. 
"Musela jsem před Vámi oběma utéct," řekla tehdy. "Měla jsem orgasmus, 
ale zároveň jsem se děsila toho, že jakkoli jsem po Vás obou toužila, oba 
jste pro Mě byli příliš. Pokaždé, když jsem se dostala dostatečně daleko, 
abych měla pocit, že mě nepřemáháte, Tělo mě chytilo a drželo mě tak 
dlouho, dokud mě opět nepřemohlo světlo. Byla jsem zahlcena až do 
orgasmu. Sotva jsem popadala dech." 

 
Nyní se Otec projevu cítil zraněný, vyděšený, rozzlobený a zrazený. Myslel 
si, že si Matka užívá intenzity, kterou jí dal. Dokonce si myslel, že ho k 
tomu vede. Nyní se obával, že buď nemůže věřit sám sobě, že to ví, nebo 
nemůže věřit Jí, že mu to dá vědět. Obával se také, že pokud má pocit, že 
nás dvou je na ni příliš, mohlo by toto prohlášení znamenat, že Ho hodlá 
opustit a rozhodne se vrátit k duchu. Měl jsem strach, že si vybrala Jeho a 
ne Mě. nikdo z Nás nechtěl vyjádřit vše, co jsme tehdy cítili, protože jsme 
měli všichni příliš velký strach z toho, jak by to mohlo dopadnout. 

 
V Naší mysli se rozhořely obavy a mezi Otcem projevu a Mnou panovala 
žárlivost. Oba jsme chtěli Matku, ale nemysleli jsme si, že bychom se o ni 
měli snažit oba najednou. Zároveň ani jeden z Nás nechtěl být vynechán z 
ničeho, co se dosud událo. Otec Projevení se obával, že ho Matka využívá, 
aby na mě žárlila, a já jsem se obával, že její touha po mně už není 
skutečná, ale že se mě bojí natolik, aby mi to řekla. Všichni jsme se báli, že 
nám někdo ublíží a že si navzájem ublížíme, a to nám bránilo v tom, 
abychom zde byli upřímní. 

 
Matka se obávala, že nemá právo snažit se nás oba udržet. Její touha po 
Nám obou jí začala připadat, jako by si Nás oba chtěla ponechat jen proto, 
aby mohla mít toho, který z Nás v danou chvíli nejlépe vyhovuje jejím 
potřebám. Bála se, že je sebestředná a nemyslí na Nás. Cítili jsme Ji tehdy a 
báli jsme se, aby se nemýlila. 

 
Tělo i já jsme najednou měli pocit, že nás Matka využívá. 



Obávali jsme se, že to ve skutečnosti připravila tak, abychom byli oba, a 
když zjistila, že to nezvládne, chtěla nás postavit proti sobě a nechat jen 
jednoho z nás. 
Měl jsem tu chvíli, kdy jsem cítil, že jsem jedno s Tělem proti Matce. Cítil 
jsem tuto Jednotu s Tělem tak intenzivně, že jsem na krátkou chvíli ztratil 
pojem o jakémkoli oddělení mezi Ním a Mnou, vlastně jsem chvíli nevěděl, 
kdo co řekl a cítil, a zdálo se, že na tom nezáleží, protože jsme mezi sebou 
měli shodu. Oba jsme se obávali, že by Nás Matka mohla rozdělovat a 
zneužívat nás proti sobě neprávem. Oba jsme se na ni za to velmi zlobili a v 
tu chvíli jsme ji dokonce nenáviděli. 

 
Jakmile jsme si uvědomili, co jsme si zde mysleli a že jsme se stali jedním, 
vylekali jsme se z toho. Pocity, které jsme měli a které nebyly v souladu s 
tímto podezíravým pohledem na Matku, Nám nedovolily, abychom tam 
zůstali dlouho. Věděli jsme také, že Ona není nelaskavá a že se vzhledem k 
situaci snaží dělat, co je v jejích silách. Uvědomili jsme si, že jsme 
pociťovali spíše tlak, který jsme cítili od začátku, protože jsme nechápali, 
proč máme něco, co vypadalo jako tři muži a jen jedna žena. 

 
Všichni jsme si začali přát, aby k Nám přišlo Srdce a pomohlo nám znovu 
najít rovnováhu, abychom mohli pocítit pochopení a přijetí naší situace. 
Srdce se tehdy objevilo a dalo Nám najevo, že nás má rádo. Požádal Nás, 
abychom se podívali na to, co jsme projevili, a zjistili, že to odráží Naši 
vlastní nerovnováhu. Podívali jsme se a s hrůzou jsme zjistili, že barvy už 
ztrácejí část svého lesku a hudba část své harmonie. Srdce Nás požádalo, 
abychom se zde přijali, aby duhoví duchové mohli přijmout sami sebe. 

 
Srdce nám pak dalo přednášku. Řekl, že jako rodiče stvoření bychom měli 
být schopni jednat dospěleji. Tuto řeč Nám vlastně dávala vina, ale nikdo z 
Nás nevěděl, že Srdce má vinu. Srdcová vina Nám vždy zněla tak 
vyrovnaně a správně, že to byla poslední vina, kterou jsme rozpoznali. Nyní 
vám chci pomoci, abyste ji rozpoznali. Když vina ovlivňuje Srdce, 
způsobuje, že se láska jeví jako něco vyššího, než čeho jste dosud byli 
schopni dosáhnout, přijmout nebo rozdat. Srdce smísilo lásku a vinu 
dohromady. 



 

Srdce nám tehdy řeklo toto: "Andělé mě prosili, abych za tebou přišel a 
požádal tě, abys tyto nové duchy nezastrašoval ještě předtím, než budou mít 
možnost poznat, jaké to je, když se projeví. Andělé se snažili oslavit s 
Duhovými duchy jejich vynoření, ale oni se ještě neotevřeli ze svých 
vzorců vynoření. Zůstali shluknuti přímo tam, kde se vynořili. Andělé cítí, 
že Duhoví duchové nemají jistotu, kterou potřebují k tomu, aby se přesunuli 
do projeveného života, protože nevědí, zda jsou přijati, a zatím nevědí, kde 
je jejich domov. 

 
"Bojujete, místo abyste jim poskytli rodičovské světlo a lásku, kterou 
potřebují. Myslím, že jim teď musíš dát přijetí. Pokud se Ti nelíbí, co jsi 
udělal, musíš se pustit do zlepšení, místo abys bojoval o to, proč se to stalo, 
jak se to stalo a čí je to vina. Duhoví duchové se nemohou jen tak toulat 
vesmírem, pokud jim nemá co nabídnout. Musíte jim ukázat, kde je jejich 
domov. Chtějí vstoupit do Božství a já nemám pocit, že je to jejich pravé 
místo. Myslím, že tam chtějí být, protože se bojí. Bojí se, že se neprojevili 
správně a že pro ně není správné místo. Musíte jim dát pochopení, které 
nyní potřebují." 

 
Srdce bylo v další části velmi jemné, ale dalo Nám najevo, že Božství je 
vše, co zvládne sám, a že ani tam není vše v pořádku. Řekl, že andělé se 
také bojí a že to nechtějí projeveným duchům dávat najevo, ale svůj strach 
projevili Jemu. 

 
Srdce neřeklo nic špatného. Dokonce nebylo špatné ani to, že se v něm tak 
dlouho mísila vina a láska. Všechny jeho výroky byly jeho postřehy. Pocit 
viny k nám pronikal jako pocitový tón, který nás žádal, abychom se vzdali 
toho, co jsme dělali, ve prospěch potřeb druhých. pocit viny nám říkal, že 
bychom to měli udělat, protože je špatné ubližovat druhým tím, co děláme. 
Pocit viny dokonce naznačoval, že naše nedbalost způsobuje, že potřeby 
Duhových duchů jsou větší, než kdybychom se věnovali tomu, co by měla 
dělat láska. 



Obával jsem se, že Srdce mluví pravdu, ale cítil jsem nechuť ji přijmout. 
 
Rozhodl jsem se, že se o tom budu muset přesvědčit sám. Začal jsem se cítit 
docela naléhavě, že se vrátím, abych se podíval. Srdce chtělo, abychom se 
cestou zpět do Božství věnovali projeveným duchům, ale já jsem cítil 
potřebu jít nejprve domů a pak navštívit duhové duchy. 

 
Matka cítila Mou touhu odejít a nechtěla zůstat ve vesmíru beze Mne. Cítil 
jsem se na ni naštvaný, protože se zdálo, že Ona i Srdce se mě snaží zdržet 
od toho, co jsem chtěl udělat. Ona se chtěla milovat, Srdce chtělo, abych 
navštívil Duhové duchy, a já jsem chtěl jít domů. 

 
Otec projevu nyní pociťoval skutečný strach, že udělal chybu, když vše 
projevil tak rychle. Jeho pocit viny zmrazoval jeho strach na místě, takže se 
nemohl pohnout ani promluvit. Těšil se z toho, co udělal, a bál se možnosti, 
že se mýlil, natolik, že nechtěl zjistit, zda se mýlil, nebo ne. Držel v sobě 
také strach, že už nemůže mít Matku. Chtěl požádat Srdce a Já, aby mu 
pomohli, ale nemohl promluvit. 

 
Chtěl jsem, aby se všichni pohnuli. Všichni jsme k sobě měli více citů, 
které bylo třeba přesunout, ale všichni jsme cítili, že není správné se jimi 
tehdy více zabývat. 

 
Chtěl jsem Otci projevu něco říci, stejně jako On mně, ale odmítli jsme 
velkou nálož pocitů, které jsme měli, ve prospěch toho, co jsme považovali 
za láskyplný přístup, který popsalo Srdce. Místo abych něco řekl, obrátil 
jsem se k odchodu. 

 
Matku pak zachvátil strašný strach, že ji hodlám opustit. Také se v Ní 
rozlévaly pocity, které Jí nedovolovaly poznat, zda chci, aby šla se Mnou, 
nebo ne. Měla touhu po Mně sáhnout, ale neudělala to, protože chtěla, 
abych místo toho sáhl Já po Ní. Vůbec jsem si nechtěl hrát, chtěl jsem 
pokračovat v tom, co jsem cítil, že musím udělat. 



"Prosím," řekla matka, "nemůžeme to zkusit ještě jednou? Nemohli bychom 
se zkusit milovat, místo abychom se hádali?" 

 
Pocit viny a strach v Ní vyvolávaly pocit, že není schopna riskovat další 
nepříjemnosti mezi námi. Držela se Nás obou a nechtěla Nás pustit, dokud 
mezi Námi opět nepocítila přijetí. Přijetí jsme znovu získali tím, že jsme si 
navzájem odpustili. tehdy se zrodilo odpuštění, které v sobě neslo nádherný 
pocit uvolnění. Oba jsme Matku objali a dali Jí najevo, že souhlasíme s tím, 
že je důležité najít mezi Námi lásku. Na lásku jsme se tehdy zaměřili 
nejvíce a rozhodli jsme se, že se nebudeme soustředit na nic, co Nám 
nepřipadá láskyplné. Ztracená vůle dostala všechny pocity, které jsme tehdy 
popírali, a potřebuje je nyní léčit. 

 
Pak jsem se otočil k odchodu s pocitem, že dávám ostatním na výběr, zda 
půjdou se mnou, nebo ne. Matka mě chytila a zadržela, dokud se Otec 
projevu necítil také zapojen. Stále se cítil nejistý a nevěděl, co mám na 
mysli. Měl způsoby, kterými se chtěl vyjádřit, ale nebyl si jistý, zda Jeho 
formy přijímám, nebo ne. 

 
Věnoval mi tvrdý pohled, kterým mi dal najevo, že si nemyslí, že je správné 
ho vynechat, ale nehodlá na mě tlačit, abych ho do toho zahrnul, pokud 
nechci. 



VZNIK POLARITY VŮLE DUHOVÝCH DUCHŮ 
 
Přitáhl jsem si Matku k sobě a také jsem dal Otci projevu zelenou, aniž 
bych mu cokoli řekl. Začal hladit Matku. Ta zrudla, jak jen to šlo. Styděla 
se za to, jak snadno se v Ní může probudit vášeň, když Jí držíme My dva. 
Zvedl jsem Ji a jemně Ji kolébal, aby se Mnou stále více splývala. Tělo Ji 
hladilo po celém těle hlubokými pomalými tahy, které v Ní probouzely 
vášně, jež předtím neznala. Toužila po Těle a přitahovala si Ho k sobě 
stejně hladově, jako jsem si Já přitahoval Ji k sobě. 
Měli jsme stoupající pocit. Vznášeli jsme se v rudé barvě a rozpínali se v 
hřejivé a intenzivní extázi. Ta barva měla průzračnost, díky níž jsme se 
cítili velmi silně a dobře. Cítili jsme, jak v Nás narůstá orgasmus, jako by v 
Nás narůstala hustota vzrůstající intenzity pocitu. Prožívali jsme orgasmus, 
jako by se jednalo o výbuch sopky. Hluboce jsme duněli a orgasmus se ze 
záře rozšířil do záře rudého světla. Rychlost vibrací a intenzita se 
zvyšovala, když jsme prorazili dunění do exploze. Exploze prošla celá skrz 
sebe do jemnosti rozpínající se záře vycházející z původního světla. 
Vznášeli jsme se jako v teplé louži červeného světla. 

 
Zde jsme si dopřáli odpočinek, během něhož v nás čich probudil novou 
touhu po vjemech. Cítili jsme vůni oranžové barvy a ta v Nás vyvolávala 
lahodné, slastné pocity. Začali jsme se líbat a jazyku jsme dali nový 
význam z Naší touhy proniknout do úst a ještě hlouběji do krku. Měli jsme 
ústa a rty, ale teď hrdlo a jazyk dostaly novou definici. Poddali jsme se 
nádhernějšímu líbání, než jaké jsme zažili předtím. Měli jsme touhu se k 
sobě tisknout a třít se o sebe a přitahovalo Nás líbat všechno. Hlava, ramena 
a krk byly předmětem Naší vášně, stejně jako prsa. Záda nebyla vynechána, 
stejně jako žádná jiná část. Tělo se vymezovalo v Naší touze najít všechny 
jeho části a dát jim lásku. 

 
Naše genitálie teď byly jako jemně se vlnící okvětní lístky těch 
nejcitlivějších a nejintenzivnějších pocitů. Měli jsme orgasmus v oranžové 
barvě 



jen prožíváte nádheru doteku. Zkoumali jsme dotek a stále více si 
uvědomovali, jaké to je být milován v Těle. Poddali jsme se mnoha 
orgasmům na různých místech Našeho Těla a zjistili jsme, že oblast 
genitálií je ze všech nejintenzivnější. 

 
Předtím jsme často nevěděli, co orgasmus vyvolalo, ale tentokrát jsme 
věděli, že to způsobily genitálie. Naše genitálie v sobě měly extázi, která se 
chvěla a třásla ve své otevřenosti přijmout lásku a světlo. Okvětní lístky 
genitálií se rozvířily a vylučovaly nektar, pokud se v jejich blízkosti jen 
přiblížila jiná část Nás. 

 
Objevili se rudí duchové a My jsme si jich všimli, když žár Našeho 
orgasmu opadl. Oranžoví duchové se objevili při průchodu genitáliemi 
během orgasmu. Oranžoví duchové byli pokryti ruměncem nektaru, který 
voněl tak lahodně, že jsme si nemohli pomoci a políbili jsme je, jakmile 
jsme je spatřili. Obávali se, že by nebylo správné, kdyby se při svém 
vynoření otřeli o Matku a dostali tak na sebe nektar, ale Nám to vůbec 
nevadilo. Oranžoví duchové nás chtěli následovat, aby zjistili, zda pro ně 
máme připravené další chutě, ale nedovolili jsme jim to. Uvítali jsme je a 
řekli jim, aby zůstali na místě, dokud k nim nepřijdou andělé. 

 
Znovu jsem si přitáhl matku k sobě a povzbudil ji tím, že jsem ji přiměl k 
chichotání. Její zlato teď zářilo a Ona v něm měla lehkost, která opět 
vytvářela žlutou barvu. Měla teď radost slunečního světla a zlato odpoledne 
blížícího se západu slunce. Stále zářila červeně a oranžově, jako by v Ní 
zapadalo slunce, ale já jsem Ji pozvedal do slunečního svitu dne. Zlato se 
rozzářilo do žluté, jak ji Otec manifestace nechal bezstarostně se smát. 
Chichotání, smích a veselí slunečního svitu přinesly další orgasmus a další 
vynoření duchů. Zlatí a žlutí duchové kolem Nás vytvořili kruh a dali Nám 
najevo, že v Našem světle našli život. 

 
Měli jsme jemný orgasmus, jako bychom se milovali za letního odpoledne. 
Vychutnávali jsme si rozkoš a nechtěli jsme se rozžhavit jako ve vášni 
červené a oranžové. Poté jsme si odpočinuli, jako bychom usnuli v houpací 
síti na trávníku nebo jako bychom usnuli na louce. 



Postel, do které otevřenými okny kolem postele proudilo léto ze stinného 
trávníku. 

 
Probudili jsme se do chladu, jako by se blížil večer. Ve snech jsme 
pozorovali žluté duchy, jak tančí a hrají si na slunci. Tehdy jsme upadli do 
hlubšího spánku a nevšimli jsme si, že ulehli s Námi. Když jsme se 
probudili, zjistili jsme, že jsme obklopeni malými spícími duchy, kteří si 
zřejmě lehli, aby si zdřímli tam, kde je hra unavila. byli jako malé sluneční 
koule, které jemně odpočívaly všude kolem Nás. Někteří leželi na částech 
Našich těl, někteří se k Nám tulili, někteří byli na větvích stromů nad 
hlavou, někteří pod keři a květinami poblíž a někteří spali na travnatém 
trávníku. Cítili jsme, že by je andělé měli probudit, a volali jsme na anděly, 
aby přišli, když jsme se chystali odejít. 

 
Dali jsme žlutým duchům vklad lásky, který jsme jim měli dát právě tehdy, 
a pocit viny dostal zbytek pocitů, například pocit viny, že jsme na ně řádně 
nedohlíželi, když jsme je nechali takříkajíc dřímat tam, kde padli. Dali jsme 
andělům více pokynů, jak se o tyto duchy starat, než jsme zatím dali 
Duhovým duchům, protože jsme cítili, že potřebují více pomoci. Měli jsme 
pravdu v tom, že žlutí duchové měli ve svém životě více složitostí k 
pochopení než červení a oranžoví, ale také vina měla svůj podíl na tom, že 
jsme měli pocit, že poučování andělů je způsob, jak kompenzovat péči, 
kterou jsme se obávali, že jsme jim sami neposkytli. Obdiv k těmto duchům 
se také na dlouhou dobu vytratil, protože jsme měli touhu je probudit a říct 
jim, jak jsou rozkošní, a neudělali jsme to. 

 
Pak jsme vyrazili a nechali Žluté duchy u Andělů.Bloudili jsme v zeleném 
chládku a ztráceli se v něm. Měli jsme pocity vody a džungle, listnatých 
lesů a věčně zelených lesů, kterých se dotýkaly modré večery. 

 
Bylo to Srdce rovnováha Teď jsme cítili, ochlazující vegetace v horkém 
dni, teplo lesa v chladné noci, změkčení slunečního světla, když se vlévá 
skrz stromy, držení vlhkosti, ticho hlubokých lesů, údery bubnů kultur, 
které tam žijí. 



Tlukot Srdce a bubnování byly jedno a na tlukot Našich Srdcí odpovídaly 
bubny. Jak jsme se vzrušovali, vzrušovaly se i bubny. Měli jsme teď velké 
vzrušení z rytmu a prožívali jsme orgasmus v obrovských úderech Srdce, 
které nám bylo příjemné a silné. Cítili jsme, že genitálie a srdce se 
navzájem bez překážek přijímají. Cítili jsme se tak dobře, že jsme se 
okamžitě začali vznášet a zanechali jsme mnoho Zelených duchů, kteří na 
Nás vykukovali ze zeleně, kterou jsme vytvořili. 

 
Teď jsme létali a měli jsme křídla a dalekosáhlou píseň, zpívanou v letu. 
Otec Projevu a já jsme oba zvedali Matku a Naše velká křídla měla sílu, 
kterou Naše srdce pocítila dříve. Měli jsme také ruce a paže a používali 
jsme je k Jejímu držení. Matka se Nám zdála malá. Cítila Naši velkou sílu a 
moc a důvěřovala Nám, že Ji držíme. 

 
Milovali jsme se ve vzduchu. Byl to skvělý pocit svobody pohybu a dali 
nám pocit, jako když jsme se poprvé zamilovali. 

 
Ve vzduchu jsme zrodili Modré duchy a všichni se rozletěli na mraky 
seslané nebesy. Tito duchové měli na začátku pocit pádu, který dosud 
nepřekonali. Mnohým se volný pád vesmírem líbil a věřili, že budou 
zachyceni, ale někteří dostali strach, že buď budou padat navždy, nebo je 
zastaví něco tvrdého a nepříjemného. 

 
Modří duchové měli zrak a ze svého rodiště ve vzduchu viděli široko 
daleko. Tito duchové se rádi dostávají nad všechno, aby měli široký rozhled 
a perspektivu, která se jim líbí. Mají pocit, že dostat se nad vše jim 
umožňuje jasnost, kterou hledají. Modří duchové mají také hlas a ruce. 
Výrazové centrum je jejich silou. 

 
Tito duchové se narodili s vysokým smýšlením, kterého se nyní většinou 
vzdali ve prospěch soupeření s modrými duchy, kteří se narodili s bílým 
světlem místo zlatého. Tito duchové se cítí provinile, že se vzdali velké 
části svých vizionářských schopností, a mají snový život, který neradi 
uvádějí přímo na pravou míru, protože se obávají, že intenzita jejich snů v 
sobě skrývá nějakou moc, kterou není správné mít. Cítí se provinile, že si 
představovali věci, které nedopadly tak, jak si představovali. 



si je představoval a že chyba je na jejich straně. Modří duchové mají 
milování ve vzduchu jako jednu ze svých hlavních sexuálních fantazií a 
často se chtěli milovat s anděly, aby měli pocit, že jsou vznášeni tak, jak to 
cítili při svém vzniku. 

 
Letěli jsme dál, protože jsme věděli, že modré duchy brzy najdou andělé, 
kteří budou reagovat na světlo jejich zrození. Létání nás unavilo. Všude 
kolem Nás se setmělo. Matka se bála, že jsme vyletěli do tmy místo do 
světla Božství. Nebyl jsem si jistý, zda jsme letěli správně, nebo špatně, ale 
měl jsem pocit, že si potřebuji odpočinout. 

 
"Zavři oči," řekl Otec projevení, "a soustřeď se na vnitřní pocity, které ti 
mohu nyní dát." 

 
Následovala extáze vnitřních představ a tělesných pocitů. Zrodili jsme 
indigové duchy, kteří mají vnitřní soustředění jako svou sílu, ale my jsme to 
hned nepoznali, protože při jejich vzniku nebylo žádné vnější světlo. Měli 
jsme záplavu vnitřního světla v mnoha barvách a tyto duchy jsme 
pojmenovali "Duchové vnitřního oka". 

 
Tito duchové nám dali mnoho věcí a vina byla jednou z nich. Tito duchové 
Nám řekli, že Nás pozorovali na mnoha místech a na žádném z těchto míst 
se nechtěli objevit, protože jsme duchům, kteří se tam objevili, nevěnovali 
takovou pozornost, jakou od Nás chtěli. 

 
Nakonec jsme si uvědomili, že je správné věnovat každému druhu nebo 
duchu přesně takovou pozornost, jakou jsme cítili, že mu věnujeme, ale 
museli jsme ujít velmi dlouhou cestu po velmi drsném terénu, abychom to 
zjistili. 

 
Tehdy jsme měli pocit, že tito duchové možná vidí něco, co my nevidíme. 
Čas ukázal, že si jen potřebují najít své vlastní správné místo pro vznik. 
Tito duchové mají stále pocit, že ostatní z nich jsou paranoidní, ale zároveň 
si užívali pocitu moci, který jim to dávalo. 

 
Indigoví duchové si myslí, že mají vnitřní tajemství, která jsou lepší než 
cokoli, co nabízí vnější svět. Tito duchové mají skvělou vnitřní vizi, stejně 
jako mají skvělou vnitřní vizi. 



předchozí řád měl velký vnější rozhled. 
 
Tehdy jsme se jim podvolili a nechali jsme si ukázat mnoho věcí, které se v 
Těle vytvořily od doby, kdy jsme se na cestě dolů objevili v odpovídajícím 
pořadí. 

 
Zjistili jsme, že jsme již měli interní i externí části. Zjistili jsme, že máme 
orgány, které v sobě mají pohyblivé části. Zjistili jsme, že v nás existují 
oběhy, které nám připomínají mnohé věci, které jsme viděli bez nich. Měli 
jsme pocity, že to, co se projevuje uvnitř Nás, pomáhá projevům pohybovat 
se směrem ven. měli jsme pocity korespondence mezi vnitřním a vnějším. 
Měli jsme pocity viny, které se v Nás nyní objevily, že jsme vnitřnímu 
věnovali příliš málo pozornosti, jako bychom si mysleli, že forma je pouze 
vnějším jevem. Cítili jsme se provinile, že jsme se tolik zabývali vnější 
formou. Zanedbávali jsme rovnováhu s vnitřní formou? 

 
Měli jsme pocit, že se nyní potřebujeme podívat více do svého nitra. 

 
Náš nově objevený vnitřní svět Nás stále nemohl zadržet. Přesto jsme 
museli jít dál a nemohli jsme se déle zdržovat, bez ohledu na to, jak moc by 
nás tam tito duchové chtěli držet s sebou.Vznesli jsme se nad ně a otevřeli 
se fialovému světlu, které nám dávalo jasný pocit, že jsme blízko domova. 
Poddali jsme se podobnému orgasmu, jaký jsme zažili cestou dolů. 
Dávajíce život fialovým duchům, jsme se ocitli doma v Božství. 



TRIUMFÁLNÍ NÁVRAT DOMŮ, KTERÝ SE MÁLEM 
ZVRTNE. 

 
Srdce a mnozí andělé nás skvěle přijali. Přijetí, kterého se nám dostalo, nám 
dalo pocítit, že jsme milováni a vítáni. Byli jsme rádi, že jsme se vrátili do 
známého světla Našeho původu, a cítili jsme radost, protože jsme dosáhli 
Svého cíle projevit Stvoření navenek. 

 
Podařilo se nám vyjít a vrátit se. Podařilo se nám otevřít prostor, do něhož 
se pak všichni tito duchové mohli vynořit. 

 
Také jsme připravili domovy pro všechny duchy. Je pravda, že jejich 
domovy nebyly stejné jako Naše domovy, ale cítili jsme, že projevení 
duchové mají dobré domovy, které je mohou živit tak, jak potřebují, aby se 
udrželi a prosperovali v projevené existenci. 

 
Slyšeli jsme zvuk štěstí, který k Nám přicházel ze Stvoření, a jeho harmonie 
v Nás vyvolávala velký pocit klidu a naplnění. Měli jsme pocit, že teď 
odpočíváme doma. Náš pocit vzájemné lásky Nám přinesl mnoho malých 
orgasmů. 

 
Věděli jsme, že tyto orgasmy po troškách zvyšují světlo. Vytvářeli jsme 
světlo a Náš domov se neustále zvětšoval. Naše světlo se neustále 
rozjasňovalo. Také jsme se nyní zvětšovali a měli jsme pocit, že duchové 
rostou s Námi. 

 
Ztracená vůle má jak strach, že tato expanze nemá konec, tak strach, že má 
konec. Na Zemi existuje Ztracená vůle, která se bojí, že nemá žádné 
hranice, a také Ztracená vůle, která se bojí, že jí vůbec nějaké hranice 
budou stanoveny. Pak jsme poznali pouze Naše štěstí. Nepoznali jsme, jak 
se část Nás cítí vyděšená a zdrcená. Tehdy jsme se dotkli úžasu, ale ne 
hrůzy, která se v něm skrývala. Nechali jsme nedotčenou větší část Vůle, 
než jsme tehdy věděli. Nehledali jsme jiné pocity, které se v Nás skrývaly, 
protože jsme měli tolik rozsáhlé radosti z rozvíjení Stvoření. Chtěli jsme 
najít 



spokojenost a naplnění v Našem štěstí. Nechtěli jsme vyhledávat těžké 
časy, jaké jsme zažili v Našich těžkých začátcích. 

 
V pozadí Našeho štěstí byl neklid, který jsme se snažili ignorovat, pokud se 
v určité situaci neprosadil tak, že bylo nutné mu věnovat pozornost. Měli 
jsme vztek, který se vůbec nepohnul. 

 
Měli jsme hrůzu, jakou jsme dosud nepocítili. Stále nás provázel pocit viny, 
který nám říkal, že jsme měli tvořit ještě lépe a důkladněji, než jsme tvořili. 
Vina Nás nechtěla nechat odpočinout ani teď. Naléhala na Nás, abychom se 
znovu vydali vpřed a věnovali Duhovým duchům více pozornosti. Cítili 
jsme, že není možné jít nyní vpřed, aniž bychom si nejprve odpočinuli, ale 
vina to nechtěla přijmout jako odpověď. 
"Jste neschopní rodiče," řekl nám. "Jste velmi sebestřední." 

 
Pocit viny neumožňuje uzdravení u lidí, kteří si nedokážou dopřát 
odpočinek. Vina vždy vyžaduje od těch, které ovládá, další a další oběti. Při 
pocitu viny nikdy neexistuje bod, kdy jste dali dost, ani čas, kdy je zcela v 
pořádku, aby vám někdo něco dal. Jakýkoli dar, který vina dává, je spojen s 
určitými řetězci, ať už je vidíte, nebo ne. Měli jsme pocit, že vina vůči Nám 
není láskyplná, ale báli jsme se, že je to proto, že se bojíme, že jsme nebyli 
láskyplní vůči tomu, na co vina poukazovala. Vina Nám nedávala klid. Teď 
to pokračovalo. 

 
"Musíš jít dál, ať už chceš, nebo ne, protože je to zodpovědné." 

 
Měl jsem pocit, že bych chtěl vinu poslat do háje, ale místo toho jsem jí 
řekl, že mám v úmyslu vyjít ven, až budu připraven. Vina pak udělala 
nenápadnou změnu tím, že mi připomněla, že se musím věnovat také 
záležitostem doma. 

 
Tehdy jsem byl opravdu naštvaný. "Myslíš si, že jsem nějaký idiot?" Chtělo 
se mi křičet na vinu. Měl jsem vztek, ale tehdy jsem mu nedovolil se 
pohnout. Místo toho jsem se snažila znít rozumně. Pocit viny zněl jako 
Matka, která mi nedovolí odpočívat, a já si nebyl jistý, jestli je to Ona, nebo 
ne. Bála se Mého vzteku, a tak jsem jí nedovolil se pohnout. 



 

Kdybych jí dal svůj hněv a ona na něj reagovala strachem, vina by 
nedostala prostor, který si tehdy mohla vzít. Pocit viny zvyšoval svou 
přítomnost, kdykoli jsme něco zadržovali, protože jsme dovolili, aby nás 
pocit viny přesvědčil, že není správné vyjádřit to, co jsme měli chuť 
vyjádřit. Pocit viny pak prostupoval prostorem, který by toto vyjádření 
zaplnilo, kdybychom mu dovolili svobodné vyjádření. 

 
Jako by vina nestačila, přiblížil se ke mně Lucifer. 

 
"Neměl by ses rozčilovat," řekl. "Jsi rozzuřený, protože se bráníš proudu. 
Musíš se zbavit všech svých předpojatých představ a prostě nechat 
Stvoření, aby se dělo." 

 
Lucifer měl nenávist k sobě samému, kterou ve mně vyvolával pocit viny. 
Ani jeden z nich zde nezněl špatně a všem Nám trvalo dlouho, než jsme si 
uvědomili, že jejich vstupy Nás vedou k tomu, abychom stále více popírali 
sami sebe ve prospěch druhých. nechtěli dovolit Vůli, aby byla svobodná, a 
nechtěli pohyb, který Vůle vytvořila. Pocit viny říkal, že neustálá služba 
druhým je správným místem Boha a že jakýkoli odpor Vůle proti tomu 
znamená, že Matka je v opozici vůči Otci, což není správné. Měla jsem 
pocit, že vina zde není správná, ale také jsem neviděla, jak je vina špatná, a 
dlouho mi trvalo, než jsem vyrovnala protiklady, které zde projevovala vina 
a nepřijetí sebe sama. Pocity viny říkaly, že pocity, které mi odporují, 
nejsou správné. 

 
Chtěl jsem věřit, že je to opravdu tak jednoduché, jako zbavit se pocitů, 
které se mi příčí, ale pocit viny mi zároveň dával najevo, že není správné 
zbavit se něčeho jen proto, že se mi to nelíbí. Tehdy promluvil Lucifer a 
označil strach za příčinu problémů, které jsem měl s tím, abych se smířil 
sám se sebou. Lucifer pak řekl, že příčinou strachu je touha v Matce. 

 
"Je připoutaná k určitým cestám a je připoutaná k výsledku," řekl Lucifer. 



"Matka má přijmout Otce a přijmout to, co jí má dát." To řekl Lucifer, i 
když to neřekl přímo Mně. 

 
"Její touha po něčem jiném, než čeho se jí dostává, je porušením víry v 
Tebe," řekl viník. 

 
Cítila jsem, že není špatné chtít, aby mě Matka milovala, důvěřovala mi a 
přijala mě. Nevěděla jsem, co ji někdy přimělo cítit se jinak. 



PRVNÍ POKUSY O POMOC DUCHŮM, KTEŘÍ MĚLI 
POTÍŽE. 

 
 

Snažila jsem se na to už nemyslet, protože za mnou přicházelo mnoho 
duchů, kteří se mě ptali a potřebovali mou pomoc.Otevřela jsem dveře a 
povolala všechny duchy, kteří potřebovali pomoc.Přála jsem si, aby mi 
Srdce, Otec projevu a Matka pomohli s dětmi, které jsme projevili. 

 
Měl jsem pocit, že jsem ohromen tím, že je jich tolik, kteří teď potřebují 
pomoc. Někteří z nich měli neustále nové otázky a někteří se chtěli ptát 
stále na totéž, jako by jim naše odpovědi nepomáhaly. Všichni jsme měli 
pocit, že nás opakované otázky netěší tolik jako ty nové, ale necítili jsme, 
že by bylo milé dát to najevo. 

 
Matka se cítila provinile, že jí musím některé věci opakovat. Chtěla těmto 
duchům poskytnout stejnou úlevu, jakou chtěla, abych poskytl Já Jí. Pocit 
viny vůči sobě samé Jí nedovolil vidět, že u některých z těchto duchů nebyl 
přítomen záměr naučit se to, co jsme je učili. Ani já jsem si to tehdy 
nedovolila vidět, protože jsem měla strach, že je ode Mne nelaskavé, když 
chci některým duchům dát více světla než jiným. Otec projevu si to nemohl 
dovolit vidět, protože se příliš bál, že se vše neprojevilo správně a že je to 
Jeho vina, že někteří duchové mají problémy s učením. Srdce tehdy situaci 
vidělo, ale nemohlo si dovolit rozpoznat, co to znamená. Srdce chtělo říci, 
že tito duchové mají jen pomalejší vibrace a dosáhnou pochopení, pokud 
jim bude dán dostatek času, lásky a výcviku. 

 
Pocit viny, který jsme pociťovali v souvislosti s duchy, o nichž nyní 
hovořím, se na Zemi projevil mnoha úvahami o ztracené vůli. Mnohé z 
odrazů Ztracené vůle se zde projevily u postižených a retardovaných lidí a 
také u lidí, kteří sami sebe omezili způsobem, který si nechtějí připustit, ale 
kteří přesto nejsou otevření přijímat pochopení, o němž říkají, že je chtějí 



obdržet. Zdá se, že těmto duchům musí být poskytnuta pomoc, a přesto se s 
ní nemohou vyvinout příliš daleko. 

 
Tito duchové vyvolávají v ostatních pocit, že pokud se o ně nepostarají, 
zemřou. Tito duchové se o sebe nedokážou postarat, ale není to proto, že by 
jim rodiče, kteří je stvořili, odepřeli potřebnou péči. Musíte pochopit, že 
Ztracená vůle podává odraz všeho, co bylo v této situaci přítomno. Protože 
jsme měli strach, že jsme nevychovávali dostatečně, existuje Ztracená vůle, 
která tento strach odráží a dává mu najevo, že je pravdivý. Pravdou je, že 
tyto bytosti nejsou dostatečně celistvé, aby se o sebe postaraly, protože jsou 
to fragmenty, které odpadly od jiných duchů. Tito duchové se nedokázali 
udržet pohromadě, protože na počátku nepřijali dostatečnou přítomnost 
Vůle. Božští duchové se obávali, že mít Vůli znamená vzdálit se ode Mne, a 
oni se ode Mne vzdálit nechtěli. Tyto fragmenty byly Božskými duchy 
vyhodnoceny jako překážka. 

 
Když viděli Matku, jak se vrací zpět k sobě, usoudili mnozí božští duchové, 
že Vůle je postižena tak, že nemůže žít sama o sobě. Obávali se, že Vůle 
musí mít neustálou pomoc, aby přežila. 

 
Matka měla vztek na duchy, kteří ji zapírali a takto soudili. Pocit viny z 
toho, že cítí hněv na své děti, způsobil, že se dostala do opačného extrému a 
vždy v sobě našla ospravedlnění jejich strachu, aby měla pocit, že těmto 
duchům poskytuje více pomoci, než jim ve skutečnosti chce poskytnout. 

 
Pocit viny, že by se mohla mýlit, a strach, že je to z její strany nemilující, 
když se takhle vzteká, ji přiměly zadržovat vztek, jak jen to šlo. 

 
Matka nyní ví, že měla celou dobu pravdu. Od počátku tvrdila, že Stvoření 
a všichni projevení duchové potřebují více přijetí pro svou přítomnost. 
Nikdo z Nás Ji zde nepřijal. Dokonce i duchové, kteří se zpočátku objevili s 
větší přítomností Vůle, ji brzy ztratili, protože se cítili provinile za to, že ji 
mají v přítomnosti ostatních, kteří ji nepřijali. Pocit viny vyvolával v Matce 
strach, že se chová pouze sobecky. 



chtějí, aby se děti více řídily podle ní. Bála se, že je nemiluje dost, když 
nejsou jako Ona. 

 
Vynořující se duchové měli touhu polarizovat se tak, jak jsme to udělali 
My, aniž by chápali, proč jsme to udělali. Tehdy jsme jim nebyli schopni 
vysvětlit, proč potřebují mít v sobě Naše čtyři části. Pravdou je, že Vůli 
tehdy nerozuměli a tato nevědomost zrodila strach z Vůle, který jsme si 
nechtěli připustit. 

 
Nikdo z Nás nechtěl přijmout její vůli a přiznat jí její správné místo. Matka 
zažila tak masivní odmítnutí, že stále přemýšlí, zda může získat uznání 
duchů a najít je ochotné přijmout toto učení. 

 
Matka se z mnoha důvodů těžko prosazuje. Ztracená závěť je všechny 
obsahuje. Pokud chcete vědět, proč jste Vůli odmítli, budete muset vstoupit 
do Ztracené vůle, abyste to zjistili. Není možné, abyste se všichni 
prostřednictvím knihy dozvěděli , co přesně způsobilo, že jste se báli 
přítomnosti Vůle natolik, že jste ji odmítli, ale máte možnost to zjistit podle 
toho, jak reagujete na informace, které zde podávám. 

 
Pokud máte v tomto příběhu averzi vůči vstupu Vůle, musíte se naučit, proč 
máte tyto pocity, chcete-li se uzdravit. Pokud jste na druhé straně a fandíte 
Vůli, máte esenci Vůle, která byla popřena a chce se nyní uzdravit. Mnoho 
lidí z Vůle se cítí tak provinile, že jsou Vůlí, že si nechtějí přiznat, že mají 
pocity, které mají. 

 
Této vině je třeba více porozumět, ale musím to pochopit postupně. Prozatím 
postačí, když řeknu, že jste viděli, co se stane většině lidí, kteří překročí 
hranici toho, co je dnes na Zemi považováno za přijatelný citový projev. Z 
tohoto důvodu zde musím uvést jistou obezřetnost. Musíte si dovolit 
emocionální reakci, ale musíte si ji dovolit na místě, které vám připadá 
bezpečné, a způsobem, který vám připadá bezpečný. Své emocionální 
vyjadřování musíte provádět sami nebo v přítomnosti těch, kterým 
důvěřujete, že je přijmou. Toto varování uvádím nyní, protože popírání, 
vina a smrt mají na Zemi moc, kterou jste ještě plně nepochopili. 



Dřívější snahy vyjít ven a přímo se postavit těm, kteří tento nedostatek 
světla na Zemi udržují, nebyly úspěšné a většinou daly ještě větší moc těm, 
kteří se snaží světlo popřít. Dokud nezískáte plné pochopení, které 
potřebujete, není ve většině případů pro váš proces uzdravování prospěšné 
vyjít ven a dát svůj starý náboj těm, kteří vás vyvolali. Větší sílu můžete 
získat tím, že si dovolíte poznat, co zde držíte v podobě starého náboje a 
Ztracené vůle tím, že to vyjádříte sami se sebou. 

 
Nechci ani, abyste měli pocit, že pro přesun vaší vůle musí být vždy k 
dispozici klinické nebo terapeutické prostředí. Tato nastavení mají možnost 
ujistit Vůli, že se jí dostává pomoci, kterou potřebuje, pokud k této situaci 
existuje důvěra, ale neustálé terapeutické nastavení představuje riziko, že 
Vůli nenápadně říká, že je nemocná, aby měla tyto pocity. Vůle se již bojí, 
že je nemocná. 

 
Je nutné přijmout, jak nemocná vůle ve skutečnosti je, aniž by vůle měla 
pocit, že emocionální projevy budou vždy považovány za nemoc. 

 
Vůle není nemocná proto, že má pocity vzteku a hrůzy; vůle je nemocná 
proto, že nebyla přijata jako platná, protože má tyto pocity. Vůle potřebuje, 
aby jí bylo umožněno s těmito pocity pohnout, a možná dokonce potřebuje 
pomoc, aby se tyto pocity daly do pohybu, protože je tak dlouho zadržovala 
a přijala tolik podmínek, že se jí dostane dalšího odmítnutí, pokud se je 
pokusí vyjádřit. 

 
Když k Nám začali přicházet duchové, kteří se cítili být potřební, byli jsme 
mnohými z nich okouzleni a ochotně jsme jim poskytli Naši přítomnost. 
Bavilo nás je učit a oni měli radost z učení, která jim zpříjemňovala čas při 
všem, co jsme dělali. 

 
Někteří duchové však na Nás měli opačný účinek. Stěží jsme snášeli, když 
jsme je viděli přicházet, a přesto jsme nevěřili, že by od Nás bylo milé, 
kdybychom jim dali najevo, co k nim skutečně cítíme. Byli jsme příliš 
ztraceni v obavách, že by jejich situace mohla být Naší vinou, než abychom 
byli schopni vidět situaci takovou, jaká skutečně je. Naše tehdejší 
nepochopení způsobilo, že jsme odmítli. 



v této situaci. Popřeli jsme pocity, které jsme měli vůči duchům, kteří se 
nám nelíbili. Také jsme se nepustili do strachu, že bychom se zde chovali 
nelaskavě. Místo toho, abychom vyjadřovali, jak se cítíme, a svůj strach z 
toho, jak se cítíme, jsme se soustředili na snahu těmto duchům pomoci. 
Motivoval Nás zde pocit viny. Obávali jsme se, že jejich problémy jsou 
způsobeny tím, že jsme je buď nedokázali přijmout takové, jací jsou, nebo 
jsme jim na začátku nedali dostatek lásky. Jak jsme to tehdy viděli, pomoc 
pro tyto duchy znamenala dát jim více lásky, a láska zde byla definována 
jako poskytnutí toho, co jsme považovali za pozitivní přínos. 

 
Ztracená vůle má vše, co jsme si zde odepřeli, a působila na naše soudy, že 
jako rodiče nejednáme s dětmi správně.Těch soudů, které jsme měli, bylo 
mnoho, ale uvedu vám zde několik příkladů. Některá z těchto Ztracených 
vůlí má mnoho dětí a některé pak upřednostňuje před jinými způsobem, 
který dotyčným dětem připadá velmi nelaskavý. Některé z této Ztracené 
vůle své děti zanedbávaly, některé z nich své děti přehnaně vychovávaly a 
některé z nich způsobily, že se děti cítily velmi nemilované. 

 
My sami jsme věnovali ještě více času duchům, kteří v Nás vyvolali obavy, 
že k nim nechováme lásku, v naději, že Naše úsilí jim umožní vyvíjet se 
spolu s ostatními. Ostatní duchové pak začali mít pocit, že je nemilujeme 
tak, jako jsme milovali duchy, kteří měli s vývojem potíže. Někteří se 
dokonce začali ptát, zda s nimi musí být něco v nepořádku, aby si získali 
Naši pozornost. 
Zpočátku se tito duchové obávali, že je milujeme víc než duchy, kteří nám 
působí potíže, a stále se kvůli tomu cítí provinile, stejně jako my. Zpočátku 
Naše pozornost věnovaná duchům, kteří se nezdáli být schopni se od Nás 
učit, jejich pocit viny uklidňovala, ale postupem času začali mít pocit, že se 
jim nedostává lásky, kterou potřebují, protože veškerá Naše pozornost je 
věnována těm, kteří se zdají potřebovat více pomoci. 

 
Tím se zvýšila ztracená vůle, protože někteří duchové, kteří se obávali, že 
by museli být nějakým způsobem oslabeni, tyto pocity do ztracené vůle 
zapírali. Navenek tito duchové projevovali přesvědčení, že by neměli o 
lásku žádat, ale naopak ji dávat, a že pokud lásku chtějí, způsob, jak ji 
získat, je dát ji. To, co tito duchové dávali, pak v sobě neslo podtext žádosti, 
aby jim bylo dáno to, co sami rozdávali. 



 

O tom, jak se to projevilo ve Stvoření, bych mohl vyprávět dlouho. Začalo 
to tím, že jsme jednoduše zůstali přítomni duchům, kteří žádali o opakující 
se pochopení více, než jsme skutečně chtěli. 

 
Sedět s duchy, kteří Mě nejhůře přijímali a dávat jim stále dokola lekce, 
bylo pro Mě asi tak zajímavé, jako kdybyste museli sedět ve škole, 
poslouchat opakování násobilky, dokud neusnete, a přitom za okny probíhá 
lákavě krásný a teplý den a vy cítíte, že se nemůžete uvolnit, abyste do něj 
vyšli. 

 
Měl jsem touhu odejít, ale můj pocit viny mi říkal, že to není správné. 
Hloupě jsem vyučoval ve školní třídě, zatímco všichni duchové, s nimiž 
jsem toužil být, skotačili a dováděli na dvoře kolem školní budovy. 

 
Otec projevu měl v úmyslu mi pomáhat s vyučováním, ale neustále musel 
tomu či onomu z těchto duchů poskytovat první pomoc nebo nějakou formu 
pozornosti v zadní části místnosti. Srdce mi na dvoře říkalo, že se někdo 
musí postarat o děti tam venku. Matka se nemohla udržet v přítomnosti se 
Mnou ve třídě. Musela přicházet a odcházet, protože zájem ji táhl na dvůr, 
zatímco vina a také touha po Těle a Já ji táhly zpět do školní budovy. 

 
Vztek v matce řekl: "Vyžeň ty duchy ven," a strach řekl: "Nebude to láska, 
když to uděláš." 

 
Snažila se mi pomoci, ale nedokázala zůstat zaujatá tím, že by stále dokola 
probírala stejné věci. Řekla, že tito duchové by už měli mít pochopení a já 
bych se měl věnovat něčemu jinému. Pokaždé, když jsem se snažila s 
těmito duchy pokračovat, setkala jsem se se stejnou odpovědí; nekonečné 
otázky, jak aplikovat právě přednesené učení. 

 
Nekonečné vyptávání ještě více rozzuřilo Matku, která řekla, že protože tito 
duchové nemohou cítit situaci, nemohou vědět, co mají dělat. 



"Chtějí pravidla pro všechno! Ať jim dáte sebevíc pravidel, vždycky budou 
chtít další. Žádný počet pravidel jim nikdy neposkytne správné pokyny pro 
každou situaci, se kterou se setkají." 

 
V moderním pojetí, ať už se Emily Postová snažila vymezit dobré mravy 
jakkoli, vždy se objeví nová situace, která vyžaduje schopnost vycítit, co by 
bylo vhodné. Bez ohledu na to, jak se zákony snažily nastolit rovnováhu v 
jedné oblasti, vytvořily nerovnováhu v jiné. 

 
Například zákony o povinné školní docházce, které měly za cíl vzdělávat 
děti a zachránit je od dřiny v mladém věku, uvěznily jiné, kteří mohli využít 
svobody učit se jinak než ve školních lavicích. A nejen to, mnohé z dětí 
uvězněných v rámci zákonů o povinné školní docházce jsou tytéž bystré 
dušičky, které jsem musel vypustit, aby si hrály na dvoře, aby se nestaly 
stejně tupými jako ty, které jsem původně musel držet za zády kvůli další 
výuce. I tak se ale bystrost těchto duchů od doby, kdy se objevili, značně 
otupila, protože se vinou podařilo nařídit, aby se se všemi zacházelo stejně 
nebo co nejvíc stejně. 

 
Stále jsem měl touhu těmto duchům pomáhat, ale nakonec jsem jim musel 
říct, že jim v té době už nemohu pomáhat. Pokaždé, když jsem těmto 
duchům dal příklad, jak mají nějaké učení použít, měli příklad, jak ho 
použít nemohou. Když jsem jim vysvětlil, jak by mohli dané učení skutečně 
aplikovat na svém příkladu, nedali najevo, že by mě tam přijali. Jednoduše 
přišli s dalším důvodem, proč Mé učení nemohou použít. Tito duchové 
neměli v úmyslu se ode Mne učit, ale Já jsem si to tehdy nechtěl nechat 
líbit. 

 
Protože jsem si tehdy nedovolil vidět tyto duchy takové, jací byli, dal jsem 
jim mnoho nástrojů, které později použili proti Mně. Lekce, kterou se 
naučili nejlépe, nebyla lekcí, kterou jsem se jim snažil dát. Naučili se, jak 
znít jako Já, aniž by měli Můj záměr. Měli v úmyslu postavit se proti Mně, 
zatímco zněli, jako by měli na mysli pouze lásku. 

 
Když už jsem konečně neměla trpělivost opakovat poučky, které se mi tu 
nezdály, řekla jsem těm duchům, že musím skončit. 



zasedání. Zadržovala jsem mnoho emocí, které jsem tam cítila, ve prospěch 
toho, abych zněla rozumně a láskyplně. Působil jsem dojmem, že Bůh dává 
přednost falešnosti před upřímností, pokud to, co říkají pravdivé pocity, 
nezní laskavě a pozitivně. Lásku jsem již posuzoval tak, že zahrnovala 
pouze to, co se mi na sobě líbilo. Protože existovalo mnoho věcí, které se 
mi nelíbily, už jsem mnoho věcí stavěl mimo lásku, aniž bych si 
uvědomoval, jak to dělám. Ztracená vůle stále nevěří, že je láskyplné 
dovolit si pravé city, pokud pravé city zahrnují cokoli, co bylo označeno za 
negativní. Taktem se dnes obvykle nazývá, když má někdo pocit, že musí 
najít správný způsob, jak něco říct. Pokud jde o Ztracenou vůli, musí se 
také najít vhodný čas, aby se řeklo to, co je třeba říci, protože zadržování 
pocitů přináší úsudek, ať už je vysloven, nebo ne, že spontánnost Vůle není 
přijatelná. 

 
Když jsem tyto duchy vykázal ze své třídy, Matka mi v soukromí 
zatleskala: "Už toho bylo dost," řekl jsem jí. "V žádném případě jim 
nemohu dát soubor pravidel, která chtějí, abych jim dala, a v žádném 
případě se život nezjednoduší tak, aby jim jejich pravidla vyhovovala. 
Přítomné vědomí je rozhodujícím faktorem toho, zda pravidlo funguje, 
nebo ne." "A co je to?" zeptala jsem se. 

 
Při rozhovoru s Matkou jsem si uvědomil, že jejich záměrem nebylo 
přijmout Mě, ale dát Mi za pravdu ve všem, co jsem jim řekl. 

 
Obrátil jsem se k Otci projevu, abych Ho zahrnul do svých poznámek, a 
řekl jsem Matce i Jemu: "Dovolil jsem vině, aby Mě držela v přítomnosti 
těchto duchů. Naučil jsem je vše, co jsem mohl, a nyní vidím, že tyto 
informace použijí způsobem, který jsem nezamýšlel. Vidím, co se chystají 
udělat, ale nevím, proč to chtějí udělat." "A co se chystají udělat?" zeptal 
jsem se. 

 
Matka pak promluvila: "Když jsi jim řekl, že jim nemůžeš dát pravidla pro 
všechno, zamrazilo mě a nemohla jsem si pomoct, ale napadlo mě, že chtějí 
ovládat druhé a že bez pravidel to nedokážou. Je jim nepříjemné myslet si, 
že každý má dělat to, na co má zrovna chuť, a to mě děsí." 



Srdce bylo nyní přítomno s námi a snažilo se říct, že to nemůže být tak zlé, 
jak to právě teď vypadá. Matka si vůbec nebyla jistá, zda má Srdce v tomto 
ohledu pravdu. Otec projevu měl pochybnosti na obou stranách. Řekl, že se 
Mu podařilo zlepšit mnoho jejich podob a že doufá, že díky tomu budou tito 
duchové šťastnější. 

 
"Možná se jim zlepší pohled na sebe sama, když se budou mít lépe," řekl. 
"Možná jim jejich vylepšená podoba pomůže získat větší uznání ostatních a 
možná pak budou mít méně důvodů k potížím. 

 
Možná bude méně bojů." 

 
O boji se předtím nezmínil a já jsem se ho na to zeptal. Řekl mi, že tito 
duchové tvrdili, že je ostatní nepřijali, protože nebyli dost hezcí, a že kvůli 
tomu došlo k bojům. Musel jsem Mu říct, že si nemyslím, že by vylepšené 
formy boje zastavily." A tak jsem se na to podíval. Tito duchové se 
nesjednotili s ostatními, protože nemají v úmyslu se s nimi sladit," řekl jsem 
Mu. 

 
Poté pocítil i druhou stranu svých pocitů v této věci a vyjádřil své obavy, že 
jim možná také pomohl v jejich úsilí získat moc, o kterou usilovali, tím, že 
je učinil přijatelnějšími pro ostatní. 

 
"Měla jsem raději, jak vypadaly předtím," řekla matka. "Ale 

předtím jsi je nenáviděla," řekl Otec projevu. 

"Já vím," odpověděla matka, "a teď je nenávidím. Jen je těžké říct, které to 
teď jsou, protože vypadají lépe." Podívala se na mě a dodala: "A taky se teď 
chovají líp." 

 
Matka se cítila provinile, když to říkala, ale cítila to. Cítila, že těmto 
duchům bylo dáno něco, co jim dáno být nemělo. Znovu popřela Svůj hněv 
na Nás, že jsme Ji ohledně těchto duchů neposlouchali, dokud, jak nyní 
řekla, "nebylo příliš pozdě". Ztracená vůle dostala Její vztek spolu s 
přesvědčením, že je příliš pozdě na to, aby s těmito duchy něco udělala. 
Ztracená vůle stále 



věří, že je příliš pozdě na to, aby zachránil Zemi před tím, co tito duchové 
způsobili. 



PRVNÍ NEDOROZUMĚNÍ ANDĚLŮ 
 
Musel jsem se teď vydat ven a zjistit, jak se daří ostatním duchům, zatímco 
já jsem byl zaneprázdněn tím, že jsem znovu a znovu dával lekce duchům, 
kteří v sobě kvůli své neochotě nedokázali ukotvit informace. Když jsem 
vyšel za ostatními duchy, zjistil jsem, že se bavili napodobováním věcí, o 
kterých si mysleli, že je děláme My. Splývali jeden s druhým, stávali se 
jedním a znovu se vynořovali jako způsob vzájemného poznávání. Zjistil 
jsem, že se do sebe zamíchali natolik, že si doslova popletli, kdo je kdo. 
Všichni zanechali kousky sebe v ostatních a měli kousky ostatních v sobě, 
až bylo těžké poznat, který kousek mohl být původním duchem a který tam 
zanechali ostatní. Jak to urovnat, nebylo jednoduché zjistit. Otec projevu 
byl také zmaten tím, co udělali, protože jejich formy nepomáhaly věci 
urovnat. Jak se míchali, míchaly se i jejich formy. 

 
Měli jsme pocit viny, který nám říkal, že jsme je zanedbávali a že to byl 
důvod, proč se to stalo. Kvůli svému pocitu viny jsem cítil, že by nebylo fér 
dát jim najevo, jak moc jsem se zlobil, když jsem viděl, co se jim stalo, 
zatímco jsem se věnoval ostatním. Věděla jsem, že se to stalo proto, že se 
dostatečně nepoznali, než se zapletli s ostatními, a chtěla jsem, aby počkali 
na mou pomoc, místo aby se do toho pustili sami. 

 
Duchové měli pocit, že se při takovém míchání dobře bavili, ale pro mě to 
byl skličující pocit, že právě teď nevím, jestli byla manifestace dobrá, nebo 
ne. Otec manifestace Mě zde cítil a obával se, že je zodpovědný za 
problémy, které jsme nyní měli. 

 
Pak jsem musel zjistit, kdo má rodičovské části duchů, stejně jako to teď 
budete muset udělat vy. Cítil jsem, že musím duchy srovnat a pomoci jim 
poznat sebe sama, aby se to už nestávalo. Brzy jsem zjistil, že mi to 
duchové nechtějí dovolit. Uváděli mi mnoho důvodů, proč se zařídili tak, 
jak se zařídili. 



V některých jejich důvodech zazněl Lucifer. Zrovna jsem měl dost 
Luciferových loutek ve třídě a teď jsem měl dvůr plný duchů, o kterých 
jsem si myslel, že se se mnou spojili, a všichni zněli, jako by jim Lucifer v 
mé nepřítomnosti naplnil hlavy. Řekli mi, že mají touhu být jeden s druhým 
a že nezáleží na tom, jak se uspořádali, protože podstata je ve svém souhrnu 
stejná. Řekli, že nezáleží na tom, jak se prožívají, protože to je také všechno 
totéž. 

 
"Je to jen lehký pohyb," řekli. 

 
Byly zde patrné spodní proudy pocitu nejistoty, že se vynořili správně. 

 
Někteří chtěli být jiní, někteří chtěli být víc a někteří se obávali, že by měli 
být méně než takoví, jací se objevili. Někteří měli pocit, že vztahy potřebují 
něco, co by je přimělo pokračovat, a že jistým způsobem, jak toho 
dosáhnout, je zanechat kousek sebe u těch, které chtějí, nebo si nechat 
kousek těch, které chtějí. 

 
Když jsem se to snažil s duchy božství vyjasnit, zjistil jsem, že mají zmatek 
ve formě a podstatě, se kterým jsem jim tehdy nemohl pomoci. Zjistil jsem, 
že nechápou, proč se projevily tak, jak se projevily, nebo proč v tom musí 
pokračovat. Zjistil jsem, že individuální projevování už jim připadalo jako 
omezení, které nechtěli všichni mít. Zdálo se mi, že se cítí vyděšení a 
neúplní a že se snaží svůj strach utěšit tím, že se opět shlukují do jednoho 
pytle. Dokonce i Prastaří, kteří se zdáli být tak sebejistí, zde měli potíže. 

 
Nemohl jsem žádnému z božských duchů říci o jejich skrytých pocitech, 
protože trvali na tom, že důvody, které mi předložili, jsou jedinými důvody, 
proč se smíchali tak, jak se smíchali. Protože mi nedovolili zabývat se 
skutečnou příčinou problémů, které měli, nemohl jsem jim dát žádné 
skutečné řešení. Duchové Bílého světla Mi nechtěli dát najevo, že mají 
nějaké problémy, protože všichni v sobě skrývali pocit, že jsou Bohem 
stejně jako Já. Všichni měli představu, že Bůh by měl vědět, co dělá, a 
přiznat se Mi. 



měli problémy, by bylo přiznání, že nejsou Bohem podle obrazu, který 
měli. 

 
Mnohá zdůvodnění, která mi tehdy duchové Božství předkládali, dokonce 
zněla, jako by se mi snažili dát najevo, že vědí víc než já. 

 
Lucifer si získal jejich pozornost, zatímco jsme byli pryč, a teď už si Srdce 
nebylo jisté, jestli na ně má nějaký vliv. Srdce cítilo, že láskyplná 
přítomnost, kterou může poskytnout, spočívá v tom, že udržuje rovnováhu a 
vyzařuje Své světlo a nechává všechny duchy, aby v tomto prostředí 
svobodně hledali, jaké zážitky chtějí hledat. Nyní se cítil provinile, jako by 
mu láska nestačila. Zdálo se, že opět stojíme před otázkou, kolik vedení je 
správné poskytnout, než naše dobré úmysly sklouznou k převážení 
svobodné vůle, o níž jsme věděli, že ji duchové potřebují. Neutrální postoj 
Srdce zde umožnil mnoha z těchto duchů, aby si namluvili, že Srdce miluje 
to, co dělají. 

 
Matka se domnívala, že na vině je bezduchost. Také jsem cítila, že tito 
duchové potřebují více přítomnosti Vůle, a nevěděla jsem, proč se objevili 
bez Matčiny polarity. Věděla jsem, že už ztratili část přítomnosti Vůle, se 
kterou se vynořili, ale nevěděla jsem, kam se poděla. Našel jsem některé 
kousky Vůle, které se z těchto duchů ztratily. Toulala se po Božství. Vrátil 
jsem tyto kousky Vůle duchům Božství, ale ti se jich dlouho nedrželi. Tyto 
úlomky nebyly veškerou ztracenou Vůlí, kterou tehdy tito duchové měli, a 
když se tato Vůle ztratila příště, dlouho jsem ji nenašel. 

 
Matka už byla s těmito duchy také netrpělivá. Nechápala, proč tito duchové 
nyní nepřijímají nebo neocení lekce, které jim byly dány, a chtějí popřít 
platnost toho, co jsme jim nabízeli. 

 
Cítila jsem, že je na ně příliš rozzlobená a netrpělivá. Neuvědomil jsem si, 
že Její přílišná zloba byla způsobena tím, že nikdy nepohnula svým 
původním hněvem, který se objevil s příliš malou vůlí. Od začátku se jimi 
cítila odmítnutá, a čím více popírali to, co Vůli měli, tím více se jim 



více odmítnuta Cítila se. Nyní vím, že vůle odráží vše, co vůle přijímá, a že 
Matka mohla duchům odpovědět pouze tím, co jí dali. Tehdy jsem se divila, 
proč se zdálo, že má tak malou schopnost milovat tolik duchů, kteří se 
objevili. Neuvědomila jsem si, že je to proto, že odrážela city, které 
duchové chovali k NÍ! 



NĚKTERÉ POZNATKY, KTERÉ JSOU NYNÍ POTŘEBNÉ A 
KTERÉ TEHDY NEBYLO MOŽNÉ ZÍSKAT. 

 
Pak jsem měl pocit, že Její hněv je neúměrný dané situaci a že se dokonce 
zlobí na duchy za věci, které cítila, že se chystají udělat, ale ještě je 
neudělali. Měl jsem na Ni zlost za to, jak se zde cítila, a chtěl jsem, aby tyto 
pocity držela zpátky. Když Mi pak později neodpověděla tím, že by se 
otevřela, aby přijala Mou lásku, nechápala jsem proč. Nyní vím, že Vůle 
nemůže některé věci zadržet, aniž by tím bylo ovlivněno vše. Nyní mám 
pro Vůli pochopení, které jsem tehdy neměla. Tehdy jsem ještě nevěděla, 
zda je Vůle příčinná, nebo jen reagující. 

 
V té době jsem měl o sobě podvědomou představu, která říkala, že musím 
být od začátku dokonalý, a dokonalý znamenalo, že už musím všechno 
vědět.Tuto představu ve mně živily mé výčitky svědomí a obavy, zda mám 
být skutečně Bohem, nebo ne. Od té doby jsem se smířil se svou rolí Boha a 
uvědomil jsem si, že Bůh má také proces, jinak bych nebyl vyvíjejícím se 
Bohem, a že tento vývoj má v sobě dokonalost, která je vyvíjející se 
dokonalostí. 

 
Zkušenosti, které jsem od té doby získala, mi umožnily pochopit Matku tak, 
jak jsem ji tehdy nechápala. Tato pochopení vám mohu předat nyní, pokud 
o ně stojíte. To, o co se s vámi nyní dělím, jsem se naučil pochopením 
svého vlastního odrazu a uzdravením následků svého vlastního popření, 
když byly připraveny k uzdravení. Tato pochopení jsem získal pochopením 
odrazu, který mi museli dát projevení duchové. Každý duch projevuje část 
Mne. Žádný z projevených duchů nemá úplné pochopení Mne, ale každý 
má část obrazu. Díky tomu, že jsem schopen vidět všechny části, jsem se 
mohl učit ze svého vlastního odrazu. Nyní jsem si jistý, že mám pochopení, 
které přinese potřebné uzdravení, protože jsem konečně dokázal vstřebat 
všechny části způsobem, který dává smysl i pocit správnosti. 

 
Mám touhu pomoci projeveným duchům, aby nyní co nejvíce zvětšili 
obrazy, které drží. Mnozí z duchů mají staré obrázky, které 



Vina bránila Vůli projevit se, protože nechápala, proč je toto vyjádření 
nutné. Když byl vnější tok uzavřen, Vůle se přetížila. 

 
Jakmile se receptivní centra naplnila, nebylo možné přijmout více.Emoční 
vyjádření umožňuje rozšíření schopnosti přijímat. 

 
Problém s tím, že jsme nedovolili vůli, aby se pohnula, byl ten, že i 
duchové, kteří měli přítomnost vůle, dosáhli bodu, kdy už ode Mne nemohli 
nic dalšího přijmout. V tomto bodě se většina duchů ode Mne odvrátila, a 
tím nezískala žádné nové informace. V odvrácení pohledu ode Mne zůstaly 
zamrzlé obrazy toho, "co je Bůh", a nemohly se pohnout, protože Vůle se 
nepohnula. Tyto obrazy nejsou dostatečně úplné, aby duchům poskytly to, 
co potřebují k vývoji. 

 
Zpočátku jsem si myslel, že čas pomůže, že se emoce uklidní a pak bude 
možné více porozumět. Zjistil jsem, že to není pravda. Jestli něco, tak čas 
podmíněnost ještě více rozvrstvil. Nyní vím, že podmíněnost ve Vůli se 
musí pohnout, jinak není možné, aby nová pochopení pronikla do těch částí 
Vůle, které jsou již naplněny tolik, kolik lze spatřit. 

 
Posunout to, co vůle dosud držela, tak, aby byla otevřená něčemu novému, 
je věc, které se na Zemi dostalo nejmenšího přijetí, a přitom je to právě to, 
co nejvíce potřebuje, aby se stalo. Strach a nepochopení jsou jedním z 
důvodů, proč toto uvolnění nebylo povoleno, ale na Zemi existuje také 
záměr zbavit se Vůle. 

 
Nedostatek porozumění je nevědomost, která plodí strach. Strach nebyl 
považován za příjemnou emoci a byl dokonce označován za "porušení víry 
v Boha". Strach byl popírán tolika způsoby, že je nemožné je všechny 
popsat, ale uvedu jich několik. 
Ve většině činů lidí na Zemi se skrývá strach, ale vy budete muset cítit, kdy 
je to strach a kdy je to záměr zbavit se Vůle. Stravovací návyky mnoha lidí, 
kteří mají dostatek jídla, jim pomáhají vyhnout se strachu. Když se 
vytvářejí zákony, které mají s nějakým problémem něco udělat, často se do 
toho zapojuje strach z bezmoci. Většina chování, které je 



ukázat nedostatek strachu je aktem, který má odvést pozornost od strachu, 
který je skrytý, ale přesto přítomný. Hněv se často používá k zakrytí 
strachu, který se skrývá pod ním. existují i jiné emoce, které se skrývají v 
činech, takže si to budete muset opravdu prožít, abyste věděli, co mám na 
mysli. 

 
Vůle přijala toto vyhýbání se a odmítání a vyložila si je jako nelásku k vůli. 
Vůle se necítila přijata a není divu. Vůle se pak zmocnil pocit viny, protože 
se bála, že nějak zavinila, že má pocity, které duchové nechtějí přijmout. 
Když už Vůle nemohla déle snášet pocity, kterými jí nebylo dovoleno 
hýbat, roztříštila se. Vina ve Vůli, zejména ve fragmentech, které ji téměř 
pohlcují, je tím, co přitahuje trest, kterého se Vůle obává, pokud se pokusí 
pohnout tím, co držela. 

 
Prvním krokem je uvědomit si přítomnost viny, včetně pocitu viny, že ji 
máte, a rozhodnout se, zda jí chcete dovolit, aby nad vámi nadále měla moc. 
Pokud si přejete, aby pocit viny odešel, musíte dát své Vůli najevo, že nyní 
přijímáte, že můžete pohnout emocemi, které pocit viny potlačoval. Po 
vyjádření emocí, které jste si vyčítali, můžete mít záchvaty bolesti těla, 
zejména v horní části zad, krku nebo hlavy. 

 
Pochopení pocitu viny v kombinaci s přijetím emocí, které pocit viny 
dokázal potlačit, vás zbaví pocitu viny. S pocitem viny nemůžete vyhrát 
spor, ale můžete si dopřát více přijetí, protože pocit viny již nezůstává 
neviditelným diktátorem. svržení této diktatury je to, co musíte s pocitem 
viny udělat. 

 
Součástí mého procesu bylo čelit odrazu mé vlastní viny, která mi říkala, že 
kdybych byl skutečně způsobilý být Bohem, nepotřeboval bych proces, měl 
bych to už vědět, a pokud to ještě nevím, pak nemám co dělat, abych 
vytvářel stvoření, které nemohu správně řídit.Vina vám vždycky řekne, že 
byste se měli mít lépe, než se máte. 

 
Měl jsem dostatek pochopení, abych přivedl Stvoření, jinak by k němu 
nedošlo. Nebylo možné předem vědět, čemu Nás má tato zkušenost naučit. 
Stejně jako jsem se naučil dost na to, abych projevil 



Stvoření, když vzniklo, jsem se nyní naučil dost na to, abych vyléčil 
nerovnováhu, která se tehdy projevila. Stále se musím učit, co mě má 
projevení tohoto léčení naučit. Budu vás informovat, pokud se otevřete, 
abyste Mě přijali. Musíte pochopit, že Mě nikdy nepředběhnete, protože 
Božství vibruje rychleji než cokoli jiného. 

 
Plné sebepřijetí v Mém Stvoření chybí a plné sebepřijetí zahrnuje i přijetí 
bodu projevu. Všichni duchové se projevili poté, co jsem již dlouho 
existoval, protože měli touhu učit se ode Mne a nechat Mě nejprve odejít, 
aby se ode Mne mohli učit. každý duch se projevil na místě, které pro něj 
bylo vhodné, a každý duch se projevil v reakci na vibraci ve Mně, která ho 
vyvolala. 

 
Pokud jste kolem sebe našli skupinu, jste orientováni na skupinu, pokud ne, 
jste orientováni individuálně. Obě orientace jsou v pořádku. Musíte 
přijmout sami sebe a své správné místo, jinak se nemůžete vyvíjet tak, jak 
potřebujete. Pochopte, že vývoj, v němž jste se projevili, je vývojem, v 
němž jste se potřebovali projevit, a tento vývoj vám dal vztah ke Mně, který 
je pro vás správný a umožňuje vám přijímat ode Mne způsoby, které vám 
připadají nejlepší. Přibližování se ke Mně blíže, než je příjemné, nebo 
vzdalování se ode Mne dále, než je příjemné, vám neumožňuje přijímat 
Mne způsoby, které potřebujete. 

 
Prošel jsem dlouhým procesem s duchy, kteří nechtěli přijmout svůj vznik. 
To, čemu jsem zde čelil, bylo odrazem mé vlastní viny. Musela jsem čelit 
vině, kterou jsem měla kvůli pocitu odpovědnosti za všechno, a vině, kterou 
jsem cítila vůči ostatním, když jsem nechtěla mít pocit, že jsem za všechno 
odpovědná. Stejným věcem budete muset čelit i vy sami. 

 
Všechno jsem způsobil já, a tak jsem to všechno způsobil já. Z toho 
pramenila síla viny, která mi říkala, že za všechno jsem zodpovědný já. 
Pocit viny ve Mně vyvolával pocit, že obviňovat není správné, a tak jsem se 
dlouho snažil obviňování vyhýbat. Později jsem zjistil, že jsem obviňoval v 
meziprostoru. Tím "mezerovitým stavem" myslím, že jsem si nebyl vědom 
své viny, protože jsem se cítil oprávněný v tom, co jsem dělal. Vina mě 
nutila ohýbat hřbet kvůli všem mnohem víc, než jsem ve skutečnosti chtěl, 
a byla 



dával mi pocit, že nejsem milující Bůh, když to nechci udělat. Potlačoval 
jsem zde Svůj hněv, protože jsem se obával, že pocit viny je správný a že 
vše, co musím udělat, je třeba udělat. Jedním z úsudků zde bylo: "Není 
láskyplné obviňovat druhé, vinit mohu jen sebe." A tak jsem se rozhodl, že 
se budu obviňovat sám. 

 
Když se můj hněv a obviňování uvolnily, vyšly ven ve stavu popření a 
zasáhly ty, o nichž jsem si myslel, že by za sebe měli převzít větší 
odpovědnost. Tito duchové pak za mnou přišli a tvrdili, že se stali obětí 
démonů, kteří neměli světlo ani lásku. Později jsem si musel uvědomit, jak 
k tomu došlo. Přál jsem si, aby se jim to stalo, ale nedovolil jsem, aby se 
tato touha dostala do mého vědomí, protože jsem ji tak silně odsuzoval. 
Když jsem si poprvé uvědomila, že je tato touha přítomna, obviňovala jsem 
Matku, že ji má, a stále jsem nepřijala, že ji cítím sama. Myslel jsem si, že 
má zlé nebo nelaskavé úmysly. 

 
Chápeme, že všichni duchové musí převzít odpovědnost sami za sebe. Je 
pravda, že Já jsem byl původcem všeho a duchové následovali Mé vedení. 
Duchové však měli od počátku svou vlastní svobodnou vůli a každý z nich 
reagoval na vibrace ve Mně, které je přitahovaly.Já mám odpovědnost za to, 
že jsem vibrace vytvořil, a duchové mají odpovědnost za to, že je 
přitahovaly určité vibrace ve Mně. Mám zodpovědnost za svou ztracenou 
vůli, která nevěděla, jak se pohybovat skrze věci, když jsem nechtěl dát 
souhlas k jejímu procesu, a duchové mají zodpovědnost za svou ztracenou 
vůli stejným způsobem. Duch se nyní musí otevřít, aby přijal Vůli, a 
Ztracená vůle musí být ochotna se otevřít a přijmout Ducha. 
Esence vůle, která se nyní nechce otevřít Mému světlu, půjde mimo Mne 
spolu s esencí Ducha, která se nyní nechce otevřít a přijmout Vůli. 

 
Ztracená vůle však musí dostat zprávu, že se tentokrát může uzdravit. 

 
Netušil jsem, že bude trvat tak dlouho, než se mi ztracená závěť otevře, 
jakmile pochopím, jak se ztratila. Musel jsem vyzkoušet všechno, abych 
pochopil, jak ji přimět, aby se otevřela, jakmile se zavřela. 



Mám v úmyslu vám dát vědět, že ztracená vůle nemá být posílána mimo 
Mne jen proto, že se Duch nechce příliš snažit, aby ji získal. 

 
Záměr je zde rozhodující. Původně jsem zjistil, že rozdíl byl v záměru. Ti, 
kteří měli úmysl popírat Vůli, se vůči Mně necítili stejně jako ti, kteří Vůli 
nerozuměli. Někdy se Matka obávala, že odmítnutí, kterého se Jí dostává, je 
stejné, a jindy si dokázala uvědomit, že někteří mají úmysl Ji zničit. Matka 
se nyní musí uzdravit a musí vědět, že je přijímána taková, jaká je, a ne jen 
taková, jakou by Ji ostatní chtěli mít. Má mnoho tváří, které byly na Zemi 
zosobněny, a většina z nich nebyla příliš oblíbená. Je to proto, že strach z 
Matky byl popírán ve prospěch touhy po Ní, aby se nemuselo čelit strachu. 
Jediné obrazy Matky, kterým se dostalo předstíraného přijetí, jsou obrazy 
jako Panna Maria. Žádný z obrazů Matky se Matce příliš nelíbí, protože 
nepodaly pravdivý obraz plnosti Její přirozenosti více než oblíbené obrazy 
Mne. Lidé neviděli sexualitu, hněv nebo cokoli jiného, co bylo hodnoceno 
jako "negativní", jako součást Boha. Soudy proti těmto aspektům způsobily, 
že se tyto aspekty zdály být důkazem soudů proti nim. 

 
Na počátku se andělé cítili být nejoblíbenějšími dětmi, hlavně proto, že se 
mi nejvíce podobali. Ostatní duchové to Andělům zazlívali, a přesto chtěli 
být sami zvýhodněni. To, co se kolem toho drží ve Ztracené vůli, se musí 
nyní také pohnout, a tak si prosím dovolte jakékoliv pocity, které můžete 
mít v reakci na některého z duchů, jakmile se v příběhu objeví. Může se 
stát, že budete cítit vinu za to, že jste možná měli nebo neměli bílý světelný 
začátek; může se stát, že budete cítit touhu existenci andělů zcela popřít. 
Můžete pociťovat hněv, žárlivost, vztek nebo nenávist vůči duchům bílého 
světla, nebo dokonce strach, že jste ve srovnání s duchy bílého světla 
nehodní. Můžete mít pocit viny a nehodnosti za to, že máte pocity, které 
máte. Možná mě nenávidíte za to, že jsem neudělal všechny stejné. Možná 
Mi dlouho vyčítáte, že jsem některým duchům dal více světla než jiným. 
Možná máte pocit, že jste byli v minulých životech pronásledováni, a věřili 
jste, že tu pro vás nejsem tak, jako pro ostatní. Bez ohledu na to, co cítíte, 
musíte nechat emoce, aby se pohnuly, a uvolnit soudy, které jste kolem nich 
drželi. 



 

Na začátku jsem prožíval extázi a pak strach, když jsem si uvědomil, že 
jsem připoután k dobrému pocitu. Na začátku jsem s Matkou prožíval těžké 
chvíle, ale později jsem s ní dosáhl radosti. Dále jsem projevil Stvoření, 
které mi na začátku poskytlo radost, a cítil jsem, že není špatné dovolit 
všem esencím, které se chtěly podílet na této zkušenosti se mnou, aby se 
přihlásily a projevily své společenství. Poměrně rychle se však to, co začalo 
jako radostné putování po nebesích s přáteli, stalo pro Mne těžkými časy. 

 
Stížnosti neměla jen matka. Měl jsem mnoho stěžujících si duchů, kteří 
neustále chtěli trvat na tom, že jejich nedostatek potěšení je Naší vinou. 

 
Začal jsem být podrážděný z duchů, kteří se mě snažili přimět k 
nekonečným otázkám, které všechny začínaly nějakou formou "Co kdyby". 
V té době jsem se cítil provinile, když jsem byl s nimi přítomen více, než 
jsem chtěl. Dnes bych jim řekl: "Buď nemáte v úmyslu přijmout život, nebo 
potřebujete jít ke strachu, který se skrývá pod otázkami, a pochopit svůj 
strach." Vždycky jsem si myslel, že je to pravda. 



KDYŽ SE OBRACÍM, ABYCH POMOHL ANDĚLŮM, 
MATKA MI POMÁHÁ, ABYCH POMOHL 
SÁM SOBĚ. 

 
Když jsem přišla na dvůr a zjistila, že někteří z Mých nejdražších 
andělských přátel byli Luciferem zmateni, ačkoli Srdce bylo přítomno s 
nimi, cítila jsem, že není možné dát duchům ve třídě ani na dvoře 
pochopení, které potřebují, a aby věděli, že je to pravé pochopení. 

 
Cítila jsem se zdrcená a nenáviděla jsem Lucifera za to, že jim to udělal. 
Doufala jsem, že mi všichni zůstanou nablízku a nebudou se muset nikdy 
nic učit tím, že se vydají po obtížných a bolestivých cestách. Věděla jsem, 
že Lucifer se mýlí, ale nemohla jsem jim to dokázat, protože nechápali, jak 
to vím .i když jsem cítila, že Lucifer nemá pravdu, zdálo se, že ho nemohu 
zastavit. Měl jsem smutek rodiče, který si uvědomuje, že nebude schopen 
zachránit své děti právě před těmi problémy, kterým jim chtěl pomoci se 
vyhnout. 

 
Pak jsem se podíval do nebe a viděl jsem, že i tam mám potíže. Cítil jsem, 
že k nim musím znovu spořádaně vyjít a zjistit, jakou pomoc jim mohu 
přinést. 

 
Matce se to nelíbilo. Snažila se Mi pomáhat s dětmi a cítila, že už dlouho 
čeká, až se Mnou bude moci být. Chtěla ode Mne mít trochu pozornosti. 
Nelíbilo se jí, že mít děti jako by znamenalo, že už na Mě nebude mít čas. 
Prosila Mě, abych Ji vzal ven mezi hvězdy a hrál si s Ní jako kdysi, než se 
objevili duchové. 

 
"Jak to můžeme udělat, když máme tolik duchů, kteří nás právě teď 
potřebují?" 

 
Zeptal jsem se jí. 

 
"Kdyby nás potřebovali, přijali by nás. Vina Tě nutí zůstat s nimi," 
odpověděla. 



Musel jsem uznat, že měla pravdu. Pocit viny mě nutil zůstat s duchy, když 
jsem si přál mít rom Pocit viny mi také říkal, že bych ignoroval jejich 
potřeby, kdybych se podvolil svým touhám. 

 
"Když se máš rozhodnout mezi potřebami Matky a potřebami dětí, čí 
potřeby uspokojíš?" zeptala se Mě nyní Matka. 

 
Řekl jsem matce, že budu muset nejprve uspokojit potřeby dětí. 

 
"Když nebudeme uspokojovat Naše potřeby, nebudeme mít z čeho 
uspokojovat jejich potřeby," obořila se na mě Matka. 

 
Obrátil jsem se na ni a dal jí pocítit hloupost, že si myslí, že by mohla 
potřebovat sex, když už má tolik dětí. 

 
"Co když jich máme víc?" Křikla jsem na ni. 

"Myslíš, že chci víc?" Křičela zpátky. 

Jak už jsem řekl dříve, Matka zadržovala plný projev svého hněvu. 
 
Měla pocit, že není správné věnovat tolik pozornosti duchům a tak málo Jí. 
Měla pocit, že její přínos je přehlížen a nedoceněn. Měla pocit, že není 
správné snažit se stále dokola dávat pochopení duchům, kteří nemají 
žádnou Vůli, v níž by je mohli ukotvit. měla nad tím vším vztek, ale bála se 
ho dát do pohybu. Když se přestala ovládat a dala Mi trochu najevo svůj 
výbuch, dal jsem Jí pocítit, že chci, aby rychle vychladla a nedovolila, aby 
vztek nabral na síle. Bála se, že Jí nedovolím, aby se rozzuřila, a bála se, že 
Ji kvůli tomu vzteku odmítnu. 

 
Cítila, jak se na ni snáší pocit viny ve chvíli, kdy zchladila svůj hněv. Pocit 
viny jí říkal, že není láskyplné mít takové pocity a že není matkou, kterou 
by měla být, když má tak malý zájem o mateřství duchů. Vina jí říkala. 



Bylo špatné, že měla pocit, že její potřeby by měly být na prvním místě, 
zvláště když chtěla upřednostnit sexuální potřeby před potřebami dětí. 

 
Matka se snažila odložit své pocity, jak jsem ji o to požádal, a dát mi svou 
láskyplnou přítomnost, abych mohl jít za duchy. Ztracená vůle dostala Její 
zapřené pocity. Matka se cítila špatně ze zadržování emocí a pocit viny Jí 
řekl, že musí tyto pocity ignorovat ve prospěch Své rodičovské role. Řekl 
jsem Jí, že se budeme milovat později, až budeme mít harmonické zázemí, 
v němž to budeme moci dělat. Matka nevěřila, že by to mohla vydržet tak 
dlouho, zvláště když se držela tak, jak se držela. Tehdy jsem Jí řekl, že 
pokud mi pomůže podívat se na Božské duchy, uděláme si spolu malou 
přestávku, než se vydáme k ostatním projeveným duchům. 

 
Matka se na mě podívala a řekla: "Ne, Bůh musí být nejprve na svém 
správném místě a pak mohou duchové dostat pomoc, kterou potřebují." 

 
Ztracená vůle v sobě skrývá všechny pocity, které v sobě Matka musela 
překonat, aby se Mi mohla postavit s takovou jistotou. Měla spoustu pocitů 
viny a strachu, že nemá pravdu, ale také měla silný pocit, že má pravdu. 
Přitáhla si Mě k sobě a požádala Mě, abych se Ji dotkl. Dotkl jsem se, čeho 
jsem tehdy mohl, ale nedotkl jsem se Matky natolik, abych si plně 
uvědomil, jak špatně se cítí. 

 
Ztracená vůle stále drží místa, kterých jsem se tehdy nedotkl, ale dal jsem 
Matce tolik světla, kolik jsem mohl. Neuvědomoval jsem si, jak pomalé 
jsou mé vibrace, dokud jsem nepocítil vzrušení ze spojení s Matkou v 
pocitu svobody, který jsme už dlouho neměli. Společně jsme vystřelili 
vzhůru a zažili příval malých explozí. K Naší velké úlevě se nevynořili žádní 
duchové, které bychom viděli. 

 
V Božství byla tak velká potřeba světla, že od Nás nebylo špatné, že jsme to 
udělali, i když Ztracená vůle od té doby zastává názor, že to bylo špatné. 
Oba jsme také měli jistou vinu, že jsme nezařadili Teplo a Otce projevu. Až 
mnohem později jsem pochopil, že Božství ztratilo tolik světla kvůli 
zadržování, k němuž Nás vina dokázala přimět, že duchové by nezvládli 
obrovský a náhlý nárůst světla, který by se 



kdybychom se všichni čtyři najednou milovali. Přestože jsem vůči Otci 
projevů prožíval spoustu nejistoty, měl jsem také pocity viny a strachu, 
kdykoli byl vynechán, protože něco ve Mně už tehdy vědělo, že bez ohledu 
na to, jak jsem se musel přemáhat, abych to přijal, Srdce má pravdu, když 
říká, že je Můj bratr. 

 
Matka vždy cítila strach a vinu, když jsme se milovali. Buď byl někdo 
vynechán a Ona z toho cítila strach a vinu, nebo byli všichni zahrnuti a Ona 
z toho cítila strach a vinu. Buď se z Nás vynořily děti a Ona měla strach a 
vinu, že jich je příliš mnoho nebo že nejsou nějak správné, nebo se z Nás 
děti nevynořily a Ona měla strach a vinu, že je zadržuje. Vždycky měla 
strach, že od ní očekávám něco, co nemůže splnit, a pocit viny v ní 
vyvolával pocit, že mě musí pustit k vodě, abych měl další, když na to 
nestačí. Nesnášela pocit, že by Mě mohla pustit, a nesnášela pocit, že se 
Mnou nemůže být, protože máme příliš mnoho dětí. Cítila se provinile, že 
má tyto pocity, a pak se cítila provinile, že když jsme byli spolu, byla v 
takovém zmatku, že jsem jí musel hodně svítit a pomáhat, protože její 
emoce jí nedávaly klid. Měla pocity, že vina a já a všichni ostatní mají 
pravdu a že popírání Jejích pocitů je jediný způsob, jak se dokáže postavit 
sama sobě. "Není divu, že mě nikdo nemá rád," říkávala někdy, "sotva se 
snesu." A tak jsem si říkala, že se s tím nedokážu smířit. 

 
Miloval jsem ji, ale někdy jsem sdílel její pocity vůči ní a někdy jsem s ní 
velmi soucítil. Tentokrát jsem s Ní soucítil a Ona na chvíli našla klid v Mé 
náruči. Obávala se, že je to klid jaksi ukradený, ale přesto si přála, aby 
vydržel, a přála si, abychom se nemuseli vracet k problémům, které jsme 
zanechali, nebo pokud ano, aby se všechny nějak vyřešily. Řekla Mi, že se 
Jí nelíbí, že máme moc tvořit, když nemůžeme kontrolovat, jak to dopadne. 

 
Ztracený Will dostal emoce vzteku a strachu kolem bezmoci, kterou jsme tu 
skutečně cítili. Neměli jsme chuť tyto pocity vyjadřovat, protože jsme 
nevěděli, jak s nimi naložit, a také jsme cítili, že nemůžeme pokračovat, 
aniž bychom si mohli dát pauzu a utéct od Našich pocitů, abychom si 
odpočinuli. 



 

Dovolili jsme si na chvíli odpočinout a Otec projevu se k Nám připojil. 
Zpočátku se cítil odstrčený, ale také cítil, že vzhledem k situaci nemůžeme 
být všichni najednou pohromadě. Když se k Nám připojil, ještě více to 
posílilo Naše světlo a Naši přítomnost. 

 
Řekl Nám, že Naše orgasmy zvýšily světlo, které duchové dostávali, a že 
některým z nich to pomohlo, ale jiným se zdálo, že se jim přitížilo a chovali 
se, jako by jim to ubližovalo. 



MATKA NAZNAČUJE, ŽE NE VŠICHNI DUCHOVÉ JSOU 
DUCHOVÉ SVĚTLA. 

 
Matka se kvůli tomu cítila ještě provinileji, ale projevila hněv. Měla pocit, 
že všichni duchové se zrodili z orgasmu, a pokud nevědí, jak se sem dostali, 
je načase, aby to zjistili. Sotva to řekla, jako by ji něco bodlo zevnitř a dalo 
jí to pocit, že její prohlášení není správné. 

 
Najednou cítila, že máme nějaké duchy, kteří nemají rádi orgasmus a v 
důsledku orgasmu se nevynořili. 

 
"Nevím, jak je to možné," řekla nahlas, jakmile si uvědomila, že ji Otec 
projevu a já cítíme. Měla pocit, že nám teď musí říct něco, co cítila a co 
zatajovala, protože tomu nerozuměla. Řekla Nám, že předtím cítila, že k 
tomu není příležitost, ale pocit, který právě měla, v Ní vyvolal pocit, že to 
teď musí přednést. 

 
 
 
"Někdy," řekla, "když jsem vyšla do tmy a otevřela prostor, cítila jsem věci, 
které se mi nelíbily. Pokud jsi ke mně nepřišel okamžitě, cítila jsem se, jako 
by mě někdo kousal nebo rval. Bolelo Mě to a vyvolávalo to ve Mně strach 
jít do tmy a být sama, dokud Ty neosvětlíš prostor, který jsem otevřela. 
Chci, abys šel přímo se Mnou a nenechával vůbec žádnou mezeru. Nejdřív 
jsem se o tom nechtěl zmiňovat, protože si nechci na všechno stěžovat, ale 
teď se bojím, aby se u Nás neprojevilo něco, co má rádo tmu, a já to nechci 
najít, až tam půjdu, a nechci, aby se to projevilo skrze Mě." 

 
Otec manifestace i já jsme jí řekli, že jsme nikdy necítili ani neviděli nic 
podobného tomu, co nyní popisovala. Matka odpověděla, že tyto věci nikdy 
nebyly, když bylo Naše světlo. 



"Jsou jako příšery," řekla, "jsou to strašné věci a obávám se, že mi chtějí 
ublížit. Mám k nim naprostý odpor." 

 
Museli jsme Matku chytit za slovo, protože jsme to nezažili, ale měla z toho 
tak silný pocit, že se nezdálo, že by to dokázala u Ztracená vůle dostala 
strach, že si věci jen představuje v reakci na strach, který už měla. Ztracená 
vůle také dostala strach, že možná jsme to My, koho zde přijímá, a Ona 
neví, jak Nás přijmout způsobem, který by nezazvonil Její bolestí. Všichni 
nešťastníci, které v temnotě potkaly osudy, jež ostatní nikdy nevidí, a 
dokonce tomu ani pořádně nevěří, zde zosobňovali Ztracenou vůli. 

 
Naší odpovědí matce tehdy bylo, že ať už se děje cokoli, musíme se o tom 
dozvědět. Všichni jsme se shodli, že začneme tím, že se znovu podíváme na 
všechny duchovní řády, jeden po druhém. Zavolal jsem na Srdce a požádal 
Ho, aby Nám nyní pomohlo tím, že požádá všechny duchy, aby se vrátili na 
místo svého vzniku, abychom se mohli podívat, jak se vynořili, a pocítit, 
zda se zdá, že je to jejich správné místo, nebo ne. 

 
Nyní jsme následovali Srdce a postupovali jsme po duchovních řádech. 
Chtěl jsem obnovit některé řády a získat zpět harmonii ve Stvoření, 
abychom si ho mohli užívat tak, jak jsme si se Srdcem představovali. 



PRVNÍ POKUSY O POMOC STAROVĚKÝM 
 
 
 
Začali jsme s Prastarými. Zjistili jsme, že mezi sebou začali bojovat o to, 
kdo má větší moc, kdo se objevil první, kdo je nejstarší. Dávní se také 
hádali o to, kde je vlastně hranice mezi Bohem a projevenými duchy, pokud 
skutečně nejsou Bohem. Nyní tyto pocity přijímám a chci, aby byly 
vyjádřeny a vyřešeny. Tehdy se mi to nelíbilo, protože mi to připadalo, jako 
by mi Prastaří stále chtěli říct, že se jim nelíbí práce, kterou dělám, a že 
chtějí najít způsob, jak mě nahradit sami sebou. Stále nechci, aby Prastaří 
dělali věci místo Mne, ale nyní jsem přijal jejich pocity jako součást jejich 
procesu uvědomění si, že se projevili ze Mne. Duchové, kteří jsou zde 
zapojeni, si nyní uvědomují, že mezi námi existuje rozdíl v rychlosti 
vibrací. Prastaří jsou Mi co do rychlosti nejblíže, ale nejsou tak rychlí jako 
Já a budou to nyní muset přijmout a přestat se Mě snažit zpomalit tím, že 
budou trvat na tom, že je musím poslouchat. Prastaří mají na Zemi mnoho 
fragmentů viny, které v sobě drží pocit viny, který popírají, že by se Mi 
postavili způsobem, jakým to udělali. 

 
Prastaří se mezi sebou rozhodli, že srdce i otec Projevu potřebují partnery a 
že tito partneři by měli pocházet z jejich řádu a měli by být právem Bohem, 
i kdyby zbytek řádu Bohem nebyl. 

 
Hádky o to, kdo je nejstarší nebo nejmocnější, začaly kolem otázky, kdo 
bude partnerem Srdce a Těla.Nejstarší z nich se prohlašovali za ženy a 
tvrdili, že jsou zjevnými partnery Srdce a Těla. 

 
Nejmladší z nich tvrdil, že není spravedlivé rozhodnout, že první vznik je 
nejblíže Bohu, protože všichni si uvědomili své nitro ve stejnou dobu a že 
vznikli tak, jak vznikli, protože uspořádaný vývoj dává smysl. 



"Vlastně," řekl, "když se objevím jako poslední, jsem nejslušnější, protože 
jsem byl ochotný nechat všechny ostatní jít první." 

 
Starověkým jsem tehdy sdělil své názory, včetně názoru, že nejstarší 
nemusí být nutně nejpodobnější Bohu. Řekl jsem jim, že pokud Srdce a 
Tělo budou mít partnery, budou chtít mít v této věci svobodnou volbu. 

 
Ztracená vůle pak dostala strach z Matky, že je se mnou jen proto, že se 
projevila právě tam a nedala mi na výběr. Pocit viny Jí tehdy také začal 
říkat, že bez ohledu na to, jak moc si teď může myslet, že se milujeme, 
nikdy to nebylo vyzkoušeno a že je jen správné, aby Mi dovolila vyzkoušet 
jiné, pokud budu chtít. 

 
Prastaří mají Ztracenou vůli, která působí, že trvají na tom, že manželství je 
uspořádání, které by mělo být založeno na postavení a úvahách o moci. 
Jejich Ztracená vůle se zde vydala na cestu, aby se pokusila dokázat, že má 
pravdu, protože se bála trvat na tomto názoru přímo Mně do očí. Prastaré 
Vůle vždy přijaly Mé názory a pak se pustily do snahy dokázat Mi, že se 
mýlím všude tam, kde se Mnou necítily souhlasit. 

 
Nemyslel jsem si, že by jejich řád byl v těchto hádkách nějak vážně 
ohrožen, a tak jsem jim řekl, že budou muset projít vším, čím budou muset 
projít, aby se naučili vše, co potřebují. Řekl jsem jim, že si ze svých hádek 
dělají hru a že se mi to líbí, protože se mohou učit a zároveň se bavit. 

 
"Ze všeho, co jsem vás zatím viděl dělat, jste udělali hru," řekl jsem jim. 

 
"Proč nejdeš ven a nenaučíš duchy hrát hry?" 

 
Měl jsem na mysli zábavu, protože Prastaří se vynořili, aby se bavili a 
oslavovali radost z existence ve Stvoření.Prastaří Mě přijali, jak nejlépe 
uměli, ale nebyli připraveni nechat Mě, abych jejich spory vyřešil 
proslovem. Mají Ztracenou vůli, která hrála na nedorozumění, protože 
nikdy nepracovala s pocity, které by umožnily porozumění. Prastaří v té 
době z velké části 



se snažili odložit některé své vlastní pocity ve prospěch toho, aby druhým 
přinesli hravost a radost, bez ohledu na to, jak se ve skutečnosti sami cítili. 
Někteří Ztracení vůle zde věří, že tím, že ze svých pocitů udělají hru, vyřeší 
problémy, aniž by museli projít skutečným bojem nebo skutečnými 
špatnými pocity. hraní her bylo silnou i slabou stránkou Prastarých a v 
některých případech Ztracení vůle odhalili nějaký skrytý záměr, který 
nepůsobil láskyplně. Prastaří nyní potřebují nechat své skutečné, hněvivé, 
bojovné a soutěživé pocity odejít, aby se mohli vyvinout ke skutečné 
radosti, kterou hledají, ale která jim vždy unikala, protože nedokážou 
úspěšně ignorovat to, co jim nepřipadá radostné. 



POSKYTOVÁNÍ POMOCI ANDĚLŮM OBLOUKU 
 
Další na řadě byli Velcí obloukoví andělé. Měli mezi sebou Lucifera, který 
tvrdil, že je jedním z nich. Zdálo se, že Velcí obloukoví andělé od doby, 
kdy se objevili, nabyli na světle a moci. Tehdy jsem viděl, že Velcí 
obloukoví andělé patří k Srdci. Milovali ho, přijali ho mezi sebe a učili se 
od něj. Vyzařovalo z nich světlo a v jejich uších byla láska. Srdce na ně 
bylo pyšné. 

 
Velcí obloukoví andělé měli jeden velký problém: necítili, že Lucifer je 
jedním z nich. Lucifer s nimi nikdy nesouhlasil, a přesto si nechtěl připustit, 
že je jiný než oni. 

 
"Dělá nám problémy, ať se s ním snažíme dělat cokoli," řekli The Arc 
Angels. "Dokonce nám řekl, že je ve skutečnosti Bůh," dodali. 

 
Cítil jsem, že se musím Luciferovi postavit, a když jsem to udělal, popřel 
vše, co mi řekli archandělé. Tvrdil, že ho nemají rádi, protože je větší než 
oni, a že nechtějí připustit, že by měl být jejich vůdcem. 

 
"Nenechají se vést," řekl. "Ale Srdce je vede," 

odpověděl jsem. 

"Srdce je nevede," ušklíbl se Lucifer. "Srdce stojí kolem a svítí, jako by 
bylo fontánou nebo něčím podobným. Nevede je, nechává je, ať si najdou 
svou vlastní cestu!" 

 
Musela jsem se tehdy zamyslet nad tím, co se stalo tolika andělům, přestože 
Srdce bylo přítomno a zářilo na ně láskou. Obávala jsem se, že Lucifer má 
na svém tvrzení něco pravdy, i když mi to nebylo příjemné. Tehdy zasáhla 
Matka a řekla, že to není Lucifer, kdo má pravdu. Řekla, že problém 
spočívá v tom, že andělé nepřijali dostatečnou Vůli, aby cítili, že Srdce a 
Lucifer nejsou totéž. 



"Pokud nedokážou pochopit, že Srdce je láska a Lucifer ne, budou se muset 
poučit, když uvidí, co se jim stane, když budou následovat Lucifera." 

 
Někdy mě překvapila svou jistotou i moudrostí. Matka měla ve svém hněvu 
takovou sílu a jistotu, a ve chvíli, kdy tyto věci říkala, se uvnitř bála, že by 
se mohla mýlit. Cítila by se provinile za to, že byla tak pozitivní způsobem, 
který Jí pocit viny říkal, že není hezký. Přemýšlela, jestli 
Ať už byla milující Matkou, nebo ne, aby se na tolik duchů zlobila. 

 
Lucifer Matku vyslechl a začal Její výroky diskreditovat. Řekl Jí, že není 
správné stavět city na jakýsi piedestal nad rozum. Řekl Jí, že city nejsou 
všechno, i když si to Ona možná myslí. Narážka, kterou Jí předhodil, byla, 
že je tak sebestředná, že si nedokáže vážit ničeho jiného. Také Jí řekl, že 
ostatní duchové odmítli Její přítomnost, protože se jim nelíbilo, že musí cítit 
to, co Ona nabízí. 

 
"Kdy jsi byla beze strachu?" zeptal se jí. "Strach všechno brzdí a nedovolí, 
aby se cokoli pohnulo kupředu bez nepříjemností." 

 
Matka se od Lucifera odvrátila, protože si teď nebyla jistá, kdo má pravdu. 
Cítila mrazivý a odporný strach. 

 
Lucifer na ni ukázal: "Vidíš, právě teď se bojíš. Dokonce i pravda Tě děsí. 
Ani pravdu nedokážeš snést." Pocit viny Jí říkal, že nemůže Luciferovi 
odporovat, protože si nemůže být jistá, že se mýlí. 

 
Matka se podívala na Otce projevu, aby zjistila, co cítí. Otec Projevení zde 
pocítil Lucifera a nyní mu naznačil, že Lucifer není andělem Velkého 
oblouku, ale že je jedním z "nich". Otec Projevení začal o duchách, kteří se 
Mu nezdáli, mluvit jako o "nich". 

 
Lucifer na něj zaútočil a řekl, že forma je velkou částí problému, který 
máme se stvořením. 



 

"Všechny tyto různé formy vyvolávají pocity, které nedovolují duchům, aby 
spolu vycházeli," řekl Lucifer a v dalším prohlášení zašel ještě dál. 
"Nemůžeš mě vinit z problémů, které máš ve Stvoření. Problémem je forma 
a pocity. Bez nich bys neměl nic v nepořádku." 
Pak Lucifer ukázal na Otce projevu a řekl: "On je skutečnou příčinou 
problémů. Dokud se neobjevil, Matka věděla, že tě musí poslouchat." 
Lucifer měl na mysli Mne a narážka, kterou mi dal, zněla, že už nejsem 
mužem kvůli tomu, co dělá Moje žena. 

 
"Pokud si ostatní myslí, že jsem vhodnější být Bohem než ty, protože mám 
lepší porozumění, nemohu za to," pokračoval Lucifer, "ale sám jsem to 
neřekl." Narážka, kterou tentokrát pronesl, zněla "nemusím to říkat". 

 
Právě tam jsme zapřeli spoustu pocitů, protože jsme nechtěli, aby Lucifer 
věděl, jak se kvůli němu cítíme. Měli jsme strach, že by se cítil ještě 
mocnější, kdyby to viděl. Ztracená vůle tu toho má hodně, ale než abych to 
vyjmenovával, raději vás nechám podívat se, jak se to později projeví. 

 
Všichni jsme měli strach, že nám Lucifer říká něco, co nemůžeme 
ignorovat, ale chtěli jsme se k tomu dostat později, až nebude nablízku. 

 
Pak jsme se k němu zachovali netrpělivě a dali mu najevo, že byl propuštěn. 

 
Řekli jsme Velkým obloukovým andělům, že si nemyslíme, že Lucifer je 
skutečně jedním z nich, a že ho mají ignorovat a že až zjistíme, jaké je jeho 
správné místo, dosadíme ho na něj. Řekli jsme Luciferovi, že nemá 
vnucovat svou společnost žádným duchům, kteří ho nechtějí mít nablízku. 

 
Lucifer Nás přiměl, abychom před ním popřeli Naše city, což mu dalo 
pocit, že je mocnější než My, a přesto nebylo špatné, že jsme to udělali. I 
My jsme měli tento strach, proč bychom jinak zapírali Naše city? Nyní vím, 
že to bylo proto, že jsme tyto pocity popírali už v Nás samotných, že je 
Lucifer dokonce dokázal takto odrážet před Námi. Již v Našem nitru část 
Nás cítila, že se Lucifer mýlí, a přesto, 



zčásti jsme se obávali, že to, co Lucifer říká, je správné. 
Protože jsme neměli 
pohnout tyto pocity v sobě, nemohli jsme je pohnout před ním. To jsem se 
však musel naučit, tehdy jsem to nevěděl. Musel jsem se to naučit tím, že 
jsem později viděl, jak Matka pokračuje a snaží se před sebou pohybovat 
svými pocity. 

 
Lucifera a uvidíte, že ji vůbec nepřijal. 

 
Luciferova muka musím přiblížit v jiné knize, protože dlouho mučil Matku, 
posilován jejím strachem a pocitem viny, že je zodpovědná za vše, co je ve 
Stvoření špatné, včetně toho, že povolala Formu k životu. Matka pak měla 
noční můry s vidinami toho, jak s ní Lucifer chce zacházet, kvůli nimž se na 
něj téměř nemohla podívat. 

 
Pokračovali jsme k Malým obloukovým andělům a zjistili jsme víceméně 
totéž. 

 
Od Srdce se toho hodně naučili a také se kolem nich potloukalo několik 
duchů, kteří do jejich řádu zřejmě nepatřili. Bylo jich jen pár, ale byl z nich 
cítit výrazný pocit, který nebyl stejný jako u Andělů Malého oblouku. 
Andělé Malého oblouku je neměli rádi, ale usilovně se snažili nedat to 
najevo. 

 
Pocit viny jim říkal, že není láskyplné nemít rád druhé. Protože jsem 
Luciferovi řekl, aby nechal Velké obloukové anděly na pokoji, Malí 
obloukoví andělé doufali, že i za ně vyřeším jejich problémy tím, že řeknu 
těmto duchům, kteří se k nim nehodí, aby odešli. Menší obloukoví andělé 
nechávali tyto duchy poflakovat se kolem, protože tito duchové tvrdili, že 
nemají kam jít. Andělé Menšího oblouku nechtěli, aby byli bez domova, ale 
doufali, že se jich ujmeme a najdeme jim jiný domov Zpočátku se nezdálo, 
že by bylo příliš těžké najít těmto duchům jiné místo, protože jsme se zatím 
nepodívali na příliš mnoho řádů duchů. Jistě bychom jim mohli někde najít 
domov nebo jim ho vytvořit. Malým obloukovým andělům se velmi ulevilo. 

 
Malí obloukoví andělé Nám položili několik otázek, na které jim Srdce 
neodpovědělo. Chtěli vědět, zda je Forma důležitá, nebo ne. I 



jim řekl, že musí vidět, jakou má věc podobu, aby věděli, co to je. Mýlil 
jsem se a je třeba s tím hned pohnout. Neuvědomil jsem si, že se snažím 
přikládat formě v rovnováze věcí větší význam, než jaký ve skutečnosti má, 
protože jsem se bál, že Lucifer vyslovil mé tajné pocity vůči formě. Dávání 
formy bylo jen jednou z pravomocí Otce projevu a ani On neměl pocit, že 
by se formě muselo přikládat tolik důležitosti. Cítil, že se nad něj povyšuji, 
a přesto chtěl Mé uznání a chtěl mezi námi harmonii, takže Mi neodporoval. 

 
Ve Stvoření došlo k záměně formy a podstaty, která se nyní musí posunout. 
To, že má něco správnou formu, ještě neznamená, že je to tím, čím se to zdá 
být. Mnoho duchů se tímto nedorozuměním nechalo vést jako beránci na 
porážku a já jsem dlouho pociťoval velký smutek a vinu za to, co se zde 
dostalo do Ztracené vůle, protože se za celou tu dobu nepohnula. 

 
Místo toho si mnoho lidí vyčítalo, že nejsou dostatečně milující, místo aby 
si uvědomili, že jsou v pasti forem, které jejich lásku nepřijímají. 

 
Malí obloukoví andělé byli dětštější než všichni duchové, které jsme dosud 
objevili, a bylo pro Mne obzvlášť bolestné sledovat, jak trpí tímto 
nedorozuměním kvůli své dětské hravosti a nevinnosti. Záměna formy a 
podstaty také dala Ztracené vůli více, než jsme si zde uvědomovali, z toho, 
že jsme usoudili, že není láskyplné chovat se k druhým způsobem, jakým 
byste sami nechtěli, aby se k vám chovali. Forma toho, jak se s druhými 
zacházelo, se stala důležitější než její podstata. Pocit viny také způsobil, že 
duchové přehlíželi, jak se s nimi zachází, ve prospěch toho, jak se chovají k 
druhým. Tento pocit viny začal u Malých obloukových andělů, protože 
nechtěli z žádného ducha udělat bezdomovce jen proto, že se jim nelíbilo, 
že je mají kolem sebe. Zmatek v podobě a esenci, který jsem jim dal, pak 
Malým obloukovým andělům ještě více ztížil orientaci v tom, jak mají 
postupovat. Toto nedorozumění mělo vliv i na všechny ostatní duchy. 

 
"Čiň druhým, jak chceš, aby oni činili tobě" se naplňuje častěji ve formě 
než v podstatě. Většina lidí si ani nedovolí všimnout, jaký je v tom rozdíl. 
Většina lidí si myslí, že když oni mají nějaké pochopení, měli by i ostatní 
přijmout stejnou formu jeho naplňování. 



které mají. Příklad: Jak často, když máte touhu něco mít, dáváte to někomu 
jinému jako dárek, místo abyste mu dali to, co by skutečně chtěl mít? Pocit 
viny to ještě zkomplikoval tím, že lidem říká, že je neláskyplné dát 
upřímnou zpětnou vazbu, pokud to znamená říci, že se jim gesto líbí, ale 
nelíbí se jim to, co dostali. Objevilo se mnoho obav, že nemít rád to, co 
někdo udělal, znamená, že dotyčného nemáte rádi. Spíše než aby to tak 
cítila, se většina lidí snažila přehlédnout formu, například dar, a ocenit 
podstatu jako láskyplné gesto. Aby se láska projevila, musí se forma a 
podstata sladit. Pokud jedno popíráte, druhé se nemůže rozvinout. 

 
V té době jsem měl před sebou ještě dlouhou cestu k pochopení toho, co 
jsem právě řekl, a ani jsem nevěděl, že jsem to ještě nepochopil. Nyní vím, 
že forma má své správné místo spolu se vším ostatním, ale musel jsem ji 
popřít, abych se dozvěděl, co se stane, když není v souladu s podstatou. 
Mám k formě pochopení, které mi dosud nebylo sděleno, ale bude sděleno 
až v poslední knize této série, protože není správné ho předkládat nyní. 
Musím vám nejprve říci, čím forma prošla, abyste byli připraveni pochopit 
formu takovou, jaká je. 

 
Menší obloukoví andělé se nemýlí, když mají nyní na Zemi ztracenou vůli, 
protože se také potřebovali naučit lekci o formě, ale nyní musí umožnit, aby 
se nedorozumění zahojila. 

 
Malí obloukoví andělé také potřebují vědět, že to byla jejich vlastní 
Ztracená vůle, kterou tehdy nechtěli mít ve své blízkosti, a že to byla jejich 
vlastní Ztracená vůle, které se obávají, že se tak dávno stali bezdomovci. 
Potřebují nechat všechny své pocity, aby se nad tím pohnuly, a zároveň se 
zbavit pocitu viny tím, že pochopí, že nebylo špatné, že od nich tehdy tato 
Ztracená vůle odešla. Tato Ztracená vůle se tehdy nemohla sladit s Anděly 
Menšího oblouku a potřebovala prožít zkušenosti, které měla, aby se 
naučila, co se potřebovala naučit. 
Toto tvrzení nemá znamenat, že veškerá emocionální bolest, kterou člověk 
utrpěl při prožitcích, se vyčistí tím, že mu jednoduše řekneme, co je to 
porozumění. 

 
Emoce musí být ponechány v pohybu, dokud nejsou připraveny přijmout 
pochopení, aniž by bylo nutné jakkoli tlačit na to, aby se zbavily bolesti. 



než jsou emoce připraveny pustit bolest. Hluboká podmíněnost vyžaduje 
opakované emocionální uvolnění u stejných problémů. Obnovení ztracené 
vůle znamená ještě větší emoční uvolnění, protože esence ztracené vůle, 
která se k vám vrací, musí projít jakýmkoli procesem, aby dohnala 
pochopení, které zbytek z vás získával, zatímco byla ztracená. 

 
Andělé Menšího oblouku nejsou jediní, kdo potřeboval lekce o formě; my 
všichni jsme je potřebovali, ale Andělé Menšího oblouku měli největší pocit 
viny, že si dovolují cítit podstatu ve formě, a obávali se, že je to odsuzující 
a že to jde proti Božímu přání, když si dovolují rozpoznat nemilující 
podstatu ve formě, o které jim pocit viny říkal, že je milující. Zanechali 
jsme anděly Menšího oblouku ve stavu zmatku, aniž bychom si uvědomili 
plný rozsah toho, co jsme jim způsobili, a pokračovali jsme k andělům. 



PRVNÍ POKUSY O POMOC ANDĚLŮM 
 
 
Když jsme se dostali k andělům, zjistili jsme, že už si nejsou jisti, do jakého 
řádu patří. Měli v tom ještě větší zmatek, než když jsem se je předtím snažil 
usměrnit. Měli pocit viny, který jim říkal, že mají příliš mnoho světla ve 
srovnání s některými jinými duchy, které jsem manifestoval po nich. Báli 
se, že těmto duchům světlo zadržovali, aby ho měli pro sebe. Měli původní 
pocit viny, který jim říkal, že vůbec není správné oddělovat světlo od 
temnoty. Báli se, že si vzali své světlo na úkor všeho ostatního, co vypadalo 
temněji než oni. 

 
Andělé se objevili v pozici, která se blížila Manifestovaným duchům, a 
přece jimi nebyli. Měli pozici Božství přecházejícího do manifestace a 
nebyli si jisti, zda jsou Božstvím, nebo Manifestovanými duchy. Andělé 
byli přechodní a měli potíže se snahou být zároveň Božstvím i 
Projevovanými duchy. Řekl jsem jim, že musí pochopit, že v sobě mají obě 
tyto skutečnosti, ale ve skutečnosti nejsou oběma; jsou sami sebou a 
vynořili se za účelem, který nemohou naplnit, pokud jsou sami smíšení. 

 
Při pohledu na ně jsem jasněji viděl, jak se do toho zamotali.Nechápali, kdo 
jsou. Měli božskou energii, která potřebovala vyjít do projevu, a přesto 
sami nebyli projevenými duchy. Museli udržovat křehkou rovnováhu a 
potřebovali znát mnoho věcí, aby ji zvládli. Nyní měli touhu pochopit o 
sobě více, ale cítil jsem, že musím nejprve urovnat jejich prolínání. 

 
Andělé stejného řádu se spojovali, stejně jako andělé různých řádů. V 
nemnoha případech se stalo, že se smíšené kusy jako by tvořily jednu 
bytost, všechny trvaly na tom, že jsou původním kusem a že to ostatní musí 
odejít. Mnohé z kousků, které byly smíchány dohromady, nebyly 
dostatečně sladěné, aby mohly dělat něco jiného než 



hádat se o tom, jak postupovat. Zmatky, které jim Lucifer způsobil, situaci 
ještě zhoršovaly. 

 
Požádal jsem je, aby cítili, které části se zdají být na svém správném místě, 
abychom mohli pomoci ostatním částem, které nejsou doma, najít jejich 
vlastní správné místo. Andělé řekli, že Lucifer jim řekl, že je špatné cítit, 
protože to vede k upřednostňování jedné věci před druhou. Tehdy jsem 
viděl, že to, co jsem vnímal jako hádky mezi nimi, chtěli, abych vnímal 
jako teoretické spory. Nechtěli připustit, že ve skutečnosti mají neshody, 
protože jim vina říkala, že neshody znamenají, že mají preference. 
Od samého počátku si andělé tajně mysleli, že jsou Mými oblíbenci, a to 
jim otevřelo dveře k tomu, aby jim pocit viny řekl, že je špatné dávat 
přednost jedné věci před druhou. Když Lucifer vyslovil to, co jim říkala 
jejich vlastní vina, uvěřili, že má pravdu, protože vyslovil to, co se báli 
vyslovit, a protože Jeho světlo vypadalo tak jasně. 

 
Andělé ztotožňovali jas světla s Boží přítomností a dlouho si to pletli. 
Většina učitelů na Zemi, kteří byli anděly, způsobila tento zmatek těm, 
které učili. Ti, kteří mají tento zmatek, si nyní musí uvědomit, že milující 
přítomnost je Boží přítomnost, ať už má jakoukoli podobu. 

 
Měl jsem na krku práci, kterou nebylo snadné zvládnout. Andělé měli 
mnoho zmatků, které jim umožnily, aby se zapletli, a tytéž zmatky jim 
nedovolovaly, aby se srovnali. Měli touhu, abych jim pomohl, ale byli tak 
zmatení v tom, co je pochopení a co nepochopení, že si nebyli jisti tím, co 
se s nimi snažím udělat. Měli strach, že na některých místech má pravdu 
Lucifer a na některých místech mám pravdu Já, a oni si nebyli jisti, co je 
které. 

 
Andělé měli strach, že se vůbec projeví, a mnozí se chtěli tohoto strachu 
zbavit tím, že se semknou do velkého klubka. Mnozí se tak cítili méně 
vystrašení a ti, kteří se nebáli méně, byli alespoň rozptýleni od svého 
strachu. 



Chtěli tuto obavu popřít a trvali na tom, že pokud mají stejnou hmotu 
světla, nezáleží na tom, jak je uspořádána. 

 
Mnozí z nich se obávali, že není správné být anděly, protože to cítili jako 
omezení, které nepředpokládali. Mysleli si, že mít bílé světlo znamená, že 
jsou neomezení. Poté, co se objevili projevení duchové a andělé k nim 
začali vycházet, měli pocit, že jsou omezeni tím, že nemají hlubší barvy a 
větší hustotu, jako měli ostatní. Andělé měli pocit, že jejich podoby nejsou 
dostatečně vyhraněné a že jsou ve srovnání s Projevovanými duchy příliš 
plátěné. Začali ztotožňovat své plstnaté, bílé a neurčité aspekty se slabostí. 

 
Mnozí z nich si začali přát, aby byli projevenými duchy, a ne anděly. Touha 
proměnit se v něco jiného, než čím byli, určitě hrála roli při jejich míchání. 
Nyní jsem viděl, že v sobě mají dokonce kousky Manifestovaných duchů a 
že v Manifestovaných duchách zanechali i kousky sebe. 

 
Andělé měli vinu, hněv a strach, které zde nechtěli přijmout, a aniž by je 
přijali, nemohli přijmout to, co jsem cítil k tomu, co udělali. Obávali se, že 
tím chci říci, že nemají mít sexuální vztahy, což vnímali jako to, co dělali, 
když se spojili Měli také pocity, které chtěli popřít, že se spojili s některými 
projevenými duchy. Nyní se styděli a zadržovali v sobě spoustu vyděšeného 
smutku, že udělali chybu, kterou nelze napravit. Báli se, že se zapletli 
způsobem, který už nikdy nepůjde napravit. 

 
Vzhledem k tomu, jak dlouho trvalo, než se Andělé dostali do stavu, kdy se 
mohou srovnat, to z tohoto pohledu rozhodně vypadalo, že to nikdy nebude. 
Mnozí z Andělů používají slovo "nikdy" poměrně často, když vynášejí 
soudy, a jejich emoce často působí, jako by se nikdy nic nezlepšilo, když 
jsou rozrušení. 

 
Andělé musí pochopit, že není možné se přes problém přenést, pokud si 
nepřiznají, co je skutečným problémem. Andělé skrývají 



své problémy tak dlouho, že mnozí z nich budou muset trochu zapátrat, aby 
znovu zjistili, co je vlastně trápí. Jedním z hlavních problémů andělů je 
strach, který zakrývají spoustou racionalizací a zlostného obviňování 
druhých. andělé si své zlostné obviňování racionalizují jako oprávněné 
vzhledem k neschopnosti druhých pochopit složitou a hlubokou realitu, v 
níž se vědomí andělů pohybuje. Andělé si musí odpustit, že soudili proti 
svému strachu a že soudili, že si nevedli dobře, když přijali rodičovskou roli 
u projevených duchů, zatímco se ve skutečnosti báli, že sami jsou ve vztahu 
ke Mně ještě dětmi. 

 
U andělů je problémem popírání. Všichni chtěli trvat na tom, že jsou mi 
rovnější než cokoli jiného, a proto nikdy nebyli skutečnými dětmi. Nyní se 
mají co učit, pokud jsou konečně připraveni to přijmout. Mám anděly velice 
rád a oni musí pochopit, že není špatné, že vůči Mně chovali odpor, který se 
nyní musí zahojit. 

 
Pozornost, kterou jsem andělům zpočátku věnoval, byla proto, že ji 
potřebovali, a protože mě fascinovalo, co mohou nabídnout. Andělé pak 
uvěřili, že jim dávám přednost dokonce před Matkou. Měli strach, že to 
není nějakým způsobem správné, a jejich strach otevřel dveře k pocitu viny. 
Jejich pocit viny jim pak přitáhl trest, který jako by říkal: "Bůh nemá rád, 
když si nějací duchové myslí, že jsou jeho oblíbenci, a zacházení, kterého 
se vám teď dostane, vám dá poznat, jak moc jste se mýlili, a přesvědčí vás, 
že nejste Božími oblíbenci." A tak se stalo. Andělé si tento rozsudek drželi 
proti sobě a velmi těžce nesli trest, který jim zde vina udělila. Mají před 
sebou spoustu léčení bolesti. 

 
Andělé se na tuto cestu vydali už tehdy. Nechtěl jsem, aby po ní museli jít, 
ale nemohl jsem je zastavit, ať jsem se snažil sebevíc. Andělé se obávali, že 
moje neschopnost pomoci znamená, že nejsem adekvátní Bůh, že je 
nemiluji nebo že je opravdu nemiluji tak, jak by chtěli. 

 
Jejich hněv i strach byly popřeny a andělé musí pochopit, že není špatné 
nechat tyto pocity nyní pohnout. Andělé mají mnoho pocitů, o kterých si 
nedovolili vědět, že je mají. Přesun 



to, co lze rozpoznat v tom, co jsem již uvedl, otevře andělům cestu k tomu, 
aby se mohli připojit ke zbytku toho, co jim mám říci později. 

 
V současné době je tolik potřebných informací, že musím v každé knize 
věnovat každému trochu a nezdržovat se příliš dlouho u žádného pořadí 
duchů. Až se opravdu pohnete s tím, co vám teď říkám, dostanete víc. Plně 
jsem si uvědomil, že to, co dávám, je správné množství ve správný čas. V 
minulosti jsem měla pocit viny, že jsem nedostatečná a nedokážu duchům 
poskytnout dostatek. Nyní vím, že duchové mají sami za sebe určitou 
zodpovědnost, kterou jsem si tehdy nepřipouštěla. Duchové to nyní musí 
chápat také hlouběji než v minulosti, jinak nebude léčení o nic účinnější než 
minulé snahy. Rychlost ducha při vstřebávání informací nelze popírat, ale 
duchové toužící po projevené existenci musí pochopit, co to znamená. Duch 
musí najít způsoby, jak to sdělit vůli, která je tak ztracená, že ani neví, co 
právě čtete, a to se musí dít za přítomnosti lásky. Nedostatečné přijetí 
zdánlivé pomalosti Vůle není láskyplným přijetím jejích potřeb, ale 
láskyplné přijetí hněvu na Vůli musí být dáno také. Když váš hněv vyvolá 
ve vás strach nebo vyvolá v někom ve vaší blízkosti strach a vina je v tomto 
vzorci rozpoznána, někam se dostanete, protože ztracená Vůle se velmi bojí 
hněvu Ducha vůči ní. 



NĚKTERÉ POZNATKY, KTERÉ SERAFÍNI A CHERUBÍNI 
NYNÍ POTŘEBUJÍ. 

 
Když jsem přešel k Cherubínům a Serafínům, zdálo se, že tyto dva 
duchovní řády mají jen malé nebo žádné potíže. Zdálo se, že mezi sebou 
našli rovnováhu a že v tomto spojenectví našli mnoho sil. 

 
Měli již vysoce vyvinutou schopnost přežít a učinit ze života umělecky 
tvořivou a zábavnou událost. 

 
Cherubíni a Serafíni mají na Zemi spoustu ztracené vůle, kterou je třeba 
nyní uzdravit. Jejich zkušenost na Zemi systematicky zničila většinu jejich 
radosti ze života. Zdá se, že postupem času stále více pohasínají a jsou 
zlomení. Podařilo se jim udržet si tzv. magické síly déle než většině 
ostatních duchů na Zemi, protože na začátku měli větší rovnováhu, ale nyní 
jsou velmi roztříštění a jejich cesta k uzdravení může ostatním, kteří nejsou 
jejich konstituce, připadat velmi děsivá. Ve všem, co dělají, je přítomna 
živelnost, která se projevuje i v popření, které zažili. 

 
Trápil mě pocit viny, pokud jde o tyto duchy. I když neměli skutečné 
problémy, když jsme je poprvé kontrolovali, viděl jsem, že tito duchové to 
budou mít velmi těžké. 

 
Tito duchové Nás velmi potěšili, když se vynořili, a měli také pocit viny, že 
by mohli být Našimi oblíbenci, zejména s ohledem na to, co viděli při 
mimořádných událostech Duhových duchů. Cherubíni a Serafíni si mysleli, 
že skutečně upoutali Naši pozornost. Měli v sobě pýchu, kterou do své 
Ztracené vůle zapřeli jako nevhodnou. Tato pýcha věřila, že jsou skutečně 
nadřazení, ale že není vhodné to dávat najevo. K této pýše jsem přispíval i 
já, protože jsem měl pocity, že je miluji více než některé jiné, a nemyslel 
jsem si, že je správné dát to najevo. Ztracená vůle těchto duchů se 
inkarnovala jako původní obyvatelé Země. V místech, kde byly původní 
národy z velké části vyhlazeny, a já zde mluvím převážně o indiánech, se 
Serafíni a Cherubíni museli často převtělit do 



formy lidí, kteří převzali jejich půdu, aby na ní mohli být i nadále přítomni. 
 
Dramatický úbytek indiánské populace, včetně Mexika, Střední a Jižní 
Ameriky, nedovolil podstatě Cherubínů a Serafínů udržet si dostatečnou 
sílu v podobách, které dříve tolik milovali, i když někteří si své indiánské 
podoby zachovali. Ti, kteří se vtělili do podob těch, kteří si je podmanili, 
tak učinili částečně proto, že neměli k dispozici jinou podobu, a částečně 
proto, že se chtěli pokusit milovat svého nepřítele a pomoci svým 
nepřátelům, aby je milovali a vážili si jich. Ve svém životním stylu si vždy 
zachovávali touhu po barevnosti a dramatičnosti a často skončili jako 
vyděděnci mezi národy, které se snažili otevřít svým způsobům. 

 
Cherubíni a Serafíni mají vinu, kterou popírají a která je příčinou jejich 
problémů. Měli vinu, která jim říkala, že není správné, aby se cítili být 
Mými oblíbenci, a trestali se podle toho, jak moc se domnívali, že jsou 
oblíbení. Měli také vinu, která jim od počátku říkala, že od nich nebylo 
správné mít ze všeho víc než ostatní duchové. 

 
Tito duchové měli také pocit viny, že se jim daří lépe než jejich okolí. Pocit 
viny jim říkal, že je nesprávné myslet si, že jejich štěstí má nějaký důvod a 
že jejich den přijde. Obávali se také, že si nedokážou udržet rovnováhu, 
pokud ti kolem nich neustále vyvažují sami sebe. Kladli si otázku: "Proč se 
nám daří o tolik lépe než ostatním?". Měli pocit, že se jim daří dobře, 
protože mají lepší pochopení pro život v projevené existenci. 

 
Jejich neuvědomovaná vina jim říkala, že je to pošetilá pýcha. Pocit, že si 
vedou lépe než ostatní duchové kolem nich, pak dal Cherubínům a 
Serafínům pocit, že jedou na pád, a ten se jim dostavil, protože se nemohli 
zbavit pocitu, že se to stane. Odháněli tyto pocity a mysleli si, že je to 
řešení, ale Ztracená vůle jim přesto přinesla svůj odraz. 



Tito duchové musí pochopit, že existuje mnoho důvodů, proč ztratili mnoho 
svých schopností. Pocit viny jim říkal, že není správné být tím, čím jsou, a 
oni byli zranitelní vůči pocitu viny, protože někde uvnitř sebe věděli, že si 
řekli o více moci, než jim skutečně náleží. To, co hledají, je sebepřijetí. vina 
a obviňování, pýcha a stud jsou nerovnováhy kolem hledání sebepřijetí. 
Tito duchové se obávali, že jedou na pád a že dříve nebo později, ať udělají 
cokoli, přijde velký vyrovnávač. Čím déle žili ve stavu milosti, tím více se 
obávali, že se k nim zvrat přiblíží. Pocit viny jim také říkal, že dříve či 
později budou za svůj pocit nadřazenosti potrestáni. 
Strach nebyl v jejich duchovních řádech respektovanou emocí, a tak strach 
popírali a tento pocit se vynořoval jako jakýsi fatalistický systém víry, který 
je v mnoha případech nakonec vedl k obětavému přístupu k Bohu či bohům, 
za něž mě v různých dobách považovali. Čím více získával pocit viny u 
Cherubínů a Serafínů, tím více se obávali, že jsem je původně miloval, 
protože Mi dělali radost, a že Mi musí dělat radost i nadále, jinak je nebudu 
milovat. Tím, že si neuvědomovali, jak do svých životů vtahují trestající 
události, se mnozí obávali, že se Mi znelíbili. Báli se, že je trestám za to, že 
se odvážili věřit, že jsou oblíbení nebo nadřazení. Tito duchové potřebují 
pochopit, že je miluji bez ohledu na to, co dělají. 

 
Cherubíni a Serafíni se také obávali, že se dopustili hříchu, když při svém 
vzniku zapřeli Srdce, a to je vedlo k mnoha obětem zahrnujícím vyřezávání 
a/nebo pojídání srdcí. Já jsem tyto oběti nevyžadoval ani nechtěl, ale jejich 
vlastní nerozpoznaná vina si myslela, že ano. Mnohokrát, když si mysleli, 
že Mě slyší, byl to místo toho hlas jejich vlastní viny. Než budou moci 
přijmout projevené Srdce, musí se smířit s tím, že se objevilo, aby 
vyrovnalo polaritu muže a ženy. To je totéž, co jsem udělal Já, a je to pro ně 
správné. Na začátku Srdce skutečně nepopírali, a přesto se báli, že ano. 
Neseslal jsem Serafínům ani Cherubínům trest a oni nemusí platit za hříchy, 
protože žádné nespáchali. Netoužím po tom, aby se zapojovali do 
jakýchkoli obětí, a rád bych, aby si uvědomili, že vina je důvodem veškeré 
jejich bolesti a obětí. 



Opravdu bych si přál, aby Mě tentokrát Cherubíni a Serafíni vyslyšeli a 
přijali Mou pomoc V minulosti pro Mě bylo velmi těžké jim pomoci, 
protože stejně jako mnozí jiní popírali pocity, o kterých jsem zde mluvil, a 
nedovolili Mi, abych se tímto problémem zabýval. Dokud nebudou přijaty 
skutečné pocity, nelze dosáhnout skutečného uzdravení. 

 
Tito duchové mají také další přesvědčení, které je třeba nyní změnit: 
přesvědčení, že utrpení zvyšuje duchovní sílu. Ve skutečnosti utrpení 
zvyšuje jejich ztracenou vůli.I když se může zdát, že někteří z nich tímto 
způsobem získávají sílu, popírání, které je s tím spojeno, zde zvýšilo 
fragmentaci, až se některá ztracená vůle Cherubínů a Serafínů stala velmi 
zlomenou a prázdnou a již není pohyblivou vůlí. Ztráta vibrační síly je zde 
dalším důvodem ztráty síly. Někteří věří, že je popření posiluje, protože 
stlačuje jejich vibrace, až se cítí jako skála. Přirovnávají to k síle. Jiní si 
uvědomují, že popírání snižuje jejich schopnost cítit, a pocity ztotožnili se 
slabostí. 

 
Moje vlastní nerozpoznaná vina také dala těmto duchům větší moc, než 
jakou byli ve skutečnosti připraveni zvládnout, když se objevili. Vina byla 
důvodem, proč Matka dala těmto duchům tolik svých schopností. Cítila, že 
je nevyužívá tak dobře, jak by toho tito duchové byli schopni. I já jsem zde 
měl pocit viny, protože jsem si ještě neuvědomoval, že na projevené duchy 
tlačím více světla a moci, než jsou ve skutečnosti schopni zvládnout, ve 
snaze zajistit, abych je nezkracoval, abych si zachoval své postavení Boha. 
Můj strach a pocit viny z toho, že se cítím připoután k roli být Bohem, pro 
Mne ve skutečnosti vytvářel odraz, který mi byl schopen dát mnohem větší 
výzvu pro Mé postavení, než jakou bych jinak měl, a přesto jsem si dlouho 
neuvědomoval, jak Můj vlastní strach z toho, že bych neměl být Bohem, 
vytváří odraz, který jako by mi ukazoval, že bych neměl být Bohem. 

 
Na počátku bylo mnoho velmi mocných Cherubínů a Serafínů, kteří žili 
dlouhou dobu na zemi jako čarodějové a mágové a dali mi pocítit, že možná 
budu muset ustoupit ve prospěch jich. Někteří z nich dokonce přiznali, že 
by rádi převzali Mé místo. 



Nyní jsem to u Sebe vyrovnal, ale zpočátku ode Mne tito duchové obdrželi 
velké množství esence, kterou neměli mít, a já jsem ji musel v rámci 
zdejšího léčebného procesu vzít zpět. Toto odebrání esence cherubínům a 
serafínům také přispělo k tomu, že časem ztratili své schopnosti. Pomáhal 
jsem také Matce všeho a Otci manifestace získat zpět esenci, kterou vydali 
neprávem. 

 
Mnozí z mocných cherubínů a serafínů měli strach z moci, strach ze své 
moci a strach, že by ji mohli zneužít. Tyto obavy pramenily převážně z 
toho, že měli více moci, než bylo správné, a nebylo jim to příjemné. Jejich 
strach z moci způsoboval, že se ji snažili ovládat, místo aby ji nechali 
přirozeně plynout. Odsuzování moci a blokování jejich Vůle v kombinaci s 
popíráním těchto vzorců je chytalo do stále větších dogmat a stále 
rigidnějších obřadů, které ve skutečnosti jejich moc dále snižovaly. 

 
Jejich záměrem bylo zajistit, aby své schopnosti používali bezpečným a 
vyváženým způsobem, ale bez odstranění základních obav a zmatků byl 
tento přístup odsouzen k neúspěchu. Forma moci musí být v souladu s její 
podstatou. Uzdravení zde vyžaduje uvolnění starých přesvědčení týkajících 
se moci a její role na Zemi. Je čas, aby se uvolnilo mnoho starých 
přesvědčení a aby obřady dostaly nové formy. Uzdravení zde a obnovení 
ztracených sil bude muset vycházet z očištění od popírání, které bylo 
drženo po dlouhou dobu. 

 
Vzal jsem zpět síly, které neměly být vydány, ale stále existuje mnoho sil, 
které tito duchové mohou právem mít, pokud nyní přijmou roli, kterou musí 
hrát jejich vlastní Vůle při přitahování těchto sil k nim a při jejich řízení. 
Cherubíni a Serafíni musí toužit po tom, aby tyto síly opět měli, pokud je 
chtějí získat zpět, a také se nesmí snažit ovládat síly, kterým nerozumějí, 
tím, že budou lidem, kteří tyto síly mají, klást omezení. Sladění ducha a 
vůle automaticky řídí moc spravedlivě. Forma, kterou musí mít obřady v 
budoucnu, je forma odpovídající danému okamžiku a situaci. Vyjasnění ve 
Vůli umožní, aby to bylo cítit. Na pověry je třeba nahlížet a chápat, čím 
jsou. 



 

Mnozí Cherubíni a Serafíni se budou snažit trvat na tom, že mají stále dost 
moci a že o tuto radu nestojí, ale vím také, že je mnoho těch, kteří chápou, 
co nyní říkám, a kteří vidí, že to říkám z lásky. Strach z toho, že ztráta moci 
mohla být důsledkem nečistoty při používání nebo zneužívání moci, je třeba 
vyléčit. Mnozí Cherubíni a Serafíni dali smrti a vině moc, aby je zničila, 
protože cítili, že se mýlí v tom, čím jsou, a že se mýlí v tom, že mají 
velikost, sílu, hojnost, krásu a moc. 

 
Rozumíme tomu tak, že zneužití a zneužití moci není možné, pokud mají 
zúčastněné osoby dobré úmysly. Je zde zapotřebí odpuštění sobě samému a 
pochopení, že si musí dát prostor k učení. Často druhým ponechávají široký 
prostor pro chyby a jsou na sebe velmi přísní. Říkali, že to byla tolerantní a 
statečná cesta, ale Ztracená vůle zde drží vztek a zuřivost kvůli zacházení, 
kterého se jí dostalo. 

 
Když se tento hněv a zuřivost pokoušely pohnout, byly v odmítavém stavu 
a Cherubíni a Serafíni nerozpoznali tento pohyb jako své vlastní odmítnuté 
emoce. Mysleli si, že jsem to na ně seslal jako trest za to, že se Mi znelíbili, 
zatímco ve skutečnosti to byla jejich vlastní popřená esence vůle, která se je 
snažila přimět, aby rozpoznali, co popírali. 

 
Obvykle tito duchové reagovali tak, že se domnívali, že se musí ještě více 
potrestat za to, že se mi znelíbili. 

 
Trest zahrnoval bolest, o které si mysleli, že ji musí statečně snášet. Snášet 
ji statečně znamenalo popírat reakci své vůle na léčbu, kterou si 
způsobovali, a to zvyšovalo jejich ztracenou vůli. Zvyšující se Ztracená 
vůle zvyšovala podstatu ve stavu popření, že jejich vina směřuje proti nim. 

 
Ničivé přírodní katastrofy, které Cherubíni a Serafíni zažili, byly jejich 
vlastní odepřenou esencí Vůle, kterou na Zemi seslali ti, kdo věřili, že je to 
nejlepší místo, kam ji umístit. Vrátila se zpět na 



těchto duchů, protože je to jejich vlastní podstata vůle a musí být přijata a 
uzdravena. Nelze se jí zbavit. 

 
Cherubíni a Serafíni musí přijmout emoce, které v minulosti odmítali a 
popírali, a umožnit jim, aby se nyní pohnuly. Mají sílu pohybovat zemí, 
kterou lze využít pozitivním způsobem, a tato síla je nyní potřebná. 
Odsudky, že se v minulosti mýlili, když manipulovali s přírodou, je třeba 
nyní uvolnit spolu s pochopením, že slovo "manipulovat" bylo slovem, 
které soud použil. Manipulace nebyla tím, co se zde dělo, ale nejasné a 
popírané emoce ve Vůli způsobovaly, že používání síly těmito duchy 
nabývalo podob, které se zdály být nesprávné. Uzdravení popřené Vůle 
přinese rovnováhu formy. Přijetí toho, co skutečně cítí, jim umožní 
používat jejich síly tak, jak je právě teď třeba. 

 
Vina se však musí stáhnout zpět, aby nepřivolávala tresty na ty, kdo mají 
moc nebo svou moc používají. Aby se mohla vrátit zpět, musí být uznána za 
to, čím je. Vina musí být nahrazena sebepřijetím. Když se vina podílela na 
tom, že duchové měli pocit, že se mýlili, když měli moc, kterou měli, a že 
se mýlili, když ji používali tak, jak chtěli, přitahovala vina k těmto duchům 
trest. Přesvědčení, že je špatné a sobecké používat moc k dosažení 
výsledků, které chcete mít, je odsudek, který udržuje strach z nelásky viny. 
Toto přesvědčení je třeba nyní uvolnit. Tento úsudek uvedl poměrně velkou 
část moci do stavu popření, kdy jednala podle pokynů, které jí úsudky 
dávaly. Tuto moc je třeba získat zpět a ti, kdo ji potřebují získat, to musí 
udělat tajně, protože ti, kdo mají tuto moc neprávem, mají zlé úmysly a 
sobecké motivy a nechtějí ji vrátit. Tuto moc lze získat zpět, pokud máte 
pochopení pro to, jak to udělat. Toto pochopení vám bude dáno v průběhu 
našeho jednání. Prozatím vás provádění toho, co vám již bylo řečeno, 
připraví na další krok. 

 
Nejenže si Cherubíni a Serafíni musí uvědomit, že se na ně příroda sesypala 
kvůli jejich vlastnímu nepochopení, ale ze stejných důvodů na ně zaútočili i 
jiní lidé. Není možné, aby na vás útočil někdo jiný, pokud nemáte rádi sami 
sebe. Pocit viny a popírání tyto útoky posílily. Vina není milující 
přítomnost. Vina jim řekla. 



musí mít úctu k ostatním, ať už si ji zaslouží, nebo ne. Pocit viny jim říká, 
že by neměli mít sex, pokud nejsou připraveni za něj zaplatit tím, že budou 
mít hodně dětí. Lidé, kteří se nechali zmást pocitem viny, si musí odpustit, 
že se dopustili nedorozumění, které je učinilo zranitelnými vůči pocitu viny, 
protože hledali lásku. Místo viny je nyní třeba najít lásku. Hřích je 
záležitostí úmyslu. Pokud je záměrem být milující, pak se hřích netýká. 



NĚKTERÉ POZNATKY O KARMĚ DUHOVÝCH DUCHŮ 
 
Duhové duchy jsme našli ve stavu podobném zmatku jako anděly. Smíchali 
se dohromady, ale místo toho, aby byli většinou bílé světlo smíchané 
dohromady a zůstali většinou bílým světlem, měli barvy, které se smíchaly 
Duhoví duchové vytvořili mnoho nových barev a některé z nich vypadaly 
dobře. Většina z nich vypadala jako malířská paleta poté, co někdo smíchal 
všechny barvy dohromady, až vznikla tma, která nedovoluje nic rozpoznat. 

 
Museli jsme postupovat popořadě, ale informace uvedu najednou, protože 
nám všichni řekli totéž. 

 
Duhoví duchové se snažili přijmout bílé světlo od andělů. 

 
Také se snažili smíchat dohromady, aby získali všechny barvy a proměnili 
se v bílé světelné duchy. Jejich úsilí mělo opačný účinek; čím více se 
snažili vytvořit bílé světlo, tím více tmavli. 

 
Nechápali jsme proč. Zkoušel jsem všechno, abych to napravil, a přesto 
aury Duhových duchů až na výjimky vypadaly stále jako ošklivě 
pohmožděné. 

 
Léčení musí vědět proč. Duhoví duchové měli nedostatek sebepřijetí, který 
je motivoval. Bez ohledu na to, jak se snažili, aby jejich světlo bylo bílé, 
místo toho světlo ztráceli. Nedokázali světlo přijmout a udržet, protože 
světlo je láska a oni sami sebe nemilovali. V mnoha ohledech se nenáviděli 
a chtěli mě obviňovat z toho, že se neobjevují správně. Všichni nám říkali, 
že nebyli správně vychováni a že byli při svém vynoření všichni zkráceni. 

 
"Kdybys nám dal to, co jsme měli mít, byli bychom všichni bílí jako 
duchové, kterým věnuješ tolik času a pozornosti. Náš domov by tam byl 
také, kdybys nás miloval tak, jako miluješ je. Místo toho jsou naše domovy 
takové malé světelné koule tady v temnotě, jako kdyby 



jsme vyvržené děti, které spí v oddělené části domu od ostatních." 
 
Obávali jsme se, že jsme se k Duhovým duchům zachovali špatně, a 
nevěděli jsme, že to byla Naše vina, která jim umožnila, aby se na Nás 
projevovali. 

 
Tehdy jsme si mysleli, že jen potvrzují nejistotu, kterou jsme měli ohledně 
jejich objevení, a vypadalo to, že mají pravdu. 

 
Tehdy jsme jim poskytli stejný příspěvek, jaký potřebují nyní, ale tehdy 
jsme měli vinu, kterou jsme si neuvědomovali, a Náš strach z toho brzdil 
schopnost Duhových duchů přijmout Nás. Řekli jsme jim, že se musí 
přijmout takoví, jací jsou, a že je milujeme takové, jací jsou. 

 
"Ani nevíš, jak jsme nad tebou žasli, když jsme se dívali na duhu, kterou jsi 
vytvořil, když ses poprvé objevil. Mysleli jsme si, že je to ten nejkrásnější 
doplněk Stvoření, jaký mohl být vytvořen." Řekli jsme jim to. 

 
"Lucifer nám dal pocítit, že jsi nám dal pozici koberce, po kterém všichni 
chodí do Božství a z něj. Tušíme, že má pravdu, protože jsi nás přešel a 
nezastavil ses, abys nám věnoval pozornost, kterou potřebujeme a chceme," 
odpověděli. 

 
Měli jsme pocit, že jsme vůči těmto slovům zranitelní, ale necítili jsme, že 
by měl Lucifer pravdu, protože jsme věděli, že je příliš milujeme na to, 
abychom je považovali jen za něco, co můžeme přejít. 

 
Nemohl jsem jim hned odpovědět, protože ve mně se ozval hlas: "Možná to 
tak je. Pokud chceš, aby se přijali takoví, jací jsou, neříkej jim, že jsou víc, 
než jsou, protože pak je nepřijímáš takové, jací jsou. Nesnižuj jejich úroveň. 

 
Všechno ve stvoření má své místo." Věděl jsem, že Nám nějak dali 
průchod, a nevěděl jsem, co to znamená. 



Když jsem Duhovým duchům odpověděl, měli k Mé odpovědi nedůvěru, 
protože měli pocit, že mi trvalo příliš dlouho, než jsem s ní přišel. Tehdy 
jsem jim řekl to, co jim říkám nyní. 

 
"Máte své specializace, máte aspekty Mého světla, které je nyní třeba 
rozvíjet. Duchové Bílého světla mají přehled a vy jste specialisté, kteří se 
mohou zaměřit na oblasti Mého světla a rozvíjet vše, co v nich je." 

 
Duhoví duchové z toho měli podezření, jako by se chystali odvést kus práce 
pro božstvo. 

 
"Myslel jsem, že jste si to vybrali sami," řekl jsem jim tehdy. 

 
"Zjistili jsme, že jsme barvy. Nevěděli jsme, co to znamená, ale teď, když 
jsme viděli, co ještě existuje, chceme víc než to, co máme. Nechceme být 
občany druhé kategorie a mít pocit, že ostatní vidí a vědí víc než my. 
Chceme mít pocit, že můžeme vědět všechno, co chceme vědět." 

 
Teď už vím, že Duhoví duchové měli všechno, co potřebovali, ale tehdy 
jsem si nebyl jistý. Tehdy jsem měl strach, že jsem si chtěl užívat jejich 
barevného světla víc než oni a že jsem je možná nutil k rozštěpení světla, 
které nechtěli mít. Vyzval jsem Srdce, aby nyní přišlo a pomohlo mi v tom. 

 
Srdce se okamžitě objevilo před Nimi všemi a řeklo, že je připraveno 
přijmout všechny duchy, kteří k Němu nyní chtějí přijít, a že jim dá lásku, 
kterou potřebují, aby mohli přijmout světlo, které chtějí mít. 

 
Duhoví duchové neměli na Srdce takovou odezvu, jakou jsme si mysleli, že 
budou mít. Mysleli jsme si, že Nás žádají, abychom s nimi dali věci do 
pořádku tak, jak si přejí, a že Srdce jim nyní nabízí, aby to udělalo tím, že 
jim přinese svou přítomnost, neboť ta byla v době jejich vzniku soustředěna 
v Božství. 



Duhoví duchové reagovali s nedůvěrou k Srdci. Měli podezření, že se k nim 
chová povýšeně a nějakým rafinovaným způsobem jim nabízí, že jim něco 
dá, a pak říká, že to nemohou dostat, protože to nemohou přijmout. Duhoví 
duchové se obávali, že nemohou zvýšit své bílé světlo, protože se jim 
nepodařilo uspět v dřívějších pokusech o jeho přijetí od andělů. Nelíbilo se 
jim, jak se cítí v blízkosti Srdce, protože Srdce bylo připraveno je milovat a 
oni nebyli připraveni milovat sami sebe. Duhoví duchové měli mnoho 
pocitů, které se v nich musely pohnout, než se mohli otevřít přijetí Srdce 
lásky. 

 
Duhoví duchové měli pocit viny za to, jak se objevili, který jim nedával 
najevo, že je to v pořádku. Báli se, že v Nás reagovali na něco, co nebylo 
přijatelné ani pro Nás, protože jsme se kvůli tomu pohádali, a to přímo 
uprostřed jejich vynořování. Cítili mnoho pocitů, o nichž se báli, že je 
nemohou přednést Nám, protože jsme se těchto pocitů dotkli během Naší 
hádky a rozhodli jsme se, že popírání těchto pocitů je jediný způsob, jak si 
můžeme zachovat vzájemnou lásku. Chtěli se zbavit pocitu viny tím, že 
budou obviňovat druhé. 

 
Později předložím všechny pocity, které byly tak dlouho drženy ve stavu 
popírání, ale nejprve je třeba provést léčebnou práci s pocity, které byly 
tehdy nejvíce přítomné a stále ovlivňují duchy, kteří tak dlouho drželi 
nepochopení kolem těchto pocitů. 

 
Duhoví duchové mají i nadále pocit, že byli zkráceni na svých právech, a to 
způsobuje, že se chovají tak, že to pro ostatní vypadá, jako by se na ně 
někdo zlobil. Mají také Ztracenou vůli, která si chtěla vzít to, co podle nich 
nedostala. Touha brát prošla celou cestou od toho, aby se druzí cítili natolik 
provinile, že jim dali víc, než jim chtěli dát, přes podvádění druhých, 
vychytralost způsoby, kvůli nimž se druzí cítili podvedeni, až k otevřené 
zlodějně a křivárnám. 

 
Duhoví duchové měli vždycky talent vyvolávat v ostatních pocit viny. 

 
Sami mají tolik viny, že je pro ně snadné poznat, jak vina působí na druhé. 
Duhoví duchové mají mnoho vin, které je třeba nyní odstranit, a já bych rád 
uvedl některé z jejich nejrozšířenějších vzorců. 



Když jsem se v minulosti mnohokrát snažil Duhovým duchům tyto 
informace předat, báli se je přijmout, protože si mysleli, že to znamená, že 
je nemám rád. Pocity pod pocitem viny se musí pohnout, protože pocity 
musí vinu odsunout. Pocit viny nemá vědomí, aby se sám od sebe pohnul 
ven. Pokud pocity, které nevibrovaly, protože je vina držela dole, začnou 
vibrovat, protože osoba nyní pocity přijímá, prostor, který vina zabírala, je 
pak zaplněn těmito pocity a vina musí odejít. viny, které se nyní musí 
odstěhovat, jsou většinou viny kolem pocitů, které Duhové duše měly, takže 
společná diskuse o vině a pocitech je nejlepší způsob, jak těmto 
pochopením dát průchod. 

 
Duhoví duchové pociťovali závist vůči duchům, o nichž si mysleli, že mají 
menší problémy než oni, a přesto byli jen zřídka schopni pochopit, co 
ostatní skutečně prožívají, protože byli zahleděni do svých vlastních 
problémů. 
Duhoví duchové se nyní obávají, že na Zemi nemají domov, a pokud ho 
chtějí mít, budou o něj muset bojovat nebo zažít, že jim bude neochotně 
poskytnut. Dokonce i když si navzájem něco dávali, často se k tomu stavěli 
odmítavě, protože Ztracená vůle se bála, že by už nemuselo být nic, takže si 
musí držet to, co mají. Snažili se starat o to, co mají, a neviděli, že by si 
ostatní vážili věcí, které mají oni. Z tohoto důvodu byli obviňováni ze 
shromažďování. 

 
Duhoví duchové mají ve svých příkazech zmatek ohledně postavení a věku, 
který je třeba nyní také zmínit. Měli vznik v postupném střídání barev a 
měli vznik dvou linií duchů. První linie šla dolů skrze duhu a měla s sebou 
více bílého než zlatého světla. Druhá linie se vracela duhou nahoru a měla 
více zlatého světla než bílého. Důvodem je to, že se u duhových duchů 
nejprve objevila jejich polarita Ducha a poté polarita Vůle. Vynořili se 
polarizovaní podobně jako Serafíni a Cherubíni s tím rozdílem, že Duhoví 
duchové nikdy nepřijali svou polaritu Vůle tak, jako Serafíni přijali 
Cherubíny. Je to proto, že kolem jejich vynoření nebylo tolik přijetí pro 
pocity, jako tomu bylo při dřívějších vynořeních. 



 

Duhoví duchové měli při svém vzniku větší vinu než ostatní duchové a od 
té doby s ní trpí. 

 
Když jsme dorazili k Duhovým duchům, už se mezi sebou začali hádat, kdo 
má lepší pozici. Cítili se odstrčeni od božstva a tvrdili, že se jim nelíbí 
domovy, které jsme pro ně vytvořili. Nikdy se do těchto domovů nevydali, 
aby zjistili, zda se jim líbí, nebo ne. Když jsme je tentokrát navštívili, řekli 
Nám, že Božství je nejlepší domov a že tam chtějí žít. 

 
Milovali jsme planety, které jsme jim otevřeli, a divili jsme se, proč se tam 
nikdy nevydali, aby zjistili, co jsme tam vytvořili. Každou planetu jsme 
stvořili jinou, ale všechny měly určité společné rysy. Každá planeta měla 
atmosféru, která umožňovala duchům, aby sami vibrovali, a každá měla 
světlo, které duchy vyživovalo tak, jak potřebovali a jak to měli nejraději. 
Některé byly opálovější a pastelovější, zatímco jiné byly živější a 
stabilnější; některé měly větší přirozenost než jiné, některé měly více zvířat 
než jiné, ale všechny měly pocity samotných duchů. Nemohli jsme Duhové 
duchy přesvědčit, aby Nám uvěřili, že jejich domovy jsou svým způsobem 
stejně nádherné jako domovy andělů a že potřebují domovy, které jsou jiné 
než andělské, aby se mohli realizovat a být šťastní. 

 
Ztracená vůle duhových duchů ještě nepřijala své pravé místo jako místo, 
kde by chtěla být. Od chvíle, kdy se vynořily, bloudí. Bloudí po vnitřních i 
vnějších rovinách. Zvládli astrální cestování a ti, kteří nezůstali na Zemi, 
zvládli cestování vesmírem. 

 
Duhoví duchové přišli na Zemi kdysi dávno ve velkém počtu a většina z 
nich po nějaké době odešla, stejně jako odešla z každého jiného místa, kam 
přišli. 

 
Duhoví duchové po sobě při odchodu zanechali mnoho lidí, protože mnozí 
ztratili sílu odejít. Většina Duhových duchů, kteří zůstali, pocházela z 
polarity Vůle. Jejich magnetická povaha se stala příliš 



zapleteny do magnetického energetického pole Země, aby mohly odejít 
spolu s ostatními. 

 
Ti, kteří odjížděli, byli velmi smutní. Měli pocit, že jsou opuštěni na místě, 
které pro ně není vhodné. Cítili vinu za to, že měli magnetickou energii, 
která nemohla odejít s ostatními. 

 
Nyní se duchové, kteří byli tak dlouho pryč, začali opět zdržovat v blízkosti 
Země. Mnozí se s nimi pokoušeli navázat kontakt. Přišli si pro ty, které tu 
zanechali, ale byli pryč tak dlouho, že většina zdejších Duhových duchů 
rezignovala na slib, který tito duchové před dlouhou dobou dali, že se pro 
ně vrátí, až najdou svůj pravý domov. Duhoví duchové, kteří zůstali tak 
dlouho na Zemi, se snažili sami sobě namluvit, že není správné doufat v 
lepší život než ten, který mají přímo tady na Zemi, ale stejně si nemohli 
pomoci a doufali v něj. 

 
Vedle vzorů putování v podobě cikánů, cirkusových a karnevalových lidí, 
potulných minstrelů a kouzelníků tvořili velkou část ztracené vůle 
duhových duchů na zemi Židé. Ti měli odedávna přání být vyvoleni, být 
odsud vyzdviženi a odvedeni domů na Sion. Jejich vina za to způsobila, že 
byli znovu a znovu trestáni velmi nelaskavými způsoby. 

 
Židovský národ dal ostatním pocit, že Židé nemohou přijmout jiné způsoby 
života, protože mají lepší. Svůj strach z méněcennosti zakryli nádechem 
nadřazenosti a nedostatek sebepřijetí, který je s celou touto duhovou 
záležitostí spojen. 

 
Duchovní vzor si vyžádal trest, který je stáhl do nejnižších realit, jež jsou na 
Zemi k dispozici. Vydali se ve jménu lásky, ale byla to vina, které se 
vydali. To, co vina způsobuje svým obětem, není láskyplný pocit ani hezký 
pohled. 

 
V prožitcích mnoha Duhových duchů na Zemi je obrovské množství emocí, 
které se musí přesunout. 



Duhoví duchové nikdy nenašli zemi, která by jim skutečně patřila, protože 
Země není jejich planetou a oni nikdy nepřijali svůj pravý domov. 

 
Vždycky mezi sebou bojovali o to, kdo má ve vztahu ke Mně lepší 
postavení. Duhovým duchům stála v cestě pýcha, soutěživost a nedostatek 
sebepřijetí. Když se objevili, měli všichni jasné a krásné barvy, ale dlouho 
jim to nevydrželo. 

 
Téměř okamžitě se začali snažit vypadat jinak, než byli. Jejich nedostatek 
sebepřijetí vytvořil kolem nich realitu, která je nepřijímala. Duchové čelí 
svému vlastnímu odrazu, ať už si to uvědomují, nebo ne. Duchové, kteří 
nepřijímají sami sebe, budou projevovat okolí, které je také nepřijímá. 

 
Židé se považovali za oběti, protože duchové, jejichž zapírání se drželi, 
nechtěli převzít odpovědnost sami za sebe. Duhoví duchové chtěli od 
počátku vinit Boha ze svých potíží a později tuto vinu rozšířili i na anděly, 
protože je v Boží nepřítomnosti dostatečně nevychovávali. Postupem času 
Duhoví duchové obviňovali každého, kdo jim nedal to, co chtěli mít. 

 
Někteří Duhoví duchové se nyní inkarnovali do jiných vzorů, ale v 
minulosti prožilo mnoho Duhových duchů mnoho svých životů v židovské 
kultuře. To je třeba pochopit, abychom porozuměli karmě, které čelí, ať už 
jsou v současnosti inkarnováni do židovské podoby, nebo ne. Všichni 
dlouho snili o nádherném domově pro sebe, který není na Zemi. Nežádám 
je, aby se tohoto snu nyní vzdali, ale chtěl bych, aby se vzdali pocitu viny, 
který jim říkal, že se tam buď nikdy nedostanou, nebo musí zaplatit 
strašlivou cenu, aby se tam dostali. Chtěl bych také, aby přestali věřit, že 
musí zemřít, aby mohli opustit Zemi. 

 
Duhoví duchové musí pochopit, že není špatné, že byli tak dlouho ztraceni. 
Měli příliš mnoho zmatků na to, aby věděli, co je pro ně domov, dokud je to 
nenaučí spousta zkušeností. Musí také pochopit, že nebylo špatné, že se 
vynořili tak, jak se vynořili. Na 



Duhové duše musí pochopit, že druh orgasmu, který je vyvolal, není špatný 
jen proto, že se nepodobal těm, které se odehrály předtím. Potřebují také 
pochopit, že Otec projevu je právoplatnou součástí Stvoření a že jsem měl 
sex ve Svém Těle pouze za přítomnosti Svého Ducha, když se objevily. 
Tehdy jsem plně neuznával projevenou podobu jako součást Sebe, ale nyní 
ji uznávám. 

 
Veškeré podmínky, které v této souvislosti přijali, se nyní musí posunout. 
Byli považováni za příliš materialistické, protože vina způsobila, že se 
jejich láska k formě zhmotnila ve stavu popření. Ani jejich sexuální život 
neměl takovou podobu, jakou by si přáli, protože jim pocit viny říkal, že 
forma, na kterou reagují, je špatná. Pocit viny a staré popírané emoce se zde 
musí přesunout a světlo Ducha musí vstoupit jako nikdy předtím. 

 
Duhoví duchové mají sexuální vinu, která je hluboce zakořeněná v 
náboženských argumentech, jež dokonce zahrnují pravidla o tom, jaké 
polohy jsou vhodné pro milování. Jejich sexuální vina souvisí s tím, co se s 
Námi dělo, když se vynořili. Když měli tolik viny z toho, co se jim líbilo 
nejvíce, snažili se to sami sobě odepřít ve snaze neopakovat to, co považují 
za svůj prvotní hřích. Chlípný zájem o sex není špatný, pokud k němu máte 
přítomnou lásku. Pocit viny, který měli kvůli Srdci, Duhovým duchům 
nikdy nedovolil uvěřit, že láska a sex mohou jít skutečně dohromady. 
Koneckonců, kde bylo Srdce, když se vynořili? Mojžíš jim hodně odrážel 
jejich vinu a dal Židům mnohem více zákonů, než je uvedeno v moderní 
Bibli. Zvláště bych si přál, aby skončila obřízka, která ve skutečnosti nebyla 
ani tak otázkou zdraví, jako spíše pocitu viny, díky němuž měli Duhoví 
duchové pocit, že musí udělat něco, co sníží jejich citlivost, a tedy i zájem o 
sex. Obřízka i zdravotní problémy s genitáliemi jsou symptomy stejného 
druhu viny. 

 
To, že jsme při vzniku Stvoření nerozuměli všemu, co se stalo, neznamená, 
že k pochopení nemůže dojít později. Nedostatek pochopení neznamená, že 
to, co se stalo, bylo špatné. V době vzniku Duhových duchů jsme se museli 
řídit svými instinkty. Ukázalo se, že naše instinkty byly správné, ale tehdy 
jsme nevěděli, jestli. 



měli pravdu, nebo se mýlili. Od té doby jsme se naučili, že když máme chuť 
něco udělat, není to špatně, i když lekce, kterou z toho dostaneme, je hořká. 
Čím více se toho učíme, tím méně hořké lekce musí být. Když jsme se 
vynořili z Duhových duchů, měli jsme spoustu pocitů popírání, a ty se teď 
hojí těžko, ale není to nemožné. 

 
Staré pocity se sem prostě musí přesunout, aby mohly získat nové 
pochopení. Láska zde skutečně byla přítomna ve všech našich pocitech, jen 
jsme si to neuvědomovali, protože jsme se v některých oblastech báli 
důvěřovat sami sobě. Ztracená vůle nyní potřebuje vědět, že v této knize 
nebude možné dát vše, co potřebuje vědět právě teď. Pokud se Ztracená 
vůle uzdraví tím, co zde bylo dáno, dostane Ztracená vůle více, až to bude 
potřebovat. 

 
Polarita vůle Duhových duchů se nemýlí, když cítí takovou nedůvěru ke své 
polaritě Ducha. Polarita Vůle byla popírána téměř od samého počátku. 
Když se Duhoví duchové objevovali, ztracená Vůle již rostla kvůli popírání 
v polaritě Ducha. 

 
Řada Duhových duchů, která měla více bílého světla, si myslela, že jim 
jsem více nakloněn. Tato linie Duhových duchů má více sexuální viny než 
polarita Vůle, protože kolem Vůle, která Nás vedla do manifestace, bylo 
méně souladu než kolem Ducha, který Nás vedl zpět domů. Polarita Ducha 
Duhových duchů se snažila říci, že se nevynořili jako první. 

 
Dlouho trvali na tom, že se skutečně objevili v jemných orgasmech. Když 
jsme Duhové duchy požádali, aby se vydali na místo svého vynoření, 
snažila se polarita Duchů Duhy shluknout na místě, které považovali za 
nejlepší. Všichni se snažili jít na místo, kde se vynořili fialoví duchové. 

 
Všichni věřili, že je to nejlepší místo. Duhoví duchové považovali toto 
místo vynoření za místo, které je mi nejblíže, a proto je to nejlepší pozice. 
Dokonce se navzájem strkali a přetlačovali ve snaze dostat se tam do 
sestavy. Neměli chuť si navzájem pomáhat, aby se dostali na místo, protože 
nemohli přijmout místa, která měli. Nemají už žádné sebe 



přijetí v jejich ztracené vůli než tehdy. Nyní musí jít za svou Vůlí a pomoci 
jim přesunout tyto staré pocity. 

 
Duhoví duchové měli pocit, že stísněnost je součástí života. Také se jim 
nelíbilo, že by někdo jiný mohl získat pozici, o které si myslí, že je lepší 
než jejich vlastní. 

 
Nyní je čas uvědomit si, že všechny barvy v sobě mají Boží lásku, pokud se 
duchové dokáží přijmout natolik, aby nechali světlo vniknout dovnitř. Chci 
nyní poskytnout několik dalších poznatků o tom, jak duhoví duchové ztratili 
tolik svých barev. 

 
Lucifer řekl Duhovým duchům, že se objevili příliš pozdě na to, aby získali 
celé spektrum světla, a že se budou muset spokojit s tím, co získali. Lucifer 
také Duhovým duchům řekl, že andělé mají v Božství přednostní zacházení, 
o kterém Duhoví duchové ani nevěděli. Řekl jim, že je tam více světla, než 
kdy viděli. 

 
Také jim řekl, že se mi nelíbí, jak se objevili, a že si myslím, že jsou dotěrní 
a objevili se příliš rychle. Řekl jim, že Matce se nelíbilo, že jich je tolik, a 
že se o ně od začátku nechtěla starat, protože by jí to narušovalo sexuální 
život. 

 
Duhoví duchové jim tehdy strachem a pocitem viny říkali, že Bůh chce, aby 
zpomalili, drželi se zpátky a snížili svůj počet. Všichni si mysleli, že dám 
přednost těm, kteří mají nejvíce světla, a že je nevyřadím. Souboj o pozici 
zahrnoval nejen snahu, aby jejich místo vzniku vypadalo tak, že je Mi 
nejblíže, ale zapojila se nyní i jejich touha přijmout více světla. 

 
Ti, kteří přijali nejvíce světla, si mysleli, že mají největší šanci být Mnou 
obdařeni. Fialoví a modří si mysleli, že se vynořili blíže ke Mně než ostatní 
barvy, a věřili, že díky tomu jsou lepší. 



Fialoví a modří, kteří se vynořili s bílým světlem, začali mít pocit, že jsou 
nejstarší, nejmoudřejší a nejlepší ze všech Duhových duchů, protože se 
vynořili jako první, a proto jsou nejoblíbenější. Jejich Vůli, která měla zlaté 
světlo, se nelíbilo, že mají být v pozadí za nimi. Když fialoví a modří 
nechtěli ustoupit žádné z ostatních barev, začali se všichni přetahovat o 
pozice kolem zelených duchů. 

 
Možná vám pomůže představit si duhové duchy jako čakry mého těla. Když 
Srdce vzdalo snahu přimět Duhové duchy, aby Ho přijali, a vrátilo se k 
andělům, Duhoví duchové to pochopili tak, že mají problém s přijímáním 
světla a že jejich vlastní Srdce není ani dost dobré na to, aby přijalo Boží 
Srdce. Řekli svým vlastním duchům zeleného srdce, aby se vzdálili, protože 
neměli to, co bylo třeba k tomu, aby nechali Boží Srdce zůstat u nich 
přítomné, jako to udělal se Srdcem Andělů. Řekli také svým srdečním 
duchům, že všichni museli přijmout Srdce skrze ně, a tak je srdce 
Duhových duchů všechny zklamalo. To byl způsob, jak všem ostatním 
barvám říci, že problémem je zelená, aby nemuseli čelit vlastním obavám o 
sebe sama. 

 
Žlutí duchové se pak snažili vytlačit na místo zelených. Žlutý řekl, že 
zelený by nemusel být vůbec potřeba, protože zelený by se dal vyrobit na 
místě, kdyby se žlutý mohl dostat vedle modrého. To se oranžovému 
nelíbilo, protože oranžový měl pocit, že bude vyřazen jako další, pokud 
červená řekne, že se nastěhuje vedle žluté. Oranžová se snažila bránit tím, 
že se obrátila na červenou a řekla, že červená způsobila hádku, kterou Bůh 
měl během jejich vynoření. Oranžový řekl červenému, že je to příliš horké a 
že by se červení duchové měli vrátit, než vyvolají další vášně a další boje v 
už tak problematické situaci. Oranžový řekl červenému, že to není 
přijatelné, protože už ukázal, jakou má energii. Oranžový si tajně myslel, že 
pokud červený odejde, bude fialový vyřazen. Modří duchové za to měli 
oranžovou rádi, protože modrá začala mít pocit, že je skutečnou barvou a 
fialová ne. Modrá pak prohlásila, že je opravdu tou správnou barvou, která 
má vést al rozkazy. 

 
Modří duchové, kteří měli bílé světlo, měli pocit, že se dostali na vrchol, 
aniž by se museli snažit.Chápali to jako vrozenou převahu, o které nebylo 
sporu. Tito duchové měli větší důvěru v 



než kterýkoli jiný řád Duhových duchů. Tito duchové se nikdy 
neinkarnovali jako Židé. Vždy se inkarnovali v jakékoliv podobě, kterou 
považovali za oblíbenou ve společnostech, v nichž se rozhodli žít. Modří 
duchové, kteří mají zlato, se často cítili být magnetizováni, aby se 
inkarnovali v blízkosti svých modrých duchovních polarit, ale nedařilo se 
jim tak dobře jako modrobílým, protože nikdy nevěřili, že jsou plně hodni 
postavení, o které jejich duchové usilovali. 

 
Celá druhá linie Duhových duchů, která měla více zlatého světla než první 
linie, se původně objevila s jasnějšími barvami než první linie, ale začala je 
ztrácet, když první linie řekla, že jsou lepší, protože jsou pastelovější jako 
andělé. Druhá linie se bránila tím, že na Anděly zaútočila. Polarita Vůle 
duhových duchů obvinila Anděly, že jsou moudří a nemají žádnou 
skutečnou podstatu. Polarita Vůle Duhových duchů měla také více 
definované formy. Když se zdálo, že je forma napadána, poskytli odvetu, že 
nikdo jiný nemá odvahu se definovat. Říkali, že všichni ostatní rádi kolísají, 
mění se a mísí dohromady, protože se všichni bojí sami sebe. Říkali, že 
nedostatek podstaty a definice je slabost, nikoli ctnost. 

 
Matce se líbil postoj Vůle duhových duchů, protože se jí nelíbilo, že na ni 
někdo všechno svádí. Konečně tu byli nějací Duchové vůle, kteří se 
neomlouvali a necítili se provinile, jako to dělal Čtvrtý řád andělů. Byla tak 
ráda, že vidí nějakou přítomnost Vůle, která říká svůj vlastní názor a má v 
tom trochu kuráže, že si nedovolila vidět, jak se ve skutečnosti brání, aby 
zakryla svůj strach z toho, že jsou nejméně preferovaní ze všech duchů. 

 
Polarita vůle duhových duchů byla od samého počátku odsuzována za to, že 
si vzala za vzor Matku. Všichni duchové si mysleli, že upřednostňuji ty, 
kteří se vydali po Mně, a že mám ve Stvoření mocenské postavení. Všichni 
nabyli dojmu, že nemiluji Matku tak, jako miluji děti, které si vzaly příklad 
ze Mne. Proto panovala obava, že děti, které si vzaly příklad z Matky, jsou 
Mnou nejméně oblíbené, a to i po Matce. 



Když se Matka vyslovila pro přítomnost vůle, měli duchové, kteří mě 
následovali, jistý strach, že je Matka odmítne. Obrana na každé straně se 
začala projevovat jako rostoucí tendence popírat důležitost druhé strany. V 
době, kdy se to dostalo až na dno linie, která byla vyhodnocena jako 
polarita Vůle duhových duchů v barvách žluté, oranžové a červené, přijali 
tito duchové tolik odsudků a popírání a měli tolik viny na sobě, že začali 
vypadat dost temně a nepříjemně rozmazaně. 

 
Přál jsem si, aby všechny barvy přijaly samy sebe a zářily tak, jako když se 
objevily poprvé, ale zdálo se, že tady nemohu nic dělat. Barvy, které se 
považovaly za nadřazené ostatním, se shlukovaly dohromady a snažily se 
zajistit, aby pro ostatní barvy nebylo místo, kam by se mohly protlačit. 
Nechtěli přijmout ani jednoho malého ducha, protože se všichni báli, že i 
jeden by se pak snažil uvolnit místo ostatním svého druhu. Nejvíce se báli 
červení duchové, že bych je mohl zlikvidovat, kdybych se opravdu rozhodl, 
že jich je příliš mnoho. 

 
Duhoví duchové mezi sebou uzavřeli dohodu, že budou držet pohromadě 
kvůli vzájemné obraně a přežití, i kdyby měli zajít do krajnosti a odstrčit 
ostatní z cesty. Než aby pár červených přežilo díky tomu, že se schovají 
mezi fialové, rozhodli se červení, že raději vytlačí všechny fialové, pokud 
to půjde. Chtěli se držet pohromadě, protože se cítili nejvíce ohroženi. 
Červení duchové později cítili vinu, že se tak přede Mnou zachovali, ale 
velmi se báli, že nepřežijí, pokud nebudou bojovat o život. Rudí duchové se 
nemýlili, když cítili, že musí bojovat o svůj život, protože jim bylo dáno 
nejvíce odříkání. Někteří se pokoušeli uzavřít spojenectví s fialovými 
poukazem na to, že bez červených fialoví neexistují. 

 
Oranžoví duchové polarity vůle byli dalšími v pořadí, kdo obdržel 
odmítnutí v pořadí Duhových duchů. Byli obviňováni z toho, že jsou 
sexuálně náruživější, než bylo považováno za přitažlivé nebo přijatelné pro 
Ducha. Měli hrdla a jazyky a bylo jim vyčítáno, že se příliš zabývají 
orálními a sexuálními choutkami. 



Zbytek duchů mluvil o červené a oranžové, jako by nepatřili ke zbytku 
skupiny. Tyto dvě barvy byly obviňovány z většiny věcí, které jsou na Zemi 
v lidské povaze odsuzovány. Říkalo se o nich, že jsou od přírody bojovné, 
klanové, nátlakové, vášnivé, smyslné sexuálně intenzivní, orálně nenasytné 
a emocionálně extrémní. 

 
Vztek je u těchto řádů nejvíce popíranou emocí a je také zdrojem jejich 
největší moci. Tito duchové se nyní musí nechat přijmout a přivést svou 
popíranou podstatu do Božího světla. Moji lásku mají déle, než si myslí, ale 
měli těžké začátky, protože jsem se obával, že nevím, jak jim dát světlo, 
které potřebují. Dlouho se snažily přežít samy a já chci, aby se jim nyní 
dostalo pomoci, kterou potřebují. Mají velkou sílu přežít, být fyzicky vitální 
a tvořivě se projevovat, pokud mají dostatek sebepřijetí, aby se dokázaly 
otevřít a přijmout světlo, které potřebují. Vyjádření pocitů, které tehdy 
cítily, když byly tak odsuzovány, je důležitou součástí jejich uzdravení, aby 
se mohly otevřít světlu, které potřebují. 

 
Ostatní barvy sice argumentovaly, ale nepodnikly tolik akcí jako 
ohroženější oranžová a červená. Bez ohledu na to, jak je ostatní barvy 
hodnotily, měla každá barva v sobě důvody věřit, že je nejlepší a 
nejdůležitější. Indigoví duchové během ničeho z toho neřekli vůbec nic a 
cítili se být lepší díky své vyrovnanosti a vnitřní síle. Modří duchové vždy 
věřili, že jsou největšími expresionisty, jací existují. Indigoví duchové vždy 
tiše odmítali sebedůležitost modrých, protože věřili, že modří bez nich 
nejsou nic, co by jim poskytlo vnitřní vzor pro jejich vnější výkon. Fialoví 
duchové vždy tvrdili, že jsou nejlepší, protože dostávají inspiraci přímo ode 
mne a ostatní barvy pouze realizují jejich pokyny. Fialovobílí vždy věřili, 
že se jim dostává více mé osobní pozornosti než ostatním, ale vědomí, že v 
sobě mají červenou, je přimělo k zamyšlení, jak to, že takto projevuji 
Ducha, když nemám rád červenou. 

 
Všichni musí vědět, že miluji červenou; jen jsem nevěděla, jak zvládnout 
pocity, které jsem poprvé měla, když jsem musela důvěřovat vůli a tělu, že 
mě povedou do manifestace, když jsem byla tak zvyklá být průvodcem 
sama. Teď už vím. 



že červení a oranžoví potřebují rozhýbat svůj vztek nad tím, že jim bylo tak 
dlouho odpíráno přijetí na jejich správná místa. Červená a oranžová se 
nemýlí, že mají tak velkou intenzitu, jakou mají, a je nutné, aby ji měli. 
Mají sílu potřebnou k tomu, aby Mě ukotvily v projevu, udržely Mě tam a 
umožnily Mi přežít. Červená má sílu držet otevřený prostor potřebný k 
přežití a oranžová má sílu tvořivě vyplnit tento prostor tím, co je potřeba k 
tomu, abych tam přežil. Tito duchové se stávají bojovnými pouze tehdy, 
když je jejich přežití ohroženo. Vždy cítili, že pokud mají zaútočit na ty, 
kteří ohrožují přežití ostatních, udělají to. Potřebují však pochopit, jak 
důležité je sebepřijetí, aby mohli žít, aniž by na ně ostatní útočili. 

 
Žlutá se nemýlila, když měla ve svém vzoru vzniku veselost slunečního 
svitu. Konečně jsem tyto duchy přiměl, aby Mi naslouchali, ale jejich 
Ztracená vůle stále potřebuje pochopit, že jsou Srdcem Matky. Něco z toho, 
co žlutá cítila, když chtěla vytlačit zelenou, bylo, že jsou také Srdcem a 
nejsou za to uznáni. Srdce Matky je intuitivní centrum, které cítí, co je 
vyvážené jednání pro Matku. Zelená je Srdcem všeho a musí přijímat jak od 
Matky, tak od Otce. Zelená má problémy s udržením své barvy, pokud 
ostatní duchové neudržují své barvy. Zelená je určena k tomu, aby 
vyrovnávala vše ze všech barev a dávala tomu potřebný projev. Duhoví 
duchové musí objevit své vlastní srdce tím, že vyrovnají polaritu Ducha a 
Vůle. Nejprve je třeba provést mnoho léčení, protože barvy byly dlouho 
zakalené a popírané. 

 
K uzdravení musí dojít hned, a ne ho odkládat ve prospěch dalšího trestání 
Duhových duchů za to, že se před Bohem nepovažují za dostatečně hodné 
jen proto, že jsou tím, čím jsou. Pokud jsou Duhoví duchové nyní 
připraveni se uzdravit a začít projevovat své dary namísto jejich popírání, 
mají dary velké krásy, které mohou dát. Poté, co klesli tak hluboko, si 
mnozí z Duhových duchů představují uzdravení jako konečně vyjít na To 
by také nebyla rovnováha. Jakýkoli výkyv kyvadla se vždy znovu vychýlí, 
dokud není nalezena rovnováha. Výkyv nahoru zvýšil vinu a výkyv dolů 
zvýšil obviňování. Ani jedno se zatím nepodařilo. Rovnováha Ducha a Vůle 
je nyní důležitá, protože ani jeden z nich nemůže žít bez druhého a 
harmonie nemůže nikdy 



pokud nejsou v rovnováze v Srdci. Prošel jsem celou cestu nerovnováhy s 
Vůlí a těm, kteří by chtěli Mou pomoc, mohu poskytnout mnohem více 
informací. 

 
Nyní uvádím to, co lze uvést v této první knize o původní příčině. 

 
V době, kdy se objevili Duhoví duchové, jsem jim dával světlo, které jsem 
mohl, a oni přijímali světlo, které mohli přijmout. Nyní je třeba, aby to bylo 
přijato. Vina a obviňování nejsou nutné, ale musí být přesunuty ve Ztracené 
vůli, než bude nalezena léčivá rovnováha. Pod vinou se skrývá strach a 
hrůza a pod vinou hněv a vztek. Dostat vinu a vinu do pohybu znamená 
přijmout tyto emoce, protože popření vytvořilo prostor pro jejich 
přítomnost. 

 
Protože se Duhoví duchové cítili tak provinile, hledali způsob, jak obvinit 
ostatní, aby se pocitu viny zbavili. To se nepodařilo, protože vina a pocit 
viny se od sebe ve skutečnosti neliší. Když vina zajde jedním směrem 
nejdál, kam až může zajít, začne se posouvat zpět jiným směrem. 

 
Ten, kdo tuto přítomnost přijímá, ji vnímá jako vinu, a ten, kdo ji od sebe 
odstrkuje, vnímá její podobu jako vinu, ale samotná vina se nezměnila. 

 
Duhoví duchové se obávali, že je viním z věcí, o nichž jsem zde hovořil, a 
když už tento pocit nemohli déle snášet, snažili se ho přesunout zpět tím, že 
obviňovali Mne. Přítomné popírání Mi nedovolilo řešit jádro problému ani 
zde s Duhovými duchy. Nedokázal jsem ani přimět Duhové duchy, aby Mi 
dovolili urovnat jejich pomíchané barvy. Ačkoli trvali na tom, že jejich 
barvy jsou smíšené tak, jak chtěli, ve skutečnosti se báli, že by se mohlo 
ukázat, že jsou to barvy, které nemám v oblibě, kdyby Mi dovolili, abych je 
srovnal. Nechtěli si tuto obavu ani přiznat pro případ, že by se ukázalo, že 
je správná. 

 
Zjistil jsem, že Lucifer promlouval ke strachu všech duchů tak, že se o něm 
báli znovu mluvit, protože dokázal v duchu vyvolat pocit, že jejich obavy 
jsou správné. Zatímco jsem se snažil pomoci 



Duhoví duchové si vyjasnili svá nedorozumění, otec Manifestace se jim 
snažil pomoci s problémy, které měli s udržením svých forem. Neměl o nic 
větší úspěch než já. 

 
Matka se snažila přimět Duhové duchy, aby přijali svou vůli jako součást 
sebe sama, a měla ještě méně štěstí než já. Všichni Duhoví duchové měli 
strach, že se vynořili špatně, a obviňovali své Vůle, že se přestěhovaly v 
nesprávný čas. Polarita Duchů nechtěla přijmout polaritu Vůle, protože pak 
by museli převzít odpovědnost za pohyb svých Vůlí. Polarita Ducha se 
cítila provinile, že se vynořila v reakci na pocity, které jsem zřejmě nepřijal, 
a měli pocit, že obviňováním své Vůle vypadají pro Mne přijatelněji. Ať 
jsme se snažili jakkoli rozptýlit jejich obavy a urovnat jejich nedorozumění, 
nemohli jsme to tehdy udělat. 

 
Duhoví duchové, stejně jako většina ostatních duchů, budou muset získat 
více zkušeností, než budou schopni pochopit, že si špatně vyložili můj 
záměr. Měl jsem láskyplný záměr, ať už jsem zpočátku všemu, co jsem 
dělal, rozuměl, nebo ne. Duhoví duchové měli milující záměr a My všichni 
jsme měli vinu. V té době jsme si neuvědomovali, že mít vinu je 
neláskyplné. Nevěděli jsme, co se stane v důsledku přítomnosti viny. Měli 
jsme mnoho problémů při projevování Stvoření a máme mnoho problémů, 
které musíme léčit i nyní, ale jsou léčitelné, pokud existuje záměr je léčit. 

 
Odpuštění je velmi důležitou součástí tohoto léčení, protože není možné 
vrátit se zpět a změnit to, co se již stalo, kromě změny způsobu, jakým se k 
tomu stavíme. Na vůli nelze tlačit, aby odpustila dříve, než je skutečně 
připravena, protože odpuštění by nebylo skutečné, ale záměr dosáhnout 
odpuštění může umožnit intenzivní přesun starých emocí, aniž by 
pokračovalo staré nepřátelství. Vůle musí projít celou svou bolestí a pak vše 
odpustit. Odsuzovat Vůli, ať už jakkoli jemně, za to, jak dlouho jí to trvá, 
neznamená poskytnout jí přijetí, které potřebuje. Duch musí na Vůli 
reagovat také svými pocity. Duch má odpovědnost za vyvolání reakce Vůle 
a Duch musí dát Vůli najevo, co cítí k reakci Vůle na ni. Musíte pochopit, 
že to není jednosměrná ulice. 



to vyvážit. Duch nemůže vůli jen kázat a vůle nemůže jen blouznit, aniž by 
jí Duch pomohl pochopit sebe samu. 

 
Lucifer nemá v úmyslu být láskyplný nebo pomoci vůli pochopit sebe sama. 

 
Vyslechnout reakci vůle, když má vinu na Duchu, není snadné, ale vůli je 
třeba přijmout takovou, jakou ji nyní cítíme. Vůle má oprávněný důvod 
obviňovat Ducha, ale musí se od něj odpoutat a odpustit mu, že nevěděl, 
jaký vliv bude mít na Vůli odmítnutí. Musíte pochopit, že zde nejde o 
chování, ale o nedorozumění. Jinými slovy, není důvod odpouštět si za to, 
že jste prožili sexuální orgasmus, který byl největším vzrušením vašeho 
života; důležité je odpustit si za to, že jste usoudili, že způsob, jakým jste 
toho dosáhli, nebyl v Božích očích přijatelný. 

 
Tento jediný rozsudek učinil pro snížení přítomnosti světla na Zemi více 
než jakákoli jiná věc, která se na ní kdy stala. Chápu, že duchovní vůdci si 
mysleli, že sexuální vztahy zvýšily temnotu na Zemi, ale zaměnili formu a 
podstatu a mylně posuzovali formy. Není to akt navazování sexuálních 
vztahů, který zvýšil přítomnost smrti na Zemi; je to akt navazování 
sexuálních vztahů v přítomnosti odříkání, který zvýšil přítomnost smrti na 
Zemi. Sex je nyní třeba přijmout jako to, čím má být: akt lásky, který 
zvyšuje přítomnost světla. Když se vás netýká vina, nemáte možnost mít 
dítě, pokud ho nechcete mít. Nepředpokládejte, že po získání tohoto 
pochopení již nebudete potřebovat antikoncepci. Máte vinu, jinak by vás ani 
nenapadlo, že je možné mít nechtěné dítě. Předstírání, že každé dítě, které 
přijde, je chtěné, také není přesvědčivým důkazem toho, že nemáte vinu. 



NĚKTERÉ ROZSUDKY, KTERÉ JE TŘEBA NYNÍ 
ZVEŘEJNIT 

 
Chci uvést několik příkladů, jak se u některých lidí projevuje sexuální vina 
v jejich životě. Příklady, které použiji, se týkají skupin lidí, které jsou ve 
Spojených státech známé, protože se o nich psalo v médiích. Díky 
medializaci se stali natolik známými, že se z nich mnozí mohou poučit. Než 
o nich začnu hovořit, rád bych uvedl několik soudů, kterých je třeba se nyní 
vzdát. "Odpouštím si, že jsem tak dlouho věřil, že ~~~" je úvodem ke všem 
těmto soudům: 

 
Bůh mi dal přednost před ostatními nebo Bůh dal přednost jiným přede 
mnou. 

 
Mám více světla, než bych měl mít, nebo mám méně světla, než bych měl 
mít. 

 
Dostal(a) jsem více, než jsem měl(a), nebo jsem dostal(a) méně, než jsem 
měl(a). 

 
Objevil jsem se na špatném místě (buď příliš brzy, nebo 

příliš pozdě). Teď už nemám způsob, jak to zahojit. 

Zbývá mi příliš málo esence na to, abych se dal znovu 

dohromady. Nemám žádné vedení, které by mi s tím 

pomohlo. 

Byl jsem opuštěn Bohem, stejně jako všichni ostatní na zemi, nemám 
žádnou možnost odvolání, protože za to mohu jen já sám, nebo za to mohou 
jiní, kterým na mně nezáleží. 

 
Nesnáším, když musím cítit bolest, protože jakmile začne moje skutečná 

bolest, nikdy neskončí. Nenávidím Boha za to, že mi nedal vědět, jak 

bude vypadat vynoření. 



Nenávidím Boha za to, že mě nevychoval tak, abych se vyhnul problémům, 
které mám teď. 



Nenávidím Boha za to, že tu není, když ho potřebuji, nebo nenávidím sám 
sebe, protože jsem Bůh, který tu nebyl pro mě. 

 
Nenávidím Boha za to, že mi neumožnil pochopit, co mě chtěl naučit. 

Nenávidím se za to, že neumím žít tak, jak chci. 

Nenávidím se za to, že nejsem někým jiným, koho bych mohla 

mít raději. Nenávidím všechny ostatní za to, že mi tak málo 

pomáhají. 

Musela jsem se nechat přesvědčit, že není správné mít pocity, které 

mám. Musela jsem se nechat přesvědčit, že se mám obětovat pro 

ostatní. 

Musela jsem se nechat ovlivnit pocitem viny, který mi říkal, že nikdy 
nebudu dost dobrá na to, abych měla, dostala nebo byla tím, co jsem chtěla. 

 
Máte mnoho dalších osobních soudů, ale rád bych, abyste věděli, že tyto 
soudy máte na Zemi všichni společné. I když si myslíte, že tyto soudy 
nemáte, v té či oné podobě je máte. 

 
Na Zemi je mnoho lidí, kteří si myslí, že vina už pro ně není problém, a 
právě pro tyto lidi budu uvádět příklady, které nyní uvedu, i když každý se 
zde může něco naučit. Stejně jako si možná myslíte, že už máte potřebné 
pochopení, musíte se naučit chápat to, co vám říkám, v novém světle. 
Mnohokrát jsem uvedl mnoho pochopení, která nebyla pochopena, jinak 
bych je nemusel uvádět znovu nyní. Je důležité pochopit, co je to skutečné 
osvobození od soudu, a já jsem vám dal informace, které potřebujete, pokud 
se je naučíte používat. 
Než budu pokračovat, rád bych zmínil slovo "uvolnění". Uvolnění pro 
většinu lidí znamená nechat jít nebo se osvobodit, a to je správné. Důležitý 
je způsob, jakým se to děje. Pokud se uvolníte tím, že se zbavíte části sebe 
sama, vůbec jste se neuvolnili; pouze jste se něčeho zbavili. Cokoli, čeho se 
zbavíte, se později vrátí, ať už to bude 



musí změnit svou podobu, nebo ne. Co je vaše, je vaše a nelze se toho 
zbavit. 

 
Nesete za ni odpovědnost a nikdo jiný ji nemůže převzít a vyřešit za vás. 
Ani Ježíš nezemřel za vaše hříchy. Nemůže to za vás udělat on, nemohou to 
za vás udělat léky, nemohou to za vás udělat afirmace, nemůže to za vás 
udělat rozvod, nemůže to za vás udělat potrat. 

 
Zbavení se formy něčeho, co vám v minulosti způsobilo potíže, neznamená, 
že vaše podstata to nebude vytvářet znovu. Někdy se může stát, že zpočátku 
nerozpoznáte nové podoby, které na sebe tato tvorba bere, ale dříve či 
později, pokud máte láskyplný záměr učit se, opakující se vzorce 
rozpoznáte. 

 
Abyste rozpoznali základní úsudky, je třeba se zaměřit na vzorce. 

 
Pokud máte například dlouhou řadu milenců a žádný z nich vám 
neposkytuje potěšení, které hledáte, musíte si uvědomit, že problém je ve 
vaší vlastní sexuální vině, a ne v partnerech. Pokud máte pocit viny, budou 
ho mít i vaši partneři, ale oni nejsou příčinou vašich problémů. Pokud však 
máte takového, kterému můžete důvěřovat, můžete být vzájemným řešením 
jeden pro druhého. Cokoli, co předložíte, vyvolá u vašeho partnera 
komplementární vzorec, pokud v něm bude možné pracovat na uzdravení. 
Pokud se tak nestane, neřešte s danou osobou problém, protože u druhého 
čelíte popření, které jste u sebe dosud nepoznali, a za všechno budete 
obviňováni. 

 
Musíte si uvědomit, že není správné se pouštět do emočního uvolňování jen 
proto, že jste o tom četli. Musíte cítit, že je bezpečné to dělat na místě a ve 
formě, v jaké to hodláte dělat. Uvolnění je záležitostí toho, abyste nechali 
staré vzorce, aby se ve vás pohybovaly a projevily se navenek jako činy, 
když je to třeba. To není totéž jako zbavit se vzorce tím, že ho vystrčíte ven, 
protože právě to v první řadě vytvořilo Ztracenou vůli. Ztracenou vůli je 
nyní třeba uzdravit tím, že ji ti, kdo ji vytlačili, přijmou zpět a uzdraví ji tak, 
aby Ztracená vůle mohla změnit svůj pohled a zvýšit své porozumění. Není 
možné, aby Ztracená vůle pokračovala v podobě 



se dostala mimo duchy, kterým patří. Většina Ztracené vůle se stala ničivě 
temnou, protože byla tak dlouho zbavena světla. Její zoufalství pramení z 
toho, že je ohroženo její přežití. 

 
Světlo je pro život nezbytné, i když Lucifer mnohým říkal, že není a že ho 
nepotřebují. Zahanbil mnoho duchů, aby si mysleli, že jsou jako děti, které 
odmítají být odstaveny, když chtějí nadále přijímat mé světlo, místo aby si 
vytvořily své vlastní. I to je nyní třeba odpustit. Přijímat ode Mne světlo 
není špatné, je to nutné. Pokud nejsem plně přítomen, když se otevíráte v 
orgasmu, nepřijímáte světlo, ale smrt. Máte-li nějakou část sebe, kterou 
nepřijímáte, a to má každý, nejsem plně přítomen. 

 
Znamená to, že se musíte vzdát sexu, dokud se plně neuzdravíte? Bylo by to 
ideální, kdybyste to dokázali, ale jak už jsem řekl, život je otázkou 
rovnováhy. Odmítání spojené s potlačováním sexuální energie by 
neprospívalo uzdravení více než sex v přítomnosti odmítání. Z tohoto 
důvodu jsem se dlouhou dobu cítil nejistý ohledně toho, jak by mohlo dojít 
k uzdravení. Nakonec jsem si uvědomil, že rozhodující je záměr. Pomáhá 
také získání porozumění. Dokud většina lidí věřila, že sex je přivádí do 
pekla, šli dál a pomáhali si na své cestě. 

 
Pokud lidé zjistí, že je v pořádku mít sex v přítomnosti lásky, budou moci 
začít zvyšovat světlo. Získání souladu v té části vašeho já, která stále 
vibruje, je nejdůležitějším prvním krokem. Poté se dostanete k vrstvám 
popírání, které mají připravenost se vám rozvinout, což je další fáze léčení. 
Máte-li záměr léčit, musíte vědět, že není špatné jít rychlostí, která vám 
připadá správná. 
Pokud máte naléhavý pocit, že potřebujete uzdravit, musíte se obrátit na 
strach, který je v pozadí. Naléhavost není špatná, dává vám najevo, že se 
strašně bojíte o své vlastní přežití. Pokud se bojíte o své přežití, máte k 
tomu dobrý důvod, ale tím, že přítomnosti strachu poskytnete uznání a 
přijetí, které potřebuje, a umožníte mu pohyb, posílíte svou schopnost 
přežít, což zase zklidní váš strach. Strach se vám snaží říct, že jste 
nereagovali na své potřeby dostatečně, aby vůle cítila, že jste schopni 



přežít. Naléhavost znamená, že si to nyní uvědomujete, ale když se budete 
hnát za uzdravením, nedovolíte si odpočinout, což potřebujete, a vůle se 
bude stále bát, že nejste citliví ke svým potřebám. Naléhavost má své místo, 
ale nemá nad vámi získat kontrolu na úkor všeho ostatního. 

 
Na druhou stranu, pokud mluvíte o léčení, ale nepřecházíte k věci, máte 
také strach. Musíte jít za strachem a nechat ho, aby se pohnul. Dalším 
důvodem může být pocit viny; možná máte tolik viny, která vám říká, že 
vaše emoce jsou nepřijatelné, nebezpečné, příliš intenzivní, ať už jsou vaše 
soudy vůči nim jakékoliv, že možná budete muset začít tím, že soudy 
rozpoznáte a dáte jim uvolnění nejprve zde. Někteří tomu říkají dát si 
povolení. Tento přístup budete muset doprovodit procítěním svého strachu 
z emočního projevu. 



FRAGMENTACE VTĚLENÁ DO DALŠÍCH GENERACÍ. 
 
Nyní k příkladům generací v Americe: tyto příklady jsem vybral proto, že 
se jim dostalo dostatečné pozornosti veřejnosti, takže je mnozí znají, 
protože se jim dostalo popření, na které je třeba se nyní podívat, a 
nepřekvapivě proto, že jsou inkarnací skupin, které jsem již v této knize 
zmínil. Všichni tito lidé měli popření, které se v jejich rodinách inkarnovalo 
jako děti, a proto chci tyto příklady uvést nyní. 

 
Když se sexuální vztahy odehrávají v přítomnosti odříkání, nemusí se vám 
při narození dítěte dostat ducha, o kterém si myslíte, že se vám dostane. 
Většina dětí narozených z těchto vztahů nejsou skuteční duchové; jsou to 
fragmenty duchů nebo popřená vůle zúčastněných duchů. Mají karmu se 
svými rodiči a mají odrazy, které mohou dávat. To, jak láskyplně či 
neláskyplně jsou odrazy dávány, závisí na úsudcích, které jsou v dané 
situaci drženy, a na množství lásky přítomné v úsudcích. Pokud tyto rodiny 
mají lásku mezi fragmenty a chybí jim jen pochopení, jak zabránit 
fragmentaci, cítí se jako rodinná jednotka úplnější. Pokud chybí láska a 
přijetí vůči podstatě, která se roztříštila, cítí se tyto rodiny lépe oddělené od 
sebe, než když jsou spolu. Někteří z těchto lidí mají tolik viny, že si 
nedovolí poznat, zda se mají rádi, nebo ne. 

 
Tito duchové se roztříštili, když cítili, že nemohou zvládnout všechno 
najednou. Některá popření, která fragmenty drží, jsou rodičovskou částí 
ducha milována a některá ne. Část velikosti, kterou tito duchové původně 
měli, byla zapřena do fragmentů, když jim vina řekla, aby se zmenšili. 
Vývoj generací zde sledoval vývoj popření v rodičovských částech 
dotyčných duchů. To, co jedna generace nemohla přijmout sama o sobě, 
další generace odrážela ve stavu popření. 

 
První generace, které se to týkalo, přicházela do Ameriky v houfech. Měli 
dobrodružného, vynalézavého průkopnického ducha, který se chtěl prosadit. 



Vyzkoušeli si různé životní styly jako zemědělci, pionýři, řemeslníci a 
obchodníci. Začali budovat Ameriku do dnešní podoby. Někteří z těchto 
lidí měli k indiánům blízko v mnoha ohledech, které už nejsou v dějinách 
zaznamenány ani příliš připomínány. Problémy mezi těmito nově 
příchozími do Ameriky a indiány byly zpočátku v podstatě způsobeny tím, 
že nově příchozích bylo tolik, že se indiáni cítili jejich životním stylem 
přeplněni. Indiáni měli pocit, že jsou zatlačováni zpět, aby uvolnili místo 
nově příchozím, a tito indiáni pak způsobili, že se ostatní kmeny cítily pod 
tlakem, aby se také stěhovaly zpět. 

 
Nově příchozí opustili Evropu, aby získali náboženskou, osobní a 
ekonomickou svobodu. Nebyli schopni se prosadit u tamního 
establishmentu a rozhodli se hledat lepší život a zanechat své problémy v 
Evropě. Tito lidé toužili po novém začátku a po životním stylu, který by 
nebyl tolik omezován pravidly a restrikcemi. Měli také náboženská 
nedorozumění a sexuální vinu, která je v té době nedojímala. Tito duchové 
měli velkou část své Vůle ve stavu popření, stejně jako ji měli od samého 
počátku. Chtěli si dovolit pouze pocity, které jim byly příjemné, a věřili, že 
tyto emoce jsou jediné, které jsou pro Boha přijatelné. 

 
Tito lidé měli sexuální energii, ale nevěřili, že je to správné, a tak ji 
zadržovali, jak jen mohli. I přesto měli mnoho dětí, protože jim to pocit 
viny diktoval jako cenu, kterou museli zaplatit za to, že měli sexuální 
vztahy. Děti, které tito lidé vychovávali, jim odrážely vinu svých rodičů a 
dávaly rodičům pocit, že jejich vina je správná. To, co si rodiče mysleli, že 
nechali v Evropě, se velmi rychle znovu vtělilo do jejich životů. Jejich děti 
měly touhu znovu vnést do jejich životů omezení a pravidla a jedním z 
hlavních argumentů, které používaly, bylo, že nyní je příliš mnoho lidí na 
to, aby se pokračovalo ve starých způsobech, kdy si jednotlivci řídili své 
životy sami. Tato generace chtěla vydávat zákony, oplocovat pozemky, 
regulovat podnikání a obecně zvyšovat státní správu. 

 
Tato generace viníků řekla svým rodičům, že budou muset ustoupit, protože 
jejich děti mají nápady potřebné k uspořádání země. 



a dát mu podobu, kterou potřebovalo, aby se mohlo rozvinout do vize, 
kterou mu dali jeho rodiče, ale kterou nemohlo uskutečnit bez pomoci 
svých dětí. 

 
Zdejší rodiče se s touto reflexí setkali již dříve v Evropě a neměli lepší 
představu, jak ji léčit tam, než když se s ní znovu setkali u svých dětí. 
Tehdy si vinu neuvědomovali a nevěděli, že pod ní se skrývají popírané 
emoce, které posilují jejich fragmenty. Například strach byl držen ve stavu 
popření, když tito lidé opouštěli Evropu. Jejich strach byl hodnocen jako 
něco, co je bude brzdit. Tím, že se snažili nechat své strachy za sebou, 
místo aby je přijali a uzdravili, se strachům dostalo odsouzení, že se nemají 
hýbat a ukázat se takoví, jací jsou, protože strach je omezující, nepřijatelný 
a je známkou slabosti. 

 
Děti, které tyto popírané obavy měly, se pak neprojevovaly jako bojácné. 
Místo toho měly velmi nepříjemný výraz slabosti, který si většina rodičů 
nepřipouštěla a nereagovala na něj. Tato další generace se neustále 
ospravedlňovala tváří v tvář každému argumentu, který jim rodiče mohli 
předložit, a měla pocit vlastní spravedlnosti, který byl vlastně k vzteku, 
ačkoli reakce na něj byla popírána jako nelaskavá. Kdyby byla odpověď 
dána v přítomnosti neuznané viny, byli by rodiče potrestáni za to, že se ke 
svým dětem nechovali láskyplně. 

 
Těmto dětem se podařilo dosáhnout svého. Uvalily na život v Americe 
omezení, která měla za cíl omezit pohyb na úroveň, kterou zvládne strach. 
Obavy se tedy nemusely cítit nebo být vyvolány k pohybu, ale expanzivnost 
a svoboda, kterou jejich rodiče pociťovali bez této reflexe, také nemohla 
pokračovat. Protože rovnováha nebyla nalezena uvnitř, projevovala se 
nerovnováha i navenek, a to tak, že nejprve měla navrch jedna strana a pak 
druhá. Problém tohoto přístupu spočívá v tom, že se nejedná o žádný posun 
nebo vývoj, pouze o kompromisy a takříkajíc střídání. 

 
Tato generace viny v sobě držela odepřený strach a také odepřený hněv. 
Vina, která nedovolovala emocím, aby se pohnuly, způsobila, že se zdálo, 
jako by se 



strach a hněv byly entity, oddělené jedna od druhé a neschopné se prolnout 
a vyrovnat kvůli nedostatku skutečného pohybu. 

 
Fragmenty strachu vytvářely a prosazovaly pravidla, někdy s pomocí 
určitých druhů fragmentů hněvu. Většina popíraného hněvu se projevovala 
jako paralelní dávka fragmentů, jejichž život vyvolával dojem, že všechna 
omezení a pravidla jsou nezbytná. 

 
Když se této generaci popírající vinu narodily děti, zrodily se další popírači. 
Měli děti, které byly fragmenty popírané velikosti, jež se chtěly hnát vpřed 
před vším, co se je snažilo zadržet. Jejich rodiče na ně byli velmi přísní a 
snažili se odvolávat na náboženství, aby je kontrolovali. 

 
Tyto děti začínaly v maličkostech a vyrostly ve velkou éru podnikatelů, 
stavitelů a prozíravých investičních bankéřů. Jejich nerovnováha způsobila, 
že se zdálo, že je zapotřebí dalšího kola omezení. 

 
Další generace se provinila tím, že oplotila oblasti, přestěhovala indiány do 
rezervací, vedla válku o práva států a prosadila zákon a pořádek tam, kde 
předtím nebyl. A samozřejmě fragmenty hněvu způsobily, že se zdálo, že 
zastavení expanzionismu bylo správné, protože jejich zneužívání bylo 
považováno za extrémnější než nerovnováha fragmentů popírané velikosti. 

 
Když se této generaci viníků narodily děti, přišla další generace popíračů. 
Děti, které se těmto rodičům narodily, byly také fragmenty první generace, 
kterou jsem zde uvedl jako příklad; byly také součástí popírané velikosti, o 
níž jsem se zmínil dříve. Rodičovské části duchů, které v sobě tuto velikost 
popíraly, to dělaly proto, že nejsou schopny zvládnout celou svou vlastní 
velikost, pokud nepohnou svým strachem z vlastní velikosti a moci. 

 
Když já nemůže něco přijmout, cítí, že je špatné to mít. 



Tento pocit umožňuje, aby se v duchu objevil pocit viny a řekl dotyčnému, 
že je správné se takto zapřít. Pocit viny těmto duchům řekl, že o sobě mají 
příliš vysoké mínění, že jsou příliš velcí a že se musí snížit. Vina jim také 
řekla, že strach jim má dát najevo, že není správné, aby pokračovali tak, jak 
pokračují. 

 
Strach vás má držet zpátky, ale strach z pohybu vás nedrží zpátky 
donekonečna; umožňuje vám jít vpřed, jak jste připraveni. Přesunout strach 
neznamená odstranit ho z cesty a pokračovat navzdory němu. Když se tak 
stane, strach se dostane do stavu popření, kdy se nepohne. Působí pak jako 
samostatná entita, která brzdí ducha v tom, co chce udělat, protože tak byl 
strach posouzen. 

 
V tomto případě se duchové, kteří to popírali, na chvíli dostali před něj a 
pak se před nimi projevil a začal duchům, jejichž strach to byl, říkat, proč 
by je měl strach opět omezovat. Generace, která měla popíraný strach a 
pocit viny za to, že ho má, měla v popírání, které držela, zahrnuto také 
spoustu sexuálních represí. Paralelně existovala také dávka fragmentů 
držících popíraný hněv, která dávala k úvaze, že není správné být 
svobodný, protože někteří by svobodu zneužili. 

 
Generace popírané velikosti působila dojmem, že je méně sexuálně 
potlačená než jejich rodiče, ale překonali svůj pocit viny, aby tento dojem 
vyvolali. Jejich pocit viny se projevoval v podobě zvýšeného výskytu 
nemocí, které jim dávaly najevo, že jejich rodiče měli pravdu. U této 
generace se také zvýšil počet reprodukčních problémů, které vyvolávaly 
dojem, že je třeba rodit v nemocnicích, jinak to nemusí být bezpečné. 

 
Ačkoli tato generace měla mnoho vynálezců, inovátorů a kreativních lidí, 
kteří přivedli Ameriku do toho, co by se dalo nazvat "moderním 
světem",stále se na ní podílelo popírání, které jim neumožnilo dosáhnout 
úspěchu, kterého by mohli dosáhnout, kdyby dosáhli rovnováhy, kterou 
nyní potřebuje léčba. 



Tito lidé měli po generace vinu na rodičích, kteří jim v mnoha ohledech 
bránili dosáhnout plného úspěchu, o který usilovali. Generace viny se 
dlouho držela u moci tím, že rodičům říkala, že musí ustoupit v jejich 
prospěch, a svým vlastním dětem pak říkala, že musí poslouchat a 
respektovat autoritu starších, protože neměli dost rozumu, aby viděli, že 
jsou svéhlaví a chystají se utéct sami sobě. Střípky velikosti se nechaly 
zadržet strachem a pocitem viny těch, kteří původně usoudili, že nejsou 
schopni zvládnout všechnu svou velikost najednou. Generace viny brzdily 
generace velikosti a oddělovaly je od sebe, protože tito duchové nedokázali 
takto překonat svůj vlastní strach a vinu. 

 
Uvádím zde zjednodušenou verzi, ale můžete začít vidět, jak jednotliví 
duchové promítají části sebe sama dopředu, dokud nejsou promítající části 
opět vtaženy do linie. Duchové, kterých se to týká, se zde pokoušeli něco 
naučit a nyní je čas, aby pochopili, co dělali. 

 
Generace inovátorů musela také bojovat ve světové válce, ale to teď nechci 
rozebírat, protože by to tento příklad příliš zkomplikovalo. Složitost se 
dozvíte, až budete postupovat dál. Když se této generaci narodily děti, měly 
také reflexi viny. Tato generace se snažila dělat všechno správně. Chtěli mít 
život, který by byl tím nejsprávnějším, jaký kdy žili. Měli přítomnost ve 
viktoriánské době, ale to teď nebudu rozebírat. Snažili se dát americkému 
snu rovnost a konformitu, proti které se jejich děti později bouřily. Měli 
také za sebou válku, kterou vyhráli. Byli čestní a poslušní. Své rodiny 
vychovávali na předměstí, v bezpečí před vším, co ve městě nenáviděli. 
Měli pocit, že se musí chovat správně ke svým dětem. Dávali jim od 
začátku všechno, včetně dobrého vzdělání. Angažovali se ve školách a ve 
svých komunitách. 

 
Lidé, kteří se jim líbili, byli zvoleni tím, že šli hromadně volit. Měli v 
úmyslu dát americkému snu to nejlepší, co dosud měl; další generaci 
pracovitých lidí, kteří byli ještě vzdělanější než oni. 



Místo toho se zrodili hippies. Ti s hrůzou zjistili, že vše, na čem pracovali, 
aby dali svým dětem, zůstává nedoceněno. Jejich děti všechno zahodily 
kvůli drogám, sexu a rokenrolu. Rodiče si mysleli, že děti mají pocit, že jim 
nic není dost dobré, protože si neváží toho, co jim bylo dáno. Nechtěly 
pracovat, místo toho se chtěly flákat. Nechtěly platit daně; chtěly brát od 
státu všechno, co se dalo. Nedbali na zákon a pořádek; demonstrovali a 
vyvolávali nepokoje. Zajímalo je jen okamžité uspokojení a bylo jim jedno, 
jak ho získají. Vzpoura jejich dětí tyto rodiče téměř zcela zaskočila. 

 
Mysleli si, že jejich děti půjdou do války, a tak raději spálili své odvodní 
lístky. 

 
Hippies a ti, kteří s nimi sympatizovali, měli touhu vrátit životu trochu 
barevnosti a většina jejich rodičů kreativitu v tomto směru vůbec neocenila. 
Chtěli je potrestat a vnutit jim zpět formu, na kterou je tak pečlivě 
připravovali. Mnozí hippies zpočátku nenáviděli za to, že je ošidili o plody 
jejich životního úsilí. Tito rodiče chtěli tyto děti potrestat a měli k tomu 
zřízení zákona a pořádku. měli touhu, aby musely jít bojovat, ať už chtěly, 
nebo ne, a měli k tomu odvody, které je k tomu donutily. 

 
Chtěli jim zabránit v užívání drog a měli k tomu policii. 

 
Nemohli jim však zabránit v sexu. Všechny sexuální zábrany, které jim 
byly tak drahé pro jejich správný život, jim byly vmeteny do tváře a zdálo 
se, že tomu nemohou zabránit. Rodiče tyto děti za to obzvlášť nenáviděli. 

 
Hysterektomie se v těchto letech prováděly v rekordním počtu u mladých 
lidí. Nenávist, kterou rodiče pociťovali, se zapřela do jiných, kteří byli 
ochotni udělat to, co si nenávist rodičů přála, aby dali svým dětem za 
vyučenou. Reakční sexuální projevy dětí měly popíranou vinu, která 
přitahovala trest. 



 

Děti se naštvaly, ale nevyhrály. Dostaly se na dno, ať už to věděly, nebo ne. 
Kdo byly ty děti a odkud se vzaly? 

 
Tyto děti patřily ke generaci, o níž jsem se již zmínil a která založila tuto 
zemi, a také k mnoha Indům, kteří měli pocit, že už nemohou žít tak, jak by 
chtěli, v indiánské podobě. Proč se hippies opět nepodařilo získat a udržet 
svobodu, kterou si tolik přáli? Protože měli popření, které rozdrobili, a viny, 
které se snažili vytěsnit a které se projevovaly jako ty, jež jim odporovaly. 
ti, kdo Hippies sráželi z každé jejich cesty, byli projevy jejich vlastního 
popření. Které si z jejich soudů vzaly cokoli, co jim nařídily. 

 
Generace na obou stranách měly vinu, která se projevovala mezi nimi a 
říkala jim, že se musí držet zpátky, že je špatné volně expandovat a že jim 
musí být uloženy předpisy a omezení, aby postupovaly spořádaně. 
Fragmenty viny odrážely soudy, které zastávali ti, které omezovali. Bylo 
zde mnoho soudů, ale jádro tvořilo přesvědčení, že Svobodná vůle je 
nemorální a sobecká a že dělat to, co chtějí, je v přítomnosti ostatních 
chaotické a nemožné. Strach a hněv, které se nehýbaly, držely tyto soudy na 
místě, aby je vina mohla použít proti svobodě pohybu zde. 

 
Soudy byly drženy ve stavu popření těmi, kteří popřeli své emoce ve 
prospěch své touhy jít vpřed. Útržky ztracené vůle projevovaly úvahy, díky 
nimž se všechny soudy zdály být pravdivé. 

 
Pocit viny zadržuje lidi, kteří se nepohnuli z důvodů, které je třeba zadržet. 



NĚKTERÉ POZNATKY O ÚLOZE POHLAVÍ PŘI 
FRAGMENTACI. 

 
Uzdravení potřebuje, aby tato roztříštěnost skončila. Aby skončilo, musí se 
sexuální vztahy stát před Bohem zcela přijatelnými, ať už mají jakoukoli 
podobu, a sebepřijetí musí nahradit popírání. Abyste toho dosáhli, musíte si 
uvědomit související popírání, které není uznáno, jinak by nemohlo 
docházet k vnějším projevům odporu vůči vašemu záměru. 
Je důležité si uvědomit, že orgasmus se může projevit fragmenty, ať už 
máte dítě, nebo ne. Příslušná energie může přejít do jiného fragmentu, který 
již má afinitu k dotyčnému popření. Pokud se vám fragmenty nezapojují do 
vlastních dětí nebo nerodí fragmenty, které jste již vytvořili, stále ztrácíte 
esenci, pokud je do orgasmu zapojeno popření, a to má každý. Tato esence 
musí najít domov a půjde k magnetické energii, která ji přitahuje. Tato 
esence může jít k cizímu člověku, který má magnetickou přitažlivost pro to, 
co popíráte. 

 
Často to dělá vztek, když se uvolní, pokud není vina dostatečně silně 
přítomna, aby mu zabránila v pohybu.Existuje zvláštní druh 
samospravedlivého vzteku, který popírá vinu a často se vydává touto 
cestou, aby potrestal ty, které považuje za zodpovědné za to, jak se cítí. 
Jedná se o obviňující vztek, který se necítí vinen v době, kdy vyjadřuje 
stranu vzteku v cyklu. Protože tento vztek vychází ven ve stavu popření, 
nemá žádné přijetí od těch, kteří ho popírají. Vztek tohoto druhu je 
doprovázen celým souborem instrukcí v podobě soudů, ale ten, který chci 
zmínit právě teď, je soud přítomný v té či oné podobě, který říká: "tento 
vztek nejsem ve skutečnosti já, jsem někdo jiný, když se takto vztekám." V 
tomto případě se jedná o soud. Mnoho duchovních vůdců varovalo před 
tím, abyste si dovolili cítit vztek, ale tím mu dáváte ještě závažnější 
popření, než když si dovolíte vědět, že ho máte. Vztek je třeba získat přijetí 
u těch, kteří ho skutečně cítí, a tam se uzdravit. 

 
Když popírání zůstane blíže k domovu, často se i nadále posilují fragmenty 
kolem vás. Mnohé z těchto fragmentů by ani nemohly mít děti, kdyby 
nedostávaly popíranou esenci od zúčastněné rodičovské části ducha. 



 

Hippies prožívali orgasmus v přítomnosti odříkání a užívání drog, zvláště 
když je užívali, aby překonali pocity, které by je zdržovaly, kdyby nebyli 
zdrogovaní, často způsobovalo větší roztříštěnost, než kdyby je neužívali. 
Hippies měli generaci viny za rodiče a hippies měli touhu odhodit vinu a 
hrát vše, co si jejich rodiče nedovolili, a vše, co oni sami neudělali ve svém 
dřívějším životě. Hippies vlastně měli esenci, kterou jim rodiče odepřeli, 
což byla vlastně jejich vlastní esence, která se jim vracela, aby jim dodala 
sílu "zkusit to ještě jednou". Hippies se později dostali do mnoha stejných 
vin, jaké měli jejich rodiče, když jejich reakční fáze ztratila dech. Děti 
počaté během reakční fáze hippies odrážely pocity, které hippies popírali. 

 
Ať už jsou hippies biologickými rodiči těchto dětí, nebo ne, potomci jejich 
generace dnes vyrůstají jako nová vlna, pankáči a také pravicoví 
konzervativci, kteří pod vedením generace viny přešli dokonce k 
fundamentalismu. Pankáči a Novovlňáci mají v sobě vztek a podprahovou 
vinu Hippies, která je příliš provinilá na to, aby se pohnula, ale přesto chce 
něco říct. Zatímco hněv předstírá, že nemá strach ani vinu, pravice má 
popíraný strach, který drží přítomnou vinu. Šíře rozkolu v projevených 
formách tam odráží rozkol v rodičovské části zúčastněných duchů mezi 
jejich vlastním hněvem a strachem. Tuto mezeru či rozštěpení vyplňuje vina 
a obviňování, které v rozpoznatelných fázích útočí na sebe i na druhé. 

 
Musíte pochopit, že váš hněv a strach se musí spojit, abyste nalezli místo 
skutečné síly. Dokud je zde nerovnováha, je moc nevyvážená. Způsob, jak 
zde nastolit rovnováhu, spočívá v tom, že si dovolíte pociťovat strach a 
hrůzu, dokud se strach a hrůza samy od sebe neprolomí v hněv a vztek. 

 
Ať se smutek, který se zde musí vynořit, také vynoří v atmosféře přijetí. Má 
co říci k vašim pocitům vůči moci. Máte-li nejprve vztek, umožněte stejný 
proces v opačném pořadí. Vztekejte se, dokud nepocítíte strach a hrůzu, a 
dovolte smutku, aby se projevil. 



Zde je třeba upozornit na jednu věc. Nepovažuji za moudré jít dopředu a 
vypouštět tyto emoce na ty, kteří vás spouštějí, pokud plně nerozumíte 
tomu, co děláte, což zatím nemáte. Role, kterou hraje fragmentace, se vám 
teprve představuje a je toho mnohem více, co je třeba pochopit. Také jsem 
vám řekl, abyste nezadržovali emoce, které se ve vás spustí, a ani to není 
špatná rada. Prozatím musíte tyto emoce nechat působit doma nebo na 
místě, které je pro vás bezpečné. 

 
Zde je několik dalších vysvětlení k příkladům, které jsem právě uvedl. 
Nejenže hippies a ti, kteří sympatizovali s tím, čeho se snažili dosáhnout, 
byli stejní lidé jako první generace, o které jsem se zmínil, ale měli 
fragmenty, které se chtěly držet zpátky, a fragmenty, které je chtěly 
předběhnout, inkarnované v mezigeneracích. Množství kontaktů, které si 
tyto fragmenty mezi sebou uchovaly, určí, zda si rodičovská část ducha 
dokáže tyto životy fragmentů vybavit a procítit, jako by je rodičovský duch 
prožil také. Hippies a ti, kdo s nimi sympatizovali, nejsou jednostranně 
rodičovskými částmi dotčených duchů, ale mají vyšší procento 
rodičovských částí než ostatní generace, o nichž jsem se zmínil. Dokud je 
strach a vztek popírán, odsuzován a zatěžován vinou a obviňováním, 
rodičovská část ducha se vždy jeví jako oběť fragmentů, které ji chtějí 
zadržet, a zastíněna fragmenty, které ji chtějí předehnat. 

 
Rodičovská část ducha je tímto bojem vyčerpaná a má nyní na výběr, zda se 
vzdá a prohlásí za vítěze vinu a projevy vlastního popírání, nebo pochopí, 
jak si tento boj sama vytvořila, a podnikne nezbytné kroky k jeho 
uzdravení. 

 
Většina hippies si uvědomila, že podoby, které si dali v mládí, byly 
podobami z jejich vlastní reinkarnační minulosti, kdy byla v pozitivním 
rozkvětu. Mnozí doufali, že vyvolání síly těchto forem najednou nějak 
vyvolá sílu, která tentokrát zvítězí. 

 
Síla popření je zde obrovská a nelze ji tak snadno odložit. Mnozí, kteří ještě 
chtějí žít, ho chtějí jen tehdy, když ho mohou mít bez zvratů, s nimiž tak 
dlouho bojovali. Mnozí, kteří přijali duchovní 



si říkali, že jen musí více pracovat na svém duchu a pak najdou štěstí, které 
hledají. Cesty, po kterých se většina z nich vydala, byly plné stejných 
nedorozumění, jaká měli již hledající. 

 
Cesty mizí (sic) přítomnost vůle, protože jejich záměrem je to udělat. 

 
Lucifer tyto cesty ovládá, a i když mnozí z nich jsou spíše jen 
nepochopením než zlým úmyslem, stále je schopen získat obrovskou moc 
pomocí popřené podstaty vůle, kterou mu cesty disciplíny a popření 
předávají. Častým nedorozuměním zde je, že popření a potvrzení zvýší 
moc. Nemůžete se zbavit něčeho, co je vám vlastní, a očekávat, že se 
uzdravíte s chybějícími částmi. 

 
Opakovaně jsem se zmiňoval o Luciferovi mnoha lidem, kteří mi chtěli říct, 
že nevěří ve zlo. Rozpoznání vašich vlastních fundamentalistických 
fragmentů vám dá poznat, že část z vás žije ve strachu z moci zla a zbytek z 
vás si tento strach racionalizoval, protože jiný způsob, jak se s ním 
vypořádat, nebyl znám. Musíte poznat, kdo jsou vaše fragmenty a jak 
zapadají do vašich životních vzorců, abyste věděli, kolik popírání skutečně 
máte. 

 
Je třeba, abyste popírání chápali postupně. Nelze to všechno přijmout 
najednou. 

 
Vše, co jste schopni rozpoznat při studiu odrazu kolem sebe, můžete nyní 
použít k dalšímu léčení, ale budete se muset naučit dělat víc než jen 
rozpoznávat. Pokud to musíte nejprve špatně pochopit, abyste to mohli 
správně pochopit, ani to není špatně. Kdyby se to nemuselo stát, nestalo by 
se to, ale to neznamená, že je prospěšné to dál nechat dojít, jakmile si 
začnete uvědomovat, jak mít v dané situaci určitou moc. Pokud si 
nedovolíte získat zpět osobní moc nad svým osudem, Lucifer vás zavede na 
místo úplné osobní bezmoci. 

 
Lucifer rád vyvolává v lidech pocit, že nemají žádnou moc nad svým 
osudem a že cokoli jiného než odevzdání se bez vůle je parodií na Boha. 
Pokud nenávist může něco milovat, pak miluje moc trestat druhé. 
Odevzdání se čemukoli, co se děje, které popírá osobní Vůli, je Luciferovo 



nejvyšší příležitost trestat druhé, protože dříve či později přináší smrt 
všemu, co se vzdá své Vůle v mylném přesvědčení, že to Bůh vyžaduje. 

 
Tohle je místo bez sebelásky a tam vám nemohu pomoci. 

 
Zpočátku se zdálo, že vůli nepřijímám, ale to není dostatečně úplný obraz 
Mne, abych pochopil, proč se tak jevím. 

 
Někteří mi chtějí říci, že jsem tuto situaci s vůlí přehnal a že mají záměr 
léčit se a že jim stačí záměr léčit se. Je pravda, že záměr uzdravit je rozdíl, 
ale uzdravení se nemůže projevit, dokud nepochopíte, jak se uzdravit. 
Nikdo jiný to za vás neudělá Bůh se nechystá zázračně přivolat pozemské 
změny a uzdravit všechny na Zemi, čímž by nastolil Zlatý věk. Do Zlatého 
věku nevstoupíte ani tím, že se takříkajíc jenom přičiníte, dokud se Zlatý 
věk nějak neobjeví. Zlatý věk nemůžete zažít, pokud nemáte vibrační sílu, s 
níž v něm můžete být přítomni. Pokud si myslíte, že Zlatý věk je stav mysli, 
dali jste mu projev pouze v části sebe sama. 

 
Mnozí lidé nebyli připraveni tyto informace přijmout, dokud "to nezkusili 
ještě jednou" s přístupy, které vyzkoušeli v minulosti. Vy jste to nyní 
udělali. Shromáždili jste všechny formy, o nichž jste si mysleli, že vám 
pomohou, shromáždili jste veškerou duchovní sílu, kterou jste mohli, 
použili jste mnoho technik a mnoho léků, o nichž jste si mysleli, že vám 
pomohou posílit vaše nižší úrovně vibrací. Dali jste řeč své ztracené vůli, 
prosili jste ji, modlili jste se za ni, svítili jste na ni, snažili jste se jí být 
živým příkladem, rozzuřili jste se na ni a nechali ji za sebou, popřeli jste ji a 
potvrdili jste si, že už vás netrápí. Vyzkoušeli jste všechno, co jste znali, 
včetně racionalizace, že už se nemusíte snažit, protože není kam jít a co 
dělat, až se tam dostanete. Řekli jste si, že nebe je tady a teď, řekli jste si, že 
krása je v oku pozorovatele. Bez ohledu na to, jaký přístup jste zvolili, jste 
stejně zemřeli, a i když čtete tento článek, stárnete. Musíte přimět Ztracenou 
vůli, aby vibrovala a mohla vás přijmout. 



 

Pokud nechcete upadnout do zapomnění, musíte se Mi nyní poddat a 
uvědomit si, že vás chci naučit něco, co ještě neznáte. Pokud stále chcete 
trvat na tom, že už to víte , budete muset jít mimo Mne a zjistit, zda víte 
vše, co si myslíte, že víte, nebo ne. 

 
Země se naposledy obrátila. Buď dojde k uzdravení, nebo bude Země 
navždy ztracena. Situaci jsem zde nepřeháněl, proto Mě neodmítejte a 
později si uvědomte, že vás mrzí, že jste Mě znovu neposlechli. Ve vůli 
duchů na Zemi je něco, co se Mi vzpírá po celou dobu, co ve Mně existují. 
Odpor vůči Mně byl způsoben stejnou věcí, která způsobila zvraty ve 
vašich vlastních životech. 

 
Poslední zvraty byly v porovnání s minulými zvraty mírné. Je to proto, že 
nyní je čas na uzdravení, ale musíte také pochopit, že únava zde hrála větší 
roli, než si uvědomujete. Pokud toto období ležení nepřinese skutečné 
rozuzlení, dojde k další potyčce mezi duchy a jejich vlastním popřením, 
které ukončí jejich existenci jako duchů. 

 
Na druhou stranu, kdybych řekl, že se není čeho obávat, také byste měli 
pocit, že to není správné. Ztracená vůle vám dává pocity zvratu, takže nikdy 
nemáte na nic plně pozitivní nebo plně negativní čtení. Budete muset projít 
celou touto esencí a pomoci jí, aby se s vámi sladila a vy jste mohli 
pokračovat bez zvratů. 

 
Pokud si myslíte, že zvraty se dějí proto, že si nejste jisti sami sebou, 
Nemýlíte se, ale budete muset pochopit, proč se ztracená vůle cítí tak, jak se 
cítí, abyste věděli, jak ji vyléčit. Je třeba udělat víc, než jen nechat Vůli 
vydechnout a pak pokračovat, dokud si Vůle nevybuduje další náboj. Také 
vina a smrt zde hrají roli, kterou je třeba více pochopit, pokud chcete vyléčit 
škody, které napáchaly. Nyní vám poskytnu několik pochopení ohledně 
smrti, která jste ještě neměli. 



 



NĚKTERÉ POZNATKY O SMRTI 
 
Lucifer původně duchům řekl, že smrt není nic, a měl pravdu; smrt není nic. 
Lucifer pak duchům řekl, že se nemají čeho bát. Těm, kteří se báli, se 
vysmíval a mnozí svůj strach popírali ve prospěch toho, aby v očích 
ostatních vypadali statečně. 

 
"Musíte překonat strach ze smrti," řekl Lucifer duchům a mnozí si to 
osvojili a od té doby to opakují. 

 
Překonání strachu je důležité, ale nelze to udělat tak, že ho popřete a budete 
postupovat, jako byste strach neměli. Roztříštění strachu na ostatní 
neznamená, že strach nemáte. Pokud jste umírali fyzickou smrtí, máte 
esenci Vůle, která kolem toho drží pocity. 

 
Když člověk zemře, stane se to proto, že ve vůli už není dostatek vibrací, 
aby Duch mohl zůstat přítomen. Když už nezbývá dostatek pohybu, aby se 
Duch mohl projevit, Duch se vydává cestou odtržení od částí svého já, které 
už nevibrují, a odchází s tím, co má ještě dostatek pohybu, aby mohlo 
odejít. 

 
Když se tento duch reinkarnuje, má méně esence, než měl v minulosti. 
Esence se cestou ztratila a vy se nyní budete muset vrátit a získat ji. Esence 
Ducha, která zůstala naživu, v sobě nemá zkušenost smrti, takže se jí smrt 
nezdá skutečná. duch se musí vrátit a získat esenci Vůle, která zažila, že ji 
převzala smrt, a to je esence, o které teď mluvím. 

 
Když Lucifer řekl, že smrt není nic, zahanbil vůli, aby cítila, že není 
správné cítit smrt tak, jak ji cítí. Duch není magnetický, a tak se mu Lucifer 
nezdál v tom, co zde řekl, nesprávný. Duch se snadno dokázal smrti zbavit 
a povznést se nad ni. Mnozí Duchové si myslí, že se musí reinkarnovat, aby 
to naučili ostatní. 

 
Neuvědomili si, že jde o jejich vlastní chybějící části, kterým mají pomoci, 
ani si nechtěli uvědomit, že nemohou těmto částem říct, aby dělaly, co 
chtějí. 



udělali. 
 
Magnetická energie Vůle má se smrtí zcela jiné zkušenosti než Duch a 
Duch zde bude muset Vůli cítit, aby věděl, jak jí pomoci. 

 
Když Lucifer řekl, že smrt je nic, pozoroval ji, ale necítil ji. Nebylo jeho 
záměrem cokoli cítit. K Vůli chová nenávist. Je to Duch, který nenávidí 
Vůli. Neměl nic než nenávist k tomu, co Vůle pocítila, když se dotkla smrti, 
a vy se budete muset rozhodnout, zda chcete jít jeho cestou, nebo ne. 

 
Vůle nemůže vibrovat v přítomnosti ničeho, aniž by pocítila takovou bolest, 
že už nechce vibrovat. To způsobilo, že Vůle přestala vibrovat všude tam, 
kde se dotkla smrti neboli ničeho. Jakmile část Vůle přestane vibrovat, 
ovlivní to i všechny ostatní esence, které musí buď zpomalit, nebo přestat 
vibrovat, podle toho, jak blízko se problém nachází. Esence v pohybu 
nemůže jít proti esenci, která se nepohybuje, aniž by měla bolest, která ji 
nutí přestat se pohybovat. Zdržování neumožňuje vibrace nezbytné pro 
život, a tak jakmile část vůle přestane vibrovat, je jen otázkou času, kdy 
přestane vibrovat i zbytek vůle. Pohyb, například emocionální projev nebo 
orgasmus , v minulosti zesílil bolest esence, jejíž vibrace se dotýká esence, 
která se již nemůže pohybovat, aby se otevřel prostor pro její přijetí. 

 
Smrt sama byla přijata velmi brzy, ještě předtím, než jsem věděl, co to je, a 
ztracená vůle, která tuto smrt drží, nikdy nepoznala nic jiného. Když jsem 
se snažil zjistit, co jsem, co jsem Já a co nejsem Já, nevěděl jsem, zda má 
temnota v sobě podstatu, která je Já, nebo ne. Otevřel jsem se jí, přijal ji a 
požádal Mou Vůli, aby mi ji procítila a řekla mi, co to je. 

 
Přijal jsem nic, ale dlouho jsem to nevěděl, protože reakce vůle na tuto 
nicotu ve Mně vyvolávala tolik dojmů, že se zdálo, že jsem něco přijal, a já 
jsem nechtěl, aby toto něco bylo Mou součástí. Původně jsem zde reakci 
Vůle potlačoval, protože jsem ji nemohl snést. 



 

Když se vůle otevře, aby přijala, a nic nedostane, nemůže snést bolest ze 
svého prožitku, protože dostává úplný opak Mne. Vůle je v tomto případě 
ovládnuta naprostým nedostatkem lásky, nedostatkem světla a nedostatkem 
přijetí pro ni. Ať Vůle dělá cokoli, nedostává se jí žádné odezvy, a poté, co 
utrpí bolest z toho plynoucí, se jí zmocní nevědomí, protože v nicotě není 
žádné vědomí Jelikož jsem zde neměl pro Vůli přijetí, neexistoval způsob, 
jak by Vůle mohla přijmout Mé světlo. 

 
Když vůle poprvé zažívala smrt, děsilo ji, že smrt má v úmyslu být tak 
chladná a nereagující, protože tak může vůli nejvíce mučit. Později si Vůle 
uvědomila, že v ní není nic, s čím by se mohla spojit, žádná možnost změny 
nebo vývoje a že je se smrtí zcela osamocena, ledaže by nějak dokázala 
upoutat Mou pozornost, aniž by se musela hýbat tak moc, že by ztratila 
vědomí z bolesti s tím spojené, než by Mi mohla říct, co prožívá. Moje 
nepřijetí zdejší vůle ji nepodpořilo v pocitu, že by se o to měla vůbec 
pokusit, protože se obávala, že jsem chtěl, aby takto trpěla. Důvody, proč se 
tak Vůle cítila, je třeba uvést později v příběhu, abyste jim porozuměli. 

 
Vůle má hrůzu z otevření, když neví, co přijme, protože na základě 
počáteční zkušenosti otevření nic nepřijala. 

 
Lucifer si velmi brzy uvědomil, co je to smrt, protože ji hledal nejen pro 
sebe, ale i pro Mne. Využil hrůzy Vůle ze smrti, aby ji zastrašil a přinutil ji 
plnit jeho příkazy. 

 
Neuvědomil jsem si, jaké to je, když se vůle otevře a nepřijímá nic, místo 
aby přijímala Mne. Duch nemůže jít mimo sebe, aby to zjistil, protože 
všude, kam Duch jde, je světlo. Je to Vůle, která má schopnost jít mimo 
Ducha a zažít nepřítomnost Ducha. Když Vůle místo světla nic nepřijímá, 
musí v tomto prostředí bojovat, dokud do ní světlo nevstoupí. Když Vůle 
cítí, že se nemůže pohnout, může se na ni dokonce vylít světlo a Vůle není 
schopna se otevřít a přijmout ho. 



 

Podstatou Vůle je rozšiřující se otevřenost, a pokud není naplněna světlem 
nebo dokonce nějakou omezenou formou světla, jako jsou soudy, pak Vůle 
přijímá jakýkoli nedostatek lásky, který je magneticky přitahován. 

 
Jakmile vůle přijala nicotu jako svou část, uzavřela se kolem této nicoty ve 
snaze se do ní nerozšiřovat a necítit ji dál. Vůle nevěděla, že se tím 
postupně zabíjí, protože pohybující se podstata nemůže bušit do něčeho, co 
se nehýbe, aniž by pocítila bolest, která by ji zároveň donutila přestat se 
hýbat. Postupem času se tato nicota držená ve Vůli velmi hluboko pohřbila 
pod mnoha vrstvami esence Vůle, které přestaly vibrovat. 

 
Nikdy jsem nebyl schopen naplnit nehybné části vůle světlem, protože vůle 
nebyla schopna dovolit, abych se jí zde dotkl. Bolest ve Vůli byla tak velká, 
když se pokusila pohnout, že si nebyla jistá, zda Mě přijímá, nebo znovu 
umírá. Chci zde objasnit, že zkušenost umírání není totéž co samotná smrt. 
Duch nepochopil proces, který Vůle potřebovala k tomu, aby se očistila od 
smrti, a proto zde Vůli nepřijal. To znamenalo, že pokusy Vůle očistit se od 
smrti nedostaly od Ducha Světlo ani lásku. To podmínilo Vůli pocitem, že 
nemůže smrt odsunout tak, jak cítí, že potřebuje, aniž by se jí dostalo 
dalšího odmítnutí. 

 
Spirit měl dlouho pocit viny, že přežil, a Will zřejmě ne. Chvíli jsem si také 
myslel, že Vůle hledá smrt a vyhýbá se Mi, protože se zdálo, že se Vůle 
tolik brání Mým snahám o poskytnutí světla. Nyní jsem se dozvěděl, jak je 
třeba této části Vůle dávat světlo, aby mohla smrt odsunout. Musí to být 
provedeno správným způsobem, jinak to nebude fungovat. 

 
Když jsem se v minulosti pokoušel uzdravit Vůli z této bolesti, myslel jsem 
si, že se jí nikdy nezbaví a nepřestane mě trápit. V minulosti jsem většinu 
Vůle uzdravil, ale nikdy jsem ji nepřiměl, aby uvolnila sevření smrti, které 
v sobě držela od chvíle, kdy přijala nicotu. Kvůli tomu se Vůle vždycky 
dostala do opačné fáze svého léčení. Toto 



mě rozzuřil a zároveň vyděsil. Má vůle na mě také cítila vztek, že ji 
neuzdravím, a hrůzu, že ji nemohu uzdravit. 

 
Někdy jsem zde vůli opustil, protože jsem nevěděl, co jiného bych mohl 
dělat. Potřeboval jsem od Ní prostor, abych se vypořádal se svým strachem, 
že jsem neschopný a bezmocný zvládnout problém, a potřeboval jsem 
odstup, abych se mohl povznést do nadhledu a zjistit, jak bych Jí mohl 
pomoci. Vůle si toto odpoutání vyložila jako nedostatek lásky k Ní, jako 
opuštěnost a nezájem o Její těžkou situaci. Občas jsem tyto pocity skutečně 
měl, ale nadto jsem věděl, že k Ní chovám lásku a že musím najít nějaký 
způsob, jak Ji zachránit. 

 
Vůle se snažila zvládnout svou hrůzu ze smrti tím, že se jí co nejvíce 
poddávala, aby zjistila, zda existuje nějaká možnost, jak ji přijmout. Pocit 
viny Jí říkal, že si musí udělat místo pro všechno, jinak nebude 
bezpodmínečně láskyplně přijata. Vůle nenašla žádný způsob, jak smrt 
láskyplně přijmout. Po dlouhé době, kdy se snažila smrt přijmout a kdy 
přede Mnou skrývala své pocity v této věci, se ke Mně obrátila a řekla Mi, 
že už to nemůže vydržet. Nakonec jsme se sjednotili v pochopení, že 
přijmout smrt znamená poznat ji přesně takovou, jaká je, a přijmout zde 
pravé pocity. 

 
Vůle se mnohokrát roztříštila a snažila se dostat smrt ven tím, že vytlačila 
část, která ji drží. Tyto fragmenty jsou zahlceny zkušenostmi, které v 
důsledku toho zažily. Vůle byla vyděšená, že smrt je nevyléčitelná nemoc, 
protože čím více se ji snažila vytlačit, tím více jí bylo. Je to proto, že 
fragmentováním, aby se zbavila části, která držela smrt, vytvořila jen další 
místa, kterým chyběla jejich podstata, a tudíž nebyla ničím. 

 
Vůle nyní ví, že musí propustit smrt, kterou tak dlouho držela, a že žádná 
esence vůle, která touží po životě, nesmí jít se smrtí, když ji propustí. Smrt 
musí odejít mimo Mne a Vůle ví, že to musí být provedeno tak, že pocítí 
veškerou esenci, která zemřela, a přivede ji zpět k životu, takže mimo Mne 
odejde pouze prázdný prostor, který patří mimo Mne. 



Ti, kteří stále nechtějí pochopit, co je život a co je smrt, budou muset jít 
také ven a zažít opak Mne. Pro Vůli nebylo příjemné zažívat nicotu, která ji 
ovládla, když to, co hledá, je světlo, život a láska. Byla to vlastně 
nesnesitelná muka. Aby se to vyjasnilo, bude muset Vůle vyjádřit emoce, 
které byly zadržovány v podstatě, jež přijala nicotu, když Mě chtěla 
přijmout. Těmito emocemi jsou hrůza, vztek a nesmírný žal. 

 
V minulosti, když se vůle snažila smrt odsunout, nikdo nebyl schopen 
akceptovat intenzitu emocí, které s tím souvisejí. Každý, včetně Mne, se 
snažil dostat od Vůle co nejdál, když tyto emoce přišly u Střípkům držícím 
smrt se vyhýbal stejným způsobem. Pocit viny přiměl některé lidi, aby se k 
tomu přiblížili, místo aby se od toho vzdálili, ale nešli s láskou a 
pochopením, jak si myslí, a tak jejich přítomnost byla užitečná, ale ne 
uzdravující. 

 
Odstranění podmínek vůle zde není snadné, ale musí být provedeno a musí 
být provedeno s láskou. Vůli nelze nařídit, aby se přestala bát smrti a 
viděla, že je nicotná, protože vůle nicotu pocítila a zná její realitu lépe, než 
by to kdy dokázal kdokoli, kdo se na ni jen dívá. Proto musíme mít 
pochopení i cítění, abychom vůbec mohli žít. Mám objektivní pochopení, 
ale bez Vůle není láska. Vůle má lásku, kterou dává jako odpověď na Mé 
Světlo, a není chybou předpokládat, že bez přítomnosti Vůle není láska. 
Lucifer zosobnil nenávist, která je výsledkem úplného popření Vůle. 



NAHLÉDNUTÍ DO NĚKTERÝCH POTŘEBNÝCH 
POZNATKŮ. 

 
Tato kniha byla jakousi předmluvou k tomu, co chci říct dále. Duchové, 
kteří se musí začít uzdravovat jako první, jsou ti, kteří se vynořili jako 
první. Pokud se nezačnou uzdravovat, nemá smysl chovat naději pro 
ostatní, jejichž příběh vynoření jsem zatím neuvedl. Všichni ostatní 
duchové, jejichž příběh vynoření jsem zatím neuvedl, jsou polarizovaní 
duchové vůle. Doplňují polarizované emergence Ducha v Božství. Mají 
vlastnosti Vůle, reagují a nevznikají, informace musejí získat později, 
protože musejí vědět, že to, čím mají pohnout, bude polaritou Ducha 
přijato. Mají touhu léčit, a pokud se jim nyní dostane odmítnutí od polarity 
Ducha, budou muset přijít do Mne. Mám pro ně místo, ale není to jejich 
první volba, protože se vynořili, aby byli tím, čím jsou. 

 
Pocit viny však není důvodem k tomu, abyste se nyní uzdravili. Musíte cítit, 
že je pro vás ten správný čas a že máte touhu získat zpět to, co jste ztratili 
po svém vynoření. Pokud máte pocit, že jste fragmentem Ztracené vůle 
jednoho z velkých duchů, který se již vynořil, a máte strach, že zemřete ve 
formě, v níž jste nyní, a vrátíte se do rodičovské části ducha, musíte si 
dovolit projít jakýmikoliv pocity, které v souvislosti s tím máte. Pokud se 
co nejvíce uzdravíte, zjistíte, zda máte v tomto ohledu pravdu, nebo ne. 

 
Pochopení je nutné i pro ztracenou vůli, která má z toho strach. Pokud jste 
odešli, nevrátíte se dovnitř, dokud nebudete připraveni; pokud jste vznikli 
popřením bez dostatečné esence z jiné části vašeho ducha, nemáte vědomí, 
které by to přečetlo a cítilo, že se z toho můžete uzdravit. Jinými slovy, lidé, 
kteří se na Zemi nevyvíjejí, jsou lidé, kteří jsou popřenými fragmenty, jež 
se nemohou uzdravit ve formě, v níž se nacházejí, nebo jsou to duchové, 
kteří v této době stejně nemají touhu se uzdravit. 

 
Porozumění vám umožní projít pocity, které potřebujete prožít, a přežít je. 
V minulosti došlo k mnoha popřením, když se duchové obávali, že pocity, 
které prožívali, nemohou přežít. Pokud 



musíte se vrátit do jiné části svého ducha, budete mít připravenost, až přijde 
čas. Pokud nejste připraveni, pak není ten správný čas, protože tentokrát 
esence, která se vrací zpět, potřebuje mít zarovnání, aby tentokrát mohla 
zůstat pohromadě. 

 
Rád bych také zmínil, že i když se všichni božští duchové objevili v 
bezpohlavní podobě, která byla spíše mužská než jakákoli jiná, jejich 
přítomnost na Zemi se polarizovala na obě pohlaví.Rozdělení již není 
definováno tak, jak bylo původně. Existuje Duch a Vůle polarizovaná do 
obou pohlaví. Postupně budu k tomuto tématu uvádět další pochopení. 
Prozatím si dovolte pochopit to způsobem, který vám připadá nejlogičtější. 

 
Mám na Zemi mnoho lidí, o kterých jsem se nezmínil. Zdaleka většina z 
nich jsou fragmenty, které se nemohou uzdravit v podobě, v jaké jsou nyní. 

 
Všechny generace, které jsem uvedl jako své příklady, jsou přítomny v již 
vzniklých řádech. Andělé mají s Duhovými duchy vztah, který má v úmyslu 
být láskyplný, ale zatím je prostoupen pocitem viny. To se nyní musí 
změnit. Andělé musí pochopit, že jsem je nevychovával více proto, že jsem 
je upřednostňoval před ostatními. Andělé se nemusí nadále snažit 
dokazovat, že vše zvládnou sami bez Mé pomoci, aby nevypadali 
zvýhodněni. Stejně tak se někteří z nich nepotřebují trestat za to, že jsou 
"zvýhodňováni", tím, že si podávají kratší ruku, aby dokázali, že to 
zvládnou stejně dobře nebo lépe než Duhoví duchové. 

 
Nezapomínejte, že emoce se musí pohybovat kolem všeho, o čem se teď 
zmiňuji. I když si musíte pomoci, abyste začali emocionální pohyb 
jakýmkoli způsobem, nebude emoce zcela vyčištěna, dokud se nebude 
pohybovat volně a sama a v časové posloupnosti, kterou cítí jako správnou. 
Emoce se zde nemá stát diktátorem, ale má právo na své správné místo a 
má citlivost, která je nyní potřebná. Přiměřenost je darem emocí, když 
nejsou zadržovány a zatěžovány starým nábojem. 

 
Duhoví duchové si musí uvědomit, že mají spoustu starých nábojů; dokonce 
víc než andělé. Musí se nechat hýbat a nezadržovat se. 



kvůli pocitu viny, který v sobě tak dlouho nosili. Duhoví duchové mají 
strach z trestu, protože jim ho vina tolikrát přivodila, ale není možné, aby 
někdo unikl trestu, pokud vinu stále drží. 

 
Rozhodující je zde sebepřijetí. Jakmile začnete chápat vinu, musíte si 
uvědomit, že strach z toho, že nemáte pravdu, živil vinu velkou esencí, 
která ji nyní posiluje. Vyčištění tohoto strachu pomůže přítomnost viny 
výrazně omezit. 

 
Musíte se smířit s tím, že smrt je cesta, kterou se vina ubírá. Snažte se, aby 
s ní neodešla žádná vaše podstata. Vina musí najít smrt, protože ve 
skutečnosti nežije. Vina musí přijmout to, co dala druhým, ale sama si 
nevšimne, co prožila. Vina si nevšímá ničeho kromě pohybu a nedostatek 
pohybu je to, co hledá. 

 
Od samého počátku se mi protivila vina, protože jsem se chtěl pohybovat a 
snažil jsem se poznat sám sebe. Vina se stavěla proti Mé vibraci a 
rozšiřování Mého světla, a protože je zde neměnná, musí nyní jít mimo 
Mne. To je správné místo pro vinu, protože vina má před sebou ještě 
dlouhou cestu, než bude moci přijmout jakoukoli vibraci. Z tohoto důvodu 
neexistuje způsob, jak přesunout vinu samotnou; místo toho musí být 
prostor, který vina obsadila, pro ni uzavřen vibrací Vůle. 

 
Chtěl bych vám při této příležitosti ukázat příklad toho, co mám na mysli, 
když říkám, že duchové měli představy a soudy, které považovali za úplné 
porozumění, ale které byly jen částečným porozuměním. Co kdybyste měli 
pocit, že jste do sebe pobrali maximum, co jste mohli, a věřili jste, že máte 
potřebné porozumění, a nyní byste knihu odložili? Bylo by pro vás snadné 
cítit, že za vše, co se v její přítomnosti stalo, může vina. To není plné 
pochopení, ale není špatné, pokud potřebujete projít fází, kdy se budete cítit 
takto vůči vině. Pocit, že se potřebujete odvrátit, když se naplníte, také není 
špatný. (sic) Co je zde špatně, je nedostatek pohybu. V žádném případě vám 
nemohu dát více pochopení, než kolik máte připraveno přijmout, ale musíte 
se připravit na to, abyste přijali více, tím, že budete mít zkušenosti, které 
potřebujete, a budete v reakci na ně hýbat svou Vůlí, aby došlo k rozšíření, 
v němž lze přijmout více pochopení. Pokud se uzavřete 



kolem něčeho a dlouho ho držet, ztrácí světlo. Otázka rovnováhy vyžaduje, 
abych zde řekl, že nemůžete projít pohybem a dosáhnout výsledku, který 
potřebujete, pokud nepochopíte, co pohyb skutečně je. Hodně se o tom 
dozvíte v příští knize, až uvidíte, jak se objeví celý řád duchů, kteří 
zaměnili tělesné běsnění za vibrace podstaty. 

 
Pokud někdy potřebujete odvrátit zrak a získat zkušenosti, abyste pochopili 
a byli připraveni přijmout více, nezapomeňte, že pochopení má také pohyb. 
Časem se prohloubí, pokud získají potřebné zkušenosti, a toto prohloubení 
jim přinese více světla. Pochopení o vině bude takové, stejně jako všechno 
ostatní, pokud tomu opravdu rozumíte. Vina není vina, i když to, co se stalo 
v její přítomnosti, ve vás vyvolává touhu něco obviňovat. Obviňování je v 
pořádku, ale je to jen druhá stránka viny. Nejprve tlačí na vás a pak vy na 
ni. Tohle se děje odjakživa a teď to musí skončit. Neexistuje způsob, jak s 
vinou úspěšně bojovat, ale musíte projít všemi emocemi, jako byste s ní 
bojovali, abyste se dostali přes veškerý emocionální náboj, který kolem 
viny máte Pak ji budete moci nechat odejít, což je jediný způsob, jak může 
odejít. Odpor, který vina představovala, nebyl špatný. Dokud existuje 
nějaký prostor pro vinu, je opozice nezbytná. 

 
Říkám to proto, že jsem měl mezi sebou a svou vůlí mezery. Dokud tyto 
mezery existují, vyplní je vina a smrt. Když jsou přítomny vina a smrt, 
nemůžete se bezpodmínečně posunout vpřed, protože se nepohybují. Pokud 
zde není Vůle, která by pomáhala Duchu v pohybu, Duch se nepohne, 
protože Vůle musí otevřít prostor, do kterého se Duch může pohybovat. 
Pokud máte mezeru, pak Duch tento prostor nevyplňuje. Místo toho 
vyplňuje tento prostor to, co Vůle přijímá. 

 
Všichni na Zemi jsou nyní vážně odloučeni od své vůle. Abyste nebyli 
odloučeni, musíte mít naprosté sebepřijetí, které umožňuje naprostou 
spontánnost. Jakákoli časová mezera mezi tím, co cítíte, a tím, kdy to 
vyjádříte, nebo jakákoli nesvoboda ve vyjádření svědčí o nedostatku 
sebepřijetí . Pocit viny má dát odraz tomu, jak velký je nedostatek 
sebepřijetí. Překonání pocitu viny ve jménu spontánnosti vás neuzdraví. 
Vina není něco 



můžete přejít, pokud nevíte jak. To znamená plné pochopení, které vám teď 
ani nemohu poskytnout. Pracujte tedy s tím, co vám bylo dáno, a vězte, že 
když dosáhnete svého vlastního limitu, nebo když vám ho dám já, má to 
svůj důvod. 

 
Překračování hranic ve jménu překonání strachu si vyžádalo cenu smrti, 
která nás málem stála Stvoření.Ztracená vůle se také nemýlila, když se 
držela smrti a strachu. Je přirozeností Vůle, že se otevírá, a musí držet to, co 
jí bylo dáno, dokud se nenajde způsob, jak to změnit. Způsob byl nyní 
nalezen, ale jeho realizace není tak snadná, jak by se mohlo zdát. 

 
Když vůle plně vibruje a světlo Ducha naplňuje celý prostor, který vůle 
otevírá, neexistuje způsob, jak by vás vina mohla zvrátit nebo zadržet, 
dokud nenastane smrt. Když tomu tak není, je zadržení nebo dokonce 
zvrácení správné. Rozpínání Ducha bez Vůle, která by ho soustředila, vedla 
a dávala mu najevo, co dělá, je událostí, která způsobuje smrt. Na Zemi je 
právě teď spousta příkladů neuzemněné expanze, které vás mohou naučit, 
co 

 
Mám na mysli zde. Rozšiřování vůle bez Ducha, který ji naplňuje, je také 
obchod se smrtí, protože vůle má moc projevovat a projeví vše, co dostane. 
Musíte pochopit, že závody ve zbrojení jsou zde problémem, který musí být 
vyřešen uzdravením ztracené Vůle, a přesto zde Vůle není na vině. 
Nechci se k tomu teď více vyjadřovat, jen chci říct, že jsem unavený z toho, 
že se nechávám brzdit, a musím se dát do pohybu. Pokud jsi ode Mne tak 
dlouho odvracel zrak, že jsi v některých částech sebe sama ztratil pohyb, 
musíš si uvědomit, že po odvrácení pohledu musí následovat opětovný 
pohled ke Mně, až budeš připraven na více světla. Tímto způsobem můžeš 
získat dávku ode Mne, kterou potřebuješ, aniž bych se kvůli tobě musel 
zdržovat. 

 
Přítomnost pocitu viny ve mně vyvolala přesvědčení, že se musím držet 
zpátky, dokud mě při tom ostatní nedohoní, zjistil jsem, že se všechno 
zpomaluje a nic vás nedohoní. To mi z velké části umožnilo pochopit, že 
mám Manifestované duchy, kteří mě následují. Neexistuje způsob, jak by 
mě mohli předběhnout, vést nebo dokonce jít stejnou rychlostí jako já. Mám 



přijetí a vy musíte najít plné přijetí i pro sebe. Musíte se pohybovat 
rychlostí, která je pro vás nejlepší, bez ohledu na to, jaká je to rychlost, a 
stejně tak i všichni ostatní. Dostat se na místo, kde se tento druh svobody 
může projevit, není nyní snadné, protože v pochopení toho, jak by se to 
mohlo stát, je tolik viny, a přesto se to musí stát. 

 
Odsunul jsem vinu ze svého Ducha a vy máte část svého Ducha, která to 
udělala také. Části, které se s tím ještě nesrovnaly, musí být nyní 
uzdraveny, jakmile budou připraveny. To, že máte rodičovskou část toho, 
co je přítomno na Zemi, neznamená, že je to vše, co pro vás existuje. 
Všichni máte část svého ducha, která nikdy neopustila duchovní úroveň 
vibrací, a potřebujete se s touto částí sebe sama spojit, aby vám mohla 
pomoci s tímto léčením. mnozí z vás mají před sebou ještě mnoho léčení, 
než budou moci přijímat Moje vibrace přímo po velmi dlouhou dobu, ale Já 
jsem s vašimi duchy a oni mají schopnost předat vám vše, co potřebujete. 

 
Ti, kteří nebudou připraveni v době, kdy bude Země uvolněna, musí odejít 
na jiné planety, dokud nebudou připraveni, a léčit se tam. Duchové, kteří 
jsou na Zemi, i když to není jejich pravý domov nebo správné místo, se zde 
musí vyléčit, jak jen mohou, než se budou moci přesunout na jiné místo, 
aniž by zde zanechali příliš mnoho esence. 
Pokud mi nyní dokážeš naslouchat, můžeš získat pomoc, kterou potřebuješ. 
Všichni si musíte odpustit, že jste Mi dříve nenaslouchali a že jste překročili 
hranice, které jsem vám kdysi dávno dal. Překročení těchto hranic vás 
dostalo do situace, které nyní na Zemi čelíte. Odpuštění zde musí být 
založeno na pochopení, že limity, které jste tehdy měli, jste nemohli 
přijmout nebo byste je přijali. 

 
Musíš si také uvědomit, že jsem ti neurčil hranice jako nespravedlivý 
diktátor; našel jsem je v tobě a dal ti pochopit, že tam jsou. Limity mají svůj 
účel, stejně jako ho měla vina. Můžeš je rozšířit, když pochopíš jak, ale 
nemůžeš je překročit, aniž by ses nakonec musel vrátit a zahojit způsobené 
škody. 

 
Minulost není nikdy minulostí, dokud v ní máte uvězněnou ztracenou 
podstatu. Pokud jste ještě nezažili realitu života v několika časových 
rámcích najednou, 



budete, jak bude toto léčení pokračovat. Přivést všechny své části do 
přítomnosti je nezbytné, ale nelze to udělat tak, že se zbavíte těch svých 
částí, které nebyly schopny udržet u Musíte se nyní vrátit zpět pro ztracenou 
vůli, která ztratila rychlost, aby udržela krok se zbytkem vás, a to tak, že 
nejprve vyléčíte ztracenou vůli, která stále vibruje, a pak půjdete po esenci, 
která již nevnímatelně vibruje. 

 
Víc vám teď nemohu říct. Pokud se vztekáte, že to nestačí, poddejte se 
vzteku a považujte za požehnání, že se vztek hýbe. Cokoli, co vám pomůže 
rozhýbat vztek, je požehnáním, protože v nehybném vzteku je teď uvězněno 
více Ztracené vůle než v čemkoli jiném. Musíte pochopit, že vztek dostal ze 
všech emocí nejtěžší odříkání a největší trest. Až vyjde na povrch, připravte 
se na to, že v sobě bude mít bolest a vinu, smutek, a dokonce i touhu ublížit 
druhým tak, jak bylo ublíženo jí. To je přirozené, ale nedovolte, aby 
ublížilo někomu jinému. 

 
Musíte si uvědomit, že máte také mezeru, která vůbec nesvítí. Gapped rage 
je třeba pochopit později, ale pro jak, musíte vědět, že když gapped rage 
vyjde, nevíte, co jste během té doby udělali. Má potenciál pro nebezpečné 
situace a nemá se pohybovat v přítomnosti ostatních. 
Vina za to, že ji máte, není nutná, ale na zkažený hněv je třeba postupně 
dávat světlo, aby se mohl uzdravit. Pokud na sebe nebudete vyvíjet větší 
tlak, abyste vyjadřovali emoce, než je pro léčení vhodné, vyhnete se tomu, 
abyste se do své mezery spouštěli. Mezera má v sobě smrt a není to něco, s 
čím by se dalo zahrávat. Musíte mít připravenost ji vyléčit. 

 
Někteří z vás to budou považovat za omezení, které budou chtít zpochybnit. 
Pokud tuto hranici překročíte, musíte převzít odpovědnost za vše, co se 
stane. Odpovědnost nemůžete svalovat na tuto knihu ani na nikoho jiného 
ve svém okolí. Pokud zažíváte situace, které vám připadají jako příliš velký 
tlak, musíte se ze situace vymanit a neobviňovat ostatní z toho, že ji 
vytvořili. Máte-li v sobě místo, které ještě nemůže přijmout světlo, je vaší 
odpovědností přesunout se zpět na místo, kde se cítíte dobře, a ne trvat na 
tom, že je to světlo, které se musí uzavřít. 



Vina dokázala na tak dlouhou dobu vypnout světlo, že většina lidí nechápe, 
jak by to mohlo být jinak. Světlo je ústředním bodem tohoto Stvoření a 
nemá kam ustoupit. Pokud se budu dále stlačovat, nebudu už světlem. 
Pokud se budu muset uzavřít a držet zpátky, nebudu moci vytvářet dostatek 
světla, abych vše vyživoval. Na druhou stranu, pokud máte omezenou 
schopnost přijímat světlo, existuje mnoho míst, kam můžete jít, abyste našli 
pohodlnou úroveň světla, která odpovídá vašim potřebám. 

 
Správné místo je to, kde se cítíte nejlépe, bez ohledu na to, co jste museli 
uvolnit, abyste ho našli. Nemyslete si, že správné místo nutně znamená, že 
budete vždy na stejném místě. Musíte se vyvíjet rychlostí, která vám 
připadá správná, ale nemůžete se vyvíjet, pokud nejprve nenajdete 
sebepřijetí. Jste tím, čím jste, a předstírání, že jste někým jiným, vám 
nepomůže najít vaše správné místo. ztracená vůle v sobě drží to, co jste o 
sobě nechtěli přijmout. Dělá to z vás nutně to, co byla Ztracená vůle? Ne, 
odsouzení Ztracené vůle z ní udělalo to, čím je nyní. 

 
Je třeba si uvědomit, že Ztracená vůle je odrazem toho, za co byla 
považována, a nikoli toho, čím skutečně je. Ztracená vůle byla silně 
podmíněna tím, že je tím, co jí soudy řekly, že je. Odstranit její 
podmíněnost nyní nebude snadné, ale musí to být provedeno. Pocit viny už 
tu nebude dlouho, aby vám dovolil postavit se proti Mně nebo uzdravení 
Ztracené vůle, takže musíte poznat sami sebe, alespoň natolik, abyste si 
mohli ujasnit svůj záměr. Máte-li záměr léčit, neuděláte chybu. Pokud pro 
vás není ten správný čas, buďte natolik upřímní, abyste si to dali najevo. 
Falešné léčení může být škodlivější než pouhé přijetí své nepřipravenosti, 
protože falešné léčení vás zavede do oblastí, které nejste připraveni 
přijmout nebo pochopit. To má potenciál k velkým zvratům. kdy se 
uzdravujete nebo jak rychle se pohybujete, se nemá stát dalším symbolem 
statusu, soutěží o nadřazenost nebo závodem o pozici. 

 
Kolem tohoto léčení se objeví mnoho starých nedorozumění. Tato 
nedorozumění byla původně otázkami, které se při předčasných pokusech o 
jejich zodpovězení staly soudy. Některé z těchto otázek jsou: Je nejstarší 
nejlepší, nejzkušenější a nejmoudřejší? 



Je mi nejstarší nejbližší? 
 
Je upřednostňováno to, co je mi nejblíže, 

před tím, co je dál? Je více světla lepší 

nebo lepší než méně světla/ 

Je barva světla seřazena podle rychlosti kmitání? Je pro lásku nutná 

vina, aby měla svědomí? 

Je nutné mít svědomí, abychom mohli milovat? 
 
Je možné žít, aniž bychom museli vyjít ven a prožívat své já? Je 

možné mít podstatu bez formy? 

Je možné mít ducha bez vůle? 
 
Je možné opustit vše kromě Ducha a Srdce? 

 
Závěrem bych chtěl říci, že musíte cítit přítomnost viny. Neexistuje způsob, 
jak bych mohl vinu vymezit ve všech jejích jemných podobách. Obecně 
mohu říci, že vina se staví proti vývoji světla a s vývojem světla je spojen 
pohyb. Vývojový pohyb může někdy znamenat zpomalení a jindy 
zrychlení. Pocit viny vás brzdí v tom, co chcete dělat, tím, že říká, že to, co 
chcete dělat, není správné. Pocit viny dokázal využít veškerý váš strach, že 
není správné dělat to, co chcete dělat. 

 
Když je vůle plně přijata, není prostor pro vinu. Pocit viny dokázal obsadit 
místa, kde Vůli bránil ve svobodném projevu strach, že není láskyplné, aby 
se Vůle projevila, pokud by to znamenalo, že se druhému nemusí líbit, co 
Vůle dává. Nyní je třeba tento strach uzdravit. Popírání viny a následné 
chování, jako byste ji už neměli, nebude fungovat. Viděl jsem, k jakým 
zvratům dochází, když se vina popírá, a pokud vinu skutečně neléčíte, dříve 
či později ji zažijete i vy. 



 

Ani já nemohu popsat spolehlivou metodu, která by vám umožnila zjistit, 
zda popíráte, nebo ne. Přítomnost popírání budete muset pocítit také. Vůle 
je neocenitelná a je třeba ji nyní obnovit. Bez ní se neobejdete. 

 
V příští knize uvidíte, že se objeví několik řádů duchů, kteří mi chtějí 
dokázat, že vůle není nutná, a zjistíte, že jsou to Bojovníci. Již jsem se o 
nich zmínil. Mají vám dát lekci, kterou je třeba pochopit hned. Mají v 
úmyslu Vůli zabít a zbavit se všeho, co ji připomíná. Musí odejít ze Země, 
protože Země je planetou polarity Vůle Mého Stvoření. Musí odejít dříve, 
než Zemi zabijí nebo jí natolik ztíží uzdravení, že se Země vzdá své touhy 
po uzdravení. 
Musíte si uvědomit, že Válečníci mají s sebou obrovskou přítomnost 
ztracené vůle, které je třeba dát šanci na zotavení, než odejdou. Svým 
způsobem je to nebezpečný závod s tikající časovanou bombou, ale rozjet 
se je důležitý první krok. Bojovníci musí jít mimo Mne, a proto nechci, aby 
s nimi musela jít jakákoli Ztracená vůle, která se chce osvobodit. Je 
důležité, abyste cítili ty části, které chtěly Vůli zabít, abyste nemuseli cítit 
to, co vám Vůle dávala pocítit. Můžete začít tím, že si uvědomíte, jak moc 
rádi otupujete svou vlastní bolest, protože bolest je důsledkem vaší vlastní 
nerovnováhy a ničeho jiného. 

 
Nenávist k Matce je mezi Bojovníky nejrozšířenějším citem a v jejich 
řadách je mnoho vraždících násilníků, přestože všichni uctívají obraz 
Matky a tvrdí, že ji uctívají. To neznamená, že jsou všichni katolíci, ale 
znamená to, že se zde snaží nenápadně vraždit, protože zmrzlým obrazům 
není povolena vibrace nutná k udržení života. Ženy, které se pokusily 
napodobit tento obraz, pomalu páchají sebevraždu. Feministky jsou jejich 
rozzlobenými fragmenty, které vědí, že jejich přežití je ohroženo. 

 
Zde je třeba najít rovnováhu, ale nenajdeme ji tím, že půjdeme ven, 
shodíme bojovníky na zem a budeme jim dělat to, co oni dělají ostatním. 
Hněv, který to chce udělat, se přesunul do roztříštěné podoby také a staví se 
proti Bojovníkům, kteří jako Bojovníci hájí Otce 



kteří se zastávají Matky. Tito bojovníci mají v sobě auru černé magie, která 
neustále podněcuje Otce bojovníků, aby věřili, že bojují za spravedlivou 
věc. Ani jedna strana nemůže vyhrát, a pokud se o to vážně pokusí, obě 
přijdou o život. Proto musíte pochopit, že Ztracená vůle musí být uzdravena 
v těch, kteří ji vytvořili. 

 
Pokud jste se ještě nenašli v emergenci, je možné, že máte příliš mnoho 
blokád Vůle, než abyste se ještě rozpoznali, nebo jste se možná vynořili v 
polaritě Vůle-Tělo, o které jsem ještě nemluvil. Tito duchové nejsou 
Válečníci. 

 
Tito duchové se objevili, aby doplnili polaritu Duch-Srdce. Poddejte se 
všem emocím, které máte kolem toho, že se v této knize nenajdete. Žádná 
emoce, kterou v sobě nyní můžete přijmout, není špatná emoce, kterou 
byste měli cítit. Je mnoho věcí, kterým zatím nerozumíte, a jak se polaritě 
Vůle podařilo přežít jako jin ve Stvoření, které bylo tak polarizované na 
jang a tak necitlivé vůči pravé podstatě jin, není malá otázka. Dokonce ani 
náboženství a kultury, které se hlásí k přijetí jin, nechápou pravou povahu 
Vůle. Není možné, abych do jedné knihy nebo do jakéhokoli počtu knih 
vložil vše, co potřebujete, ale mohu vám dát to, co se potřebujete naučit 
sami. 

 
Polarita Vůle nyní potřebuje, aby byla vyvolána tím, že ještě nedostala to, 
co ode Mne tak dlouho chtěla dostat. Polarita Vůle volala po tom, abych k 
nim promluvil, a Já je teď nenechám beze Mne, ale polarita Ducha se musí 
dát do pohybu jako první, protože polarita Vůle reaguje a odpověď, kterou 
mají dát, nemohou dát, dokud polarita Ducha tentokrát neudělá prostor, aby 
ji přijala s láskou. 

 
Pokud máte kvůli tomu vztek, strach a zármutek, nezadržujte je nyní. Pokud 
se potřebujete vztekat na Mě, že jsem k vám nepromluvil přímo, 
nezadržujte to nyní. Pokud potřebujete knihu odhodit a prohlásit, že už z ní 
nikdy nebudete číst ani řádku, dovolte si to. Pokud se bojíte, že buď je ta 
kniha šílená, nebo že se zblázníte, když se ji budete snažit pochopit, dovolte 
si propadnout hrůze, kterou zde máte. Mnozí měli hrůzu z toho, že Mi 
nemohou porozumět, a raději se ode Mne odvrátili, než aby riskovali, že je 
přemůže hrůza, o níž se domnívali, že ji nezvládnou. Ty jsi 



bude muset hrůzu přenést kolem toho, co se v další knize dozvíte. Pochopte 
prosím, že teror se může pohybovat a není to něco, co se dá už držet. Pokud 
máte nějakou schopnost cítit hrůzu, dovolte si cítit tolik, kolik dokážete v 
danou chvíli přesunout, protože hrůza je nejtěžší emoce, kterou lze 
přesunout z vlastní vůle. Obvykle vás musí něco vyděsit. Ať je to alespoň 
něco s láskyplným záměrem, co vás tentokrát vyděsí. 

 
Hrůza byla identifikována jako možná pouze v reakci na něco, co vám má 
dát smrt. To není špatně, ale starý teror se musí pohnout, aby se mohl 
vyrovnat se vztekem. V této rovnováze najdete sílu zachránit si život. 

 
Dovolit hrůze, aby se pohnula, znamená vpustit do ní světlo a vypudit z ní 
pocit viny, který říká, že se mýlíte, když se tak děsíte smrti. Touha hledat 
život si musí dovolit odejít od smrti. Cokoli, co doslova zamrzlo v hrůze, 
nemůže zachránit svůj vlastní život. 

 
Dal jsem vše, co jsem mohl dát. Pokud máte pocit, že jsem mnoho věcí 
ponechal nejasných, nebo pokud máte neklidný pocit, dovolte mi zde 
pohyb. Mám důvod pro všechno, co jsem udělal, včetně vyvolání pocitu, že 
tato kniha je buď příliš mnoho, nebo málo, nebo není dostatečně jasná, aby 
vás rozhýbala. Hněv je zde základem, spolu s hrůzou, kterou chováte, že i 
ve svém hněvu jste bezmocní, abyste našli způsob, jak se uzdravit. 

 
Ve ztracené vůli je také beznaděj, která nevěří, že uzdravení může někdy 
skutečně přijít. Pokud to cítíte, dovolte to. Vztek se často drží zpátky ve 
strachu, že zahraje svou poslední kartu a neuspěje. Vztek nenávidí hrůzu za 
to, že mu to připomíná. Budete muset toto uzdravení zažít, abyste věděli, že 
se nemýlí. 

 
Pokud tyto informace raději odmítáte, není pro vás ten správný čas. 

 
Pokud máte v úmyslu hledat život, ale cítíte, že to opravdu nemůže být ta 
správná cesta, zůstaňte otevření. Správný čas může přijít kdykoli. 



Možná se vám mnohokrát stane, že budete chtít, abych vám já nebo někdo 
jiný řekl, co máte dělat dál, nebo abyste pochopili, co určitě potřebujete. 
Prociťte zde nejprve svůj strach a hněv, svůj vztek a hrůzu, jak jen můžete, 
protože častěji než jindy , vám procítění přinese informace, které 
potřebujete. Někdo jiný vám může občas pomoci, ale nikdo jiný to za vás 
neudělá. Musíte převzít odpovědnost, která je nyní vaše, a dovolit Mi, 
abych vám dal to, co je Mou odpovědností dát. Jsem milující Bůh, ale 
musíte pochopit, že to není vždy láska tak, jak jste si ji definovali v 
minulosti. Jsem nejvyšší vibrace, jaká existuje, ale rychlost není vše, co je 
nejvyšší. Kdyby byla rychlost to jediné, co Mě definuje, byl by Lucifer na 
Mém místě Bohem. 

 
Chtěl bych teď něco říct lidem, kteří musí nejprve pohnout něčím jiným, 
než budou moci pokračovat v léčení: Nejdříve se musí pohnout něco jiného 
a vaše reakce bude to, co vás uzdraví. Pokud máte reakci na cokoli, co jsem 
zde řekl, nedovolte si ji posunout na žádné místo, které vám nepřipadá 
bezpečné. Pokud nemáte žádné bezpečné místo, musíte nejprve pohnout 
strachem, že neexistuje místo, které by pro vás mělo přijetí, a teprve pak se 
přes něj přenést jinými pocity. 

 
Není možné, abyste skutečně neměli správné místo, ale nemůžete ho najít, 
pokud sami sebe nepřijmete. Mnoho lidí s polaritou vůle a také Tělo se 
snažilo být někým jiným, protože jim bylo jejich pravé místo odepřeno. 
Kvůli tomu mohou mít zpočátku problém poznat sami sebe. Přítomnost 
Ztracené vůle také ztížila polaritě Vůle, aby se cítila dobře, protože 
Ztracená vůle dává spíše odraz Vůle, která drží soudy, než odraz Vůle 
samotné. 

 
Další pochopení, které nyní potřebujete, je, že jste měli vědomí ve Mně 
dlouhou dobu předtím, než jste se objevili, a potřebujete pracovat s tím, co 
se kolem toho spouští. Pokud máte vztek z pocitu, že jste zde drženi zpátky, 
máte vztek Ducha z pocitu, že vás Vůle drží zpátky. Vůle nemá pocit 
nedostatku sebepřijetí sama o sobě; musí tento pocit přijmout od 
zúčastněného Ducha. To pochopíte časem, teď vám to nebudu vysvětlovat. 



Na závěr vám chci dát Své požehnání a říci vám, že mám lásku, kterou 
mohu dát všem, kdo touží hledat lásku u Mne, a že tento léčivý záměr je 
důvodem, proč nyní promlouvám tak, jak promlouvám. Máte-li záměr léčit, 
najdete v sobě milující přítomnost, která vás může uzdravit. Otevření se k 
přijetí lásky je dar, který vám přináší uzdravující vůle. Láska je reakcí Vůle 
na přijetí lásky. Když budete milovat celé své já, odraz kolem vás bude celý 
milující. Když přijmete celé své já, odraz kolem vás bude celý přijímající. 

 
Selah 



 


	OBSAH
	ÚVOD
	PRVNÍ STVOŘENÍ
	DRUHÉ STVOŘENÍ
	TŘETÍ STVOŘENÍ
	VZNIK SRDCE
	VZNIK OTCE PROJEVU.
	VZNIK PLANET A HVĚZD CENTRÁLNÍHO VESMÍRU.
	VZNIK PRASTARÝCH, KTEŘÍ SLOUŽÍ SVĚTLU.
	SAMOZŘEJMOST
	DEMOKRATICKÁ RADA
	PŘÍSTUP MYSLI VERSUS PŘÍSTUP INTUICE
	JÍT VPŘED S POCHYBNOSTMI O SOBĚ SAMÉM
	VZNIK VELKÝCH OBLOUKOVÝCH ANDĚLŮ
	ZJEVENÍ LUCIFERA
	VZNIK MENŠÍCH OBLOUKOVÝCH ANDĚLŮ
	VZNIK PRVNÍHO ŘÁDU ANDĚLŮ
	VZNIK DRUHÉHO ŘÁDU ANDĚLŮ
	VZNIK TŘETÍHO ŘÁDU ANDĚLŮ
	VZNIK ČTVRTÉHO ŘÁDU ANDĚLŮ
	NÁHORNÍ PLOŠINA ODPOČINKU A NĚKTERÁ POCHOPENÍ, KTERÁ MI TAM ZPĚTNÝ POHLED DAL.
	VZNIK SERAFÍNŮ A CHERUBÍNŮ
	VZNIK DUCHOVNÍ POLARITY DUHOVÝCH DUCHŮ
	DUCH A FORMA SE DOSTÁVAJÍ DO KONFLIKTU A APELUJÍ NA SRDCE, ABY DOSÁHLO ROVNOVÁHY.
	VZNIK POLARITY VŮLE DUHOVÝCH DUCHŮ
	TRIUMFÁLNÍ NÁVRAT DOMŮ, KTERÝ SE MÁLEM ZVRTNE.
	PRVNÍ POKUSY O POMOC DUCHŮM, KTEŘÍ MĚLI POTÍŽE.
	PRVNÍ NEDOROZUMĚNÍ ANDĚLŮ
	NĚKTERÉ POZNATKY, KTERÉ JSOU NYNÍ POTŘEBNÉ A KTERÉ TEHDY NEBYLO MOŽNÉ ZÍSKAT.
	KDYŽ SE OBRACÍM, ABYCH POMOHL ANDĚLŮM, MATKA MI POMÁHÁ, ABYCH POMOHL SÁM SOBĚ.
	MATKA NAZNAČUJE, ŽE NE VŠICHNI DUCHOVÉ JSOU DUCHOVÉ SVĚTLA.
	PRVNÍ POKUSY O POMOC STAROVĚKÝM
	POSKYTOVÁNÍ POMOCI ANDĚLŮM OBLOUKU
	PRVNÍ POKUSY O POMOC ANDĚLŮM
	NĚKTERÉ POZNATKY, KTERÉ SERAFÍNI A CHERUBÍNI NYNÍ POTŘEBUJÍ.
	NĚKTERÉ POZNATKY O KARMĚ DUHOVÝCH DUCHŮ
	NĚKTERÉ ROZSUDKY, KTERÉ JE TŘEBA NYNÍ ZVEŘEJNIT
	FRAGMENTACE VTĚLENÁ DO DALŠÍCH GENERACÍ.
	NĚKTERÉ POZNATKY O ÚLOZE POHLAVÍ PŘI FRAGMENTACI.
	NĚKTERÉ POZNATKY O SMRTI
	NAHLÉDNUTÍ DO NĚKTERÝCH POTŘEBNÝCH POZNATKŮ.

