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 ÚVOD  
 
Pokud je tato kniha určena právě vám, poznáte to hned po 
prvních stránkách. Tato kniha může vyvolat emocionální odezvu. 
Uvědomte si prosím, že tato kniha má ve vás vyvolat emoce a 
nemá být jen mentálním cvičením. Pokud cítíte, že ve vás 
vyvolává emoce, snažte se prosím umožnit těmto emocím přímé 
vyjádření v podobě jakýchkoli zvuků, které chtějí vydat. Prosím, 
nejednejte v reakci na to, co je vyvoláno; buďte jen přítomni 
svým emocím. 

 
Bezpodmínečná láska Ducha ke všemu, co existuje, je na Zemi 
pochopena již delší dobu. Ve skutečnosti se jí říká božská láska. Nyní 
je na Zemi zapotřebí jiné chápání - chápání Božské vůle. 

 
Většina lidí na Zemi oddělila svého ducha od své vůle. Uvěřili, že 
jejich vlastní Vůle je nepřijatelná a že aby mohli milovat tak, jak 
miluje Bůh, musí odstranit své vlastní pocity a názory a dělat to, co si 
představovali jako Boží Vůli. Zde je zapotřebí porozumění: Boží vůle 
není v rozporu s vůlí jednotlivce. 
Kvůli odloučení, které bylo provedeno ve vědomí mnoha lidí, byla 
vůle po dlouhou dobu vyloučena z účasti na vývoji Ducha. Mezi 
úrovní vývoje individuálního Ducha, často označovaného jako Duše, 
a vývojem individuální Vůle existuje na Zemi určitá prodleva nebo 
propast. Nyní nastal čas, aby každý Duch rozpoznal, přijal a rozvíjel 
tuto druhou část svého já. Každý Duch je součástí Božího Ducha a 
každá Vůle je součástí Boží Vůle. 
Každý člověk musí převzít zodpovědnost za své celé bytí, a ne jen za 
jeho část. Vůle se projevuje jako pocity, emoce, vnímavost, intuice a 
touha. Každý Duch musí plně přijmout svou vlastní Vůli a pomáhat jí 
rozvíjet se láskyplným způsobem, který není trestající, odsuzující 
nebo povýšený. Když individuální Vůle pocítí, že ji Duch skutečně 
láskyplně přijímá, bude schopna dosáhnout souladu s Duchem a s 
Božskou Vůlí. 



Bůh dal každému jednotlivci část svého Božského vědomí, aby si ho 
uvědomoval, a část své Božské vůle, aby cítil, co toto vědomí prožívá. 
Každý, kdo si nyní přeje zůstat na Zemi, musí přijmout celou bytost a 
přestat popírat část svého já, která cítí to, co prožívá Duch. 

 
Místo toho, abyste popírali svou vlastní Vůli ve prospěch někoho 
jiného nebo ve prospěch toho, co jste považovali za Božskou Vůli, je 
nyní nutné si uvědomit, že popírání Individuální Vůle bylo 
nedorozuměním, které vedlo k rozštěpení vědomí jednotlivců na 
Zemi. Individuální vůle nemá být oddělena od Božské vůle, stejně 
jako nemá být individuální duch oddělen od Božského vědomí. Je 
důležité si to důkladně a hluboce uvědomit. 

 
Tato slova jsem obdržel přímo od Boha. Zpočátku jsem stejně jako 
mnoho jiných lidí na Zemi nemohl uvěřit, že je možné slyšet slova 
přímo od Boha. Věděla jsem však, že mnozí senzibilové byli zvyklí 
slyšet od duchovních průvodců. To mi připadalo velmi zajímavé a 
začala jsem naslouchat a učit se od průvodců, kteří se mi představili 
jako Prastaří. Jak to pokračovalo, byl jsem povzbuzen, abych se 
pokusil slyšet přímo od Boha. Když jsem Ho poprvé slyšel, přemohly 
mě pocity Jeho nádherné lásky. Tak dlouho jsem žila bez vědomého 
uvědomování si tohoto spojení, že jsem si neuvědomovala, jak moc 
mi Bůh chyběl a jak moc mi chyběl silný pocit Jeho přítomnosti na 
Zemi. 

 
Bůh chce, aby se vědělo, že je otevřený a ochotný komunikovat přímo 
se všemi duchy na Zemi, kteří se mohou otevřít, aby Ho přijali. Když 
jste skutečně otevření a vnímaví k Jeho milujícímu Světlu, můžete 
začít prožívat přímou komunikaci. Jakmile se na ni lépe naladíte, bude 
vám díky spojení, které máme všichni s Bohem, k dispozici vše, co 
potřebujete vědět. 

 
Bůh mi dal informace v této knize, a přestože se v těchto prvních 
odstavcích označuje za Boha, nyní, když to bylo uvedeno. Ve zbytku 
textu se bude označovat jako Mé Světlo nebo Mé Milující Světlo a 
příležitostně jako Já. 



 
 

Vůle byla dlouho špatně chápána, protože Duch byl považován za 
podstatu Těla, ale chápání je následující: 
Duch inspiruje. Vůle reaguje a společně prožívají v Těle. Tělo je 
projevem Ducha i Vůle. Aby se v Těle projevila bezpodmínečná 
láska, musí být Duch a Vůle v rovnováze v Srdci. Abyste tuto 
rovnováhu nalezli, budete muset otevřít vědomí svého Ducha a 
vnímavost své Vůle k přijetí Mého Milujícího Světla. 
Mé Světlo je polarizováno, aby mohlo prožívat. Tato polarizace byla 
špatně chápána jako rozštěpení, v němž byla Vůle považována za 
oddělenou a neužitečnou součást Ducha, a dokonce byla hodnocena 
jako protikladná Duchu. Duch a Vůle jsou však rozšiřující se polarity 
Jednoty. Polarity je třeba rozpoznat jako vyvíjející se expanze 
propojeného celku. 

 
Stvoření existuje, protože má jak duchovní esenci, která ho pohání, 
tak magnetickou energii, která může otevřít prostor pro jeho přijetí. 
Totéž platí pro každého jednotlivce. Duch a Vůle nemají být v 
žádném jedinci od sebe odděleny, stejně jako Můj Duch nemá být 
oddělen od Mé Vůle. V každém člověku mají být Duch a Vůle 
vzájemně bezpodmínečně propojeny. Každý jednotlivý Duch má být 
spojen s Mým Duchem a každá Vůle s Mou Vůlí, a tak je vše jedno. 

 
Dále je třeba porozumět: Když je něco popíráno a nepřijímáno 
jedincem, kterému to patří, je tato popíraná část jedince postavena 
mimo jeho lásku. Tím, že jste něco postavili mimo lásku, jste živili 
jinou realitu, která Zemi dlouho trápila. Kvůli své negativní polaritě 
většina lidí ztotožňuje Vůli se zlem a temnotou. Vše negativní bylo 
považováno za příčinu potíží na Zemi. Musíte si uvědomit, že to není 
pravda. 
Temnotu a negativitu je třeba pochopit a přijmout jako součást 
Stvoření, která může vytvořit místo pro Mé Světlo tím, že otevře 
prostor pro jeho přijetí. Dokud neotevře prostor pro přitahování a 
přijímání Světla, jeví se Vůle jako temnota. Když Vůli není dovoleno 
se projevit, nemůže vibrovat. Právě vibrace Vůle otevírá prostor. 



Mnozí lidé si mysleli, že se na Zemi vyvíjejí k bezpodmínečné 
lásce, ale zapomněli, že nejprve musí přijmout sami sebe. To se nedá 
obejít. Pokud nejprve zcela nepřijmete sami sebe, nemůžete se zcela 
otevřít nikomu a ničemu jinému. Mnozí si mysleli, že když dovolí své 
Vůli vyjadřovat pouze pozitivní pocity, budou přitahovat pouze 
Milující Světlo, ale to, co přitahovali, byla podmíněná láska, která je 
výsledkem popírání. 

 
Protože Vůle byla tak špatně pochopena, je právě teď na Zemi velmi 
nutné, aby se Vůle rozvíjela. Abyste ji mohli rozvíjet, musíte ji 
nejprve přijmout. Nemůžete ji přetlačit do odpovídající podoby. Aby 
se mohla vyvíjet, musí být přijata taková, jaká je nyní. Popírání 
nelásky ji neočistí. Nemůžete jen mentálně trvat na tom, že jste 
všichni milující. Musíte v ní skutečně být. Všechny úrovně vaší 
bytosti v ní musí skutečně být. Tam, kde vaší Vůli nebylo dovoleno 
otevřít se a přijmout Milující Světlo, dochází k popírání. Vaše 
popírání je na vás, abyste ho vyléčili. Při léčení své Vůle jí musíte 
dovolit, aby vám řekla, jak se rozrušila. Tím, že jste svou Vůli 
bezpodmínečně vyslechli, jste učinili krok k Jejímu přijetí, ať už je 
kdekoli. 
Odmítání nepustí dovnitř Milující světlo. Ovládání a kladení omezení 
a podmínek vaší Vůli znamená, že ji bezpodmínečně nepřijímáte. 
Tam, kde ji nepřijímáte, ji nemilujete. Tam, kde ji nemilujete, ji 
popíráte. Když popíráte část sebe sama, nepřijímáte sebe sama celého, 
a proto u sebe nemáte přítomné celé sebe sama. Pokud s vámi není 
přítomno celé vaše já v láskyplném přijetí, nemilujete se 
bezpodmínečně. Nemůžete bezpodmínečně milovat nikoho ani nic 
jiného, pokud nemáte celé sebe, kterým byste je mohli milovat. 
Musíte bezpodmínečně přijmout všechny své části tím, že všechny 
své části uvedete do láskyplného přijetí a umožníte jim, aby se 
rozvíjely. 

 
Když člověk popírá části svého já, popírá i ostatní. Nikdo, kdo chce 
pokračovat na cestě popírání sebe sama nebo popírání druhých 
(jinými slovy na cestě nerovnováhy), nebude moci zůstat na Zemi. Žít 
ve stavu nerovnováhy není láskyplná, výživná a životodárná politika, 
ale když to řeknu, je to hrozba. 



není zamýšleno. Velká duchovní nedorozumění existují od samého 
počátku a sužují Zemi od samého počátku. Tyto informace vám mají 
pomoci pochopit, jak se osvobodit z cesty svárů, bojů a utrpení, které 
na Zemi přineslo popírání. 
Země byla vyvedena z rovnováhy do té míry, že se cítí ohrožena na 
životě, a nehodlá tolerovat další nerovnováhu. Země sama ze sebe a 
ze sebe vyčistí vše, co k ní nebylo láskyplné. Zatímco ona to dělá, 
všichni ti, kdo chtějí na Zemi zůstat, musí ze sebe také vyčistit vše, co 
nebylo láskyplné. 
Porozumění, které nyní potřebujete, se týká toho, jak pomoci a 
umožnit vlastní Vůli, aby se vyvíjela. Stručně řečeno, dovolte své 
Vůli vyjádřit vše, co cítíte, a nepřestávejte, dokud nebudete skutečně 
hotovi. Problém se svobodným vyjádřením Vůle na Zemi právě teď 
spočívá v tom, že jí bylo tak dlouho odpíráno, že její pokusy o 
vyjádření vypadaly nevyváženě, a často tomu tak bylo. 
Z tohoto důvodu nechte svou závěť uvolnit na soukromém místě, jako 
by se závěť přirozeně ozývala, zejména zpočátku. Emocionální 
uvolnění, o kterém Moje Tělo mluví, je přímým emocionálním 
vyjádřením v podobě zvuků, proto buďte opatrní, abyste neublížili 
sobě ani nikomu jinému, a nepostupujte vpřed a nejednejte na vlně 
emocí. 

 
Při čtení této knihy a zkoušení těchto poznatků je důležité nevnucovat 
je druhým, kteří o to nestojí, protože stejně jako není duchovní 
rovnováhou popírat sebe ve prospěch druhých, není ani duchovní 
rovnováhou popírat druhé ve prospěch sebe. Rovněž není nutné věřit, 
že musíte mít učitele nebo prostředníky, kteří vám pomohou najít 
uzdravení, které potřebujete. I když vám ostatní mohou nabídnout 
pomoc, vy jste ten, kdo zná a může znát sám sebe nejlépe. Převezměte 
odpovědnost sami za sebe a za to, co musíte udělat, abyste vyléčili 
svou nerovnováhu. Zatímco emocionální uvolnění bylo dlouho 
opomíjenou součástí tohoto procesu uzdravení, pochopení musí 
vstoupit i tam, kde bylo popírání, přijetí musí nahradit nepřijetí a 
otevřenost musí přijít tam, kde jste byli uzavření. Vaše vůle má svůj 
vývoj, který vám může pomoci, pokud mu dovolíte, aby se rozvinul. 
Můžete také požádat Mé milující Světlo, aby vám pomohlo. 



Odmítnutí neumožňuje uvolnit zpět to, co bylo přijato. Když přijímáte 
a nepropouštíte zpět, vaše receptivní centra se zaplní a už nemohou 
přijímat jasně a dříve nebo později vůbec. Blokování svobodného 
projevu vůle neumožňuje zpětné uvolnění toho, co vůle přijala. To 
velmi ztěžuje rozlišování a je jedním z hlavních důvodů, proč většina 
lidí na Zemi v současné době nemá přímou zkušenost s Mou 
Přítomností. 

 
Vývoj vědomí na Zemi z velké části zastavil strach, který je mnohým 
společný, že svobodné vyjadřování povede k poškozování druhých, 
společenskému chaosu nebo k obojímu. Tento strach je doprovázen 
dalším strachem, že mnozí, kteří se hlásí k božské autoritě, dělají 
škodlivé věci a mnozí, kteří tvrdí, že slyší božské impulsy, plní 
příkazy hlasů, které jim říkají, aby dělali škodlivé věci. Můžete si být 
jisti, že tato tvrzení o Božském vedení nejsou Mým milujícím 
Světlem, pokud ovlivnila lidi, aby dělali škodlivé věci. 

 
Jedním z posilujících faktorů těchto pochopení je, že se můžete 
záměrně uvolnit tím, že si dovolíte svobodné vyjádření. To pak 
eliminuje potřebu, aby k vám z vnější reality přišla jakákoli škodlivá 
situace. To je pochopení, které je nyní na Zemi velmi potřebné. Lidé 
si mysleli, že karma přináší rovnováhu plateb, ale karma není tak 
zjednodušená. Karma vás má přivést do rovnováhy, to je pravda, ale 
ne tím, že vám přinese jednu zkušenost jako platbu za jinou v 
minulosti. Karma přináší rovnováhu tím, že přitahuje zkušenosti, 
které potřebujete, abyste se naučili to, co ještě neznáte. 

 
Bez vůle nemá Duch žádný proces výběru. Vaše Vůle je vaše 
individuální magnetické energetické pole a přitahuje zkušenosti, které 
budete mít. Pokud ve své Vůli držíte něco, co je popíráno a odpojeno 
od vašeho vědomého uvědomění tím, že není přijato a není vám 
umožněn volný pohyb nebo svobodné vyjádření, přitáhnete si pak 
odraz této skutečnosti. Nepříjemnosti neposílá Mé Milující Světlo 
jako trest za špatné skutky. Nepříjemnosti jsou přitahovány pouze 
jako reakce na to, co bylo odmítnuto nebo odsouzeno. Právě popírání 
dává této zkušenosti nepříjemné vlastnosti. 



Energie uzamčená v popírání nechce být držena mimo výživu 
Milujícího Světla. Tím, že k vám přichází přitahována popíráním, 
nepříjemné zážitky nepřišly potrestat. Přišly, aby vás upozornily na 
popírání. Jsou k vám přitahovány ve snaze uvolnit energii, která je 
zde držena mimo vaše milující přijetí. Tím, že se necháte snadno 
přimět k uvolnění zadržovaných popření, se může intenzita těchto 
odrazů snížit, až už k sobě nebudete muset přitahovat žádné 
nepříjemnosti. Vyzkoušejte si to, než to začnete odsuzovat. 

 
Někteří z vás si mohou vzájemně pomáhat při skupinové uvolňovací 
práci, pokud se mezi sebou dohodnete, co se tam děje. Tím, že si 
dovolíte vyjádřit své hranice a vytyčíte si určité mantinely podle toho, 
co považujete za nutné, můžete být schopni užitečně přehrát 
traumatické zážitky, abyste se nastartovali k jejich uvolnění. 
Vzhledem k tomu, že mnozí lidé utrpěli újmu rukou druhých a dosud 
se z toho neuvolnili nebo nevyjádřili bolest, mohou někteří chtít nebo 
potřebovat pomoc při spouštění tím, že se druzí chovají, jako by se 
chystali ublížit. Pokud tento přístup vyzkoušíte, dělejte jen to, co je 
nutné k vyvolání emočního uvolnění, které dotyčnému uleví; 
nezpůsobujte další bolest. 

 
Chci také říci, že se stále můžete vydat cestou, kdy k vám zkušenosti 
přicházejí zvenčí, a tak se vyrovnat. Pokud chcete, můžete si dokonce 
přivolat karmické zážitky, které jsou nezbytné k tomu, abyste byli 
podníceni k uvolnění vlastního popírání. K příjemným zážitkům bude 
docházet i nadále. Mé Světlo se právě teď zabývá těmi nepříjemnými. 
Jakmile popírání zmírníte a odstraníte, můžete si vytvořit ještě 
příjemnější a lepší zážitky. Přesunutím moci ze stavu vnějšího 
odpojení do stavu vnitřního vědomého přijetí můžete vždy vědět, co 
se stane. Možná nebudete znát úplné podrobnosti, protože možná 
máte takovou Vůli, která má ráda překvapení, ale budete vědět, že to 
bude příjemné. To může každému přinést velký klid. 

 
Mé Světlo bylo nuceno v této době předat Zemi Správné používání 
vůle, protože situace na Zemi se stala velmi nebezpečnou. Lidé na 
Zemi, a dokonce i zvířata, protože jsou omezováni a kontrolováni, 



se nevyjadřovali dostatečně svobodně, aby dostatečně rozvibrovali 
svůj prostor a udrželi ho pro sebe otevřený. Mé stvořené bytosti na 
Zemi zažívaly, že se jejich realita zdánlivě uzavírá a jejich síla se 
zdála být nedostatečná, aby se vyrovnala se situací, které Země nyní 
čelí. Uvědomte si, prosím, že tomu tak být nemusí; způsobilo to 
ztracené světlo nepochopení a popření Vůle. Chcete-li být schopni žít 
na Zemi, musíte nyní začít měnit situaci sami v sobě. Zpočátku to 
nebude snadné, ale čím déle na tom budete pracovat, tím to bude 
snazší. 

 
Mým cílem je zachovat rovnováhu, která poskytuje všem co nejvíce 
svobody, aniž by kohokoli zastínila, a je nezbytná pro zachování 
Duchů a Stvoření, v němž žijí. Dříve Mi bylo zřejmé, že mnozí 
Duchové nemohou přijmout Mé Vedení, protože nemají dostatek 
zkušeností, aby pochopili, proč jsou tyto body rovnováhy tak důležité. 
Viděl jsem, že Duchové na Zemi mají nyní dostatek zkušeností, aby 
byli schopni tyto body rovnováhy přijmout, pochopit a respektovat, a 
proto chci jasně říci, že jsem rozhodný v několika bodech, v nichž 
jsem byl dříve otevřený tomu, abych Duchům dovolil přestoupit. Tato 
rozhodnutí jsou dekrety. 

 
Všichni duchové, kteří chtějí zůstat na Zemi, Mě musí poznat a přijít 
si ke Mně pro Milující Světlo. Žádný Duch Mě nemůže nadále popírat 
a brát Mé Světlo podloudně ostatním. 

 
Ve fyzickém Těle se jedná o jednu jedinou věc. Nikdo už nemůže v 
Mém Stvoření přežít, pokud Mě neuzná a nepřijme otevřeně Mé 
Milující Světlo v nějaké formě. Jsem zde flexibilní. Mám mnoho 
způsobů, jak přijít k Duchu. Mohu se nekonečně přizpůsobovat, ale 
již nebudu tolerovat úplné odmítnutí Mé osoby na žádném místě 
Mého Stvoření. To znamená, že žádný Duch nemůže přežít to, co se 
nyní děje, na žádném místě v Mém Stvoření, pokud se neotevře 
přímému přijetí Mého Milujícího Světla. Nesmíte si myslet, že se vás 
to netýká, pokud Mě přijímáte jako Boha a uctíváte Mě. Musíte najít 
svá popření, uvést je do své lásky a najít je pro Mne přijatelné. 



Nejsem nelaskavý ani nemilosrdný. Jsem-li neomezený, a to jsem, 
nemohu dále tolerovat duchy, kteří mě chtějí omezovat do té míry, že 
jsou v mém stvoření a odmítají mi dovolit, abych tam byl s nimi. Řekl 
jsem to proto, abych vám dal příležitost zvrátit vaše vlastní odmítání. 
Pokud cítíte potřebu kritizovat toto poselství nebo Mě napadat za to, 
co zde není řečeno, je to vaše cesta k emocím, které potřebujete 
vyjádřit, abyste zjistili, co ke Mně skutečně cítíte. Mám mnoho 
pochopení pro to, proč jsem učinil tato nařízení, ale není vhodné je 
sdělovat právě teď. Důvěřujte, že vám budou dány ve správný čas. 

 
Vydal jsem také další nařízení. Už nebudu tolerovat žádné duchy, 
kteří působí bolest druhým, kteří s tím otevřeně nesouhlasí. Ve 
zkušenostech Mých stvořených Duchů došlo k něčemu takovému, 
jako je překonání Svobodné vůle. Nechal jsem to trvat jen tak dlouho, 
aby Duchové pochopili, proč je Svobodná vůle tak nezbytná. Nyní 
jsem rozpoznal, že zkušeností bylo dost. Již neexistuje žádná moc, 
která by mohla přehlušit cizí Vůli, tečka. Vaši vlastní Vůli lze 
přehlasovat pouze vaším vlastním popřením. To je třeba pochopit. 
Svobodná Vůle mezi lidmi znamená, že máte svobodu dělat, co 
chcete, ale nesmíte zasahovat do druhého ani se snažit donutit někoho 
jiného, aby fungoval v rámci vašich vlastních mezí. Máte pouze moc 
přimět je, aby vám ji vzali, nebo abyste jim vzali sami sebe. Již není v 
moci nikomu bránit v tom, aby sám sebe prožíval tak, jak chce. Pokud 
jdete proti tomu, jdete proti Mně. 

 
Duchové mají na Zemi ještě nějaký čas, aby ukázali Mé milující 
Světlo, ať už je jejich záměrem se se Mnou spojit, nebo ne. Slyšel 
jsem volání Duchů, kteří už nemohou snášet bolest, kontrolu a 
nelásku. Nabízím pochopení, které Moji Duchové potřebují, aby se 
osvobodili z cesty boje, sváru a utrpení. Protože je stále mnoho těch, 
kteří nevěří, že zde promlouvá Mé Milující Světlo, budou se muset 
učit ze zkušeností, které si sami vytvářejí. Já je uvedu na správné 
místo. Pokud nechcete jít s nimi, musíte najít a obnovit svou vlastní 
ztracenou Vůli a ztracenou účast Světla v tomto. 



Při přijímání těchto pochopení je třeba je pouze vyzkoušet, přestat je 
posuzovat a nechat je být v procesu. Zjistíte, že fungují pro vás i pro 
všechny ostatní, kteří jsou připraveni je vyzkoušet. Někteří na Zemi 
ještě nemají dostatek zkušeností, aby je mohli vyzkoušet, proto vám 
znovu připomínám, abyste se nesnažili tyto myšlenky nikomu 
vnucovat. Prostě je přijměte, pokud jsou pro vás. 

 
Při studiu této knihy se napojte na ducha poselství a neodsuzujte to, 
co bylo vynecháno. Pokud se vám zdá, že existuje mezera, kterou 
nemůžete snadno zaplnit svým logickým, sekvenčním myšlením, 
musíte zůstat otevření a důvěřovat, že vám bude dána, až budete 
připraveni ji přijmout. Mnoho věcí, které vám mohou být dostupné 
prostřednictvím přímé komunikace s Mým milujícím Světlem, musí 
být před veřejností zadrženy, dokud je široká populace nebude 
přijímat otevřeněji. Je to nutné také proto, abychom ochránili a 
zajistili, že ti z vás, kteří se rozhodnou tato učení praktikovat, 
nebudou přetíženi, protože v současné době je mysl mnohem 
schopnější rychle přijímat tato pochopení než vůle. 

 
Pokud nyní dočasně přerušíte mentální pořizování tohoto zápisu a 
dáte mu čas, aby se ponořil do vašich pocitů, dočkáte se odpovědi. 
Pokud odezvu nemáte, pak jste buď ztratili vůli, nebo se s ní 
nespojujete. Někteří lidé se odpojili natolik, že svou chybějící Vůli 
skutečně musí hledat a najít. Není to nemožné. Můžete začít tím, že ji 
zavoláte, pokud u vás není přítomna, a přitáhnete ji zpět k sobě. 
Klíčem je opět přijetí. Musíte pro svou Vůli vytvořit místo. 

 
Pokud reagujete, nechte tomu volný průběh a nepředpokládejte, že 
máte všechny potřebné znalosti. Dovolte své reakci a hledejte další 
porozumění. 
Nyní vás vyzývám, abyste si, až budete připraveni, přečetli zbytek této 
knihy. 



 SPRÁVNÉ POUŽITÍ VŮLE  
 
Bezpodmínečnou lásku Ducha chápe v současnosti na Zemi mnoho 
lidí. Existuje však ještě jedna energie, která je rovněž součástí 
Božského stvoření a která dosud nebyla plně pochopena - Boží vůle. 

 
Vůle se projevuje jako pocity. Duch a Vůle jsou partnery v Těle a 
musí najít rovnováhu v Srdci. Pokud se v Těle objeví nějaká porucha 
nebo stárnutí, Duch a Vůle jsou v určitém ohledu v rozporu. Když je v 
Srdci rovnováha mezi Duchem a Vůlí, projevuje se Tělo touto vnitřní 
rovnováhou jako zdraví, nestárnutí a vitalita a fyzická úroveň 
existence již není vnímána jako odříznutá od ostatních úrovní 
existence. 

 
Každý člověk na Zemi dnes nějakým způsobem podkopává vůli. Toto 
podkopávání Vůle se tedy rovná ztrátě bezpodmínečné lásky, protože 
každý, kdo odsuzuje části svého já, nemiluje skutečně 
bezpodmínečně. 

 
Vůle v mnoha lidech se nyní snaží najít soulad. Mnoho lidí na Zemi 
se může naučit rovnováze Ducha a Vůle ve svém Srdci a ve 
skutečnosti se již tímto směrem ubírají. Mohli bychom tedy snadno 
usoudit, že učení o správném používání Vůle není nezbytné a že k 
tomu prostě dojde přirozeně. Nicméně pomoc s pochopením tohoto 
procesu je ve skutečnosti nezbytná a někteří lidé o tuto pomoc stojí, 
aby se mohli posunout rychleji. Jiní, kteří nevidí příliš potřebu věci 
urychlovat, se mohou rozhodnout najít toto sladění později. To, co se 
vám nyní nemusí zdát potřebné, se může stát kdykoli aktuální. 

 
Toto učení má být průvodcem pro ty, kdo chtějí urychlit proces 
nalezení potřebné rovnováhy mezi Duchem a Vůlí v Srdci. Informace 
zde uvedené pro vás nemusí být všechny nové, ale nastíní kroky 
nezbytné k uzdravení odpojení a nepřijetí sebe sama, aby bylo možné 
dobrovolně nalézt rovnováhu s Duchem. Může vám také umožnit 
zjistit, kde se na této cestě nacházíte, a může vám pomoci jít dál. 



 
 
 
 
 
 

 ODSTRAŇOVÁNÍ NEMOCÍ A NÁVYKŮ  
 
Nemoci se můžete zbavit tak, že se naučíte naslouchat a přijímat to, 
co se vám tělo snaží říct, když jste nemocní. 

 
Pochopení těchto zpráv, aniž byste své tělo podřizovali předem 
vytvořeným názorům, dává vašemu tělu potřebný pocit přijetí namísto 
pocitu, že jste to vy, kdo ovládá a kontroluje své tělo, nebo že vaše 
tělo je proti vám a že musíte porazit nebo vyhnat nemoc, jako by to 
byl nějaký druh sabotáže ze strany vašeho těla. Nemoc není sabotáž. 
Je to prohlášení Těla, že není schopno nadále držet blokády Mého 
Milujícího Světla a zároveň si udržet zdraví. 

 
Vzkazy od vašeho těla mohou mít mnoho podob. Vaše tělo může chtít 
a potřebovat mnoho různých věcí. Naladění se na tyto zprávy a jejich 
přijetí vám může pomoci znovu získat rovnováhu, díky níž zmizí 
nemoci a převládne zdraví. Toto tvrzení však neznamená, že musíte 
vyléčit vše bez jakékoli pomoci, kterou cítíte, že potřebujete, že 
musíte jít celou cestu s první nemocí, která se objeví, nebo se 
obviňovat, pokud je tato interakce s vaším Tělem více, než se cítíte 
schopni zvládnout hned. Bezpodmínečné přijetí a láska znamenají 
přijmout jakýkoli stav nerovnováhy, který máte se svým Tělem, a 
chápat jej jako odraz, který potřebujete k tomu, abyste si všimli a 
vyléčili své nerovnováhy, aniž byste soudili, jak jste či nejste 
duchovně vyspělí. Být svědomitý a dělat pokaždé to, co můžete, vás 
povede k rovnováze. 

 
Způsob, jak pracovat s léčením tímto způsobem, spočívá v tom, že 
věnujete nemoci plnou pozornost tím, že se na ni nadechnete a 
vnesete do ní své vědomí, místo abyste ji blokovali, ignorovali nebo 
maskovali léky. Zjistěte, zda dokážete vnímat, co se v této tísni děje. 
Zeptejte se svého těla, co potřebuje k obnovení rovnováhy. 



Tělo můžete povzbudit ke komunikaci tím, že mu dáte najevo, že jeho 
bolest přijímáte. Můžete se svému Tělu omluvit za to, že jste ho 
přehlasovali a ignorovali. Uvědomění si přesvědčení, která jste o 
svém Těle zastávali, a toho, co potřebuje, a jejich uvolnění je další 
užitečnou součástí jakýchkoli změn, které provedete ve způsobu, 
jakým jste se ke svému Tělu chovali. Když od svého Těla obdržíte 
informace, udělejte, co se po vás žádá, a uvidíte výsledky. 

 
Pokud nedojde k úplnému uzdravení, můžete tento postup opakovat, 
dokud nedojde k uzdravení. Tato praxe může rozvinout vaši 
schopnost naslouchat svému tělu a přinést mu uzdravení, které 
potřebuje. 

 
Pokud se léčba snaží vyléčit potlačením příznaků, rovnováha není 
skutečně obnovena. Potlačování příznaků není způsob, jakým se tělo 
samo léčí. Praxe ignorování toho, jak se Tělo cítí, nebo užívání léků 
proti bolesti může často zastřít rané příznaky, takže si člověk problém 
uvědomí, až když je akutní a pokročilý. Toto popírání může umožnit, 
aby nerovnováha, která vyvolává poruchy, zůstala nepovšimnuta, 
dokud si příznaky nemusely vyžádat pozornost tím, že se staly 
intenzivními. Pak může léčení vyžadovat obrovské množství času, 
energie, soustředění, odhodlání a také peněz. Je opravdu mnohem 
snazší věnovat pozornost Tělu a zabývat se nerovnováhou v 
počátečních fázích, než čekat, až bude vaše Tělo vážně ohroženo. 
Pokud se podaří obnovit rovnováhu, dokud jsou příznaky ještě na 
jemné úrovni, nemusí se onemocnění objevit. 

 
Moderní věda vynakládá mnoho času a peněz na hledání "léku" na 
nemoci, ale obvykle neidentifikuje příčinu jako vnitřní, duchovní 
nerovnováhu. Nemoc může poskytnout příležitost k odstranění nejen 
fyzických symptomů. 

 
Potřeba takového odbavení vždy nějakým způsobem varuje. Můžete 
si pomoci tím, že budete věnovat pozornost tomu, jak se cítíte, když 
musíte přerušit to, co jste dělali, abyste mohli reagovat na varovné 
signály. Většina lidí má však ve zvyku taková varování ignorovat a 
také potlačovat příznaky, dokud Tělo nedrží natolik, že příznaky jsou 
jen špičkou ledovce podlomené Vůle. 



 
 

Nedostatek láskyplného přijetí částí já je příčinou každé nerovnováhy, 
která se projevuje v těle. Když se tyto nerovnováhy stanou větší, než 
je Tělo schopno zvládnout, vznikají fyzické problémy. 

 
Tehdy se mohou patogeny rozmnožit a přerůst v nemoc. Odmítání 
vytváří energetické blokády a blokády vytvářejí stagnaci, která může 
být příznivá pro choroboplodné zárodky. Tyto blokády jsou místa, 
kde je Mé Milující Světlo málo přítomné nebo není přítomné vůbec. 
Chorobné organismy byly vždy přítomny jako fyzické projevy 
popírání. Chcete-li nalézt úplné uzdravení, musíte najít příčinu nejen 
ve svém fyzickém těle, ale také ve svém vědomí nebo jeho 
nedostatku. 

 
Příznaky vám mohou pomoci najít jejich příčinu. Pokud chcete 
přijmout a pochopit jejich poselství, abyste nalezli úplné uzdravení, 
neměli byste příznaky rutinně zmírňovat nebo potlačovat. 

 
Léčba, která řeší pouze příznaky, nepřináší úplné uzdravení, což však 
neznamená, že by se příznaky nikdy neměly léčit. Léčit příznaky a 
zároveň hledat jejich příčinu je něco jiného než je potlačovat, abyste 
je mohli ignorovat a pokračovat jako dříve. 

 
Pokud se nerovnováha projevuje jako fyzické problémy, je s tím 
spojeno mnoho pocitů, které je třeba prozkoumat. Všechny tyto pocity 
potřebují bezpodmínečné přijetí, avšak intelektualizace pocitů tím, že 
o nich budeme pouze mluvit, není způsob, jakým dojde k úplnému 
uzdravení. Čím více se naladíte na Vůli/Tělo a budete je vyjadřovat 
způsoby, které chtějí a potřebují vyjádřit, tím více budete schopni 
očistit dříve, než se projeví nemoc nebo nepříjemné zážitky jako 
pokus o očistu. 

 
Přestože některá onemocnění ukazují na drastickou nerovnováhu, 
myšlenku, že některé nemoci jsou smrtelné, mnozí přijali jen proto, že 
způsob jejich léčby spočíval v popírání poselství Těla a v zacházení s 
Tělem, jako by bylo něčím, čím lze manipulovat. Namísto snahy o 
obnovení rovnováhy se tento přístup pokoušel potlačit všechny 
příznaky. Tělo se pak stává neschopným léčit. Tělo má své 



vlastní svobodnou vůli rozhodnout, zda se nyní může uzdravit, nebo 
ne. Žádný člověk nemusí umírat na nemoc, pokud má tělo jinou 
možnost, která je pro něj reálná. Pokud se vážně snažíte sladit. Tělo 
nezemře, pokud nepotřebuje možnost znovuzrození pro úplné 
uzdravení. 

 
Mnoho lidí se cítilo provinile, pokud si začali myslet, že si své 
onemocnění způsobili sami. Je důležité přijmout sebe sama, ať už 
mají vaše lekce jakoukoli podobu, a mít soucit sám se sebou, ať už 
jste na své cestě kdekoli a jste schopni se vyvíjet v čemkoli. Láska a 
soucit přicházející na místo starých nedorozumění mohou přinést 
uzdravení. Bez ohledu na to, jak daleko jste schopni pokročit k 
úplnému uzdravení, je pokračování v hledání příčiny a práce s vašimi 
problémy léčebnou cestou. 

 
Když je rovnováha potřebná pro zdraví, energie jedince se uvolní, aby 
vytvořila něco jiného než nemoc. Zdraví je nabídka Duchům, kteří 
mohou pochopit způsob života na fyzické úrovni na Zemi. Ostatní 
schopnosti Správného používání vůle jsou založeny na základu 
dobrého zdraví, protože Tělo zablokované nerovnováhou nemůže 
vyjádřit schopnosti, které jsou vlastní rovnováze. 

 
Zdraví může být trvalým stavem, když jsou Duch a Vůle v Srdci v 
bezpodmínečné rovnováze. Praxe správného používání Vůle však 
může zpočátku přinést nemoc, protože potlačená Vůle má nutně 
potlačené symptomy, které muselo Tělo zadržet. Pokud se 
nerovnováha nenapraví, nemoc se "vyléčí" jen dočasně. 

 
Strach, kterým společnost obklopuje nemoc a smrt, je podmínkou, 
které je třeba věnovat velkou pozornost. Tolik lidí nabylo pocitu, že 
nemoc je nevyhnutelná a že všichni musí na něco zemřít, že 
energetické pole vyzařované těmito hluboce zakořeněnými 
přesvědčeními se vlastně udržuje tím, že je přijímá jako nevyhnutelné. 
Přestože zdraví je cesta, na Zemi už tak dlouho není, že to vypadá, 
jako by už nikdo nevěřil, že to tak skutečně je. 

 
Ještě bezprostřednější než obnovení zdraví je pro některé lidi potřeba 
prozkoumat návyky, které tělo ničí. Další způsob, jak se podívat 



v tomto případě je třeba se rozhodnout, zda budete žít krátce tak, jak 
žijete, nebo budete žít dlouho, pokud jste ochotni růst a provádět 
změny nezbytné pro dobré zdraví. Opět je to věc osobní volby. 

 
Správné používání vůle nabízí možnost užívat si života naplno. To je 
to, co mnozí lidé říkají, že dělají, když se oddávají zvykům. Zlozvyky 
se odvolávají na vzpomínky na to, že se cítili dobře, ale zvyky ve 
skutečnosti připravují Tělo na fyzickou smrt. Zlozvyky jsou 
problémem, protože přehlušují citlivou reakci Těla na určitou situaci a 
místo toho vnucují ritualizované chování, které člověk používal v 
minulosti, ať už přítomnost vyžaduje stejnou reakci, nebo ne. Reakce 
vyplývající ze zvyku vylučuje reakci, která je vyladěná na konkrétní 
situaci. 

 
Zvyky jsou pro tělo tím, čím jsou pro vědomí soudy. Obojí je strnulé. 
Zvyklé chování je úsudek, že to, co bylo požadováno kdysi, je 
požadováno i nyní, a proto nedošlo k žádnému růstu nebo změně. 
Stejně jako úsudky zastavují a řídí vývoj vědomí, návyky zastavují a 
řídí vývoj Těla. Stejně jako jsou všechny úrovně bytosti spuštěny 
ztuhlostí, která potlačuje vibrace. Tělo je vyčerpáno strnulostí návyků, 
které nejsou citlivé na jeho měnící se potřeby. Důvody návyku je 
třeba najít a poté je přijmout a pochopit, nikoliv odsoudit a 
disciplinovaně odstranit. 

 
Tělo a jeho činy zůstávají v nerovnováze, pokud člověk není ochoten 
reagovat na skutečné potřeby daného okamžiku, místo aby převzal 
zvyk naučený v minulosti a promítl ho do přítomnosti, protože se mu 
to zdá vhodné. Všem návykům je třeba věnovat pozornost, neboť 
mnohé, jako například způsoby dýchání, milování, stravování podle 
hodin, reagování na situace, aniž bychom je nejprve plně vnímali, a 
také navyklé slovní reakce lze snadno přehlédnout. 

 
Povzbuzování sebe sama je léčivější než nucení sebe sama, 
zadržování sebe sama nebo potlačování sebe sama. Diktatura k 
ukončení návyků je další formou potlačování. Zlozvyků se lze 
skutečně zbavit pouze tehdy, když je člověk připraven vidět, proč se v 
něm zvyk nachází. Všechny emoce a 



přesvědčení týkající se návyku je třeba přijmout a umožnit jim 
vyjádřit se, aby se mohly zapojit do spektra vědomí člověka. 

 
Tělo také potřebuje vyjádřit své pocity ohledně návyků. Pokud 
návyky tuto komunikaci potlačují, ale záměrem je ukončit návyk 
převládat nad částmi svého já, může být užitečné nechat návyky 
odeznít, aby se zjistilo, co bylo potlačeno. Pocity, které se skrývají 
pod návyky, jsou často pocity, které popírá osoba, jež používá návyky 
místo skutečné reakce. Pak je také přítomen zvyk vyhýbat se pocitům. 
V tomto případě se osoba musí podívat na zvyk vyhýbat se pocitům a 
rozhodnout se, zda v tom chce pokračovat, nebo ne. Pokud je všem 
pocitům umožněno úplné přijetí a vyjádření, mohou člověku začít 
napovídat, co je potřeba namísto návyků. 

 
Všechny návyky a chutě, o kterých si lidé mysleli, že se jim líbí, byly 
různými systémy duchovní víry odsouzeny jako škodlivé pro 
duchovní rozvoj. Seznamy věcí, kterým je třeba se vyhýbat, 
zahrnovaly například alkohol, cukr, červené maso nebo jakékoli 
živočišné produkty, drogy, kofein, marihuanu, tabák, sexuální požitky 
a extrémy všeho druhu. Je třeba si uvědomit, že problémem nebyly 
ani tak tyto věci samotné, jako spíše návyky a extrémní nerovnováha, 
které s nimi byly tak často spojovány. 

 
Látky byly považovány za příčinné, ale příčinné je vědomí a nic 
jiného. Například se dlouho mělo za to, že konzumace masa, a 
zejména červeného, způsobuje, že lidé jsou příliš hustí na to, aby 
přijímali duchovní osvícení, a přesto zde není příčinná. Touha a 
potřeba jíst maso doprovázela vědomí, které ho potřebovalo jíst. Jak 
se na Zemi zvyšovala ztráta vibrační rychlosti, zvyšovala se hustota 
fyzické roviny. Výživa musí odpovídat vibrační rychlosti vědomí, 
které ji přijímá. Tím, že jsme nepochopili, co zde bylo příčinou, bylo 
učiněno mnoho soudů a mnozí se snažili zbavit návyků, například 
vzdát se masa, pomocí disciplíny a kontroly. Tato metoda způsobuje 
pouze to, že vzorec návyku mění svou podobu. 



Zbavit se návyků může pro mnohé vypadat jako kámen úrazu, ale 
uvědomění si cíle a vnímání návyků jako toho, čím jsou, umožní 
proces, díky němuž mohou odpadnout. Bezprostředním cílem je 
emoční osvobození, které vám umožní cítit se lépe, být svobodnější a 
více si užívat života. Jakmile se vydáte touto cestou, možná zjistíte, že 
uspokojení z nalezení přijetí pro části sebe sama, které byly dříve 
potlačovány, postupně a vytrvale nahrazuje potřebu vašich návyků. 

 
Mnoho lidí si myslí, že správné používání Vůle je příliš obtížné nebo 
že znamená vzdát se návyků v duchu oběti nebo sebezapření, avšak 
cokoli můžete udělat pro osvobození své Vůle, není tak obtížné jako 
žít v Těle, které musí držet blokády, odpor, popírání a strnulost 
uvězněné Vůle. Tato ztráta vibrací může v Těle vyvolat intenzivní 
symptomy, které na tato zadržovaná místa upozorňují. I když se 
mnozí svých symptomů zalekli a měli pocit, že musí užívat léky, aby 
je potlačili, je to také příležitost k hlubokému propojení s Tělem. 

 
Pocity neschopnosti přijímat poselství Těla nebo jim dostatečně 
rozumět, aby bylo Tělo v rovnováze, jsou důsledkem dlouhotrvajícího 
rozporu mezi Duchem, Vůlí a Tělem. 

 
Tato mezera se s praxí vyřeší a pocity strachu se rozplynou, jakmile 
úspěch dodá procesu jistotu. Pokud v současné době strach převažuje 
nad schopností přijímat poselství Těla a reagovat na ně, lze hledat 
ujištění u druhých. 

 
Ujištění však pomáhá pouze tehdy, pokud i zde hledáte své vlastní 
pocity, místo abyste se podřizovali cizí realitě. 

 
Pocity sebedůvěry i strachu je třeba přijmout. Je třeba jim umožnit, 
aby prostřednictvím procesu, který vyvolávají, přinesly pochopení. 
Strach může být skryt v obvyklé závislosti na vašich pomocnících. 
Původ strachu je třeba prozkoumat a pochopit. Neodsuzujte předem, v 
čem strach spočívá. Vnímejte strach a nechte ho, aby vám přinesl 
pochopení. Uvolnění jakéhokoli bloku zlepšuje jasnost. Jasnost 
zlepšuje komunikaci. Když si skutečně nasloucháte, můžete 



uzdravte se. Pak můžete vyhledat pomoc v duchu důvěry, s vědomím, 
že potřebujete a chcete pomoc, o kterou žádáte, a ne být závislí a 
zmatení, protože se neznáte. 

 
Podkopávání svobodné vůle na Zemi doprovází další zvyk - zvyk 
hledat odpovědi mimo sebe. Tento zvyk má ještě jeden aspekt: 
popírání vlastní Vůle ve prospěch představy někoho jiného o tom, co 
je pro vás nejlepší. 

 
Tato nerovnováha otevřela cestu pravidlům a obecným postupům, 
protože nikdo neví, co si každý okamžik žádá u někoho jiného. 

 
Toto nedostatečné naladění je přímým důsledkem toho, že vůli 
odpíráme její správné místo. Osvobození Vůle, aby dělala to, k čemu 
je určena, vrátí každému člověku citlivé a přiměřené naladění na sebe 
sama a na vše, co dělá. Žádné zdokonalování nebo vylepšování 
standardizovaných postupů, aplikovaných programů, pravidel, 
předpisů nebo třeba způsobů chování se nikdy nepřiblíží 
individuálnímu vyladění, které nabízí svobodná Vůle. Vaše Vůle vás 
má v tomto směru vést tak, aby to, co je v dané situaci vhodné, bylo 
to, co cítíte, že chcete dělat a také děláte. Když je Vůle potlačena, 
nemůže poskytnout jasné vedení. Stala se zamlženou tím, co musela 
držet v rukou. Zvyky jsou náhražkami na místě naladění a pokusy o 
kompenzaci ztráty naladění kvůli minulému odmítání. Vůle a tělo 
nemusí zpočátku důvěřovat Duchu, že je vnímavý, a nemusí mu plně 
důvěřovat po delší dobu. Vzhledem k tomu, že v minulosti bylo 
ignorováno tolik poselství, může být zapotřebí určitého času a 
zkušeností, aby Vůle a Tělo uvěřily, že se tento vzorec skutečně mění. 
Pokud tomu tak je, nemusí to znamenat, že byste se měli vzdát. 
Můžete přijmout své pocity, že se chcete vzdát, a také pokračovat na 
této cestě. Nejlepší pochopení přináší učení se prostřednictvím 
zkušeností. 

 
V současné době si téměř všichni jedinci kladou podmínky v této 
oblasti. Podmínky omezují růst, protože jsou to soudy, které mohou 
zabarvit vnímání zkušeností. Svobodná vůle umožňuje vývoj, který se 
může učit ze zkušeností, zatímco strnulost soudů a návyků 



vytváří opakující se zážitky. Zkušenost člověka je jeho vlastní, 
jedinečná zkušenost a může, ale nemusí být stejná jako zkušenost 
kohokoli jiného. Učení se z vlastních zkušeností umožňuje každému z 
vás vyvíjet se svým vlastním způsobem. Učení tímto způsobem 
nevylučuje přijímání rad ani sdílení postřehů a vhledů a umožňuje 
každému být svobodný. Vaší vůli je třeba umožnit, aby se zotavila a 
vyvíjela se spolu se zbytkem vaší bytosti, abyste mohli plně prožívat a 
vyjadřovat dar své duchovní přítomnosti na Zemi. 

 
Rovnováha Ducha a Vůle v Srdci může být dosažena a může vytvořit 
zdraví v Těle, které je výchozím bodem pro vývoj v harmonii s vaší 
vnější realitou. Pokud je na cestě vývoje rovnováha, harmonie a 
radost, může být fyzická existence stejně příjemná jako jakákoli jiná 
úroveň existence a může se vyvíjet tak, aby zahrnovala všechny 
možnosti. Jste pak schopni dělat to, co chcete, když to chcete dělat, a 
to pouze z toho důvodu, že se na to skutečně cítíte. 

 
V procesu vyvažování si dovolte všímat si všeho, co vás přitahuje. 
Duch vidí všechny možnosti. Vůle má z možností vybrat to, co je v 
danou chvíli správné. Vůle to dělá prostřednictvím svých pocitů. 
Bezpodmínečné přijímání pocitů, včetně přijímání vstupů od Těla, 
pak umožňuje maximální učení, vývoj a vyladění. Vše, co prožíváte, 
můžete přijmout jako součást procesu, který potřebujete k nalezení 
této rovnováhy. Jak se váš Duch a Vůle dostávají do souladu, tato 
rostoucí rovnováha vám umožní vidět, jak předurčení a svobodná 
Vůle nejsou ve vzájemném rozporu, protože všichni lidé jsou 
předurčeni k nalezení rovnováhy svobodné Vůle. 

 
To je však stále věcí osobní volby. Nikdo vás nemůže přinutit, abyste 
svou vůli osvobodili, ale zároveň ani nemůžete svou vůli donutit, aby 
byla vězněm na neurčito. Pokud vám osvobození vlastní Vůle připadá 
jako cesta, kterou se nyní vydáte, jste na to připraveni. Pokud nevíte, 
můžete nechat svobodnou Vůli, aby se rozvinula. Pokud v tuto chvíli 
nechcete osvobodit svou Vůli, můžete pokračovat tak, jak jste, a 
uvidíte, jak to skutečně cítíte. Respektujte zde sami sebe. Mohou 
existovat důvody, proč nejste připraveni. Respekt k druhým je také 
nutný. Nesnažte se nikoho jiného přesvědčit. 



by se měli vydat touto cestou, musí se vydat touto cestou nebo to 
udělat hned. Dar, který svobodná vůle nabízí, je pro každého, ale v 
době, která je pro každého člověka správná. 

 
 
 
 

 OMEZENÍ SEBE SAMA  
 
Dalším krokem v rozvoji vlastní duchovní přítomnosti je přijetí 
veškeré reality, která vám byla na Zemi určena. Při přijímání této 
reality je nutné bezpodmínečné přijetí pocitů. Pocity jsou určeny k 
tomu, aby vyrovnávaly přehled Ducha s vnímáním Vůle o tom, co je v 
daném okamžiku příjemné a možné. Nalezení této rovnováhy v Srdci 
vytváří realitu, v níž lze uspokojit všechny potřeby, aniž by 
převažovaly v jakémkoli směru. 

 
Vyladěná vůle má schopnost vzít vás kamkoli chcete, nakrmit vás a 
zahřát. Držení podmínky nebo úsudku, že o tyto věci je třeba se 
snažit, je součástí důvodu, proč Vůle nebyla schopna zajistit tyto věci 
jiným způsobem. Uvolnění těchto omezení je důležitou součástí toho, 
abyste si mohli užívat na fyzické úrovni, aniž byste museli pracovat 
na něčem, co nechcete dělat. Pamatujte také, že pokud je pocit ve Vůli 
na chvíli odpočívat, je to také v pořádku. 

 
Je třeba se zbavit odsudků, které vám brání dělat to, co chcete, 
protože tato přesvědčení se podílejí na vytváření vaší vlastní reality. 
Uvolnění postojů a názorů na to, co je třeba k životu na Zemi, může 
otevřít prostor pro to, aby se pro vás věci změnily. Stará podmíněnost 
vám nedovolí posoudit situaci takovou, jaká je. Stará podmíněnost 
přebírá roli udržování vašich reakcí stejných. Když už je nechcete, 
můžete se jimi cítit uvězněni a nevíte, jak z nich ven. Snaha uniknout 
přeskupením myšlenek je úspěšná jen částečně. Když pochopíte, jak 
se zbavit starých podmíněností, současné pocity vám mohou dát 
najevo, zda je pro vás něco vhodné, nebo ne. 



 
 

Nedorozumění na sebe naložila velké břemeno omezujících 
přesvědčení. Dlouhodobé podmiňování, které se na tato omezení 
navrstvilo, snižuje lidské možnosti, místo aby je rozšiřovalo. Mnozí 
lidé nadále přijímali omezení svého já, protože je tyto mnohovrstevné 
podmíněnosti přesvědčily o jejich reálnosti nebo o jejich nezbytnosti. 
Někteří tato omezení vnímali, jako by je definovala jako člověka. 

 
Mnohá omezení se maskují jako truismy, jako například: "Všichni 
umí všechno, nikdo nic neumí," nebo dokonce: "Jsem matematik," 
ačkoli toto tvrzení vylučuje jiné věci, i když nenápadně. Omezujících 
přesvědčení je třeba se zbavit, jakmile se na to budete cítit připraveni. 
Ať už pro ně v současnosti máte slova, nebo ne, tato omezení mají 
podobu soudů, které vůči sobě vynášíte. 

 
Mnoho soudů nebo omezení, ve kterých možná nechcete nadále žít, se 
projevuje ve vašem každodenním dialogu se sebou samými i s 
ostatními. Co děláte, říkáte a čemu věříte, co vás drží ve vězení 
omezení vůči sobě samému? 

 
Svobodně se vyjadřovat je způsob, jak si přivolat skutečnost, po které 
toužíte, a přesto byla touha dlouho považována za hřích. Ve 
skutečnosti je touha magnetickou energií vůle. Magnetická energie 
přitahuje, a proto je důležité, abyste své touze poskytli přijetí, abyste 
věděli, co přitahujete. Touha, včetně touhy po něčem jiném, než co se 
vám děje, potřebuje láskyplné přijetí a pochopení stejně jako cokoli 
jiného, co bylo odsouzeno, a tedy uvedeno do stavu odepření. 

 
Láska může být přítomna, když jí otevřete prostor, a může se 
projevovat v mnoha podobách. Láskyplné přijetí všeho je Božským 
plánem pro všechny, takže není třeba se nadále obávat, že Můj plán 
vyžaduje něco jiného. Spoutanost druhými, sebezapření, oběti, spory, 
boj, hladovění a nedostatek nejsou cestou Bezmezné lásky. Jsou to 
projevy nepochopení, které uzavírají otvory, jimiž se může projevit 
láska, až se může zdát, že láska je dokonce trestem. Jiné než 
přesvědčení, omezení a 



rozsudky, které jste si vyčítali, není za co trestat. 
 
Není tedy logické, že Láska se postará, pokud je jí to dovoleno, 
protože to je její způsob? Pocity, že si to nezasloužíme, musí být také 
uvolněny. Posuzovat se, zda si zasloužíte více nebo méně než ostatní, 
neznamená být otevřený tomu, co je prostě vhodné, tedy tomu, co jste 
schopni v daném okamžiku přijmout. Pocity nadřazenosti nebo 
podřazenosti jsou mimo rovnováhu. Bezpodmínečná láska přijímá vše 
jako dokonalé v daném okamžiku, a přesto láska miluje vše tak, jak to 
potřebuje být milováno a jak to může lásku přijmout, což také 
znamená, že se vše může také měnit, měnit, růst a vyvíjet. 

 
Cesta nastolení rovnováhy Ducha a Vůle ve vašem Srdci vám ukáže, 
co je pro vás správné, a vy budete schopni rozpoznat její dokonalost, 
jak budete postupovat. Nalezení vlastního správného místa je odrazem 
nalezení vlastní vnitřní rovnováhy. 

 
Jinými slovy, jakmile naleznete vnitřní rovnováhu, vaše vnější realita 
jí bude odpovídat. Když uvolníte svou vlastní vůli, nemůžete si 
pomoci a vaše vnější realita na to zareaguje. Bude také odrážet vše, co 
jste v sobě nenašli a co je třeba uvést do vašeho láskyplného přijetí. 
Čím déle to trvá; tím více podmíněností musíte překonat. 

 
Správné použití vůle funguje, pokud víte, že je to cesta pro vás. Vůle 
je více než připravena přijmout Lásku a Světlo Ducha. 

 
Jsou to jednotliví Duchové, kdo musí přijmout otázku svobodné vůle 
a rozhodnout, zda je správný čas, nebo ne. Pocit, že zotavení a 
uzdravení Vůle je příliš obtížné, je součástí iluze, která udržuje 
fyzickou rovinu existence zdánlivě oddělenou od ostatních rovin 
existence nebo rychlostí vibrací. Toto přesvědčení se podílelo na 
obrovské ztrátě vibrací Vůle a jde ruku v ruce s přesvědčením, že dary 
jsou odměnou za velkou obětavost a tvrdou práci. Uvolnění těchto 
soudů je nezbytné. Mnozí duchovní učitelé to říkali proto, že věřili v 
oddělenosti, které 



nejsou skutečné nebo jsou zmatené a vydaly se cestou boje a trestu. 
 
Vyladění svého ducha a své vůle můžete dosáhnout, pokud máte 
záměr to udělat. Duchovní učení by vás nemělo nasměrovat k tomu, 
abyste se povznesli nad fyzická a emocionální těla a opustili je, abyste 
se vrátili k Bohu, Světlu, Zdroji nebo jakkoli se to nazývá, bez Nich. 
Jedná se o stará nedorozumění, která na sebe uvalila mnohá omezení. 
Skutečnost je taková, že tento přístup nebude fungovat. Co je vaše, je 
vaše a nic nevyřešíte tím, že to vysadíte. Cestou je vývoj, a abyste se 
mohli vyvíjet, musíte začít přijímat celé sebe v jakémkoli stavu. 

 
Na cestě každého člověka je to, čemu se říká "původní příčina". 
Správné používání vůle začíná tím, co jste schopni nejprve přijmout, 
aby bylo možné vybudovat základ pro pochopení toho, jak tato 
duchovní nedorozumění vznikla. Prozatím lze skutečně říci jen to, že 
není možné vrátit se k podstatě tím, že upustíme od částí svého já. V 
pozadí jsou zde soudy vůči Stvoření. 

 
Projevované stvoření nelze popírat ani se ho zbavovat jako omylu. 
Podstatě Stvoření je třeba umožnit vibrovat a vyvíjet se, aby se Forma 
mohla sladit s Milující podstatou. Manifestace je způsob, jakým 
podstata prožívá sama sebe, aby se mohla vyvíjet. Počínaje sebou 
samými, uvolněním svých omezení, abyste se mohli rozšířit do svého 
plného já, můžete postupně rozšířit své láskyplné přijetí tak, aby 
zahrnovalo celé Stvoření. 

 
 
 
 
 

 VNITŘNÍ NASLOUCHÁNÍ  
 
Vnitřní naslouchání je důležitým krokem na cestě správného 
používání vůle, ale je obtížné a téměř nemožné ho nalézt v atmosféře 
odsuzování. Soudy mohou udržovat v hlavě žvanění, které může 



buďte velmi kritičtí nejen k ostatním, ale ke všemu, co děláte, včetně 
snahy o hlubší procítění sebe sama. Mnoho lidí si neuvědomuje, že 
toto tlachání jsou většinou internalizované soudy, protože je vnímali 
jako realitu. Soudy rámují situaci jako neschopnou změny. Uvolnění 
úsudků je nezbytné k tomu, aby se vzorce, které úsudky držely ztuha, 
mohly pohnout a uvolnit prostor pro vnitřní naslouchání. 

 
Soudy v sobě vždy nesou nějaký druh popření a to, co soudy popřely, 
obvykle hledá přijetí, aby se očistilo, protože se necítí dobře být 
popíranou částí sebe sama. U většiny lidí docházelo k trvalému 
konfliktu mezi soudy nebo zastávaným názorem člověka a popíranou 
pravdou, což znemožňovalo vnitřní naslouchání bez použití kontroly. 
Zde může být meditace, která nevykonává kontrolu, velmi užitečná 
pro zlepšení vnitřního naslouchání a vnímavosti. Jedním z návrhů je 
sledování dechu. Dalším je dýchat do jakéhokoli místa ve vašem Těle, 
které je napjaté nebo se necítí klidné. Velmi užitečné může být 
vydávání zvuků při výdechu. 

 
Zdraví se často nedosahuje na pozadí vnitřního křiku, který je v 
rozporu s tím, co dělat, jak to dělat, co si o tom budou myslet ostatní 
atd. V této atmosféře se také nesnadno uvolňují návyky, protože hlas 
Těla se může v tomto shonu ztratit. Většina lidí používá kontrolu, 
když je nenapadne naslouchat všemu v sobě jako způsobu nalezení 
vnitřního souladu tím, že ukončí popírání. Vnitřní naslouchání sice 
nevyžaduje meditaci, ale rozhodně může pomoci, pokud máte 
problém naslouchat sami sobě, nebo pokud si myslíte, že si 
nasloucháte, ale nenacházeli jste požadovanou hloubku. 

 
Vnitřní naslouchání je receptivní neboli jinový aspekt. Celý receptivní 
aspekt Stvoření je třeba hlouběji pochopit a začlenit jako rozvíjející se 
aspekt Stvoření. Vyvíjet se musí nejen činy, ale také porozumění a 
vnímavost. Vnímavý neboli jinový aspekt lidského vývoje probíhal s 
maximální nerovnováhou. Východ a Západ, jin a jang, mužské a 
ženské, intuice a myšlení, cítění a rozum, 



příroda a člověk jsou stále vnímáni jako protivníci nebo jako 
dominantní a submisivní, nadřazení a podřízení. 

 
Když jsou polarity vnímány jako protikladné protiklady, a zvláště 
když je jeden z nich upřednostňován, je harmonie, která přináší 
vnitřní rovnováhu a klid, s nímž je možné naslouchat, zastřena 
konfliktem. Polarity jsou vyvíjející se hranice Jednoho principu, a tak 
odpověď přirozeně spočívá v tom, že jim všem umožníme, aby se 
dostaly do rovnováhy a vzájemně se doplňovaly. V každém z vás jsou 
všechny tyto věci. Vůli je třeba umožnit, aby našla rovnováhu s 
Duchem, aby vnímavost vůle mohla být oceněna a přijata jako 
rovnocenná inspiraci Ducha. Pak se rovnováha ve vaší vnitřní realitě 
může odrazit ve vaší vnější realitě. 

 
Přijetí všeho v sobě a umožnění komplementárního fungování vám 
může umožnit, abyste se v každé situaci setkali přesně s tím, co cítíte 
jako skutečně vhodné; nic víc, nic míň. Tímto způsobem nemusíte nic 
popírat; a přesto se mnoho lidí ve snaze dovolit vše cítilo přetížených, 
protože něco popírali. Aniž by si to uvědomovali, snažili se přijmout 
vše vnější, aniž by nejprve přijali to vnitřní. Docházelo k popírání 
částí sebe sama, které se vázalo na nedorozumění ohledně správného 
času a přijetí. Popírající vědomí se často pokoušelo zaplnit mezeru, 
kterou popírání zanechalo. K tomuto účelu často sloužily soudy, když 
se lidé pokoušeli dát smysl svému zahlcení. Popírání 

 
Vůle je často vyplněna falešnými pocity, o nichž je člověk 
přesvědčen, že jsou skutečné. Mnozí lidé dovolují médiím a jiným 
lidem, aby zcela zaplnili jejich již tak zamlžená receptivní centra ve 
snaze zaplnit prázdnotu, která zůstala po popírání. Kdybyste tento 
zdroj vyplňování sebe sama na chvíli vypnuli a nenašli si nějaký jiný 
způsob, jak se rozptýlit, mohli byste zjistit, co skutečně cítíte k 
popírání Ducha, Vůle, Srdce a Těla na Zemi. 

 
Většina lidí, když se s tím setká, se snaží zaplnit svou mysl 
myšlenkami, aby se vyhnula tomu, co popřela. Pokud máte v úmyslu 
se uzdravit, musíte si dovolit cítit to, co jste nechtěli cítit, 



a nechte ho vyjádřit jako zvuky. Možná se pod tím vším cítíte strašně 
osaměle a máte strach. Možná jste zažili strach z toho, že jste byli tak 
zesměšněni nebo odmítnuti, že jste uvěřili, že je to to poslední, co 
byste kdy chtěli cítit. Možná máte strach, že se nedokážete dostatečně 
rozvibrovat, abyste zůstali naživu. Možná máte přesvědčení, která 
vám říkala, že strach je nedostatek víry ve Mne; ale kde jsem a kdo 
jsem, že bych nechal strach mimo Mou Lásku? Možná jste osamělí, 
abyste cítili skutečnou přítomnost Mého Milujícího Světla, které je tu 
s vámi. Možná se bojíte smrti a možná se za své pocity stydíte. 

 
Popření Vůle vytvořilo nerovnováhu v Srdci. Bezpodmínečná láska se 
z této nerovnováhy nemůže projevit. Vyrovnání a vyvážení polarit 
vyrovnává a vyvažuje vše mezi nimi. Ukončení vlastního popírání 
Vůle a doprovodných hodnotících vzorců vám umožní projevit 
bezpodmínečnou lásku. 

 
Tento postup pro ukončení odmítnutí je jediný, který jsem viděl, že 
funguje. Důležitou součástí tohoto procesu je naladění se na vnitřní 
naslouchání, které posiluje sebe sama. Můžete se naučit stále jasněji 
přijímat vstupy od svého vlastního Ducha a také slyšet přímo ode 
Mne. Vnitřní naslouchání je jedním z aspektů, jak získat pomoc se 
specifiky vlastního popírání. V souvislosti s tím se může objevit 
strach a zmatek, které mohou vyžadovat rozsáhlý pohyb, protože 
kromě vaší Vůle zde může přispět také vaše Srdce a Tělo. Možná jste 
si také zvnitřnili kritický hlas nebo hlasy, které se vám snaží říct, co 
máte dělat. Můžete to dokonce pociťovat jako ohromující zmatek, 
zejména zpočátku, a může být obtížné tyto věci pochopit a utřídit. 
Když v tomto procesu vytrváte, můžete najít potřebné pochopení a 
nalézt rostoucí důvěru pro rozšíření spektra svého vnímání. 

 
Dar správného používání vůle spočívá v tom, že vnitřní naslouchání je 
snazší, když si všechny aspekty tvé bytosti uvědomí, že výživa a 
vnímavost vůči Mému milujícímu Světlu prospívá celé tvé bytosti, a 
ne jen její části. Pak lze nalézt potřebné sladění. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EGO/SELF 
 
Mnozí si mysleli, že duchovní růst vyžaduje smrt ega nebo vlastního 
já. To není pravdivé pochopení. Smrt ega nebo vlastního já není 
nezbytnou součástí duchovního růstu. Odsuzování, odkládání částí já 
nebo jejich nepřijetí je popřením já. S egem/já není žádný problém, 
pokud se vnímá jako vyvíjející se spolu s vámi ostatními. Je to vaše 
součást a stejně jako všechny ostatní části já potřebuje přijetí. 
Popírání a odsuzování ega/já vytvořilo trápení. Aniž byste viděli, co 
popírání a odsuzování vytvořilo, považovali jste tato trápení za realitu 
ega/já. 

 
Ego/já je stejně božské jako cokoli jiného. Je to ta část vás, která vás 
poznává jako sebe, a bez ní nedokážete rozlišit sebe sama od čehokoli 
jiného. Ego/já funguje tak, aby chránilo vaši současnou úroveň 
schopnosti přijímat, prožívat a vyjadřovat. Mnozí posuzují sebelásku 
jako sobectví a mají ve zvyku sebezapírání, jako by to bylo 
láskyplnější než láska k sobě samému. Být bez ega nebo pěstovat 
nesobeckost se často ztotožňovalo s jednotou, ale to by byla jednota 
bez rozlišení, a tedy bez projevu Stvoření. I když to pro některé bylo 
cílem, jedná se o nerealistickou představu Jednoty. 

 
Jakmile dojde k rozpoznání vědomí, dochází k diferenciaci 
prostřednictvím rozpoznání já, které si toho všimlo. Uvědomění si 
sebe sama bylo obviněno jako prvotní příčina oddělení. Stvoření se 
projevuje z vědomí. Bez rozpoznání vědomí neexistuje způsob, jak ho 
zažít, a tedy ani zkušenost či vývoj, a nakonec ani existence. 
Uzdravení ega/já pomocí pochopení a láskyplného přijetí je dalším 
aspektem osobního růstu. Je zapotřebí rovnováhy mezi láskou k sobě 
a láskou ke všemu ostatnímu. 



 
 

    SVOBODNÁ VŮLE V PŘÍTOMNOSTI OPOZICE     
 
Otázka osvobození vůle v atmosféře, která ji zřejmě nepřijímá, je 
další otázkou, kterou je třeba probrat. Otázka praktikování Správného 
používání Vůle mezi lidmi, kteří tyto myšlenky zatím nepřijímají 
nebo jim nerozumějí, je otázkou osobní volby. Měli bychom si však 
uvědomit, že v atmosféře omezování existuje mnoho překážek, které 
tomu brání, a že přemáhání druhých v jakémkoli směru, dokonce i 
myšlenkami, není praktikováním Správného používání vůle. 

 
Svobodná vůle je ve Stvoření starým zmatkem, a proto se zdá, že ji 
tolik lidí neuznává. Mnozí si mysleli, že svobodná vůle nemůže 
fungovat, protože Duchové jsou příliš hloupí na to, aby se mohli 
moudře rozhodnout. Mnozí se obávali, že nedokážou dobře vést svůj 
vlastní život. Mnozí si mysleli, že to není možné, protože by nikdy 
nedošlo k vyrovnání. To jsou některé z důvodů, proč se mnozí začali 
vzdávat své vlastní Vůle ve prospěch toho, co považovali za Vůli Mv. 

 
Mnozí lidé vědí, že realita kolem nich je jejich vlastním výtvorem a 
že je také jejich odrazem, ale mnozí ještě nepochopili, jak velkou část 
jejich reality tvoří to, co dosud popírali, mimo spektrum svého 
vědomí, a tedy i přijetí. Ukáže se, že odraz nepřijetí pro svobodnou 
vůli je založen na vašich vlastních nepochopeních, popírání a 
soudech. 

 
Vývoj individuální vůle je důležitou součástí duchovního růstu a 
učení se ze zkušeností je důležitou součástí vývoje individuální vůle. 
Protože ostatní nejsou příčinou potlačování vaší vlastní svobodné 
Vůle, není třeba při praktikování Správného používání Vůle nikomu 
ani celé společnosti vnucovat své myšlenky. Prostor pro praktikování 
svobodné Vůle vychází z vašeho nitra. 

 
Někteří lidé možná budou chtít hledat způsoby, jak najít jiné lidi, kteří 
těmto myšlenkám rozumí a přijímají je. Někteří možná budou chtít 
mluvit s ostatními o 



myšlenku osvobodit svou vůli, protože se nechtějí cítit osamoceni v 
tom, co dělají. Vzájemná podpora může být dobrá. 

 
Jakýkoli nedostatek vnímavosti zde je signálem, abyste v sobě našli 
tato místa odsouzení a nepřijetí. Jakékoli zdánlivé konflikty nebo 
neshody lze snáze vyřešit tím, že nejprve naleznete soulad v sobě 
samém. 

 
Pokud získáte zpět svou vlastní ztracenou vůli, bude pro vás mnohem 
snazší změnit realitu podle svých představ, než se snažit změnit vnější 
odraz popírání, který jste sami v sobě nezměnili. Najít rovnovážný 
bod mezi změnou okolností kolem vás a změnou vašich okolností 
musí najít každý sám, podle toho, jak se cítí. 

 
Pokud vám někdo jiný upírá vaše potřeby a vy máte pocit, že jste 
udělali vše, co jste mohli, abyste se zbavili omezení, která jste si 
drželi, můžete zkusit změnit svůj přístup k naplňování svých potřeb 
tím, že si najdete jiné místo a/nebo jiný způsob, jak je naplnit. Místo 
toho, abyste zde vynášeli nějaké soudy, dejte šanci svobodě tím, že si 
dovolíte provést jakékoli změny, které podle vás situace vyžaduje. 
Pokud to ve vás vyvolává strach, zkuste mu dát výraz v podobě 
zvuků. Nezapomeňte se ujistit, že se při tom cítíte bezpečně. Tento 
strach v sobě může držet úsudky, že s myšlenkami odlišnými od 
hlavního proudu budete zesměšňováni, cenzurováni nebo považováni 
za šílence a že můžete být vyvrženi nebo dokonce zabiti. Mít na mysli 
a přijmout strach, že to může mít následky, vám umožní dbát na 
opatrnost, aniž byste ji považovali za odsudek. Osvobození vlastní 
vůle vám umožní být svobodní. 



 VYDÁNÍ  ROZSUDKU 
 
Všechno je součástí vašeho učení. Odmítání neotevírá prostor pro 
zlepšení, protože popírá to, co by ho mohlo naučit. Popírání je drženo 
na místě pomocí soudů a emoční kontroly. Soudy neotevírají prostor 
pro zlepšení, protože nahrazují kritiku a strnulost nálepek dobrou 
radou a rozlišováním. 

 
Soud není totéž co rozlišování. Rozlišování může vycházet z 
minulých zkušeností, ale také si všímá rozdílů. 

 
Uvolnění úsudků je nezbytné, protože Duch a Vůle nemohou najít 
soulad v energetickém poli zablokovaném úsudky. Vnitřní konflikty, 
které bránily naladění, byly nedorozuměními, avšak má-li dojít k 
opravdovému porozumění, je nutné věnovat konfliktu plnou 
pozornost. Minulé zkušenosti jsou zdrojem moudrosti, ale soudy 
poskytují falešnou moudrost, protože nevidí situaci takovou, jaká 
skutečně je. Soudy také říkají, že příští zkušenost bude stejná jako ta 
minulá. 

 
To je totéž, jako kdybychom řekli, že jsme se nic nenaučili, a také že 
se není co učit, což by mohlo věci změnit k lepšímu. 

 
Soudy jsou rigidní myšlenkové formy, které se vážou na myslitele. 
Pokud své zkušenosti posuzujete, místo abyste je pochopili a přijali, 
uzavíráte energii do strnulých vzorců vnímání, které vás odvádějí od 
toho, co by vám mohlo pomoci růst. Pokaždé, když je úsudek vynesen 
znovu a emoce kolem něj zůstanou nepohnuty nebo zesílí, 
myšlenková forma zesílí. Například: "Nejsem milý člověk," je 
odsudek a nálepka místo soucitu a introspekce, která by vám mohla 
uvědomit, proč byste mohli mít tento odsudek vůči sobě. 

 
Pokud si člověk vytváří negativní úsudky o sobě samém, budou se v 
nich odrážet opakované zkušenosti. Odpor vůči tomu, co je v něm 
drženo, může dříve či později nahromadit tlak v tom, co je v něm 
drženo, až to může propuknout jako výbuch, při kterém odsudky 
obvykle vytrysknou poháněny popíranými emocemi. To je učení se 
odoláváním 



lekce, dokud "nepotkáte svůj protějšek". Opakování úsudků je pak 
ještě zesiluje a zároveň se zdá, že tyto úsudky jsou správné. 

 
Intenzivní soudy se obvykle dělají uprostřed vlny silných emocí, kdy 
je obvyklý smysl pro věci zahlcen a člověk má pocit, že se musí 
prosadit, "dát situaci smysl" nebo ji definovat. Soudy sice situaci 
označují a strukturují, a proto mohou člověku dát pocit, že věci dávají 
smysl, ale zároveň ho omezují. Pocit nedostatečného porozumění 
nebo osobní moci je tak kompenzován vnucováním nedorozumění a 
soudů, které přinášejí iluzi porozumění, moci a kontroly. 

 
Udržování strnulých energetických vzorců, které je třeba prolomit 
intenzivními zážitky, není jediným způsobem, jak se učit. Soudy 
nejsou nezbytnými kroky na cestě k pochopení. Soudy zastírají 
schopnost používat rozlišování. Rozlišování při pozorování a 
hodnocení, učení a prožívání může probíhat bez posuzování. Soudy 
zjednodušují a ztužují. Soudy jsou mimo čas. Existují i po zkušenosti, 
při níž byly vyneseny, a pokud soudy zůstávají, mají moc ovlivňovat 
budoucí zkušenosti tak, aby odpovídaly soudům. To omezuje vaše 
možnosti. 

 
Někteří lidé se nejprve potřebují zbavit soudů, aby mohli přijmout 
jinou možnost nebo dát průchod svým emocím. Jiní potřebují nechat 
své emoce projevit, dokud se necítí připraveni uvolnit soudy. 
Neodsuzujte svůj přístup; někdy může být takový a jindy jiný. Přijetí 
sebe sama je nezbytnou součástí skutečného uvolnění úsudků. 

 
Srdečné odpuštění má silný vliv na energetické pole člověka, ale je 
také důležité používat slova, která vám v danou chvíli připadají 
správná. Tiché, vnitřní uvolnění zažitých přesvědčení a soudů je 
užitečné, avšak vyslovení slov nahlas přidává aspekt projevené 
vibrace. Protože celé toto Stvoření je založeno na vibracích, může mít 
skutečné vyslovení uvolnění hlubší účinek než tiché uvolnění. 



 
 
 

Uvolnění soudů pomáhá uvolnit energii, která je v nich uzamčena. 
Uvolnění zažitých soudů lze provést tak, že si jakýmkoli způsobem 
řeknete, že se již nechcete omezovat určitým přesvědčením. Můžete 
například říci: "Odpouštím si, že jsem věřil..." nebo "Uvolňuji úsudek, 
že..." nebo "Už nevěřím, že...". 

 
Existuje mnoho soudů, které potřebují uvolnit, od menších událostí až 
po hlavní témata vašeho života. Některé příklady: "Odpouštím si, že 
jsem tak dlouho soudil a věřil, že ona nemůže být nikdy spokojená, že 
on nikdy neposlouchá, že nikdy nemohu být skutečně svobodný, že 
hněv je ničivý." V tomto případě se můžete rozhodnout, zda se vám 
podaří odpustit. 

 
Zbavit se takto odsudků zní tak jednoduše, ale jejich skutečné zbavení 
není jen otázkou slov. Musí také dojít ke skutečné změně vašeho 
cítění. Existuje tolik dlouhodobých podmíněností, že může trvat 
poměrně dlouho, než se některé z těchto vzorců změní. Vezměte také 
v úvahu vliv společenských zvyklostí, které mluví ve výrocích, a 
tím znovu posilují podmíněnost. 

 
Jak tedy přestat soudit? Odsuzování je něco, co musíte cítit. Vaše 
pocity vám mohou napovědět, kdy odsuzujete, a ve skutečnosti může 
stačit pouhý pocit, že odsuzujete, abyste si vytvořili úsudek. Skutečné 
porozumění může nahradit soudy a navyklé reakce, když dokážete 
rozpoznat a uvolnit soudy a dát volný výraz emocím, které v nich 
byly zadržovány. Pak může sebeodpuštění vycházet z místa, které je 
skutečné a hluboce procítěné. 

 
Úmysl určuje kvalitu soudu v tom smyslu, že jde o ducha, a ne pouze 
o literu zákona. Pokud je přítomna láska a přijetí, je možné, že výroky 
mohou mít zdánlivě odsuzující slova, aniž by se jednalo o skutečný 
soud. 

 
Může jít o čistý humor, který nepromítá skryté spodní proudy. Přesto, 
vzhledem k tomu, že tolik lidí si zvyklo na to. 



mluvit v úsudcích, může být velmi užitečné znovu se naučit způsoby 
mluvení, abyste při vyslovení něčeho nevyslovovali výroky. 

 
Ztráta energie, ztráta lásky, ztráta síly, ztráta čehokoli je důsledkem 
popírání aspektů vlastního já, jejich zadržování, místo abyste je 
přijali. To, co bylo ztraceno, se může vrátit, když si dokážete odpustit, 
že jste to popírali, přijmete to a pochopíte, jaké jsou v tom možnosti 
vývoje. Může to znamenat odpuštění sobě samému za chování, ale 
častěji to znamená odpuštění sobě samému za odsudky, které jste na 
sebe kvůli tomuto chování uvalili. Dalším soudům se můžete vyhnout 
tím, že budete mluvit konkrétně, a ne že budete svými slovy promítat 
své současné názory nebo hodnocení situace do budoucnosti, jako by 
to tak mělo být navždy. 

 
Níže jsou uvedena některá tvrzení, která byla považována za realitu, 
ale ve skutečnosti se jedná o úsudky: "Je hřích milovat sebe, člověk 
musí milovat jen Boha. Bůh nemluví s lidmi, jako jsem já. Když si 
budu myslet, že slyším hlasy, budu označen za 'blázna'. Nikdo mě 
nepřijme, pokud se nepřizpůsobím jeho očekáváním. Každý musí 
dělat kompromisy, aby na tomto světě obstál. Když bude po mém, 
budu sobec! Smrti ani daním se nevyhnu. Na něco umřít musím, tak si 
to můžu rovnou užít. Věci na Zemi mají určitý řád a já nemůžu jít 
proti němu. Země se ustálila, takže velké otřesy jsou minulostí. Tolik 
lidí prorokovalo věci, které se nestaly, že nikdo nedokáže předpovědět 
budoucnost. Bůh už na Zemi nedělá zázraky, takže možná nikdy 
nedělal. Realita zůstává v podstatě stejná. Tato realita je taková, jaká 
je, jaká vždycky byla a jaká vždycky bude." "To je pravda," řekl jsem. 

 
Soudy jsou způsobem podmíněného přijetí. Když se skutečnost zdá 
být tak zdrcující nebo nepřijatelná, lidé mohou chtít trvat na tom, že 
jejich soudy jsou skutečností. 

 
Jedná se o popírání soudů. Někdy však lidé nejsou připraveni čelit 
skutečnosti určitých zážitků nebo pocitů, které je provázejí. Přestože 
popírání bylo v těchto chvílích mechanismem přežití, pokud je 
záměrem úplné uzdravení, je třeba se těmto popřením postavit, 
přijmout je a pochopit, jakmile je toho člověk schopen. 



 
 

Protože vynášení soudů brání změně situace a nastavuje vás na 
opakování situací, které se odehrávají v rámci vašich soudů, má to za 
následek redukci vašeho vnímání reality na něco, co se mohlo zdát 
zvládnutelnější v době, kdy byly soudy vynášeny. Jak jsem již řekl, 
tyto soudy jsou často zapomenuty, zaměněny za realitu a ztraceny v 
"podvědomí". Tyto situace se pak budou opakovat, dokud si 
neuvědomíte, že ve svém životě nedosahujete vývoje, změny nebo 
osobního růstu, který si přejete. 

 
 
 
 
 

 EMOCIONÁLNÍ UVOLNĚNÍ  
 
Uvolnění úsudku má ještě jeden aspekt, a tím je emoční uvolnění. 
Emoce jsou magnetická energie. Soudy jsou drženy na místě 
nepohyblivými emocemi udržovanými ve vůli. Svobodná vůle nabízí 
dar mnohem širšího spektra reality, v němž jsou pocity vyvážené, 
volně plynoucí, rozlišující a dostatečně naladěné, aby vás varovaly 
před jakoukoli hrozící škodou. U většiny lidí v současnosti emoce a s 
nimi spojené soudy dostaly mnoho vrstev podmiňování, že musíte 
přijmout realitu takovou, jaká je, a také, že odchylka je nereálná, 
nemožná a může mít katastrofální následky. 

 
Vůle byla natolik popřena a podřízena, že potřebuje evoluční proces, 
aby dohnala současnost. Když Vůle žije ve zúženém světě soudů, není 
schopna o sobě cokoli plně vynést na povrch, a tak na začátku 
vyjadřování jakéhokoli aspektu toho, co bylo zadržováno, bude muset 
začít jakýmkoli způsobem, který je v jejích silách. I když to na této 
cestě může vypadat velmi chaoticky a neuspořádaně, spíše než o 
snahu přimět svou Vůli, aby se podřídila programu uvolnění 
aplikovanému vaší myslí, se jedná o proces, který musí být veden vaší 
Vůlí. Proces osvobozování Vůle od toho, co ji brzdilo a co 
zadržovalo, povede k nalezení potřebného souladu. 



 
 

Výrok říká, že něco je takové a takové, a čím více se opakuje, tím 
více se může zdát, že tento výrok je skutečností. Existuje mnoho 
soudů, které jsou přímo namířeny proti svobodě citového projevu. 
Tím, že uvolníte soudy, které držíte proti svobodě emocionálního 
projevu, jim pomůžete ukázat, co potřebují vyjádřit. Být otevřený 
tomu, abyste umožnili, cokoli se má stát, je součástí procesu vytváření 
alternativ pro sebe, dokonce i alternativ, které neexistovaly, dokud 
jste je nepotřebovali. Jak budete v tomto procesu postupovat, můžete 
se dostat do míst mnohem hlubšího porozumění, než jakého budete 
schopni pouhým čtením o něm. 

 
Zejména na začátku je třeba většinu emocionálního uvolnění provádět 
v soukromí a na bezpečném místě. Pokud máte strach, že svým 
emocionálním projevem ublížíte druhým, je obzvláště důležité, abyste 
v tomto procesu postupovali sami, dokud se nebudete cítit připraveni 
vyjádřit své emoce v přítomnosti druhého člověka. Je to proto, že 
Vůle, která byla silně popírána, bude velmi zálohovaná a může být 
reaktivní a nezralá, když se poprvé vyjadřuje. I tak je třeba nechat 
Vůli, která se stává svobodnou, aby se vyjádřila podle svých vlastních 
představ, což zpočátku může být spousta slov, která chtěla říct, ale 
nemohla. Tato slova mohou obsahovat řadu soudů, které je třeba 
uvolnit. 

 
 
Když dáváte své vůli volnost, snažte se také nepřekračovat hranice, 
které cítíte, že by měly být přítomny kvůli vaší osobní bezpečnosti. 
Vaše Vůle tuto bezpečnost také potřebuje. Přímé vyjádření emocí 
bylo natolik odsouzeno, že může vést k zásahům různého druhu. 
Jakmile lépe pochopíte, co jste ve své Vůli drželi, získáte také více 
jasno v tom, co je vhodné z hlediska svobodného projevu Vůle v 
realitě vašeho každodenního života. 

 
Když se lidé snaží řešit emoce pouze slovy nebo diskusí, mohou si 
myslet, že vědí, co cítí, i když to tak ve skutečnosti není. Pouhá slova 
nedávají vůli možnost přijmout její vlastní způsob vyjádření. I když 
slova mohou být ve správný čas užitečná, 



je třeba dát emocím volnost, aby se mohly vyjádřit pomocí zvuků. 
Emoce mají svou úlohu, kterou nelze popřít ve prospěch mysli nebo 
čehokoli jiného. Možná je dokonce třeba je povzbudit, aby se 
vyjadřovaly jako zvuky, které nejsou řízeny nebo kontrolovány myslí. 
Není rovnováhou Ducha a Vůle používat mysl k tomu, abyste emocím 
říkali, jak se mají cítit nebo jak se mají vyjadřovat. Emoce nejsou 
určeny k tomu, aby byly tímto způsobem odmítány nebo řízeny. 

 
Když emoce vznikly jako reakce na situaci a nedostaly úplný výraz, 
nezmizí, ale ustoupí a čekají. Emoce mají svou vlastní přítomnost, a 
tak když nastane další situace, která vašim emocím připomene tu 
předchozí, v níž jim bylo odepřeno, vaše emoce nemusí mít pocit, že 
mohou na situaci volně reagovat. Emocionální reakce bude zabarvena 
dřívějším popřením. Mohou se držet zpátky, dokud se tlak nevyhrotí 
až k erupci. Často se jedná o snahu Vůle vyjádřit nejen reakci na 
současnou situaci, ale také to, co bylo zálohováno z předchozích, 
podobných situací. 

 
Můžete to pociťovat jako zvýšený tlak zbývajících zbytků 
nevyjádřených emocí, které byly zadržovány. Tato stará nálož i 
odsudky vynesené proti svobodnému projevu vašich emocí musí být 
uvolněny, aby vaše emoce mohly reagovat na současnou situaci tak, 
jak je. 

 
Obvyklý vzorec však spočívá v opakování a zvyšování dřívějšího 
odmítání a ve vyvíjení většího tlaku na vůli, pokud se zdá, že tento 
projev bude intenzivnější, než se zdá být vhodné. Namísto toho, aby 
tento vzorec potlačování umožňoval svobodné vyjádření emocí, byl 
tak rozšířený, že se emoce obvykle projevují pouze v situacích, kdy 
byly v minulosti do určité míry přijaty, a způsobem, který byl 
akceptován. To je důvod, proč tolik žen převedlo všechny své emoce 
na pláč a muži na hněv. 

 
Namísto svobody sebeurčení je tedy vůle řízena a kontrolována 
vnějším vedením. To jsou vážná omezení schopnosti vůle vyvíjet se a 
integrovat. 



 
 

Užitečným řešením tohoto problému je vzdálit se ze spouštěcí situace 
a umožnit svým emocím volný projev na soukromém místě. To vám 
dá šanci poznat tuto část sebe sama lépe než nyní. 

 
Někdy se nahromaděné emoce nebo staré obvinění nahromadí do té 
míry, že způsobí, že vůle dělá věci, které se zdají být důkazem, že 
soudy jsou proti ní. Užívání alkoholu a drog často poskytlo otvory, 
skrze které našly odsouzené části já nějaký výraz. Lidé pak často 
říkali, že za to může alkohol nebo drogy, a vyhýbali se odpovědnosti 
za tlak, který na svou Vůli vyvíjeli. 

 
Emocionální tělo u mnoha lidí získalo podobu něčeho tak temného, 
odcizeného a destruktivního, že to mnozí duchovní učitelé považovali 
za důkaz, že emoce je třeba ovládat nebo se jich dokonce zbavit. 

 
Takto by však emocionální tělo nevypadalo, kdyby se mu dostalo 
přijetí, které potřebuje, aby se dostalo do rovnováhy. 

 
Dlouho se mělo za to, že lidé se musí povznést nad svou "nižší 
přirozenost" a vzdát se těchto částí sebe sama ve prospěch své 
představy Ducha. 

 
Mnoho lidí, kteří říkají, že chtějí pomoci zvýšit duchovní přítomnost 
na Zemi, si stále uchovává soudy a nepohnutelné emoce, které 
omezují jejich schopnost poznat, jaký by měl být zdravý Duch na 
Zemi. Mnozí z těchto lidí jednali s lidmi více založenými na pocitech, 
jako by byli méně vyvinutí, a naznačovali jim to, nebo jim to dokonce 
říkali. 

 
Mnoho terapeutů a dalších lidí v "autoritativních" pozicích to také 
dělalo. Tito lidé měli zmatek v projevech a v tom, co znamenají. 



Magnetická energie je tou částí Mne, která udržuje projevení 
přítomnosti, ale to neznamená, že by měla být uzamčena do formy na 
základě soudů. Magnetická energie je rovnocennou součástí Mne a 
nemá být posuzována ani popírána. Žádná část Já nemá být popírána. 
Na já se nemá pohlížet jako na něco, čeho se má zbavit, aby dosáhlo 
dostatečného osvícení k dosažení Mne. Chci, aby se toto stvoření 
vyvíjelo, ne aby se vracelo samo k sobě. Chci mít společníky. 

 
Chci, aby bolest, utrpení a smrt skončily co nejdříve. Bolest, utrpení a 
smrt jsou důsledkem popírání. 

 
Závěť vás má vést a chránit. Důvodem, proč to závěť nedokázala, je 
její odmítání. Abyste toto odmítání ukončili, musíte se otevřít 
bezpodmínečnému přijetí svého emocionálního projevu. Pokud se po 
přečtení tohoto textu okamžitě obáváte, že se vy i ostatní stanete 
násilnými a budete škodit, musíte si uvědomit, že jste svou Vůli velmi 
vážně podkopali. V takovém případě by bylo nejpřínosnějším 
výchozím bodem odejít na bezpečné místo a bez toho, abyste ublížili 
sobě nebo někomu jinému, vyjádřit vztek pomocí zvuků. 

 
Dělejte to tak dlouho, dokud nevyjádříte dostatek emocí a nezbavíte 
se dostatečného množství soudů, abyste mohli věřit, že můžete 
vyjádřit svůj hněv, aniž byste museli ovládat potřebu být násilní. 
Když si toto emocionální vyjádření dovolíte, neuklidňujte se tím, že k 
sobě budete mluvit, ani si klid nevynucujte žádným způsobem, který 
by naznačoval, že tento hněv nepřijímáte. Uklidnění musí vycházet z 
uvolnění vzteku. To může být vlastně dobré východisko, protože 
intenzita může uvolnit mnoho starého náboje najednou. Dokud jste na 
bezpečném místě, můžete nechat tento projev nabýt jakékoli formy, 
kterou potřebuje, včetně pocitů nenávisti k druhým, nenávisti ke 
svému vzteku a jakýchkoli dalších pocitů, které s ním máte, jako je 
bezmoc nebo pocit nepřijatelnosti. Když je vzteku dovoleno se 
projevit, může se často v určitém okamžiku propadnout do smutku. 

 
Intenzivní uvolnění vyžaduje toto pochopení: Pokud jste na 
bezpečném místě, ztráta kontroly je špatná pouze tehdy, pokud ji 
odsuzujete. Ztráta kontroly vám ve skutečnosti může umožnit rozbít 
staré navyklé vzorce reakcí. Uvědomte si, že extrémní vztek může 
někdy vytrhnout z vašeho normálního vědomí, což znesnadňuje 



vzpomeňte si, co jste udělali. Snažte se zůstat na bezpečném místě, 
abyste se neprojevovali. Pokud máte strach z toho, co by váš vztek 
mohl udělat, mohlo by vám pomoci vydávání zvuků tohoto strachu. 
Můžete také požádat o přítomnost Mého milujícího světla, aby vás 
chránilo. Přitom můžete zjistit, že se vztekáte na Mne nebo alespoň na 
představy, které o Mně máte. Vyjádření hněvu na Mě je také v 
pořádku. Mám bezpodmínečné přijetí toho, co musí vibrovat ve Vůli, 
aby přineslo uzdravení. 

 
Moje světlo chce nyní poskytnout další informace o tom, co znamená 
emocionální uvolnění. Když se u vás objeví nějaký pocit emoce, 
vnímejte ho ve svém Těle, dokud nebudete mít nutkání nebo dokonce 
pobídku ho nějakým způsobem vyjádřit. Pak ji vyjádřete způsobem, 
ke kterému vás vaše Tělo vybízí. Pokud zpočátku nemůžete vydávat 
zvuky, vydejte jakýkoli zvuk, i kdyby to mělo být jen malé zasténání 
nebo pípnutí. 

 
Pokud potřebujete začít se slovy, nechte si to líbit. Pokud to budete 
dělat dostatečně často v každé situaci, můžete se uvolnit a dosáhnout 
toho, čemu se říká vzplanutí. Zapálení je bod, kdy vás emoce dočasně 
ovládnou a udělají přesně to, co potřebují. 

 
Nemusíte to nijak kontrolovat kromě toho, abyste nikomu skutečně 
neublížili. 

 
Součástí tohoto projevu mohou být pohyby, jako je mlácení, kopání 
nebo válení. Pokud máte pocit, že se musíte nějak projevit, můžete 
použít polštář nebo něco jiného jako symbol toho, co chcete projevit. 
Můžete se bít nebo mlátit, ale zpřítomněte si své vědomí tak, abyste si 
uvědomili, že jednáte, a nedělejte to jiné živé bytosti. Pokud vaše 
emoce chtějí vydávat zvuky, snažte se jim to umožnit. Důležité je 
odevzdat se projevu, když se děje, a nechat ho volně plynout. Buďte 
co nejvíce ve stavu otevřenosti a přijetí a vyjadřujte se tímto 
způsobem, dokud nebudete cítit další potřebu to dělat. Dovolte svému 
emočnímu pohybu, aby vám ukázal, co v sobě zadržoval a co vás má 
naučit. 

 
Věnujte pozornost všemu, co v této době přichází do vašeho vědomí. 
Mohou v něm být přítomny i jiné emoce. Nechte vše 



že se stane, že u vás najde přijetí, místo abyste ho popírali. Když 
projev nebo pohyb vašeho emocionálního uvolnění ustoupí, odpočiňte 
si, napijte se vody a zůstaňte otevření tomu, co se ještě může chtít 
vynořit ve vašem vědomí. Na povrch se mohou vynořit soudy. Pokud 
ne, hledejte soudy, které cítíte, že jste připraveni uvolnit. 

 
Mohou se objevit vlákna k dalším podobným incidentům. Pokud ne, 
hledejte nitky nebo vzorce, které spojují tuto zkušenost s jinými 
podobnými situacemi. Buďte otevření porozumění. To může trvat 
mnohem více sezení, než si uvědomujete, když poprvé začnete 
kontaktovat to, co jste drželi. 

 
Pokud nenajdete hned lásku k těm částem sebe sama, které byly 
drženy mimo vaše přijetí, můžete začít tím, že najdete soucit sami se 
sebou. Možná budete potřebovat nahlédnout hlouběji, nebo s těmito 
pocity a názory ještě nejste hotovi. 

 
Další pohyb můžete povolit, až budete připraveni. Můžete požádat, 
aby do těchto míst přišlo Mé milující Světlo. 

 
Pochopení, které můžete díky tomu získat, není nic, co bych mohl 
napsat do knihy. Každý z vás má svou vlastní karmickou cestu, kterou 
musí vyřešit, a tento proces ji může značně urychlit. Možná zjistíte, že 
vás vaše emoce mají naučit tolik, co jste si dříve neuvědomovali, že 
brzy zjistíte, že chcete, aby se vaše emoce vynořily a uvolnily své 
staré nálože, abyste mohli otevřít prostor pro přijetí Mého milujícího 
světla, získat pochopení, vzpomenout si na svou minulost, učit se a 
začít se znovu cítit svobodně. Zjistíte, že se cítíte lépe, a vaše Tělo se 
bude cítit mnohem lépe, když už nebude muset zadržovat to, co jste 
potlačovali. 

 
Na některých místech ve svém emocionálním těle můžete najít starý 
náboj, kterého se bojíte, a/nebo starý náboj, který má příliš velký 
strach z odmítnutí, než aby se v tomto procesu uvolnění snadno 
objevil. Je důležité důvěřovat postupu, kterým chce vaše vlastní vůle 
tyto zadržované náboje vynést na povrch. Vůle má v sobě navrstveno 
mnoho věcí, a to je třeba respektovat. Vývoj, který budete prožívat, 
bude pro vás tím správným vývojem, takže se nesnažte předbíhat tam, 
kam si myslíte, že chcete jít, ani netlačte na svou Vůli nebo na někoho 
jiného 



Vůle, aby se projevila tak, jak chcete, nebo aby byla tam, kde si 
myslíte, že by měla být. Nezapomeňte požádat o Mou pomoc a 
přijmout pomoc, kterou vám pošlu. Mohu k vám promluvit a dát vám 
zde nějaké vedení, nebo vaše touha může přitáhnout zkušenost, která 
spustí pohyb, který potřebujete, až budete připraveni. 

 
Ačkoli se zpočátku můžete cítit zmatenější a vyděšenější než kdykoli 
předtím, protože ještě nevíte, co vás vedlo, tento proces zvýší vaši 
schopnost přijímat vedení jak od vašeho vlastního Ducha, tak od vaší 
Vůle. Pokud cítíte, že nejste připraveni, můžete zůstat na povrchnější 
úrovni porozumění, ale alespoň si to nechte uvědomit a buďte co 
nejpozornější k úvahám, které potřebujete k prohloubení svého 
porozumění. 

 
Hledání hloubky porozumění, které potřebujete, musí být založeno na 
emocionálním pohybu. Musíte také obdržet vedení ode Mne a/nebo 
od svého vlastního Ducha, abyste mohli vynořit a zpracovat vše, co 
potřebujete k uzdravení. Osvobození vašich emocí, aby vibrovaly, je 
to, co potřebujete, abyste byli schopni lépe přijímat toto vedení. 

 
Pokud začnete tam, kde jste, a co nejúplněji uvolníte vše, co můžete, 
kdykoli se budete cítit spuštěni (a tím nemyslím, že pokud nemůžete 
dát emocionální výraz všemu, pokaždé, když se nemůžete zotavit), 
můžete své emocionální tělo uvolnit poměrně rychle, zejména 
vzhledem k tomu, jak dlouho tyto vzorce fungují. Jak dlouho to bude 
trvat, záleží na tom, jak moc jste v minulosti popírali. Najděte pro 
sebe soucit bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte. 

 
Vůle má přijímat od Ducha a důvěřovat jeho vedení a Duch má 
přijímat od vůle a důvěřovat její odpovědi. Čím více dokážete očistit 
své emocionální tělo. 

 
Čím více otevřenosti budete mít, tím více budete moci přijímat. To 
vám přinese vedení, které potřebujete k vyčištění všeho, co jste 
připraveni vyčistit. Důvěra je zde také důležitá. Pokud se bojíte, že 
budete uvedeni v omyl, dejte do tohoto strachu co nejvíce pohybu a 
dopřejte si prostor k učení. Jakmile bude váš strach schopen vibrovat, 
zvýší se vaše schopnost 



rozpoznat Mě jako milující přítomnost a umět rozeznat to, co se necítí 
být milující. 

 
I když si mnozí lidé v současné době myslí, že o Mne opravdu nestojí, 
a raději by čelili svému vlastnímu odrazu, aniž by o tom věděli, 
někteří o Mou pomoc stojí. Ti, kteří o Mou pomoc stojí, ji v té či oné 
podobě obdrží. Pokud se vám zdá, že forma, která je zde představena, 
je pro vás ta pravá, zkuste jí důvěřovat a sami zjistěte, co vám tento 
proces nabízí. Vidím, co je pro vaše nejvyšší dobro, a nemusí to být 
vždy to, co chcete, ale může vám to přinést podněty, které potřebujete 
k obnovení celého svého já a jeho uvedení do láskyplné rovnováhy. 
Můžete se modlit a žádat o ochranu a vedení Mého milujícího Světla. 
Můžete se také modlit a prosit o pomoc, abyste si všimli všeho, co 
potřebujete pro nejvyšší dobro při svém vlastním uzdravování, dokud 
jsou to ještě jemné spouštěče. Pokud však chcete své emocionální 
uvolnění v reakci na mírné spouštěče, musíte dávat pozor a 
nepřehlížet, ignorovat nebo se neodsuzovat za přehnané reakce na 
mírné situace. 

 
Vaše emocionální tělo se nemůže vyvíjet, pokud je omezeno na staré 
zvyklosti reakcí. Nejde o to, co je v současné době společensky 
přijatelné; jde o to, abyste viděli, že vůle na Zemi se stala tak 
zoufalou, že jí musí být umožněno vibrovat a přijímat Milující světlo 
již nyní. Předchozí pokusy Vůle zotavit se bez pomoci Ducha nebyly 
úspěšné a vedly k většímu popření Vůle a k větší ztrátě moci obecně. 
Správné používání Vůle znamená umožnit svému já být svobodné. 

 
Ať už budou jeho začátky vypadat jakkoli skalnatě, rovnováha 
potřebná k projevení bezpodmínečné lásky nastane ve věku, který se 
nyní na Zemi odehrává. To však neznamená, že byste se měli vzdát 
vlastní účasti, protože si myslíte, že je o vše postaráno. To je osobní 
nerovnováha. Chcete-li se účastnit, musíte najít to, co jste ve svém 
vlastním já odsoudili a popřeli, a uvést to do svého vlastního 
láskyplného přijetí. Pokud však zpočátku nejste schopni tuto 
informaci přijmout, nemusí to nutně znamenat, že není ten správný 
čas. Umožníte-li svým pocitům, aby se vyjádřily a získaly vibraci 
potřebnou k přijetí světla pochopení, můžete se dostat na místo 
správného času a ukončit své popírání. 



Jak budete v tomto procesu postupovat, vlastnosti vůle se mohou stále 
více vyrovnávat s přehledem Ducha, inspirací a dalšími vlastnostmi, 
takže budete vědět, co je pro vás v daném okamžiku příjemné a 
možné. Tato rovnováha v Srdci vytváří realitu, která umožňuje 
uspokojovat potřeby, aniž by nad něčím nebo někým převažovala. 

 
Všechny dary správného používání vůle k vám mohou přijít, když se 
skutečně vyrovnáte s jejich přijetím tím, že své vůli poskytnete 
potřebnou svobodu projevu. Můžete otevřít prostor pro změnu tím, že 
necháte své nahromaděné emoce vyjádřit se tak, jak chtějí, a uvolníte 
doprovodné soudy, když se vynoří. To umožní energii pohybovat se a 
vibrovat. 

 
 
 
 
 
 
 
      SKUTEČNOSTI SRÁŽEJÍCÍ SE K ZEMI     

 
Otevření se uzdravení a vývoji vůle vyžaduje okamžitou pozornost. 
Vibrační změny nutné k obnovení rovnováhy Země se nyní srážejí s 
fyzickou realitou. Mnoho lidí je fyzickými projevy těchto změn 
ovlivněno způsobem, který se jim nelíbí, protože mentální a 
emocionální energie vytvářející tyto situace nebyla dostatečně 
pročištěna, aby umožnila cokoli jiného. Proroctví předpovídající tyto 
časy na Zemi popsala, co se stane, pokud nebudou nalezena a 
realizována potřebná pochopení. Pochopení, které potřebujete v 
souvislosti s těmito posuny, spočívá v tom, že neznamenají, že vás 
soudím, ohrožuji nebo trestám. To, co se nyní děje, je důsledkem 
popření, které se nemohlo pohnout jiným způsobem. 



Mnoho lidí si myslelo, že jsem soudný Bůh. Představy o Mně jako o 
Bohu, který soudí, přispěly k tomu, že karma je vnímána jako trest a 
platba za hříchy nebo dluhy. 

 
Karma je vlastně přesvědčení nebo úsudek, který čerpá ze zkušeností, 
které je odrážejí. Veškerá karma se tedy v podstatě týká vás 
samotných, protože to, co držíte ve svém vlastním energetickém poli, 
k vám přitahuje vaše zkušenosti. Soudy, karma, nedorozumění, 
omezení, která na sobě držíte, a podmiňování jsou slova, která mohou 
popisovat problémy nerovnováhy. 

 
Většina lidí na Zemi prožívá život tak, jako by se prostor pro ně stále 
více uzavíral, místo toho, aby pro sebe nechávali otevřený prostor. To 
se vám ve fyzické realitě jeví jako pocit stále menší svobody v 
osobním životě vytvářet si to, co chcete, a místo toho pocit stále větší 
kontroly, cítíte kompresi a nakonec smrt. Došlo k tak velkému 
uzavření prostoru, že si to většina lidí nedovolí rozpoznat. Mnozí 
chtěli, aby to napravil někdo jiný. Strach, že by toto uvědomění bylo 
příliš děsivé a zdrcující, byl pohřben. Toto vyhýbání se umožňovalo, 
aby uzavírání postupovalo ještě rychleji, protože čím více jsou pocity 
potlačovány, tím více nejsou schopny rozvibrovat prostor. Toto 
rostoucí stlačování probíhá již delší dobu a nastal čas to zvrátit dříve, 
než lidé přestanou mít sílu to zvrátit. 

 
Každý z vás má svou vlastní duchovní přítomnost a sílu, kterou 
popírání zmenšuje. Musí dojít k vnitřnímu pohybu, než bude tato síla 
příliš stlačená, aby obnovila svůj pohyb a vibrační rychlost. 

 
Mnohé soudy, které řídí osobní realitu, nemají konečné slovo ve 
světové realitě. Když mnoho lidí zastává soudy kolektivně, mají silný 
vliv na způsob, jakým je zastávána širší realita. Soudy však nejsou 
realitou a dříve či později vyvolají své vlastní uvolnění. 



Emocionální uvolnění je důležitou součástí změny úsudků. I když 
vidím, že nejjednodušší cestou je dovolit si maximální reakci na 
sebemenší podněty, dokud vaše Vůle neuvolní dostatek zadržovaného 
náboje, aby mohla vstoupit do přítomného času, viděl jsem také, že 
mnoho lidí má tolik soudů vůči svým emocím, jsou tak podmíněně 
vzdáleni spontánnímu emočnímu projevu, tak zablokovaní a emočně 
odpojení a tak vyděšení z obrazů, které jejich soudy vytvořily o tom, 
co popřeli, že se chtěli této cestě úplně vyhnout. Mnozí popírali tak 
silně, že se zřekli části své Vůle a jejich popírání se jeví jako "druzí", 
které vnímali jako "nepřítele". Tímto jednáním lidé volají po tom, aby 
k nim z jejich vnější reality přišly spouštěče. Tím, že máte tyto 
informace, máte možnost pochopit, co se děje, očistit co nejvíce 
starých nábojů a najít co největší rovnováhu. Tím můžete snížit 
intenzitu svých spouštěčů. V žádném případě nezažijete nic 
intenzivnějšího, než co je potřeba k tomu, aby vaše staré, pohřbené 
popírání vyplavalo na povrch za účelem uzdravení. Jinými slovy, 
intenzita vašich spouštěčů bude odpovídat intenzitě vašeho popírání. 

 
Protože emoce byly tak dlouho zadržovány, mají obrovské zpoždění. 
Zpočátku se mohou zdát nevyrovnané, což pravděpodobně jsou, ale 
po čase a přijetí se srovnají. Pohyb emocí v reakci na spouštěče vaší 
karmy může uvolnit staré podmíněnosti ve vůli a uvolnění úsudku 
může osvobodit mysl. Vy sami můžete uvolnit, abyste změnili to, co 
nechcete zachovat stejné. Pokud budete ve svém procesu důslední, 
realita se pro vás změní, i když posun těchto vzorců bude trvat 
poměrně dlouho. Pokud jsou vzorce posuzování částečně uvolněny, 
energie se začne pohybovat, ale vzorce připomínající posuzování se 
ve vašem životě budou stále objevovat. 

 
Není to prokletí ani známka toho, že to neděláte správně. Je to proto, 
abyste viděli vše, co se týká těchto vzorců, a našli hloubku 
porozumění, kterou potřebujete. Pokud vám další zpracovávání toho, 
co to spouští, nepřinese posun, který chcete a potřebujete, možná se 
stále potýkáte se symptomy a potřebujete hledat příčinu. 



 
 

Řídím tento proces tak, aby se stal úspěšným procesem očišťování pro 
všechny zúčastněné duchy. Dávám vše na správné místo, aby bylo 
možné čelit potřebným reflexím bez zapojení kohokoli jiného než 
těch, kteří danou reflexi potřebují. Tato akce z Mé strany vypadá pro 
ty, kdo ji předvídají, jako soudný den, ale je to pouze soudný den v 
tom smyslu, že každý bude čelit svému vlastnímu odrazu. 

 
Je třeba si uvědomit, že to neznamená, že to nemůže být příjemné. 
Léčení se zde popsanými způsoby, ve správný čas a na správném 
místě může vaši bolest uvolnit. Duchové, které jsem vytvořil, nejsou 
všichni stejní. Pravé pocity lidí je mají vést na jejich správné místo, 
ale popření Vůle bylo tak rozsáhlé, že mnozí Duchové nemohou najít 
své správné místo, pokud jim nepomůžu. Mám mnoho různých 
způsobů, jak být a prožívat Sebe, a nechci omezovat žádný z nich. 

 
Pokud máte potřebu se omezovat, věřte, že je to pro vás v tuto chvíli 
správné, ale nesmíte své omezení vnucovat druhému. Ostatní mají 
jiné pocity a jiné cesty a každý potřebuje mít svobodu jít svou vlastní 
cestou svým vlastním způsobem a s vlastním smyslem pro 
načasování. I když něčemu nerozumíte; přijměte jeho právo být. Chci, 
aby všichni Duchové byli na správném místě, aby mohli růst a učit se 
bez sporů, které probíhaly, když různé druhy Duchů soupeřily o 
svobodu dělat to, co chtějí. 

 
Ve Stvoření se nic neděje, pokud se to nemusí stát, ať už vám to 
připadá jakkoli. I když většina Duchů na Zemi prožívá zkušenosti, 
které byste nechtěli mít, a i když se zkušenosti dějí jiným z důvodů, 
kterým zatím nerozumíte, a dokonce se zdá, že se dějí bez jakéhokoli 
dobrého důvodu, máte možnost a můžete se rozhodnout, že pochopíte, 
proč se vám děje to, co se vám děje, a osvobodíte se od nutnosti čelit 
svému popírání ve vnější realitě, jak jen můžete. Ať už se rozhodnete 
jakkoli, bude to pro vás správná volba. 



I když se ukáže, že je to bolestná volba, zažijete jen to, co musíte 
zažít, abyste se naučili to, co se musíte naučit, bez ohledu na to, jak 
velkou moc má realita ostatních. 

 
Potřebujete pochopit, jak se chránit, když jste obklopeni realitou, 
která se nezdá být v souladu s vašimi osobními rozhodnutími: 
Zjistěte, proč tam jste, zpracujte v sobě vše, co v souvislosti s tím 
můžete najít, způsobem, který zde vysvětluji, a uvidíte, co se stane. 
Pomůžu vám s tím, protože vidím, že realita na Zemi tlačí na 
všeobecný soulad. I vy se musíte podílet na tom, že budete rozvíjet a 
používat své rozlišování. Tím, že za sebe převezmete odpovědnost, 
můžete vyčistit vše, co vás drží v realitě nebo v části reality, která se 
vám nelíbí. Protože nedorozumění přetrvávají už tak dlouho, může se 
to zdát jako náročný úkol; mnohem složitější, než si mnozí lidé 
mysleli, když začínali, ale pokud nezačnete, nemůžete se k němu 
dostat. Když už v sobě nebudete mít nic, co by přitahovalo to, co 
nechcete, vaše správné místo vám bude příjemné, protože v něm 
nebude nic, co by se vám nelíbilo. 

 
Neposílám žádné duchy do toho, co vám může připadat jako peklo, 
pokud jejich odmítání není tak rozsáhlé, že ode Mne odmítají cokoli 
přijmout. Co se vám může zdát jako peklo, může být pro ně nebe. 
Cítím, že se o tom musím zmínit, protože mnoho učení říká, že člověk 
je nízký a že pokud se podvolí svým pravým pocitům, přinese na 
Zemi Peklo nebo bude do Pekla odsouzen. 

 
Abyste uvedli svou vlastní vůli do rovnováhy, je třeba se poddat 
všemu, co cítíte, a najít tak své skutečné pocity. Tím, že dáte přímé, 
emocionální vyjádření všemu, co cítíte, můžete najít své skutečné 
pocity, které mohou být skryty pod obvyklým spektrem vašeho 
přijímání. Vaše pravé pocity nejsou v opozici vůči Mně, ale musíte 
dovolit, cokoli cítíte, aby se mohly rozvinout deformace a zvraty 
vašich pocitů, které jste odsoudili. Díky tomuto procesu se mohou 
dostat do souladu. 

 
Já jsem Láska, ale zaměňování sebezapření a viny s láskou vede k 
tomu, že se mnoho lidí bojí udělat změnu, která je nutná k ukončení 
jejich života. 



odmítnutí. Pokud lidé nejsou připraveni tyto informace přijmout, 
přijmu jejich volbu, ale nebudou mít možnost volby na Zemi. Čas, 
kdy Země ukrývala popírání, skončil. Tato popírání a z nich plynoucí 
nerovnováha se přiblížily k bodu zvratu, kdy je již nelze napravit, a já 
je mohu nechat jít. Chci, aby toto popírání skončilo hned. Bolest 
přítomná v tom, co je milující, ale bylo drženo mimo lásku, je 
nesnesitelná a musí být vyléčena. Popírání umožnilo mnohým tuto 
bolest dlouho ignorovat, ale já od ní nejsem odpojen. Chci, abyste 
převzali odpovědnost za své vlastní popírání. 

 
Země již nemůže být nadále pohostinná k popírání a nerovnováze, a 
proto budou moci na Zemi zůstat pouze ti Duchové, kteří jsou v 
souladu s ukončením popírání a nalezením souladu a rovnováhy. 
Strach se kolem toho musí pohybovat. Strach z toho, že se Mi znelíbí, 
je na Zemi velmi velkým strachem, který zahrnuje i ty Duchy, kteří 
obviňují druhé, a ty, kteří se bouří a chovají se tak, aby Mi "ukázali", 
že je nezajímá, co si myslím. 

 
Všichni Duchové, kteří původně přišli na Zemi, překročili své hranice 
správného času a správného místa a zažili věci dříve, než byli 
připraveni, které je přetížily a s Duchem je nemohli bezvýhradně 
přijmout. Všichni jste v sobě drželi společný strach z toho, že se Mi 
znelíbíte, i když se prezentuje jako hněv, který říká, že je mu to jedno. 
Všichni jste ode Mne odpadli do zkušeností, na které jste nebyli 
skutečně připraveni, a všichni jste nesli následky. Mnozí duchové 
věřili, že to byl ode Mne trest. Mnozí Mě vnímali jako někoho, kdo je 
soudí nebo jim vyhrožuje, když jsem se jim snažil ukázat jejich 
nepochopení. Mnozí se snažili Mou přítomnost od sebe odstrčit v 
domnění, že Já je pak nebudu moci vidět nebo soudit. Jakkoli byly 
mnohé z těchto zkušeností bolestné, byly nutné, protože pochopení 
nebylo možné získat jiným způsobem, nebo by se to stalo. 

 
Neodsuzuji vás za to. Chápu, proč se to stalo. Snažím se vám pomoci 
a varovat vás, abyste se mohli osvobodit z cesty bolesti a utrpení. 
Mnoho věcí bylo zapomenuto a ztraceno pod vrstvami podmíněnosti, 
které vyplynuly z opakování a opakování přehrávání starých 
nedorozumění. 



 
 

Neposílal jsem ti bolest za trest. Bolest tě má varovat, že překračuješ 
sám sebe. Bolest pokračuje pouze tehdy, pokud její poselství nadále 
odmítáte. Mnozí z vás si však přehlušováním nebo ignorováním částí 
sebe sama vytvořili dlouhou historii popírání. Rozsáhlé popírání 
vytvořilo mnoho situací, v nichž se zdálo, že neexistují žádné zcela 
příjemné a harmonické možnosti. Život se zdál být kompromisem, 
přehlížením věcí a volbou menšího zla, i když ve skutečnosti mohl být 
mnohem šťastnější a příjemnější. Důležitým prvním krokem je začít 
tam, kde se nacházíte, a nalezení vašich skutečných pocitů vám 
umožní poznat, kde se nacházíte. 

 
Mnozí duchové mají potíže s tím, aby ve Mne věřili, aby věřili tomu, 
co jsem řekl, a aby věřili tomu, že jsem v poslední době něco řekl. 
Nechal jsem tuto zkušenost na Zemi tak dlouho, jak jsem jen mohl. 
Nyní promlouvám ke všem Duchům v podobě, v níž Mě mohou 
přijmout, protože i ti, kteří Mě stále chtějí odmítnout slyšet, musí ode 
Mě přijmout alespoň moc, která je uvede na správné místo. Duchové, 
kteří nejsou připraveni Mne slyšet, budou postaveni na své správné 
místo, kde nebudou muset ode Mne slyšet, dokud nebudou připraveni, 
a kde se již nebudou mísit s těmi, kteří ode Mne slyšet chtějí. 

 
Země dosáhla bodu, kdy je třeba obnovit její rovnováhu. Ti, kdo na 
Zemi zůstávají, budou muset přijmout a pochopit, co Země potřebuje 
k uzdravení. Země se musí očistit od odmítání, kterého se jí dostalo 
od těch, kteří na ní žili. Země již nemůže dále tolerovat zneužívání, 
kterého se jí dostávalo, a stejně tak ani zvířata. 

 
Zvířata se většinou podvolila tomu, co se s nimi dělo. Lidé, kteří 
zvířata odmítají, si jejich trpělivost pletou s nedostatkem reakce. Tím, 
že se lidé od většiny zvířat na Zemi uzavřeli, ztratili víc, než si 
uvědomovali. Zvířata mají ve svém chování, a co víc, ve svém 
potenciálu mnohem víc, než si většina lidí v současnosti byla ochotna 
připustit nebo dokonce všimnout. Všechno potřebuje přijetí a 
příležitost k seberealizaci. Zvířata potřebují 



svobodu obnovit a uzdravit se. Ve vypjatých situacích, k nimž nyní na 
Zemi dochází, potřebují oplocená a v klecích držená zvířata svobodu, 
aby měla šanci přežít. Domácí zvířata mohou potřebovat svobodu a 
možnost vrátit se do známého prostředí. Některá zvířata se mohou stát 
náhle divokými a nepřístupnými. Některá se mohou rozhodnout 
zemřít. Například skot mě požádal, abych většinu z nich vyzvedl ze 
Země. 

 
Mnoho lidí dnes tvrdí, že jejich znalosti a porozumění jsou větší než 
kdykoli předtím, ale není to tak docela pravda. Lidé sice mají více 
informací a zkušeností než kdykoli předtím, ale vše bylo filtrováno 
skrze rozšířené popírání, které je na Zemi tak přítomné, a je to 
propracovaný způsob myšlení, který posiluje masové nevědomí a 
popírání, které ho zavedlo. Popírání bylo tak velké, že lidé možná ani 
neměli zkušenosti, pokud se nehodlají otevřít širšímu spektru vědomí 
a nechat se jím poučit. 

 
Tolik lidí na Zemi překročilo varování, které jsem jim dal, přetížili se 
a pak to raději popřeli, než aby to přiznali. V této zkušenosti mnozí 
Duchové soudili proti svému sebeurčení a své moci. Mnozí ztratili 
moc a život na Zemi na sebe vzal podobu těchto nerovnováh a 
popírání. Jiní Duchové, kteří toužili po moci, dosáhli místa "moci" 
nad ostatními tím, že využili těchto popření. Popření osobní moci 
umožňuje ostatním, aby se zdálo, že mají více. Když není přijata 
odpovědnost za tato popření, může být obraz moci promítnut na druhé 
a následně označen za kauzální. 

 
Protože většinu z nich původně nezajímalo, co jsem chtěl říct, 
zpočátku se snažili dokázat, že se mýlím. Popírání způsobilo, že stále 
více lidí obviňuje druhé a nepřijímá za sebe odpovědnost. Nebudu 
vám říkat podrobnosti, protože vaše vlastní pocity potřebují 
příležitost, aby se vynořily vaše vlastní vzpomínky a vaše vlastní 
důvody, proč jste se do toho zapojili. Je na vás, abyste se o to 
zasloužili. To, co prožíváte v důsledku toho, co se na Zemi děje, je 
věcí vaší osobní volby. Můžete najít rovnováhu potřebnou k tomu, 
abyste žili v harmonii se vším tak, jak je to správné. 



pro vás. Mnoho lidí si sice myslelo, že mají tuto harmonii, ale bylo to 
na úkor jejich vlastní vůle. Nalezení rovnováhy ve vašem Srdci tím, 
že do lásky vnesete vše ze sebe, je to, co se nyní musí stát. To je cesta 
přežití. Tím, že uvidíte a pochopíte, jak byly situace na Zemi 
vytvořeny, se můžete naučit, jak pro sebe změnit realitu. 

 
Nemůžete se jí vyhnout tím, že budete popírat, že se děje. Musíte 
hledat způsob, jak tvořit jinak. Udržovaný strach, že jste si 
překročením Mých pokynů vytvořili vlastní spravedlivý trest, 
potřebuje vyjádření a odpuštění soudů, abyste místo toho, že k sobě 
přitahujete to, co budete mít tendenci vnímat jako trest, mohli 
přijmout Mé milující Světlo. Popírání toho, že máte tento strach, 
pouze odpojuje strach od pochopení, které potřebuje. Pochopení 
spočívá v tom, že všechny tyto zkušenosti byly potřebné k tomu, 
abyste se učili, jinak byste je neměli. Porozumění a pochopení 
specifik vaší vlastní situace však nemůže proniknout dostatečně 
hluboko, když vám držený strach blokuje cestu. Je důležité, abyste 
tento strach přijali a nechali ho projevit se, aby mohl dávat i přijímat 
pochopení. 

 
Ačkoli se forma mění, historie opakuje své vzorce, protože nebylo 
dosaženo potřebného porozumění. Věřilo se, že změna formy změní 
výsledek, ale ve skutečnosti může vědomí osvítit nebo zkazit 
jakoukoli formu, kterou použije. Mnozí popírali odrazy svých 
vlastních popření. Tato popření dříve či později předají svá poselství a 
formy, které na sebe vezmou, budou formami potřebnými k 
prolomení odporu a útlaku, který přijali. 

 
Uvědomte si tedy, že odstranění nedorozumění a z nich plynoucího 
popírání má mimořádnou prioritu, pokud nechcete, aby se projevily 
zkušenosti, které budou odrážet toto popírání. Tyto informace vám 
mají dát vědět, co se drží v mentální a emocionální energii obklopující 
Zemi. Tato zadržovaná energie se může vysrážet do fyzické reality, 
pokud ti, kteří ji vytvořili, neprovedou změny ve svých energetických 
polích. Máte na výběr rozpoznat to v mentálních a emocionálních 
vibračních úrovních a posunout to odtud dříve, než se to srazí do 
fyzické reality. 



 
 

Pokud se popírání, které je v současné době udržováno v emocionální 
a mentální energii Duchů na Zemi, urychleně promítne do fyzické 
reality, aniž by předtím došlo k dostatečným změnám v těchto 
energiích, bude to vnímáno, a to nepřeháním, jako soudný den. Pokud 
však přijmete svou vlastní popíranou a potlačovanou ztracenou Vůli a 
uvedete ji do lásky, může to být vnímáno také jako příležitost, kterou 
potřebujete ke sladění svého Ducha a své Vůle ve svém Srdci. Čím 
více očisty se rozhodnete provést na mentální a emocionální úrovni, 
tím méně vnějšímu odrazu těchto nerovnováh budete muset čelit. 

 
Přání udržet popírání může vnímat zmínku o tom, co je popíráno, jako 
hrozbu. Pokud se cítíte ohroženi, máte na svou vůli velký tlak; v 
opačném případě můžete varování ocenit. Tato slova nemají vyznít 
jako hrozba, ale pokud vyvolávají vaše emoce, nechte je vyjádřit 
tolik, kolik chtějí, mohou váš proces urychlit. 

 
Jsem ochotný pomoci jakýmkoli způsobem, který může být přijat. 

 
V současné době jsou možnosti, kterými lidé umožňují pomoc, velmi 
omezeny rozsudky, odmítnutím a odloučením. 

 
Nápověda musí odpovídat otvorům, které chcete získat. Pokud jsou 
emoce zadržovány, ucpávají a blokují vnímavost. Nepodceňujte sílu 
svých pocitů. Pokud žádáte o pomoc, zatímco emoce jsou zadržovány 
přesvědčením, že si ji nezasloužíte nebo že ji nemůžete dostat, může 
tato zadržovaná energie převládnout do té míry, že pomoc bude muset 
mít podobu snahy o vyvolání těchto popření. 

 
Odpojené pocity se mohou ve vnější realitě projevit mnoha způsoby. 
Někteří duchové měli přání zemřít, které popírali, a někteří věřili, že 
raději zemřou, než aby se postavili svému popírání. Oba tyto vzorce 
silně popíraly svá vlastní popření. Příkladem odrazů těchto popření je 
to, že člověk pustoší, otravuje a ničí Zemi a přitom tvrdí, že se mu žije 
lépe než kdy jindy, a trpí více nemocemi než kdy jindy, přičemž tvrdí, 
že má jen lepší diagnózu. Někteří tvrdí, že na tom nezáleží, resp. 



že se jich nic z toho nedotkne, a zároveň popírají vědomí, že by si 
mohli všimnout, že nejsou dostatečně vibrující, aby to byla pravda. 
Hrozba jaderné války a šíření radioaktivity, zatímco se tvrdí, že 
neexistují žádné životaschopné alternativy, jsou nejhrozivějším 
odrazem tohoto popírání. Místo toho, aby se jim dostalo přímého 
vyjádření v podobě emocí, bylo jednáním z hněvu udržovaného ve 
stavu popírání a hodnoceného jako destruktivní, budování zbraní, 
které by mohly zničit celou Zemi, přičemž se tvrdí, že tyto zbraně 
mají pouze zajistit mír a nemají být použity. 

 
Dnešní praxe, kdy je Země, zvířata a lidé zatěžováni znečištěním a 
dalšími problémy, které způsobují smrt a nad nimiž nemají skutečnou 
volbu, není praxí svobodné vůle. To by se však nemohlo dít, kdyby 
naprostá většina lidí již svou vlastní Vůli nepřehlasovala. 

 
I když je možné, že by mohlo dojít k určitému znečištění a otravě jako 
odrazu nerovnováhy Ducha a Vůle, učení probíhá dříve, než dojde ke 
smrti, pokud popření není tak zásadní, že smrt je to jediné, co může 
způsobit. Masivní pokus o zabití Země prováděli Duchové, kteří mají 
toto sebepřijetí hodně popírat. Tito Duchové popírali ostatní ve 
prospěch sebe sama. Ti, kteří popírají sami sebe ve prospěch druhých, 
jim k tomu předávali moc. 

 
Jakmile se ze Země odstraní popírání, lidé zjistí, že jsou skutečně 
kompatibilní. Vláda, pokud je to vůbec zapotřebí, pak může převzít 
roli otevřeného pozorovatele, důkladného zkoumání, poskytování rad 
a udržování rovnovážných bodů. V současné době se život na Zemi 
projevuje v takové míře předstírání a obráceně, jak to popírání lidí 
dovoluje. 

 
Otázka, jak vytvořit společnost bez útlaku, je otázkou Ducha a Vůle, 
které přijímají proces vyrovnávání v Srdci. V současné době jsou 
pocity většiny lidí natolik odděleny od vědomí, že čerpají zkušenosti, 
aniž by chápali, proč se tyto zkušenosti dějí. Když byly emoce 
odsunuty do pozice, kdy nemají co dělat. 



učit, a místo toho se na ně pohlíží jako na něco, co lze ovládat, 
manipulovat s nimi nebo se jich zbavit, mohou se události jevit jako 
náhodné. Když lidé nepřebírají odpovědnost za vše, co se jim děje, 
výsledkem může být často obviňování druhých a jednání vůči 
ostatním. Když se ukončí popírání a převezme se odpovědnost, lze 
dosáhnout rovnováhy, aniž by se extrémy nerovnováhy projevily jako 
nespravedlnost, zločinnost, násilí, vzpoura, válka, revoluce nebo jiná 
forma společenského otřesu. 

 
Pokud se zapřete za polovinou, riskujete, že ztratíte sílu udržet se 
naživu. To je skutečný stav mnoha lidí na Zemi právě teď. Místo toho, 
abych dovolil, aby toto popírání pokračovalo, až urychlí zničení 
Země, zasahuji. Nedovolím, aby byla Země zničena jakýmkoli z 
prostředků, které jsou nyní používány, protože přání některých lidí 
zemřít by převážilo nad těmi, kteří chtějí žít; chci vás však varovat, že 
vaše vlastní popírání by vám mohlo přinést tyto zkušenosti. Každý 
dostane svou osobní volbu, ať už si ji plně uvědomuje, nebo ne. 

 
Vše, co se nyní na Zemi děje ve snaze zastavit destrukci, je nezbytné 
a je součástí procesu znovuzískávání moci nad vlastními osudovými 
cestami. Chci však zdůraznit, že vnitřní práce je nesmírně důležitá. 
Nevíte, čemu skutečně čelíte "tam venku", dokud to nenajdete sami v 
sobě. Pomůžu vám, jakýmkoli vhodným způsobem, ale nemohu tento 
boj ze Země sundat, dokud se nenaučíte dost na to, aby se stejné 
vzorce znovu nevytvářely nebo nepřitahovaly zpět na Zemi. Země už 
nechce být obývána těmi, kdo ji nerespektují. 

 
I ti, kteří se cítí být obětí situace na Zemi, se zde mohou něco naučit. 
Když skončí osobní popírání, každý má ve skutečnosti dostatek síly, 
aby ochránil sám sebe před újmou. Ukončení osobního popírání 
umožňuje Vůli vytvořit pro sebe místo, které je prosté popírání a toho, 
co popírání vytvářelo. Neomezujte zde žádné možnosti. 

 
Vůle chce být osvobozena, aby nalezla rovnováhu, a snaží se zotavit 
jakoukoli cestou, kterou cítí, že by mohla mít k dispozici. 



Když se vůle pokusila vyjádřit co nejvíce zadržovaných emocí nebo 
starého náboje v situacích, které ji vyvolaly, je 

 
Willovy pokusy zde byly obvykle špatně pochopeny a tvrdě 
odsouzeny. Svobodná vůle není destruktivní, jak se společnost 
obávala. 

 
Když je vůle uvězněna v síti soudů, její pokusy uvolnit tlak 
potlačování a popírání často způsobují věci, kterých se společnost 
obává. Jak by tomu mohlo být jinak, když byla Vůle tak uvězněna, že 
se cítila zoufale? V tomto světle lze vidět, že mnozí se báli čelit svým 
vlastním popřením, zatímco se domnívali, že se bojí samotné Vůle. 

 
Vůli lze povzbudit, aby začala s věcmi, které jsou jí nejbližší. 
Najdete-li prostor, aby vaše vůle mohla svobodně reagovat na vše, co 
prožíváte, můžete začít čistit své energetické pole. Vnímejte vše, co se 
v něm nachází. Přijímejte poselství, která vám Vůle posílá, aniž byste 
čekali na vnější zkušenost, která by vám dokázala, že je správná. 

 
Pochopte však, že vůli je třeba dát čas a prostor, aby znovu získala 
ztracenou vibraci a jasnost. I tak vám však může na této cestě 
poskytnout mnoho užitečných poznatků a informací. Pokud je Vůle 
přijata, je každá vaše zkušenost příležitostí k učení, která vám umožní 
dále vyjasnit vaše energetické pole a zlepšit vaši schopnost vytvářet 
pro sebe to, co chcete. Nejste plně naplněni Mým milujícím Světlem, 
pokud jste se plně nevyrovnali se svou Vůlí ve svém Srdci. 

 
I když se svobodná vůle, je-li naladěna, chová přiměřeně, nelze začít 
jinde než tam, kde se nacházíte. Vůli je třeba přijmout tam, kde je, a 
umožnit jí, aby bezpečně vyjádřila svůj držený náboj. Tím se Vůle 
dostane do přítomného času. Nezáleží na tom, co se rozhodne udělat 
někdo jiný, stačí, když učiníte své osobní rozhodnutí vytvořit tímto 
způsobem svou vlastní realitu. 

 
Vůle hledá porozumění a musí cítit důvěru v Ducha, aby se jí hledání 
líbilo. Vůli a tělo lze donutit, aby sloužily Duchu, ale to je forma 
diktatury a zotročení; vyčerpání, 



neštěstí, nemoci, stárnutí a smrt. Schopnost žít dlouhý, zdravý a 
šťastný život přichází, když vůle a tělo nejsou nuceny dělat to, co 
nechtějí. Mnozí mají strach, že dělat to, co chtějí, povede k 
setrvačnosti s následným bezdomovectvím a hladověním. Jiní se bojí, 
že nevědí, co chtějí dělat, nebo že vzhledem k tomu, jak se věci na 
Zemi nyní mají, nemohou přežít, když budou dělat to, co chtějí. 
Někteří se obávají, že to povede k nejrůznějšímu úpadku. 

 
To vše jsou obavy, které potřebují emocionální pohyb a uvolnění 
úsudku. Spíše než náhlé změny, které by znamenaly překonání vašich 
strachů, můžete tyto situace vnímat jako změny a vývoj v rámci 
tohoto procesu. 

 
Život na Zemi je neustálý tok, v němž pocity buď zůstávají v 
rovnováze, nebo ne. To je otázka rovnováhy mezi Duchem a vůlí. 
Jakmile se uvolní staré nálože a nalezne se spontánnost a láskyplné 
přijetí, mohou pocity doprovázet a obohacovat váš život jako hudba. 

 
 
 
 

        DISCIPLÍNA, SMRT A REINKARNACE         
 
Kázeň je pro většinu lidí na Zemi v dnešní době skutečným 
problémem. Většinou vychází z přesvědčení o potřebě kontrolovat 
situace a druhé. Lidé špatně chápou, soudí a dokonce vytvářejí zákony 
založené na myšlence, že lidská přirozenost je v podstatě nízká a zlá a 
musí být disciplinovaná a kontrolovaná. Tato uzamčená energie 
drasticky zpomaluje vývoj vědomí. 

 
Disciplína je přímým důsledkem podkopávání vůle. Stačí říci, že 
vyladěná vůle je vždy vhodná. Když je v lidech rovnováha, není třeba 
disciplíny. Narušující chování nebo odpor jakéhokoli druhu je vždy 
pokusem Vůle vyjádřit to, co již nemůže udržet. Často je původ starší 
než samotná 



současný věk osoby. Nedostatečné pochopení toho, jak s tímto 
problémem zacházet, má často za následek kázeňské tresty. Umožnění 
přímého vyjádření jako zvuků toho, kdo je tímto chováním vyvolán, 
může pomoci přinést pochopení, aby rušivé chování mohlo být 
vyřešeno s láskyplným přijetím, které potřebuje. Proces slaďování 
vlastní Vůle vám zde musí ukázat pravé pochopení, protože 
nedorozumění kolem pojmu kázeň jsou v současné době tak masivní, 
že je nejlepší k němu přistupovat tak, že se zbavíte předsudků a 
vyzkoušíte si proces obnovy vlastní svobody Vůle. 

 
Vůle musí být bezpodmínečně přijata Duchem, aby s Ním mohla být 
v rovnováze v Srdci. Vůle byla na Zemi tak tvrdě disciplinována, že je 
nesmírně zmatená a ve skutečnosti se u většiny lidí velmi podobá 
týranému dítěti, je plná nedůvěry a zadržovaných emocí. Vůle byla 
poškozena do té míry, že pravidelným důsledkem je smrt, a téměř 
každý to přijal jako to, jak to má být. Skutečnost, že ke smrti vůbec 
dochází, svědčí o vážné a dlouhodobé nerovnováze Ducha a Vůle. 
Smrt a znovuzrození jsou pouze dočasným způsobem, jak s touto 
nerovnováhou pracovat. 

 
Duchům na Zemi bylo dáno maximální možné množství času, aby na 
této nerovnováze pracovali prostřednictvím vzorce smrti a 
znovuzrození. Mnozí to považovali za tak dlouhou dobu, že se 
vytvořil předpoklad, že reinkarnace je taková, jaká má být. Tento 
vzorec měl své místo, ale také mnohé zmátl, aby si mysleli, že mají 
neomezený počet životů. To však neodpovídá realitě a strach kolem 
toho způsobil, že se téměř stejný počet lidí dostal do opačného 
extrému a tvrdí, že existuje pouze jedna šance. 

 
Ani jeden z extrémů neměl odpověď, ale ve skutečnosti. Nastal čas, 
aby Země ukončila tento vzorec nalezením rovnováhy mezi Duchem 
a Vůlí. Touha přerůst věci je součástí cesty duchovní evoluce, ale 
aplikace disciplíny, kdy se skutečně opouští části sebe sama, není 
přesným pochopením. 



Musíte rozvíjet všechny své části, nejen vyšší úrovně vibrací nebo 
části, o kterých jste si mysleli, že je máte raději než ty, které jste 
odsuzovali. Evoluce je proces, jehož prostřednictvím se tyto části 
mohou měnit a růst spolu s vámi. 

 
Na Zemi jste přišli tak, že jste zpomalili část svého já, dokud se 
nestalo dostatečně hustým, aby se dalo nazvat fyzickým. Proces 
zrození a smrti přišel, když se ve zmatku prožívání této nové vibrační 
rychlosti ztratila síla zrychlit hustou část. Nikdo nedovolil, aby se 
vynořilo podezření, že tato ztráta vibrační síly má něco společného s 
potlačením emocí, které tam byly pociťovány. Většina Duchů 
předstírala, že jsou v pořádku a nemají žádný problém. Mnozí 
obviňovali ostatní ze svého uvěznění. Mnozí věřili, že být dokonce i 
fyzicky je hřích. Smrt začala být pravidelným důsledkem 
nedorozumění, zmatků a odsudků kolem fyzické existence. Kolem 
této zkušenosti je mnoho soudů, které potřebují uvolnit. Tyto soudy 
byly pokusy dát nějaký smysl situaci, která byla natolik zdrcující, že 
způsobila rozkol mezi Duchem a Vůlí. Tyto pokusy však nebyly 
pravdivým pochopením; byly to nedorozumění. Uvolnění těchto 
myšlenkových vzorců a s nimi spojeného emocionálního náboje 
umožní, aby na jejich místo přišlo potřebné pochopení. 

 
Toto polapení způsobilo rozkol mezi Duchem a Vůlí a u většiny lidí 
nedošlo v této oblasti ke komunikaci mezi jejich Duchem a Vůlí. Při 
hledání příčiny uvěznění na Zemi, které vedlo k rozkolu mezi 
Duchem a Vůlí a k počátku fyzické smrti, mnozí obviňovali Vůli. 
Mnoho Vůlí reagovalo obviňováním svého Ducha. Pocit, že jsou na 
Zemi uvězněni a že Duch musí opustit Vůli a Tělo, aby mohl opustit 
Zemi, je tak starý pocit, že mnozí uvěřili, že jiná cesta neexistuje. 
Otázka vysvobození z této pasti je otázkou ochoty čelit popírání, které 
na Zemi tak dlouho probíhalo. Zmatek ve vědomí, který vznikl pod 
tlakem měnících se vibračních rychlostí, byl zčásti způsoben 
nedostatkem zkušeností. Není důvod se domnívat, že tomu tak bude 
vždy. To je to, čemu se říká "pád". Hledáním v nitru a přijetím toho, 
co najdete, můžete objevit vlastní zkušenost s tímto uvězněním. 



 
 

Toto vysvětlení je zatím obecné, protože zkušenost ztráty moci 
libovolně přicházet a odcházet ze Země je spojena s vysoce nabitými 
emocemi, které je třeba přijmout, vyjádřit a pochopit. Seznámení s 
jejími vzpomínkami musí být pro většinu lidí postupné, ale vy sami si 
to můžete připomenout tak, že se otevřete přijetí těchto vzpomínek a 
necháte je vyplout na povrch, jakmile budete připraveni, místo abyste 
se předem rozhodli, že takové věci jsou nemožné nebo že jsou možné 
jen pro jiné, protože jste obyčejný člověk bez mimořádných 
schopností. 

 
Ztráta paměti je pouze iluze, způsobená zadržovaným emocionálním 
nábojem, který blokuje cestu mezi vámi a starými vzpomínkami. 
Přestože dveře ke starým vzpomínkám mohou být zablokovány 
traumatem, pokud si chcete vzpomenout a jste připraveni, můžete si 
vzpomenout tak, že těmto zadržovaným emocím dovolíte, aby se 
projevily, i když jich můžete dovolit jen trochu. Zapomínání bylo 
mechanismem zvládání do té míry, že mnozí uvěřili, že nechat 
minulost odejít je správný postup. Toto popírání uvnitř sebe sama je 
příčinou toho, že úplná vzpomínka na vše, co jste prožili, není v 
současné době ve vašem každodenním vědomí v rozpoznatelné 
podobě. 

 
Praxe správného používání vůle vám může poskytnout pochopení 
potřebné k obnovení ztracené síly opustit fyzickou úroveň celou svou 
bytostí, a ne jen její částí. 

 
 
 
 
 
 
 ŽENSKÝ PRINCIP  

 
Žena je vlastnost spojená s vůlí, stejně jako muž s duchem. Pocity 
byly přirovnávány k ženám a činy k mužům. Stejně jako je Duch 
ztotožňován se světlem a kladným nábojem, je Vůle ztotožňována s 
negativním nábojem, stejně jako byla ztotožňována žena a temnota. 



Ženy jsou tedy ztotožňovány s negativním a negativní s nežádoucím 
nebo nechtěným. Ženy byly vnímány jako temné nebo špatné, či 
dokonce jako kořen všeho zla. 

 
Ve skutečnosti negativní není temnota. Záporný náboj vůle je energie, 
která dokáže rozvibrovat temnotu, a tím otevřít prostor pro přijetí 
světla. Tato vibrace je magnetická/emoční energie, která může 
přitahovat světlo. Pokud je posuzována proti, nemůže přitahovat 
Milující světlo. Lidé si musí uvědomit, že všechny emoce, které se 
svobodně vyjadřují v rámci láskyplného přijetí, je otevírají pro přijetí 
Milujícího Světla. 

 
City, stejně jako ostatní aspekty vůle, jsou božskou a nezbytnou 
součástí každého muže a ženy. V této době je pro Zemi nezbytné 
rozpoznat a sladit se s negativní energií, která byla tak špatně 
pochopena a očerněna. Až bude v mužích a ženách obnovena 
rovnováha postavení Vůle, inspirace a odezva se vyrovnají a prolnou 
podle toho, co je vhodné. 

 
Vnímavost a reakce jsou spojeny s ženským aspektem a inspirace a 
akce s mužským aspektem u mužů i žen. Vůle je ženským aspektem 
Mého Světla a je Mým Božským mateřským principem. 

 
 
 
 

 SEX A DĚTI  
 
Když se děti mohou zrodit z rovnováhy mužského a ženského 
aspektu, a to jak v rodičích, tak mezi nimi, budou také schopny 
dosáhnout rovnováhy a rozvinout se do života na Zemi v takové 
rodinné situaci, která bude tuto duchovní rovnováhu respektovat, 
přijímat, podporovat a rozvíjet. Když mohou rodící se děti zažívat 
prostředí, které pečuje o jejich pravou podstatu, evoluční proces se 
nesmírně urychlí. Lidé už nebudou muset trávit tolik času tím, že se 
budou snažit vzpamatovat z toho, co se jim stalo v děloze, při 
narození a v raných fázích života. Děti budou moci vyrůstat 



a vyvíjet se v rodině od samého počátku. Je to reálná možnost, jak se 
naladit tak, aby všechny děti, které budete mít v budoucnu, byly 
naladěny na vás a na zbytek vaší rodiny. 

 
Rodiče a další členové rodiny, které již máte, mohou, ale nemusí toto 
vaše rostoucí duchovní naladění přijmout. Staré podmíněnosti a 
podmíněná láska často na lidi tlačily, takže nenacházeli příliš snadno 
svůj vlastní pocit nebo svou vlastní cestu. Mnozí se podřídili 
představám rodinných příslušníků o tom, jací by měli být a jací by 
měli být. 

 
Rodinní příslušníci na Zemi v současné době často odrážejí vzájemné 
popírání. Některá popření, která rodinní příslušníci odrážejí, jsou 
velmi hluboká a stará. Možná reagujete na to, co jste vědomě či 
podvědomě popřeli a promítli tam. Když se to děje, nevidíte pravou 
podstatu. Proto často není možné zpracovat tato popření přímo mezi 
sebou. Složitost tohoto procesu se rozvine, jak budete postupovat ve 
svém procesu, a je dalším důvodem, proč je mnohem vhodnější 
zpracovávat nejprve sami se sebou. Zpracování tímto způsobem může 
přinést posuny ve vašich vztazích s druhými. Nalezení duchovní 
rovnováhy pro vás samotné může často přinést duchovní rovnováhu 
celé vaší rodině. To přinese tolik potřebnou harmonii. 

 
Mnoho problémů na Zemi a v rodinných vztazích může být 
způsobeno sexem bez lásky nebo sexem s láskou pouze podmíněnou. 
Když sex není přijímán v rámci Mé lásky, má toto energetické pole 
nepříznivý vliv nejen na zúčastněné osoby, ale také na děti, které 
mohou být počaty. 

 
V takovém případě se u dětí může projevit popírání a doprovodné 
soudy mohou částečně nebo zcela zablokovat vnímavost. 

 
Duchovní posvátnost sexu není na správném místě, když se sex 
považuje za něco špinavého, hanebného nebo jiným způsobem, který 
ho staví mimo Mé milující Světlo. Sex nemá být zlý, nízký, chlípný, 
živočišný ani žádný jiný z odsudků, kterých se mu dostalo. Sex nemá 
být stavěn mimo Mé Milující Světlo tím, že ho označujeme za něco, 
co je třeba 



přerůst nebo se jich vzdát, když se vážně snažíme o duchovní 
uvědomění. Protože vůle byla tak popírána a špatně chápána, byl akt 
fyzického sexu často naplněn těmito popřeními. Sexuální aktivitu pak 
namísto sdílené milostné zkušenosti často ovládlo popírání, fyzická 
potřeba a snaha o uspokojení. To vytváří oddělení nebo propast mezi 
sexem a Mým milujícím světlem, v níž se může projevit a projevilo 
mnoho věcí, které byly velmi problematické nejen pro zúčastněné 
osoby, ale také pro Zemi. 

 
Otázky, které někteří lidé vznášejí ohledně toho, co bylo označeno 
jako "volný sex", vycházejí z pocitu, že na tom něco není v pořádku, 
ale v pořádku na tom není sex bez lásky, nikoli sex bez společenského 
schválení. 

 
Namísto toho, aby se na každou situaci pohlíželo tak, jak je, 
rozzlobily tyto rozsudky mnoho lidí, kteří se domnívali, že jde jen o 
jakýsi trestající náboženský zákaz a předsudek vůči lidem, kteří si 
užívají svého těla. Pochopení posvátnosti sexu se z velké části ztratilo, 
a přestože se o pochopení mělo usilovat, přítomnost těchto odsudků 
zmrazila energetické pole, až si většina lidí začala myslet, že odsudky 
proti sexu jsou realitou sexu. To vše se vyjasní, jakmile lidé ukončí 
své vlastní popírání. 

 
Když mají lidé sexuální vztah, otevírá tato blízkost a soustředění 
jejich energetická pole neboli aury tomu druhému a jejich energetická 
pole se vzájemně prolínají. Přítomná láska a také odříkání se prolínají. 
Lidé často nevědí, co se v nich drží ve stavu popření. V sexuálním 
vztahu se "to, co je vaše", stává "tím, co je naše". Když muži 
ejakulují, mohou, a často to také dělají, předávat partnerce popírané 
emoce. To je problematické, ale obzvlášť problematické je, když to, 
co je předáváno, je popíraná nenávist k ženám s nábojem popíraného 
vzteku. 

 
Každý člověk zde musí být zodpovědný sám za sebe, protože nikdo 
nemůže rozhodovat o tom, jak to bude s druhým. Pokud zúčastnění 
tvrdí, že mají pouze lásku a nedali souhlas s popíranými spodními 
proudy, které mají, provozují sex v přítomnosti popření. 



Nejdůležitější věcí, kterou můžete v této situaci udělat, je otevřít se 
přijetí vlastních úsudků a popíraných pocitů. Sex v přítomnosti 
popírání, a zejména sex bez lásky, otevírá prostor pro projevení 
problematických úvah a pro vstup Duchů popírání na Zemi. 

 
Sexuální energie je magnetická. Magnetická energie přitahuje to, k 
čemu vibruje. Láska, která by se přirozeně spojila prostřednictvím 
sexuální blízkosti, má zvýšit Světlo, Lásku a přítomnost Vůle 
prostřednictvím orgasmu, ale popření Vůle není schopno přitáhnout 
Milující Světlo. Orgasmus s popřením v energetickém poli zvyšuje 
přítomnost popření na Zemi. Tolik lidí tímto způsobem zvýšilo 
popření na Zemi, že ti, kteří jsou schopni to vidět, si mysleli, že sex 
přináší na Zemi temnotu. Pravé pochopení je, že sex v přítomnosti 
popření zvyšoval temnotu na Zemi. Nejenže ti, kteří to dělají, zvyšují 
své vlastní popření a snižují své světlo, ale děti, které přitahují, aby se 
narodily prostřednictvím těchto svazků, nesou popření, které je 
přítomno mezi rodiči. To hraje větší roli, než si většina lidí 
uvědomuje, když se tato popření projevují ve vztazích s jejich 
partnery a jejich dětmi, na nichž se jim mnoho věcí nelíbí. 

 
Mnoho lidí si myslelo, že výchova dětí není tak příjemná, ale je to 
nutnost. Přestože většině lidí bylo řečeno, že to má být a tvrdí, že je to 
nádherná a láskyplná zkušenost, pravdou je, že mnoho rodičů má 
problém s bezpodmínečným přijetím vlastních dětí a naopak. Mnozí 
rodiče mají vůči svým dětem smíšené pocity, stejně jako vůči svým 
partnerům. Přestože se mnozí snaží namluvit si, že takový je prostě 
život; není to náhoda. Existuje zde určitý vztah. Čím větší soulad 
máte v sobě, tím větší soulad budete přitahovat jako partner a ve 
svých dětech. Tam, kde je nesoulad, budete přitahovat odraz těchto 
popření. Čím více nedostatku přijetí v rodičích, tím nepřijatelnější a 
nepřijatelnější budou jejich vztahy s dětmi. 



Přestože většina lidí na Zemi dosud nezažila bezpodmínečnou lásku k 
druhému, je třeba, aby se tak stalo, a nesmíme věřit, že je to nemožné. 
Každý má zkušenost s tím, že miluje část druhého člověka a cítí se 
velmi otráveně, a dokonce nenávistně, vůči jiným částem téhož 
člověka. 

 
Domníváme se, že když někoho milujete, musíte se smířit se vším, co 
dělá a co se vám nelíbí. Tomu se říká bezpodmínečná láska. Co však 
vy a jak to cítíte doopravdy? Když máte pocit, že musíte potlačit části 
sebe sama ve prospěch někoho jiného, jedná se o podmíněnou lásku, 
která zahrnuje sebezapření a sebeobětování, které neumělo plně 
milovat sebe a zároveň milovat druhého. 

 
Nyní je na Zemi zapotřebí pochopit, že mnoho lidí, aniž by si to 
uvědomovali, se nechali otevřít, aby k sobě přitáhli temnotu, na 
kterou nebyli připraveni. 

 
Tato temnota je tedy v nich samých a v jejich dětech. Je to odraz toho, 
co v sobě nepřijali, a je to také něco víc, ale není to něco, co lze nyní 
plně vysvětlit. Prozatím může otevření se přijetí vlastního odmítání a 
nepřijetí sebe sama situaci výrazně zlepšit a pomoci pochopit, co se 
ještě musí stát. 

 
K uzdravení nepřispěje ani to, když budete pokračovat v 
nedorozumění, že jsem po lidech žádal, aby se obětovali pro druhé. 
Původní příčina ve Stvoření měla toto nedorozumění jako svou 
součást. Když se na to důkladně podíváte a budete to sledovat v tolika 
důsledcích, kolik potřebujete, abyste to pochopili, uvidíte, že to 
nefunguje. To se týká i výchovy dětí. Děti potřebují příklady toho, jak 
navazovat realistické vztahy s druhými, a ne další příklady toho, jak 
dále popírat sebe i druhé. 

 
Při diskusi o tomto tématu je totiž nutné upozornit na něco jiného. 
Vždy, když rodič dovolí narození dítěte, které ve skutečnosti nechce, 
je zde doprovodné riziko, že na Zemi vpustí Ducha, který se nedokáže 
dobře rozhodovat, nebo dokonce ještě více 



pravděpodobně Duch, který převáží pocity ostatních ve prospěch sebe 
sama. Když Duchové vstoupí na Zemi proti vůli těch, kteří je přivedli 
na svět, často pokračují ve vzorcích převažování nad ostatními. Země 
sklízí úrodu těchto praktik. Při přebírání odpovědnosti za přivádění 
Duchů na Zemi je také nutné si uvědomit, že otvory vytvořené 
prostřednictvím podmíněné lásky umožnily smíšenou přítomnost na 
Zemi a otvory poskytnuté bez lásky umožnily vstup Duchů bez lásky 
na Zemi. 

 
Poznání sebe sama vám pomůže zjistit, zda dítě skutečně chcete, nebo 
zda vás zmatek v individuální a Boží vůli vede k přijetí dítěte, které 
ve skutečnosti nechcete. V každém případě dítě, které není zcela 
chtěné, není dítětem bezpodmínečné lásky. V současné době je potrat 
vlastně lepší než zvyšování přítomnosti Duchů, kteří budou popírat 
druhé ve prospěch sebe, a lepší než zvyšování popírání obecně. Mít 
dítě, protože ostatní říkají, že je to nutné, a potrat není povolen, 
přináší více Duchů, kteří nejsou v souladu s respektováním druhých. 
V těhotenství je třeba brát ohled na dítě i na matku. 

 
Pokud dojde k vyrovnání, dojde k početí bez ohledu na den cyklu 
pouze tehdy, pokud si oba rodiče přejí dítě a pokud pro ně v danou 
dobu chce vstoupit to správné dítě. Žít se strachem, že nechtěné 
těhotenství je součástí života, není nutné. 

 
K nechtěnému těhotenství nedojde, pokud jsou oba potenciální rodiče 
vyrovnaní, a také k němu nedojde, pokud budete používat metodu 
antikoncepce, kterou považujete za nezbytnou, dokud vám vaše tělo 
neřekne, že už není nutná. Pokud jste na cestě k rovnováze a dáváte to 
jasně najevo, odmítaví Duchové nebudou usilovat o to, aby se skrze 
vás narodili, protože budou vědět, že to nedovolíte. 

 
Během hledání rovnováhy je třeba bezpodmínečně přijmout vše, co se 
na této cestě stane, včetně všech pocitů strachu, hněvu, smutku, viny a 
ztráty. Pokud se objeví nechtěné těhotenství, hledejte související 
odmítnutí tím, že se podíváte na vše, co se o této situaci objevuje, a 
poučte se, aniž byste vynášeli soudy. 



 
 

Podmínky, že spermie šíleně plavou o život směrem k vajíčku, ať se 
děje cokoli, a že překážky, které tomu brání, jsou jedinou nadějí, je 
třeba uvolnit. Spermie mohou být vedeny vědomím, v němž jsou 
ejakulovány. To je důvod, proč někteří lidé, kteří chtějí děti a mají 
malou pravděpodobnost, že je zplodí, jsou toho přesto schopni. Tímto 
vedením je vědomí obou potenciálních rodičů, nikoliv pouze vědomí 
muže. Obě zúčastněné osoby musí mít jasno v tom, zda dítě v daném 
okamžiku chtějí, či nikoli, a soulad mezi nimi musí být na všech 
úrovních, nikoli pouze mentální nebo pouze sexuální či pouze pocit 
dobrého vzájemného souznění nebo jakékoli jiné částečné přijetí. 

 
Pokud na cestě k rovnováze nenajdete zcela kompatibilní partnery, 
bude stále nutná nějaká antikoncepce. Stále můžete vidět, že se 
situace vyvíjí směrem k době, kdy bude potřeba kontroly porodnosti 
minulostí, protože rovnováha mezi Duchy, kteří spolu prožívají sex, 
zvyšuje přítomnost Milujícího Světla, Vůle a Srdce na Zemi a řídí 
proces početí tak, aby přitahoval pouze Duchy v souladu s Cestou 
osudu Země. Buďte si jisti, že k tomu může dojít rychle, ale netlačte 
na sebe, abyste tam byli dříve, než tam skutečně budete. Dopřejte si 
prostor potřebný k tomu, abyste se naučili to, co se naučit potřebujete, 
a mohli se tak vyvíjet. 

 
Vnější posuny, které tento vývoj přinesou, jsou blízko a početí dítěte 
v této době, jak vám chci připomenout, bude odrážet vaše popírání i 
sebepřijetí. Budete pak mít složitější situaci, v níž budete muset najít 
soulad, takže pokud necítíte, že můžete bezpodmínečně přijmout vše, 
co se stane, doporučuji těhotenství odložit. To nikomu nebrání mít 
děti později, pokud si to přeje. Ochrání to lidi před zármutkem z toho, 
že možná nebudou schopni ochránit sebe a/nebo své děti před 
důsledky těchto odmítnutí a před tím, co se děje na Zemi. Nyní je 
třeba co nejvíce energie zaměřit na uvedení sebe sama do rovnováhy, 
která je v této době potřebná. 

 
Budete schopni mít děti a s láskou o ně pečovat s velkou radostí, 
pokud si nejprve dovolíte zvýšit svou vlastní vnitřní rovnováhu. Mít 
děti, aniž byste tuto rovnováhu nejprve nalezli, může 



je stále cestou uzdravení, ale může přinést více bolesti, kterou budou 
muset Duch a Vůle vyřešit. Například bolest při porodu je dalším 
projevem ne zcela dokonalého sladění mezi Duchem a Vůlí a mezi 
matkou a dítětem. Je třeba pochopit, že odsuzování zde nepomáhá. 

 
Bolestivé a náročné těhotenství a porod, ale i bolestivý výchovný 
proces dítěte se mohou vyléčit tak, že už s ním nebudou žádné další 
bolestivé nebo traumatické zkušenosti. Bolest Vůle se zvyšovala 
pokaždé, když rodila bez láskyplné péče a uznání posvátnosti 
přivádění Duchů na Zemi. 

 
K přemáhání nemusí docházet mezi rodiči a dětmi. Děti potřebují mít 
možnost rozvíjet své vlastní reakce na situace a naučit se podle nich 
rozhodovat. Správné používání vůle je určeno pro všechny věkové 
kategorie. Pokud rodina neumožňuje dětem rozvíjet jejich svobodnou 
Vůli, musí si děti uvědomit, že si možná vybraly tuto rodinu nebo že 
neexistoval žádný jiný otvor, kterým by se mohly narodit. Budou se s 
tím muset smířit do té míry, do jaké to bude nutné, a udělat to 
nejlepší, co mohou, aby si vytvořily prostor pro sebe a udržely si 
vlastní pocit sebe sama, dokud nebudou schopny domov opustit. 

 
Pokud rodiče nemají v úmyslu zasahovat do svobodné vůle svých 
dětí, ale nejsou si jisti, co to znamená, dovolte mi říci toto: 
Neznamená to nechat děti, aby vás přejely. To by znamenalo popírat 
sebe sama ve prospěch jich. Nezapírejte však ani je ve prospěch sebe. 
Jedná se o křehkou rovnováhu, zejména ve fázích učení. Pokud vám 
chování dětí nedává smysl, co nejvíce rozlišujte mezi svými a jejich 
potřebami. Můžete například říci: "Chápu, že to chceš dělat hned teď 
a možná to zvládneš později, ale teď je nutné, abys to (ať už je to 
cokoli) dělal se mnou." V takovém případě se můžete rozhodnout, zda 
chcete, aby se děti věnovaly tomu či onomu. 

 
Povzbuzujte je a podporujte. Nechte je učit se a při učení je chraňte. 
Můžete je vést a nechat je, aby se opírali, aniž byste jim vnucovali 
svou realitu a vyžadovali, aby vše dělali nebo viděli po vašem. 
Chránit děti před nebezpečím je nezbytné, zejména ve světě jako 
takovém, ale lze to dělat konstruktivně, aniž byste je naplňovali. 



se strachem, často jen tím, že je s nimi přítomný. Například namísto 
toho, abyste dítěti bránili v tom, aby se naučilo něco dělat, tím, že mu 
řeknete, že se zraní, můžete mu pomoci, aby bylo úspěšné. Místo 
toho, abyste dítěti říkali, aby bylo zticha, byste mohli naslouchat 
tomu, co se dítě snaží vyjádřit. Namísto odsuzujících výroků byste 
mohli dítěti pomoci, aby se učilo. Pokud máte pocit, že musíte něco 
říct, raději svou poznámku konkretizujte, než abyste se obecně 
vyjadřovali o schopnostech dítěte. 

 
Snaha udržet ostatní tam, kde jste vy, není svobodná vůle. Pokud děti 
vidí věci, které vy nevidíte, například se bojí určitého dospělého, je 
třeba jim umožnit, aby měly své pocity, aby byly uznány a cítily se 
vyslyšeny, a ne aby byly odmítány nebo na ně byl vyvíjen nátlak, 
protože vy tuto osobu považujete za "hodného člověka". Důležité je 
dát emocionálnímu projevu přijetí, a ne ho používat ke kontrole toho, 
co je přijato a dovoleno. Pokud se děti zlobí, zjistěte, zda jim lze 
pomoci najít zdravé způsoby, jak jim dát přímý výraz, jiné než hraním 
si, a začněte tím, že jejich hněvu poskytnete přijetí. Může pomoci 
vyjádřit vlastní hněv, aniž byste jím dítě děsili. 

 
Přijetí a uznání může zvýšit sebevědomí a sebepřijetí dětí. Jak rostou, 
mohou si stále více uvědomovat svůj potenciál a také rozpoznávat 
případná nebezpečí nebo nevýhody. Tento přístup může podpořit 
skutečnou nezávislost, usnadnit práci rodičů a vytvořit dobré souznění 
s dětmi. Když jsou pak děti připraveny odejít z domova, mohou tak 
učinit spíše s důvěrou a rozvahou než v reakci na své rodiče. 

 
Pokud situace nebyla taková, jak je zde popsáno, může vždy začít. 
Začít od místa, kde se nacházíte, je jediným bodem pro začátek. 

 
Možná budete muset začít tím, že v soukromí vyjádříte své vlastní 
emoce. Často je lepší to dělat v soukromí, aby děti nepochopily 
emoce svých rodičů nebo se jich nezalekly. Pokud máte dostatek 
sebepřijetí na to, abyste své emoce vyjádřili v přítomnosti dětí, 
neznamená to, že je budete vystavovat slovním výpadům. Znamená to 
vydávat zvuky, které vaše emoce vydávat potřebují. Poskytnutí 
akceptace dětským emocím a názorům jim pomáhá, aby se 



komunikovat a vyjadřovat se. Vidět, že se děti a rodiče společně učí 
jeden od druhého, a ne jen dítě od rodiče, může urychlit růst. Je 
pravděpodobné, že k dosažení potřebného porozumění bude zapotřebí 
čas. Nechte čas, aby vám ukázal, co potřebujete vidět. 

 
 
 
 
 
 
 SVOBODNÁ VŮLE MEZI LIDMI  

 
Smíšená přítomnost na Zemi způsobila, že nikdo na Zemi není 
schopen zcela naplnit svou vlastní Cestu osudu. Všichni zjišťují, že 
mohou dělat jen některé věci, které chtějí. Mnozí si mysleli, že je 
třeba udělat kompromis, ale kompromis je úsudek, obvykle předem 
vyřčený, že celý návrh není vhodný nebo možný. Potřeba 
kompromisu vyplývá z odmítání. Kompromisy brání evolučnímu 
procesu, protože nikdo, kdo dělá kompromisy, nezjišťuje, zda by jeho 
vlastní přístup fungoval, nebo ne. Kompromis není o nic rozumnější 
než popírání částí lidí, aby se všichni dostali na stejnou Cestu osudu. 
Lidé se mohou svobodně dohodnout. 

 
Protože jste uvěřili, že svobodná vůle s sebou nese komplikace 
vyžadující kompromisy, musí zde nastat a nastane změna jako 
výsledek procesu osvobozování vaší vlastní vůle. Tento proces změní 
vztahy a přinese mnoho nových pochopení. Žádná diskuse nemůže 
přinést takové vyrovnání, jaké může přinést osvobození Vůle. 
Osvobození vlastní Vůle vám ukáže, že svobodná Vůle mezi lidmi je 
zcela možná, a to nikoliv způsoby, které se dosud na Zemi zkoušely. 
Všechny údajné projevy "svobody" zahrnovaly popírání. Popírání 
vždy zahrnuje nadřazování částí sebe sama, což nevyhnutelně vede k 
nadřazování ostatních, ať už zjevně, nebo nenápadně. Samotná 
zkušenost je potřebná k tomu, abychom se naučili, jak může skutečně 
dojít k tomu, že si každý může dělat přesně to, co si přeje, aniž by 
musel dělat kompromisy, být 



být nadřazen jinému nebo být nadřazen jinému. Uvidíme, že 
vztahování se tímto způsobem může probíhat bez nerovnováhy nebo 
potenciálně nebezpečného popírání. Když začnete sami u sebe, ostatní 
se pro vás rozvine. 

 
Cesta ke svobodné vůli nebude tak snadná, jak by byla, kdyby se 
uskutečnila na začátku, protože je zde tolik podmíněností. Tolik lidí 
se tak podmínilo od přímého vyjádření svých skutečných pocitů, že 
se pocity často objevují bokem nebo v pokřivené podobě. Toto 
podmiňování vytvořilo mnohem větší nálož nevyjádřených emocí, než 
jaká existovala původně. Přesto se to dá vyřešit. 

 
Neposuzujte emoce podle toho, co jste dosud viděli, a neposuzujte 
emoce podle způsobů, kterými se mohou potřebovat projevit, aby se 
zotavily. Popírání vzniká u sebe a pak se šíří na ostatní. Z tohoto 
důvodu musí být vyřešeno nejprve u sebe. Tato původní popření dala 
vzniknout dalším popřením, podobně jako postupující rakovina. Tato 
popření vytvořila prostor pro Duchy, kteří tato popření přijali, aby je 
odrazili zpět k těm, kteří je původně popřeli. 

 
Bohužel tato popření nebyla chápána podle svého původu a myslelo 
se, že pocházejí od Duchů, kteří je odrážejí. Protože soudy překrucují 
věci do soudních vzorců, mohou pak zdánlivě dokazovat, že soudy 
jsou správným výkladem skutečnosti. Mnoha lidem se v jejich Vůlích 
snažily vynořit pocity, které jim říkaly, že to všechno pochází od nich. 
Na to bylo mnoho reakcí. Někteří se obávali, že se tímto pocitem 
agraganizují. Někteří se styděli a nechtěli nikomu dát najevo, co se s 
nimi skutečně děje. Jiní se rozhodli vzdálit se od těch, kteří měli 
potíže, jako by byli nějak lepší, a proto tyto potíže neměli. To u 
některých zvyšovalo stud a nedostatek sebepřijetí, zatímco jiní se cítili 
tajně nadřazení a arogantní, aniž by si uvědomovali, že se v těchto 
odloučeních ztrácejí a izolují části jejich vlastní vůle. Tato 
nedorozumění sílila, až nyní došlo k situacím, které máte na Zemi. 



Způsob života na Zemi, který odráží tato popření, neumožňuje příliš 
přímý přístup k řešení problémů. Obecně chyběla upřímnost, protože 
mnozí byli zaneprázdněni skrýváním věcí, ale já vidím, jak vypadají 
jejich emocionální těla, a není to pěkný pohled. Přímý přístup by 
mohl vyřešit problémy, kterým se tito popírači snažili vyhnout, ale 
došlo k tak velkému nahromadění nedůvěry a zadržovaných emocí, 
zejména obviňování, že mnozí nechtěli převzít odpovědnost. Místo 
toho popírání říkalo, že konflikty na Zemi se mají řešit podle zákonů a 
postupů, které se samy o sobě zaplevelily popíráním a zařídily se tak, 
aby zablokovaly přímý přístup. Ať už jsou použitelné, nebo ne, 
postupy existují. Pokud se lidé nehodí do formy, mají se do ní 
přizpůsobit. 

 
To je obráceně. Forma má odpovídat lidem a situaci, ale když jde o 
popírání, odráží i popírání. Někteří se zde snažili popřít reflexi tím, že 
snižovali význam Formy, a jiní tím, že ji agragovali. Když už v sobě 
něco popíráte, může být velmi obtížné si všimnout, když popíráte 
druhé. Když popírání dosáhne takového stupně, že se zdá být 
mocnější než já, které původně popíralo, lze to nazvat zastrašováním 
formy. 

 
Lidé potřebují skutečnou pomoc, když dojde ke konfliktu, ne dohodu, 
která se prosazuje bez ohledu na to, zda se lidé dohodnou, nebo ne. 
To, co se s dohodou nemůže sladit, je nuceno být drženo pod 
proudem. Tímto způsobem se zvyšují možnosti popírání a také 
možnost exploze společnosti, když už nelze udržet spodní proudy. 
Vyrovnání musí být správné pro všechny zúčastněné strany; pokud 
však nedojde k pohybu ve vůli, nemůže dojít ke skutečnému 
vyrovnání. Vodítkem zde je, že nikdo nemá právo druhému cokoli 
vnucovat. 

 
Během procesu odstraňování odmítání můžete pomoci svým 
mezilidským vztahům dodržováním tohoto jednoduchého pokynu: 
Nevnucujte svůj přístup ostatním a nenechte ostatní, aby vnucovali 
svůj přístup vám. Když si to vyzkoušíte, můžete zjistit, jak obtížné to 
pro vás může být, což vám napoví, jak velkou vinu máte. 



a jaké odsudky jste možná měli vůči péči o sebe. Musíte se do toho 
hluboce podívat, abyste zjistili, kolik toho již bylo popřeno v 
situacích, kdy jste se vztahovali k druhým lidem. Abyste zde 
pochopili své popírání, musíte si dovolit procítit skutečné pocity, 
které máte, a nechat se slyšet všechny myšlenky, které byste normálně 
mohli ignorovat nebo se je snažit vytěsnit. 

 
Když tímto způsobem získáte informace, můžete reagovat na své 
vlastní potřeby a také vytvořit prostor pro ostatní lidi, aby mohli 
vyjádřit své potřeby. Když si dovolíte uspokojit své vlastní potřeby, 
snažte se jim přijít na kloub tím, že budete hledat jejich zdroj, a 
nezůstávejte jen u symptomatické roviny. Zdroj můžete hledat tak, že 
se sami sebe zeptáte, proč máte určitou potřebu. Pokud je vaší 
odpovědí jiná potřeba, zeptejte se sami sebe, proč máte tuto potřebu. 
Tímto způsobem se můžete sledovat zpět, dokud nenajdete původní 
zdroj potřeby a to, jaký nedostatek způsobil, že se cítíte neschopni 
tuto potřebu uspokojit. Pokud je vaší odpovědí, že nevíte, zůstaňte 
otevřeni dalšímu pochopení, které přijde později. Popírání zanechává 
v člověku pocit neúplnosti. To je důvod, proč snaha o uspokojení 
potřeb může stále zanechat pocit nenaplnění. Přesto je uspokojování 
potřeb stále důležitým krokem k uzdravení sebe sama, a to nejen 
proto, abyste pochopili, proč tyto potřeby máte, ale také pro zvýšení 
sebepřijetí a sebelásky. Pokud se uspokojování vašich potřeb týká 
druhých lidí, je rovnovážný bod svobodné vůle zachován, když se 
neděje nic, co by bylo proti svobodné vůli druhého. 

 
Například nemusíte nechat druhé lidi, aby vám říkali, jak se k nim 
máte chovat. Místo toho můžete nechat dotyčného člověka, aby 
vyjádřil své pocity vůči vám, a nechat se ovlivnit tím, co cítíte vy. To 
vám může poskytnout mnoho informací o tom, jak jste se k druhým 
chovali. Místo toho, abyste se snažili druhou osobu přimět, aby své 
pocity upravila, pracujte se svými vlastními pocity a sledujte, kam vás 
to zavede. Umožnění pohybu vyjádření vašich pocitů často přináší 
posun, a to buď ve způsobu, jakým se k dané osobě vztahujete, nebo 
rozhodnutí přestat se o vztah k ní pokoušet. Hledejte příslušné soudy a 
uvolněte z nich, co můžete. Pokud se rozhodnete vztah s někým 
ukončit, pokuste se ho ukončit, aniž byste soudili sebe nebo druhou 
osobu. Vaše emoce jsou tu od toho, abyste je cítili a vyjadřovali, ne 
od toho, abyste druhé soudili, nutili nebo jimi manipulovali. 



 
 

Při hledání rovnováhy způsobem, který je zde popsán, se překážky 
mohou zdát ohromné. Množství odmítání a nahromaděných emocí 
může způsobit, že se přímý přístup mezi lidmi, kteří se snaží vyřešit 
konflikty, může zdát nemožný, a někdy tomu tak skutečně je. Když se 
nahromaděné emoce vylijí ven, jsou nálepky používány lidmi, kteří 
nemají pochopení, a lidmi, kteří jsou sami v těžkém stavu popírání. 
Lidé se však mohou zotavit, pokud najdou způsob, jak se vyjádřit tak, 
jak potřebují. 

 
Nepředpokládejte, že by zde nutně muselo dojít k násilí. Potřebujete 
pochopit, že potlačení projevu vůle může vést k násilí. Násilí je 
poslední možností potlačené Vůle. Někteří Duchové popřeli svou 
vlastní Vůli tak rozsáhle, že jakékoli další popření ze strany jiných lidí 
může způsobit, že propuknou v násilí. Můžete se před tím chránit tím, 
že si uvědomíte, co se děje ve vašich vztazích s ostatními. 

 
Když si všímáte popírání u sebe, můžete si ho snáze všimnout i u 
druhých. Nemůžete popírat sami sebe, aniž byste popírali druhé. 
Pokud například popíráte sami sebe, abyste udělali něco pro druhého, 
jak se asi bude cítit ten druhý, když pro něj děláte něco, co ve 
skutečnosti dělat nechcete? Buď se necítí dobře, nebo dochází k 
popírání toho, jak se cítí. Pokud opravdu chcete pro druhého něco 
udělat, netvrďte, že to děláte jen pro něj. 

 
V pozadí stojí úsudek, že ten, kdo se zříká sám sebe ve prospěch 
druhého, je v duchovně nadřazeném postavení. Snaha vyrovnat to 
později tím, že dovolíte druhým, aby se pro vás obětovali, také není 
vhodná. Pocit, že je to tak, vám dá poznat, že Mé Světlo je právě zde. 

 
Na Zemi je málo času na ukončení odmítání, ale záměr vám může 
pomoci otevřít prostor pro tyto změny. I když jsem již viděl, kdo je 
připraven provést na Zemi posuny, které jsou nyní nezbytné, pokud 
máte upřímný záměr uzdravit se, stále chci, abyste otevřeně prohlásili 
svůj záměr ze svého srdce Mému milujícímu Světlu. 



Faktem je, že nadcházející změny na Zemi nebudou pro mnohé 
jednoduché. Mnoho lidí bude ze Země vyzdviženo. Mnozí z vás musí 
zůstat přítomni, protože potřebují tyto změny prožít a poučit se z nich. 
Obnovení vlastních skutečných pocitů je vaší cestou k přežití. Dovolte 
si vyjádřit veškerý strach, hněv a zármutek, který ve vztahu ke Mně 
máte, aby i tato místa ve vás mohla poznat, že jsem milující Bůh, a 
mohla přijmout Mé Světlo. Místo toho, abyste Mě odsuzovali, 
přijměte Mě jako Stvořitele, kterému záleží na tom, co stvořil, a 
přijměte, že Mé milující Světlo je ochotno vám pomoci. Řekněte Mi 
nahlas, jaký je váš současný záměr, a často se Mnou komunikujte. 

 
Kdykoli hýbete svými emocemi a/nebo rozpoznáváte a uvolňujete 
soudy, požádejte Mé Milující Světlo, aby vstoupilo do těchto míst, 
kde jste se předtím drželi stranou ode Mne. Žádejte Mě o pomoc tak 
často, jak potřebujete, ale nečekejte, že to udělám za vás, protože nyní 
musíte převzít odpovědnost sami za sebe. 

 
 
 
 
 
 
         ODKLON OD SVOBODNÉ VŮLE      

 
Kdysi dávno, ještě předtím, než se na Zemi objevila jakákoli 
zkušenost, byla Vůle na nebesích popřena energií Ducha, který sám 
sobě nerozuměl natolik, aby energii Vůle přijal. Duchovní energie 
viděla Vůli jako něco, co ji brzdí. Duchové, kteří projevili tento názor, 
chtěli mít rozsáhlejší zkušenosti, než se zdálo, že je Vůle schopna 
přijmout. Energie Ducha vnímala Vůli jako zjevný protiklad. Viděli 
sami sebe, jako by byli ptáky přikovanými k hnízdu svou Vůlí. 
Přemáhání Vůle probíhalo všemi možnými způsoby, včetně odpojení 
od Ducha. Toto rozdělení trvá dodnes. 



Mnohokrát se vůle na Zemi téměř zotavila a stejně tak mnohokrát 
bylo toto zotavení podkopáno něčím, co se stále popírá. Protože 
popírání nebylo rozpoznáno, pokaždé přitáhlo vnější odraz, který jako 
by popíral svobodnou Vůli tím, že zastavil zotavení. Kdyby byl tento 
vnější odraz rozpoznán jako to, čím je, mohla se Vůle zotavit. 

 
Potřebné porozumění tehdy neexistovalo, jinak by došlo k uzdravení. 
Vůle nechce, aby se to opakovalo. Dosavadní neúspěch při úplném 
obnovení ztracené Vůle by neměl být hodnocen jako důkaz, že to 
nejde nebo že by se to nemělo dělat, protože svobodná Vůle 
nefunguje. Svobodná Vůle potřebuje úplné přijetí, a nikoli podmíněné 
přijetí, aby mohla plně přispět. 

 
Mnozí duchové se snažili popřít platnost svobodné vůle tím, že říkali, 
že není moudré dávat svobodu před moudrostí. Otázka tedy zní: Jak 
chcete získat vlastní moudrost bez zkušenosti? 

 
Tito duchové prosazují pravidla a předpisy/procedury a formu učení 
od učitelů nebo odborníků, kteří mají vědět všechno nejlépe. Postup 
touto formou v souladu se schválením uděleným těmi, kdo tuto formu 
ovládají, má za následek, že se věci opakují stále stejně. Svoboda, 
která často znamenala privilegium, byla údajně udělována podle toho, 
jak byli kandidáti připraveni ji moudře přijmout. 

 
Jedním z problémů tohoto přístupu je, že někdo nebo někteří musí být 
ustanoveni jako soudci toho, co je moudrost a co je vhodný postup 
učení pro druhého. Zatímco na některých místech je "spravedlnost" 
větší než na jiných, moudrost pro jednoho nemusí být moudrostí pro 
jiného. Limity pro jednoho mohou, ale nemusí být limity pro druhého. 
Cesta jednoho může, ale nemusí být cestou druhého. Toto bylo 
pokračování cesty původních nedorozumění, která Mě popírala a 
zároveň si ode Mě nárokovala autoritu, aby v tomto popírání 
svobodné vůle pokračovala. 

 
Mnozí z těch, kdo přijali vliv odklonu od svobodné vůle, také říkají, 
že dělat to, co chcete, je sobecké, a dokonce nebezpečné. To je 
směšné, pokud se nad tím opravdu zamyslíte. Soud, který se zde drží, 
je 



že říkat druhým, co mají dělat, není sobecké, ale naopak vhodné a pro 
"dobro všech". Kvůli tomu, co bylo vyhodnoceno jako původní chyby 
vůle, se od té doby tyto soudy udržují. To je sebezapření. Bylo vám 
dáno to, co potřebujete k vývoji a naplnění sebe sama, což je vaše 
Vůle, pokud ji přijmete. To, co je pro všechny nejlepší, je dělat pro 
druhé to, co skutečně chcete, a nic víc. Avšak vzhledem k tomu, že u 
tolika lidí se pocit viny a sebezapření mísí s láskou, je 
pravděpodobné, že budete potřebovat praxi Správného používání 
vůle, abyste byli schopni takto žít. 

 
 
 
 
 
 
 POPÍRÁNÍ, KTERÉ SDÍLÍ MNOHO LIDÍ  

 
Velké skupiny lidí mají mnoho společných úsudků, a proto také 
sdílejí z nich vyplývající odmítání. Zmíním se pouze o těch, které by 
mohly být snadno přehlédnuty, protože se staly tak dávno a protože je 
lidé začali brát jako realitu. 

 
Veškeré dosavadní projevené zkušenosti se týkaly hledání sebepřijetí. 
Vyladění vůle zde nelze vynechat. Sebepřijetí musí zahrnovat přijetí 
toho, že individuální vědomí se vynořilo, aby se vyvinula podstata. 
Protože jsem mnohostranný, existuje mnoho projevů zkoumajících 
tyto mnohostranné perspektivy. Nalezení svobodné vůle vám může 
ukázat, jak do sebe všechny tyto aspekty zapadají. Protože se vyskytlo 
tolik nesouladu, může se to zdát nemožné, ale není tomu tak. I když 
mnozí propadli sklíčenosti, a dokonce beznaději, že se někdy dočkají 
slíbeného Zlatého věku, může to nastat a také to nastane. 

 
Vynoření do individuálního vědomí není dokončeno, když přijmete, 
že jste se vynořili. Každý z vás se vynořil, aby naplnil svou osudovou 
cestu. Nejdříve musí přijít sebepřijetí, abyste mohli vykonat 



co jste přišli udělat. Jsem mnohem složitější, než si kdokoli na Zemi 
dosud uvědomuje. Někteří duchové měli z těchto uvědomění a s nimi 
spojených odpovědností takový strach, že se jim snažili vyhnout 
popíráním Manifestace a Formy. Tito lidé věřili, že mít Tělo je hřích. 

 
Přestože však dosud nebylo nalezeno úplné sladění mezi Duchem a 
Formou. Tělo je Čtvrtou částí Mne a může být také označováno jako 
Manifestace. Úplné Já má Ducha, Vůli, Srdce a Tělo. 

 
Někteří Duchové se snažili vyrovnat s rozsáhlostí Mé složitosti tím, 
že se zpomalili a prožívali pomaleji. Jejich přetížení chtělo brát věci 
rychlostí, o které si mysleli, že ji zvládnou. Mnozí z těchto Duchů 
přišli na Zemi už dávno, aniž by si uvědomovali, jak hluboko klesli ve 
vibrační rychlosti nebo že nebudou schopni znovu zrychlit a opustit 
Zemi se vším všudy. Většina z nich popírala, že zde uvízla, a zahájila 
model odtržení od jakékoliv části sebe sama, kterou obviňovali ze 
svých problémů. Tak začala smrt a vedla k nevyhnutelné potřebě 
zrození, protože nikdo se nemůže trvale vzdát částí svého já. Někteří z 
těchto Duchů na sebe vzali podobu zvířat. Když v nich zažili 
uvěznění, často si pletli sami sebe a podoby, které na sebe vzali. 
Mnozí se s tím vyrovnávali tak, že popírali své pocity a opouštěli 
uvězněné části sebe sama. Tento nedostatek sebepřijetí uvízl v 
obviňování a ztrátě vědomí. Mýty o kentaurech, satyrech, 
minotaurech a všechny další příběhy o proměně zvířat v lidi a naopak 
jsou příběhy o těchto zkušenostech. 

 
Když to viděli ostatní duchové, někteří se snažili pomoci. 

 
Popírání toho, že se tyto zážitky kdy staly, zde značně ztěžuje 
zotavení. Znovuzískání vědomí, které zde bylo ztraceno, byl dlouhý 
proces, během něhož většina těch, kteří se snažili pomoci, také uvízla 
na Zemi. Důvodů uvěznění bylo mnoho a u jednotlivých Duchů se 
lišily. 



Mnozí duchové Mě viděli jako vševidoucí a soudící oko. Někteří z 
nich uvízli ve zvířecích podobách, když se snažili omezit své vědomí 
a skrýt se přede Mnou nebo přede Mnou utéct. Jiní byli uvězněni 
svými pocity, že nejsou schopni přijmout podobu, kterou již měli. 
Někteří uvízli ve svých zmatcích ohledně hranic. Někteří chtěli zažít 
to, co považovali za zvířecí bestialitu. Někteří se obávali, že jsou 
bestiální, pokud se zajímají o sex. Jiní uvízli v pasti, protože si 
mysleli, že musí dělat to, co dělají jejich přátelé. Ještě jiní si mysleli, 
že se mohou poučit, když zažijí to, co zažívají tito uvěznění Duchové. 
Existovalo mnoho důvodů, proč k této zkušenosti došlo. 

 
Tato zkušenost byla velmi bolestná a obtížná pro ty, kterým se 
nelíbila omezení forem, v nichž byli uvězněni. Kolem těchto 
zkušeností se vyrojilo mnoho soudů. 

 
Mnozí z Duchů, kteří se do pasti nedostali, se považovali za 
nadřazené těm, kteří v pasti byli. Mnozí z nich také soudili, že ti, kteří 
byli uvězněni ve zvířecích podobách, mají nízké a neukojitelné 
choutky, které je přitahují k tomu, aby se stali tak zvířecími. Mnozí z 
těch, kteří byli uvězněni, různými způsoby posuzovali ty, kteří 
uvězněni nebyli, a také sebe a ostatní, kteří uvězněni byli. Je zde 
dlouhý seznam odsudků. Například: "Nejsme schopni se změnit." A 
co se děje? 

 
Stejně jako v případě rozsudků, ani tyto rozsudky neviděly každou 
konkrétní situaci takovou, jaká byla. Duchové, kteří soudili, vycházeli 
z toho, čemu rozuměli v době vynášení soudů. Tyto soudy byly často 
vynášeny ve stavech intenzivních emocí. Duchové, kteří ztratili 
vědomí, aniž by to chtěli, mají kolem tohoto zážitku vysoce emoční 
náboj, který zahrnuje ohromný stud, paniku, hrůzu a vztek. Protože 
Duchové, kteří tyto emoce prožívali, měli pocit, že už nikdy nechtějí 
tyto pocity zažít, tyto emoce stále držely tyto soudy na místě a 
vědomě či podvědomě ovlivňovaly každou připomínající situaci. 



Tato nedorozumění problémy ještě prohloubila a ztížila osvobození 
od omezení těchto forem, než by tomu bylo v opačném případě. Na 
místo těchto dlouho zažitých soudů musí přijít pochopení a soucit. 
Někteří duchové nechtějí žít v lidské podobě a je třeba jim tuto 
zkušenost umožnit. Jiní z této zkušenosti ztratili vědomí, které 
opravdu chtějí získat zpět. Každý na Zemi je do této zkušenosti 
zapojen, ať už je přímo uvězněn, nebo ne, a emocionální náboj zde 
zatím nebyl uvolněn. 

 
K uzdravení vám může pomoci vzpomínka na vlastní minulost, která 
se vztahuje k této situaci. Na tyto vzpomínky se můžete napojit tím, 
že budete otevřeni všemu, co se v souvislosti s tímto problémem snaží 
vynořit ve vašem vědomí. Tím, že se ponoříte do emocí souvisejících 
s tím, co se pokouší vyplout na povrch, můžete zvýšit své vědomí. 
Když jsem některým Duchům na Zemi ukázal, jak osvobodit 
uvězněné, měli různou míru úspěchu při osvobozování celého vědomí 
dotyčných Duchů. Zúčastnění Duchové se často uchýlili k popření té 
části sebe sama, která byla tak zahlcena, a zbytek sebe sama 
osvobodili ze své pasti. Tato zkušenost je dalším aspektem toho, proč 
většina lidí na Zemi v současné době nemá u sebe přítomné celé své 
já. 

 
Duchové osvobození z těchto zvířecích forem tehdy dostali lidskou 
podobu, v níž se mohli vyvinout zpět ke svému plnému vědomí. 
Všichni osvobození Duchové dostali lidskou podobu, ať už byli 
lidskými typy Duchů, nebo ne. Hlavním důvodem bylo to, že většina 
zúčastněných Duchů věřila, že jejich nedostatečné sebepřijetí a 
vzájemné nepřijetí je z velké části způsobeno tím, jak moc se od sebe 
liší. Dal jsem jim lidskou podobu a potřebný čas, během něhož ji 
mohli obývat, aby získali potřebné zkušenosti a naučili se to jinak. 

 
Mnozí duchové, kteří přijali expanzivní vědomí, dlouho zastávali 
názor, že každý by měl a musí mít tento druh vědomí tak, jak ho mají 
oni. Je zde zapotřebí pochopení, které je jedním z hlavních bodů 
popírání zodpovědných za podkopávání obnovy ztracené Vůle. Ne 
všichni Moji Duchové jsou stejní a ne všichni Moji Duchové hledají 
totéž. Některé 



Mých duchů usilují o snížení vědomí, stlačení a smrt a musí jim to být 
umožněno. Mnozí Duchové dosud nebyli schopni uvěřit, že by to 
mohla být pravda. 

 
Duchové, kteří objímají život, nejsou schopni vidět a přijmout tyto 
duchy takové, jací jsou. 

 
Stále věří, že tito duchové jsou skutečně jako oni nebo že se vyvinou, 
aby byli jako oni. Úsudek, že vše je v podstatě podobné, ať už má 
jakoukoli podobu, byl nepochopením založeným na pocitech, že 
nejsou schopni přijmout, že tito Duchové jsou tím, čím se ukazují být. 

 
Popírání těchto pocitů vedlo k dalším popřením, například ke snaze 
zjednodušit si Mě a vměstnat Mě do svých mezí. I když vidím, že tito 
Duchové potřebovali více zkušeností, aby Mě v tomto ohledu 
dokázali přijmout, vidím také, že v sobě drželi skryté pocity, že vědí 
lépe než Já a hodlali Mi ukázat, že se tito Duchové mohou změnit. To 
bylo také popření sladění formy a podstaty. Tito Duchové kolem sebe 
vytvářeli smrt a expanzivní Duchové to popírali a snažili se je v Mém 
jménu a ve jménu Mé Lásky odvést z jejich osudové cesty. To je 
nepřijetí těchto Duchů takových, jací jsou, a takových, jaké potřebují. 

 
Popírání expanze od jejího vzniku narůstá, a přesto se toto popírání 
vydává za expanzi. Jedná se však o expanzi komprese a popírání. 
Forma, kterou na sebe tyto věci berou, je vnější podobou vnitřní 
podstaty. Problém spočíval v tom, že tyto dvě reality, realita milující 
podstaty, která usiluje o expanzi lásky, světla a života, a realita 
popírající milující podstatu a usilující o kompresi a smrt, by se neměly 
míchat dohromady. Bylo to proto, že tuto lekci bylo třeba se naučit. 
Ta doba už skončila. Správné místo to nyní vyřeší. Zkušenost 
potřebná k tomu, abyste to ode Mne mohli přijmout, se odehrála na 
Zemi. Smrt je bezpodmínečné odmítnutí Mne. Patří mimo Mne a má 
své místo, které pochopíte, až budete schopni. I zde je zapotřebí 
pochopení bezpodmínečného přijetí. Prozatím stačí přijmout právo 
této skutečnosti být. To neznamená, že máte 



přijměte tuto skutečnost do svého nitra a přijměte smrt a popření v 
jakékoli podobě, pokud opravdu nechcete žít. 

 
Vůle vás má vést na správné místo a bude tak činit, pokud jí to bude 
umožněno. To je způsob, jakým můžete mít svobodu prožívat, aniž 
byste se zničili. Nepřemýšlejte o tom jako o převážně vnější realitě. 
Duchové, kteří spadli na Zemi, byli smícháni s touto esencí, která 
popírá život nejen navenek, ale i v sobě. Obnova svobodné vůle na 
Zemi byla pokaždé zastavena nepochopením toho, jak to vyřešit, a 
nepochopením potřeby to udělat. Nastal čas otevřít se Mi zde, nechat 
se naučit cítit toto popírání takové, jaké je, a nechat ho odejít. Je třeba 
více pochopení a tento proces vám ho může přinést, jakmile budete 
připraveni. 

 
Toto popření Mého milujícího Světla nemůže samo odejít. Potřebuje 
Mou pomoc, aby se dostalo na své správné místo. Tito popírající 
Duchové se snaží milující podstatu zabít, protože se od ní musí nějak 
dostat, a kvůli zmatkům, které jsem zde popsal, ji milující podstata 
nepustila. Tato situace se pro vás nemůže změnit, dokud ji nepřijmete 
takovou, jaká je. 

 
Rozdíl mezi láskyplnou podstatou, která byla popřena, a popřením 
láskyplné podstaty spočívá v tom, že jeden hledá lásku, světlo a život 
a byl omylem popřen, a druhý se snaží uniknout lásce, světlu a životu 
a byl omylem donucen je přijmout. To bylo ještě více zmateno tím, že 
bezpodmínečné popření popírá vše, včetně toho, že nechce lásku, 
světlo a život. Popírání, které nechce lásku, světlo ani život, může 
vůle pociťovat, ale je třeba vůli dovolit, aby vám zde řekla rozdíl, 
místo aby byla sama odsuzována jako nemilující za to, že se snaží o 
uvědomění si této skutečnosti. Obnovení vaší ztracené Vůle vám tuto 
informaci bude schopno poskytnout, protože původní podkopání Vůle 
bylo spojeno s tímto zmatkem. 

 
Vůle byla od počátku schopna pociťovat nelásku, ale cítila se kvůli 
těmto pocitům nesmírně provinile. Velká část osobního popírání se 
odehrávala ve snaze dokázat Mně i sobě, že. 



že vůle zde není v pořádku a že všichni skutečně mají milující 
podstatu. K rozvoji rozlišování a pochopení bylo zapotřebí času, aby 
se zkušenost rozvinula, ale bez účasti Vůle k tomu nikdy nedojde. 
Popírání je třeba vidět takové, jaké je. Milující duchové musí 
rozpoznat nelásku a ukončit osobní popírání milující podstaty. 

 
Soudů zde bylo mnoho. Musíte si sami najít ty, kterých se držíte, ale o 
některých se zmíním. Každý soudil, že jeho druh vědomí je nejlepší, a 
mnozí soudili, že jejich druh vědomí je nejlepší pro všechny. 

 
Mnozí duchové usoudili, že pokud jsou sami dostatečně milující, 
mohou učit ostatní, aby byli milující jako oni. Mnozí soudili, že 
nejsem bezpodmínečně milující, když jsem jim řekl, že zde dělají 
chybu. V podtextu zde byl úsudek, že jsou více milující než já. 
Dalším soudem, který zde mnozí Duchové vynášeli, bylo, že časem se 
tito nemilující Duchové vzpamatují, že jsou jen pomalí. Další soud, 
který zde zazněl, byl, že každý Duch se má vrátit ke Mně, takže ti, 
kteří se ode Mne vzdalují, jdou špatným směrem. Jediný další soud, 
který chci nyní přednést jako obecný soud, který zde vynesli všichni 
zúčastnění, je ten, že jste všichni soudili proti Vůli, protože jste měli 
pocit, že chce tyto smrt tvořící Duchy mimo Mé Stvoření. Skutečnost 
je taková, že právě to hledají, chtějí a potřebují. Abyste se osvobodili 
od účasti zde, musíte získat zpět cokoli ze ztracené Vůle, co jste těmto 
Duchům dali ve snaze pomoci jim stát se milujícími a cokoli dalšího 
jste jim tam odepřeli. 

 
Duchům, kteří usilují o život, není smrt vůbec příjemná, a přesto jste 
ji všichni přijali a snažili se ji přijmout. Pochopení, které nyní 
potřebujete, spočívá v tom, že veškeré popření, které nehledá život, 
musí odejít mimo Mne. Musíte tuto realitu od sebe oddělit a nechat ji 
najít své správné místo tím, že se naučíte rozlišovat mezi popíranou 
milující podstatou a nemilující podstatou a bezpodmínečně propustíte 
vše, co vytváří smrt, ať už se jedná o sebemenší zapojení. Musíte to 
udělat způsobem, který v sobě nepopírá vůbec nic, v čase, který je pro 
vás správný, a způsobem, který vám připadá správný. In 



Jinými slovy, oddělit smrt z vašeho energetického pole musí být 
dobrý pocit, a ne další sebezapření. 

 
I když se vám tato pochopení budou zdát zpočátku zdrcující, časem se 
vyjasní. Uvolnění těchto hlubokých popření není snadné, a přesto je 
třeba je učinit. Skutečnosti potřebné k tomu, aby se ukázalo, čím tato 
popírání jsou, se na Zemi zintenzivňují a nechat svou Vůli 
emocionálně reagovat na to, co se děje, vám může pomoci rozpoznat 
a očistit vaše vlastní popírání, pokud to dovolíte. Smrt nemá v Mém 
Stvoření převládat a ano, Já jsem všechno a všude, i když možná plně 
nerozumíte tomu, co zde říkám. 

 
Původně se mnozí stvoření Duchové snažili přinutit, aby zažili každé 
místo, protože jsem to udělal, ať už po tom toužili, nebo ne. Ačkoli 
realita těchto odmítajících Duchů připadala Duchům milující podstaty 
hrozná a museli na sebe použít sílu, aby ji mohli zažít, soudili proti 
své vlastní Vůli tím, že říkali, že to není realita těchto odmítajících 
Duchů, co je pro ně hrozné, ale že jejich vlastní Vůle je hrozná, že se 
tak cítí. Když Vůle na tato popření emotivně reagovala, mnozí 
Duchové, kteří si mysleli, že Vůle je v opozici k Duchu, si mysleli, že 
Vůle sama je tímto popřením. Mnozí také soudili, že jejich Vůle ve 
skutečnosti přitahuje nebo vytváří smrt, kterou od těchto popírajících 
Duchů přijímají. Donutili svou Vůli, aby ji držela, protože nechtěli 
přijmout nebo připustit emocionální vyjádření potřebné k jejímu 
uvolnění. 

 
Vůle milujícího Ducha nestvoří smrt. Pokud prožívá smrt, přijala ji v 
té či oné formě popřením a musí ji v sobě zvrátit, aby smrti unikla. 



 ZVRATY V SOUDNÍCH ROZHODNUTÍCH  
 
Mnoho lidí vynáší soudy, aniž by si to uvědomovali. Tyto soudy 
mohou být považovány za odpověď nebo pravdu pro daného člověka, 
ale tyto soudy překrucují pravdu. Někdy je pravda překroucená, 
protože lidé, kterých se to týká, pravdě nerozumějí, nemají ji rádi, 
stydí se za ni nebo ji zkreslují, aniž by si to uvědomovali. Někdy je 
pravda překroucena proto, že ti, kdo tak činí, mají v úmyslu pravdu 
překroutit. Mnoho lidí tvrdilo, že jsem soudil, zatímco oni sami to 
dělali, a tím překrucovali pravdu. 

 
Rozdíl mezi soudem a pravdou je následující: Vůle pro vás musí cítit 
pravdu. V žádném případě vám nemohu a ani nechci vymezit pravdu 
každé situace, se kterou se můžete kdy setkat. Místo toho vám byla 
dána vaše vlastní Vůle a vaše Vůle se bude vyvíjet, pokud ji přijmete. 
Vůle je určena k procítění situace a předání těchto pocitů Duchu. 
Duch nemá tyto pocity odmítat ani na Vůli nijak tlačit, aby tyto pocity 
přearanžovala tak, aby se líbily Duchu. 

 
Duch má tyto pocity přijmout a snažit se pochopit, proč se vůle cítí 
tak, jak se cítí. 

 
Když se zdá, že vůle soudí s pocity, které se Duchu zdají nevhodné, je 
důležité vzít v úvahu, že vůle může mít pravdu a Duch se zdráhá to od 
vůle přijmout. 

 
Pokud bylo vašim pocitům řečeno, aby nereagovaly podle toho, jak by 
reagovaly přirozeně, ale aby reagovaly podle toho, jak je přijme 
Duch, jsou vaše pocity zakaleny soudy. 

 
V těchto případech se může stát, že od závěti nedostanete 
odpovídající nebo přesnou odpověď, dokud nebude mít možnost 
vyjasnit, co zde zadržovala. Pokud jsou zde zadržovány soudy a Vůli 
je umožněno pouze podmíněné vyjádření, skutečné pocity nejsou 
přijímány. Místo pravé Vůle je pak vytvořena a přijata falešná "Vůle" 
podle toho, co chce Duch cítit. Když je pravdivá 



pocity nejsou akceptovány, pravdu nelze zjistit, protože na vůli je 
vyvíjen nátlak, aby poskytla nepravdivé informace. 

 
V současné době se na Zemi objevují rozsáhlé zvraty v soudech, a to 
až do té míry, že se tvrdí, že se žádné soudy nevynášejí. Soudy však 
zastává téměř každý. V domorodých i technologicky orientovaných 
společnostech jsou v systémech víry soudy zakotveny. Mnohé soudy 
se zdají obstát jako pravda, protože byly vytrženy z kontextu, takže 
chybí důležité informace. 

 
Tato přesvědčení nebo soudy jsou prezentovány, jako by byly hlasem 
autority, která zná správné odpovědi. Chci zde upozornit na to, že 
pokud je odpověď správná, lze ji pociťovat jako správnou bez 
manipulace, nátlaku, donucování, síly nebo hrozby trestu za účelem 
získání souhlasu. Pravda je dostatečně přítomná, aby ji rozpoznali ti, 
kteří mají v úmyslu pravdu nalézt. Nepohnutý strach lidí však může 
být zmanipulován tak, že přijmou tvrzení jako pravdu, i když jí 
nejsou. Ti, kteří nepoznali něco, co ostatní považují za pravdu, 
potřebují mít svobodu hledat pravdu svým vlastním způsobem. 

 
To, co zde uvádím, je pro mnohé z vás směs toho, co jste sami 
poznali, a toho, co jste ještě nepoznali. Chci, abyste viděli, co mají 
všichni společného, a chci, abyste byli schopni rozpoznat toto vlákno i 
v jiných situacích. 

 
Společným znakem je popírání smrti a popírání toho, že je to popírání 
smrti. Milující podstata mylně popřená hledá přijetí. I tak se k 
popírajícím nelze přiblížit přímo. Popření hledající smrt 
bezpodmínečně popírá i to, že hledá smrt, která je důsledkem úplného 
popření. Když se s tímto druhem popírání setkáte u druhých lidí, 
nejbezpečnější cestou je odstranit se. Chcete-li to vyřešit, vyjádřete 
všechny emoce, které byly vyvolány, a zjistěte, zda jsou odrazem 
popření, které jste učinili a které chce přijetí, nebo ne. V každém 
případě je vhodné zpracovat to sám se sebou. Stejně jako v případě 
čehokoli jiného je třeba popírání hledání smrti umožnit, aby se 
prožilo, ale to neznamená, že mu musí být dovoleno být součástí vás 
nebo vaší osobní zkušenosti. 



 
 

Formu je třeba zmínit i zde, protože forma lidi klame. Popírání může 
mít mnoho podob. Některé formy se dokonce lidem vnucují a 
vynucují si přijetí. Některé z těchto forem znají pravdu, ale měly v 
úmyslu ji překroutit pro svůj vlastní mocenský prospěch. Některé z 
těchto forem znají pravdu natolik dobře, že vědí, že by se neměly 
projevovat nátlakem, a staly se velmi skrytými a rafinovanými. 
Obnovení vaší vůle vám toto vše jasně ukáže. Musíte přijmout pocity, 
které máte, a prozkoumat je, abyste jim mohli důvěřovat a ukázat vám 
to, co jste od nich dříve nepřijali. Zde uvedené příklady vám mají 
pomoci nahlédnout, jakou podobu na sebe tato popření na Zemi 
berou, ale tyto příklady nejsou zdaleka všechny. 

 
Mnozí z nich prosazují svá přesvědčení nebo soudy, aby zastřeli to, co 
skutečně dělají. V prezentacích, které se zde objevují, nebyl záměr 
najít, přijmout nebo odhalit pravdu. Lidem bylo předloženo mnoho 
zvratů o vzdělání, zdraví, medicíně, výživě, stravě, cvičení, 
zemědělství, politice, mezinárodních vztazích, mezilidských vztazích, 
narození, smrti, daních, právním systému, vládách, vymáhání práva. 
Mé milující přítomnosti a téměř všem ostatním. Mnohé soudy jsou 
také podávány dětem ve škole, jako by byly pravdou. 

 
Právní systém opakovaně prohlašuje, že chce pouze fakta, a místo 
faktů běžně přijímá překrucování rozsudků. Dosud vždy, když se do 
věci zapojil právní systém, šlo téměř vždy o převážení svobodné vůle 
ve způsobu, jakým jsou "fakta" předkládána a jakým je dosahováno 
dohody. 

 
Mnoho lidí má pocit, že je k dodržování předpisů donutil systém, 
který jim neřekl, že mají jinou možnost, ani jim ji neposkytl. Ukládání 
stejných pravidel, předpisů a omezení všem se nazývá spravedlnost, 
ale postrádá flexibilitu a citlivost k individuálním potřebám a 
odlišnostem, které by mohla poskytnout vyladěná vůle. 

 
Není také vhodné, aby jeden soubor omezení pokrýval celé oblasti, 
takže lidé nemají prostor pro svobodné vyjádření. 



 
 

Každá menšina, i když je to jen jeden člověk, musí mít prostor, kde se 
může svobodně projevit. Uvěznění lidí v mezích společnosti, když se 
lidé ve snaze těmto mezím uniknout vědomě odstěhovali, a 
pronásledování lidí na venkov, aby jim vnutili meze, které by, pokud 
by vůbec byly vhodné, byly vhodné pouze v koncentrovaných 
populačních centrech, není praktikováním svobodné vůle. I když vás 
asi hned napadnou příklady, kdy se zdá, že by to nemohlo být správné 
chápání, zasahovat je vhodné jen proto, aby byl zachován bod 
rovnováhy, který nedovoluje, aby někdo převážil nad druhým, 
například mu ublížil. Když se lidé snaží osvobodit, je třeba jim to 
umožnit. 

 
Další významnou formou popírání jsou média. Média interpretují 
realitu podle toho, co vynechávají a co zahrnují. 

 
Neinformování o některých věcech zaměřilo veřejnost na skutečnost, 
která pro ni byla vybrána. Dokonce i v tom, co bylo oznámeno, bylo 
mnoho relevantních aspektů vynecháno. V mnoha případech se tak 
dělo vědomě a také nevědomě, když ti, kdo to dělali, zastávali stejný 
úzký pohled na realitu, která byla v jejich zpravodajství prezentována. 
Jde o pokřivení soudů, protože tyto informace jsou obvykle 
prezentovány jako nepředpojatá zpráva o dění ve světě. Opakovaná 
prezentace této reality programuje lidi, aby očekávali, že věci budou 
určitým způsobem, že zůstanou určitým způsobem a že se budou 
měnit podle toho, jak byly promítány. Prezentování informací, jako by 
byly otevřené, a zároveň popírání držení přesvědčení a soudů, které 
tuto otevřenost omezují, lidi klame. 

 
Odpovědnost zde nese i reklama, protože ta se tváří, že předkládá 
fakta a pravdu, a přitom zamlčuje informace a hrubě zkresluje 
skutečný stav. Dokonce i v případě, že byla prezentována "fakta", 
reklama je překroutila způsobem, který způsobil, že mnoho lidí 
přehlédlo jiné důležité aspekty. Když se uvedou v plném kontextu, 
mohou se mnohá z těchto takzvaných "faktů" ukázat jako irelevantní 
nebo dokonce lživá. 



 
 

Reklama a média používají mnoho lstivých a rafinovaných metod k 
prosazování reality, kterou chtějí prezentovat, včetně snahy 
manipulovat lidmi tím, že získají přístup do jejich "podvědomí", 
aniž by si to lidé sami uvědomovali. 

 
Mnoho lidí to vidělo nebo částečně vidělo, ale jen málo z nich si 
uvědomilo, jaký to má plný dopad na vůli. Realita malých dětí je 
obzvláště zranitelná vůči vlivům ještě předtím, než si uvědomí, že 
jsou schopny tyto vlivy pochopit nebo mezi nimi rozlišovat. 

 
Mnoho malých dětí je velmi manipulováno médii, a to i pokud jde o 
to, jaké emoce cítí. Malé děti však mají schopnost tyto věci cítit a tato 
schopnost by měla být rozpoznána a podporována, nikoliv popírána 
nebo přehlížena. 

 
Pokud byly malé děti manipulovány dříve, než našly samy sebe, 
mohou později jen velmi těžko najít své pravé já. Je také vidět, že 
televize má na mnoho dětí tak silný vliv, protože nemají ve svém 
životě dostatek jiné poutavé reality, která by tento silný vliv vyvážila. 
Dětské televizní pořady, reklama na ně zaměřená, a dokonce i 
vzdělávací pořady, to vše má zvraty v úsudcích o programování reakcí 
a "reality" do dětí. Jasné, zářivé barvy televizní obrazovky mnoha 
dětem připomínají, jak vypadají barvy v jiných rovinách existence, 
které si ještě pamatují, a tak je tyto jasné barvy přitahují. Je známo, že 
dětská mysl se otevírá a přijímá rychlý sled promítaných obrazů, aniž 
by měla čas na něco jiného než na jejich vnímání. Tímto způsobem je 
jim předkládána naprogramovaná realita, která jim říká, jaký svět je a 
jak mají reagovat, dříve než mají zkušenost, aby to samy poznaly 
nebo mohly najít vlastní odpovědi. 

 
To vše se rovná předkládání odsuzujícího obrazu reality na vlně 
silných dojmů, že toto je realita světa, jak svět funguje, jaký vždy byl 
a jaký je. 



bude i nadále. To podkopává dětskou tvůrčí představivost, díky níž si 
děti vytvářejí svou realitu a která se má vyvíjet a zůstat jejich aktivní 
součástí i v dospělosti. Sledování velkého množství pořadů 
produkovaných médii manipuluje a narušuje vývoj dětských emocí a 
odsouvá na vedlejší kolej energetické pole mnoha lidí na Zemi. Místo 
toho, aby promítali svou vlastní realitu, pomáhali mnozí lidé udržovat 
vzorce, které byly rozdány několika málo lidmi. Těchto několik lidí 
tedy využívalo média k promítání a ochraně pokračování své vlastní 
verze reality a dělali to, zatímco popírali, že to dělají. 

 
Mnoho rodičů dělá totéž svým vlastním dětem, aniž by si to 
uvědomovali. Dětská tvůrčí představivost má mít volnost a podporu, 
aby se mohla rozvíjet. Děti nemají mít naprogramovanou realitu 
podmíněnou jejich bytostí. 

 
Děti mají poznávat svět svým vlastním způsobem a svobodně přijímat 
to, co jim dělá dobře, a odvracet se od toho, co se jim nelíbí. 

 
Každý duch, když se inkarnuje na Zemi, má dostat další šanci získat 
potřebné porozumění. Správné používání vůle může umožnit získání 
potřebných pochopení v těchto oblastech. Vyčištění energetického 
pole může otevřít cestu k vytvoření reality podle přání Srdce. Kdyby 
se tak skutečně dělo, byla by realita na Zemi mnohem zábavnější, 
rozmanitější a jednotlivcům by se otevřelo mnohem více možností, a 
dokonce by bylo k dispozici mnohem více úrovní reality pro ty, kteří 
se k nim cítí přitahováni. Sevření masového programování tento 
evoluční proces silně zredukovalo na velmi omezený a lineární postup 
téměř stejný pro každého inkarnujícího se Ducha, zejména ve 
Spojených státech a pro ty, kteří následují její vedení. 

 
Na tom se podílela i vláda. Jedním ze způsobů nátlaku na konformitu 
je přijímání zákonů, které nutí k účasti na masovém vědomí a brání 
svobodě experimentovat s jinými způsoby života. Vlády odhalily 
záměr tím, že se rozhodly prosadit nebo 



přehlížet vlastní zákony podle situace a vlivu, který bude mít na jejich 
systém. Těm, kteří jsou u moci, bylo ku prospěchu, že lidé byli 
naprogramováni tak, aby věřili, že jejich osobní moc a síla nestačí k 
překonání útlaku. Místo utlačování má vláda studovat, radit a držet 
rovnovážné body, aby zajistila atmosféru co nejvyváženější osobní 
svobody. 

 
Zde je třeba zmínit záměr. Nejedná se o zjednodušenou tvorbu. Záměr 
porozumět Mi vás povede k tomu, abyste Mi porozuměli, a záměr 
popřít Mě vás povede k tomu, abyste Mě popřeli. Mnoho lidí s 
dobrými úmysly, kteří mají limity, jež nejsou limity každého, a také 
osobní popření, jež brání přítomnosti plného porozumění, i tak 
předložilo věci, které mají hodnotu a záměr komunikovat. O tom zde 
však nemluvím. Oni sdílejí rozsah svých znalostí, zatímco ostatní 
omezují rozsah znalostí, které sdílejí. Schopnost cítit zde rozdíl vám 
může ukázat, že mnoho věcí, které se zdají být stejné, nemusí být 
nutně stejné. Vše, co se prohlašovalo za dobrý úmysl, jím není. V 
pozemské realitě jsou v této době velmi rozšířené zvraty a obraty v 
úsudcích. 

 
Soud je už tak omezující, ale soud nabývá vážnějších rozměrů, když 
je překroucen tvrzením, že jde o skutečnost, nikoliv o soud. 

 
Lékařství a věda například stanovily minimální denní potřebu určitých 
živin, aniž by do spektra zahrnuly skutečnost, že různí lidé, kteří 
vibrují různou rychlostí a přijímají různé množství světla v různých 
barvách, potřebují různé živiny v různém množství. Životní styl, 
rodová linie, stres, znečištění a všechny další proměnné jsou faktory, 
které je třeba brát v úvahu i zde. 

 
Pokaždé, když je nějaký faktor označen za irelevantní, jedná se o 
formu odsouzení a popření. Realita není něco, co by mělo být 
vymezováno a definováno takto omezujícím způsobem. Jsou to 
pokusy uzavřít realitu, když má být proměnlivá a vyvíjet se. 



Všechno má vědomí a ničemu nelze upřít jeho roli ve Stvoření. 
Způsob, jakým byla vymezena většina vědeckých experimentů, je činí 
irelevantními pro svobodnou realitu. 

 
Popírání, které pohání většinu současné vědy, je odrazem jejich 
nerovnováhy. 

 
Až na výjimky školy také posilují a dále programují masový pohled 
na realitu. Předkládat určitou verzi vědy a evoluce jako fakt a zároveň 
nepřijímat Stvoření jako jejího účastníka, je překrucování soudů, které 
lidi zavádí. Dokonce i to, že dětem říkáme, že země víl existuje pouze 
v příbězích, jim vytváří obraz reality, který je založen na mnoha 
úsudcích. Toto popírání způsobuje něco horšího než jen zklamání 
dětí; učí je od útlého věku popírat to, co mnozí z nich vidí přímo před 
sebou. Většina dětí je přesvědčena, že mnohá popření jsou pravdivá, i 
když ve skutečnosti pravdivá nejsou. Je to jeden z mnoha způsobů, 
jak jsou lidé učeni odpojit se od celého spektra vlastního vědomí a 
vnímání. Toto podmiňování může ztížit pozastavení úsudku a přestat 
tyto věci odmítat. 

 
Jedním z nejpřímějších způsobů, jak zvýšit otevřenost a rozšířit 
spektrum vědomí a vnímání, je začít si co nejvíce všímat toho, co 
obvykle ignorujete. 

 
Když začnete s tím, čeho si můžete všimnout jako prvního, což 
mohou být pocity, které jste obecně odmítali jako nepřijatelné, a dáte 
jim tolik přijetí a vyjádření, kolik jen dokážete, a když podpoříte 
aspekty své povahy, jako je naslouchání, přijímání a všímání, a 
rozšíříte jejich vyjadřovací možnosti, možná budete překvapeni, jak se 
vaše vědomí může rozšířit a rozvinout do širšího vědomí. V současné 
době na Zemi každodenní realita omezuje možnosti a zároveň jsou její 
možnosti omezovány prostřednictvím vzorců, které byly drženy v 
rigidních formách. Tyto formy nejsou skutečnou realitou. Jsou to 
obrazy, které si lidé promítali do reality, a dosud si jen málo 
uvědomovali tento rozdíl. 



Církve a světová náboženství, která si o sobě vytvářejí představu, že 
mají nejlepší systém víry, nesou odpovědnost i zde. Obrazy, které 
propagují, nejsou úplným obrazem. Jsou založeny na úsudcích, které 
byly promítnuty jako skutečnost. Když si církve a světová 
náboženství udržují přesvědčení o tom, co jsem, může být vnímavost 
vůči Mému Milujícímu Světlu omezena přesvědčením, že se musím 
vejít do omezeného obrazu o Mně, který přijali. 

 
Jsem mnohem víc než to, co bylo dosud přijato na Zemi. 

 
Jsem živý a vyvíjející se Bůh. Systémy víry odrážejí schopnost otevřít 
se a přijmout Mě v době, kdy byly přijaty. Mé Slovo bylo vždy 
správné pro čas, místo a situaci těch, kteří ho přijímají. Když Mě lidé 
přijímají podle svých vlastních omezení, vznikají problémy, když ti, 
kteří tato omezení mít nemusí, o tom nepochybují nebo jsou 
zastrašováni pocitem, že se o tom neodvažují pochybovat. 
Zpochybňování má v pozadí záměr a nemělo by se vše označovat jako 
"pochybnost" nebo "nedostatek víry". Jak vědomí roste a rozšiřuje se, 
mohu poskytnout více porozumění. Tento proces není nijak omezen. 
Obrazy se mohou stát plynulými, rozšiřovat se a vzájemně se sladit. 
Jak se vědomí rozšiřuje, lze rozpoznat více forem pravdy a hlubších 
forem pravdy. 

 
Úsudek, že jsem nyní stejný jako kdysi dávno a že nemám lidi co 
naučit víc, než co bylo zjeveno kdysi dávno, jsou dva z úsudků, které 
se vážou k jádru toho, co zavedlo spirálu evoluce na Zemi do 
kruhových vzorců opakování. Vnějškové vynášení soudů tak, aby 
byly prezentovány jako fakta namísto názorů, jsou hlavními způsoby, 
jimiž bylo mnoho soudů skryto. 

 
Když se soudy stanou strnulými formami, mohou se snažit vše 
ovládat a držet realitu v těchto omezeních. 

 
Tento způsob odsuzování, aniž bychom si uvědomovali, že k němu 
dochází, se stal velmi rozšířeným a je třeba mu věnovat pozornost. 

 
Popírání externalizuje části já, které bude třeba obnovit. 



Vnější posuzování a tvrzení, že to nejsou soudy, ale realita, a dále 
tvrzení, že se s tím nedá nic dělat, protože to tak prostě "je", je těžkým 
popřením osobní odpovědnosti a osobní zkušenosti, reality a tvůrčí 
síly. Toto popírání v sobě nese hluboké proudy, které podkopávají a 
odplavují schopnost lidí vytvářet vlastní realitu. Protože k těmto 
popřením nelze přistupovat navenek, aniž bychom obdrželi další 
popření, je k znovuzískání těchto externalizovaných částí sebe sama 
nutný vnitřní pohyb. 

 
 
 
 
 
 
 PŘIJETÍ 

 
Forma vyjadřuje nerovnováhu, protože vyjadřuje podstatu, a podstata 
Ducha a Vůle se v Srdci nevyrovnává. Popírání Ducha způsobilo, že 
se mnoho lidí nechalo řídit úsudky a programováním ve své mysli. 
Popření Vůle to ještě posílilo, a to nejen proto, že přínos Vůle se pak 
nemůže podílet na rozhodování mysli, ale také proto, že Duch nemůže 
být plně přítomen, pokud je Vůle popírána. 

 
Magnetická energie přitahuje duchovní energii do projevu a udržuje ji 
tam. Když je vůle popřena, je Duchu stejně tak odepřena plná 
přítomnost v projevu. 

 
Vůle musí otevřít prostor pro přijetí Ducha. K tomu musí vůle pocítit 
od Ducha bezpodmínečné, láskyplné přijetí, které jí umožní volně 
vibrovat. Podstata Vůle chce přijmout milující Světlo Ducha. Vůli 
musí být umožněno vyjádřit vše, co potřebuje vyjádřit v procesu 
projevování bezpodmínečného přijetí Ducha. Duch a Vůle se musí 
navzájem bezpodmínečně přijmout. Chcete-li to udělat sami, musíte 
začít tam, kde jste. Přijměte všechny své pocity a dovolte jim, aby 
otevřely vaši mysl k většímu přijetí vaší duchovní přítomnosti. 



 
 

Pokud máte v úmyslu nalézt rovnováhu, nedovolte své mysli, aby vaší 
vůli nadále říkala, jak by se měla cítit. Vůle a mysl spolu musí 
komunikovat tak, aby nerovnováha mohla skončit. 

 
Dohoda znamená, že nic nepřevažuje nad ničím jiným. 

 
Schopnost přijmout vše, co je součástí procesu dosažení dohody, aniž 
bychom cokoli přehlušovali nebo popírali, je praktikování správného 
používání vůle. 

 
Mnozí duchové si mysleli, že by měli prožít a přijmout vše ve 
Stvoření tím, že se do něj zapojí. Tito Duchové však nejprve nepřijali 
sami sebe. Já musí bezpodmínečně chtít něco zažít, než je to pro něj 
skutečně ta pravá zkušenost. Namísto toho tito Duchové překonávali 
části sebe sama a tlačili na sebe, aby tyto zkušenosti získali. 

 
Kdykoli je přijetí vnucováno části já, která ho nemá, musí tato část já 
buď popřít sama sebe ve prospěch této zkušenosti, nebo se této 
zkušenosti bránit. Často se stává, že tato odolávající část já nemůže 
zůstat zcela přítomná, a možná se dokonce musí oddělit od zbytku, 
pokud nezvládne přemáhání. Když k tomuto přemáhání já docházelo, 
tito Duchové se ocitli zapleteni do věcí, které nedokázali zvládnout. V 
těchto zážitcích ztráceli části sebe sama a jiné části je opouštěly. Jak 
to pokračovalo, rostl zmatek a vše se začalo stále více míchat, takže 
bylo stále obtížnější poznat, zda je něco přitahuje, nebo ne. 

 
Tato praxe překonávání částí sebe sama vycházela z nedostatku 
zkušeností, ze zmatku mezi sebou a druhými a z povahy přijetí. Já 
nesmí zmenšovat sebe sama ve prospěch vnějších zkušeností. Pohled 
na tuto cestu vám může ukázat, že vede k zániku. Mít přijetí pro celé 
já vám umožní vyvinout se do připravenosti na zážitky nebo ochoty 
vidět, že nejsou pro vás, v tomto okamžiku. Na samém počátku vůle 
tlačila na sebe, aby přijala světlo, které jí nepřipadalo láskyplné, tím, 
že se bála, že je, 



sám o sobě, problém tím, že nedokážeme být dostatečně milující nebo 
přijímající, abychom udělali místo pro všechno. Pokud se uvolní 
úsudek o počáteční reakci vůle, může se otevřít prostor pro změnu. 

 
Vůle a Tělo jsou části Ducha, které umožňují Duchu projevit se na 
Zemi. V domnění, že se Duch nemusí nic učit, protože už všechno 
zná, většina Duchů soudila proti své Vůli a Tělu, místo aby je přijala 
jako své vlastní projevené části a uvědomila si, že se musí učit vlastní 
cestou v projevené zkušenosti. Duch nemůže úspěšně tlačit na Vůli, 
aby předběhla sama sebe, protože Duch si myslí, že už by tam měl 
být. Tato nedorozumění značně zvýšila bolest a zmatek ve Vůli. 
Přijetí umožňuje vyrovnání, které je nezbytné pro úspěch v tomto 
učení. 

 
Ukončení popírání závěti zahrnuje přijetí bolesti, kterou musela závěť 
snášet. Otázka, kolik bolesti bude muset vaše Vůle pravděpodobně 
vynořit a zpracovat s vaším Duchem, závisí na tom, kolik jí musela 
zadržovat, protože jí nebylo umožněno dřívější uvolnění. Odpor k 
tomu naznačuje potřebu uvolnit pocity nechuti, viny a dokonce 
nenávisti vůči Vůli, které Vůle často přijímá jako pocity 
sebenenávisti. Je zde zapotřebí pochopit, že když existuje mezera 
mezi pociťováním něčeho a přijetím těchto pocitů, energie vzniklá v 
této mezeře je popření v určité formě. To značně omezuje projevy 
láskyplné duchovní přítomnosti na Zemi. 

 
Vůle musí mít od Ducha přijetí pro vše, co potřebuje, aby se vynořilo 
a projevilo. Tímto způsobem může uvolnit svůj zadržovaný náboj a 
dosáhnout spontánnosti, pokud jí Duch skutečně pomůže. Můžete 
požádat o Mou Přítomnost, aby byla s vámi pokaždé, když cítíte, že 
uvolňujete starý náboj, a zvláště když se vám zdá, že je něčeho příliš 
mnoho. Duchovní uzdravení a úžasná milost jsou dva ze způsobů, 
jak si lidé vysvětlují, že něco, co se zdálo nepřekonatelné, může 
být náhle uzdraveno. 

 
Události ve vašem životě, nebo jak někteří říkají karmě, přinášejí vaše 
vzorce do zkušenosti, abyste je mohli vidět. 



Mentální rozpoznání však nestačí. Když držíte části sebe sama 
odděleně a nedopřejete jim svobodné vyjádření a účast na zbytku své 
bytosti, tato místa nemají z tohoto uznání prospěch. Pochopení musí 
zasáhnout všechny úrovně vaší bytosti. Zkušenost má učit, aby se lidé 
mohli vyvíjet, ale většina lidí opakuje vzorce, protože nezískala 
potřebná pochopení. Opakování, které údajně přináší karma, bylo 
způsobeno tím, že ještě nebylo dosaženo pochopení všeho, co s tím 
souvisí. Zkušenosti přicházejí, aby se pokusily přinést další 
příležitost, abyste nalezli pochopení potřebná k tomu, abyste se mohli 
vyvíjet. Vše, včetně štěstí, se může vyvíjet k větším výšinám. Záměr 
vyvíjet se však musí být přítomen a musí mu být umožněno, aby se 
projevil. 

 
Většina lidí, kteří říkají, že svou karmu přijímají, to říká, aniž by se na 
ni skutečně podívali. Procházejí tím, že přijímají vše, co se jim stane, 
jako by s tím byli smířeni, ale ze svých zkušeností se příliš nepoučili. 
Karma není ani tak splácením dluhů vůči druhým, jako spíše 
projevem zažitých systémů přesvědčení, soudů a omezení dané osoby. 
Přijetí je třeba plněji prožívat, aniž bychom předpokládali, že když je 
to dovoleno, znamená to, že dochází k přijetí a odevzdání. Pokud vaše 
skutečné pocity nechtějí přijetí nebo odevzdání, nedovolte, aby k 
němu došlo. 

 
Představa většiny lidí o odevzdání se Bohu, Mé vůli nebo jakkoli 
jinak by se to dalo nazvat, není přesná. Představa, že takto lze nalézt 
radost, stačí se jen více odevzdat, také není přesná. Držení představy o 
tom, co si myslíte, že je správný duchovní postoj, místo abyste viděli, 
co se skutečně děje, zadržuje pravé porozumění. Skutečná pravda pro 
vás bude pocházet z opravdového sebepřijetí a nikde jinde. Jakmile 
zvýšíte přijetí svého plného já, můžete získat větší vědomou 
schopnost určovat svou realitu. Za současného stavu je většina lidí 
řízena starou karmou nebo podvědomými přesvědčeními. 

 
Snaha přimět se něco přijmout, když se to jejich vůli nelíbilo, je 
přesně to, co se stalo, když se někteří Duchové ocitli v pasti. 



Země v podobě, která se jim nelíbila. Většina z toho vinila svou vůli. 
Pocit, že jsou v pasti, obviňováni a souzeni, skutečně otevíral dveře 
panice. Tato panika byla zdrcující, a protože to nebyl příjemný pocit, 
Duchové ho nechtěli pociťovat. Místo toho, aby je Duchové v danou 
chvíli cítili a vyjadřovali, své emoce zde z velké části potlačovali, 
aniž by si uvědomovali, že neumožnění volného pohybu jejich emocí 
je z velké části uvězňuje. Tyto pocity je nyní třeba přijmout. 

 
Pozemšťané se snaží přijmout realitu takovou, jaká je, ale kdyby se 
měli skutečně vcítit do svých pocitů, museli by říci, že se jim příliš 
nelíbí. Bolest Vůle kolem toho potřebuje přijetí, a ne další 
odsuzování, odmítání, zavrhování nebo popírání. 

 
Panika, hluboký strach a dokonce i hrůza jsou ve většině lidí drženy 
pod proudem a mohou být pociťovány, pokud je pociťována hloubka 
skutečných pocitů. Ve většině lidí byly tyto pocity skryty ve studu, 
vině a odsouzení, protože jejich jádrem byl strach, že se takto 
polapení znelíbilo Mému milujícímu Světlu. Pokud nyní začínáte 
pociťovat některý z těchto pocitů, přestaňte číst a nechte své pocity 
pocítit; vyjádřete a uvolněte vše, co můžete. Otevřete se také 
případným dalším vlnám těchto pocitů. Tyto staré pocity jsou pocity 
uvěznění bez možnosti úniku. 

 
Až se zbavíte soudů a vyjádříte pocity, že jste uvězněni bez možnosti 
úniku, otevře se vám cesta k nalezení úniku. Držení pohřbených 
pocitů bezmoci, které vám brání si pomoci, vám brání v tom, abyste si 
mohli pomoci. 

 
Kromě vnitřních potřeb sebe sama existuje dobrý důvod, proč tyto 
pocity přijmout, vyjádřit a uvolnit. Situace na Zemi se zhoršuje a 
zhoršuje, protože mnoho lidí v sobě drží pocity, že s tím nemohou nic 
dělat, a dokonce že to, co se děje, si zaslouží jako trest. To je ve 
skutečnosti záměna lekce s trestem. 

 
Dokud věříte, že něco musíte přijmout, ať se vám to líbí, nebo ne, 
převažujete nad svou vůlí. Pokud to děláte sami sobě, 



otevíráte dveře ostatním, aby to dělali vám, a možná, že to dělají i 
ostatním, což je před vaším zrakem více zastřeno. Překrývání se děje 
již dlouho a je silně poháněno mnoha nedorozuměními a popíráním. 

 
Tato nedorozumění a popírání uvěznila právě tu emocionální reakci, 
která by mohla změnit situaci k lepšímu. 

 
Situace na Zemi je velmi nebezpečná a vyžaduje okamžitou 
pozornost. Je to vlastně až sem: Ti, kdo se drží v panice a hrůze, jsou 
jako přitlačeni ke zdi nebo ještě hůře. Ti, kdo tyto pocity popírali, jsou 
těmi, kdo mohou situaci pomoci tím, že v sobě tyto potlačené a 
ztracené pocity najdou, dají jim výraz a přivedou je do Světla Lásky. 
Nenávist k těmto pocitům a jejich další odstrkování namísto toho, 
abyste jim umožnili pohyb v podobě přímého emocionálního 
vyjádření, bude srážet další a další katastrofické scénáře, dokud 
události nedosáhnou toho, že tyto pocity již nebude možné držet 
stranou, protože se musí nějak vymanit ze své pasti. Panika, strach, 
hrůza, hněv a vztek mají moc tyto obrazy změnit, pokud se jim 
dostane láskyplného přijetí a bude jim umožněno přímé vyjádření 
jako uvolnění zvuků a úsudku. Nezapomeňte požádat o Mé milující 
Světlo, aby vstoupilo do těchto míst, která byla držena mimo lásku. 
Možná jste na sebe vzali pocit viny, který říká, že jelikož je to vaše 
vlastní vina, musíte přijmout trest a vše sami napravit. I tyto pocity 
potřebují pohyb. 

 
Pocity se mohou božsky vyladit. Vůle je naladěna na Cestu osudu a je 
ochotna podstoupit cokoli, co je nezbytné k urychlení jejího zotavení 
a snaze o naplnění Cesty osudu, ale potřebuje k tomu láskyplné 
přijetí. Jste-li Duchem Milující podstaty, jste Duchem, který může 
tímto způsobem pomoci situaci na Zemi. Pokud se napojíte na tyto 
pocity a cítíte se zdrceni a mimo kontrolu, i když cítíte a vyjadřujete 
paniku, strach, hrůzu, hněv a vztek najednou, je to stále lepší než 
jakákoli jiná možnost, kterou máte. 



 ZEMĚ PÁNĚ  
 
Nyní vám chci vyprávět několik příběhů, které vám pomohou lépe 
pochopit, o čem mluvím. Mohou to být velmi poučné příběhy, a 
pokud se jimi necháte ovlivnit, také příběhy užitečné. 

 
Populární verze historie Země není zcela přesná a je dalším příkladem 
zvratů v úsudcích. 

 
Jak jsem již řekl, mnoho lidí se snaží vyhnout své odpovědnosti na 
Zemi mnoha způsoby. Předstírání, že si nepamatují věci, které si 
pamatovat nechtěli, je jedním z hlavních pokusů, a to dokonce do té 
míry, že se historie upravuje tak, aby zněla lépe těm, kdo se snaží 
vyhnout odpovědnosti. To však příliš nefungovalo, protože dost lidí 
mělo pocit, že přímočarost chybí, a to také je. 

 
Mnozí lidé si toho tolik odpírají, že mají jen malý, úzký otvor, kterým 
mohou přijímat informace. To je nyní třeba zvrátit, protože to na 
Zemi dosáhlo nebezpečných rozměrů. Tyto příběhy z minulosti vám 
pomohou otevřít kanály, abyste si mohli začít vzpomínat na to, co jste 
tak dlouho popírali. 

 
Na počátku, když Duchové poprvé vstoupili na Zemi, bylo to v zemi 
zvané Pan, která se nyní nachází pod Tichým oceánem. V zemi Pan 
neboli Pangea si nikdo nemusel vydělávat na živobytí, vše vznikalo 
bez námahy. Každá potřeba byla uspokojena pouhým přáním, aby 
byla uspokojena, a formy, jakými byla uspokojena, tamní Duchy často 
překvapovaly a těšily. Například stačilo, aby Duch řekl: "Chci 
ochutnat něco dobrého," a objevilo se něco lahodného, často v 
podobě, jakou dosud neviděl. Pokud si Duch přál zažít ponoření do 
vody, objevil se bazének s přesně požadovanou teplotou, který měl 
vše, co měl tento Duch obzvláště rád. Pokud si skupina Duchů přála 
zaplavat, bazén měl vše, co si všichni přáli. 

 
Na počátku mohlo mnoho duchů měnit podobu. Ačkoli to někteří 
ovládali lépe než jiní, uměli to všichni. Nebylo to 



V té době bylo neobvyklé, aby Duch cestou do bazénu předváděl 
akrobacii s rukama a nohama a po ponoření do vody proměnil nohy v 
rybí ocas, pokud bylo plavání v této podobě zábavnější. Pokud se 
později objevila touha létat, objevila se křídla. Někteří Duchové to 
začali považovat za samozřejmost. Přijímali bez pocitu vděčnosti a 
dokonce začali tyto dary využívat ve svůj prospěch. Hromadění 
hojnosti a používání formy k prezentaci sebe sama jako jiného, než 
jakým je, byly dva ze způsobů, jak tyto dary začaly být zneužívány. 

 
Země byla stvořena jako živoucí pohádka bez stínu zla a pochybností. 
Ti, kdo dary zneužívali, nevěděli, jak na Zemi žít, a mnozí je nepřijali, 
ba ani neměli rádi. Zemi určený způsob. Snažili se, aby Duchové 
Země měli pocit, že jejich vílí země je hloupá, nedospělá a jen 
předstíraný svět. A pro Duchy popírající Zemi to byl předstíraný svět, 
protože v sobě měli jiný pohled na realitu. Tito Duchové měli 
domovské planety jinde než na Zemi a byli ztraceni. Nechtěli si to 
však připustit. Místo toho se tito Duchové chovali nadřazeně a tvrdili, 
že přišli chránit Zemi a všechny Duchy, kteří trvali na tom, že budou 
žít v této hloupé pohádce bez ochrany před tím, co se ve Stvoření 
skutečně děje. 

 
Nedlouho předtím došlo k válce na nebesích. Víly a elfové, hnědáci a 
skřítci, trpaslíci a skřítci, mořské panny a všichni ostatní vílí lidé na 
Zemi měli pocit, že válka skončila. Měli ozdravnou, oslavnou náladu. 
Tito ostatní duchové, kteří tvrdili, že je přišli chránit, nechtěli, aby 
válka skončila. Tito Duchové se objevili během Války na nebesích, 
protože reagovali na tuto energii a začali bojovat. 

 
Duchové Země se objevili dříve než tito větší, bojoví Duchové ve 
velkém výbuchu zlatého světla a odpadli ode Mne dříve, než se 
naučili vše, co potřebovali vědět, aby mohli být sami. Někteří starší 
Duhoví duchové a také někteří Andělé se za nimi vydali, aby zjistili, 
zda jim mohou pomoci, protože se nezdálo, že by už měli být sami. 
Všichni tito Duchové přišli na Zemi a všichni měli jedno společné. 
Všichni měli skryté pocity vzpoury vůči Mně. Mnozí z nich se 
domnívali, že jsem nechal nedostatečné přijetí mezi svými různými 
druhy Duchů dojít až ke zbytečnému 



a protože jsem tomu nezabránil, vyústilo to ve válku na nebesích. 
 
Chci vám stručně shrnout, co se na Zemi stalo, abyste pochopili, jak 
se Země stala tak hustou a pomalou, že se zdá, že magie je ztracená a 
že projevování a změna formy jsou obtížné a pomalé. Tak se také 
stalo, že téměř každý má dnes pocit, že si musí vydělávat na živobytí 
prací nebo dědictvím. Pokud Duchové Země cítí své skutečné pocity, 
cítí, že Země není taková, jaká měla být, ale že se místo toho vše stalo 
kompromisem nebo ústupkem. 

 
Kdysi dávno v Panu vzduch voněl květinami a země byla hebká 
mechy, travinami a písečnými plážemi. Skály byly drahokamy a voda 
byla tekutým světlem, které se třpytilo a tančilo. Počasí, a dokonce i 
roční období, se měnilo podle nálad Duchů. Tato harmonie se 
projevovala jako hudba. 

 
Dokonce i vítr ve stromech a vlny na moři udávaly rytmus melodiím. 
Opice, kočky a všichni ptáci zpívali a tančili s vílami. Dokonce i ryby 
a mořské panny v mořích zpívaly. Vše zářilo barevným světlem za 
zlatého dne i za měkké, modré noci. Touha projevovala skutečnost tak 
snadno, že Milující duch mohl vztáhnout ruku ke stromu a ten 
okamžitě rozkvetl. Zdálo se, že se realita magicky mění, ovlivněna 
pocity každého Ducha, jak by měla vypadat. 

 
Musím zde mluvit lyricky, protože Pan byl tak kouzelný, hudební a 
svobodný a na něm je založeno mnoho pohádek o vílách. Tamní 
Duchové umožnili vstup mnoha Duchům, kteří tvrdili, že chtějí být 
součástí této reality, ale mnozí z těchto Duchů přišli jen proto, aby s 
nimi nesouhlasili s tím, jak by Země měla vypadat. Vtrhli na Zemi a 
tvrdili, že nechtějí. Byli to bojoví Duchové, kteří tvrdili, že jsou Mnou 
vyslaní Bojovníci. Ti vzpurní měli příliš velký strach, než aby Mě 
požádali, abych jim to objasnil. Báli se, že se na ně zlobím, protože 
Mě opustili příliš brzy. Báli se, že Duchové, kteří jim říkali, že se 
mýlí, mluví za Mě. Měli strach a obávali se, že si zaslouží trest. 



 
 

Tito vílí lidé nevěděli, že tito bojovníci mají jiné místo, kam mají jít. 
Nechápali, že tito Bojovníci budou vyvolávat konflikty všude, kam 
přijdou, protože právě konflikty je povolaly. Tito Válečníci tvrdili, že 
jsou tu právě včas, aby udrželi linii proti nebezpečí, které číhalo všude 
kolem, a chránili tyto dětinské Duchy, kteří odmítali vidět, co se ve 
skutečnosti skrývá ve všem, co vidí. 

 
Ve skutečnosti tito bojovníci skutečně nacházeli nebezpečí a konflikty 
všude, kam se podívali, protože to tak chtěli a nic jiného neviděli. 
Čím více Válečníci tvrdili, že na Zemi nacházejí nebezpečí, tím více 
se ostatní Duchové začali obávat, že Válečníci mají skutečně důvod 
tam být. Čím více se Duchové Země začali bát, tím těžší pro ně bylo 
zůstat čistí. Už si nebyli jistí, že radost a svoboda mají velké kouzlo, 
pokud byli naivní, že na ně nebezpečí číhá nablízku. 

 
Někteří se dokonce obávali, že boje a sváry jsou nezbytnou součástí 
mě a života. 

 
Tito Duchové měli také strach, že musí naslouchat těmto 
Bojovníkům, protože se již nemohou spoléhat na Mne nebo na to, co 
si mysleli, že Stvoření má být. Dokonce si mysleli, že se na Zemi 
příliš neohlížím, protože pro Mě nejsou zajímaví a že to, co dělají, 
nemá velkou cenu. 

 
Byly zde vyneseny rozsudky, které změnily jejich realitu. Už se 
nepovažovalo za vhodné být kreativní, divoký a svobodný; všichni 
teď měli být spořádaní. Bojovníci tyto obavy odráželi tím, že říkali, že 
Duchové Země už nebudou slyšet přímo ode Mne. Říkali, že jsem je 
poslal jako své vyslance a prostředníky, aby stáli v čele Země, 
prováděli Mé příkazy a chránili je před realitou plnou skryté hrůzy. 
Lhali, ale Duchové Země to zprvu netušili. 

 
Tímto způsobem začali Bojovníci krok za krokem vést Duchy na 
Zemi přesně tam, kde se báli být. Všichni na Zemi se stále snažili 



být homosexuální a svobodní, hrát si a říkat, že stále mohou žít starým 
způsobem. Bojovníci říkali, že zachránili den; Duchové Země měli 
pocit, že si nemohou být jisti. Bojovníci chtěli, aby Pozemšťané žili 
podle pravidel: "Protože," říkali, "nemůžeme chránit nepředvídatelné 
blázny." A tak se stalo. 

 
Vedoucí Válečníků pak začal říkat, že kolem létá tolik loupeživých 
duchů, že potřebujeme větší ochranu, než jaká už byla nalezena. Ani 
on se úplně nemýlil, protože dokud tu byli Válečníci, vždycky se bylo 
čeho bát. Mají v Mém Stvoření svůj účel a nejsem k nim nelaskavý, 
ale Země už není jejich pravým místem. 

 
Hlavní bojovník volal po větší ochraně, stále dokola, stále víc a víc, 
tak hlasitě a dlouho, až Země nakonec volání vyslyšela a vyslala na 
oblohu několik ochranných ohnivých draků. Tito ohniví draci na sebe 
vzali zastrašující podobu, která byla dost velká na to, aby obklopila 
Zemi. Viseli na obloze a vše sledovali velmi ostrýma očima. Svým 
ohnivým dechem odháněli Duchy, které nechtěli pustit na Zemi, ale 
neodstraňovali ty, kteří tam již byli. Nevěřili, že by mohli nebo měli, a 
tak tam popírali své pravé pocity. 

 
Na Zemi bylo mnoho lidí, které chtěli poslat pryč, ale báli se, že to 
není správné a že by mohli spálit ostatní, kteří by se jim postavili do 
cesty. Kdyby přijali své vlastní skutečné pocity, mohli najít způsob. 
Místo toho v sobě ohniví draci drželi mnoho svých pravých pocitů a 
projevovali je pouze vůči Duchům, kteří se snažili vstoupit poprvé. 

 
Tyto odepřené pocity v nich zhoustly, protože jim nebylo dovoleno se 
hýbat. Když jejich hustota způsobila, že klesaly k Zemi, začaly se 
střídat na obloze, zatímco ostatní odcházeli do ohnivých moří v hloubi 
Země, aby se očistili od toho, co je učinilo příliš hustými, než aby 
mohli viset na obloze. Dostali se tam tajnými a střeženými chodbami, 
které se otevíraly pouze ohnivým drakům. V ohnivých mořích si 
ohniví draci vylévali své pocity, což často znamenalo, že je vylévali 
ven. 



Zatímco se ohniví draci pravidelně očišťovali, jejich zapírané a 
odstrkované city otevřely cestu k tomu, aby se jeden z nich stal 
zrádným a nečistým. Ve skutečnosti se tento ohnivý drak obával své 
vlastní hodnoty a vnějškově ji přetavil v otázky moci a postavení na 
správném místě. Vykládal si správné místo v Mém stvoření jako 
hodnocení hodnoty, což není. Tento ohnivý drak vnímal vlastní 
hodnotu jako to, kdo má nejdůležitější místo. 

 
Ve skutečnosti chtěl zaujmout mé místo, ale hodlal začít tím, že si 
udělí to, co považoval za nejdůležitější mocenské postavení na Zemi. 
Rozhodl se, že ze sebe udělá "hlavního ohnivého draka". Chtěl být 
tím, kdo bude určovat, kdo může ze Země přicházet a odcházet, ale 
svůj pravý záměr maskoval tím, že "takhle by neměl nikdo soudit. 
Místo toho ať všichni duchové vstoupí, ať všichni duchové 
zůstanou,". 

 
Ostatním ohnivým drakům se nezdál dobrý a jeho slova nezněla 
pravdivě, ale vlastní zapírání ohnivých draků jim nedalo vědět, co 
mají dělat. Naznačoval, že je láskyplnější než oni. 

 
Řekl, že soudí jeho a ostatní, kteří chtějí být na Zemi. Jeho přítomnost 
zastrašovala ostatní ohnivé draky, kteří nevěděli, co mají dělat. Stal se 
největším a obrátil na ně svůj oheň, což žádný z ostatních neudělal. Ze 
strachu, že se neodváží promluvit, se ostatní odreagovávali v 
podzemí, když tento ohnivý drak nebyl nablízku. Chtěli mu říct, aby 
opustil Zemi. Místo toho ho požádali, aby odešel, a on odmítl. 
Požádali ho, aby na Zemi nepouštěl žádného Ducha, pokud to ostatní 
ohniví draci neschválí. Ohniví draci chtěli souhlas a on opět odmítl. 

 
Bojovníci mezitím začali odmítat chránit Zemi zdarma. Začali 
požadovat dary a služby. Aniž by připustili, že se nemohou projevovat 
jako ostatní, trvali Bojovníci na tom, že hold je jejich spravedlivým 
dílem. Tímto způsobem využívali světlo druhých, místo aby ho ode 
Mne přijímali. Cokoli od Duchů Země obdrželi, považovali za něco, 
co nebylo podle jejich představ. Když něco dostali, chyběla vděčnost. 



Všichni si stěžovali, že jim to nestačí, a čím víc si stěžovali, tím víc se 
rozhodli, že si musí vyžádat sami. Jejich problémy s mocí chtěly 
úplnou kontrolu. Válečníci požadovali vše, co jejich spravedlnost, a 
přesto se cítili prázdní a neúplní a jako by to, co dostávali, nestačilo. 

 
Duchové Země cítili, že musí souhlasit se stále větší kontrolou a stále 
menší hojností pro sebe. Měli strach, který mnozí zakrývali hněvem. 
Jejich strach ze Mne jim nedovolil požádat Mne o pomoc. Volali Mé 
jméno a říkali, že Mne žádají o pomoc, ale velmi se obávali, že nic 
neuslyší nebo že jim nedám odpovědi, které chtěli slyšet. Prosili Mě o 
pomoc, ale Já jsem jim neodpověděl. Pozemští duchové se pak ještě 
více obávali, že jsem místo sebe poslal Bojovníky. 

 
Neposlal jsem Bojovníky, ale také jsem nemohl tento boj ze Země 
sundat. Bojovníci měli svůj vlastní pohled na věc místo toho, aby Mě 
vyslechli. Ostatní Duchové, kteří přišli na Zemi, aby se pokusili 
pomoci, zjistili, že se také cítí nepřijati a vzdáleni od Mého Světla. 
Narůstal zmatek a strach a proradný ohnivý drak plánoval, že situace 
využije. 

 
Navrhl, že by se všichni cítili lépe, kdyby uspořádali velkou oslavu, a 
vyzval všechny, aby zapomněli na své rozdíly a oslavili to, co mají. 
Dokonce se nabídl, že bude tu noc hlídat Zemi sám, aby ostatní ohniví 
draci mohli jít na oslavu. 

 
Ostatní ohniví draci mu nevěřili. Rozhodli se, že se s ním budou tu 
noc střídat ve stráži. Jeden z ohnivých draků však nesnesl, aby byl ve 
službě s tímto proradným. 

 
Když na něj přišla řada, opustil své stanoviště a odplížil se k moři 
ohně, přičemž si namlouval, že všichni jsou tak zaneprázdněni 
večírky, že si toho nikdo nevšimne. Neměl z toho dobrý pocit, ale 
jeho vlastní odmítání mu nedovolilo najít jiný způsob, jak uplatnit to, 
co považoval za svou svobodnou vůli. 



Zrádný ohnivý drak měl plán a doufal, že přijde chvíle, kdy bude 
moci být na obloze sám. Tento ohnivý drak komunikoval s jinou 
silou, která mi odporovala, a jakmile byl tento ohnivý drak na obloze 
sám, zavolal tuto sílu a vpustil ji na Zemi. Myslel si, že brzy získá 
vládu nad celou Zemí, protože si myslel, že tuto sílu může ovládat a 
nechat ji, aby pro něj zastrašovala Zemi. 

 
Tuto sílu však již ovládal jiný duch, kterého tento ohnivý drak kvůli 
svému klamu o moci neviděl. 

 
Tento Duch proletěl ohnivým drakem a udeřil na Zemi svým horkým, 
suchým, zuřivým, kosmickým větrem ničivého hněvu. 

 
Ohnivý drak, který si myslel, že se chystá převzít vládu, byl spálen a 
odhozen na zem jako odhozená hadrová panenka. Sotva se stačil 
odplazit do jeskyně a schovat se. Zmítal se v agónii a snažil se opustit 
svou podobu, aby unikl bolesti. 

 
Ten horký a suchý vítr se té noci prohnal Panem a poslal pařmeny do 
úkrytu. Spálil vegetaci, vyryl do země velké trhliny a způsobil, že na 
Zemi bylo nesnesitelné horko a parno. Jeho zuřivé prsty sahaly až do 
samotné Země a způsobovaly sopky a zemětřesení. Horký a suchý vítr 
nemohl zůstat na jednom místě, řádil dál a ničil všude, kam přišel, až 
se nakonec zdálo, že se zadýchá. 

 
Zpočátku se duchové Země obávali, že jsem to byl Já, kdo zasáhl 
Zemi, aby ji potrestal. Pak si někteří mysleli, že to museli udělat 
ohniví draci, ale když ohnivé draky hledali a ptali se jich, ti, které 
našli, tvrdili, že o tom nic nevědí. 

 
Když zrádce našli, tvrdil, že při obraně Země strašně trpěl. Ten druhý, 
který měl být na stráži s ním, řekl, že byl také zraněn. Pozemští 
duchové ze mě teď měli ještě větší strach, protože nevěděli, jak se na 
Zemi dostal horký a suchý vítr. Nevěděli, zda se vrátí, nebo ne. Báli 
se, že se nemohou na nic spolehnout. Na 



Head Warrior uvedl, že stávající ochrana zjevně nestačí. 
 
Země se z toho vzpamatovala, jak nejlépe mohla, ale země už nebyla 
tak bohatá a krásná jako dřív. Když Duchové uzdravili sebe i Zemi, 
snažili se vrátit ke svým vlastním způsobům a znovu najít trochu 
radosti. Přesto jim zůstaly jizvy, které se jim zatím nepodařilo zahojit. 
Při hledání svých starých cest hledali také staré přátele, a když mnohé 
z nich nemohli najít, pociťovali stále silnější pocit, že na Zemi není 
všechno v pořádku. Duchové Země se předtím se smrtí nesetkali a 
nevěděli, s čím se tehdy setkali, ale měli neodbytný pocit, že potřebují 
najít své přátele, aby věděli, co se s nimi stalo. 

 
Při svém pátrání našli na Zemi Ducha, který tam předtím nebyl. Když 
ho pozemští duchové Pana našli, nevěděli, co je zač a co dělá, ale 
věděli, že se ho bojí. Řekl, že je mocný čaroděj, který přišel na Zemi, 
aby ji pomohl uzdravit, protože má zkušenosti s horkým a suchým 
větrem. Tady lhal. Nepřišel léčit Zemi, ale měl zkušenosti s horkým, 
suchým větrem; byl jeho mistrem. Řekl jim, že horký, suchý vítr je to 
jediné, co zbylo z celého vesmíru, který se zničil zuřivým ohněm 
vlastního ničivého hněvu. 

 
Temný čaroděj se snažil získat kontrolu nad Zemí. Viděl, že by mu 
mohlo posloužit, kdyby Zemi zasáhl tento horký, suchý vítr, a tak na 
ni přivolal ničivý hněv a rozdmýchal její plameny v další peklo. 
Musel také rychle zvýšit hustotu Země, jinak nemohl zůstat. Ve snaze 
zmenšit se před útokem horkého, suchého větru Země a vše na ní 
zvýšilo svou hustotu. Jakmile temný čaroděj dorazil na Zemi, začal 
bez ustání děsit každého Ducha, aby se od něj v popření reality, 
kterou na Zemi přinesl, stáhl. Pustil se do potlačování všeho 
expanzivního a měl k tomu pomocníky. 

 
Chci, abyste věděli, že temný čaroděj bude brzy odstraněn ze Země, 
protože plameny jeho ničivého hněvu dosáhly potenciálu jaderného 
holocaustu. Nemůže se mu to podařit 



zničení Země, protože Země sama nechce být zničena. Nyní vám 
řeknu více o tom, co temný čaroděj udělal, aby získal kontrolu nad 
Panem. 

 
Temný čaroděj všem bez ostychu řekl, že jejich ztracení přátelé byli 
snědeni. Když viděl jejich zděšenou reakci, popřel jejich zděšení 
slovy, že na jeho planetě se s tím všichni smířili, protože uměli sdílet 
energii a splynout spolu způsobem, který se Země ještě nenaučila. 
Choval se vědoucněji než kdokoli jiný a řekl, že je spravedlivé střídat 
se v bytí a být potravou pro ty, kteří jsou. Řekl, že je čas, aby to Země 
udělala. 

 
Temný čaroděj s sebou přivedl mnoho duchů, kteří dosud na Zemi 
nebyli. Tito duchové vstoupili do forem, které již na Zemi byly. Když 
temný čaroděj promluvil, ukázal na některé z těchto Duchů prstem a 
bytosti, které to předtím nedělaly, začaly bojovat, zabíjet se a pojídat 
se navzájem. Bylo to děsivé a podivné. Do té doby nikdo na Zemi 
nikdy nejedl nic jiného než to, co se projevilo výhradně proto, aby 
bylo snědeno. 

 
Nikdo předtím na Zemi nepřevzal nad druhým takovou moc proti jeho 
vůli. Tito Duchové bojovali, přemáhali ostatní a mizeli tím, že je jedli. 
Požíraní Duchové křičeli bolestí a hrůzou. To traumatizovalo Duchy 
na Zemi. 

 
Temný čaroděj tvrdil, že křičí v extázi, a popřel, že by některý z 
těchto duchů přemohl formy, do nichž vstoupil. Řekl, že byli dobře 
přijati, protože mnozí se chtěli naučit tuto lekci. Bojovníci rádi 
bojovali, a i když zachovávali stoické vystupování, Duchové Země se 
obávali, že se to Bojovníkům líbí. Duchové Země se cítili velmi 
osamělí a vystrašení. Temný čaroděj popíral vše, co zde Duchové 
Země cítili, tím, že říkal, že tyto bytosti se pouze sjednocují mezi 
sebou. Pak řekl: "Jak by to mohlo být přemáhání? Je nemožné někoho 
přemoci proti jeho vůli." "To je nemožné," řekl. 



Měl pravdu, ale pouze v případě, že není přítomno popírání. Jakmile 
začalo popírání skutečných pocitů, rostlo, až začalo přemáhat samotné 
Duchy, kteří si mysleli, že je popírání ochrání před přemožením. Na 
počátku Pána nebylo popírání rozsáhlé. Temný čaroděj měl co dělat. 

 
Jemu to však nevadilo; hnal ho vztek a nenávist ke Mně a k Mému 
stvoření. Chtěl co nejvíce zvýšit popření a hustotu a Duchové, které si 
s sebou přivedl, mu v tom pomáhali. Nazývám tyto Duchy "Duchové 
popření", protože popření je pohání. Tito Duchové pomáhali čaroději 
popírání všude, kam přišel. Nyní mu na Zemi začali pomáhat popírat 
vše, co se popřít dalo. 

 
Nejprve všem říkali věci, které podkopávaly jejich svobodnou vůli. 
Uvedu vám příklad jejich přístupu a vy si o tom budete muset udělat 
domácí úkol. Kdyby si Duch zapírání lehl na cestu lesem a jiný Duch 
by se rozběhl, poskakoval, skákal a poskakoval podél ní, Duch 
zapírání by vyskočil a křičel: "Nemůžeš přece běžet přímo přes místo, 
kde ležím!" Duch zapírání by se rozběhl a křičel by: "Nemůžeš běžet 
přímo přes místo, kde ležím!" 

 
Kdyby druhý duch řekl: "Je mi to líto. Tohle je cesta a já jsem 
nečekal, že tam budeš ležet," aniž by uznal, že to může být on, kdo se 
musí pohnout, Duch odříkání by řekl: "Omluva nestačí! Možná jsi na 
mě šlápl! Najdi si jinou cestu!" 

 
Kdyby Duch řekl, že by na druhého Ducha nešlápl, protože by si toho 
včas všiml, popírající Duch by popřel citlivost, naladění, schopnost 
včas si všimnout a cokoli dalšího, co by mohl na místě popřít. Kdyby 
Duch udělal cokoli jiného než abdikaci na Ducha popírání, Duch 
popírání by nadále popíral vše, co by mu bylo předloženo. 

 
Když se někteří pozemští duchové snažili říci těmto duchům popření, 
aby odešli, popírali jejich právo to udělat a tvrdili, že tam byli celou 
dobu a mají stejné právo být na Zemi jako kdokoli jiný. 



 
 

To, co říkali, byla pravda, pokud to šlo. Popírání tu bylo celou dobu, 
nepoznané, ale tito Duchové se zmiňovali jen o tom, co je 
podporovalo, a v situaci bylo mnoho věcí, na které se Duchové na 
Zemi báli podívat zblízka, natož je pocítit. Velmi je rozrušovalo, když 
si vzpomněli na mnohé z toho, co se dělo kolem horkého, suchého 
větru nebo Duchů, kteří začali bojovat, zabíjet a jíst jeden druhého. 
Pochybovali o svém vlastním vnímání a přemýšleli, kolik se toho 
celou dobu dělo, co si nenechali všimnout. 

 
To vše jsem viděl a slyšel a mám pochopení a uznání pro duchy 
popření. Duchové popření s vámi nemohou nic dělat, pokud nemáte 
popření, které mohou použít. Protože na Zemi už popření probíhalo, 
měli tito Duchové příležitost získat oporu. Tím, že získali oporu, měli 
příležitost zvýšit popření na Zemi a vzhledem k neviditelné roli 
popření to Duchové na Zemi nebyli schopni vyřešit. 

 
Dlouho jsem studoval Duchy popírání, abych jim porozuměl, a musím 
to učit Zemi, protože Země je přítomností tolika Duchů popírání 
velmi zmatená. Každý druh Ducha musel čelit Duchům popírání. 
Duchové popření na sebe vzali všechny možné podoby a odráželi 
popření každého druhu Ducha. Popírání dalo těmto Duchům formu, a 
až popírání skončí, tito Duchové již nebudou na Zemi přítomni. 
Mezitím, jakmile ukončíte své vlastní popírání, budou vás obtěžovat 
stále méně a méně. 

 
Kdyby Duch na lesní cestě neměl žádné zapření, do žádného zapírání 
by se tam nezapletl. Mohl pokračovat v běhu, přeskočit Ducha 
zapírání a být pryč. V tomto případě se zapírání Ducha Země 
rozrostlo natolik, že se Duch zapírání stal zastrašující formou. Bylo 
tam mnoho popírání, ale nerovnováha, o které se chce Mé světlo nyní 
zmínit, spočívá v tom, že nechtít, aby mu někdo kazil zábavu, se v 
tomto Duchu změnilo v to, že si nemyslel, že je v pořádku kazit 
zábavu někomu jinému. 



Duchové na Zemi pak neměli dostatek zkušeností, aby věděli, kdo má 
být na Zemi a kdo ne. Protože došlo k mylnému popření jak Duchů, 
tak Láskyplné podstaty, mnoho Duchů na Zemi bylo zmateno tím, jak 
se zde skutečně cítí, a snažili se zjistit, jak by se měli cítit. 

 
Ukončení vlastního popírání vám umožní vyřešit tuto situaci. 

 
Ti, kdo na Zemi nepatří, jsou Mým Světlem vedeni na své správné 
místo. Všechno má své správné místo, kde není problém být takový, 
jaký je. Všichni na Zemi měli mylné představy o láskyplném přijetí, 
které způsobily, že si mysleli, že musí na sebe tlačit, aby přijímali 
věci, které se jim nelíbí, a zdržet se vyjadřování jakýchkoli jiných 
pocitů k nim. Teprve nyní pozemští duchové viděli dost na to, aby to 
dokázali pochopit. 

 
Pak se snažili vše přijmout jako další způsob Ducha. 

 
Základním popřením, které umožnilo Duchům popření využít Zemi, 
bylo popření Mne. Má Přítomnost zde byla popřena. Dlouho jsem 
nebyl schopen poskytnout pochopení, které jsem chtěl poskytnout. 
Nyní je musím dát. 

 
Po původním vstupu horkého, suchého větru a zavedení fyzické smrti 
skrze přemožení čarodějem popírání zažili Duchové v Panovi další 
událost, která popírání výrazně zvýšila. Čaroděj popírání začal 
všechny vyzývat k "soubojům magie", jak je nazýval. Na Zemi tehdy 
žilo mnoho čarodějů a jeho výzvy přijímali většinou jen čarodějové. 

 
Čaroděj popírání porazil každého, kdo přijal jeho výzvu. 

 
Zvítězil tím, že popřel platnost přístupů ostatních čarodějů a trval na 
tom, že souboje musí probíhat podle jeho pravidel. 

 
Několik čarodějů vidělo, co je jeho souboj zač, a odmítlo jeho výzvu. 
Někteří z těchto čarodějů viděli, že na Zemi získává moc, a mysleli si, 
že je třeba ho zastavit. Bylo také mnoho dalších 



Duchové na Zemi, kteří se obávali, že získává moc, a chtěli ho 
zastavit. Jiní jejich strach popírali s tím, že nakonec není tak špatný. 
Někteří říkali, že jeho zisk moci je jen iluze, které nehodlají věřit. 

 
Duchové v mnoha ohledech zvýšili své popírání a méně se dívali na 
to, co se na Zemi skutečně děje, protože se jim nelíbilo vidět a cítit to, 
co dělá čaroděj popírání. To dalo popíracímu čaroději hodně prostoru 
a spoustu popírací energie, kterou se mohl živit. Byl stále mocnější a 
začal být také pobuřující. Zjistil, že může přímo před zraky ostatních 
dělat věci, které nechtějí vidět, a oni je neviděli. Pokud si ho všimli, 
popřel, co ve skutečnosti dělal, a řekl, že dělal něco jiného. Někteří, 
kteří si nechtěli připustit hrůzu toho, co se děje, vlastně temnému 
čaroději pomáhali tím, že jeho nehoráznosti vysvětlovali. 

 
Nakonec jeden čaroděj vystoupil a odpověděl na výzvu temného 
čaroděje, protože silně cítil potřebu dostat tohoto popírajícího 
čaroděje ze Země. Tento čaroděj studoval ostatní souboje magie a měl 
plán. Protože si všiml, jak temný čaroděj popírá vše, co se mu nabízí, 
domníval se tento čaroděj, že temný čaroděj odmítne všechny 
podmínky, které mu budou nabídnuty. Nabídl temnému čaroději vše, 
na co ve skutečnosti nechtěl, aby přistoupil. Tento čaroděj si však 
neuvědomil, jak rozsáhlé temný čarodějovo odmítání ve skutečnosti 
je. Temný čaroděj okamžitě poznal světlého čaroděje, který odmítal. 
Místo toho, aby temný čaroděj nabídku popření odmítl, přijal tento 
světlý čaroděj popření sebe sama a trval na tom, aby dohodu dodržel. 

 
Temný čaroděj nebyl jako světlý čaroděj. Světlý čaroděj si temného 
čaroděje pozorně prohlédl, ale neprohlédl si ho důkladně. Špatně 
odhadl jeho sebezapření a špatně odhadl jeho skrupule; myslel si, že 
nějaké skutečně má, a dal temnému čaroději za pravdu. Světlý čaroděj 
tam nepřesně viděl i další věc. Viděl, jak poráží temného čaroděje a 
jak jeho vlastní moc stoupá na Zemi, ale říkal, že to dělá pro dobro 
všech ostatních. Do této budoucnosti investoval část sebe sama, a tak 
tato část nebyla v přítomnosti. Viděl i jiné možnosti a všechny je 
ignoroval ve prospěch své oblíbené volby. Ne 



uvědomil si, že potřebuje od těchto nepříjemných možností odvést 
svou emocionální energii, a tak je odřízl a nechal v nich i část sebe. 

 
Čaroděj světla měl z tohoto magického souboje strach, protože měl 
pocit, že už byl lapen do pasti a musí dělat něco, co nyní nechtěl. 
Nedokázal si to přiznat, protože měl příliš velkou hrdost. Tento 
čaroděj měl také určitou trému z toho, že bude provádět své magické 
výkony před všemi na Zemi najednou. Sázka byla tak vysoká, že už to 
nebylo jen pro zábavu. Přesto to přijal, takže cítil, že to musí udělat. 
Tím, že si strach nepřipouštěl, ho popíral. 

 
V den souboje dorazil světlý čaroděj na scénu brzy, chodil sem a tam 
a čekal na temného čaroděje. Když temný čaroděj dorazil, na místě se 
již tísnilo mnoho duchů. Temný čaroděj vzal na vědomí pouze 
odmítnutí, takže mnohé z přítomných Duchů nevzal na vědomí. I 
když nechápal dopad svého vlastního popření a nenazýval to 
popřením, světlý čaroděj se popření bál a většinou chtěl Zemi opravdu 
pomoci. 

 
Čaroděj světla zahájil souboj magie tím, že do vzduchu vrhl blesky. 
Temný čaroděj odpověděl vysušením jezera a uschnutím stromů. 
Světlému čaroději se to nelíbilo, ale podle pravidel si nesměl stěžovat. 
Světlý čaroděj se obával, že temný čaroděj využívá těchto soubojů 
jako příležitosti k tomu, aby mohl spoustě věcí na Zemi způsobit další 
škody. 

 
Světlý čaroděj se snažil vymyslet, co by mohl udělat, aby nedal 
temnému čaroději příležitost ublížit, když mu temný čaroděj začal 
vyčítat, že je příliš pomalý. 

 
Oznámil, že pokud je světelný čaroděj tak pomalý, nejspíš to 
nedokáže. Všichni popírající duchové se k tomu přidali. Ostatní 
Duchové si mysleli, že by bylo nevlídné a nespravedlivé někoho 
zesměšňovat, a tak neřekli vůbec nic, kromě nějakého povzbuzení pro 
světelného čaroděje, které v té vřavě přehlušili. 



Temný čaroděj naléhal na světlého čaroděje, aby si pospíšil. Světlý 
čaroděj navrhl, aby se ihned pustili do změn podoby, čímž by se věci 
obrátily dovnitř a ne na Zemi. 

 
Světelný čaroděj se proměnil v řadu zvířat a běhal kolem nich a dělal 
vše, co by dělala ona. Vrátil se do své vlastní podoby a sklidil potlesk 
mnoha Duchů, kteří ho milovali. 

 
Temný čaroděj se nadřazeně usmál a řekl, že se k takové hlouposti 
nesníží. Trval na tom, aby světlý čaroděj zkusil něco opravdu 
obtížného. Jinak to podle něj nebyl ani souboj kouzel. Světlý čaroděj 
se tu cítil velmi odmítavě a řekl, že pokud jsou jeho změny podoby 
tak snadné, měl by to udělat temný čaroděj. Temný čaroděj se ušklíbl, 
a jak tam tak stál a posmíval se, pomalu se proměnil v černý kámen. 

 
Čaroděj světla se zhrozil, protože se této výzvy obával. Světlý čaroděj 
věděl, že platnost čehokoli, co udělá, kromě toho, že se promění v 
kámen, bude temný čaroděj popírat a bude vypadat jako hlupák. 
Nechtěl se s temným čarodějem hádat a dal najevo, že se bojí. 
Přemýšlel, co má dělat, a rozhodl se, že to bude muset zkusit. Byl si 
naprosto jistý, že se dokáže proměnit v kámen, ale nevěděl, jestli se z 
něj dokáže dostat zpátky. Řekl si, že to musí udělat, jinak bude 
vypadat jako smolař. 

 
Zatímco světlý čaroděj o tom všem přemýšlel, temný čaroděj se vrátil 
do své čarodějné podoby. Světlý čaroděj věděl, že nastal čas, aby 
přišel na řadu on. Proti své vůli se přinutil změnit se do podoby 
kamene. Zapřel svůj strach a tlačil na sebe a tlačil, až se nakonec 
proměnil v namodralý, ametystu podobný krystal. 

 
Světelný čaroděj tedy uvízl v kameni, protože nevěděl, jak se znovu 
pohnout. Jeho strach ze stlačení situaci ještě zhoršil. Domníval se, že 
nemůže vyjádřit svůj strach a zároveň vyhrát souboj kouzel, a tak svůj 
strach, který byl značný, popřel, a to ho dostalo za půlku. Během 
jediného odpoledne se světelný čaroděj dostal od vidiny sebe sama k 
tomu. 



jako nejmocnější čaroděj na Zemi se ocitne uvězněný v kameni. 
 
Světelný čaroděj se bál, dusil se a panikařil v kameni, ale stále se 
nemohl dostat ven. V panice ucítil mou přítomnost, která se mu 
snažila pomoci dostat se z kamene. Mou pomoc odmítl, protože byl 
příliš vyděšený, zpanikařený a zmatený na to, aby si byl jistý, že jsem 
to Já, nebo aby si uvědomil, že v tu chvíli existuje jiná možnost než se 
postavit všem tváří v tvář a být prohlášen za poraženého v souboji 
kouzel. Bál se, že Mě zklamal. Myslel si, že ho také soudím, a tam v 
kameni se světelný čaroděj velmi těžce soudil. 

 
Temný čaroděj zesměšnil a znevážil světlého čaroděje a prohlásil se 
vítězem souboje. Příznivci temného čaroděje se světlému čaroději 
posmívali přesně tak, jak si myslel, že se budou posmívat. 

 
Souboj magie jsem nevnímal jako boj dobra a zla, ale na Zemi to tak 
bylo vnímáno. I v kameni světlý čaroděj cítil strach, který měli 
duchové Země, že by temný čaroděj mohl získat vládu nad Zemí. 
Cítil, že cokoli, co by teď mohl udělat, je už po smrti. Cítil, že 
zklamal celou Zemi. 

 
Světelný čaroděj uvízl v kameni a jeho emoce ho natolik přemohly, že 
se snažil od své bolesti oddělit, jak jen to šlo. Vytrhl ze sebe z 
kamene, co nejvíc to šlo, a zbytek tam nechal. Jeho nejhorší bolest 
zůstala v kameni. Tuto část je třeba získat zpět, aby se světelnému 
čaroději vrátila plná přítomnost na Zemi. 

 
Světlý čaroděj zanechal v kameni tolik ze sebe, že i když se tato jeho 
část dokázala vynořit, nikdo ho nepoznal, kromě temného čaroděje, 
který viděl to, co se ostatní báli vidět. Temný čaroděj se na tento 
fragment světlého čaroděje okamžitě vrhl, přemohl ho, dokud byl 
ještě dezorientovaný, a před zraky všech ho pozřel, přesto se zdálo, že 
to nikdo nevidí. Jak se temný čaroděj 



začal odcházet, jeho pomocníci zvedli kámen, který tam stále ležel, a 
šli za ním. 

 
Následkům tohoto magického souboje unikli jen ti, kteří utekli a 
schovali se. I když se jim podařilo uniknout další přímé zkušenosti s 
temným čarodějem, nemohli uniknout všem svým pocitům, a tak si s 
sebou odnesli vše, co na ně souboj měl. Ať už svůj strach popřeli, 
nebo ne, všem duchům, kteří viděli, co se v souboji kouzel stalo 
světlému čaroději, se nyní do srdce vryl strach. 

 
Světlý čaroděj prohrál souboj na vlastní zapřenou ještě předtím, než 
začal souboj magie, ale nedorozumění tehdy spočívalo v tom, že ho 
přemohl sám temný čaroděj. Toto nedorozumění dalo temnému 
čaroději velkou moc, kterou by jinak neměl. Úspěšně vytvořil iluzi, že 
světlého čaroděje přemohl svou vlastní mocí. Od té doby v tom 
pokračuje. 

 
Temný čaroděj byl také nadále mistrem ve změně podoby a zůstal 
mocný díky tomu, že ho lidé odmítali. 

 
Musí brzy opustit Zemi, ale nemůže odejít, dokud mu jeho ukradenou 
moc neseberou zpět ti, kteří mu ji dali svým popíráním a 
přesvědčením, že má větší moc než oni. I zde se objevuje mnoho 
soudů o moci, které je třeba uvolnit. Odejde na své správné místo, ale 
nechci, aby si s sebou vzal jakoukoli popíranou esenci milujících 
Duchů Chci, abyste všichni ukončili své popírání, abyste ani vy, ani 
žádná vaše část nešli tam, kam jde on. Jsou-li ve vás některá místa, 
která necítíte, že vám patří, nechte Mi zde poslední slovo tím, že 
přijmete Mou potřebu dát vše na správné místo. Přijetí a propuštění 
může být chráněno, pokud Mě požádáte, abych vám pomohl tím, že 
vše uvedu na správné místo. Pak může temný čaroděj odejít na své 
správné místo pouze se svou vlastní energií a vy budete mít u sebe 
vše, co je vaše. Musím vám říci, že pokud nejste připraveni opustit 
popírání a přijmout sami sebe, budete muset jít tam, kam vás vaše 
popírání zavede. Strach, který je zde zapojen, to může vnímat jako 
ohrožení, ale to není Mým záměrem. Já jsem 



Ten, který vás varoval a stále varuje. Říkám vám, co se děje, ale 
neříkám vám, že se to musí stát vám. Máte svobodnou vůli. Vysvětluji 
vám, co vytváří odmítání. 

 
Zbytek toho, co chci nyní říci o Panovi, se bude týkat většího 
porozumění popírání, které je dnes na Zemi přítomno. Duchové, kteří 
měli strach z temného čaroděje, drželi tento strach v sobě a nevyjádřili 
ho, protože neměli potřebné sebepřijetí nebo pochopení. Snažili se žít 
svůj život tak, jak ho žili předtím, než došlo k souboji magie. Aby to 
dokázali, museli popřít mnoho pocitů, zejména strach. Pak opakovali 
vzor světelného čaroděje. Všichni se snažili pokračovat v tom, co 
dělali, a při pokusu o změnu podoby se všichni v různé míře zasekli v 
různých podobách. Když se pokusili dostat ven, zjistili, že to musí 
udělat stejným způsobem, jako to musel udělat světelný čaroděj. 
Nechápali, jak je možné, že nad nimi má temný čaroděj takovou moc. 
Neuvědomovali si, že si to dělají sami. 

 
Temný čaroděj si samozřejmě bez problémů připsal zásluhy. Pracoval 
na tom, aby jakýmkoli způsobem zvýšil svou moc, a pokud mu v tom 
chtěli ostatní duchové pomoci, viděl, že jeho metody fungují. 
Zvyšoval se tímto způsobem, dokud nevypadal mocnější než kdokoli 
jiný na Zemi. Byl tak protivný Duchům, kterým se jeho způsoby 
nelíbily, že se k němu chtěli přiblížit jen ti, kteří sdíleli jeho 
neukojitelnou touhu po ovládání a moci nad ostatními. Tato úvaha 
dala Duchům Země mnoho dalších soudů, na které je třeba se nyní 
podívat. 

 
Tehdy jsem nezasáhl, protože jsem viděl, že tyto zkušenosti jsou 
nezbytné k získání určitého porozumění, a přesto jsem cítil bolest 
všech zúčastněných. Znám vás všechny na Zemi velmi dobře a viděla 
jsem, že i když jste prožívali bolest a utrpení, museli jste se sami 
naučit, proč obětování se nebo popření sebe sama ve prospěch 
druhých nefunguje. 

 
Pan se po tomto magickém souboji změnil. Podle dnešních měřítek 
byl stále velmi krásný, ale nyní měl hustší podobu světla.  



projevy a změny trvaly déle a všechny vyžadovaly větší úsilí. Místo 
toho, abychom k nim přivolávali skutečnost. Pro duchy bylo nyní 
snazší do této reality přejít. Určité prostředí se začalo usazovat na 
určitých místech na Zemi a Duchové, kteří měli problém se 
dohodnout se svým okolím, to řešili tak, že opouštěli prostředí na 
jednom místě a vraceli se tam, když chtěli. 

 
Mnozí Duchové, kteří stále chtěli mít svobodu měnit podobu, s tím 
začali mít problémy. Mnozí uvízli ve formách, které je omezovaly 
způsobem, jakým nikdy předtím nebyli omezováni. V mnoha 
případech. 

 
Duchové, kteří si mysleli, že chtějí určitou formu v okamžiku, kdy do 
ní vstoupili, měli nyní potíže se změnou formy, když v ní již nechtěli 
zůstat. 

 
I zde bylo důvodem popírání. Popření strachu, že temný čaroděj má 
na Zemi moc, bylo jen jeho součástí. Další částí bylo popření toho, že 
ho na Zemi vůbec pustil. Temný čaroděj neměl víc moci, než mu bylo 
předáno, ale plně využíval všeho, co mu přišlo do cesty. 

 
Fragmentace Duchů, která probíhala, když se museli z něčeho dostat 
tak, jak to udělal světelný čaroděj, brala mnoho Duchů v Panu blízko 
jejich středu. Strachu kolem této ztráty moci se nedostávalo 
potřebného přijetí. 

 
Místo toho byly tyto obavy popírány a začalo se obviňovat. 

 
Někteří duchové obviňovali mou nepřítomnost, jiní obviňovali ostatní 
a mnozí obviňovali temného čaroděje. Téměř všichni zúčastnění do 
jisté míry obviňovali sami sebe, a tím dávali vinu té své části, která 
podle nich problém způsobila. Někteří obviňovali svého ducha i mě. 
Jiní obviňovali své pocity nebo Vůli. Mnozí, kteří obviňovali Vůli, 
říkali, že místo toho, aby vše přijala, kladla odpor a odpor způsobil 
problém. Mnozí na Zemi se neodvážili obviňovat Mne, ale místo toho 
stejným způsobem obviňovali svého vlastního Ducha. 



Jedna část já, která obviňuje druhou část já, způsobila rozkol ve 
vědomí. Válka mezi vlastním Duchem a Vůlí byla u některých 
jedinců velmi rozsáhlá. Mnozí lidé se dokonce od částí sebe sama 
odpojili tak úplně, jak jen mohli. Tím se ještě více snížila Duchovní 
přítomnost všech zúčastněných na Zemi. Popírání dosáhlo tak 
rozsáhlých rozměrů, že začalo docházet k fyzické smrti. Když 
Duchové cítili, že se se svou vlastní Vůlí a formami, do nichž byli 
zapleteni, nemohou dostat dál, začali se dobrovolně na čas oddělovat 
od částí sebe sama a později se vraceli, aby pracovali na svém 
opětovném sladění. Tím začal vzorec smrti a reinkarnace neboli 
soustředění vědomí do různých úrovní existence v různých obdobích. 

 
Skutečnost je taková, že Tělo a Vůle během doby, kdy s nimi není 
jejich Duch, neztrácejí zcela vědomí, ale ztrácejí schopnost ho 
vyjádřit nebo pochopit. Musíte vědět, že cokoli, co se kdy stalo s 
jakoukoli vaší částí, bude muset být přijato do vašeho vědomí. 
Protože se vám to stalo, nelze to popřít. Je důležité si to uvědomit v 
plném důsledku. Popírání toho, co se dělo s Tělem a Vůlí na Zemi, 
bylo velmi silné a skutečně potřebuje pozornost. 

 
Popírání musí být rozpoznáno, aby mohlo skončit. Čím déle budete s 
ukončením popírání čekat, tím více popírání budete muset odstranit. 
Mnozí se snaží popírat, že nějaké popírání mají, aby se vyhnuli 
zdrcující realitě, kterou by pocítili, kdyby ji přijali. Mnozí se snažili 
vyhnout dopadu toho, co skutečně udělali, tím, že si říkali, že Bůh by 
to opravdu nedopustil. Já jsem to musel dopustit a teď vám řeknu 
proč. Nechtěli jste Mě poslechnout. Nic menšího než zkušenost se 
vším, co se vám na Zemi stalo, vám nemělo zprostředkovat 
pochopení, jinak byste je už měli. A ve skutečnosti Mě mnozí ještě 
neuslyší. 

 
Nyní musím zasáhnout, stejně jako jsem nakonec musel zasáhnout 
kdysi dávno v Pangei. Tehdy jsem zasáhl, protože jsem musel věci 
urovnat natolik, aby Duchové mohli pokračovat a pokusit se to vyřešit 
sami. Když jsem promítl část sebe sama na Zemi v zemi Pan, aby 



osobně zasáhnout, našel jsem všechny možné druhy zmatení formy, 
které Země tehdy mohla vymyslet. Všichni, kdo tehdy potřebovali 
lidskou formu a chtěli ode Mne přijmout pomoc, dostali lidskou 
formu, v níž mohli vyřešit svou situaci na Zemi. Vytvořil jsem také 
určitá pravidla, která měla formu chránit před chaosem, dokud nebude 
možné formu na Zemi lépe pochopit. Jedno z pravidel, které jsem 
tehdy zavedl, bylo, že zvířata a lidé nemohli spojit své formy 
dohromady, nemohli se pářit a mít spolu děti. Před tímto pravidlem se 
vše mísilo dohromady a formy rychle směřovaly k chaosu. 

 
Ačkoli jsem zasáhl, temného čaroděje jsem z Pangey neodstranil, a 
ačkoli měl jen moc využívat popírání, znovu zdůrazňuji, že využil 
všeho, co mu přišlo do cesty. Od těch dob popírání na Zemi přibývá. 
Znovu zasahuji, protože popírání opět překračuje střední bod. Přivedu 
na Zemi další formu, která vám pomůže vyřešit vaši situaci. Tato 
forma je povolána, protože nyní existuje dostatek zkušeností, aby 
mohla být přijata; tato forma je formou správného místa. 

 
Nyní bych chtěl pokračovat a sledovat tyto zkušenosti ve dvou 
následujících civilizacích na Zemi, do kterých jsem také zasáhl. 

 
Zasáhl jsem, abych obnovil rovnováhu, protože to bylo nutné, a to 
musím udělat i nyní. 



 LEMURIA  
 
Rozdělení a odloučení, k němuž došlo mezi Duchem a Vůlí v době 
Pána, vedlo k dalším dvěma velkým zkušenostem na Zemi. Lemurie 
se polarizovala k Vůli, Atlantida k Duchu a obě civilizace se snažily 
dokázat, že jejich polarita je nadřazená. 

 
Will se cítil velmi dotčený, protože byl obviňován z problémů v 
Panovi. Cítila, že se nemůže spolehnout na Ducha, a tak měla pocit, 
že bude muset pokračovat sama. Nakonec to ve skutečnosti není 
možné, ale tento pokus byl nutnou zkušeností. Kvůli přítomným 
odsudkům nebyla Vůle v Lemurii schopna přijmout Milující Světlo 
Ducha, uvolnit svou bolest nad tím, co se stalo, a znovu se spojit se 
svým tamním Duchem. 

 
Lemuřané nazývali svou zemi vlastí. Mnoho duchů, jejichž 
domovskou planetou je Země, žilo v Lemurii. Název Lemurie 
vyvolává představu lemurů, ale Lemuřané nebyli lemuři. Byli malí a 
snědí, štíhlí a štíhlí, ale neměli ocas a nebyli pokryti srstí. Ačkoli tam 
Vůle stále ještě skrývala velkou bolest, rozdělení mezi Duchem a Vůlí 
dalo Lemurijcům pocit svobody od toho, co zažívali jako napomínající 
přítomnost Ducha, a díky tomu, že se necítili neustále souzeni, 
dokázali Vůli rozvinout do vysokého stupně. Těšili se z tohoto 
období, kdy měli pocit, že více přijímají sami sebe, ale také měli 
pocity, které drželi v pozadí, a obávali se, že to není v pořádku s Mým 
Světlem a že za to budou potrestáni. 

 
Lemurie měla v době svého rozkvětu krásnou civilizaci. Byla 
zasazena do subtropické zahrady, kde nebyl žádný hmyz ani plazi. 
Květiny a ovoce byly všude k mání a nikdo nemusel přemýšlet o tom, 
jak uspokojit každodenní potřeby. Všichni se starali o to, aby bylo o 
každého dobře postaráno a aby měl své místo v obytném komplexu. 
Tyto komplexy se podobaly španělským haciendám, které uprostřed 
uzavíraly krásné zahrady. Byly bíle omítnuté 



s omítkou, která odolává subtropickým dešťům. Keramika byla 
rozvinutým uměním, stejně jako fresková malba. 

 
Skupiny lidí často připravovaly kombinace z hojných dostupných 
potravin, servírovaly je ve velkých keramických nádobách a nabízely 
je všem v okolí. Vyráběli koše a měkké podložky na spaní. Lemuřané 
si pro zábavu a ozdobu pořizovali jakýkoli oděv, ale oblečení pro ně 
nebylo nutností. Lemuřané se opět mohli cítit jako děti, které si hrají a 
baví se, a často každý den celé hodiny muzicírovali a tančili. 

 
Byli šťastní, že se opět zotavují, a měli pocit, že mohou dělat vše, co 
si zamanou. Dokázali se silou vůle teleportovat, ale také rádi skákali, 
poskakovali a vznášeli se. Byli rozenými akrobaty a na stromech a 
liánách byli obratnější než kdejaká opice. 

 
V Lemurii byli i jiní, kterým jsem dal lidskou podobu, avšak mnozí z 
nich byli lidé, kteří byli uvězněni v opičí rodině v Panovi. Tam se 
naučili právě to, co dělají opice, a později se jim vrátilo plnější 
vědomí, částečně v důsledku toho, že přijali stav vědomí, který 
obývali v opičí podobě. 

 
Lemuřané se naučili dělat mnoho věcí pomocí zvuku řízeného vůlí, 
včetně přesouvání kamenů a jiných věcí, některých sochařských prací 
a léčení, pokud to někdo potřeboval. Měli duchovní víru v Matku na 
nebesích, která pro ně spolu s jejich Otcem vytvořila tento domov. 
Uznávali, že mají Otce, a mnohé z toho, co dělali, bylo kvůli 
přítomnosti Mého milujícího Světla, které milovalo Vůli, ale více se 
vztahovali přímo k Božské přítomnosti Matky a toužili po Její vřelé 
náruči. Všem se dostalo duchovního učení a mnohá pochopení o Vůli, 
která se od té doby ztratila, byla tehdy známa a vyučována. Jejich 
Srdce byla otevřená, zejména energii Vůle, takže byla velmi vřelá, 
stejně jako jejich klima, ale protože nechtěli další ztráty, byli také 
majetničtí. Měli úzké vazby s ostatními, byli hrdí na svou orientaci na 
Vůli, na svůj způsob života a na způsoby, jakými se rozvíjeli. 



 
 

Lemuřané dokázali obnovit velkou část svého ztraceného porozumění, 
ale ne všechno. Byli to však velmi vznešení lidé a byli velmi radostní, 
milující a přijímající vše, kromě svých vlastních Duchů, kteří je podle 
jejich názoru odsoudili a zanechali je v dřívějším zajetí. Měli pocit, že 
se ze své svízelné situace v Pánu vyvinuli bez pomoci svých Duchů, a 
protože necítili pomoc svých Duchů, necítili se příliš nakloněni tomu, 
aby se jejich Duchové vrátili a sklízeli plody svého uzdravení. 

 
Uznali však, že jim Mé Světlo pomohlo, a díky přítomnosti Mého 
Světla se lemurijská kultura vyvíjela stále výš a výš. Avšak bez 
přítomnosti vlastních Duchů, kteří by jim pomáhali růst a vyvíjet se, 
začali Lemurijci vyčerpávat své možnosti. Kdyby tehdy byli schopni 
nalézt přijetí, mohli Lemuriané tuto polarizaci mezi svou Vůlí a svými 
Duchy vyléčit, ale nestalo se tak. Ani jedna ze stran nebyla připravena 
uvolnit svůj pohled na věc. 

 
Místo toho se rozsudky opakovaly. Lemuřané odmítali cokoli, co se 
jim zdálo být vůči jejich polaritě odsuzující. Vůle byla reaktivní, a 
přesto zároveň cítila svůj vlastní potenciál a krásu. Lemuřané měli 
dlouhou dobu na to, aby zjistili, co mohou dělat, ale stále se příliš 
neotevřeli své vlastní duchovní přítomnosti. Většina Lemuřanů byla 
vůči Duchu nadále nedůvěřivá, a z jejich pohledu ne bezdůvodně. 

 
Na vrcholu Lemurie přišli někteří učitelé, aby Lemurijce učili o 
Duchu. Přestože tito učitelé tvrdili, že přišli ode Mne, aby Lemurii 
pomohli, většina Lemurianů měla k motivům učitelů podezření a 
jejich učení nedůvěřovala. 

 
Zatímco většina učitelů se domnívala, že se pouze snaží pomoci 
Lemuřanům přijmout Ducha, Lemuřané měli pocit, že se je učitelé 
snaží zastrašit a ovládat. Učitelé se setkávali s nedostatečnou 
vnímavostí, a dokonce s obranou. Lemuřané měli pocit, že tito učitelé 
mají podprahové odsudky vůči nim a vůči jejich rodině. 



způsoby. Měli pocit, že jsou nenápadně kritizováni a že se mýlí. 
 
Někteří z těchto učitelů skutečně usoudili, že Lemuřané nejsou 
vnímaví, nechtějí pomoci a odmítají se učit. Někteří soudili, že je 
Lemuriáni rozčilují a že to není správné. Když však jejich učení 
odmítli, někteří usoudili, že nejsou dobrými učiteli. Někteří soudili, že 
lidi rozčilují a měli by je nechat na pokoji. V pozadí tu však byl hněv, 
který říkal, že brzy poznají pošetilost svých vlastních cest. Tito učitelé 
vynášeli mnoho soudů na adresu Lemurijců i na adresu sebe samých a 
Lemurijci také vynášeli soudy na adresu učitelů a také na adresu sebe 
samých. Většina těchto soudů byla opakováním dřívějších soudů, 
které vynášeli jejich vlastní duchové a které říkaly jejich vůli, že by se 
měli chovat lépe nebo jinak, než se chovali, a vůle na to reagovaly 
tak, že obviňovaly sebe a/nebo své duchy. 

 
Lemuřané a ti, kteří jim přišli na pomoc, tedy společně vytvořili 
atmosféru, která polarizaci většinou spíše prohloubila, než aby jí 
pomohla. Žádné úsilí nebylo schopno překlenout tamní propast. Pak 
se v Lemurii začali objevovat dinosauři. Poté, co již dinosauři 
zdevastovali vše, co jim stálo v cestě, se prožrali až k lemurským 
osadám. Když se dinosauři začali v Lemurii objevovat poprvé, většina 
Lemuřanů měla pocit, že je přitáhli učitelé. Učitelé se většinou 
nepovažovali za zodpovědné za dinosaury. Viděli, že je přitáhli 
Lemurijci. 

 
Když dinosauři přišli do Lemurie, mnozí Lemuřané se báli, že jsem je 
sem poslal za trest. Mnozí si mysleli, že učitelé nesou společnou vinu 
za to, že chtějí Lemurijce potrestat. Někteří z Lemurijců přivázali 
některé z těchto učitelů ke stromům jako oběti dinosaurům. Když tito 
učitelé zemřeli fyzickou smrtí, když je dinosauři rozebrali na kusy, 
zjistili, že jsou uvězněni na Zemi. Ačkoli už byli uvězněni a 
neuvědomovali si to, obviňovali z toho Lemuriány a vynášeli nad 
Vůlí mnoho soudů. Lemuriáni zde také vynášeli mnoho soudů o 
Duchu a Mém 



Světlo. Tato situace vedla k dalším nedorozuměním a bez potřebného 
porozumění vznikl velký strach. Pocit, že lze věřit pouze energii Vůle, 
byl pro Lemurii problémem. Jejich Duchové nesměli být přítomni a 
Lemurijci mě vyhnali a obviňovali mě ze své těžké situace. Bez 
pomoci Ducha se Lemuriané stále více báli. Neměli žádné zbraně ani 
prostředky, aby mohli sami bojovat s něčím tak obrovským, jako byli 
dinosauři. 

 
Dinosauři zničili krásnou vegetaci Lemurie. 

 
Mnozí Lemuřané se od dinosaurů vzdálili, jak jen to šlo, a ukryli se 
pod zem, aby se ochránili. V době, kdy Lemuriáni žili v podzemí a 
dinosauři ničili vše na povrchu, byla jejich Vůle opět velmi 
podlomena. Pod tlakem a v ohrožení dinosaurů se duševní schopnosti 
mnoha Lemurijců začaly vážně zhoršovat. Když žili v tomto 
neustálém ohrožení přežití, stali se divokými v mnoha ohledech, jak 
byla základní povaha člověka tak často zobrazována, a začali se 
podobat raným lidem neboli jeskynním lidem, které později objevila 
moderní věda. 

 
Někteří Lemuřané však zůstali více nedotčeni než jiní. Byli do jisté 
míry vnímaví vůči Duchu a dokázali mu důvěřovat natolik, aby jim 
ukázal cestu k útěku z Lemurie. Dal jsem jim konstrukci rákosového 
člunu, který dokázal odolat rozbouřené vodě. Podařilo se jim tyto 
čluny postavit a opustit Lemurii a hledat jiná místa k životu. 

 
Někteří indiáni na západě Spojených států a ve Střední a Jižní 
Americe, mnozí Polynésané a někteří Havajci jsou potomky lidí, kteří 
tímto způsobem uprchli z Lemurie. Ti všichni o tom mají legendy a 
jejich legendy jsou přesné podle toho, co sami zažili. Pokud mezi 
těmito legendami existují neshody, je to proto, že malé skupiny lidí 
měly poněkud odlišné zkušenosti. Z Lemurie však skutečně utekli a 
Lemurie se pak potopila a vzala s sebou většinu dinosaurů. 

 
I když je to už dlouho, tyto zkušenosti z minulosti ještě nejsou 
vymazány. Potřebná porozumění o Pangei a Lemurii jsou následující. 



mnoho. Mnozí, kteří odešli do polarity Atlantidy, vynášeli soudy proti 
Vůli, když Lemurie upadala. Pokud jste měli tyto zkušenosti, budete 
je moci pocítit ve svém vlastním vědomí, až budete připraveni je 
vyléčit. Vidět pochopení je však jen část; pocity je třeba také přenést 
do vědomí Ducha. 

 
Spojení s vlastními zkušenostmi zde může vyvolat uvolnění pocitů. 
Dovolte pocitům, aby se staly trvalým stavem, aniž byste je 
odsuzovali. Osvobození pocitů vám může poskytnout pochopení, 
které následně umožní uvolnění soudů. 

 
 
 
 
 

 ATLANTIS  
 
Atlantida začala vzkvétat jako civilizace na konci doby Lemurie. 
Atlantida byla obrovským kontinentem, jehož větší část se dnes 
nachází pod hladinou Atlantského oceánu. Byla zářivým projevem 
energie Ducha, neomezované žádnými omezeními, která vnímali jako 
omezení z Vůle. Oblíbená představa je, že Atlantida byla nejvyšší 
civilizací, jaká kdy na Zemi existovala. Ačkoli mnozí mají na 
Atlantidu krásné vzpomínky, nebo si to myslí, většina lidí, kteří tyto 
vzpomínky chovají, má také silnou afinitu k polaritě Ducha. 

 
Atlantskou civilizaci obývali lidé, kteří měli od počátku vážné 
pochybnosti o svobodné Vůli, a také mnozí, kteří byli rozčarováni 
polarizací k Vůli v Lemurii. Atlanťané chtěli neomezenou expanzi na 
všech úrovních. Chtěli povznést všechny projevy Ducha a využívat a 
ovládat intuitivní, cítící Vůli. 

 
Atlantský přístup k životu vykazoval tuto polarizaci ve všech svých 
aspektech. Zatímco komunikace v Lemurii probíhala převážně řečí 
těla a empatickým sdělováním pocitů, komunikace v Atlantidě 



byl verbálně výmluvný a rozvíjel projevy složitých myšlenkových 
vzorců a vizí, které se často rychle a telepaticky míhaly sem a tam. 
Měli také mnoho jasných a podrobných vnitřních vizí. Mnozí v 
Atlantidě rozvinuli sílu své mysli do té míry, že dokázali myšlenky a 
vize soustředit do krystalů a ukládat je tam pro vlastní pozdější 
použití nebo pro prezentaci skupinám lidí. Dokázali ovlivňovat a 
ovládat ostatní a také mohli svými schopnostmi léčit nebo škodit. 

 
Hudba v Atlantidě se skládala převážně ze složitých melodických 
vzorů protkaných hlasy a doprovázených strunnými nástroji, které 
byly rovněž melodické. Hudba v Lemurii kladla důraz na bubny a 
rytmus. Stavby v Lemurii byly hliněné, zatímco Atlanťané stavěli 
rafinované palácové stavby z vysoce leštěného kamene. Nástěnné 
malby, mozaiky, sochy, tkaní, keramika, šperky a všechny ostatní 
umělecké a řemeslné příspěvky ke každodennímu životu byly vysoce 
rafinovanými příklady vizionářské geniality v Atlantidě. Vysoce 
rozvinutým uměním se staly skleněné výrobky a řezba kamenů a 
drahokamů. Atlanťané považovali za důležité studovat, zvažovat, 
zdokonalovat a rozvíjet projevy tvůrčího impulsu. Lemuřané naproti 
tomu stavěli, tvořili a vyjadřovali se s citem a spontánností, které si 
tolik cenili. 

 
Zatímco cestování Lemuřanů spočívalo v chůzi, běhu, houpání se 
mezi stromy pomocí větví a lián, skocích, vznášení se a teleportaci na 
poměrně velké vzdálenosti, Atlanťané to nepovažovali za dostatečně 
důstojné. 

 
Postavili několik silnic a honosných vozidel, pořádali procesí a 
regulovali každodenní individuální cestování, aby bylo spořádané. 

 
Atlantida měla každodenní, individualizované dopravní prostředky, 
které by se daly označit jako košíky. Ty se mohly pohybovat 
vznášením nad zemí a sledovaly vodicí linie, které měly podobu 
úzkých silnic. Měli také majestátní lodě, které se mohly pohybovat po 
mořích i ve vzduchu. Mnozí Atlanťané cestovali poměrně hodně a 
někteří měli prostředky na to, aby vlastnili vlastní vzdušné a námořní 
lodě. 



Atlantis vyvinula rozsáhlou technologii. Opakující se úkoly a vše, co 
se Atlanťanům zdálo jako dřina, získalo pomoc technologie. Cokoli, 
co se Atlanťanům nehodilo a co nebylo přizpůsobeno jejich 
technologii, dělali sub-občané Atlantidy. Podobyvatelé se skládali z 
bytostí, které byly stále uvězněny ve formách, které je omezovaly, z 
Lemuriánů, které tam Atlanťané přivedli, aby unikli dinosaurům, ale 
nebyli "jako" Atlanťané, a později z některých "podivných" národů z 
Pangey, které Atlanťané našli v odlehlých částech světa. 

 
Atlanťané tyto bytosti využívali jako otroky a někteří je zneužívali. 

 
Mnozí Atlanťané se snažili ignorovat lidskost těchto bytostí a 
zdůvodňovali právo Atlantidy používat je, jak chtěli. Někteří 
Atlanťané chtěli ignorovat nepříjemnou nerovnováhu s Vůlí, kterou 
tyto bytosti představovaly, a někteří chtěli těmto bytostem pomoci 
vyvinout se do druhu vědomí, které měly. 

 
Lemurie neměla vyvinutou žádnou technologii, ale většina věcí, které 
dělali, je bavila, protože je dělali společně a protože rádi dělali věci se 
svým fyzickým tělem. Z pohledu Atlanťanů byla technologie 
vylepšením vůle a úlevou od nutnosti dělat mnoho věcí se svým 
fyzickým tělem. Zdrojem energie pro atlantskou technologii byla 
energie, kterou se naučili soustřeďovat, uchovávat a promítat pomocí 
krystalů. Rozvoj technologie v Atlantidě byl do značné míry 
kompenzací za sílu ztracenou popřením Vůle. Mnohem více lidí v té 
době toužilo poskytnout si technologickou náhradu za sílu Vůle, než 
toužilo pochopit a rozvíjet emocionální kvalitu Vůle. 

 
Duchové tehdy nepřijali odpovědnost za svůj podíl na nerovnováze. 
Místo toho se Duchové téměř všeobecně rozhodli, že s Vůlí nechtějí 
mít nic společného a že to, co jim zůstalo, je třeba kontrolovat, aby se 
neopakovalo to, co se podle jejich soudu stalo dříve. Protože většina 
Atlanťanů považovala dřívější problémy s nerovnováhou za něco, co 
lze vyřešit, pokud bude mít Duch pod kontrolou, polarita Duchů v 
Atlantidě se začala 



kladou důraz na předpisy, disciplínu a řádný postup namísto 
spontánnosti a dělání toho, co se jim zrovna chce. 

 
Vůle v Atlantidě s tím zpočátku souhlasila, nic nenamítala a nesnažila 
se Ducha ovlivnit. Vůle se skutečně bála, že se jí v minulosti nedařilo. 
Zkušenosti z Lemurie jako by ukazovaly, že Vůle nemůže uspět sama, 
a proto by měla najít způsob, jak se s Duchem dohodnout a pokusit se 
udělat to, co Duch chce. Vůle v Atlantidě držela velký a nevyjádřený 
emocionální náboj kolem otázky, jaká má být její vhodná role s 
Duchem. Duch v Atlantidě se snažil Vůli vzdělávat, a tím ji vycvičit, 
aby Duchu správně sloužila. Vůle v Atlantidě se s tím snažila 
souhlasit a být Duchu poslušná. 

 
Všechny aspekty atlantské společnosti odrážely tyto postoje k Duchu 
a Vůli. Náboženství a vzdělání nebyly v Atlantidě odděleny. Všichni 
Atlanťané, kteří byli schopni získat vzdělání, se vzdělávali v 
chrámech. 

 
Učitelé v Atlantidě byli zároveň studenty, protože studovali celý 
život. V Atlantidě se do hloubky věnovali mnoha oblastem studia, 
které dnes nejsou široce přijímány jako platné oblasti studia, a na 
některé si vědomě vůbec nevzpomínáme. 

 
Podobčané se však učili jen to, co Atlanťané rozhodli, že potřebují 
vědět. Atlantida rozsáhle rozvíjela vnímavé neboli "mimosmyslové" 
schopnosti a toto studium otevřelo sféry, které dnes mnozí nevnímají. 
Vše, co Atlantida vyvinula, bylo inspirováno a vedeno těmito 
rozšířenými vjemy a pochopením, které díky nim získala. Přestože 
Atlantida byla vědecky zaměřená, nikdo v té době nepovažoval tyto 
vjemy za nevědecké. 

 
Schopnost Atlanťanů využívat inspiraci v každodenním životě také 
zvyšovala důvěryhodnost přijímání informací z jiných realit, jiných 
druhů bytostí a dokonce i z jiných planet. 



Atlantská civilizace se zdála být dlouho pohádkově úspěšná. Vše, co 
si představovali a co se rozhodli vyzkoušet, se projevilo a fungovalo. 
Atlanťané to považovali za důkaz, že mají skutečné pochopení. Jejich 
dotek byl v té době natolik prosycen světlem jejich Ducha, že 
oživoval způsobem, jaký se dnes na Zemi zažívá jen zřídka, a přesto 
se většiny Vůle v Atlantidě Duch vůbec nedotýkal a sotva vibroval. 

 
Atlanťané nevěřili, že by Vůli soudili nebo že by její roli viděli 
nepřesně, a neuvědomovali si, že by ji mohli popírat. Věřili, že Vůle 
jim má sloužit. V Atlantidě se objevily určité odrazy jejich popření, 
ale místo aby je Atlanťané přijali, vysvětlovali si je a také se je snažili 
ignorovat. Atlanťané se drželi přesvědčení a soudů o realitě a také, 
protože byli hrdí na své úspěchy, zaměňovali tyto soudy za realitu. 

 
Jedním z odrazů, který Atlanťané považovali za nepříjemný a těžko 
přijatelný, a proto byl nepochopen, byla Lemurie. Mnozí Atlanťané 
viděli v převažujících emocích, které v sobě vůle skrývala, důvod, 
proč Lemuriané nedokázali vyřešit své problémy. Věřili, že řešením je 
ovládnout emoce Vůle, a toto přesvědčení pohánělo většinu 
atlantského přístupu. Úplné pochopení a plné přijetí nebylo ve vědomí 
plně přítomno, a tak to, co se odehrálo, bylo nezbytné, a přesto to byla 
pro Vůli v posledních dnech Pangey a Lemurie a v Atlantidě z velké 
části strašná zkušenost. Místo dalšího popírání zkušeností Vůle se lze 
studiem těchto zkušeností z minulosti a uvolňováním pocitů, které z 
nich stále přetrvávají, naučit mnoho o rovnováze. 

 
Lemuřané vyvinuli magnetickou energii Vůle na takovou úroveň, že 
dosáhla obrovské síly. Magnetická energie vůle je ze své podstaty 
určena k tomu, aby k sobě přitahovala Ducha. Protože se Vůle v 
Lemurii obávala, že ji Duch nepřijímá, a reagovala reakcí proti ní, 
nebyli Lemuřané schopni k sobě přitáhnout nárůst Duchovní 
přítomnosti, který byl nezbytný k vedení zvýšené magnetické energie. 
Místo toho k sobě Lemurijci přitahovali, aniž by si uvědomovali, jak 
to dělají, nejen energii. 



projevy odepřeného Ducha, ale také světlo, které je popíralo. Jednou z 
forem, které na sebe vzaly, byli dinosauři, jejichž podoba ztělesňovala 
všechny aspekty odsudků Ducha, které zastávalo tolik Lemuřanů. 
Když mnozí Duchové viděli tuto zkušenost, považovali za 
nebezpečné, aby Vůle vibrovala, pokud Duch nenaplní tento prostor 
světlem. Soudy, že jim nebude dovoleno tento prostor vyplnit, ještě 
více podnítily mnoho Duchů v Atlantidě k přesvědčení, že musí Vůli 
přimět, aby jim byla poslušná. 

 
To je třeba chápat individuálně, ale lze uvést některé poznatky, které 
pomohou ukázat cestu. Mnozí Lemuřané měli strach, že Duch je 
nemilující, necitlivé, panovačné, kontrolující, ovládající a trestající 
monstrum, které opustilo Vůli právě ve chvíli, kdy Vůle Ducha 
nejvíce potřebovala, a seslalo to na ně, když se snažili žít sami, jak 
věřili, že Duch chce. Ve Vůli panovalo pevné přesvědčení, že se ocitla 
v realitě, kde jí Duch nepomůže, a že Vůle neměla o pomoc Ducha 
žádat ani ji potřebovat. Mnozí v polaritě Vůle měli pocit, že Duch byl 
a stále je schopen Vůli ublížit tím, že jí odpírá a vnucuje jí zkušenosti, 
které jsou pro Vůli nepříjemné a nezvládnutelné. Mnozí měli dokonce 
pocit, že se ji Duch snaží zabít. 

 
Tajná představa nemalého počtu Lemuřanů byla, že kdyby se jejich 
situace stala dostatečně zoufalou, možná by si Duch uvědomil, že 
Vůli potřebuje a miluje, a pak by Vůli dramaticky zachránil a vyléčil 
rozkol. Tuto fantazii plnou naděje doprovázela protiváha v podobě 
strachu, že Duch nepomůže a nesestoupí do temných sfér, kde byla 
Vůle uvězněna. Když se zdálo, že nepomůžu Božským zásahem v 
podobě, kterou Lemuřané hledali, obrátili se někteří Lemuřané 
nakonec s prosbou o pomoc na Atlanťany. Lemuriáni doufali, že 
Atlanťané vyřeší jejich problémy za ně, a přesto tam působily i jejich 
soudy proti Duchu. 

 
Atlanťané se bránili tomu, aby Lemuřanům jakkoli pomohli. Dlouho 
otáleli. Když se konečně objevili na scéně, byli nesví z emocionality. 



Lemuřanů. Bylo to přesně to, čemu se snažili uniknout, když žili v 
Atlantidě, a přesto se Atlanťané rozhodli pomoci. Chtěli Lemurii 
pomoci co nejrychleji a s co největším odstupem a co nejdříve odejít. 
Atlanťané se rozhodli vyzkoušet svou krystalovou sílu tím, že ji 
soustředili do hnízdišť dinosaurů. 

 
Lemuřané proti tomu pociťovali instinktivní odpor, který Atlanťané 
přehlíželi jako pověru a odpor k pomoci. Atlanťané nabídli, že 
vezmou na Atlantidu všechny Lemuřany, kteří budou ochotni odejít. 
Mnozí Lemuřané cítili, že by to byla nepříjemná zkušenost, a jen 
někteří se dokázali odpoutat od své domoviny natolik, aby mohli 
odejít. Atlanťané viděli Lemurijce jako přemožené neusměrněnými 
emocemi, kterým chybí nadhled a odstup potřebný k řešení jejich 
problémů. Považovali také za nutné vzít věci do vlastních rukou, 
protože podle jejich názoru; pro Lemuřany nebylo nic přijatelné. Vůle 
v Lemurii se cítila Duchem opět odmítnuta a měla pocit, že může jen 
bezmocně přihlížet, jak se poněkud chladný a odtažitý Duch 
vypořádává s "neúspěchy" Vůle. 

 
Atlanťané, kteří popírali svou vlastní vůli, nebyli schopni vidět, že by 
zde měli nějakou příčinnou roli. Neviděli svůj vlastní podíl na tom, 
jak popírané emoce vytvářely svůj vlastní odraz v dinosaurech. 
Soustředění krystalické síly pouze dočasně zbrzdilo dinosauří 
populaci a přímo vyústilo v sopky a zemětřesení, které nakonec 
Lemurii potopily. To bylo přesně to, čeho se intuitivní Vůle v Lemurii 
obávala, a byla to další zkušenost, která jako by dále dokazovala 
soudy proti Duchu. Někteří Lemurijci také viděli, že jejich 
magnetická síla Vůle přitáhla přesně to, čeho se obávali. Soudili proti 
sobě a svému strachu. Tato zkušenost bez potřebného pochopení 
vedla k podstatnému zvýšení polarizace mezi Duchem a Vůlí a 
posílila popírání Vůle a jejích sil, a to i u mnoha z těch, kteří dříve ve 
Vůli věřili nebo se považovali za lidi, kteří s Vůlí sympatizují. 

 
Atlanťané nepřiznali, že by měli něco společného s potopením 
Lemurie, ale vrátili se do Lemurie v jejích posledních dnech a znovu 
nabídli, že vezmou zpět do Atlantidy všechny Lemurijce. 



kdo by s tím souhlasil. V Atlantidě byli tito Lemuřané přijati smíšeně 
a až na výjimky s nimi bylo zacházeno jako s podřadnými občany. 
Mnozí Atlanťané Lemurijce vůbec nechtěli přijmout a nepovažovali 
za platné žádné informace, které spojovaly potopení Lemurie s 
použitím krystalové síly. 

 
Tato zkušenost polarizace s Duchem byla nutná, protože Duch v té 
době nerozuměl Vůli natolik, aby s ní mohl udržovat rovnováhu. Bez 
vnímavosti Ducha měla Vůle pocit, že musí čekat. Hromadící se náboj 
ve Vůli v lemurijských dobách způsoboval, že se mnoho Vůlí cítilo 
neschopno cokoli dělat. Tato paralýza jako by podporovala atlantské 
teorie o tom, že Vůle nemůže být určujícím faktorem. Většina 
Atlanťanů začala plánovat svůj život tak, aby nahradila ztrátu směru 
Vůle. Konceptualizovaná vize Ducha tlačila na zbytek bytosti, aby 
jednala. Často opakovaným úsudkem pak bylo, že Vůle brzdí Ducha a 
že "nižší přirozenosti" by neměl být umožněn vliv, protože "Duch je 
ochotný, ale tělo je slabé". 

 
Po potopení Lemurie se Atlantida vydala vpřed a prozkoumala zbytek 
světa, aby zjistila, co se tam nachází. Množství rozmanitých národů a 
zvířat, které v té době na světě objevili, je fascinovalo i 
znepokojovalo, ale Atlanťané se rozhodli soustředit na svou fascinaci 
a znepokojení většinou ignorovali. Na Zemi v té době žilo mnoho 
roztroušených skupin lidí, kteří uprchli z Pangey. Tyto různé skupiny 
měly různé zbytkové účinky ze Země Páně, v závislosti na jejich 
konkrétních zkušenostech a úhlu pohledu. Mezi těmito lidmi 
Atlanťané našli skupiny obrů vysokých mnoho stop, a dokonce až 
pětadvacet stop, skupiny trpaslíků, skupiny malých lidí vysokých 
pouhý metr a četné další. Chci také říci, že někteří, jejichž lidé byli v 
dospělosti vysocí jen asi centimetr, se dokázali před Atlanťany 
úspěšně skrývat. Někteří měli ještě podoby, které byly směsicí 
člověka a zvířete, například satyři, kentauři a mořští lidé. Někteří lidé 
měli ještě žábry. Někteří z těchto lidí měli vysoce vyvinuté vědomí a 
někteří měli podoby, které silně omezovaly schopnost jejich vědomí 
být přítomen nebo se projevovat. 



Při studiu těchto národů se Atlanťané snažili poskládat mnoho střípků 
obrazu o dosavadní historii na Zemi, ale vše bylo filtrováno jejich 
vlastním pohledem. 

 
Vize Ducha v Atlantidě měla pod jeho vedením spojit rozptýlené 
skupiny a jejich rozptýlené obrazy reality v soudržný, jednotný celek, 
ale většina těchto odlišných bytostí se nechtěla s vizí Atlantidy sladit. 
Mnoho lidí se v té době cítilo odcizeno všemu kromě vlastního 
pohledu, Atlanťany nevyjímaje. 

 
Atlanťané nevěděli, jak tuto rozmanitost ochotně sladit. A tak byla 
vůle opět obviňována a odsuzována jako protikladná Duchu. Za 
těmito odsudky rostly spodní proudy frustrace, strachu a hněvu, a 
protože Atlanťané neponechali žádnou možnost, jak tyto pocity 
přijmout a uvést je do láskyplného souladu, dospěli k závěru, že jim 
nezbývá nic jiného než tyto národy přemoci. Námitky vyslovené 
přímo mocnostem v Atlantidě často končily uvězněním. 

 
Jejich vlastní popírané pocity jim dávaly sílu k tomu, aby jednali. 

 
Atlantida se uchýlila k demonstraci ničivé síly svého velkého krystalu 
a zasáhla osadu, které se obávala, ale myslela si, že ji nenávidí 
nejvíce: osadu obrů. Ukazovali obrazy této zkázy národům, které 
nechtěly přijmout atlantskou nadvládu, a protože se cítily proti této 
síle bezmocné, většina těchto národů se vzdala nebo se zdálo, že se 
vzdá. Atlantida se tedy stala nesporným vládcem světa. 

 
Pochopení nemůže být odděleno od zkušenosti. 

 
Pochopení musí přicházet postupně, jak zkušenost vytváří 
připravenost k jeho přijetí. Mnozí duchové byli na začátku přetíženi 
tím, že se snažili získat pochopení, aniž by měli potřebnou zkušenost, 
v níž by je mohli ukotvit. Mnozí z těchto Duchů se stále pokoušeli 
kázat své Vůli a říkali jí, jak by se měla chovat ve vztahu k 
pochopením, o nichž si Duch myslel, že je má, 



ale ve skutečnosti byly v té době pouze počaty Duchem a potřebovaly 
zkušenosti Vůle a Těla, aby dospěly k dospělosti. Vůle byla vůči 
Duchu nedůvěřivá, protože se cítila zahlcena zkušenostmi, které byly 
mnohem složitější a obtížnější, než jak si je představovala v pojmech 
Ducha. Místo toho, aby zde Vůli přijal, Duch popíral a zlehčoval to, 
co Vůle a Tělo prožívaly. 

 
V Atlantidě se Vůle nebránila ani tak vizi Ducha, jako spíše 
způsobům, jakými ji Atlanťané uskutečňovali. Vůle chtěla, aby její 
pocity byly přijaty. 

 
Pak by se mohlo cítit připravenější přijmout Ducha. Duch se stále cítil 
více než nejistě, zda chce mít s Vůlí vůbec něco společného. Duch 
chtěl, aby ho Vůle přijala za svých vlastních podmínek, a říkal si, že 
by pak mohl být vnímavější k tomu, co mu chce Vůle říct. 

 
Postupem času se Atlantida dostala do období, které bychom mohli 
nazvat jejím středním obdobím. Vůle dospěla do bodu, kdy už 
nedokázala poslušně držet svůj rostoucí náboj. Nyní, ať už si Vůle 
rozuměla, nebo ne, se začala bouřit. Pocity a touhy, o nichž si 
Atlanťané mysleli, že je disciplinovali, zjemnili a vyvinuli ze sebe, se 
začaly znovu probouzet. Když se potlačená Vůle v Atlantidě začala 
hýbat, bylo to pod tíhou soudů, které tam Atlanťané drželi. 

 
Mnoho Atlanťanů začalo projevovat aspekty svého já, které dříve 
nevyjadřovali, zejména v sexuální oblasti. Mnoho nevyjádřených 
emocí a odsudků se přesměrovalo do sexuálního projevu. 

 
Opět se v něm objevil konflikt týkající se morálky a správného 
duchovního přístupu. Vzrůstaly neshody mezi jednotlivci. Někteří lidé 
začali více vyjadřovat, co skutečně cítí. U jiných začala mít vůle větší 
vliv na způsob, jakým přistupovali ke svému životu. Úhledné rozvrhy 
a spořádané postupy se začaly rozpadat, protože lidé začali dělat o 
něco více to, co cítili, že mají dělat, a ne jen to, co jim bylo řečeno, že 
mají dělat 



má dělat. Mnozí v Atlantidě, kteří začali dělat to, co chtěli, si 
vymysleli důvody, proč to mají dělat nebo proč to musí dělat. 
Nedostatek souladu mezi Duchem a Vůlí v Atlantidě způsobil, že měli 
pocit, že to, co chtějí dělat, je něco jiného, než co mají dělat. Rozpor 
mezi povinností a touhou vytvořil prostor pro nárůst pocitu viny, že 
by měli cítit a dělat něco jiného, než dělali. 

 
Duchovní přítomnost v Atlantidě hluboce popírala obavy z toho, co se 
stalo v Lemurii, což nepovažovala za strach z Vůle. Stále věřili, že 
Vůle není ochotna se s Duchem sladit. Stále věřili, že kontrola Vůle je 
nezbytná a že pokud se Vůle vymkne kontrole, všechno zničí. Kvůli 
své ohromující počáteční zkušenosti se vstupem na Zemi Duch věřil, 
že musí Vůli popřít, aby nebyl popřen on sám. V Atlantidě to 
znamenalo, že Vůle se měla projevovat pouze tak, jak jí to Duch 
dovolil. 

 
Vůle cítila, že jí bylo znovu řečeno, že pro Ducha jsou přijatelné jen 
některé její aspekty. Duch jako by to potvrzoval tím, že se Vůle v 
těchto posuzovaných oblastech nedotýkal svým světlem. Vůle však 
měla pocity, které se týkaly její zkušenosti na Zemi, ať už je Duch 
přijal, nebo ne. Duch tyto pocity popíral, protože mu nebyly příjemné, 
a snažil se těmto pocitům ve Vůli vyhnout tím, že jim nedovolil, aby 
se pohybovaly a projevovaly. Duch věřil, že pokud nedovolí Vůli 
volně se pohybovat, nemůže se Vůle pohybovat v oblastech, které 
byly pro Ducha tak nepříjemné. Vůle tedy měla obrovské překážky, 
aby mohla vyčistit to, co držela. 

 
Když se vůle začala v Atlantidě znovu probouzet, Atlanťané reagovali 
dalšími kontrolami, předpisy, disciplínou a tlakem na přizpůsobení. 
Když Vůle v Atlantidě nemohla nadále udržet svůj rostoucí náboj, 
stále se snažila pohybovat všemi možnými způsoby. Když Vůle 
nemůže získat uvolnění, alespoň část přetížení Vůle se drží ve 
fyzickém Těle. Když fyzické Tělo již nemohlo udržet to, co nebylo 
dovoleno vyjádřit emocím, snažilo se to fyzické Tělo fyzickým 
způsobem přesunout. Nesoulad, násilí, sexuální 



projevy a nemoci se stále více stávaly výrazovými prostředky těla, 
jimiž se snažilo očistit. 

 
Jak popírání vůle pokračovalo, zdraví Atlanťanů se začalo 
podlamovat. Místo toho, aby Atlanťané nechali nemoc projevit a 
vyprávět svůj příběh nerovnováhy, aby mohla být nalezena 
rovnováha, používali své zvukové, světelné a jiné terapie pro 
uzdravení Těla s větším zápalem, aby bojovali proti této rostoucí 
"sabotáži" Vůle a Těla. Lékařská léčba a léčba šílenství zaujímala 
vůči Tělu a emocím trestající a potlačující přístup. V některých 
případech se Atlanťané dokonce uchylovali k chirurgickým 
zákrokům. 

 
Ačkoli v případě, že problémy pokročily příliš daleko a nejsou známy 
nebo pochopeny žádné jiné způsoby uzdravení, může být nutná 
operace a jiná drastická opatření, koncept vyříznutí nemocné části těla 
a jejího vyhození není ve skutečnosti pokročilejší než lidská oběť. 
Oba tyto přístupy věří, že část může být obětována pro dobro celku. V 
obou případech může porozumění přinést rovnováhu dříve, než je 
zapotřebí tak drastických opatření. 

 
Pokud se projeví nehoda nebo je některá část Těla nemocná, pak něco 
brání její schopnosti přijímat milující světlo. Co Duch v Atlantidě 
popřel, to nevyživoval svým světlem. Když Duch zablokoval 
průchod, který Vůle a Tělo potřebovaly, Vůle i Tělo se začaly cítit 
zoufale. Toto zoufalství přeneslo Atlantidu do jejího třetího a 
posledního období. 

 
Čím víc se Duch snažil ovládat vůli, tím víc rostl strach, hněv a 
smutek, které vůle držela v rukou, v hrůzu, vztek a zlomené srdce. 
Vůle se cítila popřená, přetížená a stlačená nad svou schopnost 
vydržet. Vůle se obávala, že se nedokáže očistit, pokud jí to Duch 
nedovolí, a nemohla dál cítit to, co cítila, bez úlevy. Vůli nebylo 
dovoleno, aby sama vibrovala. Měla pocit, že ji Duch zabíjí, a ve 
skutečnosti to Duch skutečně dělal její vlastní Vůli. 

 
Vůle nemůže žít, pokud nevibruje. Když vůle vibruje, otevírá prostor. 
Když se prostor otevře, musí ho něco vyplnit. Pokud se 



Duch nenaplní prostor láskyplným světlem, pak prostor naplní 
popření. Když je něco ve vůli zcela ignorováno, tato oblast vůle 
nedostává v podstatě nic. Když k tomu dojde, zkušenost Vůle je 
zkušeností otevření se a nepřijetí ničeho nebo, což je ještě horší, 
otevření se a přijetí nelásky. Žádný nátlak, síla nebo vnucený postup 
tento prostor správným způsobem nevyplní. Když se Vůle nemůže 
hýbat, hustota se zvyšuje, dokud nedojde k žádné vibraci, což je smrt. 
Vůle musí mít možnost volného pohybu a Duch musí tento prostor 
naplnit Milujícím světlem. 

 
V posledním období Atlantidy se zoufalství vůle projevovalo všemi 
možnými způsoby. Starý náboj Vůle se horečně snažil očistit. Čím 
více se snažila pohnout, tím silněji narážela na odmítání. Každý její 
pokus o uvolnění, který se nesetkal s přijetím ze strany Ducha, se 
setkal s dalším popíráním v podobě kontrol a represí ze strany těch, 
kteří se stále pokoušeli držet přesvědčení, že kontrola Vůle je 
naprosto nezbytná. Tito lidé se nadále drželi svých odsudků vůči Vůli 
a považovali jednání Vůle za další důkaz toho, že Vůle popírá Ducha 
a je s ním v opozici. 

 
Sociální projevy zoufalství vůle byly četné. Zvýšený tlak na vůli 
způsobil, že vůle některých lidí prolomila kontrolu Ducha a projevila 
se "nekontrolovatelným" způsobem. Často byl rozchod mezi Vůlí a 
Duchem tak silný, že to vypadalo, jako by se normálně zmocnil cizí 
člověk. Duchem orientovaná osobnost. Mnozí si nedokázali 
vzpomenout, co během těchto výbuchů dělali. Nesoulad mezi Vůlí a 
Duchem se projevoval i ve větším měřítku ve společnosti. V 
odlehlých oblastech vypukly války. 

 
V samotné Atlantidě vzrostl nepořádek, občanská neposlušnost a 
zločinnost. 

 
Popírání v Atlantidě umístilo tolik svého energetického pole mimo 
láskyplné přijetí, že láskyplná podstata, která byla popřena, a tedy 
umístěna mimo lásku, se smísila s bezpodmínečným popřením. 
Popření, které nemělo milující podstatu, bylo přítomno již v Atlantidě. 
Nyní začalo hledat další způsoby, jak projevit svou přítomnost. 



 
 

Vůle to nechtěla, a když se cítila v přítomnosti tohoto popření, 
pocítila hrůzu. Nějaká esence Vůle přiskočila k Duchu a snažila se 
získat jeho pozornost, jak jen to šlo. Přesto Vůle stále nedokázala 
vyjádřit všechny emoce, které ohledně své situace pociťovala, a tak 
nezjistila, že by se díky tomu mohla zbavit popření, které se do ní 
přimísilo a které nechtělo lásku a světlo. 

 
Obyvatelé Atlantidy měli jen malé nebo žádné povědomí o tom, jakou 
roli hraje popírání. Místo toho, aby přijali a pochopili pokusy Vůle 
očistit se od popření, které obdržela, se mnozí Atlanťané stále 
pokoušeli Vůli dále popírat. 

 
Společnost prosazovala tento názor popírání Vůle tím, že zabíjela, 
mučila, věznila, omamovala, zavírala do nemocnic a jinak trestala 
mnoho lidí v Atlantidě, kteří si neuvědomovali, co dělají, ale 
snažili se očistit svou Vůli. Zoufalé kroky, které některé Vůle 
podnikaly v závěrečném období Atlantidy, považovali mnozí 
Duchové za další důkaz, že drastické represe zaměřené na kontrolu 
Vůle jsou nutnější než kdy jindy. Represe byly zesíleny a k názorům 
Vůle se začalo přihlížet. Strach Vůle, že její pokusy o očištění 
povedou jen k dalšímu popření, se projevoval ve skutečnosti. 

 
Na základě toho, co Duchové na mocenských pozicích v Atlantidě 
stále vnímali jako odpor, opozici a omezení Vůle vůči Duchu, bylo 
rozhodnuto oživit Velký krystal ve snaze projevit takovou sílu moci, 
aby byl potlačen nesouhlas a vzpoura. Atlanťané, kteří to udělali, 
přetížili Velký krystal větším množstvím energie, než mohl pojmout; 
většina z ní byla naplněna záměrem zničit Vůli. Byla to další repríza 
pokusu Ducha o oživení a expanzi bez ohledu na ochotu nebo 
schopnost Vůle tuto energii přijmout a uzemnit. V důsledku toho se 
vybití této nadměrné energie projevilo jako neřízená síla, která 
způsobila rozsáhlé škody a vyústila v zemětřesení, jež nakonec 
potopilo Atlantidu. 



Ke konci Atlantidy se řada lidí, kteří byli otevřenější a skutečně 
hledali větší rovnováhu s mateřskou energií, rozhodla Atlantidu 
opustit. Plánovali odjezd na lodích a rozhodli se, že budou muset být 
postaveny tajně. V době, kdy byli připraveni odejít, již zemětřesení 
způsobovalo nebezpečné přívaly a přílivové vlny, ale podařilo se jim 
ode Mne získat určité vedení a podařilo se jim najít jiné místo k 
životu. Mnozí z nich se stali původními obyvateli východoamerických 
a středoamerických kultur. 

 
I když se jejich země potápěla, mnozí Atlanťané stále popírali, že by 
existovala jakákoli souvislost mezi jejich vírou, způsobem, jakým ji 
uplatňovali, a problémy, které se v Atlantidě projevovaly. 

 
Místo toho tito Atlanťané ještě více prohloubili rozkol mezi Duchem 
a Vůlí tím, že nadále tvrdili, že jejich víra je správná a že důvodem 
neúspěchu jejich systému víry je chyba Vůle. Někteří z těchto lidí 
uprchli ze své potápějící se země a odešli do bývalých odlehlých 
oblastí Atlantidy, aby se pokusili pokračovat ve svém způsobu života. 
Egypt, Persie a řada dalších míst, která učinila náhlý civilizační skok, 
tak učinila proto, že tam přišli žít Atlanťané. 

 
Protože se fyzická smrt stala na Zemi realitou, zemřelo v Atlantidě 
mnohem více lidí, protože zemi zachvátila zemětřesení a potopení a 
oni neměli prostředky k úniku. Řada z nich zemřela ve vězení a zajetí. 
Ve skutečnosti se projevoval strach z Ducha, že ho Vůle popře, a 
strach z Vůle, že ho Duch popře. Soudy, které v posledních dnech 
Atlantidy všichni znovu vynášeli, byly namířeny jak proti Duchu, tak 
proti Vůli. Někteří se přikláněli k jedné polaritě a někteří k druhé. 
Skutečnost je taková, že jednu polaritu nelze popřít, aniž by došlo k 
popření i druhé polarity. 

 
Většina těchto soudů je stále přítomna a snižuje lesk současné 
společnosti. I přesto však znovu a znovu mnozí Atlanťané chtěli 
znovu vyzkoušet svůj přístup a pokračovali ve svých 



sní o obnovení lesku, který kdysi poznali v Atlantidě. Velká část 
"modemové" společnosti má především atlantské názory. Ti, kteří byli 
v těchto společnostech diskriminováni, byli většinou ti, kteří byli více 
orientováni na Vůli a měli lemurský přístup nebo se k tomuto směru 
přikláněli. 

 
Role, kterou hraje popírání, je stále do značné míry ignorována. V 
průběhu zkušeností na Zemi bylo vyneseno tolik soudů, které 
neuvolněné emoce posilují, aby zůstaly přítomny, že je nelze všechny 
vyjmenovat. Hlavním těžištěm soudů v Atlantidě bylo, že ztráta 
kontroly je velmi nebezpečná a že projev Vůle přináší chaos, že 

 
že vůle se nesmí projevovat, protože je destruktivní, že vůle je ze své 
podstaty v opozici k Duchu a musí být disciplinována, kontrolována a 
potlačována, že informacím z intuitivní schopnosti vůle nelze věřit, že 
přínos vůle ke Stvoření je v rozporu s vizí Ducha, že vůle je příčinou 
smrti a že Duch s tím nemůže nic dělat, jen se nad ni povznést a 
nechat ji za sebou a že vůle a tělo mají sloužit Duchu a stejně nemají 
mít vliv na Stvoření. 

 
Přítomnost atlantského a lemurijského vědomí na Zemi vám dnes 
může ukázat soudy, které se z těchto časů stále uchovávají. 

 
Obrovské množství informací, které by bylo možné přinést z 
minulosti, také není možné zpracovat v rámci jedné knihy. Tyto 
příběhy přinesly některé informace, které je třeba rozšířit o 
individuální paměť. Proces vyčištění vlastní vůle jí může umožnit 
vyprávět svůj příběh. 



 DROGY  
 
Nyní se mi bude zdát, že se odkloním od tématu a uvedu některé 
poznatky o drogách. Ve skutečnosti to však není odklon, protože 
drogy lidé na Zemi užívají téměř od původní ztráty vědomí na 
Pangee. Od té doby lidé užívají drogy, aby zvětšili rozkol mezi 
Duchem a Vůlí, dokonce až do krajnosti, kdy umírají, aby unikli 
pocitům a vědomí, které nechtěli přijmout, a také aby se pokusili 
rozkol zahojit a znovu získat pocity a vědomí, o nichž se domnívali, 
že je ztratili. 

 
Je třeba porozumět drogám, včetně všech v současnosti populárních 
drog, které mění vědomí. Užívání drog nedoporučuji, protože s nimi 
jsou spojena četná rizika. Kromě známých rizik existují také neznámá 
a v současné době netušená rizika, včetně rizika, že drogy mohou 
otevřít vaše energetické pole věcem, kterým plně nerozumíte. Drogy 
sice mohou dočasně zmírnit nesnesitelnou bolest, ale je nutné chránit 
energetické pole člověka, který drogy užívá, aby do něj nemohly 
proniknout jiné vlivy. 

 
Drogy mohou změnit vaše vědomí způsobem, který vaše obvyklá, 
každodenní úroveň vibrací běžně neprožívá. Tyto drogy vám mohou 
ukázat více, co můžete do svého vědomí asimilovat. Tímto způsobem 
mohou některé drogy pomoci ukázat cestu, ale nejsou tou cestou v 
tom smyslu, že ji nemohou udělat za vás. Stále musíte využívat 
informace ke zvýšení svého vlastního vědomí a vibrací. Užívání 
těchto drog není užitečné, pokud vhledy z nich získané nejsou 
integrovány do normálního stavu vědomí člověka. Osoba užívající 
drogy musí vědět, jak jí mohou pomoci. Drogy nepomáhají, pokud na 
sebe berou podobu závislosti nebo návyku. Pak je možná nutné získat 
zpět svou osobní sílu z drog. To může dokonce znamenat, že si 
projdete všechny kroky, o kterých jste si mysleli, že směřují k 
uzdravení, opět bez drog. 

 
Drogy se často používají k překonání, odpojení nebo povznesení se 
nad vůli a tělo. Drogy jsou látky, které mohou být pro Tělo obtížně 
odstranitelné, zejména pokud je Vůle podkopána, a Vůle 



všech lidí na Zemi je dnes podkopána. Hromadění zbytků drog může 
mít postupně rostoucí a umrtvující účinek na vůli a tělo a může se 
projevit jako snížená funkce a snížená citlivost. Dávka drogy se pak 
musí zvyšovat, aby se dosáhlo podobného účinku. Tím se zbytky zvyšují, 
což vyžaduje opětovné zvýšení dávkování. Vzhledem ke 
kumulativním účinkům léků mohou být tato léky vyvolaná oslabení a 
ztráty natolik postupné, že si jich nemusíme všimnout, dokud nejsou u 
mnoha lidí nezvratné a dříve či později, s výjimkou případů lidí, kteří 
by bez určitých léků nebyli naživu, nevedou k dřívější smrti, než by 
jinak byla pravděpodobná. 

 
Drogy se zatím ukázaly jako zrádné, protože mají schopnost získat 
vliv na ty, kdo je užívají. 

 
Jakýkoli úsudek o drogách ovlivňuje zkušenosti těch, kteří je užívají. 
Pokud je někdo přesvědčen, že drogu musí mít, pak ji musí mít. 
Pokud je zastáváno přesvědčení, že droga je nezbytná k tomu, aby se 
člověk sjel, nebo že bolest nelze zvládnout bez drog, pak to bude jeho 
realita. Některá z těchto přesvědčení jsou držena na velmi hlubokých 
úrovních a jejich účinná změna může vyžadovat značné množství 
hlubokých pohybů. 

 
Mnoho lidí má nepříjemný, neklidný, prázdný pocit, kterému se snaží 
vyhnout tímto i jinými způsoby. Někteří lidé příznaky maskovali a 
vyhýbali se jim pomocí léků, dokud se problémy Těla nestaly 
rozsáhlými a vážnými. Pokud je nutný chirurgický zákrok, i anestezie 
při operaci nakonec vyústí v nutnost přijmout jak bolest při operaci, 
tak i další úrovně bolesti, které tato část Těla nashromáždila z 
odmítání, která dostávala a musela držet, když zprávy o svých 
symptomech nepřijímala. 

 
Drogy mají své místo jako všechno ostatní. Někdy je úleva od bolesti 
nezbytná, někdy pomáhají rozšířit vědomí, ale pro mnohé se drogy 
zvrhly v návyk, který nepomáhá. Drogy ve skutečnosti mnohem více 
lidem ublížily, než pomohly. Buďte tedy s užíváním drog opatrní; 
všech drog. 



Pokud chcete obnovit svou vůli, drogy nemusí být tím, čím se zdají 
být. U více lidí se úleva, povznesení, zvýšení vědomí nebo cokoli, o 
co původně usilovali, po návyku a čase dostalo tam, kam si jejich 
vědomá mysl nemyslela, že se dostane. Obvyklé, dlouhodobé užívání 
drog se může stát sníženým vědomím, které se uživatelé drog snažili 
překročit, když začali drogy užívat. Jakmile se vaše Vůle osvobodí a 
více naladí, pravděpodobně nebudete chtít drogy užívat, ale nic by 
nemělo být zcela vyloučeno. Zdůrazním však, že drogy mohou být 
zrádnou cestou, která vás může zavést do vlastní jámy popření, ať už 
jste na to připraveni, nebo ne, a ať už víte, jak to zvládnout, nebo ne. 

 
Je třeba také zmínit, že lidé nemají v konečném důsledku rozhodovat 
o užívání či neužívání drog jeden za druhého. V této zastrašující 
formě opět hraje velkou roli popírání. Když někteří lidé posuzovali 
drogy jako škodlivé, možná byli přesní, pokud šlo o jejich znalosti, 
ale forma úsudku není užitečná. Více než drogy je rozhodující 
vědomí, které je užívá. 

 
Drogy nelze používat k trvalému prohlubování vlastního popírání 
nebo k tomu, abyste se vyhnuli tomu, co se vám zdálo příliš 
nepříjemné nebo příliš zdrcující, aniž byste museli tuto popíranou 
podstatu později získat zpět. 

 
Uzdravení celého já zahrnuje vnesení vědomí a léčivé přítomnosti 
Milujícího světla do všech míst bolesti. Musíte si nechat uvědomit, co 
děláte a proč to děláte, a být ochotni co nejdříve přijmout vše, čemu 
vám drogy pomáhaly uniknout, například intenzivní bolest nebo 
smutek. Nic nezůstane neprocítěno, když jste zcela přítomni sami se 
sebou. Jakýkoli prostor, v němž jste byli v nevědomí, v sobě skrývá 
pocity, které je třeba přijmout, jakmile to bude možné. To neznamená, 
že budete vždy trpět bolestí, pokud nic nevypnete. 

 
Nevědomí je reakcí na to, že nejsme schopni nebo ochotni něco 
přijmout, když se to děje. Odpovědnost za 



odpojení a popření musí být provedeno, jakmile je toho dotyčný duch 
schopen. 

 
Duch a Srdce, stejně jako vůle a tělo, si skutečně pamatují bolest při 
operaci a vše ostatní, co prožily, a pamatují si to i ze života do života. 
A tak v určitém okamžiku bude muset vše vystoupit, aby bylo 
očištěno a dostalo místo přijetí. Ztráta vzpomínek na nedávné minulé 
životy, a dokonce i na vzdálené existence v místech, jako je Pan, 
Lemurie a Atlantida, je založena na popírání. Pokud užíváte drogy, 
užívejte je s ohledem na tato pochopení a ne proto, abyste zvyšovali 
své vlastní popírání. 

 
 
 
 

 CHÁPÁNÍ POPÍRÁNÍ  
 
Různé druhy duchů mají rády různé situace a společnosti. Neexistuje 
zde žádný problém, pokud nikdo není nucen žít způsobem, který není 
v souladu s jeho vlastní přirozeností. Lemurie i Atlantida měly 
problémy z důvodu odpojení Vůle a Ducha, ale obě měly problémy 
také proto, že všechny různé druhy Duchů žijících v těchto 
společnostech nemohly přistupovat k životu úplně stejně. Menšiny 
potřebují místo, kde mohou svobodně dělat to, co cítí, že je pro ně 
správné. Pokud vám to připomíná strach, že se lidé vymknou 
kontrole, musíte si uvědomit, že tento soud nesete vy. 

 
Společnosti na Zemi jsou od počátku založeny na popírání a lidé 
dosud nemají zkušenost se společností bez popírání. 

 
Společnost může být ve skutečnosti založena na vyrovnání Ducha a 
Vůle v Srdci. Společnost na Zemi se v příštích několika letech změní 
tak, aby se Duch a Vůle mohly svobodně projevovat ze Srdce. 
Vyrovnání jednotlivců vyrovná společnost. Tato transformace je 
stejně možná jako transformace celého Těla s vědomím. Cokoli, co 
léčíte, je transformace; definici léčení je třeba rozšířit na 



zahrnuje návrat k plnému vědomí uzdravením všech odloučení v sobě 
a mezi sebou a Mnou. 

 
Protože jsem všude a všechno, mnozí říkají, že toto oddělování je 
"pouhá iluze". V jistém smyslu to iluze je, ale pojem "iluze 
oddělenosti" se používá dvěma způsoby, na které bych zde rád 
poukázal. Zatímco jeden způsob spočíval v tom, že se šlo do extrému 
a trvalo se na tom, že k žádnému oddělení vůbec nedochází, z 
hlediska každodenní zkušenosti většiny lidí se oddělení jako iluze 
necítilo. Dalším způsobem bylo dovést myšlenku oddělenosti do 
extrému a trvat na tom, že vůbec nejsem přítomen, že jsem vzdálený 
Bůh, který se o Zemi nestará a nehledí na ni, nebo dokonce že 
neexistuji. Mnozí z těchto lidí se chovali, jako by došlo k úspěšnému 
oddělení od původu a od jakékoli části já, která nebyla přijata. Oba 
tyto názory mají v sobě něco pravdy a také něco popření. Mohu být 
uzavřen, a to je to, co mělo většina lidí na Zemi společné; pocit, že 
jsem je uzavřel, protože jsem je neměl rád, nebo že oni mě uzavřeli, 
protože mě neměli rádi, nebo obojí. 

 
Rozlišil jsem svou energii do mnoha podob. Různí duchové Mě 
přijímají různými způsoby, v různých formách a s různou intenzitou. 
S tím není žádný problém, pokud nedochází k popírání. Lidé se 
mohou oklamat, když je přítomno popírání, a já říkám, že zde je ve 
většině případů skryté popírání. Skryté popírání se zde týká sebe sama 
a Mne. Když je popíráno já, jsem popírán i Já. 

 
Někteří duchové, kteří popírají Mou přítomnost na Zemi, ve 
skutečnosti nechtějí, abych tam byl, a vytvořili si iluzi, o níž trvají na 
tom, že je skutečností. Někteří Duchové se vyhýbají Mé přítomnosti, 
aby se mohli vyhnout svým pocitům vůči Mně. Někteří přeměňují 
všechny své pocity vůči Mně na to, čemu říkají uctívání, a jiní 
"uctívají" jen pro případ, že by jinak mohli přijít do pekla. Někteří 
Duchové, kteří říkají, že Mě ve všem poznávají, popřeli některé své 
vlastní pocity ohledně Formy. 

 
Všechno není stejné, jinak by se nerozlišovalo do tolika různých 
forem. Forma není něco, co by se dalo popřít. 



To je jeden z mnoha způsobů, jak Duchové popírají své vlastní pocity 
hněvu, strachu a dalších pocitů, které mají vůči Mně, Stvoření nebo 
obojímu. Chci upozornit, že veškeré rozlišování energie na Formu 
někteří označují za iluzi. Ti, kdo to říkají, plně nerozumějí Formě, a 
ať už si to uvědomují, nebo ne, odsoudili Mě. Dva z těchto soudů 
jsou, že jsem neměl toto Stvoření projevit, a naopak, že jsem vytvořil 
pouze iluzi, že jsem něco stvořil, a že ve skutečnosti je vše stále 
stejné, jako vždy bylo, a proto se nikdy nic nemění. To je tedy také 
odsouzení zkušenosti. To zde nelze brát na lehkou váhu. 

 
Odsuzování Mého stvoření a jeho prožívání je odsuzováním Mého 
evolučního procesu a také tvého vlastního. Často jsou zde pohřbeny 
pocity, že se jim Stvoření nelíbí takové, jaké je, a místo aby si toho 
všimli a uznali, že mu nerozumějí, bylo snazší soudit proti němu. 
Pokud se tohoto odsudku držíte, bude to vaše perspektiva. Odmítnutí 
Mého Stvoření je možné, ale to pak bude vaše vlastní zkušenost, a ne 
zkušenost Mého Stvoření jako celku. 

 
Mnozí duchové vynášeli tyto soudy, aniž by si uvědomovali, co ve 
skutečnosti dělají. Někteří uvěřili, že názory druhých jsou skutečností, 
a někteří se vyhýbali svým pocitům nepřijetí sebe, druhých a Stvoření 
tím, že své pocity skrývali za přesvědčení, že "vše je iluze". Chtěl 
jsem se k tomu vyjádřit, protože jde o zmatek, který byl na Zemi 
velmi rozšířený. Mnozí, kteří tvrdili, že Mě přijímají, Mě přijali pouze 
jako Světlo a nepřijali Mé Formy. Jiní, kteří se ocitli ve světě Formy, 
tvrdili, že Mou Přítomnost jako Světlo nepotřebují, protože Mě 
přijímají jako Formu. 

 
Jsem Světlo i Forma a duchové Mě musí přijmout jako obojí. 
Rozdělení vůči Mně je součástí iluze oddělenosti na Zemi. Je to také 
velmi reálná separace, protože téměř nikdo na Zemi nyní není 
schopen urychlit fyzické Tělo, dokud se nestane Světlem. Někteří 
Duchové si myslí, že ztráta této schopnosti není problémem, protože 
věřili, že 



že tělesnost znamená hustotu, a proto není vhodné, aby se fyzické tělo 
stalo lehkým. 

 
To je další odsudek, a ne pravdivé porozumění. Veškerá energie má 
být svobodná. Vaše fyzické tělo je vaší součástí a má být fyzické 
pouze tehdy, když chce. Mnozí zde vyslovili domněnku, že protože je 
Tělo fyzické, chce jím být. 

 
To by platilo, kdyby bylo vše v souladu. Jak budete čistit svou 
energii, vaše fyzické tělo se bude stále více naplňovat světlem a vy 
získáte zpět ztracené schopnosti. To bude probíhat takovou rychlostí, 
jakou se vaše vrstvy podmíněnosti mohou skutečně otevřít, aby se 
sladily s Mým milujícím Světlem a přijímaly ho. Má slova zde nemají 
znít jako nátlak. Můžete se vydat svou vlastní cestou a já vás mohu 
uvést na správné místo, kde můžete postupovat rychlostí, která vám 
připadá správná. 

 
Někteří duchové, kteří říkali, že je jedno, jak Mě přijmou, zde 
skutečně mají pocity, které nechtějí, abych byl omezen na současnou 
realitu na Zemi. Tito Duchové by si také přáli, abych byl přítomen u 
nich způsobem, který mohou slyšet slovy, vidět jako světlo, cítit jako 
přítomnost bezpodmínečné lásky a prožívat jako sílu, která může 
proměnit je samotné i jejich životy na Zemi. Toto přání není fantazií, 
která se odehrává až po smrti; je skutečné a může se uskutečnit již 
nyní. Je to něco, co můžete najít ve svém vlastním bytí, pokud to 
chcete. Není to ani něco, co by bylo příliš obtížné, ale může to 
vyžadovat více, než jste si zpočátku mysleli, že to bude. Cesta k 
vašemu plnému vědomí a plnému uvědomění si Mne pro vás bude 
plná dobrodružství a je to ta nejvzrušující cesta, jakou můžete 
podniknout. Je sice pravda, že vše, co zažijete, je součástí vaší cesty; 
některé cesty jsou přímější než jiné, některé cesty jsou bolestivější než 
jiné. 

 
Někteří říkají, že stejně není možné, aby nebyl v souladu. To je další 
způsob, jakým se Duchové vyhýbali svým pocitům strachu a paniky 
drženým ve stavu popírání. Nedostatek souladu se sebou samým a se 
Mnou je skutečným stavem mnoha lidí na Zemi. Iluze, že nelze udělat 
nic pro to, aby se to změnilo, je dalším úsudkem, který se 



byl způsob, jak vysvětlit věci, které by pro ně jinak byly příliš 
zdrcující. 

 
Tomu se říká popírání. 

 
Když cítíte, že nejste schopni přijmout to, co se vám děje, protože je 
to příliš zdrcující, a namísto toho si říkáte, že se to ve skutečnosti 
neděje, otevírá se cesta pro odsudky, nedorozumění, iluze, 
emocionální blokády a vše ostatní, co je třeba na Zemi právě teď 
vyčistit. Popírání je to, co se děje, když nedokážete přijmout svou 
vlastní zkušenost. Toto popírání na Zemi v průběhu času narůstá. 

 
Zpočátku se o popírání moc neuvažovalo. Začalo to popíráním 
některých pocitů, které nebyly prožívány tak příjemně jako jiné 
pocity. Když se tyto pocity objevily, začalo se jim vyhýbat, nepřijímat 
je a nevyjadřovat. Zpočátku se to ani nepovažovalo za popírání. 
Pocity tehdy nebyly důkladně pochopeny a mnozí si mysleli, že je lze 
přijmout nebo nepřijmout stejným způsobem, jakým lze přijmout 
nebo nepřijmout jiné prožitky. Pocity však nejsou něco vnějšího jako 
jiné prožitky. Nejsou také něčím, co si mysl jen vymyslela, a proto je 
nelze jen tak přenastavit. Pocity jsou protipólem mysli a skutečnou 
součástí já. Mnozí duchové byli v této otázce zmateni a odmítali 
pocity, které se jim nelíbily. Tím odmítali část sebe sama. 

 
Odmítnutí části sebe sama není možné, aniž bychom ji později získali 
zpět. 

 
K nárůstu popírání došlo především tímto způsobem: Mnozí Duchové 
místo toho, aby odmítali zážitky, které jim nebyly příjemné, odmítali 
své pocity z těchto zážitků. 

 
Na začátku, než byla reakce vůle deformována popřením, byly pocity 
pouze citlivé. Nezpůsobovaly nepříjemný prožitek. Pocity jsou reakcí 
Vůle na to, co prožívá. Když se jim reakce jejich Vůle nelíbila, mnozí 
Duchové přehlasovali svou Vůli a popřeli platnost své Vůle. 



reakce. Mezi všemi duchy existuje celá škála od žádného popření až 
po úplné popření. Rané zkušenosti přemohly mnoho Duchů, protože 
nedbali své Vůle a odstraňovali se ze zkušeností, které se jim nelíbily. 

 
Mnozí duchové zde měli ještě jedno nedorozumění, a to, že by měli 
ignorovat svá vlastní omezení a prožívat všechno, protože to dělám já. 
Ti, kteří se o to pokoušeli, měli další nedorozumění ohledně 
správného času. 

 
Nebyli připraveni. Někteří to popírali slovy: "Čas je iluze." 

 
Hromadění zkušeností není iluzí, a to se rovná času. Je zde patrný 
vzorec popírání. Někteří mají tento vzorec kvůli zmatku a 
nepochopení a někteří proto, že si mysleli, že mohou tímto způsobem 
popírat realitu svých vlastních zkušeností. Někteří popírali, že by kdy 
vynášeli soudy. Někteří popřeli, že by měli nějaké nedorozumění, a 
někteří popřeli, že by smrt byla jejich záměrem. Znovu opakuji, že 
záměr je rozhodujícím faktorem, a někteří Duchové dokonce popírali, 
co je jejich skutečným záměrem. 

 
Může se zdát, že blokády na cestě Mé přítomnosti Mě odřízly, a 
protože Mé Světlo může být redukováno téměř na nic a někdy na nic, 
může se zdát, že nejsem přítomen. Ve skutečnosti již nejsem přítomen 
v některých případech, kdy jsem se rozhodl tuto podstatu postavit 
mimo Mé Světlo. Na některých velmi hustých místech jsem však stále 
přítomen ve stavu popření. Tím, že někteří Duchové v takových 
hustých formách nepoznávají Světlo, přesvědčili sami sebe, že se ode 
Mne vzdálili. Jiní se přesvědčili, že jsou se Mnou, protože vše 
rozpoznávají jako formu Světla. 

 
Pokud je vaším záměrem skoncovat s popíráním, můžete s ním 
skoncovat, jakmile si uvědomíte, že ho máte, a začnete si 
uvědomovat, co je vaše popírání. Protože popírání je nyní na Zemi tak 
rozsáhlé, musím na to upozornit: Když je vaše popírání účinné, 
neuvědomujete si, že ho máte. Jste přesvědčeni, že vaše popírání je 
skutečností. Skutečnost je taková, že jakmile 



se spojíte s některými z vašich odmítnutí, bude pro vás snazší spojit se 
s ostatními. 

 
Popírání na Zemi je třeba odstranit. Realita se brzy změní takovým 
způsobem, že udržení popírání bude nemožné, pokud chcete zůstat na 
Zemi. Pokud nejste připraveni ukončit své popírání, můžete v něm 
pokračovat na jiné planetě. Planeta má právo říci, kdo na ní může žít. 
Země se rozhodla nechat popírání odstranit a chce se vrátit ke své 
původní vizi sebe sama. Proto nikdo nemůže zůstat na Zemi a držet se 
popírání. Již nyní vidím mnoho Duchů, kteří nechtějí zůstat na Zemi. 
Protože nechci, aby mě Duchové obviňovali z toho, že jsem je ze 
Země odstranil, chci, abyste se vy všichni, kteří se cítíte připraveni 
převzít za sebe odpovědnost, rozhodli, zda je Země pro vás, nebo ne. 
Zůstat na Zemi znamená zcela přijmout své plné já, ujasnit si záměr 
ukončit osobní popírání a najít rovnováhu ve svém Srdci a být v 
souladu se Zemí samotnou. 

 
Místo toho, abyste se upnuli na myšlenku, že musíte všechno 
okamžitě vyléčit, musíte začít u sebe a bezpodmínečně přijmout to, 
jak se skutečně cítíte, a tyto pocity přijmout. Musíte mít zcela 
odhodlaný záměr ukončit popírání a uzdravit všechna odloučení, která 
vaše popírání vytvořilo. 

 
Duch se musí smířit s tím, že mu chybí zkušenost s Projevem, a Vůle 
se musí smířit s tím, že na to reaguje emocionálně. Duch a Vůle zde 
musí přijmout sami sebe a jeden druhého; pak mohou Srdce a Tělo 
přijímat vyváženou energii, kterou potřebují. Utrpení je cestou 
prožívání zkušeností, které ve skutečnosti nechcete mít. Nevyžadoval 
jsem utrpení, abyste ke Mně přišli. Nevyžadoval jsem, aby se 
Duchové takto zkoušeli. Nepožadoval jsem, aby někdo zjistil, zda mu 
stačí odvaha k překonání strachu. To všechno jsou nepochopení Mne. 

 
Až vám popíšu Původní příčinu, budete moci pochopit, jak vznikly 
všechny různé obrazy Mne. Prozatím stačí říci, že jsem živý, 
vyvíjející se Bůh a všechny uchovávané obrazy Mne jsou zmrazené 
obrazy. Dokonce i ti, kteří říkají, že neuctívají žádný Můj obraz, drží 
v rukou taková či onaká omezení. Například někteří 



věří, že jsem nebeský Otec podobný člověku, a někteří věří, že jsem 
tak daleko nad lidmi, že s nimi už ani nemluvím. Někteří věří, že jsem 
hrozný, zlý a odsuzující, zatímco někteří věří, že jsem neosobní a 
nemám vůbec žádné city. Někteří věří, že sleduji vše, co dělají, a 
někteří věří, že se na Zemi nikdy nepodívám. Mohl bych pokračovat 
dál a dál, ale věřím, že tyto příklady vám postačí k tomu, abyste 
pochopili, co vám chci předat. To vše jsou jen obrazy a ne celkový 
obraz o Mně. Původní Příčina vám může pomoci pochopit, jak do 
sebe všechny tyto části mohou zapadat a být uzdraveny. 

 
Musíte se dostatečně uzdravit tím, co vám nyní dávám, abyste byli 
schopni přijmout více. Chci také říci, že tento channeling je jasný, 
přesný, to, co mám v úmyslu říci, a ode Mne, což neznamená, že se 
nemůžete ptát. Pokud v sobě cítíte pochybnosti a obavy, přijměte je a 
dovolte jim, aby si ve vašem procesu našly své správné místo. 
Dopřejte si svobodu ptát se, pochybovat a hledat v sobě, dokud sami 
nepocítíte, co je pro vás pravdivé. 

 
Závěrem chci zdůraznit, že prožívání zkušeností, které nemůžete plně 
přijmout, spolu s doprovodnou bolestí a popíráním, ve vás nezvyšuje 
přítomnost Milujícího Světla. 

 
Chci vás také upozornit na to, že je prakticky možné se tímto 
způsobem vyřadit z existence. Další potřebné pochopení zde spočívá 
v tom, že popření zpravidla nemá za následek, pokud nemáte 
zkušenost, dokud na ni nejste připraveni. Protože nemůžete uniknout 
tomu, co se již stalo, musíte za to převzít odpovědnost, očistit se a 
získat potřebná pochopení. Tímto způsobem se můžete naučit, jak 
nemuset trpět bolestí, strachem nebo popíráním, protože je nebudete 
vytvářet. 

 
Mnoho lidí se k otázce minulosti vyjádřilo, že minulost je pryč, tak na 
ni zapomeňte. Obvykle tito lidé narážejí na nepříjemnosti, které 
vnímají jako ty, které se staly v minulosti, nicméně představa, že 
minulost je minulostí, jako by byla nějak oddělena od přítomnosti, a 
tudíž ji neovlivňuje, není pravdivým pochopením. Kdyby skutečně 
"skončila", neovlivňovala by současnost a historie by se neopakovala. 
Nezáleží na tom, jak 



může na první pohled vypadat, že nepochopení minulosti nevede k 
prospěšné změně v přítomnosti ani v budoucnosti. Minulost je 
součástí kontinua, které není neměnné. Minulost je zásobárnou 
moudrosti, která je k dispozici přítomnosti. Pokud to, co se v 
minulosti nelíbilo, není plně pochopeno a využito jako zdroj 
moudrosti, i když to může poněkud změnit formu, bude se to v určité 
podobě opakovat, dokud to nebude přijato a pochopeno. Přijetí přináší 
Milující světlo, které je potřeba k tomu, aby se něco mohlo změnit. 
Studium minulosti kvůli tomu, co se z ní lze naučit, ve skutečnosti 
umožňuje přítomnosti stát se svobodnější a tvořivější, hojnější a 
otevřenější změnám. Přijetí, pochopení a osvobození toho, co bylo 
drženo v minulosti, může změnit přítomnost, a protože přítomnost 
vytváří budoucnost, ovlivňuje i budoucnost. 

 
Posledních zhruba dvě stě let v Americe nás může naučit mnohému, 
co bylo do značné míry popíráno a ignorováno. Lidé, kteří v Americe 
původně žili, si vše uchovali, takže když byla Amerika "objevena", 
měl kontinent co nabídnout. Jejich obrovská moudrost o tom, jak na 
tomto kontinentu žít, byla přehlížena, nerespektována, dokonce 
pohřbena, pošlapána a z velké části ztracena, takže většina lidí má o 
zdejší minulosti jen kusé informace. 

 
Domorodí obyvatelé, kteří se setkali s prvními objeviteli, popírali 
některé své skutečné pocity ve prospěch představ o tom, co by měli 
dělat. Tyto hluboké a většinou ztracené pocity, které popírali, protože 
je neradi cítili, se projevily jako vnější odraz, který jim přinesl jejich 
karmickou účast na tom, co se stalo. Tato stará popření, přitahovaná 
americkým kontinentem, již ovlivňovala "starý svět" a nyní ovlivnila 
celý svět, i když jen vzdáleně prostřednictvím znečištění a dalších 
vedlejších účinků, které jejich přítomnost způsobila. Jakkoli to bylo a 
je bolestné, je třeba tato popření vidět a chápat taková, jaká jsou. 

 
Stejné bytosti se do Ameriky inkarnovaly již několikrát a pokaždé 
pracovaly na dalším popírání svých skutečných citů a Země samotné. 
Popírání probíhalo i tam, kde si možná myslíte, že došlo k přijetí. 
Když to budete studovat, místo abyste to přijali tak, jak se to jeví, 
pochopíte, co mám na mysli. 



 
 

Například ti, kdo koncipovali ústavu Spojených států, chtěli vytvořit 
svobodu pouze pro sebe. 

 
Formulář se dočkal tolika odmítnutí, že se může zdát, že se zkresluje. 
Například to, co bylo prezentováno jako "expanze nezbytná pro 
život", bylo ve skutečnosti expanzí popření, stlačení a smrti. Když 
mnozí viděli tato popření zosobněná jako jiná a nerozuměli tomu, 
mysleli si, že tato reflexe dokazuje správnost jejich úsudků. Právě k 
takovým zkušenostem nemusí docházet stále, pokud dojde k 
potřebnému pochopení. 

 
Byla vyvinuta technologie, která dokáže ovládat a zabíjet Zemi a 
všechny na ní. Nechci, aby se to stalo. Způsobuje to popírání strachu a 
hrůzy v mnoha podobách a s tím spojené staré soudy nebo 
podvědomé otisky. Tato popírání mají své kořeny v Prvotní příčině a 
byla přítomna v prvních znovuzrozeních na Zemi, v Zemi Páně. 
Ačkoli se forma měnila, lidé znovu a znovu přehrávali svou Původní 
příčinu, protože neměli potřebné pochopení. Vidím, že nyní již mají 
dostatek zkušeností a že mnozí lidé jsou připraveni vyléčit to, co jim 
jejich původní nepochopení přineslo. 

 
Protože pocity poskytují Duchu informace potřebné k získání 
porozumění, je popírání pocitů účinným způsobem, jak Ducha také 
zkratovat. Mnoho lidí se snažilo tento problém popřít tím, že říkali, že 
není možné, aby měl Duch nějaké problémy, ale já chci říci, že to 
zcela možné je. Je dokonce možné, aby se Duch rozhodl, že nechce 
existovat, ale těm, kteří se takto rozhodli, by nemělo být dovoleno 
brát s sebou ostatní. 

 
Protože nechci, aby se některý z Mých duchů nadále ubíral cestou 
popírání, aniž by věděl, co dělá, aby se mohl rozhodnout, rozhodl 
jsem se, že je nutný zásah. Nabízím potřebná pochopení a podnikám 
kroky nezbytné k tomu, aby se věci na Zemi urovnaly. Část této akce 
má podobu 



odstranění Duchů ze Země a jejich uvedení na správné místo. To musí 
přijmout ti, kteří na Zemi zůstali. Pokoušel jsem se o to již dříve a 
pokaždé ti, kteří zůstali, přitáhli zpět na Zemi ty, kteří byli odstraněni. 

 
Přijetí pravých pocitů mi otevírá prostor pro to, abych mohl duchy 
postavit na správné místo. Pravé pocity a správné místo musí být nyní 
na Zemi přijaty. Je vidět, že mnoho věcí není na Zemi na svém 
správném místě. Pravé pocity musí být přijaty, aby se věci dostaly na 
své správné místo. Přemýšlejte o tom a podívejte se, jak to funguje ve 
vašem vlastním životě. Popírání nemůže vidět, co se skutečně děje, a 
nemůže to ani cítit. Věci pak mohou být mimo své místo a vy si to 
nedovolíte rozpoznat nebo se vyjádřit způsobem, který by umožnil, 
aby věci byly ve vztahu k vám na svém správném místě. 

 
Správné místo je také spojeno s láskyplným přijetím. Láskyplné 
přijetí znamená, že všechno má právo být na místě, které je pro to 
správné. Popírání správného místa umožnilo, aby se na Zemi všechno 
smíchalo dohromady. V některých případech zde hraje velkou roli 
vina, ale také špatný úmysl. Je pravda, že láskyplné přijetí nic 
nepopírá, a přesto zde bylo skryté popírání, i když si mnozí milující 
Duchové mysleli, že tomu tak není. Pocit viny mnohé zmátl, aby si 
mysleli, že vina je láska. Láska však nezahrnuje sebezapření a vina 
vždy ano. Když na sebe Duchové tlačili, aby přijali jiné Duchy a 
zkušenosti, které se jim nelíbily, byly zde popřeny pravé city. Tyto 
pocity byly obvykle hodnoceny jako neláska. Když se cítíte pod 
tlakem viny, jděte do soukromí a dejte najevo vyvolané emoce. 

 
Odmítání otevírá prostor pro působení Duchů odmítání. Pokud 
nepopíráte, nemáte kolem sebe žádné Duchy popírání, kteří by vám 
vaše popírání odráželi. Bez popření pro ně již nejste vhodným 
místem. Vyjádření pravých pocitů vám tyto věci stále více objasní. Na 
Zemi panuje hrůza z toho, že věci vyjdou najevo. Popírání bylo 
způsobem, jak se mnozí vyhýbali své hrůze, strachu a dokonce 
panice. Tento strach vidět věci tak, jak jsou, má také hluboké kořeny 
v Původní příčině, ale vidět věci tak, jak jsou, je z dlouhodobého 
hlediska lepší než předstírat, že je tomu jinak. Může to být velká úleva 
od 



tlak neustálého předstírání a snahy udržet si zdání. Vyjádření 
skutečných pocitů může také vyvolat pohyb potřebný k tomu, abyste 
dosáhli změn, které se vám mohou skutečně líbit. 

 
Duchové musí být připraveni na zážitky, které mají. Emoce se nemají 
popírat ve prospěch zážitků, které je vyvolávají. Takto se mnozí 
Duchové nechali zahltit do té míry, že měli pocit, že se musí zapřít. 
Popírání je dnes takovou součástí všech a všeho, že si téměř nikdo 
neuvědomuje, že to dělá, a ti, kteří to dělají, si to často uvědomí až 
později. 

 
V Panovi se mnozí duchové cítili ohromeni skutečností, kterou před 
sebou viděli. Docházelo k tolika rychlým změnám podoby, že se nic 
nezdálo stabilní. Tito Duchové měli pocit, že nemohou opustit Zemi. 

 
Měli pocit, že nemají kam jít a že ani nikam jinam jít nechtějí. Tito 
Duchové nemohli přimět ty, kteří je rozrušovali, aby opustili Zemi 
kvůli svým zmatkům ohledně láskyplného přijetí. Měli tedy pocit, že 
nemají jinou možnost odchodu než popření. Někteří popírali 
skutečnost, kterou měli před sebou, a někteří popírali své pocity 
ohledně skutečnosti, kterou měli před sebou. Při zvyšování popírání si 
tito Duchové neuvědomovali, jakou roli už hraje jejich vlastní 
popírání. Popírání zhoršovalo problém, který se snažilo vyřešit, tím, 
že umožnilo, aby se situace vymkla z rukou mnohem více, než by 
tomu bylo jinak, ale v té době se zdálo, že je to jediná možná cesta. 

 
Zkušenost dodnes ohromuje mnohé na Zemi. Mnozí mají stále pocit, 
že se jim situace natolik vymkla z rukou, že nemohou dělat nic jiného, 
než ji popírat. Mnozí vše, co cítí ke světu obecně, drží v popření a 
snaží se žít, jak nejlépe dovedou, ale takový už jejich život být 
nechce. Ti, kteří si myslí, že život na Zemi je v současné době dobrý, 
ztratili vizi toho, jaký by život mohl být a jaký by měl být. 

 
Popírání ve vašem osobním životě vám umožňuje vyhnout se tomu, 
co by vám jinak znepříjemňovalo život a nahánělo strach. 
Mnozí mají zkrátka pocit, že byli na Zemi přitlačeni ke zdi. Popírání 
se nyní musí pohnout; to je jediné východisko, které je k dispozici. 



Uznání a ukončení popírání otevře cestu k znovuzískání moci. 
Individuální moc se ztrácí, když jsou části já umístěny do popírání. K 
ovládnutí došlo kvůli popírání. Až popírání skončí, skončí i 
přemožení. 

 
 
 
 
 

 FORMA A RYTINY  
 
Myšlenka, že vše je Jedno, je přesným pochopením, a přesto je nutné 
rozlišovat a vymezovat, abychom mohli tuto Jednotu v Projeveném 
prožít. Forma má mnoho co naučit, stejně jako zkušenost. Na Zemi 
došlo k mnoha nedorozuměním ohledně Formy a mnoho pochopení 
bylo popřeno. Popírání významu Formy již narušilo rovnováhu Formy 
na Zemi natolik, že nebyla schopna plně vyjádřit vědomí, které se v ní 
nachází. 

 
Když se to stalo, musel jsem zasáhnout, abych to urovnal natolik, že 
Forma mohla zůstat v Manifestaci. 

 
Projev ve formě musí respektovat i ti, kdo nechápou jeho účel. Účel 
Manifestace není na Zemi plně pochopen, ale Manifestace musí být 
přijata, aby zkušenost mohla přinést pochopení. Forma nemůže být 
posuzována jako něco, co je pode Mnou. Já jsem všechno. Když Mě 
duchové svými vlastními omezeními vyřadili ze svého vědomí, nechal 
jsem je učit se tak dlouho, jak to bylo možné, a zasáhl jsem až tehdy, 
když jsem musel obnovit rovnováhu. Protože se zdálo, že v poslední 
době nezasahuji způsobem, který byl jasně patrný těm, kdo Mě 
popírají, zdálo se, že tato popření dokazují jejich vlastní úsudky, že je 
nezajímám, neexistuji, nemám žádnou skutečnou moc, jsem mimo 
člověka nebo nemám k člověku vztah. 



Soudy, kterým věří mysl a které jsou udržovány nepohnutými 
emocemi, drasticky omezují kanály, které jsou Mi otevřeny, abych 
mohl oslovit lidi způsobem, který mohou rozpoznat jako Boha. 

 
Odmítání poznat a přijmout Mě vytvořilo silnou iluzi oddělenosti 
mezi Mnou a většinou lidí na Zemi. Mnozí tuto oddělenost popírají, 
ale pro ty, kteří ji zažívají, je iluze dostatečně skutečná. Držení hranic 
vůči Mně vám neumožňuje vidět Mě takového, jaký jsem. To není 
nepodobné uctívání rytiny. 

 
Forma je projevem podstaty a musí být v souladu s podstatou, aby se 
tato podstata skutečně projevila. Zmatek ohledně 

 
Forma na počátku způsobila, že mnozí popřeli svou pravou formu ve 
prospěch jiné formy. Mnozí přitom museli popřít část své podstaty, 
aby na sebe mohli vzít jinou formu. Vyjádření ve Formě bylo 
nevyvážené kvůli nerovnováze mezi Duchem a Vůlí. Sladěním svého 
Ducha a Vůle můžete obnovit svou pravou Formu. Pravá Forma se 
musí vrátit a vrátí se. Tím, že podniknete kroky, které můžete 
podniknout, abyste se sladili se Mnou, si můžete tento proces 
usnadnit. 

 
Kdysi jsem na Zemi dal každému, kdo to dokázal přijmout, dočasně 
lidskou podobu, abych zjistil, jestli mu to pomůže vyřešit zmatek 
ohledně Formy. Pozorně jsem to sledoval a jasně jsem viděl, že i když 
jsem mnohokrát obnovil rovnováhu ve Formě, tito Duchové také 
nadále popírali podstatu, která je skutečně jejich, a jejich Forma se 
stále snaží tuto podstatu vyjádřit. I když tito Duchové tvrdili, že jejich 
problémy jsou způsobeny tím, že jsou jiní než ostatní, tím, že jim byla 
dána lidská forma, se jejich problémy nevyřešily. Mnozí na Zemi se v 
lidské podobě necítí dobře, a přesto Mě o ni požádali a řekli Mi, že 
jejich pravá Forma není tou, kterou by chtěli mít. Těmto Duchům 
jsem dal maximální možný čas, který jsem mohl dát na prožití jiné 
podoby, než je jejich pravá podoba. Skutečnost je taková, že Duchové 
nyní musí přijmout svou pravou Podobu a uvědomit si, že právě v této 
podobě se mohou nejlépe vyvíjet. 



Uzavírání se do strnulé formy, proplouvání změnami formy, aniž 
bychom si uvědomovali proč, tvrzení, že forma je vše, co existuje, a 
tvrzení, že forma je něco, co je třeba překonat, jsou projevy některých 
způsobů, jimiž byla forma špatně pochopena, používána, a tudíž 
popírána. Soudy o Formě a s nimi spojený emocionální náboj 
potřebují uvolnění spolu s ostatním vaším uvolněním, aby Forma 
mohla svobodněji reagovat a vaše fyzické tělo mělo svobodu odrážet 
vaše rostoucí sebepřijetí. 

 
Chci upozornit, že někteří duchové nechtěli, aby jejich podoba 
odrážela jejich podstatu. Tito Duchové popírali, že by jejich podoba 
odrážela jejich podstatu, protože nechtěli být viděni takoví, jací jsou. 
Toto popírání formy zmátlo mnoho dalších ohledně formy a podstaty 
a ti začali popírat svou pravou podobu také. Někteří popírali pravou 
podobu ve snaze zamaskovat se, někteří proto, aby se zvětšili, a 
někteří proto, aby se zmenšili. Je zde mnoho emocí. 

 
Jedním z důsledků těchto odmítnutí byl tlak na to, aby se forma stala 
mnohem podobnější a mnohem méně diferencovaná, než má být. To 
byl další pokus omezit Mě tím, že se omezil Můj projev ve Formě. 
Mnozí z Duchů, kteří to dělali, tvrdili, že se snažím nutit podstatu do 
forem, které nechce, nebo že trestám tím, že vnucuji nechtěné formy 
Duchům, kteří si to nezaslouží. Ačkoli těmto názorům mnozí jistě 
věřili, celé Stvoření má svobodnou vůli, ať už Duchové chápou, co to 
ve skutečnosti znamená, nebo se to musí učit. 

 
Forma je na Zemi již delší dobu strnulá a je třeba ji nyní zacelit. 



 
 

SPRÁVNÉ POUŽITÍ VŮLE JAKO LÉČIVÉ SÍLY PRO 
 SEBE A ZEMI  

 
Pokud máte pocit, že toho v sobě držíte příliš mnoho, než abyste 
riskovali, že se očistíte tím, že začnete s tím, co bylo uvedeno v této 
knize, doporučuji vám, abyste zde důvěřovali svým vlastním pocitům. 
Pamatujte však, že i malé uvolnění vám může pomoci, a pokud je 
toho na vás opravdu příliš, můžete se na Mne obrátit, abych vám 
přinesl jiný způsob, jak se uzdravit. 

 
Vzorec rostoucího osobního popírání spolu s popíráním Země 
samotné překračuje střední bod, a proto musím nyní zasáhnout. 
Jakmile popření překročí středový bod, jakmile popřete více než 
polovinu sebe sama, ztratili jste tolik porozumění a osobní síly, že 
musíte krok za krokem získat zpět to, co jste ztratili, abyste nebyli 
zmateni zmatky, které popření představuje. Když jste popřeli více než 
polovinu sebe sama, vaše magnetické centrum je slabší než popření a 
popření má nad vaším životem větší moc, než má zbytek vás samých. 

 
Taková je dnešní realita na Zemi. Více než polovina duchů na Zemi 
popřela více než polovinu sebe sama. 

 
Problémy s udržením plného počtu osob pohromadě se řeší tak, že se 
předkládá pouze část toho, co je třeba v danou chvíli vyřídit. Z 
hlediska reinkarnace to znamenalo, že se lidé inkarnovali pouze s 
částí sebe sama. 

 
Uvědomte si, že zvyšování zadržujících vzorců v části, kterou máte 
nyní u sebe, může ohrozit vaši schopnost pročistit se. Stárnutí a 
nemoci naznačují, že tělo potřebuje výživu z Mého milujícího Světla. 
Smrt znamená, že není jiná možnost, a pro některé lidi to tak bude. 
Může se stát, že Tělo už nebude schopno více pojmout, nebo že Země 
již není pro tuto osobu tím pravým místem. Pro některé smrt 
znamená, že s nimi v tomto životě nepřišlo dopředu dost jejich já, a 
oni musí využít tento prostředek k tomu, aby šli a hledali zbytek sebe, 
aby se uzdravili. 



Když máte vyjádřený záměr léčit, ať už jste schopni rozpoznat, v jaké 
formě přichází, nebo ne, můžete vše, co vám přijde do cesty, 
považovat za příležitost něco léčit. Až dostatečně vyčistíte to, co je u 
vás přítomno, bude nutné sladit se s vaším plným já. To zahrnuje i ty 
vaše části, kterých si zatím nejste vědomi. Někteří z vás mohou tyto 
části k sobě přitáhnout, někteří budou muset jít a spojit se s těmito 
částmi a jiní se budou muset pohybovat oběma těmito způsoby. 

 
Odevzdat se vlastní vůli a jejímu vývoji je důležité, ale neznamená to, 
že vás má vůle ovládat. Znamená to, že Vůle zůstala natolik pozadu, 
že se potřebuje soustředit, aby byla schopna dohnat a dostat se do 
přítomnosti. Tím, že v sobě již nic nepopíráte, mohou váš Duch a vaše 
Vůle najít rovnováhu ve vašem Srdci. Když je Vůle svobodně 
schopna reagovat na vše, co jí Duch navrhuje, může se občas zdát, že 
Vůle některé věci od Ducha nechce přijmout. Pokud Duch poskytne 
Vůli tolik času a pochopení, kolik Vůle potřebuje, a ona se přesto v 
některých věcech nedokáže s Duchem sladit, je třeba, aby se Duch na 
sebe podíval důkladněji. Nevynášejte soudy, že se něco nemůže stát, 
pokud to Vůle zatím nedokáže. Možná není ten správný čas nebo to 
pro vás není ta správná zkušenost. 

 
Když se Duch i Vůle navzájem bezvýhradně přijímají, mohou každá 
plnit svou úlohu. Srdce pak přijímá tento vyvážený tok energie a Tělo 
se může svobodně projevovat. To je cesta svobodné vůle a 
bezpodmínečné lásky. 

 
Popírání a převažování, ba dokonce klamání, nucení a vnucování vůle 
přispělo k vytvoření původní nerovnováhy. Když tedy Vůle 
nedokázala přijmout zkušenost, kterou prožívala, Duch tuto bolest od 
Vůle nepřijal. 

 
Když Duchové nevěděli, co si počít s bolestí ve své vůli, mnoho 
Duchů řeklo své vůli, že musí tyto věci opustit, aniž by je jejich Duch 
musel přijmout. Vůle toho nebyla schopna, a proto měla pocit, že to 
musí zadržet, dokud to Duch nepřijme. Většina této bolesti byla 
zadržována od samého počátku. 



 
 

Když odpověď závěti nebyla přijata, držení vzorců, které byly 
stanoveny, uzavřela většinu závěti. 

 
Přemíra vůle jí brání v tom, aby měla dostatečnou důvěru v Ducha a 
mohla se mu snadno odevzdat. Protože Vůle cítila, že nemůže přijít 
přímo a být přijata, začala se k Duchu přibližovat manipulativně, 
nepřímo nebo bokem. 

 
Vůle potřebuje, aby Duch dal této zadržované bolesti láskyplné 
přijetí, aby oba mohli získat důvěru. 

 
Odevzdat se znamená, že jste bezpodmínečně přijati. Toho se nikdy 
nedosáhne tím, že něco přemůžete, dokud se to nebude muset vzdát. 
Ani Vůli, ani Ducha nelze přemoci a nic nelze odmítnout. Protože 
hněv často cítil, že se tím vším nemůže zabývat; chce si prostě dělat, 
co chce, bude nutné hnutí hněvu. Tam, kde je mnoho starých a 
hlubokých popření, může existovat odpor k myšlence, že projevení 
tohoto uzdravení znamená, že budete muset nejprve sestoupit dolů, 
abyste tato popření vynesli nahoru a do přítomnosti. 

 
Mnozí považovali fyzické já za nízké a husté a ocitli se v jeho pasti. 
Tito Duchové se začali odpoutávat od toho, co nemilovali, a opouštěli 
své fyzické Tělo, když zatoužili po jiných rovinách existence a zjistili, 
že už nemohou své fyzické Tělo urychlit a vzít s sebou. 

 
Místo toho, abyste popírali své pocity z toho, co jste na Zemi zažili, 
uvědomte si, že toto popírání je způsob, jakým byla dána moc právě 
těm, kteří popírají svobodnou vůli na Zemi. 

 
Skutečnost, že disidenti byli zatýkáni nebo ještě hůře a že účinné 
kroky k omezení nadvlády svobodné vůle na Zemi se dosud setkaly s 
takovým odmítnutím, není důvodem k domněnce, že tomu tak bude 
vždy. Pokud popírání skončí u těch, kteří si přejí chránit sebe a Zemi 
před přehlasováním, může se vnější realita změnit. 



Způsob, jak chránit sebe a Zemi, nevyžaduje, abyste dělali něco, co 
nechcete. Pohybovat se vlastním vnitřním procesem bude stačit, 
pokud to opravdu uděláte. 

 
To neznamená, že vaše schopnost jednat navenek bude ochromena. 
Snažíte se nalézt rovnováhu a nevyvážené pohyby může být obtížné 
napravit. Pocity, které máte ohledně dění na Zemi, můžete vyjádřit 
sami sobě, mně a těm, kterým důvěřujete. Nepodceňujte sílu tohoto 
vyjádření tím, že budete soudit nebo zastávat názor, že vyjadřování 
emocí nepřináší nic dobrého. Tím, že před provedením jakýchkoli 
vnějších změn ve svém životě zpracujete co nejvíce, se vám mohou 
otevřít nebo vyjasnit cesty, které předtím nebyly zřejmé. 

 
Vaše vnitřní nastavení určuje sílu, kterou máte k získání toho, co 
chcete. Pokud například z místa částečného souladu se sebou samým 
cítíte potřebu požádat Mě o uzdravení Země, odpovím na tuto žádost 
stejně, protože je to pro nejvyšší dobro Země. Rád od vás slyším, že 
to také chcete, ale chci také, abyste si uvědomili, že toto uzdravení 
musí proběhnout způsobem, který skutečně přinese úplné uzdravení, 
které Země potřebuje. 

 
Pokud Mě požádáte, abych vás a Zemi uzdravil právě teď, může se 
zdát, že na vaši žádost neodpovídám, pokud dojde k časové prodlevě 
nebo pokud nechápete, jakou formu má toto uzdravení mít. 

 
Toto léčení je procesem vyrovnávání. Pokud v některých svých 
částech něco popíráte, nejste plně v kontaktu s tím, co by mohlo bránit 
okamžité reakci a okamžitému uzdravení. Vaše uzdravení musí 
proběhnout správným způsobem a ve správný čas. Musím vám i Zemi 
pomoci uzdravit se vhodným způsobem. I když dochází k uzdravení, 
stále musíte zpracovat všechny své reakce na to, co se vám a kolem 
vás děje. Abyste mě mohli o něco požádat z místa, kde jste v souladu, 
musíte vědět, co všechno chcete. 

 
Původní nepochopení si myslelo, že odstrčení všeho, co nesouhlasí s 
tím, co chce vědomá část, je způsob, jak dosáhnout souladu. 
Výsledkem bylo, že většina lidí má pouze část 



se s nimi vědomě setkávají. Protože tato popření jsou součástí já, 
snaží se vrátit. Když se některým částem já nedostává přijetí, nadále 
usilují o přístup k vědomému uvědomění tím, že kreslí opakující se 
vzory, které odrážejí jejich přítomnost. Protože popření kreslí svůj 
vlastní odraz, mohou popírající části kreslit zkušenosti, které nejsou 
tím, co si vědomá část myslela, že vytváří. Vaše popírání může být 
natolik rozsáhlé a pohřbené, že podkopává právě to, co chce vaše 
vědomá část nakreslit. Na těchto místech se místo Mého milujícího 
Světla objevuje odsudek. Mnohá z těchto popření se nacházejí v tom, 
čemu se říká podvědomí, a abyste se mohli uzdravit, potřebujete 
vědět, co dělají. 

 
Způsob, jak uzdravit sebe i Zemi, spočívá v tom, že v sobě ukončíte 
popírání, abyste se vyrovnali s tím, co je pro vás a pro Zemi 
uzdravení. Jestliže mě například část z vás žádá, abych vás a Zemi 
uzdravil, a vy držíte v popření část, která zuří, že věci jsou takové, 
jaké jsou, a že jsem to ještě neudělal, tato popírající část není vnímavá 
k Mé pomoci, protože nevěří, že ji poskytuji. Nemohu uzdravit vaši 
část, pokud to znamená, že vás odvedu od jiných vašich částí, které se 
drží svého popírání. Nemohu vás zachránit tím, že vás zvednu od 
nějaké vaší části, protože musíte převzít odpovědnost za celé své já. 
Když je u vás přítomno popírání, uzdravení často přichází v podobě 
zkušeností, které vám pomohou rozpoznat vaše popírání. Musíte se na 
tom podílet, jak jen to jde. Pokud je toho na vás opravdu příliš, 
můžete se dočasně zvednout, ale později stejně budete muset převzít 
odpovědnost za to, co jste nevyléčili. Proto vás povzbuzuji, abyste se 
uzdravili, jak jen to půjde, hned teď. Pokud cítíte, že vás to zatěžuje, 
nechte tento hněv vyplout na povrch a vyjadřujte ho, dokud s ním 
nebudete schopni přejít na místo hlubšího porozumění. 

 
Protože k uzdravení musí dojít, dostává každý to, co potřebuje. Když 
jste měli neshody se svými částmi a místo toho, abyste našli soulad, 
jim byla odepřena účast se zbytkem vás, může se zdát, že nechtějí 
stejné věci jako vy. Pak nelze jedné části odpovědět, aniž by se jiná 
část cítila popřena. Proto si tolik lidí myslí, že nedostávají to, co 
chtějí, ale dostávají to, co potřebují, ať už je to jakkoli. 



vzhled. Jelikož se popírání snaží získat přijetí a sladění tím, že se 
dostává do vašeho vědomí, čím více se lidé snažili popírání držet 
stranou, tím silnější byl odraz. Skutečnost je taková, že když dojde k 
zarovnání, nejprve se záměrem uzdravit se a poté s vaším plným já, 
to, co chcete, a to, co potřebujete, je totéž. 

 
Chcete-li uzdravit Zemi, musíte nejprve uzdravit sami sebe. Když 
ukončíte své popírání, můžete mi říci vše, co se vám líbí a nelíbí na 
realitě, ve které žijete, a také to, jak byste chtěli, aby vaše realita 
vypadala. To může objasnit vaše sladění s vaším pravým místem a je 
to důležité také proto, že to dává vašim uzdravujícím se částem 
obnovenou vizi, která je povzbudí, a příležitost vyjádřit pochybnosti a 
obavy, zda je toto uzdravení možné, či nikoli. 

 
I zde se objevilo popření Já. Tolik lidí uvěřilo, že jsem spíše Bůh, za 
kterého mě považují, než Bůh, kterým jsem, že často omezili Mou 
pomoc na způsoby, jakými si Mou pomoc dokázali představit. Velmi 
často je pomoc ode Mne přímo tady a lidé ji nepoznali. Velmi často 
jsem přímo zde a lidé Mě nepoznali. Máte moc omezit Mou 
Přítomnost ve svém životě, ale nemáte moc omezit Mne. Vedle 
sladění svého vlastního ducha a vůle se musíte sladit se Mnou. Abyste 
toho dosáhli, musíte se zbavit všech soudů o tom, co jsem a co 
nejsem. Všechny emoce, které tyto soudy posilovaly, musí také 
vyplout na povrch, aby se mohly změnit. Až budete skutečně cítit, že 
jsem milující Bůh, budete také schopni cítit, co je milující a co ne. 

 
Správné používání vůle nabízí možnost dosáhnout více a také 
možnost naučit se znovu přicházet a odcházet z fyzické úrovně, aniž 
by bylo nutné používat přístup zrození/smrti. To může umožnit Duchu 
opustit Zemi s celým svým já, a ne pouze s méně hustými úrovněmi 
vibrací, a ulevit lidem od velké části zármutku z odloučení, když 
zemře milovaná osoba. Toto sladění je nezbytné, protože fyzická část 
každého člověka je stejně tak součástí Ducha jako kterákoli jiná část. 
Tělo je božským projevem Ducha, Vůle a Srdce, a je tedy čtvrtým 
aspektem Mého Světla. 



 
 

Až se takto sladíte, budete mě moci požádat o pomoc pro sebe i pro 
Zemi a budete vědět, že jsem. Budete Mě moci požádat o hlubší 
porozumění a o pomoc, abych vám pomohl pochopit potřeby všeho na 
Zemi. Budete Mě moci požádat, abych obnovil Zemi v její plné kráse, 
čistotě a snadnosti života. Budete Mě moci slyšet a vidět, jak na ní 
působím. Budete schopni rozpoznat, kdy skrze lidi kolem vás mluvím 
a kdy ne. Když se sladíte, budete mít shodu v tom, co chcete. Tato 
shoda umožňuje, aby se to stalo, protože nic ve vašem energetickém 
poli není v rozporu s vaším přáním a vaše přání to k vám přitahuje. 
Když je touha sladěná s Duchem, není problém mít touhu svého 
srdce. 

 
Duch musí inspirovat a vést, vůle musí reagovat a jejich vyvážená 
souhra musí vybírat. Svobodná a plná odezva Vůle však většinou 
chyběla a já jsem viděl, že vůle neodpovídá kvůli popírání. Vyčištění 
tohoto popírání umožní, aby se objevily pravé pocity, a pravé pocity 
mi pak mohou říci, jak byste chtěli, aby vaše realita vypadala. 

 
Nechci nic popírat a nebudu, ale vy máte moc popřít sami sebe. 
Nabízím vám tyto informace jako příležitost ukončit své popírání, 
abyste mohli rozpoznat, přijmout a pocítit vděčnost za to, co je vám 
dáno. Toto uznání musí být ve všech vašich částech, nejen v té, která 
Mi chce říct, že už to víte. 

 
Uzdravení Země je něco, co přichází spolu s uzdravením sebe sama 
více, než si možná dokážete předem uvědomit. Pokud jste ochotni 
vydat se cestou, která vede k vašemu vlastnímu uzdravení, stačí začít 
tam, kde jste, a nechat ji rozvinout. Můžete mi říci vše, co máte ve 
svém vědomí, a vše, co chcete mít. Zatímco se to děje, můžete cítit, 
jak se k vám přibližuji, jak se otevíráte, abyste přijali Mé milující 
Světlo. 



 
 
 
 
 
 
 
 

  KROKY K UZDRAVENÍ A ÚPLNÉMU ZOTAVENÍ   
 
Je důležité ctít vývoj, který vychází z vaší vlastní vůle, nicméně bych 
také rád, abyste věděli, že nemůžete projít celou cestu k vlastnímu 
uzdravení, pokud nerozumíte své vlastní Původní příčině. Necháte-li 
svůj proces takto rozvinout, pomůže vám to pochopit, jak příčiny 
ovlivnily vše, co se od té doby událo, a umožní vám to vyčistit věci u 
jejich zdroje. Pohyb vůle bez přispění Mého Světla o Původní příčině 
vám může předložit některé věci, kterým nerozumíte. Pokud pohybu 
dovolíte, můžete získat pochopení, ale musíte být otevření 
informacím, které nezapadají do ničeho, co jste si dosud uvědomovali. 

 
Mnoho věcí se ztratilo v "podvědomí" a je třeba je nyní přivést do 
vědomí a pochopit. 

 
Pro většinu lidí je to bez pomoci, kterou jim nyní poskytuji, nemožné, 
ačkoli někteří lidé ke Mně chovají hluboké city, které je přimějí, aby 
to zkusili sami. Když se tyto věci ztracené v "podvědomí" začnou 
vynořovat, vyplaví se na povrch a ukáží vám odsudky vůči nim, které 
způsobily, že byly zatlačeny dolů a mimo vaše vědomí. Jsou to jen 
soudy, a ne vše, co se týká reality vašich původních zkušeností. 

 
K takovému hlubokému pohybu ve vaší Vůli nemusí zpočátku dojít, 
ale když k němu dojde, musí to být o samotě nebo v přítomnosti 
jiných lidí, kterým důvěřujete. Vyjádření těch částí vaší Vůle, které 
byly silně zatíženy pocity viny, by se nemělo odehrávat v přítomnosti 
druhých, kteří tomu nerozumějí a kteří by mohli převzít roli jednání, v 
němž vy sami vynášíte soudy nad vyjádřením těchto emocí, například 
rozhodnutí, že jste blázni nebo nebezpeční. 



Někteří z vás, kteří jsou více polarizováni vůlí, mohou mít vzedmuté 
emoce jako způsob, jakým vaše vůle začíná tento proces. 

 
Dalším způsobem, jak začít, je uvědomit si vlastní odmítání. Způsob, 
jak to udělat, je přijmout každý pocit a myšlenku, které byste jinak 
odstrčili nebo ignorovali. Tím, že se do nich ponoříte, místo abyste se 
od nich odvraceli, můžete v nich získat potřebné porozumění. 

 
Chci upozornit na to, že přemlouvání sebe sama, že to musíte udělat, 
může být formou "pozitivního" myšlení. "Pozitivní" myšlení je 
založeno na popírání, když podporuje zaměření pouze na část sebe 
sama. Část vašeho já se zlepšuje a sílí a ostatní části slábnou a jsou 
popírány. To je důvod, proč má tolik lidí pocit, že museli používat 
opakované afirmace, disciplínu, kontrolu a další prostředky nátlaku na 
sebe sama, aby udrželi stranou to, co označili za "negativní". To, co 
zde bylo popíráno, je strach z negativity, jako by způsobovala 
problémy, a ne na ně poukazovala. 

 
Tyto popírané nebo odsuzované aspekty já mají co učit a potřebují 
přijetí. 

 
Jakmile si začnete všímat svých odmítnutí, dalším krokem je získat 
tyto odmítané části sebe sama zpět. Přitom nesmíte mít pocit, že jde 
jen o mentální cvičení. Kromě uvolnění úsudku je zapotřebí i pohyb ve 
vašich emocích, aby se otevřel prostor pro to, aby tyto popírané části 
měly u vás místo. Svoboda emocionálního vyjádření jako zvuků v 
kombinaci s uvolněním soudů, které se v nich držely, může umožnit 
této podstatě pohyb a změnu, ale není to metoda, kterou lze aplikovat. 
Je třeba ji procítit. Tyto části se s vámi mohou integrovat a být 
užitečným doplňkem, pokud jim poskytnete pochopení a přijetí, které 
potřebují. Jakmile vůle pocítí, že je schopna vystoupit s drženým 
nábojem, může se někdy chtít hnát kupředu. Zjistíte také, že když se 
zadržený náboj ve Vůli cítí přijatý a byl schopen tento zadržený náboj 
vyjádřit, nebude cítit potřebu tolik tlačit dopředu. 

 
První reakce mohou být obvyklé, podmíněné reakce vycházející z 
podvědomí. I když vám racionální mysl říká. 



neexistuje žádný skutečný důvod, proč reagujete tak, jak reagujete, lze 
vaše reakce prozkoumat a najít cesty do vašeho podvědomí. Získání 
porozumění může umožnit posunout reakce, které chcete změnit, 
místo abyste je museli popírat a kontrolovat. Vaší první reakcí může 
být také intuice. 

 
Zvýšení vašeho naladění na sebe sama vám umožní poznat rozdíl. 

 
Když se tímto způsobem dostáváte do kontaktu s více částmi sebe 
sama, můžete zjistit, že některé věci prostě necítíte jako svou součást. 
Může to být kritický hlas, nutkání k činům, které vám nepřipadají 
správné, nebo něco jiného. Kritickým hlasům se můžete věnovat a říci 
jim, aby dávaly dobré rady, nikoli kritiku. Přímé vyjádření emocí v 
podobě zvuků může nahradit nutkání k činům. Pokud máte pocit, že 
to může být vaše součást, ale velmi znechucená svým stavem 
popírání, musíte ji ošetřit, aby se uzdravila, jakýmkoli způsobem 
můžete. Pokud však cítíte, že nemůžete najít žádný způsob, jak s 
těmito problémy dosáhnout požadovaného posunu nebo se s tím 
smířit jako se svou součástí, můžete Mě požádat, abych to uvedl na 
správné místo. Pak to nechte jít a Já to udělám za vás. 

 
Pokud je vaším záměrem osvobodit vůli, bude proces správného 
používání vůle ve vašem životě probíhat poměrně dlouho, dokud se 
svobodná vůle neintegruje natolik, že se stane vaším přirozeným 
sebepřijetím a spontánností. Pokud máte pocit, že nemůžete najít 
všechna svá popření, můžete nechat vnější realitu, aby vám je 
ukázala. To je něco, co bylo zdrojem mnoha zmatků, ale pociťování 
to urovná. Když se podíváte na vnější realitu, můžete nechat vyvstat 
všechny své pocity ohledně toho, co se děje ve světě kolem vás. 
Vyjádřete je nejprve sami se sebou a zjistěte, jaké skutečně jsou. 
Zjistěte, zda můžete udělat něco, co byste také cítili, že byste chtěli 
udělat, abyste situaci posunuli. Pak si dovolte to udělat nebo si to 
představte. 

 
Netlačte se do žádné akce, dokud se necítíte připraveni. Začněte s 
něčím jednoduchým, co cítíte, že zvládnete. Můžete například začít 
tím, že někomu, kdo s vámi mluví déle, než chcete poslouchat, 
řeknete, že chcete rozhovor ukončit. 



Až budete mít pocit, že by to mělo skončit, řekněte jim to vlastními 
slovy a hned a nevymlouvejte se na to, že jste to ukončili. Snažte se to 
udělat dříve, než se ozve nepozorovaný hněv a dá tomu ránu. 

 
Ani něco tak jednoduchého se v mnoha kruzích nepovažuje za slušné. 
Chci poukázat na to, že i když jsou někdy stále ještě nezbytné, 
vychování je založeno na popírání a pocitu viny. Vyladěná vůle je 
přirozeně ohleduplná a přiměřená. 

 
Mnoho lidí má však narušené vyjadřovací centrum v důsledku 
dlouhodobého popírání a nemusí být schopni mluvit nebo jednat tak, 
jak by si skutečně přáli. Pokud potřebujete vyjádřit více emocí, než 
budete moci podniknout nějaké kroky nebo najít správná slova, 
dovolte si to. Všímejte si všeho, co cítíte, a dovolte těmto pocitům, 
aby měly svůj výraz. Všimněte si, že se možná cítíte provinile. Pocit 
viny je formou strachu, že to, jak se cítíte, není v pořádku, a tento 
strach potřebuje prostor, aby se mohl přesunout. 

 
Naladění svobodné vůle má citlivost, která nevyžaduje žádná pravidla 
slušného chování, protože přiměřenost lze vycítit. Odmítání jeden 
druhého ve prospěch vnějších postupů je v současné době rozšířené a 
možná už pro vás není vhodným způsobem. Pokud vaše okolí 
nepřijímá žádné vaše snahy o posun směrem k větší upřímnosti a 
menšímu popírání, ujistěte se, že si tyto soudy stále nevedete proti 
sobě. Pokud se vám okolí stále neotevírá, aby vás zde přijalo, můžete 
se pokusit vyhledat lidi, kteří jsou v těchto směrech otevřenější. 

 
Strach, který u lidí kolem tohoto tématu vidím, spočívá v tom, že 
takové chování je sobecké, a když to posunete ještě dál, že se 
společnost vrátí k barbarskému chaosu, pokud budou lidé dělat jen to, 
co chtějí. Chci vám říct: Všechny tyto obavy vycházejí z popírání, 
které vyplynulo z nepochopení svobodné vůle. Pokud si lidé svá 
popření vyjasní, pravé city se budou chovat přiměřeně. Můžete to 
zjistit tím, že si to vyzkoušíte. 

 
Pokud neděláte to, co chcete, není správné, abyste to dělali. To, co 
chcete dělat, je však široce založený pocit. Pokud 



jsou věci, které se vám na tom, co děláte, nelíbí, existuje několik 
způsobů, jak si to pomoci zpracovat. 

 
Abyste si pomohli při rozhodování, co chcete dělat, můžete se obrátit 
proti něčemu, co vás mate. Pokud by vám nebylo příjemné být 
příjemcem toho, co děláte, pak to nedělejte. 

 
Chcete například, aby vás někdo poslouchal, i když nechce? Obrácení 
stolů vám může pomoci ujasnit si svůj záměr a směr. Pokud například 
chcete ukončit rozhovor nebo dokonce vztah a zároveň se obáváte 
reakce druhé osoby, tím, že si vytvoříte prostor pro soukromé 
vyjádření všech emocí, které s tím nejsou v souladu, můžete zjistit, že 
jste dosáhli toho, že jste schopni mluvit jasněji. 

 
Začněte s jednoduššími věcmi a pokračujte dál, což bude proces 
znovuzískávání sebe sama, a tím i své osobní síly. Moc je v 
současnosti na Zemi mnohými odsuzována. Když byla osobní síla 
popřena, druzí vám odrážejí vaše odsudky proti síle. Nestvořil jsem 
duchy proto, aby se navzájem přemáhali, ale vy můžete být 
přemáháni, pokud jste se vzdali části své vlastní moci, aby se zdálo, 
že ostatní mají více. Osobní moc je v současné době na Zemi vážně 
nevyvážená. Nerovnováha moci se krok za krokem zvětšovala a je 
třeba, abyste si svou osobní sílu postupně navrátili. 

 
Ti, kdo měli zájem na ovládnutí druhých, dokázali zvýšit svou moc 
tím, že využili moci, které se druzí vzdali. Použití síly k zastrašení 
druhých, aby se vzdali své moci, bylo přímým a strašlivým odrazem 
odsudků proti osobní moci. Byla to mocná iluze, která zvyšovala moc 
tím, že snižovala moc druhých. Jedná se o staré vzorce sebepopírání, 
které je třeba nyní vyléčit. Trvají na Zemi tak dlouho, že mnozí lidé 
už nevěří, že mají moc nad svým vlastním životem. Obecně se zrození 
na smrt stalo regulovaným. Zamyslete se nad tím, co všechno jste 
věřili, že musíte udělat, jen abyste mohli dál žít na Zemi. Tak to být 
nemá. 



Vše na Zemi má být svobodné, bohaté a pohostinné. Nikdo nemá 
dělat nic, co nechce, aby měl jídlo a střechu nad hlavou. I když 
některé náboženské nauky tvrdí, že jsem to změnil tak, aby člověk 
musel na všechno pracovat, neudělal jsem to. Změnil to člověk sám. 
Pouze jsem ho informoval o tom, co způsobil svým vlastním 
nepochopením. Nyní, pokud máte dost nedorozumění a skutečností, 
které je odrážejí, můžete osvobodit svou Vůli, uvolnit všechny soudy, 
které jste drželi, a krok za krokem obnovit své plné já. 

 
Proces ukončení popírání a obnovení plného vědomí a osobní síly 
není jednoduchý, ale není pro vás ani příliš těžký. V porovnání s tím, 
jak dlouho tyto problémy trvají, k tomu může dojít poměrně rychle, 
pokud se tomu opravdu věnujete. První věc, které si můžete všimnout, 
jakmile začnete uvolňovat své emoční blokády, je větší uvolněnost 
vůči sobě samým. Pak možná začnete cítit věci, o kterých jste neměli 
tušení, že je cítíte. Mohou se objevit pocity ze vzdálené minulosti 
nebo z jiných životů, které potřebují přijmout, vyjádřit a vyřešit. 

 
Může se stát, že se u vás spustí vnější události. Dovolte, aby se to 
stalo také. Váš sluch, cítění a vidění se mohou rozšířit a poskytnout 
vám více informací, než jste si uvědomovali předtím. Vzhled vašeho 
těla se může začít měnit. 

 
Všechny tyto změny budou zpočátku postupné a budou se zrychlovat, 
jakmile je budete schopni zvládnout. Je důležité si všimnout, co jste 
vy sami drželi, co nedovolilo změnu, zejména k lepšímu. Pokud vás 
někdo ve vašem okolí popírá, podívejte se na to. Může to být odraz 
popírání, které jste u sebe nepoznali. Pokud vám například někdo říká, 
že se chováte jako dítě nebo že na této cestě nevidí žádné uzdravení, 
můžete si pomoci tím, že zjistíte, co ve vás cítí, že jeho tvrzení mohou 
být pravdivá. 

 
Vaše cesta k tomu může vést přes vyvolané emoce. Pokud chcete, 
můžete mě požádat a také svého vlastního Ducha, aby vám s tím vším 
pomohl. Budete moci přijímat přímé vedení, jakmile budete schopni 
je přijmout. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZASTRAŠUJÍCÍ FORMA  
 
Forma mnohé na Zemi zastrašovala, protože jí nerozuměli. Když se 
rozhlédnete kolem sebe, zdá se, že je celý svět plný zastrašující 
formy, která jako by nad vámi měla moc a říkala vám, jak máte žít, co 
máte dělat, a dokonce i to, jak máte myslet a cítit. Mohl bych zde 
udělat dlouhý seznam, ale uvedu jen oblasti, které převážily nad 
svobodnou vůlí téměř každého člověka a měly moc vynutit si její 
dodržování. 

 
Zákony, pravidla a nařízení nejsou ve společnosti svobodné vůle 
nutné a ve společnosti, která podporuje svobodnou vůli, nejsou platné, 
pokud nemají za cíl chránit lidi před tím, aby je někdo ovládal, ať už 
je to kdokoli. Mnoho zákonů, které se zdály být na počátku tímto 
způsobem, se kvůli způsobům, jakými byly uplatňovány, staly 
vězeňskými. Zákony by skutečně měly být pokyny k zachování bodů 
rovnováhy ve společnosti. Vymáhání zákonů je další zastrašující 
formou. Společnost bude existovat i bez prosazování zákonů, pokud 
bude platná. Povinné vzdělání se stalo pro některé další zastrašující 
formou, stejně jako nutnost mít formální vzdělání, abyste byli 
považováni za "kvalifikované", a pak také muset platit náklady na něj 
nebo si nechat zavřít vrozené znalosti. Tlak rodiny může být další 
zastrašující formou a pro mnohé je prvním místem, kde začít chápat 
přítomnost zastrašující formy ve svém životě. 

 
Další zastrašující formou je myšlenka vlastnictví půdy a státních 
hranic. Další zastrašující formou je přesvědčení, že si člověk musí 
celý život něco kupovat nebo platit nájem, aby měl kde bydlet. 



Země. K tomu se přidává myšlenka, že musíte mít práci, abyste ji 
zaplatili, a také věčně platit daně. Další zastrašující formou, kterou je 
třeba zmínit, je často opakované napomenutí, že vám nikdo nic 
nedluží, ale mezitím vy dlužíte pořád. 

 
Průmysl je další zastrašující formou. Představa, že k výrobě věcí 
potřebných v každodenním životě jsou zapotřebí velké společnosti, je 
zastrašující formou, která byla sama o sobě vyrobena. V souvislosti s 
tím mě zajímá, kolik kusů plastu lidé vymění za peníze, aniž by si 
uvědomili, že za své peníze a svou práci nedostanou nic skutečného. 
Místo toho, aby po sobě zanechali odkaz krásné a trvalé kreativity, 
který by se dal předávat, je současným odkazem znehodnocení a 
zbytkové škodliviny. 

 
Zřízení armády v každém národě je další zastrašující formou, která 
přesvědčila mnoho lidí o její nezbytnosti a moci. Průmysl a armáda se 
tváří, jako by očekávaly, že lidé budou na Zemi žít i nadále, a přitom 
se k Zemi chovají jako k něčemu, co hodlají v blízké budoucnosti 
zlikvidovat. Já to však nedovolím. Místo toho je odstraníme a 
postavíme na jejich správné místo. 

 
Forma je odrazem vědomí, které je v ní obsaženo. Kyselé deště a další 
chemické látky znečišťující životní prostředí, stejně jako radioaktivita, 
odrážejí popíraná přání smrti, která si mnozí lidé na Zemi přejí vůči 
sobě samým i vůči Stvoření. Způsob, jakým se se Zemí zacházelo, 
způsobil, že se tyto zastrašující formy jeví jako velmi ohromující a 
zároveň nezměnitelné. Jedna zastrašující forma byla zesílena další a 
další a podpořena dalšími zastrašujícími formami a vytvořila masivní 
fasádu zastrašující formy. Tyto zastrašující formy jsou dočasnou 
realitou, a přesto se staly tak výraznými a tak navrstvenými s tolika 
podmínkami, že je mnoho lidí nebylo schopno rozpoznat jako 
falešnou realitu, která je založena na popírání. 

 
Je to právě popírání, které všechny tyto zastrašující formy umožnilo, 
posílilo a také učinilo nezbytnými. 



Zastrašující forma podporuje zdání strnulosti, která není individuálně 
citlivá, ale vnucuje všem lidem určitou formu. I když protesty přinesly 
mnoho pokusů o vytvoření pravidel, která mají platit pro různé 
skupiny lidí, stále se jedná o externí agendu, kterou stanovují lidé, 
kteří nejsou přítomni v daném okamžiku. Byla externalizována na 
vnější autoritu, která si udělila moc nad vámi a tím, co se děje ve 
vašem životě. Není to člověk, který cítí druhého člověka a rozhoduje 
se, jak mu může pomoci. Je ritualizovaná a zbavená subjektivity, což 
je forma popření vůle. 

 
Je zde mnoho soudů proti sobě samému. Jedním z výrazných příkladů 
je: Nemohu si věřit, že zvládnu svůj život. 

 
Uvolnění tohoto úsudku neznamená, že musíte všechno vědět sami. 
Nechat si od vnějšího hlasu "autority" říkat, co máte dělat, je něco 
jiného než hledat užitečné rady a dospět k rozhodnutí, jak postupovat. 

 
Náboženství jsou další zastrašující formou, která dala lidem pravidla a 
řekla jim, aby se vzdali své vůle ve prospěch Mé vůle. 

 
Náboženství pak prosazovala svůj vlastní názor a nazývala ho Moje 
vůle. V ní Mě není možné najít, protože většinou je v ní přítomna 
vina, která byla vydávána za lásku. Náboženství dala formu něčemu, 
co jsem řekl nebo udělal v minulosti, jako by to bylo to, co je správné 
i pro každou podobnou situaci, která se od té doby vyskytla. Někdy to 
platí a někdy ne. 

 
Předávání těchto nauk, jako by to byly univerzální zákony, které mají 
zůstat navždy nezměněny, neotevírá vnímavost pro změnu a vývoj 
živého Boha, kterým jsem já. Například výklady Písma, že člověk 
nesmí vysypat své sémě na zem, vedly k další fragmentaci, ztrátě 
svobod, nárůstu regulací a ztrátě práva Země na obnovující, vyživující 
a povznášející, divoká a svobodná místa. 

 
Kvalita života je to, kvůli čemu stojí za to žít. Když mají rodiče děti, 
které si plně nepřejí, je to pro ně vyčerpávající, 



a vůle popření zapojen vyústil v roztříštěnosti, která je nyní většina 
lidí. Nedostatek volného pohybu ve Vůli dává vzniknout všem těmto 
formám, které se staly tak zastrašujícími, ale to, že to říkám, 
neznamená, že prosazuji změnu pro změnu nebo popírací vzorce 
prosazování změn pro zvýšení prodeje nebo jako rozptýlení od nudy. 

 
Na Zemi slyším stížnost: Když se uzdravím, musím stále žít na Zemi, 
a čím jsem citlivější, tím hůře se mi zvládá to, co se děje. Chci vás zde 
uklidnit. Všechno, o co se dosud na Zemi pokoušeli, mělo v sobě 
přítomné popření. 

 
Při obnově ztracené citlivosti ji chraňte jakýmkoli způsobem, který 
považujete za potřebný, ale dejte jí také emocionální výraz, abyste 
neopakovali své původní vzorce popírání. Tím, že pohnete s čímkoli, 
co můžete, můžete ukončit své vlastní popírání. Ukončení vlastního 
popírání ovlivní vše kolem vás, ale kvůli způsobu, jakým bylo toto 
popírání zavedeno, mohou věci vypadat a cítit se hůře, než se zlepší. 

 
Nechci vám nyní říkat více o tom, jak to bude později, protože fixace 
na obrazy podle úrovně porozumění, kterou máte nyní, vám může 
zabránit v dosažení potřebného pohybu. To, co nyní potřebujete vědět, 
je, že vina, neláska a popírání byly na Zemi přítomny více než Mé 
milující Světlo. Mnoho popírání Vůle bylo založeno na přesvědčení, 
že jednat z pocitu viny a sebezapření znamená být milující vůči 
druhým. To znamenalo, že Vůli nebylo dovoleno pohybovat se mnoha 
způsoby, kterými se chce a potřebuje pohybovat. 

 
Došlo zde k odsudku, že vůle není milující, zatímco ve skutečnosti je 
to vina, která není milující. Láska se nesnaží o sebepopření. 

 
Zastrašující forma na Zemi je odrazem popírání a viny. 

 
Ať už mému světlu v této věci rozumíte, nebo ne, pokud dovolíte 
pohyb ve své vůli, můžete pochopení získat, jak budete postupovat, 
nicméně přítomnost popírání a viny na Zemi ještě není. 



chtěla toto hnutí povolit, protože proti němu vedla soudní řízení. 
Abyste dosáhli potřebných změn v zastrašující podobě kolem vás, 
která vám říkala, že nemůžete dělat a říkat, co chcete, musíte nejprve 
vyléčit tuto ztracenou Vůli v sobě. 

 
Tato opatrnost je pro vás nezbytná, alespoň dokud nebudete vědět 
více o tom, co děláte. Forma zastrašuje pouze ty, nad kterými má 
moc. Pohyb v sobě vám ukáže, jak jste tyto zastrašující formy 
posilovali svým vlastním sebezapřením. Proto zde berte vážně Mou 
opatrnost. 

 
Pokrok navenek pro vás nebude úspěšný, pokud jste nejprve 
neprovedli vnitřní pohyb. Pokud se setkáte s něčím, co vám připadá 
jako neproniknutelný odpor, ustupte a zpracujte vše, co bylo spuštěno. 
Později to můžete zkusit znovu. 

 
To, co se nyní děje na Zemi, vám může pomoci rozpoznat vaše vlastní 
popírání. Nejsnadněji to uděláte, když se nejprve oddáte svým 
emocím a analyzovat je budete až později. Buďte si jisti, že se vám 
nic nestane, pokud to nebude nutné k tomu, aby vám to pomohlo 
očistit vaše vlastní popírání. Uzdravení je to, co mám pro Zemi právě 
teď na mysli, i když, pokud nedokážete rozpoznat proces uzdravení, 
můžete si myslet, že je to soudný den. 

 
Cítím, jak vůle na Zemi volají po uvolnění své bolesti, a já jim 
odpovídám. Máte-li záměr a projevíte-li svůj záměr tím, že tento 
proces skutečně provedete, musí se vám uzdravení sebe sama podařit, 
ať už bude mít jakoukoli podobu. Přitom musíte ve velké míře 
důvěřovat svým pocitům. Přijměte vše, co vám vaše pocity nabízejí, a 
věřte, že vaše Vůle má postupný vývoj. Místo toho, abyste se snažili 
řídit, usměrňovat, tlačit na ně nebo je nutit; dovolte jim to. Snažte se 
neposuzovat své pocity více, než jste již učinili. Uvolněte všechny 
soudy, které jste vůči sobě drželi a které můžete. 

 
Léčení v celém smyslu uzdraví vše ve vás a úplné uzdravení sebe 
sama bude mít transformační účinek na vaši realitu. 



Tím nechci říci, že na konci dlouhého boje je naděje. Mám na mysli, 
že se to může stát hned. Nemusíte hned uzdravit vše, co je v dohledu. 
Stačí, když najdete svá vlastní popření, přijmete je a budete mít v 
úmyslu je co nejdříve vyléčit. Pokud jste byli přesvědčeni, že magie je 
podvod nebo že je zlá a není mou součástí, zkuste jen to, co jsem zde 
předložil, a uvidíte, co se stane na Zemi. 

 
Nebudu teď říkat víc, jen to, že jsem dokončil výuku této knihy a vím, 
že to zvládnete. Rozhodl jsem se nejít do hloubky v žádné oblasti, 
protože vidím, kolik lidí už část těchto informací má, a také kolik lidí 
ještě není připraveno na víc. Spojení jednotlivých částí dohromady je 
zde mým cílem. Přitom jsem potřeboval poukázat na to, co dosud 
drželo jednotlivé části oddělené od sebe. Při léčení sebe sama se 
pozorně podívejte na vše, co vás oddělovalo od vašeho plného já a od 
ostatních. Zde se drží emocionální blokády a staré soudy a zde se 
skrývá popírání. Jsou to díry v energetickém poli, které je třeba zacelit 
a které lze vyléčit bez jizev, pokud jsou vyléčeny úplně. 

 
Už jsem viděl, že se Země musí uzdravit. Už jsem viděl, že Země se 
může uzdravit hned. Už jsem viděl, že mnoho lidí na Zemi se nyní 
musí uzdravit, a viděl jsem, že mnoho lidí se nyní může uzdravit. 
Slyším volání od mnoha lidí, kteří chtějí slyšet přímo ode mne, a 
skutečně mluvím k mnoha lidem na Zemi. Lidé ode Mne slyší to, co 
jsou připraveni přijmout. Mnozí lidé, kteří Mě slyší, si neuvědomují, 
že k nim mluvím Já. Jiní ode Mne chtěli slyšet a mysleli si, že ode 
Mne slyší, i když tomu tak nebylo. Otázkou je, jak rozlišit Mé 
Milující Světlo od jiných hlasů. Musíte znát svůj vlastní záměr a své 
srdce. Čím více si ujasníte svou vlastní Vůli, tím více lze pocítit, zda 
je to Má provázející přítomnost, nebo ne. Můžete si pomoci tím, že 
zde budete postupovat pomalu a vcítíte se do toho. 

 
Jsem všechno a jsem na všech místech v té či oné podobě. 



Miluji všechny své duchy a chci jim dát vše, co chtějí a potřebují. 
Pokud se v této podobě necítím dobře, pak to pro vás v tuto chvíli 
není ta správná podoba. Pokud ke Mně potřebujete mít jiný vztah, 
najdete podobu, kterou potřebujete. Neodsuzuji zde nikoho ani nic 
neodmítám. Jen vás uvedu na místo, kde Mě můžete přijmout 
způsobem, jakým Mě chcete přijmout. Mám zde na mysli pouze 
uzdravení a chci, abyste věděli, že v příštích letech je zcela možné 
uzdravit Zemi. Udělám to a vy Mi můžete pomoci tím, že uzdravíte co 
nejvíce ze sebe. Pomůžu každému, kdo potřebuje Mou pomoc, 
jakýmkoli způsobem, kterým Mě může přijmout, pokud bude 
požádán, abych byl přítomen. 

 
Čím více se otevřete sami sobě a čím více ze sebe přijmete do své 
vlastní lásky, tím více se Mi můžete otevřít a zvýšit své vlastní světlo 
na Zemi. Země má Mou neomezenou lásku, a čím více se Mi otevřete, 
tím více Mého světla bude ve vás i na Zemi přibývat. Nyní končím 
jedním ze Svých oblíbených zakončení. 

 
Amen 
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