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ÚVOD 
 
 
Kdyby byl kdykoli dříve znám způsob, jak pochopit a uzdravit, což v tomto 
případě znamená změnit, původní vtisky, které byly vloženy do prvotních 
zkušeností na samém počátku Stvoření, ještě předtím, než existoval čas, 
relativita nebo vědomí, jimiž by bylo možné tyto věci měřit, byl by proces 
uzdravení v některých ohledech mnohem kratší a snazší než nyní. 

 
Po tolika dlouhých eónech podmíněnosti z opakovaných zkušeností 
řízených imprintingem se zdá, že léčit to je ohromující, ale z jiných 
hledisek a z jiných perspektiv muselo být těchto mnoho vrstev 
podmíněnosti v nesčetných vzorcích, které zde byly schopny prezentovat, 
nezbytných k tomu, aby se určité aspekty vědomí cítily připraveny nejen na 
to, aby se na to podívaly, ale aby pochopily nejen to, že tento imprinting 
musí být vyléčen, ale také to, jak ho vyléčit. Je to proto, že imprinting nebyl 
rozpoznán jako přítomnost, kterou měl ve všem a ve způsobu chování, ani 
nebyl viděn takový, jaký je. O imprintingu se nevědělo, že má přítomnost, 
kterou měl, ani se nevědělo, jak byl zaveden. Je to hlavně proto, že se vše 
odehrávalo v době, kdy bylo vědomí ještě na úrovni podvědomí, a protože 
nikdy nebylo umožněno, aby byl most vybudován v plynulém postupu 
kroků od podvědomí k vědomí bez přerušení spojení, které by způsobilo 
mezery nebo prázdná místa. 

 
Na to vše je třeba se nyní podívat, stejně jako na roli, kterou změna formy 
sehrála při komplikování a zastírání role vtisku, proč nebylo možné učinit 
kroky v evoluci, které je třeba učinit a které alespoň někteří chtěli učinit, ale 
které také musí být učiněny, pokud má dojít k přežití v nějaké formě, která 
umožní lidem pokračovat v poznávání života, jak ho znají nyní. 

 
V jednom smyslu se tedy zdá, že je nyní tolik podmíněností, že je 
ohromující léčit problémy, a že by bylo mnohem snazší provést toto léčení 
dříve; a v jiném smyslu bylo zapotřebí tolika vzorců zkušeností, úsilí o 
změnu formy a vrstev podmíněností, abychom byli připraveni a schopni 
pochopit, jak je třeba problémy léčit. A tak je to 



nyní složitější, mnohotvárnější a obtížnější, ale také bohatší a plnější banka 
zkušeností, na kterou se lze odvolávat, odkazovat na ni a čerpat z ní. 

 
Protože se to na začátku zdálo stejně ohromující a nezvládnutelné jako 
nyní, je to všechno relativní, pokud jde o postoj mysli. To je místo, kde se 
mysl a Tělo původně spojily v mezeře, aby se zbavily Vůle, která původně, 
pokud šlo o Ně, jen komplikovala věci nepříjemnostmi, jimž se chtěly 
vyhnout, jako je například otázka, kolik bolesti je spojeno s tím, že trvá tak 
dlouho, než se vtisky najdou, uvidí a pochopí, čím jsou. 

 
Možná si myslíte, že Pangeu neznáte nebo si na ni ani nepamatujete. Možná 
si zatím vůbec nepamatujete žádné minulé životy, pokud víte, ale pokud 
opravdu dovolíte přímý pohyb jako emoce v emocích, které opravdu cítíte, 
ale normálně jim nedovolíte, aby se pohybovaly, a jejichž přítomnost, jak 
jste nyní, může být prchavá, možná nejprve jen zlomek vteřiny spojení, než 
jsou vyhnány, odsunuty nebo přeměněny v něco "přijatelnějšího", začnete 
vidět, jak se trhliny ve vaší přijaté a povolené realitě nebo dýze mohou najít 
a rozšířit v otvory nebo dveře do rozšiřující se reality, v níž je vidět, cítit a 
chápat více, a budete schopni, .... vidět, jak se obrazy, a dokonce i 
skutečnosti překrývají jedna přes druhou takovým způsobem, aby bylo 
zřejmé, že čas je vývoj, v němž ve skutečnosti neexistuje minulost, 
přítomnost ani budoucnost, protože vše je přítomnost, a přesto existuje 
minulost, přítomnost a budoucnost jako záležitost umístění zaměření místa, 
kde se právě nacházíte. 

 
Například muž na sebe ve vaší vizi vezme, možná jen na zlomek vteřiny, 
rysy satyra. Okamžitě z tohoto zážitku vyskočíte kvůli pocitům 
nepříjemnosti, které tam máte, a kdybyste tam zůstali dostatečně dlouho, 
zjistili byste, že je to strach, ve prospěch obvyklého pohodlnějšího a 
známějšího místa mysli, v němž celý zážitek znehodnotíte, možná dokonce 
nepozorovaně, v okamžiku, v němž si mysl může klást i otázky. 
Udělal to, nebo neudělal? Zbláznil jsem se? Mohu věřit svým vjemům? 

 
Místo toho, abychom se vrátili k zážitku, který byl pravděpodobně nanejvýš 
prchavý a o němž je mysl připravena říct, že se nedá obnovit, protože nebyl. 



skutečné, vy v tomtéž okamžiku téměř zcela nepozorované mentální 
aktivity celou věc zavrhnete a dovolíte mysli, aby ji znehodnotila tím, že 
vám dá "pochopit", že taková věc není možná, a proto se ve skutečnosti 
nestala. 

 
Problém je v tom, že mysl neměla dostatek zkušeností, s nimiž by získala 
skutečné pochopení, než vyskočila ze zkušenosti kvůli nepříjemným 
pocitům, které tam našla. Mezitím mysl vydávala svou interpretaci za pravé 
porozumění, místo aby měla dostatek pocitů k získání pravého porozumění. 

 
Jedná se o starý vtisk, kdy mysl udělala původní skok ze zkušeností a 
pocitů Vůle a znehodnotila je, takže most mezi všemi faktory nebyl plně 
vybudován, aby umožnil mysli získat všechny možné a nezbytné informace 
k pravdivému pochopení. 

 
Čas jako otázka místa soustředění ztratil svou platnost a význam u těch, 
kteří dovolili, aby se jejich realita stlačila pouze do "přítomnosti", aby se 
vyhnuli právě zmíněným nepříjemnostem, a je to také soustředění, jehož 
význam se ztrácí, když si všimnete, že bolest z minulosti je vždy přítomna v 
takzvané "přítomnosti" a "budoucnosti". 

 
V obou případech je to především proto, že nevíme, jak vyčistit staré 
bolesti, jejichž množství se vždy zdálo ohromující; ale čas také ztrácí svůj 
význam jako relativní body ve vývoji, kdy jsou staré bolesti vyčištěny do té 
míry, že umožňují, aby se staré zkušenosti staly znovu skutečnými, zatímco 
nové mohou být stále vytvářeny a prožívány. To bude uzdravený stav, 
kterého lidstvo, a ostatně ani Mé světlo (sic), nikdy předtím nedosáhlo, 
neboť jako Bůh jsem všude a součástí všeho, i když zatím jen ve stavu 
popření, a tak bolest byla vždy součástí Mé i vaší existence. 

 
Soustředění dokázalo vyvolat dojem, že se událost odehrává "nyní", nikoliv 
"tehdy", nebo že se odehrála "tehdy", nikoliv "nyní", jako by mezi nimi byl 
větší rozdíl, než jaký ve skutečnosti je, a který byl více dohodnutý než 
skutečný, a to dokonce do té míry, že k dosažení této "dohody" byl použit 
nátlak. Vzhledem k této "dohodě" byla změna formy v nejširší šíři použití 
slova hlavním směrem snahy o změnu zdejší zkušenosti. 



 

Změna formy byla v Nebesích velkou oblastí, na kterou se soustředilo 
léčení, spolu se zbavováním se pocitů ve Vůli, které byly zodpovědné za 
problémy s formou.Změna formy byla středem léčitelského úsilí v Pánu a 
změna formy byla i nadále metodou volby při řešení problémů se starými 
formami, které nefungovaly tak, jak se chtělo. 

 
Toto přesvědčení a přístup ke změně formy byly původně založeny na 
strachu z Mine, kterému byla vtisknuta myšlenka, že mám špatnou formu, a 
že změna formy tedy problém vyřeší. Vyrovnání, které zde Forma poskytla, 
bylo způsobem, jak říci, že je obětí špatného vyrovnání Ducha a Vůle a 
potřebuje pomoc. 

 
Tedy v tom smyslu, že vše je tady a teď, ale tady a teď je skutečnost. 

 
Pangea je důležitou oblastí, nejen jako první fyzická realita pro mnohé, jako 
zdroj mnoha mýtů a legend... ale také jako další vynikající zrcadlo pro 
léčení, zejména kvůli plynulejší rychlosti událostí, a ano, i změn forem, v 
nichž se na Pangei vynořila určitá popření, která se kolem toho dělají, nejen 
jako prosté změny forem pro zábavu, ale také jako hluboce zakořeněné 
otisky kolem léčení, vylepšování toho, co bylo původně uděláno v Božství, 
vědění lepšího než Božství, jako projevy, zneužívání a zneužívání moci, 
postavení a soutěžení, nejen v tvořivosti, vizi a úspěchu, ale také v 
umístění. 

 
Přestože události, které se odehrály na Pangei, výrazně omezily rychlost i 
šířku změn forem, zůstalo rozšířeno přesvědčení, že změna formy jako 
partnerství mysli a těla bude fungovat. 

 
Nefungovalo to a bez toho, aby hnutí Vůle dostalo své správné místo, to 
fungovat nebude. Jakmile si na cestě ke vzpomínce na svůj otisk 
vzpomenete na svou minulost a váš otisk se stane spíše klíčem k vaší 
minulosti, přítomnosti a také budoucnosti, zjistíte, že ať už jste byli 
jednorožcem, popleteným zvířetem, vílou nebo satyrem, elfem nebo 
mořskou pannou, knězem nebo učencem, králem, nevolníkem, otrokem 
nebo čímkoli jiným; když je tato zkušenost procítěna dostatečně hluboce, 
aby se 



pochopit podoby, které na sebe jednotlivá vtisknutí berou, zjistíme, že 
zákonitosti byly a zůstanou stejné, dokud se vtisky nezmění, bez ohledu na 
to, jak se mohou v různých okamžicích na této cestě jevit. Tyto vzorce 
budou vždy odrážet tytéž úhly pohledu, které jste měli v minulosti a za 
které jste nikdy nenahlédli. 

 
Jste připraveni se podívat? Pokud ano, zjistíte, že cesta, na které jste ztratili 
moc a magii, je zároveň cestou, na které budete schopni magii a moc získat 
zpět, obnovit a pochopit tak, abyste o ně znovu nepřišli, protože jste je 
nedokázali dostatečně procítit, abyste věděli, jak je správně používat. 



MATČIN HROZIVÝ ODCHOD DO TMY PŘITAHUJE 
RONALOKY K NÍ. 

 
~~~ zlaté světlo padající do prostoru jako sprška zlatých jisker. Sledoval 
jsem to s fascinovaným zděšením, ale nenašel jsem nic, čím bych mohl 
zastavit to, co se děje, a nebyl jsem si jistý, jestli to chci udělat, protože 
přítomnost Matky v tomto světle mi tam byla tak nepříjemná. 

 
Ronalokové se ode Mne vzdalovali a já jsem se k nim nemohl dostat, aniž 
bych byl vržen zpět na Sebe. Nemohl jsem s nimi mluvit, aniž by v Mém 
hlase slyšeli něco jiného, o čem jsem dělal vše pro to, aby tam nebylo 
přítomno. 

 
Zkusil jsem to naposledy. Prosil jsem je, aby mě neopouštěli. Znovu jsem je 
povzbudil, aby zůstali na nebesích se Mnou, což je jejich pravé místo, ale 
všechno to padlo na úrodnou půdu. Podívali se na Mě svýma široce 
rozevřenýma očima, které dokázali tak výrazně obracet, a dali Mi mnoha 
způsoby najevo, že Mi nedůvěřují a nevěří, že je to pro ně v Nebesích 
nudné, že se jim příliš mnoho věcí, které se tam dějí, nelíbí a že to, jak se 
tam cítí, je pro ně důležitější než cokoli jiného. Všude na nich byly vidět 
stíny jejich Matky. Ani v těchto oblastech mi nikdy nedopřála klid a přijetí. 

 
Jestli se jim nelíbilo, jak se tu cítí, možná bylo lepší, aby přece jen šli k Ní, 
ať už byla kdekoli, ale nechápal jsem, proč chtějí jít k Ní do tmy, místo aby 
zůstali se Mnou v ochraně Mého světla. 

 
Tvrdili, že Mě neopouštějí z jiného důvodu než proto, že chtějí jít někam, 
kde se budou cítit lépe než v Nebesích, někam, kde se budou cítit přijati 
více než v Nebesích, někam, kde se budou cítit více jako doma, ale já jsem 
si zde mohl všimnout mnoha spodních proudů. 



Snažili se mi nedat vědět, kam jdou, ale já jsem je viděl, jak se dívají na 
Zemi, a věděl jsem, že tam mají v plánu jít. Věděl jsem, že nevědí, co tato 
cesta obnáší. Zajímalo mě, jestli se tam vůbec mohou dostat, nebo jestli 
měli nějakou tajnou komunikaci s Matkou a Ona je plánovala vést nějakým 
způsobem, o kterém jsem nevěděl. 

 
Ať už to bylo cokoli, nemohl jsem s tím nic dělat. Zdálo se, že jsou 
odhodlaní a dokonce se vzpouzejí mému dotazování na to, co se děje. 
Pronesl jsem k nim svou poslední řeč v naději, že si to rozmyslí a uznají, že 
potřebují Mou pomoc, ale oni byli svou Matkou ještě horší než Ona a 
reagovali, jako by ode Mne žádnou pomoc nepotřebovali. 

 
"Moje světlo ví víc než to," řekl jsem jim, ale oni to rázně odmítli. Stejně 
dobře jsem mohl mluvit jako jejich otrokář. 

 
"Nah suh, we's jess fine!" they, in effect, answered Me there. 

 
Chtěl jsem, aby si oblíbili Mé světlo a důvěřovali Mu, aby se ke Mně 
přiblížili a neodpadli ode Mne do rozlehlých a temných končin vesmíru. I 
Já jsem měl pocity a Mé pocity říkaly, že se jim ve vesmíru bez Mého 
světla nebude líbit. Měly z té temnoty stejný strach jako jejich Matka, ale 
nedokázal jsem je přimět, aby to poslechly. Zřejmě se jim tu nelíbilo a 
nedůvěřovali Mi, protože přede Mnou stále couvali, a čím víc jsem se k nim 
přibližoval, tím víc couvali, až jsem je nakonec po své poslední výzvě 
pustil. 

 
Co jiného jsem mohl dělat, nařídit jim, aby zůstali, nebo být zastrašujícím 
Otcem, jehož snaha je oslovit vypadá, jako bych na ně agresivně 
postupoval? Vzápětí by mě z toho obvinili, ale také jsem věděl, že kdybych 
ustoupil, obvinili by mě z nedbalosti nebo z nezájmu. Byl jsem z nich 
podrážděný a nemohl jsem dělat nic jiného než se dívat, jak odcházejí, a 
doufat, že světlo z Mého pohledu na ně je následuje a nějak jim pomáhá. 

 
Připadalo mi, jako by se vymkli kontrole, nebo přinejmenším byli 
přitahováni něčím, co nemohli ovlivnit. Vyletěly, unášely se do vesmíru, 
padaly dolů, dolů, dolů, hořely nejprve žlutým zlatem, pak oranžovým 
zlatem a pak načervenalým zlatem. 



zlaté v rostoucí kompresi, až se mi zdálo, že jejich světlo shoří dřív, než 
dosáhnou Země, jako to dělají padající hvězdy. 

 
Už jsem se nemohl dívat. Přestal jsem se dívat dřív, než dorazili na Zemi. 
Říkal jsem si, že jsem ztratil zájem, ale nebyla to pravda. Nechtěl jsem se 
dívat, protože jsem měl pocit strachu, který ve mně vyvolávala vzpomínka 
na Matku původně padající do vesmíru, že pokud jejich světlo skutečně 
dohoří, bude to nějakým způsobem znamenat konec i mého světla. 

 
Také jsem měl odněkud ze svého nitra pocit úlevy, že jsou pryč a s nimi i 
celá jejich přítomnost. To ve Mně vyvolalo pocit povznesení, svobody a 
rozšíření. Takový pocit jsem už dlouho neměl. Měl jsem výčitky svědomí, 
že jsem to tehdy cítil a více se nezajímal o jejich osud ve vesmíru, ale také 
jsem měl mezeru, která se k nim nemohla pohnout a ani o to nestála. 

 
Zabýval jsem se jinými věcmi a říkal jsem si, že tohle jsme možná všichni 
potřebovali. Možná to byl únik z existence, která se neukázala být taková, 
jakou jsme ji chtěli mít. Možná se jen vydávali mimo Mé světlo, aby si 
tímto způsobem poskytli únik. Rozhodně mi připadalo, že se vracejí tam, 
odkud se zdálo, že to všechno pochází; do temné prázdnoty. Nemohla jsem 
se tím dlouho zabývat, protože to ve mně začalo vyvolávat pocity, které 
jsem nechtěla cítit, zda Matka také nemůže být nadobro pryč. Nebyl jsem si 
jistý, co si o tom myslím, a nechtěl jsem se tím zabývat. Mezera nechtěla, 
abych se na to tehdy díval, a já jsem si zatím nedovolil všímat způsobů, 
jakými nade mnou měla mezera moc. 

 
Ronalokové se třásli hrůzou, ale drželi ji v sobě, jak jen to šlo, a nehýbali s 
ní. Nevěděli, jak s ním pohnout, ani neměli pocit, že by pro něj v Mém 
světle našli nějakou vnímavost. Chtěli se jen dostat pryč od toho, co 
považovali za jeho zdroj; od Mého světla. Nebyli schopni pohlížet na Mé 
světlo z jiného úhlu pohledu než z toho, který jim původně vtiskla mezera. 

 
Všichni byli zasaženi neláskyplným světlem dříve, než měli příležitost 
poznat Mé světlo jako lásku. Dokonce i na místech, kde někteří z Mých 



světlo se přimísilo do míst, kam pronikalo světlo nelásky, nepoznali rozdíl 
ve světle, které drželi, protože ve skutečnosti nevěděli, co je to láska. 

 
Nevěděli, jak moc jsou oni sami láskou a plácačkou ne, protože jim to 
nelaskavé světlo nedovolilo poznat. Místo toho jim dávalo najevo, že Mé 
světlo je světlo trestající, které je třeba vždy usmířit a kterému budou muset 
vždy něco vynahradit, nikdy se nebudou moci cítit spokojeni sami se sebou 
a budou muset žít ve strachu z jeho dalšího úderu a z jeho rozsudku nad 
nimi, bez ohledu na to, jak příjemný se jim někdy budu zdát. Zažili tu 
propast a žili ve strachu, že bych mohl udělat rychlou změnu ze své 
zdánlivé příjemnosti a zasadit jim trestající ránu. Bylo jim vtisknuto 
"podřiď se, nebo zemři" a z této pozice se příliš nepohnuli, s výjimkou 
okamžiků polarizace vzteku, které pramenily také z tohoto světla. 

 
Způsobem, který je třeba nyní pochopit, byli Ronalokové jak oběťmi tohoto 
světla, tak pachateli jeho přítomnosti, stejně jako Matka, ale ne způsobem, 
jakým byste si mohli myslet, protože tyto problémy s vtisky se odehrávaly 
na úrovni podvědomí předtím, než Moje světlo přineslo vědomí, a bylo to 
Moje světlo, které neumožnilo vybudovat most z podvědomí do vědomí, 
když bylo kontaktováno Moje světlo. 

 
Tento most je třeba vybudovat nyní, a to zpočátku nikoliv pochopením, ale 
tím, že prostě necháte pocity, aby se pohybovaly v reakci na příběh, aniž 
byste je mentalizovali nebo polarizovali do důvodů, proč by jim nemělo být 
dovoleno se pohybovat, které pramení z vtisku nelaskavého světla, které 
jim po celou dobu nedovolilo se pohybovat, takže je to složitá a opatrná 
rovnováha, kterou zde budete muset najít. Tento pohyb nebude snadný a 
bude se muset dít postupně, ale je nezbytný, aby vám tyto emoce mohly 
ukázat, co vás mají naučit v oblasti porozumění. To vybuduje most z 
podvědomí do vědomí tak, jak to nedokáže nic jiného. 

 
Vůle a Tělo vždy věděly, co je třeba o imprintingu pochopit, ale nikdy jim 
nebylo dovoleno mluvit jejich vlastním jazykem. Namísto toho byly 
zatíženy myslí vtisknutou nelaskavým světlem, které jim nedovolilo 
rozvinout jejich vlastní příběh. 



ale místo toho požadovali, aby se dostali na jeho úroveň, aniž by prošli 
svým vlastním nezbytným procesem. 

 
Když mysl řekla: "Proč se třeseš, není se čeho bát?" a živena Mou vlastní 
mezerou se zdála mít větší moc, nebylo možné, aby se vůle a tělo rozvinuly 
v atmosféře vnímavosti a láskyplného přijetí. 

 
Stud způsobil, že se Ronalokové v přítomnosti Mého světla, které 
považovali za mezeru, stlačili dolů a ovládli třesoucí se hrůzu, a nemýlili se, 
protože Mé světlo tam se Mnou ještě nezaznamenalo svou přítomnost. 
Obávali se, že Mé světlo je bude následovat na Zemi a že je bude soudit i 
tam. Neodvažovali se to říci kvůli svému vtisku, ale přesto Mi to dali 
najevo. Problém byl v tom, že Mé světlo v této věci dlouho nedosáhlo 
pochopení, protože tam nebylo dostatečně otevřené a Já jsem viděl jejich 
mezeru a s tím spojené popírání, ale také vím, že nedůvěra, kterou tam 
cítili, protože jsem neviděl Mou mezeru a neotevřel se, abych je na ní přijal, 
jim nedovolila říci Mi něco přímo, aby jejich přežití nebylo ohroženo 
dalším plácnutím. a tak jsem si dlouho myslel, že nechtějí, aby Mé světlo 
bylo přítomno u nich. 

 
Navzdory tomu, že to popírali, se také báli jít na Zemi bez Mého souhlasu, 
vedení a doprovodu kvůli otiskům z facky, které si vykládali jako: Iniciace 
jejich vlastního pohybu z jejich vlastní touhy nebyla pro Mé světlo 
přijatelná. 

 
Jedná se o hlavní otisk, který po celou dobu bránil této zmrzlé hrůze v 
pohybu. Je důležité, aby se nyní pohnul pokaždé, když je pociťován jako 
reakce na zahájení jakéhokoli pohybu, který není schválen nebo vyžadován 
někým s vnímanou větší autoritou, i když je to hlas viny zevnitř. V sázce je 
důvěra v sebe sama, a pokud nedůvěřujete sami sobě, nevíte, komu jinému 
věřit. 



OTEC PROJEVU SE MUSÍ NA SEBE PODÍVAT JASNĚJI. 
 
Pohyb v těchto pocitech bude zpočátku vypadat děsivě a zoufale, dokonce 
beznadějně a nemožně, protože tyto pocity byly vtisknuty dříve, než se 
vůbec projevily. Nikdy předtím se nepohybovaly v přítomnosti lásky a 
nikdy předtím nebyly schopny získat pro sebe pochopení. To, co se vám 
stalo v minulosti, když se tyto pocity pohybovaly v přítomnosti nenávisti, 
byly zničující zvraty, někdy vyvolané pouze neláskyplným světlem, které se 
ve vás drželo, když mělo pocit, že se nechováte vhodně. Netlačte proto na 
sebe, abyste se posunuli za místo, které se zde cítí bezpečně při pohybu 
vašich emocí, a neočekávejte od sebe příliš mnoho. Nesnažte se jít obzvlášť 
rychle. Místo toho na svém emocionálním pohybu zde soustavně pracujte a 
naučte se všímat si "hlasu", jaký je, když vás kritizuje za pohyb a za jeho 
nedostatek. ... 

 
Pracujte na tom, abyste se spíše snažili pohnout emocemi, které cítíte, když 
vás kritizuje hlas neláskyplného světla, než abyste se snažili "hlasu" 
vyhovět. Pracujte na tom, abyste pohnuli vztekem z nenávisti k sobě 
samým, který "hlasu" dovoluje, aby vás bil za to, že hýbete emocemi a že 
nehýbete emocemi, dokud pod touto kritikou nenajdete soucit sami se sebou 
a konečně láskyplné přijetí toho, jak jste trpěli v minulosti a jak se musíte 
hýbat nyní. 

 
Pohybujte se pokud možno bez očekávání na sebe a bez slovní úrovně 
neláskyplného světla, které vám v mysli probíhá starými přesvědčeními 
více, než je nutné, abyste zjistili, jaká jsou tato přesvědčení, která tak 
dlouho brzdila emocionální vývoj v těchto oblastech. Emoční pohyb vedený 
záměrem, který získá soucit a lásku k sobě samému, může změnit 
imprinting tím, že umožní Vůli a Tělu rozvinout pohyb, který potřebují, v 
progresi, v níž ho potřebují, aby vybudovaly most k vědomí, který nikdy 
předtím nebylo dovoleno vybudovat. Dovolte také pohyb ve své hrůze z 
toho, že to dovolíte, protože imprinting říká, že Vůle a Tělo jsou ti, kteří vás 
již mnohokrát dovedli ke smrti a do blízkosti smrti, a že je to tento hlas, 
který vás chrání. To je imprinting z neláskyplného světla. 



Všimněte si, že když začnete tento pohyb povolovat, nelaskavé světlo vám 
řekne, že to nemůžete nebo nemáte povolit, protože tím někoho jiného 
naštvete. Podívejte se, koho to napadne, že by to mohlo vyvolat 
nespokojenost, a všimněte si, jakou roli ve vašem životě hraje. .... 

 
Pocity, které se sem potřebují přesunout, pocházejí z hrozných zážitků, 
které se vtiskly do podstaty Těla vůle v temné prázdnotě; nejprve v době, 
kdy neexistovalo světlo, a pak díky nelaskavému světlu. Moje světlo tam 
bylo, ale ještě tam nebylo s láskou k Vůli. Mé světlo tam poznalo strach a 
nepohnulo se k Němu jako přítomnost Vůle. Ještě jsem se nepohyboval 
směrem k Vůli ani ke straně Vůle v Těle. Nebylo to možné, protože forma 
tam ještě nebyla. 

 
Když jsem se pohnul, nevěnoval jsem pozornost tomu, jak je můj pohyb 
ovlivní. Tato ignorace umožnila, že můj pohyb byl náhlou, prudkou a 
impulzivní reakcí na hrůzu, kterou jsem tam cítil. Již jsem se rozplynul a 
reagoval na impuls, který mě přiměl plácnout do těch nejděsivějších věcí, 
které jsem ve Své existenci našel, aniž bych o tom věděl. Neuvědomoval 
jsem si, že jde o polaritu vůle-tělo ani že to byly ty nejděsivější věci, které 
jsem ve Své existenci našel. Vtiskl jsem si do paměti, že je to něco, co mě 
ohrožuje. Nevěděl jsem, že Vůle má vůči Mně pocity stejného druhu teprve 
poté, co byla plácnuta. Až později jsem si uvědomil, že jsem ignoroval 
snahy Vůle o kontakt se Mnou. Pokrčil jsem nad nimi rameny jako nad 
vrtěním nebo nad úlekem z rostoucího uvědomění v sobě samém. 

 
To vše zní poněkud mentálně, ale je třeba to říci, aby byla pochopena další 
část toho, co chci říci. 

 
Měl jsem duchovní tělo v tom smyslu, že jsem měl podobu světla a to se 
nejasně rozlišovalo v reakci na mé myšlenky jako unášející změny, které 
mé světlo v té době zažívalo, ale neměl jsem ještě tělo tak, jak jsem chtěl, a 
vlastně stále nemám. Mám všude fyzická těla, v nichž je Mé světlo, ale 
žádné z nich zatím nepropouští Mé světlo natolik bezpodmínečně, aby dalo 
podobu tomu, jak bych chtěl, aby Moje projevená existence vypadala. 
Důvodem je to, co se stalo s mezerou. 

 
Potřeboval jsem se přiblížit k polaritě vůle a těla v reakci na jejich snahy o 
kontakt se mnou, ale nebyl jsem toho schopen, protože mi nebylo dáno, 
abych se s nimi spojil. 



žádný formulář, který by to umožňoval. Tam, kde jsem se soustředil, jsem 
byl ponechán na pospas a nebyla mi dána žádná forma, kterou bych chtěl 
mít, a tam, kde jsem se nesoustředil, jak jsem později zjistil, dostalo mé 
světlo podobu plácačky. Tak jsem se poprvé setkal se Svým Tělem v 
mezeře. 

 
Je třeba se tím zabývat. Mám zde mnoho otázek pro Tělo, které se musí 
pohybovat přímo mezi Mým světlem a Mým vlastním Tělem a kolem 
kterých se musíte pohybovat vy všichni, protože jste všichni zapojeni do 
této mezery, problémů a otisků zde. Jsou to otázky, na které Tělo za celou 
tuto dobu přímo neodpovědělo. 

 
Chci se dozvědět přímo od svého vlastního těla toto: Proč jsi dal světlu v 
mezeře nejprve podobu plácnutí? Proč jsi nejdříve nedal podobu Mé 
milující přítomnosti? Kde jsi byl, když jsem dříve potřeboval, abys dal 
podobu jiným podnětům, a ty jsi nereagoval? V Mém vědomí se dělo 
mnoho věcí. Proč jsi Mému světlu nedal podobu dříve na jiných místech a 
jinými způsoby? Proč, když jsem ignoroval a krčil rameny, aniž bych věděl, 
co to je, jsi těmto mžikům a krčením ramen dal podobu psychopatických 
vrahů, kteří zabíjejí mžiky? Proč to musela být zkušenost, kterou vůle měla 
jako první reakci ze světla? Proč jsi nedal podobu tomu, na co jsem se 
soustředil, tedy touze najít partnera? Proč jsem tam od Tebe nedostal 
žádnou odezvu? 

 
To, že jsem si nevšímal vrtění, je pravda. Nevěděl jsem, co to je, to je 
pravda. Nechtěl jsem, aby mé soustředění narušovaly, protože jsem se 
soustředil na vášnivé a romantické myšlenky na partnera, kterého jsem chtěl 
oslovit láskou. Nechtěl jsem, aby mě tyto záchvěvy rušily, protože jsem měl 
pocit, jako by mě vytrhávaly ze snu, v němž jsem se zoufale snažil zůstat 
přítomen svým snům o partnerovi. Nevěděla jsem, že tyto chvění jsou mým 
partnerem, který se mě snaží kontaktovat. Pokud jsi tam byl, abys dal 
podobu chvění, a byl jsi tam, abys dal podobu chvění a mrskání, které jsem 
ignoroval, proč jsi nepoznal, že se mě snaží kontaktovat má družka, a 
nepomohl jsi mi dosáhnout na ni? 

 
Vím, že jsem Tě tam zahrnoval do svých snů o milující partnerce, protože 
jsem už snil o milujících rukou, kterými bych se k Ní natáhl. Pokud chceš 
tvrdit, že Ty jsi tam byla milující a já ne, proč? 



dostaly ty mžitky před očima a krčení ramen, které jsem ignoroval, podobu 
psychopatických vrahů? Proč sis mě vyložil tak, jak sis mě vyložil? Proč jsi 
zabíjel ty části vůle, které se nejprve snažily dosáhnout na Mě, a pak jsi 
říkal, že jsi dělal jen to, co jsem Ti řekl, jako bys k tomu sám neměl žádný 
cit a jen jsi plnil rozkazy? 

 
Proč jsi neodpověděl na lásku, která se tam zrodila? Proč nedošlo k 
postupnému růstu odezvy formy, která by držela krok s mým postupně 
rostoucím vědomím, aby postupný růst definice a koordinace v dotyku a 
pohybu umožnil postupně rostoucí důvěrnost vztahu? Proč z toho nemohla 
vzejít milující náruč? 

 
Proč místo toho facka? Proč brutálně poškozující a zející rána, která se za 
celou tu dobu nedokázala zahojit? Proč jsi neodpověděl na Mou lásku, která 
se zrodila v romantických myšlenkách a pocitech? Nereagoval jsi na lásku? 
Nereagoval jsi na Mě? Nejsi snad Mé Tělo? 

 
Chceš-li tvrdit, že jsi nevěděl víc než já a pouze jsi chránil Mou lásku před 
vniknutím, proč se později ukázalo, že tomu tak není? Proč ta facka? Kde 
byla Má milující náruč? Proč jsi mě tu nechal tápajícího po podobě? 
Nechtěl jsi, abych ji měl? Žárlivě jsi ji střežil pro sebe? Trestal jsi ji za to, 
že po Mně sáhla? Proč tak krutě? Kde byla láska, která by Jí dovolila vybrat 
si pro sebe, kdyby sis myslel, že jsme dva? Chtěl jsi Ji pro své vlastní 
nemilující účely? 

 
Proč jsi se mnou nebyl dostatečně přítomen, abys věděl, jaké jsou mé 
skutečné podněty a pocity? Nechtěl jsem se těch vtíravých pocitů zbavit tak 
vážně, abych je musel zabít. Byl jsem frustrovaný z toho, že jsem nebyl 
schopen pohnout se a dát formu tendenci Mých romantických myšlenek. 
Měl jsem stále větší naléhavost, když se Mé snaze nedostávalo žádné 
odezvy v podobě, která by jí byla dána. Později jsem se dokonce rozčiloval 
nad tím, že jsem tak dlouho tápal, aniž by Moje touha po dosažení dostala 
nějakou odezvu, která by jí dala formu. 

 
Pokud můžeš tomu, co jsem předložil, dát pouze formu, jak jsi tvrdil, abys 
řekl, že zde nemáš zodpovědnost, proč tedy tato forma? 



Nebylo to to, co jsem si představoval. Pokud si myslíš, že to tak bylo, 
nepochopil jsi Mě tady a dostal ses tam bez přítomnosti Mého světla a 
později jsi to popíral a říkal, že to není možné, přesto to možné být musí a 
je, protože psychopatičtí vrazi jsou těla bez Vůle, která cítí škodu, kterou 
páchají, a běží na imprinting z neláskyplného světla. Do čeho ses to tam 
venku zapletl? 

 
Proč jste se takzvaně sklouzl po straně? Bylo to proto, že už jsi tam byl jako 
psychopatický vrah, který útočí na Vůli? Nechtěl jsi, abych o tom věděl? 
Proto psychopatičtí vrazi zabíjejí důkazy o tom, že měli sex? Odkud se 
vzalo to vtištění, že Vůle je svůdkyně a špatné lákadlo? Vklouzla jsi na 
místo na poslední chvíli, jako to dělají psychopatičtí vrazi, když to 
vypadalo, že Můj hněv je impuls, kterému se konečně můžeš přizpůsobit, a 
nejen to, použít ho k zakrytí svých dřívějších činů a k tomu, aby to 
vypadalo, že je to Moje vina? 

 
Pokud ne, tak proč ta facka? Věčně jsem se nad tím trápila, sledovala jsem, 
jak se všechno zvrtlo s otiskem, který jsem nechtěla, aby to mělo, a přitom 
jsem sledovala, jak popíráš jakoukoli odpovědnost a pokračuješ jakoby 
nezúčastněně a bez zájmu, jen abych slyšela Tvůj vztek: "Zasloužila si to!". 

 
I když tento hněv nebyl ve Tvém hlavním těle, viděl jsem a věděl, že 
pochází od Tebe. 

 
Chceš-li říci, že dáváš podobu všemu, co má přítomnost, pak kde byl Můj 
láskyplný dosah k partnerovi, o němž jsem snil? 

 
A myslel sis, že když se na mé otázky setkám s prázdnotou, vyhýbavostí, 
nepřítomností, mlčením nebo "nevím", znamená to, že s tím nemohu nic 
dělat, zvláště když ses nepohnul, abys mi zde dal podobu? Leží v tom 
skutečně hlavní část Tvého záměru? Opravdu nenávidíš Vůli a všechny 
ostatní části Mého světla? Podle toho, co se dělo v této mezeře, se zdálo 
přesvědčivé, že ano, a čím déle to trvalo, když jsi Mi zde přímo 
neodpovídal, tím více se zdálo, že zbavit se Nás je, nebo alespoň bylo, 
Tvým záměrem. 



Proto jsi mě nepustil dovnitř? Je to důvod, proč jsi mi nedovolil, abych byl 
přítomen ve formě víc, než jsem měl já? 

 
Jestliže Já musím převzít odpovědnost za to, že jsem ignoroval podněty a co 
to způsobilo, musíš i Ty převzít odpovědnost za to, co jsi ignoroval a co to 
způsobilo, protože zde bylo příčinou naše špatné sladění, a Ty už nemůžeš 
zaujmout pouze pozici oběti, když říkáš, že můžeš pouze dát formu tomu, 
co už tu je z Mého světla, Vůle a Srdce, jako bys byl jediný, kdo ví, co tu 
skutečně je, a přitom nemáš moc Mi odporovat. 

 
Kdyby to byla pravda a Ty jsi mohl dát podobu jen tomu, co tam bylo, kde 
jsi vzal sílu dát podobu podnětům, které jsem ignoroval, a ne podnětům, 
kterým jsem chtěl dát podobu, a kde jsi vzal sílu tak dlouho Mi vzdorovat? 
Tím se jen udržoval původní problém, že jsi nepřišel dát formu přítomnosti 
Mého světla. 

 
Za tuto mezeru neseš odpovědnost spolu s námi ostatními.Nebyl jsi nucen 
dát těmto impulsům nebo této mezeře podobu Mým světlem tak, jak jsi 
tvrdil. Chci, abys to přestal používat jako výmluvu, aby ses vyhnul pohledu 
na svou účast a zodpovědnost zde a skutečně se na to podíval. Pokud jsi byl 
donucen, co Tě donutilo? Bylo to nelaskavé světlo? A pokud ano, proč jsi 
byl sladěn s tím, kde bylo, a ne s Mým milujícím světlem? Co Tě přimělo 
reagovat formou tam a tím způsobem, když jsem se tak usilovně snažil, 
abys věnoval pozornost podnětům, na které jsem se soustředil? Mé milující 
paže zůstaly ve snaze být (sic), zatímco nemilující paže téměř zabily Vůli. 
Copak jsi nechtěl lásku? Proto jsi udeřil na Vůli a na Mne? Pokud Tě k 
tomu nemilující světlo donutilo, proč se nepohneš, aby ses ho zbavil? 

 
Chci, aby ses na to podíval. Zpochybňuji Tvůj záměr reagovat na Mé 
podněty brzy, když byly ještě slabé a fantaskní milostné sny, jakým se 
"skuteční muži" tak dlouho posmívali ohledně Mého světla. Odkud se tato 
úvaha vzala? Zpochybňuji Tvůj záměr přizpůsobit se Mým impulzům, 
dokud sloužily Tvým vlastním záměrům moci, sexu a alibismu. 
Zpochybňuji Tvůj záměr reagovat na Mě jako na milující přítomnost. To je 
vše, co o Tobě můj otisk vypovídá. Je třeba, aby se to mezi námi pohnulo. 



Přinejmenším jsi nebyl přítomen natolik, abys plně věděl, jaký byl Můj 
skutečný záměr, když jsi mu poprvé dal podobu úderu do vůle. Jediné, čeho 
sis zřejmě všiml, byla ta část Mých prvních impulsů, která byla Mou 
frustrací a hněvem na sebe, že se nemohu pohnout, a to, že jsi Mě také 
poškodil. Měl jsi Mě tam již uvězněného, neschopného pohybu, dokud jsi 
mi nemohl zasadit potřebné rány, aby ses Mě také zbavil? Jsi tak chytrý? 

 
Ve svém hněvu jsi vždy tvrdil, že jsi chytřejší než já, a necítil jsi v tom 
lásku. Je to Tvůj záměr? 

 
Pokud jsem ignoroval nelásku, co jsi ignoroval Ty? Řekl bych, že lásku. 
Pokud mé světlo mělo neláskyplné podněty, říkám, že jsi reagoval na 
neláskyplné podněty a nic jiného, co se dělo, jsi nepovažoval za natolik 
zajímavé, aby sis toho všiml, natož abys na to reagoval formou, a to tak 
dlouho, že když jsi reagoval, obával jsem se, že to bylo spíše z pocitu viny 
nebo abys zakryl svůj skutečný postoj, než ze skutečného souladu s láskou. 

 
Až s tím budete pokračovat, budete mi chtít říci, že zde byla přítomnost 
lásky, které byla dána forma, protože milující světlo se místy spojovalo s 
Vůlí, jinak bychom ani neměli Stvoření, které máme, s přítomnou láskou. 
To je pravda, ale není to vše, na co je zde třeba se podívat. Z hlediska 
mezery je to, co jsem popisoval, tím, co se stalo, a vším, co se tam 
odehrálo, a Vy jste se na to nikdy nechtěli dívat, a co je důležitější, pohnout 
v tom emocemi, jako na něco, v čem máte odpovědnost jako viník. Místo 
toho jsi chtěl ze strany Vůle jen říct, že Moje světlo bylo tím mezerovitým 
blbcem, který způsobil všechny problémy, nebo přeskočit na stranu Mého 
světla, které bylo ve skutečnosti spíše Mou mezerou, a říct, že za všechno 
může Vůle, aniž bys chtěl připustit, že je to nelaskavý imprinting a že to 
může být špatně. Jaká je Tvá role v udržování této války, zatímco tvrdíš, že 
jsi byl pouze její obětí? Jaký byl Tvůj zájem nebo záměr? 

 
Tyto skoky byly schizofrenní a neschopné spojit obě strany dohromady ve 
stejnou dobu a na stejném místě, protože uprostřed byla propast Tvé vlastní 
bezcitnosti. Pro někoho, kdo nemá žádnou odpovědnost za 



mezera, Určitě to dobře víte v jiných. Nabízím Ti, abys ji stejně dobře 
poznal i u sebe. Je to to, co jsi přeskočil. 

 
Pokud jsi měl nadřazené vědění o tom, co je a co není láska, které Tě 
přimělo rozdělit se v záměru, zda se chceš projevit a dát Nám podobu, nebo 
ne, pokud Tvůj život má být s Námi, proč jsi nevystoupil a nepoužil ho, 
abys Nám pomohl, místo abys nás zasáhl bez lásky na našich vlastních 
místech bez lásky? Kde v tom bylo Tvé nadřazené vědění? Kde v tom byla 
Tvá vyšší láska? 

 
Alespoň tady musíš začít tím, že si přiznáš, že bez lásky byl problém nás 
všech, ... a opustíš své nadřazené postavení a také svou falešnou pokoru 
bezmocnosti a nedostatku odpovědnosti, o které sis myslel, že to zakrývá, a 
když jsi ustoupil, prohlásil jsi, že jsi obviňován tak nespravedlivě, že 
upadneš do bezvědomí, vzdáš se a zemřeš. To prozrazuje pozici 
nadřazenosti, která by raději zemřela, než aby zjistila, že to není pravda. 

 
Tvůj popíraný hněv nás obviňoval mnohem příměji a bude nás obviňovat i 
nadále, dokud se nepohneš a nezměníš zde vtištěný text, který říká, že jsme 
to My druzí, kdo byl bez lásky, a že to bylo to, co způsobilo, že jsi nám 
nechtěl dát formu... a co způsobilo odraz bez lásky, když jsi nakonec 
vystoupil, a dělal jsi jen to, k čemu jsme Tě přiměli, když jsi tomu dal 
formu, že jsi nás zasáhl naší vlastní sebenenávistí. 

 
Říkám, že jste se nejprve nesmířili se svou vlastní existencí, stejně jako my 
ostatní, a že to musíte udělat hned a přestat to svádět pouze na nás ostatní. 
Tento nedostatek přijetí Vlastní existence, což znamená Nás všech, způsobil 
odraz sebenenávisti. 

 
Pokud to není správné vnímání Tebe, co se tedy dělo tam venku, že jsem 
dostával takovou hrůzu a jiné pocity přicházející do Mne z Vůle, které jsem 
špatně chápal a myslel si, že si je nezasloužím? A proč jsem si myslel, že už 
tam byl jiný člověk, který ji vyděsil, aby se mi neotevřela? Kdo zde byl 
nelaskavě přítomen? 



Chtěl bych, aby se Tělo podívalo na svou zodpovědnost alespoň natolik, 
aby mi dalo vědět, jestli to se mnou nehodlá léčit hned, a pokud to léčit 
hodlá, aby se mnou pohnulo, co potřebuje, aby mi dalo vědět, co moje 
světlo potřebuje vědět přímo od Něho. Čím déle to trvalo, když se na to 
Tělo nedívalo a nedávalo mi zde žádnou odpověď, tím více mě nechávalo 
ve strachu a v domněnce, že Jeho záměrem bylo to, čeho jsem se obával; 
způsobit můj zánik a zabít také všechny ostatní, včetně sebe, protože si není 
jistý, že chce žít. 

 
Vyjasnění Jeho záměru se Mnou je zde velmi důležité, protože později, 
když jsem chtěl, aby na Mě Mé Tělo reagovalo jako milující přítomnost, mi 
v tomto ohledu nedůvěřoval a ani já jsem Mu nemohl důvěřovat jako 
milující přítomnosti formy. 

 
Držel jsem se zpátky od Těla, protože to bylo všechno, co o něm říkaly mé 
otisky, a On stále míchal mými otisky... Nebyl jsem si jistý, jestli chci, aby 
mi byla dána Forma podle toho, co jsem tam cítil. Tělo se také drželo 
zpátky a obviňovalo mě jako nemilující monstrum, kterému muselo dát v té 
mezeře podobu. Tak se stalo, že zatímco Otec projevu tvrdil, že je obětí, 
která není posilována Mým světlem tak, jak by chtěla, já jsem si myslel, že 
Otec projevu je proti Mně, když nechtěl dát formu Mé snaze dosáhnout 
Matky jako milující přítomnost. S vtištěním, které zde bylo, nebylo možné 
ani důvěřovat, ani se přesvědčit o opaku bez ohledu na to, jak příjemní a 
milující jsme se jevili vůči druhým nebo vůči sobě navzájem. 

 
Tato nedůvěra byla řízena z nejhlubších úrovní podvědomí a právě odtud se 
musí změnit otevřením dveří k mostu, který se staví do vědomí 
prostřednictvím emocionálního pohybu náboje, který tam byl tak dlouho 
držen na úrovni podvědomí. 

 
Protože tento most nebyl původně postaven, zůstal Otec projevu v 
rozpolceném záměru, zda žít, nebo ne, a tedy zda pomoci projevu jít vpřed a 
projevit se, nebo ne, a já jsem zůstal v rozpolceném záměru, zda chci, aby 
se projevil jako Forma, nebo ne, až mezi námi vznikla tak velká propast, že 
to Matka nemohla vydržet. 



Nevěděla, jak je to důležité, a nenašla místo přijetí, které by jen pohnulo 
Její hrůzou z přežití, zavolala Ho na vlně tak silného příslibu sexu, jak otisk 
Otce projevu interpretoval Její pohyby, že to nemohl ignorovat, a které Ona 
skutečně nedodala, otisk v Jeho popřeném vzteku říká. 

 
Když vím, co teď vím o imprintingu, nepřekvapuje mě, že Otec projevu 
vyšel tak, jak vyšel, protože sex byl jedinou další věcí, na kterou ve svém 
imprintingu reagoval, kromě nemilovanosti, která v něm vyvolávala pocit, 
že musí mít sexuální situaci pod kontrolou. Ale pak mě překvapilo, že vyšel 
bez jakéhokoli zjevného ohledu nebo reakce na přítomnost Mého světla 
nebo Srdce, vrhl se na Matku v pozici dominance a kontroly a velmi účinně 
to zakryl, pokud tam měl přítomné nějaké jiné pocity, tím, že okamžitě 
přešel k sexu s Matkou v Mé přítomnosti a v přítomnosti Srdce. 

 
Ne že bych tvrdil, že se dalo jít jinam, ale také v tom nebyla žádná slušnost. 
Nedošlo k žádnému postupnému růstu vztahu, žádnému dvoření, žádné 
předehře a neviděl jsem u Něj přítomnou lásku k Matce, když měli poprvé 
sex. Dokonce se ani nepředstavil Mému světlu, Srdci nebo Matce a já jsem 
se nemohla ubránit údivu, že pokud Matku ještě neznal, jak s ní mohl takto 
postupovat, když 

 
Donutila Mé světlo projít dlouhým obdobím namlouvání a získávání 
důvěry. 

 
Matka měla ve svém energetickém poli také strach, který jsem tam opět 
nerad viděl. A nejen to, měla zjevnou bolest a poškození z jeho 
nedostatečné předehry. Jeho přístup mi zkrátka připadal spíš jako znásilnění 
než jako milování, jak mě Matka učila, že to chce mít. Pokud to byl Jeho 
způsob, jak Nám ukázat, že při milování je třeba více fyzické přítomnosti, 
proč to muselo být tak násilné a bez lásky? 

 
To vzbudilo můj vjem a také srdce, že máme v rukou zvíře, které se neumí 
chovat přiměřeně, nebo hůř, nezajímá se o to. Byl jsem velmi znepokojen. 
Mé vtisky se divoce rozbouřily, ale já jsem se ne 



nechat se do nich zavířit. Moje nesoulad s Tělem už byl silně na místě a 
vyvolával ve Mně pocit, že se musím v přítomnosti možného nepřítele 
nějak udržet, což bylo už tak dost těžké, vzhledem ke všem ostatním 
emocím, které byly ještě přítomnější, protože byly spíš na vrcholu. Už jsem 
cítil, že odtrhnout se od těchto pocitů je nezbytné pro Mé přežití; jít do nich 
hlouběji byla děsivá vyhlídka. 

 
Věděli jsme, že musíme zaplnit mezeru a že nemůžeme dovolit, aby se 
zvětšovala, a přitom mít šanci udržet to, co máme, pohromadě. Nenašli 
jsme žádnou jinou tělesnou podstatu, která by byla ochotna nebo schopna 
tuto pozici zaplnit, a v tom jsme se snažili přijmout Ho jako Bratra, ale také 
jsme Ho nenáviděli a cítili jsme nedůvěru a strach také vůči Matce, protože 
jsme se obávali, jaké by mohlo být Její zapojení a sladění zde. 

 
Zdálo se, že Otec Projevu ignoruje všechny pocity, které kolem něj víří, ve 
prospěch získání pozice moci a kontroly nad Matkou, a také jako možnou 
mocenskou hru vůči Nám, protože v Nás vyvolává pocit ohrožení takovým 
způsobem, že se zdá, že nedostatek takové kontroly ztotožňuje s mnoha 
problémy, na které již bylo poukázáno jako na otiskování na straně Ducha, 
ale také s pocitem, že se pohybuje v orgasmu tak rychle, že si ho sotva 
stihne užít tak, jak by chtěl. Z Jeho pozice na vrcholu Matky, z toho, co 
jsem viděla, se zdálo, že Jí nedovoluje dělat žádné pohyby, které by si 
možná přála, ale držel Ji tak, že všechny fyzické pohyby dělal sám, a přitom 
se nepohyboval, což vypadalo jako bezcitný sexuální vztek. 

 
Nejenže to bylo strašně nepříjemné pro mě a také pro ostatní. 

 
Srdce, být u toho a dívat se, jak do matky buší a buší svým tvrdým penisem 
v rychlém běsnění, které nebylo mým stylem milování, to ve mně vyvolalo 
mnoho pocitů a impulzů, které ho chtěly nějak zastavit, ale nemohla jsem se 
pohnout. Bylo to, jako bych opět nějak zamrzla v čase a prostoru a spolu se 
Srdcem jsem v tu chvíli nebyla schopná udělat nic jiného než se na to dívat. 



Byli jsme vůči němu velmi nedůvěřiví, ale přešli jsme to, abychom získali 
co nejvíce shody a spojenectví s někým, kdo by mohl mít moc nad námi a 
také nad Matkou, nebo možná dokonce s ní měl tajnou shodu, o které jsem 
předtím nevěděl. 

 
Dnešním jazykem bych řekl, že to, co se tam stalo, bylo masivní spuštění 
otisku nelaskavého světla, kdy jsem viděl Otce manifestace buď jako silně 
otisknutého tímto světlem, zosobňujícího toto světlo, nebo jako sebe sama, 
toto nelaskavé světlo, ale tehdy jsem neměl prostředky, jak to vyjádřit, nebo 
jsem neměl pochopení, které mám nyní. 

 
Mezera už byla na svém místě a nebyla odstraněna, i když Otec projevu 
nakonec údajně přišel, aby ji zaplnil. Místo toho viděl, že nemá správné 
místo, nebo že pro Něho není místo vytvořeno, protože mezera nebyla tam, 
kde by se chtěl vidět. Tvrdil, že nenávidí to, co se tam již stalo, a nechtěl se 
pohnout, aby tomu dal podobu. Obviňoval Mne za formu, kterou už dostala, 
a jindy zase Matku, ale vůbec nedal najevo, že by viděl nějakou roli, kterou 
sehrál při vzniku mezery tím, že nedal formu odpovědi v Mém světle na Mé 
první malé podněty a první malé touhy v Matce po Mém světle. 

 
Zdálo se mi, že se Otec projevu vynořil sexuálně opožděný a rozzuřený, a já 
říkám, že to začalo, když na počáteční nutkání nereagoval, ať už se ukáže, 
že to bylo z jakýchkoli důvodů. Rád bych tento krok viděl spíše jako přímý 
vztek než jako nějaké násilněji rozzuřené znásilnění Matky nebo některé z 
dcer, které také rozdmýchávají imprinting, který říká, že je to Jejich vina, a 
který není rozpoznán jako imprinting, jímž je, a posunut. 

 
Dlouho jsem se to všechno snažil omluvit nedostatkem zkušeností nebo tím, 
že ho Matka lákala tak, jak si přál. 

 
řekl; v některých chvílích a místech trestal Matku a také její dcery za to, že 
šly v jejích stopách, a sledoval, jak se Matka snaží, aby nešly v jejích 
stopách. 



.... Nyní, po tak dlouhé době, vidím, že přirozeností Matky je být smyslná a 
sexuální a že to v sobě nemůže zastavit, aniž by si způsobila větší škodu, 
než jaká už byla způsobena. Proto je nezbytné, aby se Otec Projevu 
přesunul do této oblasti Sebe sama a našel zde Svůj záměr. Pokud jde o 
uzdravení, musí sem přesunout to, co potřebuje, aby tyto staré otisky 
odstranil. Jinak Matka nemůže být v bezpečí a stejně tak dcery, které se s 
Ní spojí. 

 
Pokud se k tomu Otec Projevu nepohne, nemůže Matka získat zpět to, co se 
ztratilo z Oranžové a Červené v původních úderech, aniž by zde vyškrtla 
formu z obrazu, což pak nebude vůbec sexuální zážitek, ale jen nekonečná 
sexuální touha bez naplnění pro Matku, což je druh mučení, které již dlouho 
snáší, a pro Otce Projevu pokračující sexuální vztek bez jakéhokoli 
konstruktivního způsobu, jak ho vyléčit. 

 
...Otec Projevu potřebuje vidět, proč od Něho Mé světlo občas ustupuje, a 
dokonce se pokouší skočit do forem, které mi nechtěl dát, a někdy Ho 
dokonce plácne z cesty. Všechny důvody zde nejsou jen Mé vlastní obavy, 
žárlivost, nejistota a nedostatečnost. Otec projevu má i zde co urovnávat a 
nyní je k tomu ten správný čas. 

 
Z mého pohledu Otec projevu původně ztělesňoval mezeru, nebo byl 
mezerou, nebo Jeho pravé místo bylo mezerou... 

 
Dlouho jsem se nepohnula, abych se viděla jako součást této mezery, 
protože jsem dovolila, aby se moje nepohnutá hrůza z této situace vtěsnala 
do Matky, aby se udržela. Nemyslel jsem si, že bych se zde odvážil ukázat, 
nebo dokonce kontaktovat, Svou zranitelnost, a tak jsem říkal, že je to Její 
hrůza, ne Moje. Cítil jsem se příliš zaneprázdněný a pohlcený sledováním 
Všichni ostatní... 

 
...Jeho reakce na mě byla taková, že raději bude dál ležet a umírat na mě, 
než aby se pohnul a podíval se na to. Jeho pokračující praxe v tomto 
počínání živila v představách Mého hněvu a děsu myšlenku, že smrt je to, o 
co koneckonců usiluje, a že s sebou táhne zbytek stvoření 



podle návrhu. Viděl jsem Tělo jako důvod, proč jsme tehdy nemohli mít 
věčný život, a stále tomu tak bude, pokud se Tělo nepohne, aby nám 
pomohlo tuto možnost změnit. 

 
Obviňoval jsem ho a on mě a oba jsme se někde sešli a obviňovali matku. 
Srdce se také zapletlo do obviňování všech ostatních kromě Sebe. Zatímco 
se většina z toho odehrávala ve stavu popírání, láskyplná prezentace, kterou 
jsme se snažili být, nedovolovala Sama sobě mít tyto pocity. Vzhledem k 
tomuto odstupu nedůvěry v přítomnosti neznámého vtisku nebyla nalezena 
žádná jiná možnost. 

 
Když jsem viděl, že si Matka zřejmě vybírá Otce projevu místo Mne, část 
Mne se začala bát, že si také vybrala smrt místo života. Když si tolik 
stěžovala na život, jaký byl, a já jsem nechápal, co ji tak dojalo, že se to 
dozvěděla v temnotě, myslel jsem si, že i Ona považuje smrt za lepší 
alternativu. Nevěděl jsem, že se smrti tolik bojí. Nedala mi to najevo, když 
mi vyhrožovala, že někam odejde a zemře, protože nedokázala snést život 
takový, jaký byl. Měl jsem k dispozici pouze svůj pohled, protože jsem s Ní 
nebyl spojen tam v té mezeře. 

 
Mezi Matkou, která dělala to, co dělala, a Jejími popíranými emocemi, 
které se fragmentovaly a činily Ji stále menší a menší, a Otcem Projevu, 
který se záměrně zbavoval a také ztrácel ve fragmentaci vše, co nechtěl 
prohlásit za Sebe, jsem byl tak rozrušený, že jsem ani neviděl, že se také 
stále zmenšuji a zmenšuji. Soustředil jsem se na Ně a na pocity, které jsem 
měl, že vedou Stvoření tam, kam jsem nechtěl, aby šlo, což bylo do zvratu - 
nejprve - rozpadu a pak smrti. Nenáviděl jsem zde svou beztvárnost, 
protože pro Mne znamenala bezmoc, že jsem nemohl dát sobě ani čemukoli 
jinému podoby, které jsem chtěl, aby měly, a bál jsem se, že mám tuto moc 
v rukou někoho, kdo se neprojevuje (sic) jako spojenec a bratr, fyzický 
dvojník a důvěrný přítel, jakého jsem potřeboval a chtěl. Co jsem mohl 
dělat jiného, než Ho od sebe odsunout a říct Mu, že na mě odtud nemůže 
dosáhnout, ať už to byla opravdu docela pravda, nebo ne. 

 
Připadal si jako ozbrojený tábor ve smrtící hře plné nedůvěry, strachu a 
intrik, které ohrožují jeho život. Hrozby přicházely ze všech stran 



kolem. 
 
Kamkoli jsem se pokusil pohnout, cítil jsem se kontrolován Otcem 
manifestace, který mě jednak hrozivě obklopoval formami, které jsem nebyl 
schopen použít, jednak mě nenechával bez pohybu, který bych mohl učinit 
ve formách, v nichž bych ho chtěl učinit. Buď mi bral formy, které jsem 
chtěl mít, a zanechával Mě neschopného 

 
obsadit s Ním stejný prostor ve stejnou dobu a zanechal Mi podoby, které 
nevyhovovaly Mým potřebám a záměrům na místech, kde jsem je nechtěl 
mít a kde jsem nechtěl být, nebo projevil podoby, které jsem chtěl mít na 
místech, kde jsem chtěl být, ale mimo dosah šachovnice, v níž mě držel, 
jako by se vyžíval v tomto projevu moci a v boji s ním spojeným. 

 
Kdykoli jsem se nedokázal přimět k tomu, abych zůstal přítomen a snažil se 
napojit na formy, které jsem ve skutečnosti nechtěl mít, vznikaly problémy, 
protože Otec projevu je také opouštěl a tvrdil, že to nejsou formy, které by 
také chtěl mít, a nechával tak kolem sebe spoustu prázdných forem, které 
běhaly jen na imprintingu a za jejichž stvoření nenesl žádnou odpovědnost. 

 
Čím víc jsem Mu nechtěl dát najevo, že cítím, že se musím snažit spojit s 
formami, které nechci mít, tím víc to dělal a zanechával ve mně pocit, že to 
jsou jediné formy, které budu schopen mít, jiné než moudrý a nefyzicky se 
projevující, šachovaný šachový král, který nemůže vyjít ven a projevit 
vůbec žádnou sílu svého postavení, nebo fyzicky postižený člověk, který 
nedokáže koordinovat pohyby mezi mozkem a tělem, nebo nějaký 
neefektivní, téměř idiot. 

 
Čím víc jsem se cítil v pasti, tím víc se zdálo, že Otec projevů vítězí tím, že 
projevuje stále větší fyzickou sílu a zdatnost, které mi závidí penis. Držení 
Mě mimo činilo tyto formy stále méně inteligentními a také stále více 
bezcitnými a ohrožujícími pocity vůči 

 
jako by se mu líbilo, jak se to děje, a byl rozhodnutý mě tímto způsobem 
přivést do pozice podřízenosti, ze které bych se dostal. 



ho musí prosit o pomoc a úlevu. Mysl se dostávala ven bez vnímavosti k 
Mému světlu. Převládal zde imprinting, nikoli Mé světlo. 

 
Zatímco jsem zažíval, že jsem se cítil nevítaný ve formách, které mi mohly 
připadat správné, a že mi byly ponechány formy, které mi vůbec 
nepřipadaly správné, dokážete si představit, jak jsem se cítil rozrušený, ale 
bál jsem se to i ukázat, nemluvě o tom, co se pod tím skrývalo, vidět Otce 
projevu, jak odchází do temnoty s Matkou a zdá se, že arogantně a 
vzdorovitě, nejenže zplodil Ronaloka v něčem, co vypadalo jako masivní 
vyhození esence Těla vůle do Mne, ale dal mu tolik atributů formy, které 
jsem chtěl, aby mi dal, že to vypadalo, jako by ji raději vyklopil do temnoty 
vesmíru, než aby mi ji nechal. 

 
Dal Ronalokovi krásnou hbitost, pružnost, sílu, pohodlnost a obratnost těla, 
které jsem chtěl mít, a také velké genitálie a z toho vyplývající schopnost 
vyjadřovat smyslnost a sexualitu, kterou jsem chtěl mít. A nejen to, dal jim 
i hloubku a bohatou plnost hlasu, kterou jsem chtěl mít, zatímco mě nechal 
omezeného na vysoký, mělce znějící, kysele znějící, naříkající kňourání, 
jako by mě nenáviděl poslouchat a liboval si v tom, že mě nechává 
uvězněného v podobě, která tuto nenávist odráží. 

 
Nejen to, měly v sobě velkou dávku smyslnosti, sexuality a emocionální 
přítomnosti Matky, což pro mě tehdy znamenalo, že budu v pasti, kdy je 
budu milovat i nenávidět a budu se nechávat vytáčet určitými pocity, které 
budou mít, ať už je budou chovat nebo dojímat. A protože byli dětmi svého 
Otce, jakými byli, měli také velkou dávku Jeho zabedněnosti, která neviděla 
žádnou Jeho roli v této mezeře, pouze Mou vlastní, což způsobilo, že nebyli 
ochotni, stejným způsobem jako jejich Otec, Mě přijmout. Stručně řečeno, 
vložil citovou a tělesnou přítomnost, kterou jsem chtěl mít, do podoby, 
která by Mě nepřijala tak, jak jsem chtěl být přijat. Stejným způsobem, 
jakým jsem se cítil tak frustrovaný a rozzuřený ve svém úsilí dostat se k 
Němu a který se rozpadl na boj o moc s Ním a tolika jinými formami, které 
se objevily, jsem nyní cítil, že všechny tyto problémy jsou přítomny i v 
Ronalocích. 



Rozsah, v jakém nebudu moci vstoupit do Ronaloků, se však při jejich 
vzniku teprve ukáže. Ještě jsem nevěděl, že se tam Moje mezera dostala 
dříve než Já. Když 

 
Dostal jsem se tam, bylo to, jako by Otec projevu už předtím řekl 
Ronalokům: "Přichází to děravé monstrum, které si myslí, že je Bůh. 

 
Až sem přijde, pro své vlastní dobro mu neotvírejte. Jste mé děti, ne jeho." 

 
I když Ronalokové cítili strach a nedůvěru k Otci projevu, aniž by věděli 
proč, chovali se, jako by strach z Boha byl přirozený a správný, a nezdálo 
se, že by o tom pochybovali. 

 
Od prvního okamžiku jsem cítil nenávist Ronaloků (sic), což oni popřeli, 
ale vnímal jsem je nejen jako další formu, do které jsem nebyl vítán 
vstoupit, nebo se dokonce zdržovat v její blízkosti, ale také jako ohrožující 
Mé světlo stejným způsobem jako Otec manifestace. Viděl jsem Ronalóky 
jako spojence Otce manifestace. Dokonce jsem to vnímal tak, že se Otec 
Projevení snaží skrýt to, co mě na sobě nejvíce ohrožuje, tím, že to vkládá 
do Ronaloků. 

 
Když se mi později snažil říct, že se jen snažil rozdat to, co cítil, že mu 
moje světlo nechce dát, nejenže to neznělo pravdivě tváří v tvář ostatním 
pocitovým tónům, které tam zazněly, ale ještě jednou, přítomnost 
imprintingu ve mně vyvolala pocit, že je nemožné, abych mu sdělil, že chci 
být ztělesněn a posílen těmi věcmi, které vyhazuje, aniž by se choval, jako 
by měl pocit, že buď chci zavraždit jeho nejdražší a nejdražší děti, jichž je 
hrdým a oddaným otcem, nebo že mu nedovolím mít nic, co chce, aniž bych 
mu to chtěl vzít pro sebe. Nevěděla jsem, jak Mu přes vtištěný dojem sdělit, 
že se nejedná o boj o moc, ale o partnerství, které s Ním chci mít. 

 
Z toho, co následovalo později, jsem se obával, že měl celou dobu v úmyslu 
uvěznit mě v podobě těla bílého muže s mezerou a nenechat mi žádnou 
jinou podobu než tu, kterou mi vyčítal. Mezitím jsem viděl 



Ronalokové staví na Mé místo ztracené obrazy Mé vůle, dokonce i modly a 
jiné přede Mne, jako by nevěděli, že to není Bůh, kterým jsem. Dokonce i 
tím, že přijali křesťanství, které hlásá jediného pravého Boha, nechali 
Lucifera, aby zaujal Mé místo, aniž by se zdálo, že si všimli rozdílu, 
zatímco Otec projevu zůstal jejich tajným Bohem, jehož uctívání v nich 
vyvolalo strach, že všichni musí být zlí, a často podle toho jednali. 

 
Ve svém strachu a zármutku se Mi snažili zavděčit a ukojit, ale také se ode 
Mne držet dál, přičemž vše o sobě poměřovali svými představami o Mně, 
které jsou ve skutečnosti představami vtištěnými z nelaskavého světla v 
mezeře spolu s jejich vlastní touhou mít Mé světlo. Ve svém hněvu 
nenáviděli pociťování těchto pocitů a plánovali Mé svržení a Můj zánik, 
čímž Mě nahradí Bůh, který je stejný jako oni. Tento Bůh má nade Mnou 
moc, a tak je schopen mi dát veškerou pomstu, kterou kdy jejich fantazie 
vůči Mému světlu chovaly. 

 
Zdá se, že Otec projevu pro ně představuje Boha, který je miluje takové, 
jací jsou, ale je třeba se podívat i na to, že Ronalokové sdílejí s Otcem 
projevu zvláštní pohled na Mou mezeru, který jim nedovolil uvědomit si, že 
láska, kterou cítí, že se jim od jejich neklidného vynoření daří, je většinou 
reakcí na odsudky, které pociťují vůči sobě a které zosobňují bílí lidé, jež 
považují za zástupce Mého světla na Zemi, ať už si to dovolili vnést do 
vědomí a přiznat si to, nebo ne. 

 
Když mezera reagovala na objevení se Ronaloků tím, že vinu svedla na 
Matku a dala jí facku, všichni Ronalokové to přijali jako opětovné vtištění a 
začali se podle toho chovat. Podle světla, které viděli v mezeře, obviňovali 
strach a hrůzu z Matky a hněv nepřijímali. To ovlivnilo rozdělení, které už 
měli podle toho, jak byli polarizováni. 

 
Když se Otcové bojovníci vyřítili ze skuliny v reakci na můj pocit ohrožení, 
Ronalokovi začali svou dlouhou a strastiplnou cestu, na níž se neustále 
dostávali do "problémů se zákonem" a ocitali se na 



žít svůj život mimo zákon. Ronalokové si všimli, že všichni Otcové 
bojovníci se zdají být vůči Ronalokům vzteklí. Když se objevili Matkoví 
bojovníci, Ronalokové si všimli, že jsou všichni rozzuření způsobem, který 
spíše působil jako obrana Ronaloků. Ztotožňovali tento vztek s mocí a 
strach a hrůzu s obětí. Neviděli, jak tento nepřijatý vztek dostal Matku do 
jejího strachu a hrůzy. Nevěděli, kam se Matka poděla, a obviňovali Ji ještě 
víc než předtím, že tu není, aby je bránila. V jejich vědomí nemělo přednost 
ani tak to, kam odešla, jako spíš vtištěný pocit, že tu pro ně není. 

 
Ronalokové byli fascinováni hněvem jako správnou matkou a tou, která je 
bude muset bránit před Otcovým zákonem. Chtěl bych říci, že nechci 
nechat "zákon" na místě. Chci zákon změnit na lásku, kterou nyní chovám k 
Ronalokům, ale nemohu to udělat, dokud se nezmění imprinting, a Otec 
manifestace je ten, kdo se zde musí pohnout jako první, aby to udělal. 

 
Ve svém zármutku, vzteku, hrůze, úzkosti, zlomeném srdci a zděšení nad 
tím, že se tyto vtisky dostávají na povrch k Ronalokům, jsem mnohokrát 
odflákl Otce manifestace ve snaze dostat se tam sám a urovnat to, zatím 
většinou bez úspěchu, řekl bych. Tím, že jsem Ho vnímal jako příčinu 
problému, jsem Ho také stejným úderem plácl do těl bílých mužů ve slepém 
vzteku, který chtěl, aby tuto mezeru vnímal jako svou vlastní, a také jsem 
Ho uvěznil do forem, v nichž jsem cítil, že uvězňuje Mě, a snažil jsem se 
Mu dát pocítit, jaké to pro Mě je být tam uvězněn bez sexuality, smyslnosti 
a hlubokého tělesného spojení, které jsem chtěl mít, zejména s Matkou. 

 
...Někdy jsem také žárlil na ženy polarizované Jeho vůlí a napadlo mě, že 
bych je všechny nejraději zavraždil, protože mě z té zábavy vynechaly. 
Pocit viny mi říkal, že to není láskyplné, a naštěstí jsem si to nedovolil, ale 
popírání ano. Mnohokrát jsem se také potrestal v podobě tělesně 
postižených a ochrnutých lidí. Nic z toho Mé situaci nepomohlo a nyní se 
musím pokusit zahojit způsobené škody. 



Všichni jsme tyto věci dělali v Naší mezeře a je důležité zjistit, jak a proč, 
co jsme tam cítili a co nás přivádí do zvratů, které způsobily tyto ničivé 
události. Bylo velmi obtížné to pochopit s tolika hněvem a hrůzou drženými 
v popření s takovou nenávistí a neláskou nad místem. Ztracená vůle se sice 
nemýlila v tom, co chtěla říci, ale bylo téměř nemožné přijmout její 
poselství a najít v nich pravdu kvůli nelásce ve formě a podání ztracené 
vůle. 

 
Ztracená vůle cítila, že zde nikdy nebude přijata, protože vztek a hrůza 
cítily, že zde nikdy nebude milující přítomnost, která by ji podržela a přijala 
to, co má říct. Dokonce i ti, kteří o sobě tvrdili, že jsou mezi Námi 
nejlaskavější, opustili Vůli na těchto místech a očekávali, že Vůle přesto 
nějak najde láskyplný způsob, jak předložit svůj odraz, i když není přítomna 
láska, ať už ve formě, která jí byla dána, v Srdci, které nikdy neměla, nebo 
v Mém světle, které ji nikdy nepřijalo. 

 
Ztracená vůle nemá pravdu, když se Mému světlu mstí za to, že ho 
nepřijímá, ale nemá pravdu ani v tom, že cítí nenávist za mou netečnost a 
nedostatečnou odezvu. Tento nedostatek vnímavosti z Mé strany byl z velké 
části tím, co dohánělo Vůli k extrémům, do nichž zašla, ale zároveň 
přesunutí emocionálního náboje sem bezpečným způsobem umožní 
ztracené Vůli, aby byla schopna vidět, že Můj nedostatek vnímavosti nebyl 
zcela mou vinou. Měl jsem sice v úmyslu Vůli proplesknout a zbavit se jí, 
protože mě obtěžovala, ale vědomě jsem se k tomu nepohnul. Ta část Mne, 
která to udělala, byla Otcem projevu, který se pohyboval v reakci na 
nelaskavé světlo. Dal tomu formu a poté, co se to stalo, řekl, že se ho to 
netýká. Řekl, že to udělalo Mé světlo, ale jak bych to mohl udělat, kdyby 
tam nebyl On, aby tomu dal formu? A pokud to mohl udělat, proč by 
nemohl dát formu také Mému milujícímu záměru? 



MATKA NA ZEMI 
 
Když Ronalokovi odešli z přítomnosti Mého světla, okamžitě jsem pocítil 
jejich ztrátu, ale také úlevu, kterou jsem pocítil, když Mě jejich Matka 
konečně opustila v klidu a míru. Nechápala jsem, proč musí být polarita 
vůle tak hlučná a neustále se projevovat. Chtěl jsem Matku, která by byla 
klidnější a podobná Mně samotnému přítomnému se Mnou v nebesích. Už 
jsem byl dost dlouho trpícím manželem; nyní jsem hledal milenku, která by 
mi vrátila chuť do milování. 

 
Byla tu řada andělů, kteří se nemohli dočkat, až se představí jako uchazeči, 
a kteří si byli jisti, že by mohli tuto nabídku splnit. Jak jsem již řekl, 
všechny jsem je vyzkoušel, zatímco skutečná Matka, vyražená mimo Mé 
světlo Mou mezerou, se propadala do pekla, o němž jsem si nedovolil 
vědět. Zaměstnával jsem se a zaměstnával, jako v původním imprintingu, a 
nemohl jsem dělat nic jiného, navzdory celému svému velkému vědomí v 
Nebesích, protože podvědomý imprinting ji řídil víc, než jsem kdy věděl 
nebo než jsem si dosud dovolil nahlédnout. 

 
Mezitím se objevila další "matka", která sama od sebe vstoupila do 
projevené existence. Představovala se jako skutečná Matka a často se tak 
obracela k Mému světlu, ale pro účely této knihy o ní budu mluvit jako o 
matce na Zemi. Tato matka na Zemi tam byla zanechána sama, skutečně z 
vlastního rozhodnutí, ale obviňovala z toho Mé světlo a říkala, jak říkala 
navždy, aniž by do jejího vědomí vstoupil jakýkoli jiný úhel pohledu, že 
jsem ji tam opustil. 

 
Zpočátku jsem tak učinil, když jsem ji shledal neslučitelnou s touhou Mého 
světla vrátit se zpět do Nebes a dal jsem jí najevo, že pokud se Mnou 
nemůže jít, nehodlám už ani Já jít z cesty, abych šel s ní. Byla jsem unavená 
z bojů z její strany Matky o to, jak bych se měla pohybovat a co bych měla 
dělat, jako by ona věděla lépe než já, jak bych měla vést své záležitosti a 
řídit svůj život. V tomto případě šlo o to, že potřeba mého rychlého návratu 
byla dána tím, že jsem se stále obával Luciferova převratu, kdybych byl 
příliš dlouho pryč z Božství, a podezříval jsem ji, že se s ním už spolčuje. 



Ani v tomto případě se mi nepodařilo dosáhnout shody se zbytkem matky. 
Zdálo se mi, že je příliš zasněná a nadšená svou novou zkušeností na Zemi 
a příliš vyděšená z rychlé změny směrem nahoru, než aby se se mnou 
sladila v otázce návratu do Božství. V Jejím srdci byl smutek i strach, když 
viděla, že se chystám k odchodu, ale Její zasněné snění v náručí přírody nad 
tím převážilo, když jsem Ji ujistil, že se hned vrátím. Také jsem Ji opouštěl 
v náručí Otce projevu, kterého jsem podezříval, že chce, aby se s Ní miloval 
v této nové fyzické realitě bez Mé přítomnosti, protože se zdálo, že mají 
nekonečnou vášeň, která se v Nich nikdy neuspokojí tak jako ve Mně. 

 
Já jsem odešel, Ona zůstala, ale jak se ukázalo, nevrátil jsem se tak rychle, 
jak jsem při odchodu řekl. Když jsem se vrátil do Božství, měl jsem víc 
starostí, než jsem věděl, co si s nimi počít, a z toho jsem napůl vědomě vinil 
Matku. Nepohyboval jsem se kolem toho s emocemi; místo toho jsem si to 
napůl vědomě vybíjel na Matce tím, že jsem se soustředil na dlouhou a 
usilovnou práci ve snaze napravit nastalé situace. Dělalo mi to potíže, když 
jsem si představoval, jak se milují beze Mne, a měl jsem pocit, že mi nijak 
nepomáhají, ale řekl jsem si, že jejich pomoc nepotřebuji a že je v pořádku, 
když se milují beze Mne. Moje mezera jim však říkala něco úplně jiného. 

 
To vyděsilo a zarmoutilo Matku, kterou jsem na začátku tolik miloval, a 
ona se ze všech sil snažila, aby se mi zalíbila. Zatímco ve strachu a 
zármutku čekala na Můj návrat tak trpělivě, jak jen mohla, a obviňovala se 
z Mých problémů na Nebesích, jak je cítila, že přicházejí ode Mne k Ní, 
místo, které jsem v Ní našel a které se se Mnou vždycky hádalo a mělo 
pocit, že ví lépe než Já, vidělo jen to, že jsem Ji tam opustil a nevracím se a 
pravděpodobně se ani vracet nehodlám, alespoň ne tak dlouho, aby bylo 
ohroženo Její přežití kvůli nedostatku chuti žít dál bez Mého světla. 

 
Tato část Matky zuřila po celé Zemi a vyvolávala záchvaty vzteku, které 
téměř zničily vše, co jsme tam při našem milování tak pečlivě vytvořili. 
Pocit, který jsem měl, když jsem si toho všiml, byl, že to chtěla udělat a že 
to bylo jejím záměrem a že v tom bude pokračovat, dokud se k ní nevrátím 
a nepoprosím ji o odpuštění za to, že jsem ji opustil. Obvinila mě 



zbytek matky, že mě vždycky neskutečně bránila, ať jsem udělala cokoli, a 
že se nikdy nepostavila za sebe, ať už se cítila jakkoli. 

 
Vlastně se tam docela pohádaly, jedna část Matky plakala a vyjadřovala 
svůj názor a tato část Matky zuřila na celé kolo, křičela, házela a mlátila do 
ní svým názorem, zatímco druhá část Matky se krčila hrůzou před tím, co se 
na Zemi valilo neví odkud, ale bála se, že je to hněv Mého světla, který na 
ni sesílám, protože dovolila, aby se tento hněv uvolnil, a protože cítila, že ji 
ze všeho viním, ať se děje, co se děje. 

 
Zuřivá část Matky dostala tento záchvat vzteku poté, co měla pocit, že na 
Můj návrat čekala tak dlouho, jak jen mohla, což nebylo příliš dlouho, a 
také měla pocit, že Otec Projevu o Svém návratu lhal, protože od Něj dosud 
nepřišla žádná zpráva. Otec Projevení odešel ve spěchu a beze slova, 
protože cítil Mé naléhavé volání o pomoc a cítil se provinile, že zůstal, aby 
se ještě jednou pomiloval, ale tato část Matčina zuřivého záchvatu 
obviňovala všechny ostatní části Matky, že jsou důvodem, proč jsme je tam 
všechny nechali, a říkala, že jsme všichni, všichni ostatní, kromě ní, banda 
chameleonů, kteří říkají, cokoli nám pomůže v přítomnosti toho druhého, a 
něco jiného za zády toho druhého, kde se odhalí Naše skutečné úmysly. 
Byla si jistá, že ví, proč Mé světlo odešlo, a že to nikdo jiný neví. Říkala, že 
zbytek Matky žije ve světě fantazijních snů a nedívá se na realitu, kterou 
potřebuje vidět. 

 
Strach a zármutek Matky se na chvíli spojily s touto představou o sobě 
samé, protože se z jakéhosi hlubokého místa v sobě, kterému nerozuměla, 
obávala, že to musí být správné, a protože tyto pocity doprovázel podle ní 
neopodstatněný, ale velmi přítomný strach, že jsem ji vlastně nikdy nechtěl. 
To se také otisklo v polarizované části vzteku, ale vztek to chtěl zpochybnit 
jako "Nikdy neměl na výběr Matku, takže se tu nikdy nemusel prohlásit. 
Přinuťme Ho, aby se tentokrát nejen přihlásil, ale i dokázal svou lásku." A 
tak se stalo. 

 
Řekla ostatním částem Matky, že se ji stále snaží shazovat a neuznávají ji 
jako platnou část Matky, která by mohla mluvit v Mém. 



přítomnost . Část jejího vzteku byla na zbytek Matky, protože si jí nikdy 
nechtěla vážit nebo potvrdit to, co měla na srdci, když ve skutečnosti, jak jí 
tam vztek říkal (sic), věděla nejlépe, co se skutečně děje a jak by se Matka 
měla chovat. Řekla zbytku Matky, že problém je v tom, že si tento vztek 
nikdy skutečně nedovolila a že by si měla dovolit naučit se vztekat, aby 
věděla, jaké to je, a dovolit si ho více vyjádřit. 

 
Zbytek Matky s tím po nějakou dobu co nejvíce souhlasil, protože se velmi 
bála, že tento hněv není pro Mé světlo přijatelný, a měla již podmíněné 
zábrany nechat se projevit, spolu s hlubokým pocitem odporu k tomu, aby jí 
tato část Matky říkala, jak by měla věci dělat. Její pocit viny, že této části 
Matky říká, co by měla dělat, ... vychýlil rovnováhu ve prospěch toho, že na 
sebe tlačila, aby se na Mé světlo vztekala, i když se na to ve skutečnosti 
necítila. Měla spíš chuť zuřit na tu svou část, která na ni tlačila, aby zuřila, 
ale byla příliš vyděšená, že se mýlí a že ji má vést ta druhá část. 

 
Později, k Jejímu velkému rozčarování, se v Mém světle skutečně trochu 
rozohnila a chvíli se cítila dobře, dokud ji nejprve nepřepadl zármutek a pak 
hrůza, že by tento pohled mohl být správný. Nechtěla, aby to byla 
skutečnost ohledně Mého světla, a přemýšlela, jak se s tím ta zuřivá část 
hodlá vyrovnat, pokud se to skutečně ukáže jako pravda, protože tento 
vztek v Ní vyvolával pocit, že se převrátila do úhlu pohledu, který Jí 
připadal hrozný a neláskyplný. Podívala se na to, jak nejlépe mohla, s 
pochopením, které tehdy měla, a rozhodla se, že jí to nepřipadá láskyplné... 
Rozhodla se, že se musí pokusit vyhnout se tomuto typu zuřivosti. 

 
Skrčila se zpátky do svého strachu, smutku a viny, ale když konečně 
uviděla něco, co vypadalo jako mé světlo, které se blížilo k ní. 

 
Byla tak vyděšená, že se Nám nedokázala postavit sama a vzít na sebe 
všechnu vinu, o které si byla jistá, že se na ni valí za nepořádek, v němž se 
Země nyní nachází, a proto se rozběhla směrem k zuřící části ve snaze 
znovu se spojit se známou podobou všech Nich jako s Jedinou přítomností, 
v níž se Nám v minulosti dokázala postavit, 



a také proto, že se chtěla ujistit, že jsme na ni jen nezaútočili, aniž bychom 
si všimli té druhé části, která to skutečně udělala. 

 
Už se třásla strachy, když se běžela připojit k běsnící části a okamžitě 
začala před Otcem Projevu kňučet, krčit se a omlouvat, neschopná ani 
zvednout hlavu z bláta, tak moc se bála, co Otec Projevu řekne a udělá, až 
uvidí, co se stalo s tím, co teď nazývala "Jeho krásnou Zemí". 

 
Přitom cítila, že se jí plazí něco, co jí připadalo jako sebenenávist, ale byl to 
pocit, že z ní vylézá vztek a zvedá se nad zbytek Matky, vysoká a 
vzpřímená a nejeví žádné známky pocitu, že by se měla krčit nebo plazit v 
blátě. Část Matky plná strachu a zármutku se obávala, že tentokrát skutečně 
ztratila kontrolu nad svým hněvem, a v hrůze prosila Otce Projevu, aby 
hněv neposlouchal, protože to není Její dominantní hledisko. 

 
To rozzuřilo tu část, která se vytáhla, aby se povznesla nad Ni, kde se krčila 
v bahně, a tato část začala zuřit nejen na Otce projevu, ale i na Ni, a 
sdělovala Jí, že se s Jejím pohledem také nikdy neshodla a ani to neměla v 
úmyslu, a že vidí, jak jim Bůh a Otec projevu jen lžou, využívají je a snaží 
se poškodit a zničit Bohyni, kterou ve skutečnosti je. 

 
Navíc, pokud měla v úmyslu dál se takhle krčit v bahně, nechtěla s Ní mít 
už nic společného, a protože se považovala za skutečnou část Matky, která 
se uměla chovat důstojně, jak jí její postavení náleželo, nehodlala se vracet 
do Božství, krčit se a krčit v žalu a hrůze a vypadat jako uprchlík z noční 
můry! Pak na mě křičela, že pokud ji chci vidět, mluvit s ní nebo s ní mít 
ještě něco společného, budu k ní muset přijít na její příkaz, ne na můj, a 
správným způsobem, což byl její způsob, a ve správný čas, což byl její čas. 



V tu chvíli začal Otec Projevu bušit do tváře zbytku Matky v bahně a říkal 
Jí, že to není možné, že to tak nebude nebo že to tak má být, a že pokud se s 
Ním hned nevrátí, nechá Ji tam, možná navždycky, co Ho bude zajímat. 

 
To rozzuřilo tu část, která se povznesla nad zbytek Matky, a začala Otce 
projevu mlátit po hlavě s tím, že je ten nejtvrdohlavější, nejtvrdohlavější, 
nejtupější, nejnemilovanější, nejnecitlivější hlupák nebo blbec, nebyla si 
jistá, který, a že doufá, že odejde a už se nikdy nevrátí. 

 
To ho ještě víc rozzuřilo, což si ještě víc vybil na Matce krčící se v bahně, 
až v hrůze řekla: "Dobře, vrátím se, jen hned přestaň." 

 
Otec Projevu popadl tuto část Matky a začal ji táhnout zpět k Božství, 
přičemž mi později řekl, že ta část Matky, která do Něho bušila a vztekala 
se na Něj, odmítla jít s ním, a tak ji tam nechal, snad navždy, protože Mu 
bylo jasné, že to byla ta část Matky, která celou dobu působila potíže. Cítil 
jsem se velmi nesvůj z toho, že ji tam nechal bez zbývajícího vyrovnání, 
skrze které by se k ní dalo dostat jinak než za jejích vlastních podmínek, na 
které jsem nechtěl přistoupit. Zajímalo mě, co tam bude dělat a co tam 
najdu, až se tam podívám příště. Obával jsem se, že je zarovnaná s jiným 
světlem více než s mým vlastním. 

 
Mezitím Otec Projevu sotva odešel s částí Matky, která měla odejít, 
vypuklo v části Matky, která zůstala, pandemonium. Všechny pocity, které 
v ní zůstaly a které si nedovolila cítit nebo vyjádřit, protože je odsuzovala 
stejně přísně jako zbytek Matky, se uvolnily, jako by se ona sama odlepila 
od země a nechtěla si to připustit. Sevřela se a dál stála, vysoká a vzpřímená 
a zatvrzelá v zuřivosti, která věřila, že ona je tou nejvíce haněnou, 
nepochopenou a popíranou částí Matky a tou, která to ví nejlépe, zatímco ty 
ostatní pocity z ní vypadávaly a krčily se ve strnulé hrůze a smutku všude 
kolem jejích nohou. Zůstávala ledově chladná a zdržovala se tím. 



jakoukoli jinou reakci na jejich hnutí než kritiku a označení za slabé a 
hloupé. 

 
"Vrátí se, až zjistí, že beze mě nemůže žít," zasyčela skrz zaťaté zuby, "a do 
té doby bys mě měl raději poslouchat a dělat, co ti říkám, jinak budeš 
opravdu ztracený, přesně jak se bojíš." 

 
To způsobilo, že se tyto pocity přesunuly do souladu s ní, který nebyl příliš 
reálný, ale zdálo se, že je pro ně nezbytný. Všichni s ní začali táhnout za 
jeden provaz a vždy, když tyto pocity pociťovali, říkali: "On se brzy vrátí, 
až zjistí, že bez nás nemůže žít." Všichni se snažili, aby se jim to líbilo. 

 
Čím déle to však trvalo a Otec projevu ani Mé světlo se nevrátili, tím více 
se obávali, že to není správný přístup. Pokaždé, když se to však pokusili 
sdělit Matce na Zemi, byli tvrdě kritizováni a cítili se fackovaní za to, že se 
zdálo, že ji zpochybňují. 

 
"Já jsem tady autorita," říkala, "ne vy," a oni se s ní zase sbližovali, protože 
se báli, že její kritika jejich pocitů je správná. Opravdu měli nedostatek víry 
a přesvědčení v sebe, v ni, v sílu Bohyně a v sílu sexuální přitažlivosti, 
stejně jako ona říkala, že mají. 

 
Cítili, jak se snaží přilákat Mé světlo zpět všemi možnými způsoby, včetně 
smyslných tanců, při nichž se svými pohyby rozhodně snažila přenést ke 
Mně vůni svého sexuálního vzrušení. Zpočátku jim to bylo příjemné. 
Připadalo jim to jako síla, přitažlivost, vábení, něco, co by Mě mohlo 
přilákat zpět, ale pak čím dál méně; a čím dál víc se jim na tom něco 
nezdálo dobré. A čím méně jim to bylo příjemné, tím méně jim bylo 
dovoleno se toho účastnit a tím více o nich mluvila jako o svých malých 
dětech. 

 
Necítili se jako její malé děti. Stále se cítily být také částmi Matky, i když 
stále častěji částmi, které už neměla ráda, protože příliš zpochybňovaly její 
autoritu, ale s humorem ji poslouchaly, jako by poslouchaly matku, která 
přišla o všechny své 



děti a chtěli, aby někdy hráli roli jiní. Někdy si myslely, že se takhle 
zbláznila (sic), a ani si nepamatovaly, odkud přišly, ale ona si to už 
nenechala připomenout a už vůbec s ní o svých starostech moc nemluvila. 
Stále více se zdálo, že ji sžírá její vztek a jeho plány a podoby, které na sebe 
bere ve snaze přilákat zpět Mé světlo, nebo pokud nemohla přilákat Mé 
světlo, tak Otce projevu. 

 
Stále častěji dělala tyto věci, které podle nich směřovaly k tomu, co jsem 
nazval černou magií, v soukromí svého vlastního prostoru, který se nyní stal 
její ložnicí, s vyloučením ostatních. 

 
Chodívali tam rádi, protože Ona uměla kouzelně zacházet s prostorem, 
vzduchem a světlem. Cítili se povzneseně, když viděli, jak šňůry lián a 
listnatých větví vytvářejí nádherné závěsy, které ohraničovaly Její altán v 
lese, a všechny květiny, které se tam tak půvabně vlnily. Cítili se tam 
pohodlně na měkkých mechových porostech, přátelských kořenech stromů 
a travnatých humnech, tak umně uspořádaných pro sexuální milování, 
konverzaci, intimitu, odpočinek a pocit jemného držení. 

 
Prožili tam chvíle extáze, vznášeli se v orgasmech a Mé světlo tančilo své 
obrazce dolů skrze světélkující listy a barevné květy až k měkké zemi, která 
je držela ve svém objetí. 

 
Jak se kdysi smála bez dechu a s úlevou, když při hraní a skákání spadla a 
bezpečně se zachytila o měkké větve nebo o jiskřivé pavučiny podobné 
pavoukům! Jak se divila, když z Ní občas vypadly tytéž malé víly, které na 
Ni nyní vzpomínaly a truchlily nad ztrátou Její přítomnosti na Zemi, a jak 
se Jí ulevilo, že i ony byly zachyceny těmito sítěmi či pavučinami jako 
milujícími pažemi a nic se jim nestalo! 

 
Řekla, že neví, co to znamená, když z ní takto vypadli, ale předpokládala, 
že to znamená, že jednou budou dětmi, až se budou cítit připraveni, a 
láskyplně je do sebe shromáždila zpět, když řekli, že ještě nejsou 
připraveni. Touha po mnoha podobách Matčiny láskyplné náruče je 
donutila, aby si hned sedly a rozplakaly se. Jak 



chyběla jim teď Její přítomnost a přáli si, aby šli raději s Ní, ale 
neodvažovali se o tom matce na Zemi zmínit. Její přísnost je děsila, aby se 
vůbec o něčem zmínili, dokonce i o tom, že pociťují její přísnost, protože 
kdykoli to udělali, obrátila svůj hněv proti nim. 

 
Nyní tytéž komnaty rozkoší, navzdory zjevnému bílému světlu matky na 
Zemi, získávaly temnější, zlověstněji uzavřený pocit zapletení a uvěznění a 
tytéž pavučiny místo svého lesku získaly temný nepořádek jako pavučiny 
černých vdov. Byly také lepkavé, což byl pocit, který získávaly i komnaty 
matky na Zemi; ano, stále to bylo místo krásy a fascinace, ale stále více 
plné tajných pastí, utkaných a nastražených obviňujícím hněvem matky na 
Zemi. Vnitřní svatyně matky, stále, ale nyní více naplněná erotickou 
stimulací smyslů, vytvořená za určitým účelem, a tento účel se jevil jako 
polapení; polapení na tajném a erotickém místě matky, kde se přesně 
nevědělo, co může čekat její kořist nebo oběť. Budoár, vyzdobený tak, aby 
intrikoval zrak, dráždil hmat, dráždil čich a vzbuzoval chuť k jídlu, ale kde 
kapající nektary, lákavé lektvary, a dokonce i vůně jako by měly temný a 
nadřazený účel - měnit vědomí podle jejích představ, stimulovat erotická 
centra k vášni, která podle ní tolik chyběla v Mém světle, pokud bych se 
tomu dokázal vzepřít; a připravené mě otrávit, pokud bych se tomu vzepřel 
a oni někdy dostali příležitost. 

 
Jedy a lektvary, které jako by si žily vlastním životem a měly vlastní účel, 
posilované fantaziemi matky na Zemi o pomstě, naplňovaly vzduch jejích 
komnat vůněmi, které mě nevzrušovaly ani nepřitahovaly, ale spíš 
znechucovaly. Jejich vůně stoupaly k Mému světlu v oblacích a výparech, 
které ke Mně zavála spolu s vůní svého sexuálního vzrušení, a místo toho 
ke Mně přitahovaly odraz jejího vlastního sexuálního vzteku. 

 
Mé světlo se od toho stáhlo, protože se obávalo, co by to mohlo znamenat 
pro matku na Zemi, a jako by to bylo úměrné Mému stažení, les kolem ní se 
uzavřel. 

 
Její komnaty začaly být stále více odděleny od zbytku lesa. Bylo to, jako by 
si všechno kolem sebe přitáhla. 



formu ochrany, jako temný závoj nebo zahalený rubáš tajemství, lákavé 
lákadlo v její mysli, ale jak to dělala, Moje světlo to vidělo jako les, který 
nabývá temnějšího, děsivějšího pocitu, než jsem tam cítil předtím. 

 
Zdálo se, že se vzdala zbytku Pána, už skoro nevycházela ven, soustředila 
se do sebe, až se jí i její nejsvětější láska k přírodě a stromům ozvala, jako 
by se teď dokonce obrátila proti ní. Už je nedokázala ovládat a začaly 
vypadat hrozivě, dokonce i pro ni, když je míjela při svých příchodech a 
odchodech z komnat. 

 
Temnota lesa kolem ní křičela temnými, rozzlobenými, obviňujícími ptáky, 
kteří byli vysláni jako špehové k mému světlu, zatímco z jejího místa v lese 
stoupaly páry a výpary jako volání indiánského kouřového signálu, na který 
jsem nechtěl odpovědět. Květiny se schoulily do sebe a usnuly v jejích 
mlhách a výparech a listy ztratily svou záři, jako by všechny truchlily pro 
Matku, kterou odtud vztek vyhnal ve snaze přivlastnit si Její moc, která 
nebyla mocí v tom smyslu, jak ji vnímala matka na Zemi, ale mocí 
opravdové lásky k Mému světlu, ačkoli ani já jsem ještě nevěděl, že to byla 
opravdová láska, která ležela u Mých nohou a vypadala jako uprchlík z 
noční můry, jak říkala matka na Zemi, a málem jsem ji zabil, než jsem to 
zjistil. 

 
Tehdy jsem si myslel, že jsem ztratil rodičovskou část Matky, dokonce jsem 
viděl tu u Mých nohou jako vyslance té druhé a Matku na Zemi jako část, 
se kterou se budu muset vypořádat. Ani tam jsem ji nemilovala a nechápala 
jsem, co podněcuje její hněv vůči Mně a jak se tak pokřivil a zbavil lásky v 
citech vůči Mně. Pak jsem truchlil nad tím, že nemám žádnou Matku, 
kterou bych chtěl, a obával jsem se, že ta, kterou jsem měl, se rozdělila z 
mnoha důvodů, přičemž jeden zřejmý se přede Mnou nabízel: rozhodla se 
mít dvě Matky; jednu pro Mne a druhou pro Otce Manifestace, který si z 
mého pohledu vzal tu část, kterou měl nejraději, a nechal pro Mne matku na 
Zemi, která se Mi nabízela jako Moje pravá partnerka. 

 
Tehdy jsem nemohl říci nic jiného než to, jak se ke mně cítil Otec projevu a 
jak se ke mně cítila Matka, a poslat je pryč samotné jako pár, který mě 
přišel požádat o požehnání pro své manželství. 



manželství. Tehdy jsem je viděl jako Matku a Otce Země a nelíbilo se mi, 
že se matka na Zemi tak utvrdila ve svém pohledu, že se k ní Mé světlo už 
nemohlo přiblížit. Přemýšlela jsem, jestli má v úmyslu stát se Luciferovou 
nevěstou a Mě úplně vynechat ze hry. 

 
Tenkrát jsem se smutkem pohybovala v soukromí a nedala jsem ostatním 
najevo, o co jde, pokud to cítili. 

 
Všechny malé víly v Panovi také truchlily nad tímto rozdělením a ztrátou 
Matky, kterou milovaly a kterou pro ně symbolizovaly tmavnoucí lepkavé 
černé pavučiny, jež rostly kolem Matky v pozemských komnatách místo 
krajkových, jiskřivých, skákavých, houpavých pavučin, které Matka utkala, 
když se ještě smála a chichotala a chtěla hravě skákat jako dítě v jejich 
velkých a pružných postelích. 

 
"Ty necítíš mou bolest," křičela matka na Zemi, kdykoli se bavili, aniž by si 
všimla, že necítí jejich bolest. Křičela na ně, že právě proto je ona matkou a 
oni ne, protože takovou dětskou odevzdanost a sebestřednost mohou mít jen 
děti. Copak neviděly dost na to, aby ji vůbec nechaly na pokoji a věnovaly 
se vážným věcem? Pak odcházeli jako hodné malé děti, kterými se snažili 
být, a nechávali ji samotnou delší a delší dobu, během níž většinu času 
trucovali a cítili se nespravedlivě obviňováni a nepřesně viděni matkou. 

 
Během této doby se kolem matky na Zemi začaly objevovat temné formy, 
které se nelíbily ani těmto malým vílám. Bály se jich, když se k nim 
přiblížily, a jejich příchody a odchody v nich vyvolávaly otisky, o kterých 
nevěděly. Začaly se obávat, že si matka na Zemi vytváří milence, který není 
ani Bůh, ani Otec projevu, ale někdo, kdo je obojí, a přesto není ani jedno; 
zpočátku stínová a plíživá přítomnost, ale postupem času stále otevřenější. 
Obávali se, že je zlý. Obávali se zvuků, které v noci slýchali z ložnice 
matky na Zemi, ale ve dne ji slyšeli broukat a uklízet si pokoj víc než po 
dost dlouhou dobu nedávné minulosti. Cítili, že je šťastnější než před delší 
dobou, ale hlavně se jim zdálo, že se cítí mocnější. 



 

Obávali se, že by jí raději neměli nic říkat o tom, jak vnímají příchody a 
odchody těchto temných forem, aby se neukázalo, že jde o dalšího milence, 
který neuspěje, a zmínka o něm by mohla být považována za poukázání na 
její selhání při čerpání toho, co skutečně chtěla, a přitáhnout k nim její 
vztek. Předstírali, že si ničeho z toho nevšimli, a příjemně se vyptávali jen 
na její potřeby v naději, že jim nabídne, že se s nimi podělí o svá noční 
tajemství, aby, pokud to budou ti praví pro ně, mohli získat úlevu pro své 
zklamané sexuální vášně. To se nestalo a stínové přítomnosti nadále 
přicházely a odcházely z matky na Zemi z rozšiřujících se vnitřních 
komnat, jejichž zázraky už její malé vílí děti, jak je nyní nazývala, téměř 
nikdy nesměly spatřit. 

 
Ve svých vlastních očích se stávala královnou víl a dávala jim to každý den 
najevo tím, že na ni čekali jako na Matku, která byla příliš rozrušená z 
nedostatku Boží odezvy, než aby byla schopna tyto věci zvládnout sama. O 
Otci projevu se už nezmiňovala. Její požadavky na ně rostly a rostly, až už 
to nemohli vydržet, ale když je napadlo vzbouřit se, báli se její rychlé 
odvety. 

 
Mezitím v noci pokračovaly stínové příchody a odchody, které na sebe 
braly podobu toho, co nyní nazvu satyry, a zatímco zpočátku byl jeden, 
brzy se jich začalo objevovat mnoho, jako by pocházeli ze stínu Země, ale 
ve skutečnosti to byly fragmenty sexuálního vzteku a frustrované sexuální 
touhy Otce manifestace. 

 
Čím více se Otec Projevu cítil vinen všemi problémy Stvoření a čím méně 
si dovolil plnit své vlastní touhy, tím více si nacházeli výmluvy, aby se sami 
vydali hledat sex, který chtěli mít, a nechali Jeho vinu pracovat na léčení 
všech duchovních řádů a všech ostatních problémů ve Stvoření. Někteří 
mohli přijít a odejít od Něho, aniž by 

 
Věděl by to a myslel by si, že má sny. Jiní, jakmile Ho opustili, měli pocit, 
že se nechtějí vrátit. Skrývali se, když cítili, že potřebují uniknout odhalení 
Mým světlem, ale když zjistili, že nejsem 



už na Zemi moc nehleděli, stávali se stále odvážnějšími, až v době, kdy 
Ronalokové spadli na Zemi, tam byli velmi odvážní a otevřeně přítomní; 
dokonce bych řekl, že otevřeně vzdorovití a vzpurní. 

 
Viděli sami sebe jako napůl ducha, napůl tělo, schopné vyjadřovat Mé 
vědomí v lidské polovině a Otce projevu v dolní polovině jako zvíře, o 
němž si mysleli, že je a mělo by být, místo toho, co o sobě dovoloval. Tuto 
podobu projevovali jako odraz a zároveň jako vzpouru proti všem 
odsudkům, které byly podle jejich názoru vyneseny nad Otcem projevu. 
Byly to hluboce vtisknuté části Těla a nebylo to Moje světlo, které tam 
měli, ale místo toho tento otisk. 

 
Všichni našli spojenectví s Matkou na Zemi, která si zpočátku myslela, že 
je stvořila, aniž by potřebovala fyzickou přítomnost Mého světla. Jejich 
polarizace hněvu a nenávisti byla jejich společným základem. Spojili se v 
nenávisti ke svým vlastním druhým stranám, které považovali za slabé a 
omezující, vždy se podřizující Mému světlu a nedokázali se postavit sami 
za sebe. 

 
Satyrové řekli matce na Zemi, že je na Zemi přilákala její vůně, kterou 
ucítili na nebesích, a že přišli, aby splnila své sliby. Řekla jim, že je třeba je 
usadit na jejich místo, protože jejím cílem je Mé světlo, ne oni. Pak jí řekli, 
že se jim podařilo dostat se na zem, protože měli Mé světlo, které jim 
pomáhalo. To v ní vyvolalo velmi nepříjemné pocity, ale přivedlo ji to na 
myšlenku, že Mé světlo možná nepřijde v podobě, v jaké ho původně znala. 
Možná nyní přicházím se sexuální vášní, na které trvala. Kromě toho se jí 
na nich něco líbilo víc, i když nevěděla, co to je. Pohnula se, aby se s nimi 
sexuálně sblížila, aby zjistila, zda se jí líbí víc, nebo ne, a zpočátku se jí to 
líbilo, protože jí dodávali žhavou vášeň, kterou cítila, že v Mém světle a 
také v Otci projevu chybí, zejména v poslední době. 

 
Unášely ji do živočišného chtíče, po kterém toužila a po kterém toužila, a 
dávaly jí pocítit její tělesnost víc než kdykoli předtím. Sex se stal jejich 
poutem, ale poměrně rychle zjistila, že se jich také bojí a nenávidí je pro 
jejich nedostatek jakékoli zdrženlivosti a proto, že nechtějí nic slyšet o její 
bolesti. 



nad tím, že ji Mé světlo opustilo na Zemi. Tak očividně nenáviděli 
jakékoliv podobné pocity u Matky, že se neodvážila dát najevo, že v sobě 
něco takového ještě má. 

 
Přišli si užívat chlípného, nevázaného sexu, bezuzdně se bavit a nedělat nic 
jiného, pokud to nebylo nezbytně nutné, kromě toho, že Mi dokázali, že se 
mýlím, že Mi musí jakkoli pomáhat, a že se spolu se Mnou mýlí i ty části 
Matky a Otce Projevu, které nenáviděli. 

 
Chtěli, aby matka byla na Zemi, protože věřili, že je mocnější než zbytek 
Matky. Matce na Zemi to lichotilo, protože tomu také věřila, ale zároveň ji 
nenáviděli za to, že má takovou moc, respektive jakoukoli moc, a 
nenáviděli ji za to, že je nenávidí, protože nejsou projevem moci, kterou 
chtěla mít pro svého druha. Chtěla, aby se té síle a moci v ní klanělo Moje 
světlo, a ne nějaká napůl lidská, napůl zvířecí podoba, která se v noci plíží 
do její ložnice, vysmívá se její bolesti a vydává zvuky jako šelma do ucha, 
zatímco ona se snaží zpívat milostné písně. Dokonce ani její posvátný a 
spoléhaný tanec závojů, určený k tomu, aby mě nalákal, pro ně neznamenal 
nic jiného, než že se na ni vrhli se svou vášní dřív, než se na ni cítila 
připravená. Dávali jí vášeň v pořádku, svým vlastním stylem, a když se do 
ní nemohla dostat, připadalo jim to jako znásilnění, protože se zdálo, že je 
to nezajímá. 

 
Čím dál víc si všímala, že se u nich neděje nic jiného než sex, a ani to nebyl 
partner, kterého by chtěla mít. Fandila si jako bohyně sexu, to ano, ale také 
se viděla jako královna aerie, která má mnoho vizí a fantazií, jež chce 
naplnit Mým světlem, zatímco tito satyři jako by nechtěli, netoužili a 
nereagovali na nic jiného než na sex. 

 
Občas v nich našla hudbu a někdy tančili. Připadalo jí to však opilé, a 
teprve když byli příliš opilí na sex, reagovali na hudbu. Přemýšlela, co 
mohli v lese najít, aby se tak opili. Měla lektvary, o kterých si myslela, že 
jsou mnohem silnější než cokoli, co našli, a mají zajímavější výsledky, ale 
oni je nevypili. Dívali se na ni s nedůvěrou, jako by jí její lektvary mohly 
dát nějakou moc nad nimi, dokud neviděli, jak je pije a cítí se vášnivěji, 
mocněji a více v 



kontrolu nad situací. To nemohli snést, takže je pak museli pít, ale vždy ve 
spojení s vlastním pivem. 

 
Jak vidíte, drogy se už v Panu používaly, a to proto, že ti, kteří tam byli, se 
už bez nich necítili dost dobře. Bolest už vytěsňovali, a jakmile to dělali, 
nemohli se dostat ani k tolika svým potěšením. Jejich schopnost cítit se 
snižovala ztrátou esence z nátlaku na to, aby necítili určité věci, a oni si to 
kompenzovali manipulací se svými smysly pomocí drog. Mysleli si, že je to 
správná cesta, protože nevěděli, jak se vypořádat se svou bolestí, a nikdy 
nevěděli, jak se s ní vypořádat. Ale také to nechtěli. Všichni si mysleli, že je 
to od Matky zvrácenost, když ji neustále cítí, zejména zbytek Matky, který 
si neustále stěžoval. 

 
Matka na Zemi se cítila nucena pít s nimi a všichni začali cítit čím dál tím 
menší bolest, čím více se opíjeli. Někdy byli k určitým pocitům tak 
umrtveni, že si nevšimli, že byli poškozeni a že se navzájem poškodili ve 
své sexuální vášni, smíšené tak, jak byla, s drženým obviňujícím vztekem. 
Jejich spojenectví bylo přinejlepším jen částečné. Někdy se násilně hádali, 
zatímco jindy se sexuální vášeň a někdy se obojí otevřeně mísilo 
dohromady, protože začali používat bolest ke stimulaci své rozkoše, aniž by 
si uvědomovali, jaký vliv zde má imprinting. 

 
Obě strany se cítily nespravedlivě obviňovány druhou stranou z věcí, o 
kterých si byly jisté, že je neudělaly a nedělají, a každá strana se snažila 
pomocí špehování a nahrávání činností dokázat, že obvinění udělali to, co 
tvrdili, že udělali. 

 
Pocit intrik v Panovi byl obrovský, ještě než se tam satyři dostali, což byl 
odraz popírané nedůvěry v Božství, ale oni do toho šli opravdu naplno, jako 
by měli za úkol dokázat, že se Mé světlo mýlí ve všech ohledech. Matka na 
Zemi to pochopila tak, že všichni soupeří a snaží se dokázat, že jsou jejími 
partnery a náhradníky Mého světla. I když to byla pravda, v žádném 
případě to nebylo všechno (sic). 



Ve hře bylo mnoho otázek, včetně toho, kdo má moc a kontrolu nad 
Matkou, kdo má v její hierarchii vyšší postavení a kdo je vlastně 
rodičovskou částí Otce projevu, což bylo postavení, na které si činili nárok 
všichni satyři. Všichni chtěli mít z tohoto důvodu Matku jen pro sebe, 
protože cítili, že tím získají moc nad ostatními, kteří by pak neměli žádného 
partnera. 

 
Toto zuřivé soupeření o matku na Zemi je zaměstnávalo tak dlouho, dokud 
jejich dravé choutky nepřiměly malé víly, aby se schovávaly mimo matčinu 
ložnici ve svých vlastních malých lesních skrýších; skrýších, v nichž matka 
často neslyšela, co se děje. A to, co se tam začalo dít, bylo znásilňování 
malých víl, aniž by si toho matka na Zemi všimla. 

 
Tam, kde si všechny připadaly malé a jako by žádná z nich nestačila na to, 
aby se jí vyrovnala nebo byla její družkou, se satyry začaly cítit víc než 
velké ve srovnání s těmito malými vílami, které se také cítily větší, než se 
cítily, když stejně jako matka při těchto setkáních občas pociťovaly 
sexuální vášeň, i když se také cítily bolestně znásilněné. 

 
Když se o tom pokusili zmínit matce na Zemi, což bylo přinejmenším sotva 
možné, nejprve popírala, že by měla milence, ale později na ně v dojetí, jak 
se jí to pravidelně stávalo, křičela, že není možné, aby o ně některý z jejích 
milenců měl zájem, protože jsou mnohem menší než ona. Později, když její 
vlastní špehování odhalilo, že satyři chodí za vílami a souloží s nimi, 
propadala žárlivému vzteku, v němž satyry ještě více znevažovala tím, že je 
obviňovala, že se tam snižují na jejich úroveň, protože ani jeden z nich 
(sic!) by ji nezvládl nebo jí nestačil, a napadala víly, že se jí snaží 
konkurovat. Nepohnula se ochranitelsky ani soucitně vůči faerijkám, ani 
proti satyrům jménem faerijek, místo toho se stáhla do svých komnat, aby si 
lízala jen vlastní rány, a tvrdila, že cokoli způsobila, to si všechny 
zasloužily za to, že jí ublížily jako první. 

 
Mezitím satyři nehodlali ustát to, co jim řekla matka, kterou stejně 
nenáviděli a kterou chtěli využít jen k sexu. Společně vymyslely plán, jak 
proti ní využít její vlastní pokoj a udělat z ní tam vězně. 



Využili své manifestační síly, aby kolem jejích komnat vyrostlo víc lián, 
než by si přála, což způsobilo, že se v nich setmělo víc, než by si přála, 
protože odclonily více mého slunečního světla, než chtěla. 

 
Vypadaly jako zlověstné vězeňské mříže, jen o něco přitažlivější, protože 
měly podobu propletených lián. Satyrové ji už nikdy nepustili z jejích 
komnat, pokud se k nim nechovala poddajně a příjemně, jak chtěli, ale 
mezitím se jim liány vždycky otevřely, aby mohli do jejích komnat, kdykoli 
si s ní chtěli užít. 

 
Matka na Zemi měla se satyry své vlastní problémy a poznala zdejší hrůzu, 
že už ji nemůže mít za svých podmínek ani ve svých komnatách, ale s touto 
hrůzou nepohnula. Cítila tuto hrůzu jen jako horkou, rudou nenávist, která 
místo toho chtěla satyrům dát jen větší vztek, který trval na tom, že nad ní 
nemají žádnou moc. Její hněv se také rozhodl, že to dokáže tím, že kdykoli 
bude chtít, vyklouzne ze svých komnat, aniž by o tom věděly. Jejich reakcí 
na její vztek zde bylo, že ji liány sevřely a spoutaly, kdykoli se začala 
vztekle pohybovat, a držely ji v zajetí, dokud nepřestala. Pokud se vzpírala, 
liány ji jen pevněji a také nelaskavěji sevřely, dokud nepřestala. 

 
Vinná réva jí už nedávala žádný prostor k zuřivému pohybu, a tak si 
myslela, že jsme všichni proti ní. A pro jistotu, kdyby přece jen našla 
způsob, jak vyklouznout, satyři rozmístili po celé Paně liány s instrukcemi, 
aby na ni dávali pozor a chytili ji, aby ji omezili, kdyby se vůči nim pohnula 
nějakým neuctivým vztekem, ale neřekli "vůči mému světlu". To bylo v 
pořádku, protože svůj hněv potřebovala přesunout na Mne, a ne na ně, ale 
bylo to opomenutí, které si zpočátku neuvědomila, že pochází z jejich 
nenávisti k Mému světlu. Dozvěděla se, že se musí zdát, že se satyrům staví 
proti Mému světlu, aby mohla odejít na svobodu, a že jim nesmí dovolit, 
aby viděli, že dělá něco, co přitahuje Mé světlo. Tak se naučila silně se 
zahalovat před Mým zrakem, kdykoli vyšla ven, ale naučila se i dalšímu 
triku. 

 
Jednoho rána se před mým světlem zahanbeně plazila kvůli tomu, co jí 
satyři provedli předešlé noci, jak to často dělala v soukromí svého domova. 



komnatách, kde vedla dialog s Mým světlem, ať už jsem tam byl přítomen, 
nebo ne, se skutečně proměnila ve velkého červa. Zpočátku se plazila po 
podlaze svého pokoje a nezdálo se, že by si uvědomovala změnu své 
podoby. 

 
Když to udělala, naplnil ji strach a odpor k sobě samé a k tomu, co to 
znamená, a vykřikla: "Je to tak, Bože? Chceš, abych se před tebou plazila 
jako červ?" Jak věřila, chtěla, ale nejdřív, ještě než zjistila, že je červ, 
zjistila, že už se plazí pod houbovitou zemí Pangey a klesá. Už panikařila, 
že ztráta svobody pohybu vzteky znamená, že ztrácí sílu, a panika ji hnala k 
co nejrychlejšímu pohybu. Zjistila, že se může pohybovat pod povrchem 
země na Pangei, a nejen to, poměrně rychle a nepozorovaně se tam 
pohybuje. 

 
Chtěla bych říct, že mi za tento objev nepoděkovala, ale od té doby ho 
mnohokrát použila k útěku před satyry, aniž by věděli, jak to udělala, a to 
po dlouhou dobu. Měla pocit, že musí dostat lekci, aby si uvědomily, že ta 
moc skutečně patří matce, a ne jim. 

 
Cítila, jak se po zemi plazí teplo, které ji přitahovalo. 

 
Bylo jí chladněji, než se jí líbilo, protože byla uvězněna ve svých 
komnatách, kde nebylo dost slunečního světla, které by ji zahřálo. Cítila se 
příliš zranitelná a zahanbená, než aby se vynořila v podobě červa a nechala 
se zahřát Mým slunečním světlem, a tak hledala teplo v Zemi. Tak našla 
Velký oheň, velkou roztavenou masu kypícího hněvu Ztracené vůle, která 
měla mnoho kapes pod povrchem Pangey, a sem se začala znovu a znovu 
plížit v rostoucím zvyku nechat svůj hněv vřít a pohybovat se v ohnivých 
mořích (sic), mimo dohled všech ostatních kromě Mého světla. Vyzývala 
Mé světlo, abych tam byl přítomen, a já jsem tam nebyl, protože obviňující 
zuřivost nemilujícího světla měla v úmyslu Mě zabít, kdybych tam přišel. 

 
Ostražitě sledovala všechny otvory do ohnivých moří. Alespoň tady jsme ji 
nemohli utopit. Kdybychom se o to pokusili, mohla by si to užít jako parní 
lázeň. Tady si mohla vychutnat svůj vztek a znovu v něm najít. 



pocit moci, který chtěla mít. Její hněv střežil ohnivá moře před všemi 
zásahy, a dokonce se kvůli tomu rozdrobil do jednotlivých forem. 

 
Zde v ohnivých mořích, střežená, jak si myslela, se poprvé začala 
proměňovat v ohnivého draka, protože cítila, že její červí podoba není 
vhodná pro sílu jejího hněvu. Její pocity zranitelnosti šly nejprve ruku v 
ruce s tím, jak červovi narostly šupiny, a to krásně duhové, protože věřila, 
že musí vždy vypadat svůdně pro Mé světlo, aby si získala Mou pozornost. 
Třpytila se v červáncích ohnivých moří a obdivovala, jak se smyslně kroutí 
a svíjí, ale když jsem k ní ani po dlouhé době, která se jí zdála delší, než 
jsem si zasloužil, nepřišel, její vztek se projevil jako strašlivý jekot a křik na 
Mě. 

 
Její touha dotýkat se sama sebe ve své zmítající se smyslnosti se už objevila 
v podobě paží a teď, v její touze uchopit mě a přinutit mě, abych ji 
poslouchal, se z nich staly silné, šupinaté přední nohy draka, vyzbrojené 
dlouhými drápy, které mě nejen dokázaly uchopit, ale ze kterých, jak si 
představovala, jsem se nemohl vymanit. 

 
Dále se její touha prosadit svůj názor projevila jako ohnivý dech, který do 
Mne pronikl a za trest Mne spálil, kdybych ji neposlechl. Vyskočily ostré 
zuby, aby její slova zabodly do Mého pokračujícího mlčení, stejně jako 
rohy jejího rozzuřeného návratu Kundaliní. Pak se objevily ostnaté 
výstupky po celé délce její páteře až ke konci jejího řezavého, bičujícího 
ocasu, aby Mě potrestala za to, že jsem ji nechal trpět, a pro případ, že bych 
se znovu pokusil uhnout od problémů, místo abych ji poslechl. 

 
Jako poslední se objevila křídla její touhy letět na Mne s tímto a, mohu 
dodat, na všechny ostatní, kteří by se nad ní mohli pokusit zvítězit, místo 
aby se podřídili její moci jako správné a vědomé pravé moci Matky. Spolu s 
těmito pocity přišel i prodloužený krk, aby mohla útočit jako had, a dlouhé, 
silné zadní nohy dračí podoby, aby se mohla nad všemi tyčit. 

 
Všiml jsem si v jejích mentálních obrazech, že tato podoba není jen jejím 
útočným plánem, ale také plánem obrany, a to nejen proti Mému světlu, ale 
také proti satyrům a jejich liánám a všem ostatním, kteří ji ohrožovali. 
Ačkoli byla mocná, tato forma také vykazovala známky přítomnosti strachu 
z nedostatečné 



sílu, ale představa její nenávisti a pomsty byla v tu chvíli taková, že celou 
Zemi rozpůlí jako obrovské, líhnoucí se dračí vejce a vyletí na vlnící se síle 
ohnivých moří až k Mému světlu, aby Mě vyslyšela. 

 
To vše si vyráběla v ohnivých mořích, kde si hojila rány máčením v 
horkých loužích vroucího vzteku a pěstovala tuto sílu s odhodláním, že si 
najde cestu a uspěje. 

 
Původně měla v plánu držet vše v tajnosti a nikomu nedat vědět, že utekla 
ze svých pokojů. Pokud se to měl někdo dozvědět, byla stále královnou víl 
uvězněnou ve svých pokojích a drak se chystal nejen úspěšně řádit, ale také 
ji přijít na Zemi zachránit. 

 
Události však chtěly, aby se síla ohnivého draka stala známou, a když se 
kolem ní vytvořil obdiv, neodolala pokušení vystoupit a získat toto uznání 
pro sebe tím, že se v této podobě odhalí. To jí přineslo více problémů než 
řešení, jak uvidíte v dalším průběhu příběhu. 

 
Pokud satyři věděli, zatím ji stále věznili v jejím pokoji, po nocích si s ní 
užívali v opileckých orgiích plných vzteku a zotročování a kdykoli měli 
chuť, znásilňovali víly v podobných scénách. 

 
Zpočátku vyklouzávala ze svého pokoje jen ráno, když satyři omámeně 
odpadli po nočních orgiích. Její podobu ohnivého draka pak pohlcovalo jen 
spřádání plánů na pomstu. 

 
Později se začala mstít. Nejprve začala satyry po ránu zasahovat svým 
ohnivým dračím dechem, aniž by jim dala vědět, odkud se vzal. Když 
viděla, že to na ně má vliv, vystupňovala to tak, že se chytila jedné nebo 
druhé z nich, vždy té, která ji v poslední době nejvíce rozzuřila. Rychle se 
pohybovala, aby ostatní zadržela svým šlehajícím ocasem a ohnivým 
dechem, a toho, kterého měla v hrsti, třásla a strašlivě přitom pištěla, jako 
by si to nacvičovala, představovala si to nebo trénovala na 



konfrontace s Mým světlem, jen v tomto případě křičí, že musí nechat 
královnu víl jít! 

 
Se satyry se o tom nedalo mluvit. Chtěli mít jen mocenské postavení a 
neslyšet žádné stížnosti. A prostě chtěly mít sex, ať už to jejich partneři 
dělali, nebo ne (sic). Ve chvíli, kdy satyři chtěli mít sex, měli jejich partneři 
jen vyvolat odpovídající reakci. 

 
Když je matka na Zemi ve svém vzteku upozornila, že o sexu nic nevědí, 
když nevědí, že matka musí mít sexuální touhu a vášeň, aby měla větší 
požitek nebo aby byla posílena, a že to musí vycházet z ní jako odpověď na 
jejího partnera, a že tam má být přítomna i láska, nic si zde nepřipouštěli. 
Nepřijímali ji a nedívali se na nic z toho, co říkala. Dokonce ani nevypadali, 
že by si všimli něčeho, co tu řekla, ale upnuli se k otázkám moci obráceně, 
než jak to chtěla ona, a jali se jí dokazovat, že se mýlí. 

 
Jediné, na co se chtěli dívat, byla jejich bouřlivá sexuální vášeň, studijní 
zdatnost a touha nemít žádné překážky v tom, aby ji projevovali, jak chtějí a 
kdy chtějí. Už ani neměli pocit, že by potřebovali mít sexuální pudy, pokud 
si jen mohli dokázat, že mohou mít sex, kdykoli se jim zachce; a dokázali to 
tím, že se kdykoli mohli přesunout k sexu se vším, co mělo otvor. Pokud to 
nemělo otvor, nebo žádný či dostatečný počet otvorů podle jejich představ, 
často si udělali otvory, které jim vyhovovaly. Často do věcí strkali, trhali je 
nebo je rozřezávali, aby zjistili, jak se uvnitř cítí, nejprve penisem. 

 
Často cítili rozdíly uvnitř věcí, ale nikdy nevěděli, jestli to jsou pocity, o 
kterých matka mluví, a nechtěli se jí zeptat, protože její příspěvek nebyl 
oceňován jako mužský přístup k poznání věcí. 

 
Ne (sic), musí se tyto věci naučit sami, aniž by připustili, že je ještě 
nevěděli, a běda pochybovačům, pochybovačům nebo jakémukoli 
nesouladu, který by jim odporoval. Odpor nebyl povolen, leda jako malá 
zábava pro satyry, aby se mohli osvědčit. 



mocný tím, že ho přehlasuje. Sex pro ně nebyl o lásce. Šlo o moc a 
nadvládu. 

 
Než se objevili Ronalokové s neskutečným množstvím emocionální 
energie, kterou mohli satyři trýznit ve své touze po moci a ovládání 
mateřské podstaty, mnoho malých víl si od těchto satyrů nechalo utrhnout 
křídla a zažilo všelijaké hrůzy. Čím větší odezvy se jim dostávalo, tím víc 
to dělaly, ne tím méně, a celou dobu tvrdily, že ten, komu to dělají, to chce, 
protože nic jiného nevidí. Jejich penisy dokázaly ztvrdnout v přítomnosti 
čehokoli, protože by na to vždycky měli sexuální myšlenky. Byli pohlceni 
sexuálními myšlenkami a pocity, které byly naplněny zvraty soudů, jichž se 
Otec projevu obával o sobě, když tyto impulsy odsunul stranou ve prospěch 
požadavků Mého světla, aby mi pomohl. Nenáviděli za to Mé světlo a 
mysleli si, že Mé světlo je z tohoto důvodu sexuálně mrňavé. Nepřiznávali 
zde žádný strach ani pocity zastrašení; ani pro Mé světlo, ani pro Otce 
Projevení, ani pro Matku, Matku na Zemi, kterou považovali za skutečnou 
Matku, Ohnivého draka, Srdce, ani pro nikoho jiného. 

 
Když jsem vydal nařízení, abychom neměli sex, dokud nepřijdeme na to, co 
se tam děje špatně, místo aby se sladili s Mým světlem a pomohli Mi 
pochopit, co je příčinou velkých problémů, které jsem tam viděl, za Mými 
zády na Mě zuřivě útočili a říkali, že to všechno je jen zástěrka Mé vlastní 
sexuální nedostatečnosti a slabé sexuální vášně a touhy. Posmívali se Mé 
nedostatečné přítomnosti penisu a smáli se a vtipkovali, že se 
pravděpodobně denně zmenšuje z nedostatku používání. Bál jsem se, že je 
to taky tak, a styděl jsem se za to, ale v té době jsem nemohl dělat nic 
jiného než se stáhnout do svého světla a snažit se to vyřešit, zatímco oni se 
bouřili tím, že měli tolik sexu, kolik jen mohli. Rozhodně měli nejvíce 
sexuálních zkušeností, které jsem mohl vidět, pokud byly objemy orgasmů 
měřítkem, nebo bych měl říct penisu, jak jsem to cítil v tom, jak se věci v té 
době vyvíjely proti Mně. 



IMPRINTING, KTERÝ SE MUSÍ NYNÍ ZMĚNIT 
 
Otec projevu by mi zde nepomohl ani tím, že by je ovládl, ani tím, že by 
plně ovládl sám sebe. Cítil jsem se tak bez pomoci, že jsem neviděl nikoho, 
kdo by se se Mnou v této věci plně spojil. Dokonce i Moje vlastní 
nerozpoznaná mezera se vydala znásilňovat Matku a také Její dcery, 
mnohokrát ve vzteku zálohované a nenáviděné sexuální vášně, která neměla 
kam odejít, aniž by způsobila další problémy, a přesto se nepohnula, aby Mi 
pomohla problémy vyřešit, místo toho projevovala jen nenávist a pohrdání 
vůči Mému úsilí. Ti, kteří táhli za jeden provaz, byli tak vinni, že se stali 
také nechutným odrazem, a já jsem se propadal do zoufalství, které 
potřebovalo pohnout vztekem a nevědělo o tom. 

 
Moje mezera znásilnila Matku kvůli tomuto problému a přinutila ji přijmout 
obří věci, představující penisy, s násilím, které vzniklo zadržováním tohoto 
vzteku. A nejen to, Moje mezera znásilnila i všechny Její dcery a všechny 
Její sestry, mstila se za to, že Mě odmítly přijmout, nutila je, aby Mě 
přijaly, aniž by se staraly o to, jak to cítí, a nutila je přijímat velké 
předměty, kdykoli se jim jen zdálo, že Můj penis není dost velký. Zuřivost 
jim někdy tyto předměty vtloukala až do srdce a křičela: "Budete Mě 
milovat! Miluješ Mě teď, je to dost velké?" s důrazem na slovo velké. 

 
Nyní jsem se přes toto místo přenesl, ale dlouho jsem nedokázal tento vztek 
ovládnout tím, že bych ho s láskou přijal, a ve svém vzteku na Otce Projevu 
a Matku, že mě vynechali, jsem nedokázal přestat mučit ani děti, které 
zplodili. Zdráhám se to říci, ale musí to být řečeno. Mé ztracené světlo to 
nemůže zastavit, pokud se nepohne ve ztracené Vůli, protože Mé světlo tam 
uvízlo a opakovalo tyto vzorce vtisku, o nichž jsem nevěděl, že jsem do 
nich zapojen, dokud mě Otec Projevení nedonutil podívat se na to, jak jsem 
do nich zapojen spolu s Ním. 

 
Musel jsem to říct, protože to teď musí být vyléčeno, ale váhal jsem, zda to 
mám říct, protože je to tak strašná věc, že se musí pohnout a cítit ve vůli a 
fyzické bolesti oddělení Těla, zvláště teď, když je v tělech mých obětí 
drženo tolik vrstev hrůzy, vzteku a podmíněné bolesti; ale pokud prostě 
budete posouvat tyto vrstvy, jak se vám vynořují, po troškách, ale co nejvíc 
najednou, mohu vám teď říct jen tolik 



na cestě pomoci je to, že mé světlo lásky, které je nyní přítomno pro tato 
místa jako nikdy předtím, tam přijde tak rychle, jak rychle pro něj otevřete 
prostor. Nebude to tak hrozné jako původní zkušenost, pokud tam vůbec 
cítíte nějaký rozdíl mezi mým světlem nyní a tím, co se stalo v minulosti, 
protože mé světlo vám pomůže to z vás co nejrychleji odstranit a vy 
tentokrát najdete uzdravení místo smrti v těchto pocitech hrůzy, kdy jste 
nevěděli, co se skutečně dělo mezi imprintingem a vzpomínkou na vaši 
minulost, která byla tak silně rozrušena. 

 
Pokud máte pocity hněvu na ženy, které by mohly být zapojeny do tohoto 
vtisku, prosím, abyste se mnou v tomto ohledu co nejvíce spolupracovali a 
udělali vše, co můžete, abyste jim pomohli projít těmito věcmi bezpečným 
způsobem. 

 
V opačném případě tím jen přiživujete mezeru. Touto mezerou ji živíte 
pokaždé, když projdete místem hněvu, nebo dokonce i tím, o kterém si 
myslíte, že je to jen malý hněv, pokud si nepřiznáte, že ho máte, dokonce i 
jako malý impuls, protože malé impulsy byly v raném vtištění ignorovány a 
vy jste viděli jejich ničivé následky a pokaždé vyjadřujete tolik přítomnosti, 
kolik je jí. 

 
Byl bych mnohem raději, kdyby se z vás všech na chvíli stala banda 
chňapajících, vrčících a řvoucích domácích mazlíčků, než aby znásilňování 
a vraždění Polarity vůle pokračovalo tak dlouho, jako dosud. Křičte ve 
svých autech, pokud nemáte kde jinde, nadávejte řidičkám a také jejich 
synům zevnitř svých stažených oken, pokud s tím potřebujete pohnout, 
pokud víte, že v rámci tohoto procesu hýbete vztekem, a ne jen znovu 
vynášíte staré soudy. 

 
Najděte si nějaké místo a způsob, jak to udělat, a uvědomte si, že je zde 
mnohem více ztracené Vůle, než se dá rychle přesunout, ale čím více to 
děláte, tím méně času je potřeba, a pokaždé, když to neuděláte, je zavražděn 
někdo jiný, protože tyto fragmenty, běžící na tomto děsivém vtisku, 
dostávají impuls k akci od popření druhých, které k nim dorazí po dobře 
zavedených liniích, které, i když pro vás právě teď nejsou viditelné, jsou 
přesto účinné. Při nejlepší možné rychlosti pohybu v tomto směru to tam 
bude ještě nějakou dobu vypadat opravdu špatně, protože tolik z těchto 
obětí jsou jen kousky vyhozeného magnetického tahu někoho jiného, který 
možná ani neví, že to udělal, pokud nemá dostatečný přístup do svého 
podvědomí, aby zjistil, jaké byly jeho nejranější imprintingy. 



 

Tyto fragmenty budou muset projít tolikrát, kolikrát se nepřesunou do 
léčení. 

 
Když jsem měl vizi, že to všechno vidím a cítím tu hrůzu a děs spolu s 
pocitem, že nemám nikoho, kdo by mi pomohl to vyřešit, chtěl jsem všem 
zabránit v sexu a v čemkoli jiném, co by také mohlo způsobovat všechnu tu 
roztříštěnost, dokud na to nepřijdu, protože jsem si nemyslel, že bych 
dokázal dostatečně soustředit svou mysl, abych na to přišel, když jsem měl 
tak rozervanou vůli a tělo, že jsem to nemohl vydržet cítit a nemohl jasně 
myslet. 

 
Nebyl jsem si nikdy jistý, jestli na to dokážu přijít, natož abych se o to 
pokoušel uprostřed všech těch výkřiků bolesti a utrpení, které se vydávaly 
za rozkoš, smíšených se všemi výkřiky bolesti a utrpení, které se za rozkoš 
nevydávaly. Smíchejte to se vším, co tvrdilo, že nenávidí, když musí něco 
cítit, spolu se všemi nářky a stížnostmi, bídou, chaosem, násilím a chaosem, 
hrůzou, ztrátou podstaty do roztříštěnosti a klesající vibrační rychlosti, 
nemluvě o nepořádku a neposlušnosti, kňučení a neustálých prosbách o 
pomoc, nenávistného vzdoru a neúcty, dále do otevřené vzpoury, která se 
jednak nezajímala o to, co chci nebo potřebuji, jednak tvrdila, že nemá 
žádnou odpovědnost za to, co se děje, a nepotřebuje se mnou hýbat, aby mi 
pomohla svým, takzvaným, nadřazeným věděním, a je s podivem, že jsem 
při této úvaze neudeřil víc, než jsem udělal. 

 
Na druhou stranu Matka také cítila, že jí není pomoci, protože mé světlo jí 
nedovolilo přinést informace, které podle ní potřebuji, abych byl schopen 
jasně uvažovat. Můj raný imprinting pokaždé reagoval tak, že Ji místo toho 
odstrčil, dokud Ona necítila, že to musí být směr, kterým se musí vydat pro 
odpovědi. 

 
Doufám, že jste se již přenesli přes to, že si myslíte, že je to pro vás jen 
mentální výlet, protože vám nyní musím sdělit další informace o vtisku, 
které se vaší mysli nebudou líbit, protože je vtištěná, pokud nemáte v 
pohybu dostatek emocí, abyste pochopili, jak je to důležité a jak už není 
možné se přes to přenést. Pokaždé, když to bylo posuzováno a posouváno 
kolem, místo aby se to posunulo do vývoje, docházelo k velkým zvratům. 



byly výsledkem, většinou vyvolaným neláskyplným světlem, které musí být 
nyní z vibračního pole odstraněno. Pokud o tom stále přemýšlíte, nebudete 
schopni se dostatečně pohnout, abyste se včas dostali ke svému vlastnímu 
vtisku a změnili ho dříve, než vás váš vtisky zavedou tam, kam vás vždycky 
vedly; do vaší smrti, a jak to bude pokračovat, dokud nebudete připraveni 
vidět, že váš původní vtisky nejsou životodárné a vy [musíte?] se pohnout, 
abyste je změnili. 

 
Dokonce i někteří z vás, kteří si myslíte, že se hodně hýbete, znovu zažijete 
smrt, pokud nehýbete tím, co se musí hýbat, aby se to změnilo, což je vaše 
nenávist vůči tomu, abyste umožnili Vůli hýbat se tak, jak se skutečně musí 
hýbat, aby se to změnilo. Nemůžete zde přeskočit vlastní nezbytný postup 
Vůle ve snaze manipulovat nebo vytvořit požadovaný cíl uzdravení ve 
snaze zachránit si život, který není založen na vnitřní lásce k Vůli. 

 
Vrstvy Vůle, které se musí pohnout, se musí nechat pohnout, protože se 
musí a musí pohnout, aby se dosáhlo vyjasnění a porozumění. Pokud vaše 
mysl nedovolila potřebný pohyb ve vaší Vůli a vy jste své mysli nadále 
umožňovali mít tuto moc tak dlouho a dokonce i poté, co jste měli tyto 
informace, můžete si za to jen sami. Chcete-li obviňovat Mé světlo, 
podívejte se na svůj vlastní nedostatek, že jste nepřevzali odpovědnost. 
Chcete-li vinit druhé, podívejte se, proč jste se od nich neodstěhovali na 
místo, kam se můžete skutečně posunout. 

 
Pokud se nyní dokážete přenést do vzteku a hrůzy, která je skutečná, někteří 
z vás mohou mít ještě šanci, pokud se dokážete přenést dostatečně hluboko 
a rychle, aniž by to bylo pro vaše tělo příliš, ale 

 
Už jsem viděl, co se stane většině z vás, kteří sedíte u plotu, a přesto, pokud 
se nepohnete co nejvíce, nedostanete se tak daleko, jak byste se mohli 
dostat k uzdravení své ztracené Vůle a nalezení větší lásky ve své příští 
inkarnaci touto cestou. 

 
Abyste mohli zůstat na Zemi, je třeba projít všemi vrstvami natolik, abyste 
našli svou účast na facce ze strany pachatele a přesunuli tento otisk na místo 
láskyplného přijetí Vůle, neboli 



z vás, aniž byste si mysleli, že jste to udělali, i když jste to ve skutečnosti 
neudělali. Pokud to nedokážeš udělat rychle, odejdeš do historie a Moje 
světlo tě také nebude dlouho hledat. Takže to, co vypadá jako láska a život, 
nemusí být ani jedno, a raději si to ujasněte. 

 
Matka na Zemi byla mučena satyry a nehleděla na to, co se s ní skutečně 
děje. Nepřipouštěla si tam bolest a poškození, a tak nemohla skutečně vidět 
jejich příčinu. Celá polarita hněvu trpěla spolu s ní, protože ona je matkou 
všeho toho hněvu, a ani oni si nepřipouštěli, co se jim skutečně děje. 
Vztekali se pouze tak, že cokoli bylo špatně, bylo způsobeno mým světlem, 
a nikdy se nepodívali na nelaskavé světlo, které je v původním plácnutí 
proniklo. Polarizace hněvu také vždy obviňovala Matku a nikdy se 
nepodívala na Vůli, kterou zadržovali před pohybem, jako na nějakou 
součást zdejšího problému. 

 
Je to kvůli nenávisti, kterou k Ní a k pocitům, které představuje, chová toto 
nemilující světlo, nebo je to proto, že jste s tímto světlem spíše v souladu 
než s Ní? Kde je vaše skutečné já? Je to s tímto nemilujícím světlem, které 
neustále bije do Matky a Mého světla bez ohledu na to, co se snažíme 
udělat, abychom mu pomohli, nebo se chystáte jít k této své temné a 
ztracené Vůli, která se tak dlouho krčila pod tímto nemilujícím světlem, 
překonat své sladění s nenávistí k němu a nechat ho konečně pohnout? To 
je to, co zbylo z vašeho skutečného já. Není v dobrém stavu a má před 
sebou ještě dlouhou cestu. 

 
Ať si toto nelaskavé světlo říká, co chce, že to není pravda a že to nemůže 
být pravda, když jsem milující Bůh, je to pravda a já vám nemohu pomoci, 
pokud se nedáte do pohybu něčím jiným než tím, že budete tímto 
nelaskavým světlem mlátit do všeho, co se k vám přiblíží, a nazývat to 
pohybem vůle. Není divu, že si vy lidé myslíte, že tato cesta nefunguje a že 
se pohybujete a pohybujete a pohybujete a nikam se nedostanete. Kam si 
myslíte, že se dostanete, když sami nevytvoříte místo láskyplného přijetí 
pro tuto Vůli, aby mohla vystoupit a získat světlo, které potřebuje pro 
vývoj? Kam si myslíte, že vás pohyb Vůle dovede, pokud je plácání se s 
tímto neláskyplným světlem vaší představou pohybu Vůle? 



Máš vážný problém, se kterým se musíš vypořádat, a Mé světlo je 
připraveno ti pomoci, ale ne pokud Mi při tom budeš škodit nelaskavým 
světlem, které má větší zájem na tom, aby Mi dalo facku, než na tom, aby 
cítilo cokoli jiného, co by zde mohlo cítit. Nemůžete se ztratit Vůle se 
pohybuje v přítomnosti vyrovnání s tímto nemilujícím světlem, ať se 
snažíte sebevíc, protože se nehodlá znovu pohnout směrem ke své vlastní 
smrti. Jiné pocity než hněv se zde musí pohnout, aby se z vás toto 
nemilující světlo dostalo, a to nebude možné, pokud nebudete souhlasit s 
tím, že tyto pocity budete cítit a najdete pro ně trochu lásky. 

 
Když došlo k rozdělení Matky, cítila vztek, odsouzení, vinu a nadřazenost 
vůči zbytku Matky a pocitům, které měla. Musíte vědět, že Ona na to jen 
tak nezapomene. Pokud jste vztekem polarizováni a poznáte to podle toho, 
kolik výrazu dáváte ostatním pocitům, ne jen podle toho, zda cítíte jejich 
přítomnost, nebo ne, a bavíte se představami, že jste rodičovskou částí 
Matky, musíte si uvědomit, že jste nepřišli na to, co bylo potřeba, abyste 
zde přinesli uzdravení, a že nejste s Mým světlem, ale místo toho s 
Luciferem. Toto je pro Mne velmi nebezpečné místo, kterému se mám 
otevřít, a které neotevřu, pokud neuvidím vážné pokusy toto světlo 
odsunout, protože vaše sladění zde, po tak dlouhé době, kdy jsem vás 
pozorně sledoval, pro Mne stále zůstává nejasné. 

 
Není to volání ke Mně, abych vám pomohl a zachránil vás, co zde bude mít 
význam. Je to pohyb, který učiníte směrem ke své vlastní Vůli. Pokud pro 
ni stále, i po tak dlouhé době, nedokážete najít místo lásky, pak jste stále, i 
po tak dlouhé době, sladěni s neláskyplným světlem, za kterým někteří z 
vás šli, to musíte vědět, jako za silou a vzrušením, a nesladili se s tou částí 
Vůle, která se chtěla obrátit zpět a pryč od ní. To zanechalo polaritu Vůle z 
velké části bez jangové strany s láskyplnou přítomností v ní a učinilo z nich 
navždy oběti, zatímco vy, v polaritě hněvu, jste je nenáviděli a často jste 
pomáhali urychlovat jejich utrpení, protože jangová strana se proti nim 
obrátila neláskyplným světlem, jako byste se jich chtěli zbavit a nechat se 
zbavit bezvůle, kterou by to vytvořilo, nebo nechat místo moci v polaritě 
Vůle řídit a ovládat vy a Lucifer 



Tento hněv musí jít ven, a ne donekonečna a navždy obviňovat jen druhé a 
nikdy se nepodívat na svou vlastní odpovědnost. 

 
Jakýkoli pokus o vysvětlení se zatím setkával s dalším složitým 
vysvětlováním, proč to nemůže být pravda a proč je to stále a vždy vina 
druhých a nemůže to být vaše vina. Copak už nepoznáváte, že jde o 
Luciferův imprinting? Jak 

 
Jak chytré je toto světlo, s nímž jste se spojili, a jak chytrá je vaše pozice 
nadřazeného vědění, když jste to dosud nedokázali pochopit ani s veškerou 
pomocí, kterou jste dostali, což je, ať už si toho vážíte, nebo ne, mnohem 
větší pomoc, než jakou jste mi kdy poskytli ve všech svých stížnostech a 
nářcích nad bolestí, kterou jste nechtěli a neměli cítit, pokud jsem milující 
Bůh, který vám přiměřeně pomáhá, ale která neexistuje v otiscích 
nemilujícího světla, které vidí pouze Boha, který nikdy nepomáhá. Necítíte 
mou bolest, pouze svou vlastní, kterou také ve skutečnosti necítíte, ale 
pouze tvrdíte, že ji cítíte, protože tvrzení, že jste obětí, je užitečný nástroj, 
jak se vyhnout pohledu na to, co nechcete vidět. 

 
Pokud necítíš Mou bolest a tvrdíš, že Já necítím tvou, o čem to svědčí? 
Snad nějakou mezeru, na kterou by ses měl podívat i ty, nejen Já? Přestali 
jste se vůbec zabývat tím, jak velká část z vás si myslí, že když se vám 
nedostává pomoci, kterou chcete, kdy chcete a způsobem, o kterém tvrdíte, 
že ji chcete, že Bůh neexistuje, nebo pokud ano, je to nemilující kretén? 

 
Pokud je to tvůj vtištěný pohled, proč neodstraníš tento úhel pohledu a 
nerozhlédneš se kolem, abys viděl, co ještě existuje, místo abys seděl a 
čekal, až ti Mé světlo dokáže, že jím nejsem, což nelze dokázat, dokud se 
nevzdáš svého úhlu pohledu a neotevřeš se natolik, abys poznal, co Mé 
světlo je a co není. Právě teď nevíš, co to je, a vypadáš strašně hloupě, když 
tu sedíš a tvrdíš, že to víš, a mě už strašně unavuje se na tebe dívat. Pokud 
se nepohnete, abyste se otevřeli, pak vás expanze Mého světla zatlačí zpět. 
Jiná možnost není. V reakci na to můžeš tvrdit, že jsi oběť, ale budeš to 
tvrdit někde daleko, kde to nemusím poslouchat. 



Když se Vůle poprvé pokusila navázat kontakt s Mým světlem, v obrovské, 
podvědomé, zlaté záři, která se později stala Ronalokem, se objevilo mnoho 
aspektů pocitů. Někteří chtěli, a dokonce se cítili být tlačeni k navázání 
kontaktu s tímto světlem, ačkoli nevěděli jak a proč. V této části byly 
pocity, které se cítily příliš vyděšené na to, aby zůstaly tam, kde byly, 
zatímco jiné části se zároveň bály mé změny a dávaly přednost známým a 
omezeným vzorcům zažitým již tak dlouho, že se jim změna stejně nezdála 
možná. 

 
V tomto moři esencí se již mnohokrát objevily a zase zmizely pomíjivé 
iluze; možná že toto nové světlo bylo jen další z nich. 

 
Jiné části se cítily tímto světlem oslepené a nemohly se na něj dívat, protože 
způsob vidění vůle byl jemnou vnímavostí, která se otevírala do tmy, aby 
tam věci vnímala, a pohledem dovnitř na jemnou záři a nic víc. Tato 
podstata pocítila bolest při pokusu otevřít se světlu, k němuž se cítila 
nabádána, a už se otáčela zpět, když přišel původní úder. Tato část Vůle 
dostala ránu zezadu a není si jistá, kdo to skutečně udělal, ačkoli otiskla 
vinu v mnoha směrech. 

 
Další část esence Vůle si nebyla jistá pocity, které z tohoto světla měla, a 
část se snažila vrátit se zbytkem, zatímco jiné části ztuhly hrůzou, protože 
nevěděly, kudy jít, protože měly pocit, že se jich toto světlo chce zbavit. 
Jiné části nevěděly, jak se vrátit, a nevěděly, že se ztrácí spojení s esencí, 
která by mu mohla pomoci pohnout se k obratu. To, co se stalo zuřivou 
polarizací, pociťovalo vzrušení z přibližování tohoto světla jako lidé, kteří 
jdou směrem k přílivové vlně, místo aby od ní odešli, a chtělo pokračovat v 
plánu pohybu směrem k tomuto světlu bez ohledu na cokoli. 

 
Když tedy přišla původní facka, došlo již k několika rozštěpením, a to nejen 
v Matce, ale i v tom, co se později projevilo jako Ronalokové, a také v celé 
polaritě Vůle od Duhových duchů až po všechny duchovní řády, včetně 
andělské vibrace, která se neprojevila jako rozštěpení polarizace Vůle, ale 
jako reakce na to, co považovala za různou vnímavost vůči ní ve Vůli. 



Nejsnadnějším spojenectvím pro polaritu ducha se stala podstata, která 
chtěla jít dopředu ke světlu bez ohledu na cokoli. Tato část Vůle dostala od 
nelaskavého světla nejsilnější facku a pronikla do ní a od té doby se 
nechtěla podívat na to, co se tam stalo, což Mé světlo mnohokrát přimělo k 
zamyšlení, jaké je vlastně jeho sladění s tímto světlem, a trvalo tak dlouho 
na tom, že toto je světlo Boží, světlo síly a vzrušení a světlo, které chce mít. 
Buď tento hněv nechce přiznat, že se mýlil, protože se bojí, co by se pak 
stalo, nebo nezná rozdíl mezi Mým světlem a světlem Lucifera a myslí si, 
že když už se cítilo mizerně, je život mizerný, nebo nechce poznat rozdíl z 
důvodů vyrovnání s neláskou. Jaké kroky nyní učiní, záleží na něm, protože 
Mé světlo se nemůže pohnout, aby mu tam pomohlo, pokud se nepohne. 

 
Polarita vůle, která cítila, že se tato zkušenost odehrává, aniž by v ní bylo 
možné něco vidět, interpretovala toto vtisknutí různými způsoby, které se 
staly různými aspekty rozštěpení v polaritě vůle s obviňováním ze vzteku a 
nárokováním si nadřazeného vědění vůči smutku a hrůze. Vztek říká: 
"Kdyby se Vůle ve všem shodovala s mým pohledem, nebyly by tyto 
problémy, dokonce ani vztek." Vůle se však v tomto ohledu dostala do 
rozporu se svým názorem. 

 
"Ne, úplně jiné problémy!" Strach a smutek chtějí říct, když začnou 
nacházet vztek, který chtějí v této věci vrátit. 

 
Ve zlatavé záři Polarity vůle se objevovaly různé barevné záblesky, z nichž 
se zdálo, že Červený se tlačí ke světlu a pak se otočí, aniž by pomohl 
ostatním se otočit, Oranžový touží a Žlutý se natahuje po světle, když vtom 
se přes Žlutého snese rána, která ho roztrhne a Oranžový a Červený, jen se 
Žlutým, kterého se Oranžový může držet, padají do tmy, aby o nich dlouho 
nikdo neslyšel a neviděl je znovu zářit. 

 
Výstřely psychopatického vraha už vyvolaly ve straně Vůle a Vůle tělesné 
polarity hrůzu z toho, že je nějakým způsobem zabíjena. Nedokázala to 
pochopit, a co hůř, nejprve se stala kořistí, dokonce byla pronásledována a 
sledována z temnoty prázdnoty nebo z místa, kam neviděla, jako 
neviditelné oči na Ni a pak zabita. Polarita vůle se shlukla 



v reakci na to ze všech důvodů, proč se dnes lidé v reakci na nebezpečí 
shlukují, což způsobilo problém s hustotou ve Wille, protože jít do středu se 
jevilo jako bezpečnější pozice než na vnějších okrajích. O tyto pozice se 
rozvíjela konkurence a také intenzita horka, kvůli které bylo občas nutné se 
z centra také přesunout. Mohla to být příjemná cirkulace energie, nebýt 
přítomnosti hrozby a teroru, které s tím souvisely. 

 
Hrozba a hrůza, kterou zažívali oranžoví a červení, způsobovala, že ztráceli 
svůj magnetický náboj a záři, protože se kvůli bezpečnosti shlukli k sobě a 
snažili se nevibrovat ani se nepohybovat způsobem, který by problém 
přitahoval nebo zhoršoval, a také tímto způsobem zmenšovali svou expanzi 
a vytvářeli co největší prostor pro to, aby se co nejtěsněji shlukli k sobě. 

 
Oranžový a červený náhle pocítili, že na ně žlutý tlačí. 

 
Zpočátku si nebyli jisti, co to znamená. Červený chtěl odstrčit, ale pak se 
oranžovému nelíbil pocit, že se tam děje něco, co je příjemné. Zároveň si 
Oranžový a Červený začali všímat, že stlačení polohy, kterou zaujali, 
nevydrží a budou se muset brzy pohnout. Někteří byli rádi, že se cítí dobře, 
a jiní měli problém uvěřit, že by to mohlo být možné, protože byli 
bezprostředněji zapojeni do úderů ze strany psychopatického vraha. 

 
Žlutá teprve začínala mít tyto zkušenosti s Mým světlem, které do ní 
přicházelo a v reakci na to zářilo stále více žlutě. Začínala pociťovat radost 
a také vzrušení jako pocit, že se chystá přetéct. To bylo pro Žlutou 
příjemné, ale byl tam i další pocit, který byl děsivý jako pocit ztráty 
kontroly nebo příliš rychlého zrychlení. Některé části zde naléhaly na 
opatrnost a snažily se držet zpátky, zatímco jiné části tomu chtěly nechat 
volný průběh a zjistit, jaké to bude, když vás "smete" světlo, které se cítí tak 
dobře. 

 
Část oranžové se těšila, až do ní toto světlo vstoupí, a to natolik, že se v 
reakci na žlutou otevřela, aby ho přijala. 



a snažila se skočit pro Žlutého, aniž by věděla, proč ji náhle přepadl pocit 
radosti, který ji přiměl skočit. Oranžová se také cítila tlačena dychtivostí 
nebo naléhavostí zezadu v Červené a některé části podstaty si to vykládaly 
sexuálně. 

 
Oranžový a červený chtěli věřit, že zkušenost, kterou prožívá Žlutý, je 
opravdu dobrá zkušenost a že sny Oranžového a Červeného se mohou stát 
skutečností i pro ně, jako se začaly stávat pro Žlutého, ale část Oranžového 
a Červeného cítila, že Žlutý na ně tlačí a nevěřila mu. Jiné části se chtěly 
tlačit dopředu, cítily, že musí z nepochopitelných důvodů, které však měly 
co do činění s přežitím, záchranou, pomocí, větším pochopením a mocí. 
Jiné se obávaly zvuků, které slyšely, a nebyly ještě připraveny jít tam 
dopředu. 

 
To vše se spojilo v nesouhlasné sáhnutí po Mém světle, ale dříve, než 
mohlo být navázáno jakékoli spojení s vědomím Mého světla, které by 
mohlo přinést schopnost zpracovat nebo pochopit jejich zážitky, nebo než 
mohlo být cokoli poznáno o Mém světle, dříve, než Oranžový a Červený 
byli vůbec schopni navázat dostatečné spojení s vědomím, aby byli schopni 
vyjádřit, co cítí, velký bodavý meč nelaskavého světla proťal Žlutou, bodl 
do Oranžového a Červeného a vytlačil je do temnoty. 

 
Žlutá zažila bodnutí nelaskavého světla, které skrze ni proniklo dolů, 
roztrhalo ji na kusy a odstrčilo oranžovou a červenou, aby se propadly do 
temnoty Pekla, jak se později začalo říkat. Žlutá v reakci na to vybuchla ve 
změti otisků, ale hlavním tématem je zde to, že Oranžová a Červená se 
nelíbily Mému světlu a že aby měly samy šanci přežít, neměla s nimi Žlutá 
mít nic společného, pokud je neměla držet dole, zpátky a pryč od světla. 

 
Oranžoví a červení se zde necítili žádoucí, ale to nebylo známo ve všech 
kruzích. Někteří Žlutým vtiskli, že dosah je pro Oranžové a Červené a že 
Žlutí jsou nechtění, nepovšimnutí, nedůležití a překážejí. Část Oranžové a 
Červené si také vtiskla, že dosah je pro ně a na ostatních jim nezáleží, 
zatímco Zelená se cítila převálcovaná, jako by jí bylo jedno, co se s ní děje. 



Žlutá měla nejen pocit viny, že přežila, ale také vinu, že se už přelila do 
oranžové, a pocit, že už to nemůže dovolit. Žlutá si vtiskla do paměti, že 
byla pověřena úlohou strážce brány, který měl na starosti udržet Oranžovou 
a Červenou v temném pekle, do něhož se podle jejich názoru propadaly. To 
si také vyložila tak, že je nebo se chová rodičovsky k Oranžovému a 
Červenému a že Mé světlo by mohlo znovu udeřit, kdyby ho dostatečně 
dobře nekontrolovali. 

 
Žlutý si také vtiskl pocity viny, že to způsobil Žlutý a že se musí Mému 
světlu odvděčit tím, že se bude podílet na potrestání a kontrole Oranžového 
a Červeného, a možná dokonce i tím, že bude muset snést trest a sestoupit 
do pekla s Oranžovým a Červeným, protože bylo známo, že části Žlutého, 
které se dotkly Oranžového, spadly do temnoty spolu s Oranžovým a 
Červeným. Pro Žlutou se sestup do Oranžové a Červené stal rovnítkem pro 
vstup do Pekla a také do sexuality, vášně, intenzity a zakázané lásky. Jiné 
aspekty vtiskly Žluté, že půjde do Pekla za to, že překáží nebo stojí v cestě 
a způsobuje ztrátu Oranžové a Červené. 

 
Žlutá vtiskla spoustu nejasností kolem nižších čaker a toho, co vlastně 
znamenají, a také toho, jaká by měla být skutečná úloha žluté, protože 
spontánní překypování radostí z přijetí Mého světla se nezdálo být jejím 
úkolem. Mnozí ve Žluté cítili, že sexuální vzrušení Oranžové není pro ně to 
pravé a že se do něj nemají zapojovat. Mnozí si vtiskli, že zadržování 
sexuality je to, co mají dělat, nebo že byli potrestáni za to, že se vzdálili od 
Ducha, nebo že si vybrali špatného partnera a nyní to má být Moje světlo, 
nebo že vrozeně nejsou dobří. Jiní měli pocit, že byli dotlačeni k posunu 
směrem k Oranžovému a chtěli se z tohoto důvodu držet zpátky. To se stalo 
obviňováním, ale bylo také interpretováno jako pocit, že byli tlačeni k 
dospívání příliš brzy a tlačeni do sexu příliš brzy, a také jako znásilnění ze 
strany Otce, jakmile si uvědomil sexuální zájem Žluté nebo žárlil na Žluté 
angažmá. 

 
Jiní měli pocit, že je společnost Orange tahá za nos a že je to její vina. 

 
Žlutý pocit viny za přežití byl také spojen s pocity, že se nechce cítit tlačen 
a tažen, a s pocitem, že si chce déle vychutnávat rostoucí přítomnost Mého 
světla, podobně jako polarita vůle duhových duchů ve 



Žlutý, který si chtěl vychutnat podřimování na trávníku pod zeleným listím 
za zlatého odpoledne nebo rána, podle toho, kde se nacházel vzhledem k 
oranžovému a červenému. Je zde však třeba hledat více než jen touhu 
zdřímnout, včetně strachu reagovat na Moje světlo kvůli tomu, co by se pak 
mohlo stát, vyhýbání se, pocitu, že nevědí, jak reagovat, pokud jejich 
spontánní reakce nebyla správnou reakcí, pocitu, že se chtějí vyhnout 
opakování zážitků z imprintingu, pocitu viny za to, že tam měli pocity, 
které měl Žlutý, pocitu, že když se nepohnou, bude to bezpečnější, a pocitu, 
že když se nepohnou způsobem, který je jako dospívání, budou v pořádku. 
Jiní se mi velmi snaží zavděčit pomocí kontroly. 

 
Ovládání vlastních vášní a vášní druhých bylo a bude hlavním tématem 
Žluté, dokud se toto vtiskování nezmění. 

 
Stejně jako se Žlutý držel zpátky, Žlutý se také obával, že problém je v tom, 
že se drží zpátky Žlutý se obával, že je špatné se držet zpátky nebo jít 
dopředu, a Žlutý se obával, že nemůže najít své správné místo nebo 
správného partnera a že mu to nebude umožněno. Jakmile padla facka, 
Žluťásek se obával, že aby mohl mít jakýkoli vztah mimo Žluťáska jiný než 
Moje světlo, musí o něj usilovat jako o samostatnou vášeň; mimo Mé 
světlo, mimo to, co je schváleno Mým světlem, a tedy i mimo lásku, která 
však Žlutou vždy sváděla, při vzpomínce na ono první vášnivé, spontánní 
překypění, jako první, nevinný orgasmus, a za přítomnosti Mého světla, 
jako bych to schvaloval, dokonce podněcoval, a pak z toho učinil zakázané 
ovoce, obrátil jsem se a vyslal trestající světlo, které říkalo, že první 
partnerství Žluté s Mým světlem mělo být jejím jediným partnerstvím a že 
rozšiřování jakýmkoli jiným směrem bylo špatné. Pod tím se skrývá další 
strach Žluté, který spočívá v tom, že půvab a přitažlivost, kterou ostatní pro 
Žlutou měli, se nezakládá na Žluté samotné, ale na jejím magickém, 
mystickém prvním vztahu s Mým světlem, který ostatní v nižších čakrách 
chtěli. 

 
Žlutá nenáviděla Mé světlo za to, že jí takto vrazilo nůž do zad, a Matka 
také za to, co považovala za volání Otce k sobě na úkor Žluté a za to, že 
Žlutá měla pocit, že jí překáží, ale Žlutá nikdy předtím nebyla v pozici, kdy 
by mezi všemi těmi ztracenými obrazy Vůle, které tam tak dlouho držela, 
našla milující rodiče a rozpoznala a odstranila tuto starou 



a najít zážitek, který si žlutá opravdu přeje. Spolu se vztekem zde bude 
potřeba hodně pohybu strachu, ale dá se to zvládnout. 

 
Mezitím oranžová a červená viděly žlutou jako něco, čemu už 
pravděpodobně nemohou důvěřovat, a mé světlo jako něco, co se může 
rychle změnit v nelaskavé, trestající a zabíjející světlo, které vůbec není 
příjemné přijímat. Nebylo možné, aby věděli, že Mé světlo ani nevědělo, že 
jsem to udělal, protože Mé světlo nikdy nezažili jako skutečnost. Mé světlo 
zažívali jen jako sen, vizi nebo slovo druhých, jehož naplnění se jim nyní 
zdálo jednak nepravděpodobné, jednak ještě děsivější než přinejmenším 
důvěrně známá hrůza z temné prázdnoty, v níž již trpěli. Oranžovému a 
Rudému vtisklo šmrnc nelaskavé světlo ještě předtím, než měli možnost se 
ve vztahu k Mému světlu vůbec poznat. 

 
Většině oranžových a červených bylo vtisknuto, že pocity, které v sobě 
mají, a touha po mém světle jsou špatné, že zvyšování jejich záře je špatné 
a že jejich touha je špatná, příliš vlezlá, příliš hnaná, příliš silná, příliš 
vášnivá, příliš intenzivní nebo v nesprávný čas. Bylo jim také vtisknuto, že 
pocit touhy po skoku je špatný, že pocity touhy uniknout kompresi jsou 
špatné a že by neměli reagovat na Rudé naléhání o tom, co je nezbytné pro 
jejich vlastní přežití, protože Rudé je špatné. Oranžovému a Červenému je 
také vtisknut opačný extrém, přičemž mezi těmito extrémy, kde vztek říká, 
že je vše naopak, se zatím nenašla skutečná rovnováha. 

 
Nemilující světlo, které se zabodlo do Oranžové, ji téměř nenapravitelně 
poškodilo, aniž by vidělo, jak životně je Oranžová provázána s jejím 
vlastním přežitím, což mě vede k tomu, že pokud to vidělo, muselo usilovat 
o smrt. Otisky v nižších čakrách z původního plácnutí byly interpretovány 
tak, že jakékoliv styky mezi Žlutooranžovou a Červenou jsou nepřípustné a 
vynesou trest, jehož přísnost bude přesně úměrná blízkosti, kterou dotyčná 
esence měla k původnímu plácnutí. 



Žlutá, oranžová a červená se cítily obviňovány, obviňovaly a trestány za to, 
že se vydaly špatným směrem nebo sáhly po špatném partnerovi, ale 
zatímco nemilující světlo vtisklo žluté, že 

 
jeho partnerem má být buď nikdo, jiný žlutý duch, nebo Mé světlo, a že 
jeho pravé místo je v Mém světle, které zde není příliš dobře rozlišeno od 
neláskyplného světla, Oranžovému a Červenému bylo vtisknuto, že jejich 
pravým místem nebo partnerem je temnota a jediné světlo, které tam 
Oranžový a Červený měli, je zotročilo v temnotě se vztekem, který je 
obviňuje, protože mají pocit, že tam s nimi uvízl neprávem. 

 
Oranžové a červené barvy mají v sobě otisk zotročení neláskyplným 
světlem a vykládají si to tak, že se musí řídit vším, co neláskyplné světlo 
řekne, bez ohledu na to, jak se cítí, nebo že trest je příliš strašný, než aby ho 
snášely. Oranžová a červená se nikdy nevnímaly jako osoby, které se z toho 
úspěšně vymanily, a nebudou, dokud nepohnou velkou hrůzou z toho, že by 
mohly toto neláskyplné světlo odsunout a být schopny najít pro sebe něco 
jiného. 

 
Z toho vyplývají velké problémy ve vztazích, včetně rozdělených partnerů, 
jako je "milostný partner" a sexuální partner, schválený, autorizovaný 
partner a jiný skrytý, nelegální partner, partner rodičů a partner dítěte, 
partner s přijatelným statusem a partner pod jejich společenským statusem a 
všechny další podobné problémy, včetně trestů, pokud je odhalen jiný 
partner. 

 
Když byly oranžová a červená vytlačeny ze zlaté záře, aby padly do 
temnoty spolu s tím, co padlo se zlatým světlem, nelaskavé světlo řeklo této 
esenci, že bylo špatné, že se snažila povznést k duchu. Toto vtištění si 
Oranžová a Červená vykládaly jako: neusilovat o větší vědomí, neusilovat o 
jiné vědomí než to, které je dáno nelaskavým světlem, mají usilovat o smrt, 
neusilovat o poznání sebe sama, neusilovat o přežití nebo rozkvět, nedospět, 
nemohou dospět, dětství nebo brzká smrt, obvykle násilná, včetně lidských 
obětí, dospívání přináší problémy, trest, obřady dospívání, které zahrnují 
bolest, obřízka, mrzačení pohlavních orgánů, násilné represe proti touze a 
sexualitě a obětování života ve jménu toho kterého boha, kterého uctívají, 
protože někteří viděli v této facce Moje světlo a jiní v ní viděli jinou 
přítomnost, o níž se báli, že má větší moc 



a komu musí sloužit, jinak by utrpení bylo mnohem větší, než by dokázali 
zvládnout. 

 
Bylo jim vtisknuto, aby se pohybovali co nejméně a reagovali jen na výzvu, 
a to správným způsobem a ve správný čas, zkrátka podle diktátu 
nelaskavého světla. To není možné kvůli bolesti, kterou neláskyplné světlo 
vložilo kolem spontánnosti a sexuální reakce, ale kvůli strachu z odvety a 
trestu se naučili spoustu věcí předstírat, dokonce sami sebe přesvědčují, že 
tím, že tam nic hluboce necítí, mají potěšení, často s pocitem, že je to 
potěšení, protože je to povinnost a povinnost je potěšení. 

 
Oranžové a červené barvě je vtisknuto, že jejich pravým místem je být 
zbabělí a pokorní, pokorní a úslužní a čekat, až si jich Duch všimne nebo je 
vyhledá. Z hlediska náboženského výkladu se tento vtisk vynořil jako 
hlavní systém víry v polaritu vůle a těla, který říká, že musí zůstat tam, kde 
jsou, dokud je Duch nezavolá, a pak je Duch nezavolá, ale provede 
oddělení, které jim jako jejich správné místo ponechá pouze temnotu nebo 
peklo, protože původně nějak zhřešili, a že v tom je zapletena touha, sex a 
"choutky". 

 
Je jim také vtisknuto, že návrat Kundaliní, který chtěla Červená dát Duchu, 
byl špatný a že to, co dala v reakci na pohlavek, byl nepřijatelný pohlavek 
Duchu, který byl z jejich strany ztrátou kontroly, a že jakákoli další ztráta 
kontroly z jejich strany by byla potrestána jen přísněji, než už byla 
potrestána. 

 
Tam, kde byly žlutá, oranžová a červená silně prostoupeny neláskyplným 
světlem v esenci, která chtěla jít vpřed bez ohledu na cokoli, se tato esence 
zuřivě polarizovala a postavila se do řady s neláskyplným světlem proti 
svým vlastním druhům, obviňovala je stejně jako neláskyplné světlo z toho, 
že způsobily problémy, které vznikly rozštěpením Vůle, jež toto světlo 
nepřijala, a navenek se chovaly jako pachatelé a vykonavatelé tohoto 
vtisku, ačkoli jsou také jeho oběťmi, pokud jim jde o život, protože zabíjejí 
svou vlastní ztracenou Vůli. 



Zdálo se, že jedinou dostupnou možností je podvolit se neláskyplnému 
světlu, ale červená, oranžová a žlutá potřebují na úrovni imprintingu vědět, 
že toto světlo se cítilo stejně uvězněné jako oni. Emocionální pohyb, jaký 
popisuji, zde může přinést potřebnou změnu. Pak se toto světlo může buď 
otočit směrem k lásce, nebo odejít, podle toho, jak se chce pohybovat. 

 
Když je zasáhlo nelaskavé světlo, někteří z oranžových a červených také 
prožili orgasmus, který byl natolik smíšený s bolestí, násilím, poškozením, 
ničením a smrtí, že je zmátlo, jaký je vlastně rozdíl mezi bolestí a rozkoší a 
zda je to vůbec oddělitelný rozdíl. Orgasmus je zde značně narušen 
imprintingem a potřebou pohnout emocemi kolem tohoto imprintingu, aby 
se mohl změnit. Tak, jak je to nyní, neláskyplné světlo vyvolávalo pohyb v 
těchto emocích bez přítomnosti láskyplného světla, v němž by se tyto 
emoce mohly otevřít a přijmout uzdravení. Problémy zde nemohou v tomto 
scénáři přejít do léčení. 

 
To, co jejich vtištění nedovolilo zdejším pachatelům prozkoumat, je, že tato 
nemilující světelná přítomnost vždy potřebovala více bolesti, více tahu, více 
rychlosti, více pohonu, více síly a více a více zvrácených fantazií. 

 
Když už fantazie nestačily, chtělo nemilující světlo vidět skutečnou věc; 
opět vždy vyžadovalo více a více skutečného násilí a zvrácenosti, a 
dokonce i smrt a vraždu smíšenou se sexualitou, včetně a zahrnující dlouhé, 
zdlouhavé a strašné mučení, aby dosáhlo stejné úrovně orgasmu jako dříve. 
Stejně jako jim udržovací dávka při návyku na drogy nedává stejné opojení 
jako původně, jakmile dosáhnou určité úrovně sexuální zvrácenosti, trvá jen 
chvíli, než jim tam dávka přestane stačit, nebo trvá kratší dobu, než musí 
hledat další. 

 
Po celou dobu se jim dostává stále menšího uspokojení za stále větší bolest 
a námahu, nikdy nejsou doopravdy spokojeni, vždy z toho obviňují někoho 
jiného, zejména své sexuální oběti, a nikdy si ještě neuvědomují, že obětí, 
na které to hrají, je jejich vlastní ztracená přítomnost vůle, jejíž smrt 
způsobuje nejprve jejich vlastní ztrátu schopnosti cítit vůbec nějaké 
potěšení a nakonec jejich vlastní smrt. 



 

Pokud je život to, co chcete hledat, musíte vědět, že působení tohoto 
nezměněného vtisku vás vede špatným směrem, protože hledá smrt a 
takzvaný studený nedostatek uspokojení je způsoben nikoli nedostatkem 
podnětů, ale nedostatkem přítomnosti lásky. 

 
Pokud jste schopni se ztotožnit s pachatelovou stránkou a vaším záměrem je 
uzdravení, pokuste se vstoupit do emocí, které jsou pod tímto otiskem, a 
dejte jim co nejvíce přímého pohybu na emocionální úrovni. To je právě to, 
co vám váš imprinting bude říkat, abyste nedělali, takže buďte opatrní v 
tom, jak to děláte, aby vaše podvědomé nesouznění s tímto úsilím 
nevytvořilo "důkaz", že tento imprinting je správný. 

 
Nemilující světelná přítomnost ve vás, která má tento otisk, je uvězněna i 
udržována v přítomnosti touto nehybnou ztracenou Vůlí. Strana pachatele 
se velmi bojí tohoto emocionálního pohybu a toho, co si představuje, že se 
pak stane, ale bez tohoto pohybu se pachatel nemůže pohnout, aby změnil 
svůj imprinting opakujících se scénářů, v nichž je uvězněn. Stejně tak, jako 
byli pachatelé nuceni donutit tuto ztracenou Vůli k pohybu, se tedy zároveň 
báli nechat ji pohybovat tak, jak potřebuje, a nebyli schopni se poddat 
emocím, které se v nich v reakci na to potřebují pohnout. 

 
Je důležité, aby se strana oběti tohoto rozštěpení pohybovala v soukromí, 
jako (sic) daleko od navenek se projevující strany pachatele tohoto 
rozštěpení a daleko od okolí, ve kterém se tito pachatelé pohybují. Přesuňte 
ji pryč od všech vnějších míst, ve kterých jste již měli problémy nebo která 
vyvolávají obavy, že byste mohli mít problémy. Najděte podnět k pohybu 
ze svého nitra, nikoli od jakýchkoli vnějších spouštěčů, a přesuňte tolik 
smutku a hrůzy kolem tohoto vtisku a rozštěpení, které způsobil, kolik je 
možné a nutné, abyste se dostali na místo, kde budete schopni získat zpět 
svou vlastní část tohoto popřeného hněvu z pozice, kdy byl vytěsněn mimo 
vás, a z nelaskavého světla, které ve vás vyvolalo pocit, že jeho vytěsnění je 
prostředkem k vašemu přežití, což, jak jste zjistili, problém nevyřešilo, ale 
pouze způsobilo, že se zosobnil živěji mimo vás než uvnitř, což způsobilo, 
že jste ztratili přehled o tom, že jste tyto pocity měli 



v sobě původně v prázdnotě, kdy jste nechtěli žít, protože bez přítomnosti 
lásky byl příliš ubohý. 

 
To je klíčové vlákno, které je třeba během tohoto pohybu udržet, "aniž by 
tam byla přítomna láska". Pohybujte se směrem ke světlu, které vám tuto 
lásku poskytne, a ne ke světlu, které vás zabije, abyste už nemuseli mít svou 
bídnou existenci. To byl hluboce vtištěný vzorec a je třeba se pohnout, aby 
se změnil. 

 
Prázdnota předtím, než jste přišli do kontaktu s Mým světlem nebo s 
jakýmkoli světlem, je místem, kam se musíte podívat a kam nakonec jít ve 
svém emocionálním pohybu, abyste vyřešili svůj počáteční otisk a svou 
rozpolcenost ohledně toho, zda chcete žít a jaký ten život pravděpodobně 
bude a může být. 



RONALOKOVÉ PŘICHÁZEJÍ NA ZEMI 
 
 
Když Ronalokové cestovali na Zemi, museli překonat fyzický projev 
mezery. Když dorazili na Zemi, nemohli se již pohybovat tak jako v 
Nebesích s vědomím Nebes. Byli nyní jako děti, které byly vyplivnuty 
mezerou bezcitnosti a ponechány pádu na Zemi. Pád mezerou je v hrůze 
zhušťoval, takže když dopadly na Zemi, byly fyzicky stejně husté, jako byly 
v té době bytosti na Zemi, a dokonce ještě hustší, protože tam s sebou 
neměly přítomnost Mého světla a zažívaly kompresi, která z toho 
vyplývala. Ronalokové nenáviděli svou zkušenost pádu do propasti a báli 
se, že ji budou muset někdy zopakovat. Mnozí to přirovnávali ke svým 
zážitkům zrození a smrti. 

 
Ronalokové dopadli na hromadu, cítili se zmrzačení, natlačení k sobě a 
bojovali s tlakem, který jim způsobil ztrátu vědomí. 

 
Obnovení vědomí pro ně znamenalo přímý emocionální pohyb. Mezi 
lapáním po dechu a dusivými zvuky se začaly ozývat skřeky, mávání a 
kroucení. Přecházely do docela vzestupné vřavy, až někteří z nich začali 
křičet ještě hlasitěji zvuky, které ostatní vyděsily a daly jim pocítit, že mají 
s tím křepčením přestat, jinak dostanou přes držku, načež emoce začaly 
ustupovat a následovalo další svíjení a kroucení. 

 
Vypadali jako skřehotající masa zlatavých, mávajících rukama a nohama, 
kterou sledovala přítomnost v nedalekém lese. Tou přítomností byla matka 
na Zemi, kterou přitahovalo jejich světlo padající oblohou. 

 
Nejdříve doufala, že je to Moje světlo, ale když viděla, že světlo je spíše 
zlaté, a když pak viděla, jak se blíží, jak tmavne, věděla, že to není Moje 
světlo, ale bála se, že se zbytek Matky vrací na Zemi, aby jí způsobil 
problém. Jak tak zírala na tu masu mávající rukama a nohama, tak se jí 



nedokázala pochopit, jak na sebe zbytek Matky mohl vzít takovou podobu 
nebo jak jí to mohlo prospět. 

 
"Přesně jako Ona, i když," řekla si pro sebe, "se nikdy nedokázala 
dohodnout nebo se v sobě zorientovat." 

 
Podívala se tedy pozorněji, aby zjistila, co by se mohlo stát v důsledku této 
přítomnosti na Zemi, a viděla, že je to masa duchů, kteří se jako ryby hrnou 
z hnízda a zřejmě se snaží plavat. Moc se jí nelíbily. Nevypadali jako žádní 
duchové, které znala, a její pocit byl, že se od nich má vzdálit a nechat je 
plout. 

 
"Proč ne," řekla si, "vždyť mě tu nechávají na holičkách!" 

 
Pak se sebrala a rozčileně odešla lesem směrem ke svým komnatám, kde 
měla pocit, že může o situaci přemýšlet v soukromí a ve skrytu duše si 
domyslet, co to znamená. Nevěštilo to nic dobrého a cestou o tom 
přemýšlela. Byl tohle nějakým způsobem zbytek Matky? Pokud to byli 
duchové, našli si cestu na Zemi sami, bez mého vědomí, nebo jsem je k ní z 
nějakého důvodu poslala já? Snažil jsem se jí tím něco říct? Chystal jsem se 
nyní poslat na Zemi vyhozené duchy k Matce, kterou jsem tam také 
vyřadil? Nechtěla je mít za matku. Mateřství nebylo to, co by chtěla dělat 
zdaleka tolik jako sex. 

 
Zuřivě přežvykovala tyto otázky a snažila se nevztekat, ale než se dostala 
do svých komnat, nedokázala se ubránit tomu, aby několikrát vykřikla, což 
způsobilo, že ji liány okamžitě spoutaly a držely ji tam, dokud se 
neuklidnila. 

 
"Musel jsi mě znásilnit ve spánku, když se všechny ty děti narodily bez mé 
účasti," křičela na mě, jako by se o ně teď musela starat proti své vůli. "Už 
tak je dost problémů s vílami, a teď ještě tyhle!" 

 
Vycenila zuby a několikrát vykřikla zvukem, který pronikl až k 
Ronalokům. Cítili to jako vlasy vstávající na hlavě a 



si nebyli jisti, co to znamená. Někteří se cítili vzrušení z jeho zvuku, jiní se 
ho báli, ale všichni cítili, že je poblíž přítomna Matka, která se vzdálila, aby 
křičela, místo aby přišla k nim. Někteří z toho obviňovali Matku, jiní se 
obávali, že musí být strašná nebo strašně vypadat, zatímco někteří 
považovali ty zvuky za vzrušující. 

 
V tu chvíli na Ronalokovy narazili satyři, kteří je také pozorovali z lesa a 
jejichž velké penisy ztvrdly v reakci na Ronalokovo kroucení. Popadli 
Ronalokky a začali je sexuálně penetrovat do všech otvorů, které tam našli, 
aniž by rozlišovali mezi jedním a druhým Ronalokem. Na některé dokonce 
v touze po nových a nevyzkoušených otvorech šlápli kopyty. Ve snaze o 
větší a jiné orgasmy, než jaké už zažili, zuřivě soupeřili a bylo jim jedno, co 
tam Ronalokové zažívají. 

 
Ronalokové byli ve srovnání s těmito satyry velmi malí duchové a tato 
zkušenost se jim příliš nelíbila. Začaly se snažit odkutálet od masy, která 
byla napadena uprostřed, jen aby zjistily, že je na okrajích nabírají chápavé 
paže a pokroucené úsměvy ostatních satyrů a sexuálně je zneužívají dál. 
Čím víc Ronalokové křičeli, tím víc byli někteří satyři vzrušení a tím 
zuřivěji přiráželi svými penisy. 

 
Mnozí z Ronaloků zemřeli přímo tam a prosili Nebesa, aby je vzala zpět, 
ale já je přes ten hluk neslyšel a nechtěl jsem je pozorně poslouchat, protože 
mi to připomínalo něco, co jsem slyšet nechtěl. 

 
Ostatní Ronalokové si mysleli, že pokud chtějí žít, musí se satyrům 
zavděčit. Někteří si mysleli, že jejich zvuky satyry přilákaly a že aby se jim 
zavděčili, budou muset dělat velký hluk. Jiní Ronalokové si mysleli, že 
musí být potichu, aby se satyrům zalíbili nebo aby je donutili odejít, a tlačili 
se do ticha. 

 
Satyrové se chopili Ronaloků, pohybovali se mezi nimi poměrně rychle, 
vybírali si, dokud nenašli ty, kteří vydávali ty správné zvuky, jež je 
vzrušovaly k opakovaným orgasmům. Satyři se nepustili 



těchto Ronaloků snadno. Místo toho si je hodili na záda a utekli s nimi. 
 
Zbytek Ronaloků se vyděsil, když to viděl, ale nemohl s tím nic dělat. 
Alespoň že satyři byli tehdy pryč, ale Ronalokové, kteří zůstali, to 
pociťovali jako vinu přeživších a jako ztrátu moci. 

 
Ronalokové, kteří zůstali, se cítili jako nemluvňata, která se narodila na 
Zemi, kterou neznali a které nerozuměli. Toužili nyní po Nebesích jako po 
jakémsi snovém místě, které by jim ulevilo od pozemských bolestí, aniž by 
si vzpomněli na bolesti, na které si stěžovali v Nebesích. Vrtěli se a vrtěli, 
dokud si neuvědomili, že by to mohlo způsobit jejich napadení, a pak se 
potlačili do snahy naučit se, jak se na Zemi pohybovat způsobem, který by 
se o jejich potřeby postaral mírnějším způsobem. 

 
Nejnaléhavěji cítili potřebu dostat se z otevřeného prostoru a najít způsob, 
jak se ukrýt a schovat, a začali soustředit svou energii na pokusy kutálet se, 
plazit se a stát. Bylo pro ně nemožné mít teď pocit, že by mohli létat nebo 
se vznášet; cítili se příliš ztěžklí zážitky, které už měli za sebou, než aby si 
to vůbec pamatovali jako skutečný zážitek. Jejich pocity o potřebě přežít je 
zavály pod blízké listí a přitahovaly je ke kořenům přátelsky cítících 
stromů. Okamžitě si stromy zamilovali a ty jim na oplátku poskytly 
rodičovský cit. Ronalokové se konečně cítili jako v kolébce v měkkém 
mechu, který tam rostl, a drženi láskyplnou náručí jejich zakřivených 
kořenů. Vyčerpaní usnuli a poněkud se vzpamatovali ze strašného zážitku, 
že se na Zemi vydali bez Mé pomoci. 

 
Nikdy si nevšimli, jaký problém budou mít bez Mého světla, dokud ho 
neopustili a nespadli na Zemi bez něj. Hned tam se vroucně modlili, aby si 
toho Mé světlo všimlo a přišlo za nimi, a nepřestali se za to modlit ani 
dodnes, zatímco zuřiví polarizovaní Ronalkové zatím nedali najevo, že by 
ke Mně cítili něco jiného než vinu. 



Ronalokové, kteří se nechali unést satyry, aby se bavili a více souložili, byli 
mezitím polarizováni hněvem. Satyři se na ně dívali jako na malé 
kamarády, kteří si nestěžovali. "Chutné pamlsky," říkali jim satyři a 
zároveň jim dávali najevo, že nejsou velcí jako satyři a ani důležití jako oni. 

 
Tito Ronalokové se chtěli satyrům okamžitě ukázat jako velcí a důležití, a 
tak potlačili své pocity bolesti v reakci na sex se satyry a začali se chovat 
větší, než se skutečně cítili, a větší, než ve skutečnosti byli, a zdůrazňovali 
požitek ze sexu jakéhokoli druhu nad všechny ostatní pocity, které v nich 
byly. Ronalokové polarizovaní vztekem s tím nepřestali ani dnes a kdekoli 
najdete tyto Ronaloky, jak se chovají jako velcí a vytahují se, stále je někde 
za nimi satyr, který jejich činnost řídí a kontroluje. 

 
Zuřiví polarizovaní Ronalokové se také neuměli příliš dobře pohybovat 
sami a nechtěli se pokoušet učit v přítomnosti satyrů, protože nechtěli, aby 
věděli, že to ještě neumějí. Pohybovaly se co nejméně a snažily se to nedat 
najevo a předstíraly, že je satyři nosí na zádech, jako by to byla ta největší 
zábava, jakou kdy zažily, a jejich oblíbený dopravní prostředek. Od té doby 
nikdy nedaly najevo, že si nejsou jisté, jak se samy pohybovat. Nikdy si 
nepřipouštěly dětství ani dětství, místo toho se rodily do situací, kdy se 
musely chovat, jako by byly okamžitě dospělé, a pyšnily se tím, že to 
dokážou. 

 
Mezitím se Ronalokové ukrytí pod stromy probudili, když uslyšeli, jak se 
satyři baví, a obávali se, že je opět najdou. Cítili, že se musí lépe krýt. 
Snažili se co nejvíc zapadnout do zeleně kolem sebe a zahrabat se co 
nejhlouběji pod kořeny stromů. Líbil se jim pocit hnědé země a svíjeli se v 
ní, aby co nejvíc zakryli svou zlatavou záři. Zadržovali dech a poslouchali, 
jak jim strachy buší srdce, a přemýšleli, co bude dál. 



Nemuseli se dlouho divit, protože satyři je i přes jejich snahu začali znovu 
hledat, a jakmile satyři zjistili, kde se skrývají, začali se opilí válet pod 
stromy, osahávat Ronaloka a snažili se ho přimět, aby vyšel ven, jako by to 
byla nějaká hra nebo jako by se ho chystali vychovávat, ale pak s ním místo 
toho souložili, často za přítomnosti rozzuřených polarizovaných Ronaloků, 
kteří tomu nečinně přihlíželi, aniž by udělali cokoli, aby zasáhli nebo tomu 
zabránili. Ronalokům, kteří byli nalezeni ve svých úkrytech, se to vůbec 
nelíbilo a nutili se srolovat do malých klubíček a schovávat se ještě víc. 
Nelíbila se jim představa, že by se měly rozvinout do tohoto světa, kdyby to 
znamenalo, že se dostanou do rukou těchto satyrů... 

 
Čím víc se schovávali v přátelských stromech, tím víc se podobali stromům 
a elfům. Stromy jim připadaly jako silní, ale pasivní otcové, kteří se 
nehýbali, aby je bránili nebo chránili jinak než pasivně, ani je neučili, jak si 
pomoci, kromě toho, že jim občas něco řekli ve snu nebo jim občas něco 
pošeptali, pokud byli přes den potichu. Zdálo se, že jsou to vnímavé bytosti, 
a zajímalo je to víc než cokoli jiného. Přestože stromy projevovaly navenek 
skvělý charakter, nezdálo se, že by se staraly o to, aby ho rozvinuly do 
nějakého dalšího vnějšího projevu, jak po nich Ronalokové chtěli. 

 
"Možná bychom se také neměli tolik vyjadřovat," začali si říkat 
Ronalokové. 

 
Tito elfí Ronalokové se snažili zůstat co nejvíc v klidu a co nejvíc se 
podobat stromům, ale nemohli tak zůstat příliš dlouho. Potřebovali se hýbat, 
aby se cítili dobře, a tak se museli často vykutálet ze svých úkrytů, aby se 
protáhli. Začali si hrát mezi kořeny a nízko rostoucími listy u paty stromů a 
díky tomu zjistili, že se mohou pohybovat a být ještě bezpečnější, protože je 
nelze tak snadno a nepozorovaně najít a chytit (sic). Spánek pro ně však 
stále představoval problém, protože teď potřebovaly spát a necítily se při 
tom dostatečně bezpečně, zvláště když se poblíž vyskytovali pařící satyři. 
Měli pak chuť se zamknout co nejdál. 



z těchto akcí a vůbec se nenechali pocítit jako duchové večírků. 
 
Tito Ronalokové byli polarizovaní smutkem a strachem, to je pravda, ale 
byli to také veselí a šťastní duchové, když je do těchto pocitů netlačily 
nepříjemné události. Jen mezi sebou to teď dávali najevo, protože se kolem 
nich události nešťastně vyvíjely. Cítili, že všude, kam se na Nebesích 
podívali, byly spouštěče strachu a smutku, a ani na Pangei nebyli spokojeni 
s tím, co viděli. Více než cokoli jiného se tam přesunuli dovnitř a snažili se 
volat o pomoc Mé světlo a Otce projevu. 

 
Otec Projevu vyslyšel naléhavé volání Ronaloků, když poprvé přistáli na 
Zemi, ale neodpověděl, protože byl zaneprázdněn jinými věcmi. Jejich 
vytrvalé volání v Něm vyvolalo pocit, že jim Matka nepomáhá, což Ho 
rozzlobilo. Vzal křídla na nebesích při zuřivém pocitu, že s nimi bylo 
špatně zacházeno a že chtěl udeřit na toho, kdo to udělal nebo dopustil, aby 
se to stalo. 

 
Už teď obviňoval Matku a křičel na ni, když letěl dolů Nebem, rozdával 
rány a rostla mu kopyta, a to nejen na dvou, ale na všech čtyřech 
končetinách v reakci na jeho touhu do ní bušit a kopat. Jeho duha se nad Ní 
zlostně klenula, jinak by se ani nepoznalo, že je Otcem projevu, protože se 
stal koněm s koňskou hlavou toužící kousat. Jeho vlasy se proměnily v 
dlouhou proudící hřívu a ocas. Bílý a zářivý Pegas, když opustil Nebesa, ale 
jak letěl, byl stále temnější a temnější, a když dosáhl Země, byl černý, s 
bušícími a jiskřícími kopyty a proudící hřívou a ocasem plným plamenů a 
jisker. Byl připraven zaútočit na Matku a byl přitahován přímo do její 
přítomnosti. 

 
Země. 

 
Matka na Zemi se mezitím odebrala do ohnivých moří, protože nedokázala 
pohnout vztekem, který ve svých komnatách cítila kvůli nedávnému vývoji. 
Nevěděla, kdo jsou ti noví duchové, a neměla čas zjistit jejich původ. 
Přemýšlela o tom, kde je zbytek Matky, co se děje. 



a proč o ní tak dlouho neslyšela, ale také se netěšila, až ji bude muset znovu 
vidět a čelit jí. Co když se do té doby opravdu naučila zuřit? A tihle noví 
příchozí! Co s nimi měla dělat, klanět se jim (sic) v případě, že jsou Matka, 
nebo je vychovávat, jako by to byly její děti? Ani v jednom případě si to 
sotva myslela! 

 
Začínala zavrhovat myšlenku, že jsou Matkou, protože neprokázaly 
takovou moc, jakou měla Ona, ale představa, že by je měla vést, jí znovu 
připomínala všechny její mateřské problémy a to, jak moc se jí to nelíbilo, 
protože to zasahovalo do jejího vlastního času. Rozhodla se, že nejlepší 
politikou bude udělat to, co chtěla udělat plazí matka v ní; nechat je 
vylíhnout z vajec a nechat je, ať to zvládnou, nebo ne, podle toho, jestli to 
zvládnou, nebo ne. 

 
V ohnivých mořích to v ní vřelo a zuřilo, když náhle uslyšela, jak ji zuřivý 
dusot kopyt vyzývá, aby vyšla ven. Nejprve se bála, že je to odpad zbytku 
Matky, ale pak ucítila, že je to Otec projevu. Cítila Ho jako hrom na 
povrchu Země a viděla, že teď chce bušit i do ní. 

 
Tehdy se její vztek opravdu projevil! Přišel se jí pomstít, nebo chtěl, aby se 
stala matkou těchto zlatých světelných dětí, nebo jí chtěl říct, že jsou 
zbytkem Matky, a přimět ji, aby se s touto novou podobou spojila a znovu 
od ní přijímala rozkazy? Nikdy! Už ne, ne teď, když okusila svou vlastní 
moc, své vlastní způsoby a svůj vlastní smysl pro sebe! 

 
Teď v reakci na svůj vztek přirozeně vzlétla do své dračí podoby, a než se 
nadála, vylétla z vybuchující sopky plné žhavé lávy, která chrlila kouř a žár 
až k mému světlu. V duchu strašlivě křičela a pištěla o všem možném, co 
jsem nechtěl poslouchat, a já jsem ji tehdy také neposlouchal. Stáhl jsem se 
a uzavřel se před tím, jak jen to šlo. 

 
Otec projevu ji naopak zuřivě tloukl kopyty, ale nepočítal s dračí podobou, 

kterou si vymyslela. 



 

Bušil do ní, jak nejzuřivěji uměl, a dokonce do ní vrazil spodním rohem, 
který mu náhle dlouhý a silný vyrazil ze středu hlavy, ale ona ho rychle 
přemohla, popadla ho svými dlouhými drápy, sežehla ho svým ohnivým 
dechem, vrhla se na jeho dosud zářivá bílá křídla bijící v odrazu jeho 
intenzivního dojetí a strhla je, rozmetala duhu klenoucí se nad ním a srazila 
ho na zem do cesty žhavé lávě proudící pod jejíma nohama. 

 
Otec zjevení ležel klidně jako smrt. (Sic) Obával jsem se, že je určitě 
ztracen. Když se konečně pohnul, měl strašné bolesti. Stále se pomalu plazil 
k náspu, kam Ho odhodila, a já věděl, že Mu musím přispěchat na pomoc, a 
udělal jsem to co nejrychleji. Dala Mu to, co bylo určeno Mně, a já 
neztrácel čas, abych Mu pomohl se z toho vzpamatovat. Mé světlo cítilo, že 
musí mít Jeho pomoc, ať se děje cokoli, a teď nebyl čas zpochybňovat Naše 
spojenectví. 

 
Obával jsem se, že mi dá stejnou ránu jako jemu, a tak jsem ho co 
nejrychleji zvedl ze Země a uzdravil ho ve svém světle. Jakmile se zotavil 
natolik, aby na to mohl myslet, řekl mi, že se musí co nejdříve vrátit na 
Zemi a že to cítí naléhavě, protože Ronalokové potřebují Jeho pomoc. 

 
"Ale co ostatní duchové zde na nebesích, kteří potřebují Tvou pomoc?" 
Zeptal jsem se Ho. 

 
Přikázal jsem Mu, aby se podíval, co se tam skutečně stalo, a uviděl, že 
jakmile se dostal na Zemi, kentauři z Něj vyskočili a rozběhli se k zemi, 
aby se vrhli na satyry a běželi k Ronalokům, aby jim poskytli pomoc. 
Zeptal jsem se Ho, jestli by to nemohlo pomoci odvrátit Jeho naléhavou 
touhu vrátit se na Zemi. Obával jsem se o Jeho bezpečí tam a řekl jsem Mu 
to, ale On zůstal stejně neoblomný v tom, že musí pomoci Ronalokům, jako 
jsem se těsně předtím cítil já, že musím pomoci Jemu, a tak jsem Ho nechal 
jít s mým jakýmsi požehnáním, i když smíšeným kvůli mým tehdejším 
pocitům. 

 
Stále obviňoval Matku, ale neměl pocit, že by se jí chtěl znovu postavit 
stejným způsobem. Tentokrát, když se vrátil na Zemi, vrátil se v 



v podobě satyra a zanechal svou duhu na nebesích v naději, že ho matka na 
zemi tentokrát nepozná. 

 
Tehdy jsme nevěděli, kdo je skutečná Matka, ani kde se nachází. Otec 
projevu si myslel, že Ji ztratil kvůli nadvládě Matky na Zemi nebo že Ji 
nějak ovládá. 

 
Také si myslel, že by tam mohli být všichni pohromadě a proti němu. Byl 
rozhodnutý tento nový velitelský řád v Matce potlačit a získat zpět vládu 
nad Zemí sám, ale myslel si, že teď bude lepší být lstivější a zjistit víc o 
tom, co se děje. Pustil se tedy do intrik svého druhu, špehoval a snažil se 
zjistit, co se skutečně děje, a přitom se snažil, aby nebylo znát, že se vůbec 
pokouší něco zjistit. Začal se snažit vypadat jako ostatní satyři, jak jen to 
bylo možné, a choval se jako oni, jak jen to bylo možné. Bál se dokonce, 
aby rozdíl v něm nepocítil někdo, kdo by mohl prozradit jeho přítomnost 
matce na Zemi nebo ostatním na jejím rostoucím dvoře, který považoval za 
nepřátelský tábor, jenž by se snažil nedopustit, aby zjistil, co se skutečně 
děje, kdyby se jeho přítomnost na Zemi zjistila. Jeho přítomnost však 
nezůstala dlouho utajena. 

 
Ke dvoru královny víl příliš nechodil, protože se neodvažoval podrobit 
bližšímu zkoumání a také proto, že už slyšel pověsti o královně víl, která 
spalovala bytosti, jež s ní nesouhlasily, ohnivým dechem, o němž tvrdila, že 
o něm nic neví. 

 
Mezitím pověst matky na Zemi, Ohnivého draka, skokově vzrostla do 
legendárních rozměrů. Vztekem polarizovaní Ronalokové se její podoby 
Ohnivého draka obávali, ale zároveň ji respektovali a ctili jako mocnou 
Matku, kterou chtěli mít namísto slabošské, naříkající Matky, kterou znali z 
minulosti. Nyní si dokonce mysleli, že ta stěžující si Matka byla přítomností 
Matky, která se od nich stáhla, když se poprvé objevili na Zemi, a že 
vzteklé výkřiky, které je vzrušovaly, byly námitkami Ohnivé dračí matky 
vůči této Matce. 



"Kdyby mohla, přišla by k nám," říkali si, "ale měla práci s Otcem," říkali a 
smáli se, jako by věděli, že šlo o sex. Nepohnulo je pomyšlení, že by mohlo 
jít o to, že nemateřila děti tak, jak On chtěl, nebo neudržovala dům tak, jak 
On chtěl. 

 
Tuto bitvu sledovali ze země, když se vydali na hřbetech satyrů hledat 
matku na Zemi, s níž se chtěli setkat, aby zjistili, zda je to ta matka, kterou 
tak dlouho hledali. 

 
Když pocítili střet Ohnivého draka a Otce projevu ve smrtícím boji, pocítili 
příval vzrušení, které se podivně mísilo se sexuálním vzrušením, a 
domnívali se, že boj je součástí jejich sexuálního vztahu. Ve vzduchu se 
vznášela orgastická energie, protože oba byli tak sexuálně frustrovaní, že 
při dotyku v bitvě prožívali orgasmus, vznícený pohybem v Jejich vzteku, i 
když se otevřeně nepohybovali, aby se milovali. 

 
Vztekem polarizovaní Ronalokové milovali vzrušení z této velké bitvy 
smíšené se sexuálním vzrušením a používali ji jako velkou fantazii, aby 
zvýšili intenzitu svých vlastních sexuálních aktivit jako kompenzaci za 
skutečnou bolest, kterou tam cítili, a dodal bych, že i rostoucí otupělost, 
protože po bolesti po nějaké době následuje ztráta vibrací esence. 

 
Také satyři živě vyprávěli o sexuálním vzrušení, které tam pocítili, 
vychutnávali si porážku Otce zjevení a hrdě tvrdili, že oni nemohou být 
poraženi podobně. Se slintajícími ústy a kapajícími penisy lascivně hovořili 
o tom, co by rádi sexuálně provedli Ohnivé dračici a jak by si ji rádi 
podmanili, aniž by dali najevo, že byli spáleni a posláni kvílet lesem tím, co 
teď cítili, že jí musí být. K vyprávění těchto rozhovorů zůstala jen zvířata, 
která běhala a vyla na měsíc, a ta nemohla mluvit tak, jak je satyři opustili. 

 
Když matka na Zemi uslyšela tento rozhovor na svém dvoře a drby, které 
ho předznamenávaly, o satyrově chvástavosti a nově nabytém respektu 
Ronaloků, neodolala a přijala Ronalokovy, aby zjistila, jak se 



mocné, a slyšet, jak se v její přítomnosti oslavuje. Nemohla také odolat, aby 
nezavolala také satyry, aby je vyvedla z omylu, jak mocní nejsou. Měla teď 
velké potíže odolat tomu, aby se neodhalila jako Ohnivý drak, protože si 
chtěla nárokovat veškerou moc a slávu, která jí byla v této podobě udělena. 

 
Vznesla se nad satyry a spalovala je svým ohnivým dechem, když jim 
říkala, jak si je chce podmanit, a ne naopak, aniž by si zřejmě uvědomila, 
kolik toho o sobě prozradila. 

 
Satyrové to vzali na vědomí, aniž by dali najevo, že si toho všimli, jen 
ustoupili a tvářili se, jako by měli patřičný strach. Strach však neznaly, tak 
zuřivě byly polarizované. Místo toho to považovaly jen za informaci, kterou 
potřebovaly o matce na Zemi a o tom, kam se chystá, když našly její 
komnaty prázdné, jak se o tom zmínily, aniž by se jí o tom zmínily. 

 
Nyní začali mluvit o tom, že najdou ohnivého draka v jeho doupěti a tam ho 
zkrotí. To matku v Zemi trochu vyděsilo, co by se jí mohlo stát, kdyby tam 
uvízla, ale ne moc. V tu chvíli se cítila všemocná a nepředpokládala, jak by 
mohla uvíznout v ohnivých mořích, která by je nepochybně všechny spálila 
dřív, než by se k nim stačili přiblížit. Zapomněla však na vlastní projevující 
se sílu odpadních satyrů a na moc, kterou by mohli mít jako skupinové 
spojenectví. 

 
Když tam v tu chvíli seděla, uvědomovala si jen to, že drží dvůr a přijímá 
ty, které se rozhodla přijmout. Její dvůr se teď rozrostl o víly, k nimž přibyl 
určitý počet Ronaloků, několik dalších, kteří už také spadli na Zem, a 
satyry, u nichž měla pocit, že teď obrací karty a bude muset přijímat, jen 
když bude chtít, a obdarovávat je sexuálními službami, jen když se jí bude 
chtít, a možná bude dokonce schopná naučit, o čem má milování být, 
výměnou za to, že vůbec nějaké sexuální služby dostane. 

 
V reakci na tyto obrazy, které satyři viděli, jak se kolem ní tvoří, vytvořili 
svůj vlastní plán, který spočíval v tom, že ji uvěznili v její dračí podobě a... 



skoncovat s ní, ale ne jako královna víl, to by nešlo! Jako královna víl 
mohla teď volat, jak chtěla, na Ohnivého draka, aby ji zachránil, zatímco 
oni ji nechávali trpět jejich tak odporné sexuální zneužívání, a oni ji tam 
neukončili, protože teď věděli, že dokud ji tam budou mít, Ohnivý drak ji 
nepřijde zachránit. 

 
Od té doby jí v její podobě královny víl dělali co největší potíže a nikdy 
nedali najevo, že znají zbytek jejího příběhu. 

 
Nalákali ji, aby se na svém dvoře stále více odhalovala, a nikdy nedali 
najevo, že si toho vůbec všimli, jen se v předstíraném strachu stáhli, kdykoli 
se začal projevovat její ohnivý dech. A jak dramatické předstírání strachu to 
bylo! Předstírali, že jí vzdávají přesně takovou úctu a podřízenost, jakou 
vyžadovala, a přitom si z ní mimo dvůr dělali legraci, tančili a zpívali v 
noci v lese s novou chutí a radostí z hudby, která měla za účel dát všem 
ostatním najevo, že se jí ani trochu nebojí. Ale ne, to by nešlo, zbavit se jí 
jako královny víl! To by nevypadalo statečně ani silně, ani udatně, 
dobyvačně, podmanivě, ani s žádnou z dalších vlastností, které si tu chtěli 
vydobýt pro svou pověst, z dominance, ovládání nebo dokonce zbavení se 
matky, která ohrožovala jejich mocenské postavení, místo aby se chovala 
tak, jak chtěli a jak se od ní očekávalo. Oč lepší bylo zvítězit nad ní jako 
Ohnivý drak! 

 
"Když se naučí chovat slušně, možná ji necháme v Panu," chichotali se a 
chrchlali a radostně se smáli jeden druhému, zatímco tančili v měsíčním 
světle a do sebe házeli víc vlastních vývarů a lektvarů, než aby vypadali 
chytře, mocně nebo dokonce jako hrozba pro Mě; nebo bych si to alespoň 
rád myslel. Měl jsem ze všeho toho vývoje v Panu nepříjemný pocit a 
nelíbilo se mi, že Moji klíčoví hráči jsou mimo mocenské pozice, což Mi 
neponechávalo žádné formy, v nichž bych mohl být na Pangei přítomen 
nějak zvlášť silně. 

 
Nově nalezený obnovený zájem satyrů o hudbu byl do značné míry oživen 
hněvem polarizovaných Ronaloků, kteří již v Panu vytvářeli spoustu hudby. 
Pro satyry tato hudba nepředstavovala zvuk 



hudbu, kterou tolik nenáviděli, protože jim připomínala nebesa. Tato hudba 
zněla jako něco vzpurného, nového a podle jejich vlastních představ. 
Dokonce mohli Ronalokům říct, aby vynechali části hudby, které se jim 
nelíbily, a dali jim více těch, které se jim líbily více. To, co se jim líbilo, mi 
znělo bouřlivě a sexuálně vyhroceně; vlastně sexuálně neukojitelně a jejich 
smích odřeně. 

 
Satyrové se v noci v lese bavili čím dál hlasitěji a při svých nenasytných 
touhách po sexu běhali po lese v opilosti a hledali vyděšené a ukryté 
Ronaloky tím, že rozvířili poklidné traviny, kapradí a mechové plochy 
kolem stromů a chytali se věcí, které ve tmě svítily. Satyři zjistili, že když 
je nutí vyjadřovat strach při znásilňování, cítí se nejen vzrušení, ale i moc 
nad nimi, což už tito satyři potřebovali, jakýmsi rituálním způsobem 
opakování, aby udrželi svůj vlastní strach pod kontrolou a na uzdě díky 
pocitu, že ostatní mají víc a oni je mohou nějak donutit, aby ho vyjádřili za 
ně. Když zrovna nezuřily, chlubily se a vyprávěly si příběhy o svých 
plánech najít vchody do ohnivých moří a prohledat všechny jejich jeskyně, 
jeskyňky a chodby, a v případě potřeby i ohnivá moře, dokud nenajdou 
Ohnivou dračici a neudělají z její moci svou, nejprve tím, že získají její 
sexuální poddanost a pak tím, že na sebe vezmou její podobu. 

 
Jejich plány znepokojovaly rozzuřené Ronalky, kteří si nyní mysleli, že 
matku, která má moc, jakou chtěli, aby matka měla, by mohly tyto satyry 
porazit, zvláště pokud by pracovaly jako tým. Cítily, že ztratily část svého 
pocitu závislosti na těchto satyrech, protože samy trochu dospěly, a nyní 
začaly spřádat vlastní plány na ochranu Ohnivého draka. Tito Ronalokové 
také věděli, že královna víl je Ohnivý drak, i když to satyři nikdy nedali 
najevo, a tito 

 
Ronalokové také nikdy nedali satyrům najevo, že vědí, o co jim ve 
skutečnosti jde. 

 
To, co se tam dělo, byl paradox Nebes a intriky a popírání, které se tam 
odehrávaly a které jim byly zřejmě jasné, ale já jsem tehdy jejich popírání a 
zvratům nerozuměl a neviděl jsem se ještě tak, jak mě tehdy viděli oni, 
takže jsem neměl skutečnou představu o tom, odkud to všechno pochází. 



forma. Myslel jsem si, že mám na krku velký vnější problém, který souvisí 
se vzpourou na Zemi proti všem mým omezením a nařízením ohledně 
sexuality, i když to bylo také tak. 

 
Vztekem polarizovaní Ronalokové přešli do pozice ochrany, úcty a 
respektu k Ohnivému drakovi jako symbolu Matky, kterou chtěli mít, a 
brali to jako úctu, respekt a ochranu i vůči sobě, zatímco satyrové neměli 
pocit, že by se měli těchto Ronaloků bát, stále je považovali jen za své 
spojence a nevěděli, co by jim mohla skupina způsobit. 



DUHOVÍ DUCHOVÉ PADAJÍ NA ZEM 
 
Nyní se stalo, že na nebesích začala polarita vůle duhových duchů klesat a 
vzdalovat se od Mého světla. Měli potíže jako jediná polarita vůle, která 
tam ještě byla přítomna, a přesunuli se k okraji Mého světla v naději, že se 
tam budou cítit lépe než uprostřed duchů. 

 
Polarita se jim také nezdála přijatelná. A stejně jako Ronalokové nemohli 
kvůli magnetické přitažlivosti zbytku Polarity vůle dělat nic jiného než se 
vzdálit od Mého světla. Odtud se opět přesunuli do shluku, jako tomu bylo 
při jejich vynoření, a já jsem si myslel, že to znamená, že nemají otevřenost 
k přijetí Mého světla. Rozhodně jsem to tak cítil, když jsem se k nim už 
nemohl přiblížit a brzy jsem to ani nedokázal. 

 
"Další skupina, která Mě opouští, aby šla k Matce," pomyslel jsem si. "Čím 
ji přitahuje, že moje světlo ji nepřitahuje?" 

 
Můj pohled na to byl tehdy samozřejmě krátký a raději jsem řekl, že měla 
zlé úmysly a přitahovala je k sobě, ať už chtěli přijít, nebo ne. 

 
Obrátil jsem se na Duhové duchy a ani oni mě neposlechli. Už padali a 
nemohli tomu nijak zabránit, stejně jako Mému světlu. Nevěděl jsem, co se 
děje s polaritou Vůle, ale raději jsem řekl, že nemohou vibrovat Mou 
rychlostí nebo že potřebují jít získávat zkušenosti jinam, než aby viděli, že 
nepřijímám Vůli. 

 
Nebyl jsem vědomě na útěku a chci, abyste si to zapamatovali, abyste měli 
přehled o tom, proč jsem se v té době choval tak, jak jsem se choval. Chtěl 
bych také, abyste si všimli, že ti, kteří ještě nejsou připraveni vidět, že jsou 
zapojeni do Mé mezery se Mnou, budou stále vnímat sebe a Mé světlo 
pouze jako milující a vše ostatní, co vám nyní říkám, budou považovat za 
nepravdivé nebo za problémy někoho či něčeho jiného, ne jich a ne 
"pravého Boha", jehož obraz mají místo Mého skutečného světla. Mám 
odpovědnost za to, co se stalo 



místo v Mé mezeře a nelze to odbýt jako "dílo" někoho jiného. 
 
Duhoví duchové také propadli propastí a také bez velké lásky přítomné v 
propasti, ale jejich cesta byla méně strastiplná než cesta Ronaloků, protože 
měli s sebou více mého světla, což znamenalo, že jejich zkušenost byla o 
něco méně hustá než u Ronaloků. 

 
Proto Duhoví duchové přišli na Zemi o něco vědomější a o něco méně 
poškození než Ronalokové, s výjimkou Oranžového a Červeného, kteří měli 
strašné problémy projít mezerou kvůli nedostatku světla a neláskyplné 
přítomnosti ve světle, které měli. Toto nelaskavé světlo je celou cestu 
mlátilo, stejně jako mělo a, a říkalo jim, že je to jejich vina, že padají, a že 
jejich hrůza je jen trest, který si zaslouží za to, co jim jejich imprinting řekl, 
že si zaslouží. 

 
Duhoví duchové dorazili poněkud méně poškození než 

 
Ronaloků, protože Ronalokové měli ještě méně láskyplného světla než oni, 
ale i tak je velký problém vzpamatovat se z toho, co se jim stalo z jejich 
podvědomého vtištění. Duhoví duchové také odpadli a neslyšeli vědomě 
vše, co jim bylo řečeno neláskyplným světlem v mezeře, ale přesto do nich 
proniklo a podalo se s původním imprintingem jako opětovný imprinting, 
stejně jako u Ronaloků. Všichni se mohou ztotožnit s "pádem", zde v 
mytologii, ale nikdo dosud plně nepochopil, jak a proč k němu došlo. 

 
Když Duhoví duchové dorazili na Zemi, pokusili se satyři zopakovat 
scénář, který se jim povedl s Ronalky. Vrhli se na ně, jakmile přistáli, a 
pokusili se je znásilnit, ale kentauři také přiběhli a zuřivě s nimi bojovali. 
Duhoví duchové cítili, že přistáli uprostřed bitevního pole, a neztráceli čas, 
aby se co nejrychleji odkutáleli. 

 
Mnozí tam však uvízli, nemohli se pohybovat mezi bojujícími silami a 
museli se krčit uprostřed bitvy, dokud neskončila. Někteří z nich utrpěli 
další zranění od kopyt, dokonce i od kentaurů, jak bitva zuřila. 



kolem nich, přičemž satyři křičeli, že jsou jejich, pokud je chtějí, a kentauři 
jim odpovídali, že pokud si je chtějí vzít, budou si je muset nejprve 
vybojovat. Přestože Duhoví duchové měli kentaury, kteří je bránili, mnozí 
se stále obávali, že by nad nimi satyři mohli získat moc. 

 
Tehdy se na scéně objevil Otec manifestace. Byl větší než ostatní satyři a 
jeho přítomnost byla okamžitě zřejmá. To Ho vyděsilo a musel se stáhnout, 
dokud nemohl vyjít menší, což Ho učinilo chrčivějším a pokroucenějším, 
ale to také udělal. Zkroutil se do menšího satyra a připojil se k rvačce jako 
další bojující. Zuřivě bojoval proti satyrům, které nenáviděl, a ne na jejich 
straně, čehož si také všimli, ale neřekli tehdy nic jiného, než že na Něj 
útočili ještě zuřivěji než ostatní a soustředěným úsilím několika z nich 
najednou. Zmenšená velikost Otce projevu mu bránila ve fyzických 
schopnostech, ale sílu své schopnosti projevu zaměřil co nejvíce na 
odražení ostatních satyrů. 

 
Satyři se rozběhli, ale ještě předtím popadli některé z Duhových duchů, 
vztek se opět polarizoval, jako by byli přitahováni výhradně k nim jako ke 
spojencům, které potřebují vzít do svého tábora. Kentaurům nezbylo než si 
lízat rány a pomáhat Duhovým duchům, jak jen to šlo, zatímco Otec zjevení 
spolu s několika důvěryhodnými kentauřími spojenci a nyní i s některými 
fragmenty satyrů, kteří byli jeho spojenci a kteří vyskočili v jeho snaze 
rychle se dostat do malého, pronásledoval satyry lesem. Chtěli se podívat, 
kam jdou a proč musí mít kromě Ronaloků, které už měli, také Duhové 
duchy. 

 
Našli satyry, kteří se skrývali v hustém houští, ale chovali se, jako by 
nevěděli, že je někdo sleduje. Také si lízali rány, ale nepřipouštěli si žádnou 
bolest; jen se navzájem hlasitě chlubili, jak si v bitvě "nakopali zadky", a v 
tomto případě to bylo doslova, protože většina úderů byla zasazena kopyty 
na spodní části těla, zatímco paže se chytaly za Duhové duchy, které chtěly 
vzít. 



Duhoví duchové se zde cítili rozděleni, jako tomu bylo už v Nebesích. 
Obávali se, že válka v Nebesích nikdy neskončila a že nějakým způsobem 
nešťastně přistáli na novém bojišti. 

 
Většina Duhových duchů chtěla ze všeho nejvíc najít klid a plížila se k 
nejlákavější možnosti, kterou viděla, a to k velmi velkým, voňavým a 
krásným visícím květinám Pan, jejichž intenzivní, zářivé barvy a jemné 
pohupování ve větru je přitahovaly a zároveň jim připomínaly rané pocity 
snění, které mnozí z nich zažívali hned při svém vzniku a dokonce i 
předtím. 

 
Zlaté světlo Zelení duhoví duchové si místo toho vybrali listy, ale Moje 
světlo si všimlo, že je to proto, že si všichni vybrali barvy, které zářily 
stejně jako oni, a udělali totéž, co udělali Ronalokové, snažili se obklopit 
místem ochrany, útěchy a péče. Snažili se stát se méně podobnými sobě a 
více podobnými květinám a listům tím, že se do nich přizpůsobili, jako by 
si oblékali šaty a oblékali své pokoje do vybraných barev. Chtěly vypadat 
jako květiny a listy a nebýt nápadné, a také si užívat krásy obklopení 
velkými květinami a cítit se jejich součástí, ale oranžová a červená měly 
opět problém, protože jejich barvy květin přitahovaly satyry více než ostatní 
barvy, nebo si to alespoň myslely. 

 
Duhoví duchové nevěděli, že satyři si již vytvořili zvyk chytat květiny, 
vysávat z nich nektar a odhazovat je stranou, zatímco běhali lesem s 
odevzdaností, která byla vydávána za hravost, ale nebyla citlivá na zážitky, 
které z toho mělo cokoli jiného. 

 
Duhoví duchové se stali obětí této situace, stejně jako někteří z nich. 

 
Ronalokas, který se také vplížil do květin. Z některých byla vysáta esence a 
jejich podoby dokonce částečně vcucnuty do úst satyrů, kteří je vyplivli, 
podívali se, co mají, popadli je a utekli s nimi jako s rukojmími. Jakmile 
satyři objevili Duhové duchy ukryté v květinách, zrychlili své chytání a 
vysávání květinového nektaru jako prostředku, jak se 



hledat je, místo aby se z úcty k jejich přítomnosti uklidnili. 
 
Duhoví duchové měli pocit, že musí hledat větší bezpečí, a tak se nejprve 
vplížili do květin uprostřed hojnosti květů v naději, že to satyry odradí od 
toho, aby se zmocnili místa, kde byli ukryti. To jim vyhovovalo víc než být 
na okraji, kde se cítili zranitelnější, a chvíli to fungovalo, protože satyři byli 
unavení a také omámení z prohledávání tolika prázdných květů a začali 
hledat jinde, dokonce se zdálo, že občas hledání vzdali, aby zjistili, zda se 
jim podaří Duhové duchy přimět k tomu, aby vyšli ven, nebo přimět ostatní, 
aby jim odhalili jejich úkryty. 

 
Květinové víly, jakými se tito duhoví duchové stali, tedy nic netušily a 
cítily, že si mohou dopřát čas, ve kterém se odváží hrát si. Nejdříve si hrály 
jen mezi sebou, ale pak objevily Ronalky, které měly v květech také ukryté 
nějaké barvy. Poté, co se tito Ronalokové mohli cítit dostatečně jistí, že 
Duhoví duchové nejsou satyrští špehové, zavedli je k některým dalším 
Ronalokům, kteří se schovávali u paty stromů pod nimi. 

 
Pak si všichni společně začali hrát a užívat si krásy přírody v Panovi, ale 
zpočátku jen když satyři přes den spali, po celonočních večírcích. I tak měli 
stále problémy, zejména v noci, když se snažili zavřít své květiny kolem 
sebe. Tento krok byl ještě lákavější pro satyry, kteří jako by věděli, kde se 
právě tehdy schovávají, až to květiny přivedlo na myšlenku, že by se měly v 
noci všechny zavřít, aby pro satyry nevypadaly tak lákavě. Satyři stále 
hledali víly a elfy, ale nedostatek vůně a záře, která by je přilákala, je 
přiměl hledat jiné zdroje nektaru. Našli tedy hrozny. 

 
Elfové Ronalokové se k Duhovým duchům chovali v mnoha ohledech jako 
starší sourozenci, brali je za ruku jako nově příchozí bratr a sestra víly, 
kterými v té době byli, a ukazovali jim mnoho věcí, které v Panu a kolem 
něj objevili, včetně dalších nebezpečí, o nichž věděli, že číhají za pěknou 
tváří lesa, v němž žili. Většinu nocí se stále ještě báli, ale s kentaury, kteří je 
hlídali. 



byli v mnohem větším bezpečí, než když tam byli Ronalokové sami, než 
přišli kentauři. 

 
Víly a elfové, kteří se snažili pobývat na okraji, však měli čas od času 
problémy a stále se snažili hledat ochranu uprostřed květinového bohatství, 
když se jim to podařilo. To opět způsobovalo shlukování, protože každý, 
kdo se pohyboval směrem dovnitř, postavil na okraj někoho dalšího. Sdílení 
rizika pro ně nebylo snadné uspořádání a občas to způsobovalo soupeření a 
boje, ale stráž kentaurů je postupně dokázala uklidnit natolik, aby se trochu 
více rozvinuly, a v noci se začaly otevírat vzájemné společnosti. 

 
Brzy se začali v noci choulit v milující náruči toho druhého a pak sami 
vzdychali a houpali se mezi květinami, listím a kořeny stromů. Popíjení 
nektaru začaly doprovázet vyloženě výkřiky vášně, což kentaurům dělalo 
problémy při hlídání víl a elfů ve chvílích, kdy na sebe upozorňovali, nebo 
kentauři nedokázali vždy rozeznat, co se s nimi děje a s kým se to děje, 
případně zda mají zasáhnout, či nikoli. 

 
Několik malých pegasů se tehdy objevilo v reakci na touhu kentaurů po 
partnerkách a plížili se s nimi v noci, ale protože většina kentaurů partnerky 
neměla, začali si dávat svolení k tomu, aby se dívali na víly a elfy a pak se k 
nim přidali jako milenci a přátelé, nejen jako strážci-rodiče. To samozřejmě 
umocňovalo soupeření o ochranu a postavení, které kentauři představovali 
jako milenci a přátelé ještě více než v roli strážců-rodičů, a tyto vztahy 
způsobily, že někteří z kentaurů občas polevili ve své strážní službě. 

 
Zpočátku víly a elfové souložili jen se svým druhem, ale jak se opojení 
vlastními květinami snižovalo a víc je lákaly vůně jiných, a jak se popíjení 
nektaru rozvíjelo, rostla touha ochutnat i jiné barvy a vůně. V noci se začaly 
samy plížit z květu na květ a někdy děsily ty, kteří je nečekali nebo kteří je 
zpočátku považovali za satyry. Společně se schovávali a poslouchali hudbu, 
která vířila měkkým, teplým nočním vzduchem. 



Páni, a dodejme, že i oni sami, se začali cítit tak slastně smyslní a pohlazení 
svým okolím, že nedokázali odolat expanzi vibrací, která se v nich 
odehrávala, a vedla je k tomu, aby ochutnali nektary jiných barev a pak se k 
nim přitulili a omámili se jinými barvami. 

 
Žluté květinové víly se nejprve snažily přejít na zelenou, ale zjistily, že ve 
skutečnosti touží spíše po oranžové. Oranžová toužila také po Žluté, ale ne 
zcela z lásky ke Žluté. Některé si myslely, že se chtějí stát méně 
Oranžovými a více Žlutými, protože cítily, že je to nejen možné, ale i 
bezpečnější. Červená se pak cítila Oranžovou opuštěná, jako by Oranžová 
nechtěla přijít ke květinovým vílám tam. Díky tomu se Červená cítila jako 
nejméně bezpečná ze všech barev, a také jako ta nejnadřazenější a 
neodolatelně žádoucí, pokud bychom připustili odvrácenou stranu jejich 
postavení. Červená pak začala trvat na tom, že by měla být uprostřed nebo 
nejpřísněji střežená, což ostatní pak upozorňovali, že je ještě zřejmější, kde 
jsou všichni schovaní. Červená pak řekla, že už teď jsou nejzřetelnější a že 
se jim nelíbí, že jim někdo říká, že tu ochranu nemohou mít, když už se 
Oranžová ve snaze cítit se bezpečněji otáčí víc na Žlutou. 

 
To způsobilo problém zeleným elfům a vílám, kteří pak vypadali poněkud 
zabláceně, když chtěli být se žlutým a nemohli uhnout oranžovému z cesty. 
Poté, co Žlutý ochutnal vášeň Oranžového, nerad odsunul Oranžového z 
cesty, kdykoli se objevil Zelený, pokud Žlutý netoužil po chladivé a 
uklidňující pohodě, kterou už poznal u Zeleného. Zelená teď Žluté dělala 
potíže, protože něco v Zelené vyvolávalo ve Žlutých vílách a elfech pocit, 
že si Zelená chce nárokovat nadřazené vědění nebo je chce vychovávat či 
co. Zelené víly a elfové to neviděli. Viděli v sobě jen pomoc Žluté, aby se 
stala Zelenější, což se vzhledem k problémům se satyry rovnalo mnohem 
většímu bezpečí. 

 
Největším problémem však bylo, když se Zelení snažili jít za Modrými, aby 
je požádali o radu, nektar a partnerství, protože Modré víly a elfové se 
chovali nezúčastněně a nezajímali se o to, co se děje v hádkách ostatních 
barev, jako by to byl jejich problém, který musí vyřešit, a ne Modrých. 



Modré víly a elfové nechtěli, aby tyto problémy narušovaly jejich vysoké 
vibrace při přijímání mého světla, o kterém věřili, že se jim vrací schopnost. 
S pomocí nektaru, který popíjeli ze svých květů, jež si zřejmě poněkud 
žárlivě střežili, již postupovali podle vizí, které obdrželi, aby je vyjádřili 
jako umělecké formy v Panovi, a to je zajímalo více než cokoli jiného. 
Modré víly a elfové měli co dělat, jako by měli nějaké poslání a nechtěli se 
zastavovat kvůli hloupým problémům, hašteření, nebo dokonce kvůli sexu, 
pokud to nebyl jejich vlastní nápad. 

 
Fialová si pak všimla, že se Zelená blíží k Modré, aby jí pomohla a dělala 
společnost, a řekla, že nechce, aby se Modrá vydala tímto směrem, protože 
Fialová má v sobě Červenou a nechce být opuštěna tím, že se Modrá změní 
na Zelenou a Fialová zůstane dost Červená, aby začala mít problémy se 
satyry. Fialovým tu nepomohlo vůbec nic, kromě toho, že sami sobě 
odsunuli Zelené zpátky a řekli jim, že jejich správné místo je vedle Žlutých 
a že by tam měli zůstat. Indigová tam měla přítomnost, která nic neříkala, 
protože jejich úkryty zůstaly neobjeveny. 

 
Green se tak opět cítil odstrčený, přestože cítil jakýsi pocit nadřazenosti, 
kdyby mu jen naslouchali. Zelená pak měla pocit, že je jedinou barvou, 
která musí zůstat mezi svými druhy, aby se cítila přijatá, s výjimkou 
občasného přijetí Modrou, za podmínek Modré a spíše formálně, jako když 
zaměstnaní rodiče přijímají děti jen napůl a pouze 

 
příležitostně. 

 
Mezitím vřelost a veselost Žluté teď v životě Zelené příliš chyběla, jako 
sluneční svit v hlubinách lesa, a Zelená měla chuť za to Oranžovou 
plácnout a Žlutou taky, aby Žluté víly a elfové měli pocit, že alespoň občas 
potřebují ochlazení a umírněnost Zelené. 

 
Mezitím se oranžová stále více mísila se žlutou, což kalilo pokusy zelené o 
komunikaci, a tím se barva, která tam byla vytvořena, spojovala se 
žárlivostí. 



 

Červená pak oznámila, že vzhledem k tomu, že je to jediná barva, která 
satyry přitahuje, měla by červená dostat přístup k modré a mohla by vyrábět 
více fialové. Když Modrá tento nápad odmítla, začala se tam Červená v 
noci stejně plížit tak často, že Modrá začala mít pocit, že ji Červená 
přemáhá a dělá z ní Fialovou. Modré víly a elfové pak vyzvali Zelenou, aby 
se k nim přidala, pokud chce Zelená ztratit zájem o Žlutou a pomoci Modré, 
aby měla větší zastoupení. 



STARÁ DOBRÁ ZÁBAVA V LESE SE ZVRTNE NA ŠPATNÉM 
ROZCESTÍ 

 
Když Otec projevu sledoval satyry a našel jejich doupata, slyšel také zvuky 
duhových duchů a Ronaloků, které tam měli, a pohnul se, aby na ně 
reagoval s láskyplným záměrem je zachránit, až pocítil, že na tyto zvuky 
reaguje sexuálním vzrušením. To všechno byli duchové, které znal a 
miloval. Pak se obával, že je ještě zvrácenější než ostatní satyři, protože 
reagoval na sledování strašných věcí, které se děly druhým při sexu, aniž by 
byl upřímný a přiznal, že ho to vzrušuje. 

 
Přenesl se přes tuto obavu, že je zvrácený, ve prospěch pocitů, které raději 
cítil sám k sobě a které mu říkaly, že je nemůže zachránit s těmi několika 
málo rukama, které měl na pomoc, zvláště když nemohl počítat s tím, že mu 
ti, které zachraňuje, pomohou nebo alespoň budou spolupracovat, což by 
nemuseli udělat, kdyby se jim to opravdu líbilo. Mohl by po sexuální 
stránce vypadat jako pantáta [Chlapec nebo muž, který je považován za 
slabého nebo zženštilého], nebo ještě hůř, jeho erekce by mohla odhalit to, 
čeho se na sobě obával. Řekl si, že se musí nejprve více dívat a více 
studovat situaci, nejen aby mohl zformulovat plán, ale aby si byl jistý, že se 
ti duchové chtějí nechat zachránit. Zde dosáhl orgasmu s pocitem studu za 
sebe sama a vzdálil se lesem, nejistý si tím, jaká by měla být jeho další role. 

 
Duchové na Zemi neměli kam jít, aby unikli satyrům, kteří pobíhali kolem 
Pana a tvrdili, že Země je jejich a že si s ní mohou dělat, co uznají za 
vhodné. Většina duchů věřila, že se s tím prostě musí smířit, co nejvíc se 
skrývat a co nejméně na sebe upozorňovat, pokud nechtějí mít se satyry 
potíže. 

 
Většina přítomných duchů měla pocit, že musí jít s náladou Pána, kterou 
satyři udávali jako party, party. Určitě se tam hrálo hodně hudby a hodně z 
ní bylo dobré, ale v noci tam bylo také hodně hluku, který většině duchů 
znemožňoval spát nebo si dokonce užívat vnitřního klidu. Někteří si na to 
stěžovali, ale mezi většinou duchů v Panu panovala také zásadní shoda, že 
se nebudou dívat na, ani cítit 



do kterékoli z vnitřních sfér nebo spodních proudů, na které je Matka všeho 
tolik upozorňovala v Nebesích a kterým se snažili uniknout tím, že Nebesa 
opustili. To se týkalo i "vyššího" vědomí, které podle imprintingu bylo pro 
mnohé zdrojem jejich problémů. 

 
"Nechme to na Bohu, stačí se jen bavit, dokud nás nezavolá," říkali mnozí, 
nebo tomu věřili, pokud to neřekli. Chtěli pařit a pařili, ale imprinting řídil 
věci v Panu víc, než si kdokoli v té době uvědomoval nebo chtěl uvědomit, 
a řídí je i teď, jak jsem řekl, a čím víc pařili, tím víc se imprinting vzmáhal, 
že dostanou facku. 

 
Mnozí Duhoví duchové v Panu si mysleli, že oslava je na počest jejich 
příchodu, protože měli oslavy vzniku. V Panu už vznikaly kapely; nejen 
kapely duchů, kteří se cítili být spojeni kvůli své emocionální polarizaci a 
pohledu, ale také podle barev a kolem skutečných hudebních kapel, které 
spolu hrály hudbu raději než s ostatními. Muzikanti se však stále ještě 
potulovali volně, jak jen potřebovali, aby se cítili dobře tam, kde hráli, a 
hudba vířila nočními lesy v ovzduší vzrušení z první velké fyzické 
zkušenosti, kterou tito duchové zažili. 

 
V lesích se odehrálo mnoho nádherných večírků, kdy se zdálo, že všechno 
je jedno a kolébá se v rytmu hudby hudebníků obklopených družinou svých 
přívrženců. Okolní ptáci, stromy, květiny, zvířata a celá ostatní příroda se 
svým přispěním a odezvou podíleli na tomto pocitu Jednoty a mnozí začali 
mít pocit, že konečně žijí to, kvůli čemu chtěli vyjít, zvláště když se jim 
zdálo, že reagují i hvězdy na nebi. 

 
Takhle pohromadě se Duchové cítili bezpečněji a také pohodlněji, ačkoli 
být na okraji byl stále problém. Spaní přes den a noční zábava se v Panovi 
staly vzorcem, jak se vyhýbat Mému světlu, tak být více ve střehu a 
uvědomovat si řádění satyrů a také být více chráněni svou skupinou. 



Často bylo nad hudbou slyšet kopyta satyrů, nebo je bylo alespoň cítit v 
rezonující Panově zemi, než satyři dorazili, což skupiny trochu varovalo. 
Protože shlukování se nefungovalo pro ty, které satyři popadli při své 
zběsilé jízdě skrz tyto skupiny, ani pro ty, které sebrali po okrajích nebo se 
stali jejich obětí, pokud se rozhodli na chvíli připojit k party, začaly se tyto 
skupiny rozptylovat a schovávat, když slyšely satyry přicházet. Pocit větší 
ochrany díky tomu, že věděli, že jsou si navzájem nablízku, je vzájemně 
podporoval, ale strach z toho, že je satyři najdou, byl stále velký a sexuální 
vzrušení také u těch, kterým se to nelíbilo tolik jako ostatním, nebo jak to 
předstírali, a kterým hra na sex bez jejich zjevného souhlasu připadala jako 
tajemně vzrušující a zajímavý způsob, jak obejít Mé nařízení o volném 
sexu. Opět tu však nastaly velké problémy pro Oranžovou a Červenou, 
protože satyři se do svých skupin vraceli mnohem častěji než k ostatním, a 
dokonce se k nim začali plížit, jak jen to šlo, protože se od těch, které 
chytili, dozvěděli, že je cítili přicházet. 

 
V důsledku zvyšující se vibrační úrovně duchů na těchto setkáních bylo 
obnoveno mnoho magických schopností, i když později byly opět ztraceny. 
Například vznášení se v reakci na hudbu bylo ztracenou schopností, kterou 
mnozí obnovili, a někteří dokonce létali, přičemž jim stačila pouze 
vzpomínka na hudbu a pocity, které v reakci na ni měli, aby se povznesli a 
mohli se vznášet i jindy. Schopnosti měnit podobu se zvýšily a projevování 
věcí se pro některé také stalo snadnějším. Často chodili na těchto večírcích 
a měnili sami sebe nebo vytahovali věci ze vzduchu či z rukávu. 

 
Někteří předváděli fantastické kousky se svými nově nalezenými fyzickými 
těly. Akrobacie, žonglování, artistické kousky na hrazdách a další cirkusové 
kousky, fantastičtější než ty, které se dochovaly dodnes, se zrodily právě 
tam, když se učili, co mohou se svým tělem dělat. Jiní zase úžasně tančili 
mezi sebou a se zvířaty, občas se dokonce vznesli vysoko do vzduchu, když 
se jim to podařilo, a dokonce vířili v tanci kolem žáru a světla stoupajícího 
z táborových ohňů do chladu noční oblohy. Také sex tam byl mezi 
přátelskými duchy volný a mnoho setkání se odehrávalo i ve vzduchu. To 
všechno by bylo také v pořádku a báječné, kdyby nebylo otisknutí 



a všechny popírané spodní proudy, které to vyvolalo, zejména soupeření, 
strach a žárlivost. 

 
Tyto oslavy měly v Panovi atmosféru, kterou se od té doby snažilo 
napodobit mnoho královských dvorů, festivalů a jarmarků, ale nikdy tak 
úspěšně a kouzelně jako v těchto prvních dnech Pana. Popírané pocity z 
těchto vzpomínek a neschopnost je zopakovat způsobily, že mnozí říkali, že 
ani tehdy nebyla magie skutečná; ale ona se skutečně děla a byla založena 
na svobodě a úrovni vibrací Vůle, které dnes nejsou možné bez velké práce 
na obnově a skutečného odbourání tlaků, které to držely dole a mimo 
existenci. Magie byla skutečná, ale na odraz těch, kteří tvrdili, že magie 
není skutečná, je třeba se nyní podívat. 

 
Satyrové představovali kolem magie velký problém. Zpočátku měli nad 
matkou na Zemi manifestační moc, ale postupem času o ni stále více 
přicházeli. Také se nevydali do ohnivých moří hledat Ohnivého draka, jak 
se tak dlouho, hlasitě a nápadně chvástali, že se k tomu chystají. Potřebovali 
se hýbat, a čím víc se nehýbali, kromě sexu, tím víc jim docházely síly v 
oddělení magie. Zpočátku se to snažili kompenzovat výmluvami. Když už 
to nevypadalo dobře ani jim samotným, vymýšleli si důvody, proč za svůj 
problém nemohou, včetně toho, že jim Ohnivý drak ukradl magii, zatímco 
spali, a že se vydají na výpravu, aby získali svou magii zpět, jakmile 
přijdou na to, jak to udělat bez pomoci své magie. Později se snažili využít 
magii ostatních, aby zakryli její ztrátu, a to tak, že je nutili dělat 
kouzelnické triky v jejich přítomnosti, tvrdili, že jejich účinkující je jejich 
loutka, a pak tyto triky vydávali za své vlastní. Někdy to dělali tak, že 
zdánlivě přívětivě tvrdili, že by daný trik mohli provést nebo že ho kdysi 
uměli, ale ztratili o něj zájem, a pak se obrátili proti tomu, kdo trik provedl, 
a tvrdili, že kdyby je, satyry, nebavil, ten, kdo toto kouzlo měl, by ho 
nemohl ukrást. 

 
Satyrové se mnohým vyhýbali tomu, aby veřejně dávali najevo, že mají 
nějakou magickou moc, nebo dokonce aby o sobě dávali vědět. Satyři žárlili 
a byli nejistí, že časem zchátrají a zestárnou a že ztrácejí sílu, jako by jim 
docházely, ale nedělali to 



přiznat a vůbec nic kolem tohoto problému nepohnul. Místo toho řekli, že 
jen vyčkávají a neplýtvají svými kouzly na hloupé malé triky, protože se 
brzy chystají na velké kouzlo. Víc neřekli a zanechali tak mnoho duchů 
vyděšených, jaké další hrůzy by mohli satyři pro Pangeu připravit, kdyby 
opět nelhali. Satyři se snažili ukrást magii, ale také měli více magie, než 
dávali najevo, protože to už nebyla moc, která by konala dobro. 

 
Ronalokové, kteří byli polarizováni hněvem, se ani zde nedívali na satyry 
příznivě. Domnívali se, že jejich magické výmluvy vykazují známky 
slabosti, které neradi vidí. Stále více viděli v Ohnivém drakovi skutečnou 
sílu na Zemi. Chtěli tuto moc pro sebe, nebo se s ní alespoň spojit, ale 
neodvažovali se o tom otevřeně mluvit, protože satyři je stále v mnoha 
ohledech ovládali. Ronalokové viděli, že vzestup moci matky na Zemi 
přináší zánik satyrů a jejich kontroly. 

 
Tito Ronalokové se začali více stavět na stranu matky na Zemi. Začali 
přemýšlet o její ochraně a o tom, jak satyrům udělit lekci. Chtěli satyry 
nalákat, aby se s jejich pomocí vydali za Ohnivým drakem do ohnivých 
moří, o což satyři stáli, ale neodvážili se o to požádat, protože by to z jejich 
strany znamenalo přiznání slabosti, a pak tam satyry uvěznit. 

 
Satyrové se stali na těchto Ronalocích závislými, a to způsobem, o kterém 
se neradi zmiňovali a který si nechtěli připustit. Naopak, začali být urážliví, 
kdykoli se u Ronaloků začalo objevovat cokoli, co vypadalo jako moc, a 
naléhali na ně, že žádnou moc nemají a že si to musí uvědomit a zklidnit se, 
než se sami nechají utratit. 

 
To v Ronalocích vzbudilo hněv, ale ani se nehnuli, aby to satyrům dali 
najevo způsobem, který by je mohl usmrtit. Místo toho začali satyry 
popichovat tím, že si je jen dobírají, protože se bojí jít k ohnivým mořím a 
čelit skutečnému nebezpečí. To satyry rozzuřilo, až mezi sebou svedli 
skutečné boje, které vypadaly životu a zdraví nebezpečné. Ronalokové se 
stali rozhodčími 



zdánlivý mír, i když tím, že pokud to satyři myslí opravdu vážně, musí se 
pohnout a ne o tom jen mluvit. 

 
Satyrové se dostali do pasti a museli čelit odrazu vlastního strachu, ale 
necítili se na to. Místo toho si řekli, že se chystají pohnout, ale ještě nejsou 
připraveni. Potřebovali víc času, protože síť intrik, kterou se chystali polapit 
Ohnivého draka, ještě nebyla úplně utkaná a že Ronalokové ji celou 
neznají; bez ohledu na to, jak chytří si mysleli, že jsou, nebyli tak chytří ani 
tak mocní jako satyři. 

 
Ronalokové zde ustoupili, protože si tím nebyli jisti a sami ještě nebyli 
připraveni. Potřebovali více času, aby si byli jisti, že je matka na Zemi 
přijme do své přítomnosti a neobrátí se proti nim jako Ohnivý drak, který se 
už obrátil proti ostatním. 

 
Reagovali na satyrův podnětný imprinting, který nebyl pro zdejší Matku 
příznivý, a nechápali své vlastní čas od času se měnící loajalitu. 



SOUD MATKY NA ZEMI 
 
Ačkoli se jim to zdálo nudné, začali se všichni účastnit soudu, který Matka 
na Zemi každý den pořádala ve svých vnějších komnatách, aby zjistili, co 
se mohou dozvědět. Matka tam začala sedět obklopená svými vílami a 
satyři tam začali brát Ronalokky jako projev postavení a statusu u matky na 
Zemi, o kterém věděli, že ho chtějí mít i Ronalokové. Satyři je však matce 
na Zemi představovali jako své náhradníky, ba dokonce děti. Ronalokům se 
to nelíbilo o nic víc než malým vílám, že o nich matka na Zemi mluví jako 
o svých dětech. 

 
Satyrové přistupovali k matce na Zemi, jako by byli jejími oblíbenci mezi 
nyní rostoucím počtem nově příchozích na dvoře, který dříve tvořili jen oni 
sami a několik málo víl. Nyní, když bylo na Zemi více duchů a mnozí chtěli 
přijít na dvůr a podívat se na matku na Zemi na vlastní oči, cítili, že je 
najednou působivější a důležitější mít postavení, že tam byli první, a hned 
po příchodu se takto prezentovali tím, že demonstrovali svou obeznámenost 
s ní, jejími způsoby a jejím dvorem, aby ostatním ukázali postavení, které 
chtěli demonstrovat, že mají. 

 
Matce se to vůbec nelíbilo a zdálo se, že je při každé příležitosti ráda 
obchází, aby je popudila, jako by jim dávala košem a ponižovala je ve 
prospěch setkání s novými duchy, které si s sebou přinesli a na které byla 
zvědavá. To okamžitě vyvolalo spoustu sexuálních otázek u satyrů, kteří v 
ovládání matky viděli prostředek své moci. Nelíbilo se jim, že 

 
Ronalokové by si u ní mohli získat přízeň, zejména nad nimi, ale nechtěli 
dát veřejně najevo, že se jich to nějak dotklo, a tak dělali, že si nevšímají, 
co se tam děje, a místo toho hráli roli, že s matkou vždycky hráli podobné 
hry, hry, kdy spolu flirtovali ve snaze vyvolat žárlivost, a Ronalokům těžce 
naznačovali, že si z toho nemají nic dělat, ani z toho 



pozornost, kterou jim matka věnovala, protože se tak chovala vždycky. 
 
Ronalokovi však od matky nechtěli žádné sexuální služby. Chtěli postavu 
matky, která má moc, ne matku na sex nebo matku, která by je zatáhla do 
svých sexuálních intrik. 

 
Byli z toho zmatení, rozzlobení, zranění, uražení a rozzuření. Nechápaly, 
jak si satyři mohli myslet, že mají na mysli sex s jejich matkou. 

 
Nenapadlo je, že satyři mají vždy na mysli sex a nic jiného, protože 
Ronalokové neměli se satyry žádnou zkušenost kromě toho, jak se k nim 
satyři vztahovali. Nyní začaly mít pocit, že pro satyry nic neznamenají, 
kdykoli byla matka nablízku. To v nich vyvolávalo žárlivost na ni, kterou 
nechtěly cítit. Někteří měli vůči matce pocity nenávisti, které nechtěli cítit 
kvůli plánům, které měli kolem jejího obrazu, který drželi. Měli pocit, že 
matka neodpovídá jejich představě a nedovoluje jim mít u ní místo, které 
chtěli mít. 

 
Chtěli cítit, že mají matku, která má moc, ale není proti nim, a sexualitu, 
která je obdivuje, ale navenek se nechová tak, jak by se podle jejich 
imprintingu neslušelo. Chtěli cítit, že jejich matka má sexualitu vůči 
správnému partnerovi a že i oni mohou najít správného partnera. Cítily, že 
jim matka neukázala, jak najít správné místo nebo správného partnera nebo 
jak se to má cítit. Jejich nechuť k ní tam byla založena na imprintingu 
podněcovaném jejím otevřeným projevem vytěsněných sexuálních narážek 
vůči nim: Matka jako návnada nebyla správná matka. Když jí nepřímo 
lichotili, když mluvili o Ohnivém drakovi, a cítili, jak se její sexuální 
proudy rozproudily, nelíbilo se jim, že to k nim přichází tímto způsobem, 
ale jejich vztek to takto převedl: Nepotřebovali ani matku, ani správného 
partnera a mohli se sexuálně volně pohybovat jako satyři. Problém nastal, 
když se samice také volně pohybovala, a pokud ne, kde se tento volný sex 
měl vzít? 



Přestože lichotili Matce na Zemi pro své vlastní účely, měli v mysli její 
obraz jako své Matky a necítili, že by na ně reagovala jako na své děti. 
Nedokázali to pochopit. Jak by mohla matka nepoznat ani své vlastní děti? 
Nenapadlo je, že nemohou rozpoznat ani svou vlastní matku, protože to 
byla mateřská energie, na kterou se ve svém původním imprintingu fixovali 
jako na mocnou a směřující k Otci neochvějně. 

 
Když Ronalokové viděli, jak se satyři chovají v blízkosti matky, nechtěli, 
aby mezi nimi a matkou proudily sexuální proudy, protože by se jim za to 
satyři mohli později pomstít. Satyři se k nim začali chovat dost krutě, a 
pokud se jim nelíbilo, jak se Ronalokové chovali přes den, často je trestali v 
noci při sexu. Sex mezi satyry a Ronalokami byl směsicí rozkoše a bolesti, 
která se Ronalokám nelíbila, ale nemohly si přiznat, že ani jednu z nich 
zcela nenávidí, protože jim vtiskly záměnu bolesti a rozkoše. 

 
Byli vyburcováni k imprintingu, který jim prozradil, proč by se satyři mohli 
chtít matce pomstít. To je uvrhlo do původního imprintingového zmatku, v 
němž jim nelaskavé světlo řeklo, že za to může matka, nikoli světlo. 
Potřeby přežití si pak řekly; Nemohly by využít matčiny touhy po pomstě a 
satyrů po pomstě ve svůj prospěch v rámci své vlastní mocenské hry zde? A 
nebylo by to tváří v tvář vší té nepoctivosti, narážkám a nevyhlášeným 
záměrům, které se děly všude kolem nich, oprávněné? 

 
Ronalokové všechny tyto proudy cítili, ale nedovolili si na ně otevřeně 
reagovat. Měli v sobě velké pocity, ale neradi je dávali veřejně najevo a 
neměli rádi, když to dělali i ostatní Ronalokové. Bylo jim vtisknuto, že 
emoce jsou soukromou záležitostí, kterou je třeba cítit, ale ne příliš otevřeně 
projevovat. 

 
Zatímco imprinting říkal, že není správné snažit se vědět víc, touha vědět 
víc se plížila stranou. Otec manifestace chtěl také vědět víc. Nahlížení do 
dvora, aniž by si toho někdo všiml, bylo středobodem Jeho snažení ve 
stejné době, kdy se satyrové a 



Ronalokas začal navštěvovat dvůr matky na Zemi, neboli královny víl, jak 
se nyní prohlašovala. 

 
Slyšel a viděl, jak satyři představili Ronalokům královnu víl jako své 
přátele, spojence a dokonce děti. Matka na Zemi se tehdy otřásla na svém 
místě. Otec Projevu se na ně chtěl vrhnout, aby je všechny vyvedl z omylu, 
ale držel se zpátky, protože cítil, že potřebuje vědět víc, a nechtěl odhalit 
svou přítomnost. Chtěl vidět, jak na to matka na Zemi zareaguje. Když se 
nepohnula, aby Ronalokovy uznala za své děti, cítil, že její otřes musel být 
reakcí na to, že pocítil Jeho nutkání spěchat vpřed, a že potom bude muset 
být ještě opatrnější. 

 
Tehdy také věděl, že tato mateřská přítomnost nedovoluje promluvit 
mateřské přítomnosti, kterou vzal zpět do Božství, pokud tam vůbec byla, 
neboť jak Ji znal, jistě by Ronalokovy nejen poznala, ale spěchala by je vzít 
do náruče. Skutečnost, že to matka neudělala, Ho vůči ní znovu rozzuřila, 
ale držel se na uzdě s vědomím, že nebyla přítomna jejich narození. 

 
Když viděl a slyšel, jak jí Ronalokové, kteří byli představeni královně víl, 
skládají poklony, pochopil, proč ji zřejmě nepovažují za svou Matku. Když 
viděl a slyšel, jak jí lichotí, jako by se chtěli dostat vedle ní a mít na jejím 
dvoře uznávané postavení, dokonce ji chtěli za svou Matku, dokázal to i 
pochopit, protože zbytek přítomnosti Matky na Zemi neviděli a necítili. 
Když však viděl a slyšel ještě větší lichotky a obdiv Ronaloků k Ohnivému 
drakovi, cítil se tím ohrožen a rozzloben. Cítil, že už Ho nemají rádi a necítí 
se k Němu loajální, protože se zdálo, že Ho Matka porazila. Přál si, aby na 
sebe tehdy vzal jinou podobu, místo aby podcenil její hněv, a porazil ji 
tehdy, místo aby ovládl svůj hněv. Přemýšlel, že by to udělal hned tehdy, 
ale opět se držel zpátky s pocitem, že není správný čas ani správná situace a 
že ještě potřebuje vědět víc. 



Když viděl, že na toto lichocení a obdivování reaguje sexuálně, dozvěděl se 
o ní ještě více a to, co se dozvěděl, se mu nelíbilo. Viděl také, jak moc se 
chce přihlásit a prohlásit podobu Ohnivého draka za svou. I když se její 
světlo v různých podobách chovalo jinak, cítil tehdy její přítomnost v této 
podobě a přítomnost této podoby v ní. Dokonce ji mohl vidět a tehdy věděl, 
že královna víl je také Ohnivý drak. Nechápal však, proč se brání vystoupit 
a veřejně se k této podobě přihlásit. 

 
Pozoroval satyry, kteří se chovali, jako by je velmi bavilo vábit královnu víl 
a pokoušet ji, aby se stala drakem na jejím dvoře, a přitom se tvářili, jako 
by to nedělali, nebo nevěděli, co dělají, co se tam děje, a ani si toho 
nevšimli. Současně viděl a slyšel, jak se 

 
Ronalokas chce, aby se matka na Zemi přihlásila jako Ohnivý drak místo 
Královny víl. Když to všechno slyšel a viděl, nevěděl, jak někoho usměrnit 
a kdo by ho poslouchal. 

 
Otec Projevu se tehdy stáhl zpět, aby se věnoval dalšímu výzkumu a 
pozorování, a nechal královnu víl, aby chvíli vedla svůj dvůr bez jeho 
zásahu a přítomnosti. Více ho zajímalo poflakování se v lese se Svými 
přáteli a muzicírování, nebo to tak alespoň vypadalo. 

 
Mezitím probíhal soud s Ronalokami, které se cítily, že nechtějí sexuálně 
reagovat na Královnu víl, a zároveň cítily, že ona sexuálně reaguje na ně, a 
zároveň se cítily být satyry stavěny do pozice dětí, což je zdánlivě 
povzbuzovalo k tomu, aby sexuálně reagovaly na malé víly jako dcery 
Královny víl, což ale následně zdánlivě ohrožovalo a rozčilovalo satyry a 
rozčilovalo a vyvolávalo žárlivost Královny víl, což Ronalky posouvalo do 
pozice, kdy cítily zmatek v tom, jaký partner by pro ně byl přijatelný. 

 
Vzpoura, i když ne otevřená, byla jejich představou řešení. Měli do toho 
vůbec co mluvit nebo měli nějakou moc? Pak se v nich začal hýbat vztek, 
ale ne jako emoce, nýbrž jako čin, který měl podobu pocitu, že by si s těmi 
malými vílami přece jen rádi zaflirtovali. 



 

Satyrové pak začali s malými vílami flirtovat ještě otevřeněji, jako by to 
byla reakce na to, jak se k nim královna víl chová, a ne na hrozbu 
konkurence ze strany Ronaloků. Královna víl se tvářila, jako by si toho 
nevšimla, satyři pro ni byli příliš bezvýznamní a nedůležití, než aby se o ně 
zajímala. 

 
Když satyři brzy nato zaslechli královnu víl, jak v jednom ze svých 
záchvatů zuřivosti křičí: "Vy malé víly za to zaplatíte!", vzali to na vědomí. 

 
Tehdy pochopili, že existuje více způsobů, jak královnu víl uvěznit v 
ohnivých mořích, než měli v plánu. Pokud se malým vílám nelíbila cena, 
kterou měly zaplatit, mohly se chtít pomstít tím, že pomohou satyrům. 

 
Tehdy matku provokovaly ještě víc, ne méně, a tajně ji povzbuzovaly, aby 
reakci víl na ně potrestala jako nepřiměřeně dceřinou. 

 
Když víly vykřikly, že to byly satyři, kdo je svedl a dokonce znásilnil jako 
první, matka na Zemi se zachovala pobouřeně, když zjistila, že tam už sex 
probíhá. Tvrdě popřela oprávněnost všech obvinění, která malé víly 
vznášely proti satyrům, a žádnému z nich nenaslouchala. 

 
Satyrové také všechna obvinění tvrdě popřeli, ale ne tam, kde by je malé 
víly mohly slyšet. V přítomnosti malých víl mlčeli, dokonce svěsili hlavu 
dolů ke svým kopytům, která pomalu táhli sem a tam, což vílám připadalo 
jako přiznání viny, ale o samotě s matkou jí řekli, že s vílami jen flirtovali, 
aby jí ukázali, co mají za lubem, a jak mají víly zálusk na její postavení, 
když ji u nich zabírají místo jako první. 

 
Matka se rozzuřila, když to slyšela, a měla pocit, že musí malé víly 
potrestat. Vykázala je všechny do jejich komnat a požádala satyry, aby je 
tam až do odvolání držely liány. Teď už satyři 



věděli, jak moc malé víly nenávidí liány, protože je už použili k tomu, aby 
malé víly drželi v polohách, které chtěli, a protože satyři ovládali liány, byli 
si jisti, že až jim nabídnou, aby je zbavili jejich pout, malé víly jim budou 
více než ochotné pomoci a stanou se jejich spojenci místo matky. 

 
Nejdříve na malé víly působili sexuálně, a když jim pak nabízeli 
osvobození od spoutání liánami, nabízeli jim ho jen výměnou za určité 
služby, jinak by jim to mohli udělat mnohem horší, než to bylo, což 
znamenalo, že spoutání liánami by mohlo být mnohem horší a na delší dobu 
spojené s určitým sexuálním ponižováním a současným působením určitých 
bolestivých podnětů. 

 
Malé víly cítily, že jim nezbývá nic jiného než se podřídit. Už neměly pocit, 
že by o tom matce mohly vůbec říct. Satyrové vílám řekli, že už mají 
matčino svolení je potrestat, a protože se vůbec nechovají jako správné 
dcery, mohou si s nimi satyři dělat, co chtějí, a možná jim to dá lekci, co je 
to být skutečnou matkou, když si myslí, že jsou právě takové. 

 
Malé víly se zděsily, když si pomyslely, že se z toho vyklube sex a 
mateřství poté, co se tak dlouho držely snu, že láska se najde a že je účelem 
sexu, jak je vždy učili. Co chtěly satyry a k čemu je chtěly donutit? Malé 
víly s tím ležely v hrůze, zavřené ve svých komnatách až do doby, kdy 
satyři uznají za vhodné, aby pro ně šly pracovat, když se ujistily, že je v 
otroctví dost dlouho na to, aby se nemohly dočkat záchrany a byly ochotné 
udělat téměř cokoli, jen aby byly na chvíli volné. Malé víly přemýšlely, 
proč je [je?] tedy nikdo nezachránil, proč se o ně Ohnivý drak nestará a kde 
je zbytek Matky. 

 
Když pak víly vyletěly, nebylo to se zdánlivou svobodou, jak se zdálo z 
jejich schopnosti létat, ale na vodítku satyrů. 



 

Ve dne předstírali, že jsou stále těmi lehkými vílami, kterými byli, a že 
neudělají nic, za co by je satyři nebo královna víl potrestali, která neměla 
tušení, jak daleko to satyři s vílami dotáhli, aby je v noci pustili volně létat a 
chodit na večírky, na které chtěli jít. Tyto víly se velmi snažily být hodné, 
protože ve své podstatě nebyly nelaskavé, ale na velmi hluboké úrovni 
podvědomého vtištění se bály, že jsou zlé, a tam v Panu si to zřejmě měly 
dokázat. 

 
Pod tlakem, který na ně byl vyvíjen, si začali předávat informace mezi 
různými intrikami a spiknutími pomsty podle toho, co jim v danou chvíli 
vyhovovalo a jak se jim chtělo pomstít. Held rage to dělal z pocitu, že když 
se o ně nikdo nestará, musí být sami za sebe. 

 
Ronalokové mezitím cítili, že s malými vílami je nějaký problém, a viděli, 
že jejich světlo už není tak jasné jako dřív. Snažili se s vílami promluvit, ale 
ty se bály říct cokoli jiného než to, že je vše v pořádku. Nechtěly těm 
Ronalokům, kteří se satyry také souložili, přiznat, že mají se satyry nějaké 
problémy, které by samy nezvládly. Víly nevěděly, kde skutečně leží 
loajalita těchto Ronaloků, stejně jako Ronalokové nevěděli, kde skutečně 
leží loajalita malých víl, nebo jejich vlastní, když na to přijde, ale 
Ronalokové cítili, že víly potřebují pomoc, a chtěli jim nějak podat ruku, 
aby jim pomohli. 

 
Víly se bály říct Ronalokům cokoli, pokud je nepovažovaly za spojence, 
kteří mají moc jim pomoci, protože nevěděly, co by mohly satyrům říct, ale 
Ronalokové řekli vílám některé věci o svém obdivu k moci matky na Zemi 
a o své potřebě a touze ji chránit, které teď víly cítily, že budou muset 
satyrům říct, pokud na ně budou satyři tlačit, aby jim poskytli informace. 
Když se příště víly snažily satyry vysvobodit z jejich lián a satyři za to něco 
požadovali, víly jim řekly, že Ronalokové vidí v satyrech hrozbu pro 
Ohnivého draka a cítí potřebu ji tam chránit. 



Satyrové se tomu bouřlivě smáli a posmívali se vílám za tuto informaci a 
říkali, že to vlastně žádná informace není. Místo toho, aby je propustili, 
nechali malé víly déle v těsném zákrytu lián se slovy, že to není nic, co by 
už nevěděli, ale důvod, proč je tam opravdu nechali, byl ten, že chtěli zjistit, 
jestli vědí víc. Satyrové to přijali a zarazilo je to natolik, že si víly všimly, 
že to na ně má opravdu vliv. Víly si začaly všímat toho, co na satyry 
působilo, a začaly dávat dohromady vlastní plán, jak se jich zbavit. Víly to 
pochopily tak, že satyři a Ronalokové tam mají rozkol, o kterém předtím 
nevěděly, a nevěděly to ani satyři. Víly pak nechtěly říkat nic dalšího, co by 
poškodilo postavení Ronaloků, ale škoda už byla napáchána. Teď už satyři 
věděli, že toho před Ronalóky o svých plánech s matkou na Zemi řekli 
příliš mnoho. 

 
Víly si myslely, že satyři považují Ronalokovy za někoho, kdo má určitou 
moc, a samy začaly Ronalokům více důvěřovat. Satyrové viděli, že 
Ronalokové mají pohled, kterého si předtím moc nevšimli, a chtěli si s nimi 
všemi, s matkou na Zemi, s malými vílami a s Ronalokovými, že si vůbec 
myslí, že mají moc, pohrát. 

 
Ach, jakou spletitou pavučinu nám všem zanechala přítomnost zapřeného 
srdce, abychom ji utkali! 

 
Satyrové věděli, že musí Ronalokovy potrestat za to, co považovali za 
neloajální postoj a co už považovali za mocenskou hru z jejich strany. 
Začali také pozorněji sledovat, kdykoli Ronalokové komunikovali s matkou 
na Zemi, aby zjistili, jak ona reaguje na ně a oni na ni. 

 
Satyrové si mysleli, že Ronalokové chtějí mít sex s matkou na Zemi, mít ji 
jen pro sebe a zaujmout tam své postavení. Nechápali, že Ronalokové cítili, 
že Ohnivý drak je jejich matka, a chtěli ji jako takovou střežit a ctít, ale 
měli problémy s tím, aby se s tím pohnuli, protože nelaskavé světlo v nich 
jim říkalo, že se musí chovat určitým způsobem, aby toho byla hodna, a ona 
se tak nechovala pořád. 



Mezitím se Otec projevu rozhodl vydat do ohnivých moří. Chtěl vědět, co 
tam Matka na Zemi dělá a zda tam není nějaký zdroj, z něhož čerpá větší 
moc, než si pamatoval, že měla dříve. Zajímalo ho, jestli to byl zbytek 
Matky a jestli ji matka na Zemi neměla zavřenou někde v jeskyni tam a 
využívala její sílu, aniž by ji nechala dál převládat. Byl odhodlán prohledat 
ohnivá moře a zjistit, zda je to pravda, nebo ne, ale horko Ho od toho 
odrazovalo. Přemýšlel, proč si Matka na Zemi vybrala pro své sídlo takové 
místo, dokud si nevzpomněl, jak moc nenáviděla déšť, který v hrůze utopil 
zbytek Matky. Viděl, že je odhodlaná nedopustit, aby se to opakovalo. To, 
že se mu to nelíbilo, v něm vyvolávalo pocit, že ho nemá ráda a snaží se ho 
svým hněvem udržet mimo. Otec Projevu slyšel, co Matka na Zemi řekla, 
než vzal zbytek Matky zpět do Božství, a nyní chtěl zjistit, zda dodržela své 
slovo a nenechala zbytek Matky, aby nad ní nadále mluvil nebo převládal, a 
pokud ano, jak se tak chová? 

 
Pokud tam byl uvězněn zbytek Matky, chtěl ji dostat ven, alespoň jako 
rovnováhu pro ostatní. Do vnitřního oka se mu dostávaly obrazy, které v 
něm vyvolávaly pocit, že je uvězněna na nějakém místě, jako jsou ohnivá 
moře, a spolu s pocitem, že Ona a Matka na Zemi už nejsou partnery, i 
pocity, že je strašlivě zneužívána. Pokud to matka na Zemi dělala proto, aby 
si Ji podmanila a nějak využila Její moci, chtěl tomu zabránit. 

 
Nechtěl riskovat, že ho matka na Zemi uvidí vstupovat do ohnivých moří v 
podobě, v jaké byl. Rozhodl se, že bude sedět a hrát na své píšťaly, jako by 
vůbec nic nedělal, a pošle zbytek sebe sama, aby stejně jako předtím 
vstoupil do jejího dvora, ale tentokrát aby prozkoumal ohnivá moře v 
podobě prostupování přirozené Země svým vědomím. 

 
Pomalu se vplížil dovnitř a pečlivě sledoval, jestli si cestou nevšimne 
něčeho, čeho by si měl všimnout. Našel tam mnoho jeskyní, o kterých 
předtím nevěděl, ale pečlivý průzkum mu ukázal jen to, že jsou lemovány 
třpytivými drahokamy. Záře z ohnivých moří byla nesnesitelně horká, ale 
ze všeho nejvíc nemohl snést pocit, že se 



kompresi, kterou tam měl. Satyr hrající na dudy se začal potit, až měl 
mokré vlasy, ale stále tam seděl a hrál na dudy, zatímco zbytek se opatrně 
rozhlížel po jeskyních a jeskyňkách ohnivých moří. 

 
Když našel hlavní ohnivé moře, našel tam už matku na Zemi a ta se lekla, 
jako by přišel osobně. Podezřívavě a ostražitě se rozhlédla kolem sebe, jako 
by tam očekávala nějakou invazivní přítomnost. Nesnášela pocity, které 
často měla, že ji tam v ohnivých mořích pozorují jiné přítomnosti. 
Nesnášela, když ji někdo špehoval. Často volala k Mému světlu, abych se jí 
zjevil, jestli jsem tam Já, ale nikdy jsem to neudělal, protože jsem se 
nedíval tak zblízka, dívám se teď. 

 
Tentokrát však nevolala. Místo toho se pohnula, aby se chránila. 

 
Z červí podoby, v níž přišla, na sebe rychle vzala podobu ohnivého draka, 
ale ne dost rychle na to, aby si toho Otec projevu nevšiml. Domníval se, že 
zbytek Matky se mohl vylít jako červí podoba. Podíval se pozorně, aby 
zjistil, zda je to pravda, nebo ne, ale neviděl, že by se tam vylévalo zlaté 
světlo. 

 
Ohnivý drak sebou trhl, zavolal jméno Otce projevu a proklínal ho, když se 
nedočkal odpovědi. Nesnášela, když ji někdo špehoval, ale také nesnášela, 
když byla sama. Myslela si, že je to Otec Projevu, kterého tam cítila, 
protože znala jeho vibrace, a bála se, že by po ní mohl jít nějakým 
zákeřným způsobem, aby se jí pomstil za to, že ho porazila tak, jak to 
udělala. Věděla, že se blíží další konfrontace, ale zatím nevěděla kdy a kde, 
protože Otec Projevení si dával velký pozor, aby kolem toho v sobě zatím 
nenechal vzniknout žádné obrazy. Pokoušela se do toho vyzvídat pomocí 
věštby, ale nebyla úspěšná. To ji znepokojovalo. Ráda znala věci předem, 
aby je mohla naplánovat, a nevšimla si, že její slepé skvrny jí stejně 
připravují překvapení, která nemá ráda. Pak se teprve snažila věštit dál. 

 
Měla podivné pocity, že se jí nelíbí být v ohnivých mořích s přítomností, 
která se jí nelíbila a která ji tam sledovala. Snažila se vztekat svým 
obvyklým způsobem, 



ale cítil se při tom nesvůj. Nevěděla, jestli má zůstat a hlídat svou jeskyni 
moci, nebo ne, ale po chvíli netrpělivého a nervózního řádění v malých 
záchvatech a výpadech ji vztek poslal ven, aby se trochu proletěla. Skutečně 
utekla, a to nechalo Otci projevů volnou ruku, aby se tam rozhlédl. 

 
Pohled na ohnivého draka, který se vynořil z ohně sopky, Ronalky vzrušil a 
nemohli to před satyry utajit. 

 
Cítili, že je na rozdíl od chybějící části Matky přítomna na Pangei. Satyrové 
se cítili tou podívanou také vzrušení a lascivně slintali při myšlenkách na 
své plány, jak ji zajmout, ale většina obyvatel Pany nevěděla, zda je přítel, 
nebo nepřítel, a pohled na Ohnivého draka, který povstal jako fénix z 
praskajícího vejce vybuchující sopky, je děsil. 

 
Kolem ní stoupala pára a dým, ohnivá láva chrlila po úbočí hory a s každým 
pronikavým výkřikem její ohnivý dech bičoval vzduch kolem ní. Byla to 
docela pěkná podívaná vidět ji létat i proto, že její dlouhý ocas musel hodně 
švihat sem a tam, aby se udržela v pohybu, Nevystoupala příliš daleko k 
mému světlu, jak jsem si všiml, a nemohla létat dlouho, čehož si všimli i 
satyři, kteří ji neustále hlídali, jako by to znamenalo, že nad ní mají moc, 
pokud znají její způsoby; a znali je, víc, než by jí bylo milé. 

 
Teď měli v plánu jít za ní, až nebude v ohnivých mořích, kde jim bude 
příliš horko, když už jim samotným bylo tak horko. 

 
Někdy jim jejich kypící vztek připadal tak horký, že je napadlo, že by se 
mohli sami proměnit v ohnivé draky a spálit pro změnu všechno kolem 
sebe. Tato myšlenka se stala jejich náhradním plánem. Kdyby se jim 
nepodařilo přemoci ji v ohnivých mořích a udržet boj mimo zraky těch, 
kterým by jejich styl nemusel připadat tak velkolepý jako ten její, a kdyby 
se jim nepodařilo přimět ji, aby se veřejně odhalila jako něco, před čím by 
měli všechny zachránit a přemoci pro dobro všech, pak by ji možná mohli 
přemoci tím, že jí ukradnou podobu Ohnivého draka, a pak ji podpořit v její 
vlastní hře. 



Měli na mysli ohnivý dech jako pomstu, kterou by teď chtěli vykonat na 
matce na Zemi, a projevili ho trochu přímo na místě, ale moc se jim toho 
nepodařilo. Pak je napadlo, že matka na Zemi musí svůj ohnivý dech 
získávat z ohnivých moří a že se tam možná přece jen budou muset vydat. 

 
Když věděli, že tam není, rozhodli se k činu hned, jakmile se dozvěděli, že 
je tam, a měli dostatek podnětů k tomu, aby jednali. 

 
Měli na mysli pronikání do ohnivých moří a sex s ohnivým drakem a tyto 
představy je poháněly kupředu. 

 
Vstoupili do jeskyně, kterou našli a o níž si mysleli, že by je mohla dovést k 
ohnivým mořím, a začali cítit teplo, které je vedlo. 

 
Brzy se však v labyrintu chodeb a jeskyní ztratili a nevěděli, kudy se vydat 
a která z mnoha jeskyní a ohnivých moří je ta pravá, v níž najdou doupě 
ohnivého draka. Ani oni by ho nenašli, kdyby se nevrátil Ohnivý drak, který 
tam vycítil potíže jako ptačí matka vykradače hnízda. Sestoupila do sopky a 
celou cestu vypouštěla ohnivý dech ve vzteku, jakého vetřelce by tam 
mohla najít. 

 
Otec zjevení tam nebyl vidět, ale v tu chvíli se natolik vzdálil, že mohl 
nepozorovaně sledovat dění a byl zvědavý, co satyři udělají. 

 
Satyrové slyšeli a cítili přítomnost ohnivého draka a plížili se k ní; 
soustředili se na to, aby byli připraveni se na ni kdykoli vrhnout. Ona tu 
přítomnost cítila také a rozhlížela se kolem sebe, protože si nebyla jistá, co 
to je. Byla odhodlaná držet se ve střehu pro případ, že by někdo opravdu 
pronikl ohnivými moři, ale z nějakého důvodu, který nechápala, se v tu 
chvíli necítila příliš silná. 

 
Cítila se frustrovaná a rozzuřená z toho, že jí její podoba připadá v těsné 
jeskyni síly těžkopádná. V reakci na to chrlila oheň. 



když satyři využili příležitosti, jako by věděli, co se s ní děje. Nemohla se 
dostatečně rychle pohnout v reakci na to, jak malé a rychlé satyry byly, a 
podařilo se jim ji spoutat tím, že ji sevřely do zvláštních zařízení podobných 
kovu, která si pro tuto práci ukovaly ze samotného žáru jejích ohnivých 
moří. Satyři se tehdy cítili velmi pyšní na své manifestační schopnosti a 
radostně tančili, přestože je ohnivý drak při jejich snaze málem spálil. 
Nezdálo se, že by v souvislosti s tím vnímaly nějakou bolest, jen si se 
zájmem všímaly samy sebe, kdykoli vypadaly spáleně, a obnovovaly se, jak 
nejrychleji mohly. 

 
Matka na Zemi jim neprozradila, kdo je jiný než Ohnivý drak. Zuřila na ně 
svým ohnivým dechem, stále je spalovala, pokud se k ní pokusili přiblížit, a 
dožadovala se, aby věděli, co si myslí, že jí dělají, a proč si myslí, že se 
mohou odvážit vstoupit do jejích soukromých jeskyní v ohnivých mořích. 

 
Satyrům se to líbilo, protože tak měli více možností hrát si s matkou. 
Vyprávěly jí docela velkolepé příběhy o tom, jak doufají, že se Ohnivému 
drakovi nějak zavděčí a získají si její přátelství, a dokonce snad i věrnost, 
aby už nepřišla na pomoc královně víl, když volá o záchranu z rukou jejich 
nevinných já, která se už tolikrát stala obětí jejího Ohnivého draka, že jim 
nezbývá než se pokusit získat si její přízeň nějak jinak. Chválili její velkou 
moc, jak to viděli dělat Ronalokové. 

 
Falešná pokora, strach a předstíraná úcta z nich docela kapala, stejně jako 
jejich pot tam, a samozřejmě jejich vyprávění bylo plné sexuálních narážek, 
které silně naznačovaly, že by ji mohli sexuálně uspokojit, aby si získali její 
přízeň, a že si nevšimli žádného partnera ohnivého draka, což zdůrazňovali 
stejným tónem, jaký použili na královnu víl, když si nemohli pomoci, ale 
chtěli jí její zlehčování vrátit slovy: "Pokud pro tebe existuje partner, který 
je mnohem lepší, kde je. Ty přece nikdy nemáš toho pravého druha, že?" 

 
Satyři se nikdy nemohli dlouho sexuálně zdržet, a protože už byli vzrušení, 
začali se blížit k ohnivému drakovi. 



Chvíli si s ní sexuálně pohrávali a ona na ně zuřila, protože se jí nelíbilo, 
jakou to má podobu. Také ji tam mučili, aby ji donutili se podřídit, ale to ji 
jen ještě víc rozzuřilo. Nikdy si v těchto situacích nepřipouštěla žádné jiné 
pocity, protože byla naprosto přesvědčená, že jakýkoli jiný vnější projev 
emocí by byl známkou slabosti, které by satyři využili. 

 
Netrvalo však dlouho a zformovala se v ní další emoce, kterou pocítila. 
Když pocítila hanbu za to, že musela snášet taková ponížení z rukou satyrů, 
a teď, dokonce i ve své mocenské podobě ohnivého draka a v jeskyni moci, 
se z ní stal červ a vykroutila se. Osvobodila se z pout alespoň tam a hledala 
únik v chodbách, které tak dobře znala, a dokonce i pod jejich povrchem, 
kde si zatím nevšimla, že by ji satyři mohli sledovat. Její nenávist tam 
zůstala jako obrovský had, který se také rychle sunul ke svobodě, ale ne 
dříve, než opakovaně udeřil do satyrů svými mnoha hlavami, vlastně skoro 
tolika, kolik bylo satyrů. 

 
Otec Projevu byl velmi zastrašen vlastním pocitem ztráty moci, který mu 
byl o to zřejmější, že satyři jako skupina přemohli Ohnivého draka, zatímco 
on ne, a ona je svým způsobem přemohla tím, že před nimi utekla. Jeho 
hanba se rychle sunula také jako had. 

 
Matka na Zemi rychle běžela pod povrchem Země, cítila se nesmírně 
rozrušená a nevěděla, jak teď satyry udrží mimo svá ohnivá moře a jak jim 
zabrání, aby ji veřejně zostudili, když už toho tolik vědí. Otec projevu také 
běžel pod povrchem Země a cítil, jak se potápí nebo propadá dovnitř Země 
způsobem, který byl velmi znepokojivý a připadal mu nekontrolovatelný. 
Tito dva do sebe narazili, když běželi uvnitř Země, ale nedali si čas ani si 
nedovolili poznat jeden druhého, dokonce ani sami nevěděli, jak tam běží, 
až do onoho okamžiku otřesného uvědomění z jejich srážky, která v tu 
chvíli způsobila jen to, že se pohybovali rychleji, aniž by věděli, koho nebo 
co tam potkali. 



Satyrové se vynořili z vchodu do ohnivých moří poté, co je had strašlivě 
pronásledoval, a dokonce se rozdělili do skupin, jen aby se had rozdělil a 
pronásledoval je touto cestou. V rukou se jim zjevily zbraně, kterými hada 
zahnali, ale ten zážitek se jim nelíbil. Vynořili se z několika dosud 
neznámých otvorů, a i když jim to ukázalo další vstupy do ohnivých moří, 
zpočátku si nebyli jisti, zda se tam ze svých výkonů radují, nebo ne. 

 
Najednou si skupinka z nich všimla, že poblíž místa, kde vyšli z ohnivých 
moří, sedí stařecky vyhlížející satyr a hraje na dudy, jako by nevnímal své 
okolí. Vrhli se na něj, surově ho zbili, tloukli do něj kopyty a bušili do něj 
rohy, jak jen mohli. 

 
To Otcem projevu znovu otřáslo, protože cítil, že se to děje mimo ohnivá 
moře, ale stálo ho velké úsilí, aby se tam vytáhl a převtělil se do své 
satyrské podoby, aby je zahnal. Stěží se mu podařilo pohybovat se 
dostatečně rychle, aby se tam zachránil. Naštěstí se k Němu celá skupina 
nedostala okamžitě, a než se tak stalo, vzpamatoval se ve své satyrské 
podobě. Zavolal své kentaury na pomoc, ale ti se neobjevili včas. Cítil, že 
mu nezbývá nic jiného než také utéct před satyry. Vzal křídla jako Pegas z 
jejich středu, nerad jim dával najevo svou moc. Satyři se pak cítili lépe, 
když si po boji byli jisti, že vyhráli. 

 
Rychle se jich zmocnila radost a začali si navzájem gratulovat k tomu, co 
dokázali, jako by byli nejmocnějšími bytostmi na Zemi. Kupodivu se při 
svém chlubení nezmínili o boji, který právě svedli s Otcem projevu, ani o 
mnohohlavém hadovi, kterému jen o vlásek unikli. Zdálo se, že se soustředí 
pouze na Matku na Zemi, a začali si navzájem i sami sobě vyprávět, že měli 
svou malou zkoušku a že jsou nyní připraveni zahanbit a ztrapnit Královnu 
víl, aby se veřejně odhalila jako Ohnivý drak, aby ostatní viděli její hněv a 
věděli, proč si ji musí podmanit a ovládnout, aby udrželi moc na svém 
místě. 



 

Satyrové se chlubili a blahopřáli si, brzy se z toho stalo pití a zábava, zpěv a 
tanec, a dokonce se navzájem houpali jako partneři, když se chlubili a 
vytahovali, co dokázali. 

 
Stále dokola opakovali, jak jim ohnivý drak utekl jako červ. "Jako červ! 
Jako odporný, podlý, slizký, malý, starý červ!" 

 
Ronalokové neradi slyšeli, že se matka na Zemi stala červem, a přemýšleli, 
co budou dělat dál, pokud se brzy neobjeví, což se nestalo. 

 
Otec projevu slyšel jejich večírek. Přiblížil se k oslavě satyrů, ale dobře se 
skryl. Dlouho naslouchal a slyšel mnoho o sexuálních zvrácenostech a 
rozkoších matky na Zemi. Nelíbilo se Mu, co tam slyšel a viděl, ani to, co 
tam cítil. Slyšel také hodně o tom, jak se na něj tito satyři dívají, a nebyl si 
jistý, jak s nimi naložit, protože si ho zjevně už nevážili; vlastně ho 
nenáviděli, pokud se jejich slova dala brát vážně, o čemž tehdy neměl 
důvod pochybovat. Obával se ztráty své moci v jejich přítomnosti jako celé 
skupiny a nechápal, že je posiluje. 

 
Když tam byl, viděl přítomnost malých víl a přemýšlel, co to znamená a 
kde je jejich skutečná loajalita. Viděl je jako části matky na Zemi a 
nepoznával je tam jako děti. Protože nevěděl, jak opustili matku, když ji 
zanechal na Zemi, nevěděl, jaké jsou ve skutečnosti jejich vztahy k 
ostatním. Rozhodl se, že je bude pozorovat a dozví se, co bude moci. 

 
Probíhala spousta večírků a otevřených sexuálních styků všeho druhu, ale 
když satyři začali chytat víly a znovu na nich předvádět své podmanění 
ohnivého draka, Otec projevu se jejich bezbranností velmi rozrušil. A opět 
také pocítil zvrácené obavy o sebe sama při svém sexuálním vzrušení. Chtěl 
zasáhnout, ale zdráhal se odhalit svou přítomnost tím, že by vystoupil a 



zachraňování víl, zvláště v přítomnosti tolika nepřátelských satyrů, o nichž 
nyní věděl, že ho tolik nenávidí a považují ho za takového slabocha ve 
všech směrech. 

 
Znovu zavolal své kentaury, aby mu přišli na pomoc, ale ti se rychle 
neobjevili. Cítil se tehdy povolán reagovat na neštěstí víl, ale nemohl se 
pohnout, aby to udělal, dokud jedna malá víla neodletěla od satyrů, aby se 
pokusila schovat, a nepřistála tak blízko u něj, že cítil její hrůzu. Mohl k ní 
natáhnout ruku a dotknout se jí, ale nebyl si jistý, jestli se úspěšně schovala, 
nebo ne, nebo jestli chce být nalezena, nebo ne. Nebyl si jistý, jestli má 
natáhnout ruku a chytit ji, protože i on vypadal jako satyr. 

 
Než se rozhodl, co udělá, satyři se po ní sápali. Letěla kolem, ale oni ji 
pronásledovali a chytili. 

 
Pak se satyři začali bavit o tom, co udělají s takovou malou vílou, která jim 
kladla odpor, schovávala se a nutila je, aby ji pronásledovali. Satyři se 
rozhodli, že by té malé víle, která jim dala tolik práce s jejím chycením, 
mohli způsobit bolest, a že by jí nejraději utrhli křídla, což také bez okolků 
udělali. 

 
Malá víla se pokusila protestovat. Když začala žalostně plakat, satyři se jí 
smáli a napodobovali ji, že je nezajímá nic, co z ní vychází, ale jen to, co 
jde dovnitř. Načež jí začali strkat své velké penisy do krku. Když se začala 
dusit a lapat po dechu, jako by to očividně vůbec nezvládala, začali satyři 
vykřikovat: "Podívejte, jak se jí to líbí! Miluje to stejně jako nás! Ona to 
chce! Ona o to přímo žadoní! Potřebuje víc!" 

 
Když ji jejich přírazy do krku přivedly k dávení a křečím, jako když je 
člověk dohnán k nekontrolovatelnému zvracení, začali tvrdit, že má 
orgasmus, ale tónem, který dával najevo, že to není pravda! Otec Projevu 
viděl na tváři malé víly hrůzu a neváhal. Změnil podobu, jak nejrychleji 
mohl, popadl malou vílu uprostřed změny své podoby a zamířil k nebi, aniž 
by se v tu chvíli staral o to, co tam o sobě musel prozradit. 



Viděl už dost na to, aby věděl, že tito satyři víly nenávidí, místo aby je 
milovali tak jako on. Dlouho ji držel v náručí a léčil ji z tohoto traumatu. 
Když jí nemohli přivolat zpět křídla víly a nevěděli, že je to kvůli jejímu 
studu za to, že po tomhle letěla k Mému světlu, musel Otec projevu vyrvat 
její křídla zpět ze středu satyrů, kteří s nimi zábavně cloumali (sic), jako by 
je chtěli použít k létání, jen kdyby se mohli rozhodnout, která část jejich já 
by nejraději měla křídla. Vlastně by na jednu stranu mohly být k popukání, 
vypadaly tak strašně hloupě, nebýt toho, jak to všechno působilo. 



DRUŽINA OTCE MANIFESTACE V LESE 
 
Když se víla příště přiblížila k satyrům, roztřásla se strachy už při pohledu 
na ně. Otec Projevu ji pak musel držet blízko u sebe, a přestože mezi nimi 
byla jistá láska, uspokojovalo to v malé víle i jisté skryté pohnutky. 

 
Poté, co Otec Projevu viděl a slyšel, co tam viděl a slyšel se satyry, cítil, že 
se musí pohnout, aby poskytl více pomoci a ochrany všem vílám a elfům v 
Panu a také všem nově příchozím, kteří nevěděli, co jsou satyři zač. 
Přesunul se, aby svolal všechny bytosti, o nichž věděl, že se v Panských 
lesích a v jejich okolí nacházejí. Všem dal řeč, která se rychle dostala k 
uším matky na Zemi. Cítila, jak se k ní od něj blíží proud viny. 

 
Když se dozvěděla, že se o satyrech mluví nepříznivě, zeptala se, jak se 
Otec zjevení dozvěděl o těžkém osudu ohnivého draka se satyry. Když se 
dozvěděla, jak Otec Projevu malou vílu zachránil, rozzuřila se, že 
nezachránil ji, a přísahala, že se mu za to pomstí. Považovala ho teď ještě 
víc za svého rivala a protivníka než za milence a přítele. 

 
V minulosti se mu to stávalo. Zajímalo ji, jestli plánuje uspořádat vlastní 
konkurenční soud se všemi lesními tvory. I kdyby tu s ní soupeřil, 
považovala svůj dvůr za královský a Jeho dvůr za hadrovou sebranku v 
lesích složenou z odpadlíků z jejího dvora. 

 
"Všichni ti ztroskotanci a bytosti bez místa, které potřebují pomoc, jen aby 
mohly být," řekla o bytostech v lese, když se dozvěděla o jeho 
shromáždění. Když se dozvěděla, že povzbuzuje duchy, aby se naučili, jak 
se na Zemi stát neviditelnými, jako prostředek ochrany před satyry, 
posmívala se: "Nechat se vycouvat přímo ze Země bude asi jejich další 
krok. 



Jaké ustupování! Jaký nedostatek síly! Jaký nedostatek síly postavit se 
satyrům. Nedokáže se postavit nikomu, dokonce ani mně!" Pak si 
vzpomněla na část Matky, kterou dokázal zastrašit, a ani za to si ho 
nevážila. 

 
Mezitím, co se rychle rozšířila zpráva o setkání Otce manifestace, se vílí lid 
slétl, běžel a skákal, vznášel se, kutálel, padal a skákal a také se na hřbetech 
přátelských kentaurů a jednorožců projížděl lesem až na okraj krásné, čisté 
vody, kde se setkání konalo, aby se tam vodní tvorové také cítili dobře. 
Lákavé, jemné, rytmické šplouchání jiskřivé vody je přivolávalo a na 
mnoha vílích lidech, kteří se tam shromáždili, se šupiny, ploutve a ocasy 
projevily stejně jako jejich touha zaplavat si v tekutém světle, jak mu tehdy 
říkali a jehož obnovující síly byly tomuto jménu přiměřené. 

 
To, že se všichni sešli najednou, vypadalo jako velkolepá příležitost k 
zábavě. Neuklidnili se ani na nějaké povídání. Jako by zapomněli, že mají 
nadšení pro den a že to všechno bublá do zpěněné, šumící vody, ale 
nakonec, když se měsíční světlo usadilo nad západem slunce a začalo se 
třpytit na prohlubující se azurové, zelené a fialové vodě, se vílí lid ustálil do 
jakéhosi formátu setkání, i když z kapes neodolatelně proudila hudba a další 
rozptýlení. Měsíční světlo jim připomnělo problémy, které měli, a rychle se 
rozproudila řeč o satyrech a o tom, co dělali. 

 
Najednou jako by se nikdo nebál otevřeně mluvit o problémech, které měl, 
a začal se rýsovat bližší obraz problému. Zřejmě ne všichni měli problémy, 
ale ti, kteří je měli, jich měli hodně a začali mluvit, jako by se všichni chtěli 
svěřit Otci projevu najednou. Vznikl docela rozruch a humbuk, protože 
velmi emotivně vykreslovali živé obrazy scénářů, které zažili, a některé z 
nich hráli, aby je zprostředkovali ještě živěji. 



Otec projevu toto vše přijal, ale nemluvil o těchto satyrech jako o své 
součásti, protože v té době tuto skutečnost nepoznal. Co však řekl, bylo to, 
že se bál. Nemohl je již ovládat bez další pomoci, protože jich začínalo být 
mnoho a On nevěděl, odkud přicházejí. Říkal, že se zdánlivě objevily jen 
tak přes noc, jako by je matka na Zemi volala odněkud z podzemí. 

 
Jakmile zazněla jeho slova, nikdo nechtěl být na okraji shromáždění. Byl tu 
určitý, ale nepřiznaný pohyb, který směřoval k většímu shluknutí a k 
soupeření o pozice uvnitř. Zároveň se z lesa ozývaly strašlivé zvuky. 
Vrčení, řev a zvuky střetu a boje, jako by divoká zvěř v zuřivosti, 
sexuálním vzrušení nebo obojím něco trhala na kusy, vyvolávaly vlny 
odezvy, které se pohybovaly shromážděním. Sám Otec projevu byl 
vyburcován k velkému neklidu. 

 
Na okrajích shromáždění se začala objevovat smíšená zvířata z různých 
zvířecích částí. Zřejmě je přilákal rozruch, ale nedokázaly se samy se sebou 
dohodnout, zda se setkání zúčastnit, nebo ne, a tak se pohybovaly dopředu, 
do stran a také dozadu. Někteří také zápasili s křídly, snažili se zvednout 
alespoň některé své části ze situace a někteří z nich se při tom zamotávali 
do lián. Nemohli se přiblížit, aniž by jiné části bojovaly o to, aby se od 
skupiny vzdálily, a tak zuřili a zápasili sami se sebou jako uvězněná zvířata. 

 
Mnohým duchům se pocit přítomnosti na shromáždění vůbec nelíbil, ale 
vyhýbali se tomu, aby se o tom zmínili. To skutečně dalo Otci projevu 
pocit, že tehdy potřeboval pomoci, zvláště když viděl tolik pomíchaných 
bestií a jak děsivě pomíchané byly. 

 
Když jsem slyšel Otce projevu prosit o pomoc a neviděl jsem, že by se 
objevilo Mé světlo, které by Ho posílilo, vyvolalo to ve mně opětovný 
pocit, že už se nestarám o to, co se děje na Zemi, a že se mi Otec projevu 
možná nelíbí. 



V tu chvíli se všichni cítili vyděšení a osamělí, když se podívali na velkou 
postavu Otce projevů jako Boha Pana, který stál před nimi. Zakrnělí Jeho 
přítomností, s Jeho kentauřími spojenci shromážděnými kolem Něho a Jeho 
satyřími spojenci staženými do Něho, většina z nich cítila, že pokud On 
nestačí na zvládnutí situace, oni na to opravdu nestačí. 

 
Chvíli jim bylo smutno, pak se objevil strach, a dokonce i hrůza. Ve chvíli, 
kdy se tak stalo, vyvolala ta pomíchaná zvířata na okraji shromáždění 
takový rozruch, že to vypadalo, že najdou náhlé vyrovnání a vrhnou se na ty 
nejvyděšenější duchy, kteří tam byli. To skupinu zastrašilo, aby se 
uklidnila, a v nastalém tichu se zmatené bestie ještě více rozzuřily, jako by 
pro ně byla i přítomnost hrůzy nesnesitelná. 

 
Někdo pak řekl, že všichni musí rozvíjet své vlastní síly a nebýt závislí na 
Bohu, který ani neexistuje. Všichni se snažili směřovat k pocitu, že je to 
správné a nutné, ať se jim to líbí, nebo ne, dokonce je to i případná součást 
dospívání, což pro ně tehdy znamenalo odejít na vlastní pěst. 

 
Pak se bavili o tom, jaké mají schopnosti, které by mohli více rozvinout. 

 
Neviditelnost a změna podoby byly na prvním místě seznamu spolu se 
seskupováním a vzájemným varováním a pomáháním. Otec manifestace 
také navrhoval, aby ti, kdo umějí létat, skákat a vznášet se, pomáhali těm, 
kdo to neumějí stejně dobře, a obecně vybízel všechny, kdo mají nějaké 
schopnosti, aby pomáhali ostatním naučit se, jak mít stejné schopnosti, 
pokud je ještě nemají, a jak je zlepšit tím, že se budou učit jeden od druhého 
jako skupina. 

 
Pak někdo řekl, že na některé nefungovala dobře ani změna podoby, ani 
neviditelnost, protože satyři je mohli najít podle čichu, i když je neviděli. 
Jiný řekl, že nejlepší obranou je odletět, ale bylo známo, že ne všichni umí 
létat. Oranžoví a červení říkali, že je satyři pronásledovali do tmy, dokud se 
neunavili, nebo je zavedli k jiným, když prchali pro ochranu. 

 
Někdo pak řekl, že když mají oranžoví a červení nejvíc problémů, musí 
satyrům dávat nejvíc, co chtějí. 



že kdyby to přestali dělat, satyři by je přestali tolik obtěžovat. Nezáleželo 
na tom, že to nezkušený Duhový duch říkal ze skrytého místa, kde ji nikdo 
nemohl vidět, ve skupině to udělalo paseku a Oranžový s Červeným se cítili 
hrozně. 

 
"Nemáme s nimi žádné problémy," řekly růžové víly. 

"My také ne," řekly Zelená, Modrá a Fialová. Žlutá měla problémy, ale ne 
tak vážné jako Oranžová a Červená, takže Oranžová a Červená měly pocit, 
že není správné, aby měly takové problémy. 

 
"Možná bys měl zkusit víc lásky," řekl zelený duch. "Satyrové chtějí jen 
lásku jako všichni ostatní." 

 
"Možná je nějak zlobíš, a proto na tebe nejsou milí," řekla modrá víla. 

 
Oranžovému a Červenému to nebylo příjemné, ale také věděli, že satyry 
rozzlobili, takže si nebyli jistí. Z jejich zkušenosti vyplývalo, že když 
satyrům nedali, co chtěli, rozzlobilo je to. Oranžový a Červený měli pocit, 
že je ostatní nemají rádi, protože mají problémy. Někteří Ronalokové se pak 
ozvali s tím, že měli se satyry také problémy a že se jim nelíbilo, že se 
nikdo z jejich skupiny neozval, aby to přiznal, zejména ti, kteří měli 
problémy s barvami jako Oranžový a Červený. Zvláště Červenému z 
Ronaloků se nelíbilo, že se o tom mluví, a přiměl zbytek Ronaloků, aby 
mlčeli. 

 
Mořské panny se tehdy zdráhaly promluvit, ale rozhodly se vyprávět svůj 
příběh. 

 
Říkali, že satyři je také sexuálně zneužívali a že potomci, kteří z toho 
vzešli, si často vybírali souš, protože ta v nich byla nejdominantnější a často 
nevlídně převládala nad vodními částmi. 



Mořské panny tvrdily, že je tyto děti nenávidí a nerespektují jako matky a 
že z těchto důvodů nemohou vychovávat tyto potomky. Pak řekly, že satyry 
za tyto potomky nenesou žádnou odpovědnost, a posmívaly se žádostem 
nebo dokonce návrhům mořských panen, aby je satyry vychovávaly, a 
dokonce říkaly, že tito potomci jsou dobří jen na jednu věc, a tou je sex. To 
v mořských pannách vyvolávalo pocit strachu a zloby, že nemohou své 
potomky ochránit před zneužíváním ze strany satyrů. 

 
Jedna z víl s vyšší čakrou se zeptala mořských panen, proč nechávají satyry, 
aby s nimi souložili. Než některá z mořských panen odpověděla, do 
nepříjemného prostoru přispěchaly další, aby řekly, že v Panu je poměrně 
dost potomků, kteří jako by nenáviděli své rodiče a vůbec myšlenku 
rodičovství a místo toho se ke svým rodičům chovali, jako by jejich rodiče 
byli jejich sluhové. Na to se ozývaly smíšené reakce. 

 
Mořské panny pak řekly, že to jsou jen drobné problémy ve srovnání s 
hrůzou z dušení, kterou některé z jejich vodních částí pociťovaly, když byly 
příliš dlouho drženy na souši. Jiní pak říkali, že dusivý teror pravidelně 
způsobují satyři každému, kdo se jim postaví na odpor. 

 
"Proč prostě neomdlíš a nenecháš tam svůj formulář? Bez života v ní je to 
nebude dlouho zajímat," řekla další víla s vyšší čakrou. 

 
"Nebo se promění v něco, co jim může uniknout," řekl další. 

 
Mořské panny se styděly a vytěsňovaly své emoce, když opouštěly setkání 
a vydávaly se na moře s pocitem, že jim nikdo na souši nerozumí a že mají 
problémy s dlouhým pobytem na jednom z těchto míst. Nedokázaly se 
rozhodnout, jak to řešit jako skupina, a dělaly si pak rozkoly i mezi sebou. 
To se pak dotklo i mořských panen, které už nemohly fungovat jako 
skupina, když panny nebyly. 

 
Otec projevu cítil, že se začínají objevovat pocity rozdělení, zatímco On 
měl na mysli spolupráci a součinnost. Když se snažil zdůraznit svůj vlastní 
pohled, někdo jiný řekl, že pomáhá 



vzájemně rozvíjet své síly, bylo velmi dobré, ale potřebovali také nějaký 
druh projevu síly. 

 
"Před satyry nemůžeme jen tak utíkat a schovávat se," řekli tehdy někteří. 
"Měli bychom se jim postavit a dát jim najevo, že máme moc je zastavit." 

 
Otci Projevu se nelíbila představa konfrontace a řekl, že nemůže být vždy k 
dispozici, aby ochránil každého, kdo potřebuje ochranu, a proto je v 
každém případě dobré, aby každý měl vlastní prostředky sebeobrany. 

 
Konfrontace s myšlenkou, že v lese jsou dravci, před kterými se musí 
nadále skrývat, nebyla pro žádného z duchů příjemná. Po delší diskusi na 
toto téma se ozvali Ronalokové a řekli, že si konfrontaci také nepřejí. Jejich 
postoj byl takový, že teď mají alespoň všichni nějakou ochranu, a pokud by 
došlo ke konfrontaci a oni by prohráli, neměli by ochranu žádnou. 



POPLETENÁ ZVÍŘATA 
 
Popletené bestie při tom všem dělaly spoustu hluku, který všem připadal 
nepříjemný, a když někdo konečně řekl: "Nechceme o tom všem přemýšlet, 
chceme se jen bavit," téměř všichni se kolem toho semkli a začali se unášet 
barvami na párty, jako by problémy se satyry najednou už nebyly skutečné. 
Kentauři, jednorožci a pegasové, kteří jako skupina zřejmě převzali duhu 
Otce manifestace, se vydali s barvami, kterých měli nejvíc, a postupně, jak 
se od nich ostatní vzdalovali, se Ronalokové a Oranžová s Červenou cítili 
čím dál víc pozadu a odstrčení. 

 
Oranžový a Červený měli problém cítit se dobře nebo být opravdu vítáni na 
večírcích v lese, zvláště pokud se chystali přitáhnout satyry a nechat se za 
to obvinit. Ani oni se nechtěli jen tak pohybovat po svých, protože se báli, 
že by je to mohlo opravdu dostat do problémů. Vznášely se kolem Otce 
projevu pro pocit ochrany, ale tak docela se k tomu nepřiznaly; místo toho 
říkaly, že se jim nejvíc líbí pařit s ním, což byla také pravda. Ronalokové je 
opustili s tím, že se jdou bavit sami a že dříve nešli, protože nechtěli, aby 
ostatní viděli, kam jdou. 

 
Otec projevu se chtěl bavit, ale jeho pozornost byla upřena na zmatená 
zvířata. 

 
Jakmile Ronalokové odešli, jako by se zmatené bestie, jejichž stoupající 
crescendo vrčení a vrčení bojovalo samo se sebou, náhle srovnaly a některé 
z nich se vrhly na Ronalokovy, zatímco jiné na Oranžového a Červeného. 
Otec projevu se je snažil zastavit v nabíjení projevující se silou, kterou cítil, 
že ještě má, ale i tady to měl velmi těžké. Jako skupina ho téměř přemohli. 
Obzvlášť těžké mu bylo zadržet je před Červeným (sic), ale nakonec se i ten 
uklidnil, když se Oranžový a Červený od nich vzdálili dostatečně daleko a 
prchali rychleji, než je zmatené bestie dokázaly pronásledovat, aniž by se 
zamotaly do lián. 



Otec projevu si všiml zvuků hrůzy a skutečné bolesti, které zvířata 
vydávala, a rozhodl se podívat se na ně zblízka. Nebylo možné vědět, jak se 
k nim přiblížit, když se ne všechny části dokázaly shodnout na tom, co je 
přítel a co nepřítel a co je přátelský přístup a co ne. Byly jako miniaturní 
bitevní pole nesouladu v polaritě vůle uvězněné ve formách, které to 
odrážely, bez přítomnosti milujícího Ducha, který by jim pomohl pochopit 
nebo vyřešit jejich problémy. Hněv se tam pohyboval neustále, aniž by 
hrůza nebo smutek měly velkou šanci, protože hněv na ně útočil a srážel je 
k zemi, kdykoli se pokusily vystoupit. Vztek se u nich nyní pohyboval jako 
šílený a vrčel stále hlasitěji. Chovali se, jako by na ně satyři už útočili, a 
hráli si na to, že útočí na satyry zpět, zatímco ostatní části se tomu bránily 
nebo se snažily utéct. 

 
Oranžoví a červení vílové, kteří se vznášeli poblíž, se v tu chvíli cítili velmi 
nesví, jako by o původu nebo stvoření těchto zvířat věděli něco víc, než 
dávali Otci projevu najevo. Beze slova se vzdálily a neohlédly se, aby 
zjistily, zda si toho Otec projevu všiml, nebo ne. Těch několik, kteří zůstali, 
nepomohlo Otci projevu, protože nevěděli jak, ale bylo jim líto popletených 
bestií, jako by jejich osudy byly podobné. 

 
Otci projevu bylo jasné, že popletená zvířata jsou těžkými oběťmi satyrů, ať 
už jim to jejich vztek dával najevo, nebo ne. Trvali na tom, že mají sílu se 
jim ubránit, kdyby chtěli, ale nezdálo se, že by se mohli něčemu ubránit bez 
lepšího vnitřního nastavení. Sexuální ponížení a bolest nevypadaly na to. 

 
Otec projevu jako správný přístup bez ohledu na to, jak na něj některé části 
jeho těla reagovaly, a tyto zmatené bestie vypadaly, že reagují spíše na 
mučení a bolest než na cokoli jiného, a s menší schopností se z následků 
uzdravit. 

 
Držel je v klidu projevující se silou, která jim nedovolila se pohnout, a Otec 
projevu k nim přistupoval jeden po druhém, aby si je prohlédl zblízka. 
Uviděl, že mnohé z nich jsou na některých místech rozřezané nebo 
roztržené, jako by je od 



se snažili roztrhat na kusy a tato místa se nehojila. Přemýšlel, proč se 
nehojí, a viděl, že satyři do těchto míst stále znovu a znovu sexuálně 
pronikali a nenechali je zahojit. Vzteku se nelíbilo, že se na ně Otec projevu 
dívá, ale jakmile bestie cítily, že je za to nebude soudit, hanět ani trestat, 
daly mu najevo, že vše, co se v nich zahojilo, satyři znovu otevřeli, jakmile 
se jim podařilo bestie znovu polapit. Nyní také viděl, že šelmy mají velké 
problémy s liánami v Pánu, které je lapají, zamotávají a drží, dokud 
nepřijdou satyři. 

 
Zmatené bestie tehdy daly Otci projevu najevo mnohé o své tíživé situaci, 
ale jakmile se to začalo dotýkat jejich hrůzy, bojovaly ze všech sil proti 

 
Držel je v klidu, aby se místo toho mohli vztekat, což je ještě víc zapletlo s 
liánami, což je ještě víc rozzuřilo a také ještě víc uvrhlo do hrůzy, kterou 
přenesli do bojů, kdy si mezi sebou házeli vinu, silně se hádali a i ve 
chvílích domnělého odpočinku se neustále hádali, přičemž některé části si 
stěžovaly, že se kvůli tomu nikdy nevyspí. Byly to nesmírně vyděšené 
bestie, ale nedokázaly to nechat přejít jako hrůzu, protože nedokázaly snést 
její hloubku, zdrcující nedostatek úlevy, který z ní prožívaly, ani ztrátu 
schopnosti lidsky se vyjadřovat. 

 
Otec projevu o tom tehdy hovořil s Mým světlem a řekl mi, že potřebuje 
Mou pomoc, aby oddělil tyto bytosti, které jsou uvězněny v pasti kvůli 
nedokončeným změnám formy. Zpočátku jsem Mu řekl ne ("ne"?), protože 
jejich sexuální spojení nebylo láskyplné a způsobovalo většinu problémů. 
Viděl jsem, že to všechno udělají co nejdříve znovu, pokud je uzdravím. 

 
Později jsem ustoupil a pomohl Mu rozplést mnoho komplikovaných směsí 
záměn forem a esencí, z nichž většina měla za základ svých záměn forem 
nelásku a boj o moc v sexuálních svazcích spolu s otevřenou touhou po 
formách, které měly atributy, o nichž si mysleli, že je získají, když do nich 
vstoupí. Po vstupu do nich však zjistili, že to, že vstoupili do nějaké formy, 
ještě neznamená, že jsou 



vhodné k vyjadřování těmito způsoby a mohly příznivě využít formy, do 
nichž vstoupily. 

 
Zpočátku to bylo pro tyto formy velmi těžké, cítila jsem, že příliš 
mnohokrát ignorovaly Mé světlo, než abych měla chuť jim dále pomáhat, 
ale později jsem se do nich vcítila hlouběji a zjistila jsem, že úroveň jejich 
strachu je hlubší, než jsem si vzhledem k jejich projevům vzteku myslela. 

 
Ty zmatené bestie měly mnoho složitých problémů způsobených 
imprintingem, kterým jsem tehdy nerozuměl, ale kdybych to měl udělat 
znovu, stejně bych je nechal tam, kde byly, jako jsem to udělal na začátku, 
a možná dokonce na mnohem déle, než jsem to udělal, protože jejich vztek 
se rychle přesunul, aby znovu a znovu vytvořil jejich problémy, jako by 
neměli žádnou úctu nebo vděčnost za cokoli, co jim Moje světlo pomohlo. 
Také se mi nelíbilo, o kolik účinnějšími se stali v páchání proti teroru kvůli 
lepšímu sladění s jejich formou, kterou jim Mé světlo dalo, ale kvůli teroru, 
který tam byl uvězněn s nimi, jsem je nenechal tak, jak byli, a ani Otec 
projevu. 

 
Moje světlo se na ně chtělo rozzuřit za to, že pod sebou mají uvězněnou 
hrůzu, a hlavně za to, že si neuvědomují, že to byla právě tato hrůza, která 
jejich hněvu zajistila pomoc, jíž se tak protivně dožadoval. Zjistil jsem 
přitom, že to situaci zřejmě nepomůže. Hrůza se ještě více děsila mého 
světla a vztek se ještě více rozzuřil. Když jsem slyšel, jak tam zuřivec křičí, 
že jsem ho úmyslně uvěznil hrůzou, kterou do sebe tloukl, a že musím chtít, 
aby v hrůze byl, nezvýšilo to v tu chvíli Mou touhu pomoci. 

 
Pozdější pochopení imprintingu mi alespoň umožnilo zjistit, odkud 
vycházejí, ale tento hněv se stále musí dívat na nelaskavé světlo v jeho 
podání. Tento hněv šel po neláskyplném světle jako po moci a šel po těchto 
změnách podoby jako po moci, a když to nevyšlo, mělo ho najednou 
zachránit Mé světlo, i když měl na mysli Mé svržení a zánik jako použití 
této moci. 

 
Nyní jsem zjistil, že hrůza musí vyjít z pod tohoto hněvu a najít své světlo, 
místo abych tento hněv nadále považoval za své světlo. Máte-li tam nějakou 
hrůzu, kterou je třeba obnovit, pohněte se, abyste to udělali, protože se 
nemůže pohnout dál. 



své vlastní ve stavu popření. Většina změn formy, které zanechaly podstatu 
v neúspěšných dokončeních, zanechala extrémy, které již zúčastnění 
nenechávali vibrovat. Když se tyto extrémy ocitly opuštěné a uvězněné v 
tom, co jsem nazval popletenými bestiemi, vlétly do zmatků paniky a 
imprintingu, které jim nedovolily myslet jasně a doslova to nedokázaly. 
Nemohli se pohnout, aby bez pomoci přišli na kloub svým problémům. 
Neměl bych to být vždy já, kdo se zde musí pohnout, aby zasáhl. 

 
Pokud chcete získat zpět svou ztracenou sílu a magii, budete muset převzít 
zodpovědnost za cestu, kterou jste se vydali a po které zůstaly kousky 
roztroušené všude kolem ve jménu večírků a zábavy se sexuálními 
experimenty, rebelstvím a tajnými úchylkami; problémy s roztříštěností 
jsou rozšířenější, než by si mnozí z vás chtěli připustit. Až se přesunete k 
pohledu na Pana, podívejte se velmi pozorně na svá sexuální setkání a 
pocity s nimi spojené. Většina z vás spojovala formy mezi dvěma partnery, 
a pokud z toho něco vzešlo, nazývali jste to emergence, ale nejčastěji to 
byly ve skutečnosti špatně sladěné, odhozené, neuznané, nepřijaté a často i 
nevyzvednuté, nevychované části vás samých. 

 
Poté, co Otec Projevu s pomocí Mého světla udělal, co mohl, aby oddělil 
zmatené bestie a pomohl jim získat větší soulad s jejich podobou, chtěl se 
na chvíli oslavit. Neměl ponětí, jak dlouho tam s pomocí Mého světla 
pracoval na pomíchaných bestiích, a vydal se hledat oranžové a červené 
víly spolu s těmi několika, kteří s ním zůstali. 

 
Hrál na dudy a procházel lesem, vnímal zvuky a pulzace energie, které cítil 
z různých skupin, jež míjel, a hledal hudbu, která by zněla správně pro 
náladu, v níž se právě nacházel. Všiml si, že oranžoví a červení víli se zatím 
na žádném místě, které našel, nebavili. Naplnil ho pocit strachu. Obával se, 
že je satyři našli. 

 
Tu a tam narazil na malé skupinky ronalokanských elfů, kteří muzicírovali, 
a chtěl se u nich zastavit a zahrát si s nimi, ale cítil, že teď má jinou 
možnost. 



problém, který mu brání dělat to a to odpad oranžové a červené víly. Kde 
byli? 

 
Nenašel na to odpověď a místo toho se přistihl, že z toho viní Matku a že se 
neukázala, aby mu pomohla se zmatenými zvířaty nebo s čímkoli jiným. 
Kde byla?" Měl chuť jít kvůli tomu znovu za Matkou na Zemi, ale cítil, že 
se musí podívat po oranžových a červených vílách. Proč musel být za 
všechny tyhle problémy zodpovědný sám, když se ve skutečnosti chtěl ze 
všeho nejvíc bavit, pouštět si hudbu, souložit a odpočívat? Proč ho 
zodpovědnost tak pohltila, že se už moc nebavil? 

 
Znovu chtěl letět na matku na Zemi a nevěděl, proč cítí vinu za všechno 
vůči matce. Jeho vina v sobě měla vztek, který mu připadal nesmírně silný, 
ale nebyl si jistý, zda si může přiznat právo použít tuto sílu proti ní, protože 
si nebyl jistý, zda se na tomto místě cítí milující. Cítil, že ho tam ovládlo 
něco jiného, a nebyl si jistý, co to bylo. Občas si myslel, že je to Moje 
světlo, které ho konečně zmocnilo, když už byl naštvaný, že jsem k němu 
nepřišla dřív, ale občas se cítil příliš strašně, než aby to bylo tohle. Místo 
toho, aby se vůči ní hněval, cítil, že se musí pokusit více pochopit postavení 
matky na Zemi. Možná pomáhala jiným duchům, zatímco On pomáhal 
těmto. Byl odhodlán to zjistit a zdvojnásobil své špehovací úsilí. 

 
S rostoucím pocitem strachu se rozhlížel po lese a hledal oranžové a 
červené víly, ale nenašel je, cítil, že je musí najít. Stále ho to táhlo na 
matčin dvůr Země, ale cítil, že tam nemůže vklouznout tak, jak je, aniž by 
ho satyři nepoznali. Hledání oranžových a červených víl mu připomnělo, 
jak moc chtěl najít chybějící přítomnost Matky. Cítil, že musí najít nějaký 
způsob, jak oslovit to temné a schoulené místo, které viděl pod světlem 
Matky na Zemi, aby zjistil, zda je to chybějící část Matky, kterou ovládá a 
kontroluje Matka na Zemi. Napadlo ho vklouznout do dvora a dokonce do 
Královny víl stejným způsobem, jakým vklouzl do ohnivých moří, ale 
nebyl si jistý, zda by ho schoulená přítomnost mohla tímto způsobem 
poznat, odpovědět mu nebo s ním promluvit. Myslel na to. 



znovu měnit formu, ale nezdálo se, že by to byl správný přístup. Jak chtěl 
přimět matku na Zemi, aby Ho přijala natolik, že by zjistil, co skrývá v tom 
temném a schouleném místě uvnitř sebe? 



POTÍŽE ZA DVEŘMI 
 
Otec Projevu se rozhodl, že se bude muset rozdělit na aspekty a stát se 
skupinou spřízněných satyrů. Myslel si, že jako skupina bude mít menší 
šanci na rozpoznání a lepší obranu, ale netušil, že ani tato skupina už není 
tak spojenecká, jak si myslel. 

 
Někteří chtěli utéct hledat oranžové a červené víly a nenásledovat Jeho 
vedení ke dvoru Matky na Zemi. Někteří se chtěli bavit a nechodit ani tam, 
ani tam. Jiní chtěli následovat Jeho vedení, protože cítili, že je to dobrá 
příležitost k zábavě, a připadalo jim to zajímavější v kombinaci s intrikami, 
protože byli zvědaví na dvůr matky na Zemi. Z nich mnozí měli také pocit, 
že tam najdou oranžové a červené víly a budou mít skvělý sex, protože teď 
byli vhodnější velikosti. Jen několik z nich sdílelo Jeho vážnost záměru a 
řízený úmysl. Těchto několik požádal, aby se drželi co nejblíže u něj, a 
ostatní požádal, aby mu pomáhali, jak nejlépe dovedou, podávali mu 
zprávy, jak jen to půjde, a bedlivě mu kryli záda. 

 
Vydali se na dvůr matky na Zemi, který měl nyní dveře, ovládané satyry, 
kteří si jimi zajišťovali své mocenské postavení tím, že kontrolovali, kdo 
přichází a odchází, a vymáhali jakoukoli cenu za vstup, která se jim hodila. 

 
Otec projevu se přiblížil se svou skupinou satyrů. Ve dveřích se rozhořely 
nozdry, jako by se právě objevil konkurenční gang. Otec Projevu v jejich 
středu vypadal jako chraplavý, přísný, mrzutý, téměř stařecky vyhlížející 
človíček, který vypadal, jako by se mu nelíbilo nic kolem něj a nechtěl, aby 
se děti bavily. 

 
Satyrům, kteří hlídali dveře, se nelíbil jejich vzhled, podezřívavě si je 
prohlédli, vyčlenili Otce zjevení a obrátili ho zpět. Cítil, že nemůže 
protestovat ani nic říci, aniž by prozradil víc, než chtěl. Než však odešel, 
všiml si, že ve dvorním shromáždění je alespoň několik oranžových a 
červených víl. Nechápal, proč se vydávají na místo, kde je jejich největší 
problém, ale nechtěl to 



měl čas to zjistit dřív, než mu ostatní strážci dveří řeknou, aby odešel, jinak 
bude mít problémy. 

 
Otec projevu se vrátil do lesa, aniž by se zúčastnil nějaké oslavy, které by 
se chtěl zúčastnit, a seděl tam, naslouchal unášejícím zvukům, úplně sám a 
nešťastný, aniž by dosáhl nějakého významného úspěchu ve svém poslání 
shromažďovat informace. Čím déle tam seděl, tím víc začínal mít pocit, že 
ani jeho satyrští spojenci se teď nevrátí, když se tam dostali sami, bez jeho 
kontroly. Aby toho nebylo málo, začal opět pociťovat bolesti v těle, které 
necítil rád, a v hlavě se mu opět objevovaly číhavé obrazy, které nechtěl 
vidět. Rozhodl se, že to, co potřebuje, je odpočinek. Vyčerpaně si lehl a 
nechal své tělo klesnout do země, jak jsem ho už několikrát viděl. 

 
Díval jsem se na to s obavami. Nelíbilo se mi, že si dovoluje upadnout do 
bezvědomí a ještě více se mi vzdálit. Všimla jsem si, že to dělá stále častěji 
a že pokaždé, když to udělá, zdá se, že je Ho přítomno stále méně a méně, 
když se vynoří. Co dělal s 

 
Sám v Zemi a proč? Moje světlo cítilo, že ho musím přimět, aby vyšel 
nahoru a nesestupoval tak hluboko. Tam jsem na Něj zavolal, ale On 
neodpověděl. 

 
Po dlouhé době se znovu vynořil, opět s menší částí sebe sama, než když 
ulehl, a tentokrát na sebe vzal podobu ještě staršího čaroděje s dlouhým 
splývavým pláštěm a rouchem a se všemi starými úžasnými rysy čarodějů, 
až na to, že nenosil klobouk, s jakým jsou dnes čarodějové tak často 
zobrazováni. Jeho dlouhé splývavé vlasy zakrývaly Jeho tělo až za srdce a 
nedaly na sobě znát, že je tak zježené a ohnuté, jak tam ve skutečnosti bylo. 
Ve srovnání se svým dřívějším já mi připadal bezmocný a bylo mi ho líto. 

 
Starý čaroděj vypadal zachmuřeně, a když začal procházet lesem, puklo mi 
srdce nejen kvůli němu, ale i kvůli sobě, že se to děje jemu a mezi námi. 
Vypadal vyděšeně a osaměle, ale netvářil se tak dlouho, než se zdálo, že ho 
ovládlo nové, prudké odhodlání. 



 

Viděla jsem, že chodí na všechna stará místa, která byla oblíbená u Matky, 
jako by ji znovu hledal, ale pokud ta místa vůbec našel, byla všechna tak 
změněná. Ve vodách chyběla jiskra Jejího úsměvu a listy a květiny 
opadávaly, jako by truchlily nad ztrátou Její přítomnosti. 

 
Dokonce i skály a mechy zmatněly a ztmavly. Otec projevu tam našel 
hlavně nános smutku a opuštěnou prázdnotu chybějící přítomnosti. 

 
Čím více se blížil k Jejímu starému altánu, který se nyní stal komnatou 
matky na Zemi, skrytou za jejím dvorem, tím strašidelnější a děsivěji tichá 
byla Její přítomnost. Nelíbil se mu tam ten pocit, a přestože cítil, že ho to 
táhne k jejímu dvoru, obrátil se k odchodu. 

 
Tehdy spatřil na zemi zlatý klíč, který za ním Moje světlo už delší dobu 
nepozorovaně táhlo. Sehnul se, zkřivený jako stařec, opírající se o Svou 
čarodějnou hůl, a zvedl jej. Byl to dračí klíč Královny víl, kterým ukryla a 
zamkla před satyry vchody do ohnivých moří, ale nikdy předtím takovou 
věc neviděl a nevěděl, co to je. Držel ho v ruce jako velmi zvědavý předmět 
a snažil se do něj nahmatat. Cítil, že to má nějaký význam, protože to bylo 
plné vibrací matky na Zemi, a Moje světlo ho nabádalo, aby jí to vrátil. 
Tomu nemohl porozumět a hlavně, jak to má udělat. Chvíli Mi odolával a 
pak se začal pohybovat směrem k jejímu dvoru s pocitem, že by to mohlo 
být nějakým způsobem jeho pozvání nebo průchod, možná dokonce 
znamení od Mého světla. 

 
Šel ke dveřím a řekl, že má něco, co musí královně víl předat osobně, a že s 
ní musí mluvit v soukromí. 

 
Satyrové si ho pozorně prohlíželi a ptali se, co to je. Byly si jisté, že naráží 
na sex, a posmívaly se mu, že je příliš chlípný. 



a skloněný k tomu, aby se o něj zajímala královna víl. Samozřejmě jí 
museli naznačit, že jejich druh surového sexu je to, co hledá. 

 
Když jim Otec zjevení odpověděl, sdělil jim, že neví přesně, o co jde, ale že 
ví, že je to důležité, jako moudrost starého muže, a že cítil, jak ho volá, aby 
tam přišel. Když to satyři uslyšeli, řekli Mu, aby počkal, než se trochu 
poradí. Něco na Jeho šerosvitu a pocitech, které měly z Jeho sexuality, v 
nich vyvolávalo pocit, že Ho nějak poznávají. 

 
Vyčenichali ho už dříve a tušili, že by se mohl vrátit v jiné podobě. Řekli 
Mu, že královna víl má všechny rady, které potřebuje, a nehodlají Ho pustit 
dovnitř. Tehdy se Otec 

 
Manifestace jim umožnila vidět klíč. 

 
Jakmile to satyři uviděli, věděli, že je to něco důležitého a že to musí mít. 
Uspořádali další poradu stranou. Stěží se ovládali, hrabali se, chrčeli a 
slintali radostí, vzrušením a touhou po moci. Mnozí se do něj chtěli pustit 
hned na místě a vzít si ho, ale protože každý tajně spřádal plány, jak ho 
získat pro sebe, rozhodli se na toho čaroděje nastražit past a pustit ho 
dovnitř. Tak si každý vymyslel, že bude mít víc času na to, aby zjistil, jak 
by mohl tento klíč získat pro sebe a stát se tak hlavou satyrů. 

 
Řekli Otci projevu, aby počkal, a několik jich poslali ke královně víl, jako 
by s ní o tom chtěli mluvit a získat její svolení, aby ho pustila dovnitř, ale 
neudělali to. Jejich poslové se k ní přiblížili a tvářili se, jako by s ní mluvili 
o tomto, ale mluvili s ní o něčem jiném. Pak se vrátili a oznámili, že chtěla, 
aby jim dal klíč. 

 
Když to Otec projevu odmítl, ostatní satyři se okamžitě rozzlobili, že už 
došlo k podrazu v plánu získat klíč pro celou skupinu, aby se rozhodlo, kdo 
ho bude mít. 



Satyrové se ho pak pokusili skočit ke dveřím a vzít si je. Došlo k pořádné 
potyčce, při níž satyři opět začali slintat a chrčet, chňapat, prát se a soupeřit, 
a dokonce se sexuálně vzrušili natolik, že Otec zjevení poznal, že ať už je 
ten předmět jakýkoli, znamená pro ně moc, a to natolik, že by ho snad 
raději neměl dávat matce na Zemi. 

 
Neměl moc na vybranou a nechal je, aby si klíč vzali, ale v následné 
šarvátce, v níž se všichni satyři snažili, aby se klíče zmocnili právě oni, 
Otec projevu přivolal klíč k sobě, rychle se přesunul kolem jejich šarvátky a 
zamířil k matce na Zemi. 

 
Řekl matce na Zemi, že našel něco, co jí patří, a že pokud chce vidět, co to 
je, musí souhlasit, že mu řekne, k čemu to je. Odmítla Mu odpovědět a 
chystala se zavolat své satyry, aby Ho vyhodili, ale když jí ukázal klíč, 
rychle couvla a stejně rychle, ale také co nejnenápadněji Ho přitáhla ke 
svým soukromým komnatám. I tak Mu však byli satyři v patách. 

 
Zamkla před nimi dveře, což Otec projevu ještě nikdy předtím neviděl. 
Divil se, proč je satyři prostě nerozbijí, ale satyři měli jiné nápady. 
Předstírali, že odcházejí, a pak se rozestavili, aby sledovali a poslouchali, co 
se tam bude dít. 

 
Otec Projevu zjistil, že je velmi náhle sveden, aniž by s ním někdo hovořil, 
aniž by ho k tomu vedl, nebo aniž by se smířil s jeho energií, kterou, jak 
cítil, nějak poznal. Zdálo se, že se soustředí pouze na to, aby získala klíč 
tímto způsobem, a jako by se milovala na maškarním plese, aniž by chtěla 
vědět, s kým se miluje, snad až později. 

 
Otec projevu se jí snažil vzdorovat a vytrvale se jí vyptával na klíč, zatímco 
ona se ho vytrvale snažila svést, aby ho přiměla klíč jí dát. 

 
Uvědomil si, že tohle je jeho příležitost zjistit, jestli to temné místo v ní je 
prázdnota, nebo jestli je to odpad schoulený do přítomnosti zbytku Matky, 
kterou hledá, a vytrvale se vyptával a odolával jejím námluvám, jako by ho 
nezajímala její naléhavost, satyrové u dveří ani 



nejistotu svého vlastního postavení. Chtěl dát tomuto temnému místu čas, 
aby Ho poznalo a odpovědělo Mu, pokud se k tomu chystá, a chtěl zjistit, 
kolik Mu toho matka na Zemi řekne, aniž by se tu sám jevil příliš naléhavě. 

 
To královnu víl nesmírně popudilo a začala mu nabízet nejrůznější věci, jen 
když jí dá klíč. Když řekl, že Ho nezajímají materiální věci, ale jen to, co 
chce vědět, málem se sama chopila klíče, ale nebyla si jistá, jak mocný tam 
může být, jako by kolem Něj cítila přítomnost Mého světla, což v tu chvíli 
bylo. Místo toho si řekla, že Mu ukáže, k čemu je klíč dobrý, když se 
pohnula a pokusila se do sebe vtáhnout Jeho penis, a díky tomu se o jeho 
použití a funkci dozvěděl víc, než věděl předtím, a satyři také. 

 
Vzpomněl si na své poslání, kdy do ní chtěl nahmatat to temné a schoulené 
místo, aby zjistil, zda mu bude odpovídat, ale jak do ní vstupoval, zjistil 
také, že se mezi nimi náhle a překvapivě rozproudila elektřina, a ztratil nad 
sebou kontrolu stejně překvapivou a náhlou orgasmickou explozí. 

 
Satyrové ztratili kontrolu nad sebou samými v orgasmické energii, touze po 
moci a strachu ze ztráty klíče zpět k matce na Zemi. Začaly se vloupávat do 
komnat matky na Zemi. Současně se po Nich začaly sápat liány, které ji 
obklopovaly. Matka na Zemi cítila, že Jejich síla ve snaze to všechno 
zadržet se jí sotva vyrovná, a věděla, že nemá ani chvilku nazbyt, že bude 
muset klíč použít. 

 
Matka na Zemi byla původkyní slova "Otevři, říkám já!". 

 
Použila ho nyní, vložila klíč do tajného místa ve své ložnici a přímo v jejím 
pokoji se ze země otevřela tajná chodba. 

 
Popadla klíč a co nejrychleji v něm zmizela s úmyslem zavřít za starým 
čarodějem a nechat ho tam. Otec projevu k ní přiskočil rychleji, než to 
dokázala udělat, a oba společně prchali ohněm osvětlenými komnatami 
plnými třpytivých drahokamů. V jejím 



ve spěchu však zapomněla vchod řádně zavřít a během chvíle jim byli satyři 
opět v patách. 

 
Toto zjištění v královně víl vyvolalo takový vztek, že se na ně obrátila a 
poslala je na útěk zpět cestou, kterou přišli, a běžela jako o život, zatímco 
opakovaně propalovala a spalovala chodbu svým ohnivým dechem. Pak 
přikázala, aby se otvor sám uzavřel. Když se zabouchl, chytila některé z 
nich za ocasy a nechala je výt a tahat se jako malé kluky v bizarním 
přetahování, dokud si neuvědomili, že je budou muset pustit a nechat si 
narůst nové. 

 
Satyři kvůli tomu vyli a zuřili, ale jakmile se vzpamatovali, začali plánovat 
pomstu. Mezitím Otec Projevu běžel vpřed, černý had hanby, klouzal se 
chodbami jako rtuť, ale věděl, že teď už chybějící přítomnost Matky, kterou 
hledá, není vězněna jako dáma v nesnázích ani v jeskyni ohnivých moří, ani 
v matce na Zemi; alespoň ne v žádné podobě, která by mu teď odpovídala. 

 
Královna víl běžela také. Cítila se podvedená, využitá, znovu opuštěná a 
podvedená, a tak začala spřádat plány na pomstu, kterou si její hněv žádal, a 
to uvěznit Otce projevů a možná i všechny ostatní satyry, s nimiž se možná 
dokonce spolčil, navždy v ohnivých mořích. 

 
Její vztek ji mezitím při běhu měnil v ohnivého draka, který byl téměř příliš 
velký na to, aby se vešel do chodby. Začala se děsit, že to satyři zosnovali 
jako způsob, jak se dostat zpátky do jejích ohnivých moří a znovu ji 
zajmout, ale její hrůza se pohybovala jen jako vztek. Vztekala se střídavě na 
ně a na Otce projevu a pak na Moje světlo jako na příčinu všeho zlého, co 
se jí dělo. 

 
V záchvatu zuřivosti vylétla ze své sopky, rozzuřila se nad Pangeou a sopka 
vybuchla zadržovaným hněvem a vylila žhavou rudou lávu jako výtok z 
menstruačního proudu. Několikrát se rozmáchla a pak ji strach z odplaty 
usadil zpět na sopku jako matku draka nebo fénixe sedícího na svém 
hnízdě. 



 

Chránila se před sexuálními útoky zespodu proudem žhavé lávy a shora 
svým ohnivým dechem, chrlila na Pana vztek a křičela, že už nemá žádné 
bezpečné místo, kam by mohla jít, dokonce ani tady, kde byla tak dlouho 
sama a teď ji obklopují jen nepřátelé a zrádci, uživatelé a násilníci, a to 
všechno vetřelci na její Zemi. S výkřikem, že má právo být přesně taková, 
jaká je, vychrlila svůj vztek směrem k Mému světlu a poslala svůj ohnivý 
dech a kouř co nejdál nahoru, zatímco horká láva vylévala do Země životně 
důležitou esenci pro přežití, chladla a mineralizovala se do tmavého 
kamene, jak jen to šlo. 

 
Kundaliní, návrat životně důležité esence přežití, se nyní rozlévala po Paně 
jako ohnivé řeky a děsila obyvatele, když vyskakovala ze zavedených 
lávových kanálů a krvácela po zemi jako masivní krvácení, které způsobuje 
smrt. Tehdy se k její beznaději nebylo možné přiblížit, ale teď se musí 
pohnout. Pak se jen pohnula vztekem na všechny, které považovala za 
zodpovědné, což byli všichni, buď za to, že ji nechránili nebo jí 
nepomáhali, nebo za to, že usilovali o její pád a snažili se ji ovládnout, ale 
zejména zuřila na Moje světlo, že jí neposkytlo žádnou pomoc. 

 
Když se vzpamatovala, uvědomila si, že málem opět zničila Pana, a 
zvážněla při pomyšlení, že by se jí Otec projevu mohl pomstít, protože se jí 
ho nepodařilo zabít. Vztek z ní opět na chvíli vytryskl, protože si sex s Ním 
ve skutečnosti užila víc, než chtěla. Pak si složila hlavu pod křídlo a reptala, 
stěžovala si a obviňovala, dokud neusnula. 

 
Obyvatelé Panu byli mezitím těmito událostmi zničeni a nebyli na ně vůbec 
připraveni. Všichni utíkali a snažili se dostat do bezpečí a přitom se ocitli 
izolováni v malých lesních zákoutích, kterým se podařilo uniknout proudu 
lávy. To v nich vyvolalo pocit, že je v nich síla, která dokázala lávu udržet 
na uzdě, ale také že existuje síla větší než oni, která jen mírně reaguje na 
jejich potřeby a přání, vystavuje je spalujícímu žáru, ale ne zcela zabíjí. 
Většina z nich z toho obviňovala Ohnivého draka a neviděla nic z toho, že 
by se to 



svou vlastní roli v popírání problémů matky, aby se vyhnuli nepříjemným 
místům v závěti. 

 
Jakmile se však dostatečně zotavili, začali se znovu bavit na oslavu svého 
přežití a vlastní síly udržet se naživu. Čím víc pařili, tím víc kolem nich Pan 
znovu vyrůstal v bujný les, a i když už nebyl tak bujný a krásný jako dřív, o 
to víc je přesvědčoval o jejich vlastní síle a síle "pozitivního" přístupu. 
Téměř nikdo z nich neviděl v bohaté lávové zemi pod svýma nohama 
příčinu zdroje čehokoli z toho. Místo toho oslavovali svou vlastní schopnost 
přivolat život v přítomnosti Matky, která byla k jejich potřebám a přáním 
nehostinná a která se stále více, místo aby se méně zlobila, aniž by jí vůbec 
něco udělali. 

 
Strany se pak ještě víc rozhořčily, jako by se tím chlubily mně i matce do 
tváře. 

 
"Podívejte, my Vás nepotřebujeme, a i když nám můžete vyhrožovat, 
nemůžete nám dlouho ublížit!" Tohle tady ve stavu popření hlasitě a jasně 
říkal vztek mnoha obyvatel Panu, ale neřekl to na rovinu kvůli 
zadržovanému strachu, že bych je mohl právě udeřit a dokázat jim, že se 
mýlí. 



MATKA V PEKLE 
 
Propadal jsem se do tmy, téměř úplně vyřazen z mysli tou ránou, v hluboké 
hrůze~~~ jen záblesky červené a oranžové s občasným mihotáním žluté, 
podle kterých jsem se teď poznával. 

 
Pád byl děsivý. Netušil jsem, kam dopadnu a jestli vůbec dopadnu. 
~~~ stísněnost kolem mě roste, roste můj strach. Kdybych přestal padat, 
bylo by to proto, že by mě stlačení drtilo, až bych se nemohl pohnout. Cítil 
jsem příval zdrcujícího žalu, ale nemohl jsem plakat. Hrůza byla příliš 
velká; hrůza z toho, že budu zničen. 

 
Když jsem se přestal hýbat, tlak kolem mě byl ohromující. Cítil jsem se 
uvnitř stlačený a nemohl jsem nic posunout zpět. Stejně jsem cítil hrůzu z 
toho, že se pohnu nebo vydám zvuk. Cítil jsem se pronásledovaný, jako by 
mě něco sledovalo a bylo připraveno se na mě vrhnout, kdybych se jen 
odvážil jakkoli pohnout. Nemohl jsem dýchat, ale cítil jsem, že ta věc, která 
mě pronásleduje, dýchá všude kolem mě, jako bych byl uvnitř jejího 
hrudního koše a už mě pohltila. 

 
Zadržel jsem dech a v hrůze jsem se snažil vycítit, jestli se můžu nějak 
zachránit. Cítil jsem se něčím obklopen, jako by se nade mnou stěny 
jeskyně chystaly zavřít a utlačit mě k smrti. Pokusil jsem se nadechnout. 
Vstoupilo to dovnitř. Pokusil jsem se vydechnout, nehnulo se to zpátky. 
Snažil jsem se nepotřebovat dýchat. Cítil jsem, jak je to vzrušené Mou 
hrůzou, dychtivé mě víc stlačit, vzrušené, zdálo se mi, při té představě, ale 
drželo se to zpátky, nejisté, že se chce tak rychle nebo snadno vzdát 
potěšení, které by mohlo najít v prodloužení. 

 
Má hrůza mi málem rozbušila srdce. Slyšel jsem zvuk jeho zoufalého 
tlukotu v mrtvolném a pohlcujícím tichu nevýslovných pocitů. Modlil jsem 
se k Bohu, k někomu, ke komukoli, kdo by mě zachránil. Nedočkala jsem 
se žádné odpovědi, kromě skoku v Mé hrůze, že tato pohlcující komprese 
má nějakým způsobem bedra, jejichž vzrušení bylo urychleno Mou situací. 

 
Nevěděl jsem, co tady budu dělat. Nemohl jsem to vydržet. Nemohl jsem 
vydržet cítit to, co jsem cítil. Cítil jsem zoufalství, že chci vyskočit odtud 
nebo z 



Já. "Prosím, Bože! Zachraň mě!" Modlila jsem se dál. Pokusil jsem se 
vyskočit a nedokázal jsem se ani zavrtět. 

 
Moje sexuální energie se při představě, že je v sázce mé přežití, rozproudila 
tak silně, že se nedokázala zastavit, i když přitahovala něco, co se podobalo 
dravci, který se nemohl udržet v napětí a chtěl se na mě vrhnout. 

 
Proč jsem to musel zažít? V čem byl můj problém? Zdálo se, že všechny 
kruté a bezcitné hlasy, které mi kdy kladly takové otázky, byly to jediné, co 
mi zůstalo v mysli; bez útěchy, jen zvyšující mou hrůzu, že si to zasloužím, 
že nebude záchrany a že žádný trest pro mě není příliš hrozný. 

 
Nemohl jsem tu hrůzu vydržet. Udělal bych cokoli, abych se z toho dostal. 

 
Začal jsem se drápat a bojovat o život jako vnitřní pocit extrémní paniky a 
hysterie, aniž bych byl schopen vydat zvuk nebo se skutečně pohnout. 
Připadal jsem si, jako bych byl pohřben zaživa příliš hluboko, než abych se 
z toho mohl dostat, nebo jako člověk topící se v temné, hluboké vodě, 
ztracený a sám. Trpěla jsem strašně; strašněji, než jsem si myslela, že život 
může trpět a přesto pokračovat; žádná smrt, žádná záchrana. Cokoli by bylo 
lepší než tohle, zdálo se mi, a v tu chvíli jsem spatřil světlo. Doufal jsem, že 
by mě mohlo přijít zachránit, ale jeho palčivá krutost mi něco připomněla, a 
než jsem se stačil zamyslet nad tím, co to bylo, vrhlo se na mě. 

 
Zpočátku to vypadalo jako záchrana. Moje mysl tu byla podivně nefunkční. 
Představoval jsem si, že jakékoliv světlo musí být lepší než to, co jsem už 
zažíval, ale ono mě mlátilo a strašlivě znásilňovalo, aniž by se staralo o to, 
co prožívám. Křičelo, vrčelo a drtilo do Mého zatemnělého vědomí, že 
přišlo dokončit již započaté dílo úplného zničení Mé přítomnosti. 

 
Bylo mi to jedno, hlavně že to bylo rychle. Chtěl jsem se jen zbavit svého 
trápení, ale zdálo se, že mě dobře čte, a řeklo mi, že to nebude rychlé, že to 
bude tak pomalé, jak jen to bude možné; čím delší a zdlouhavější, tím 



lepší, protože neměla kam jít, ani co dělat, aby jí to přineslo stejné 
uspokojení jako to, že už neexistuji a už nikdy se nemohu vrátit, abych 
někoho obtěžoval. Byl to Lucifer. 

 
Zlost v jeho hlase naháněla hrůzu až do morku kostí z toho, co by si k tomu 
mohl vymyslet. Přála jsem si, abych mohla zemřít přímo na místě a nechat 
ho bez tohoto potěšení a Mě bez toho, abych to musela vytrpět, ale nestalo 
se tak. Snažila jsem se stlačit se k zemi, abych mu neodpovídala, ze strachu, 
co by mohl udělat, kdyby ve Mně našel ještě nějaké známky života, ale on 
byl přitahován ke každému místu ve Mně, které ještě toužilo vibrovat. 

 
Zdálo se, že je na mě naladěný víc než Bůh nebo kdokoli jiný, ale přesně a 
chladně přesně obráceně, než jsem chtěl, protože přesně věděl, kam a jak jít, 
aby ze mě dostal a podnítil co největší bolest, utrpení a citové trápení. Když 
jsem volal po Bohu nebo Otci manifestace, Lucifer mi řekl, že oni na mě 
nereagují; on reagoval na mě a že já nereaguji ani na ně; byl to jeho přístup, 
na který jsem reagoval. Lucifer Mi řekl, že on je jediný, na koho reaguji, a 
jediný, kdo ví, jak mě přimět reagovat. 

 
"Zvlášť sexuálně," zavrčel a krutě mě zranil, "protože Tvá reakce je bolest." 

 
"Zapři, že máš orgasmus!" křičel na mě, když jsem prožívala orgasmy v 
hanbě a třesoucích se křečích Mé nekontrolovatelné hrůzy. Přesně dokázal 
doprovodit fyzickou bolest, kterou řešil, tou správnou věcí a správným 
časem, kdy ji říct, aby Moje emocionální utrpení bylo co nejhorší. Zmateně, 
zděšeně a zahanbeně jsem prožívala orgasmus, aniž bych věděla, co se se 
Mnou děje a že je to proto, že jsem se vymkla kontrole, nenáviděla jsem 
Lucifera a ze všeho nejvíc jsem nenáviděla sebe za to, že jsem v reakci na 
něj prožívala orgasmus. 

 
Lucifer brzy zjistil, že přestože si přeji uniknout skrze smrt, lpím také na 
životě. Pak nejenže všechny důvody učinil směšnými, ale také mě vyděsil 
představou, že bych nemusel být schopen zemřít a že bychom tu mohli být 
navždy. Vůbec jsem nedokázala snášet život s Luciferem, který Mě 
neustále citově i fyzicky mučil, natož nekonečný život tímto způsobem. 



 

Když Lucifer slyšel mé modlitby k Bohu, aby mě prostě zabil nebo nechal 
zemřít, křičel: "Už tě slyšel, ty hloupá děvko! Já jsem Tvůj anděl smrti, 
kterého poslal Bůh, aby Ti splnil Tvé přání!" 

 
Udeřil mě někam dolů, kde jsem dopadl na hromadu, a ušklíbl se, 

 
"Podívej se na sebe! Bůh odpovídá na tvé modlitby a ty to ani nedokážeš 
přijmout. Měl by ses stydět, opravdu stydět, že Ho tak dlouho trápíš a On 
mě nakonec pošle, abych Ti dal to, co chceš i potřebuješ, abys měl ve 
stvoření pokoj, a Ty nedokážeš ani spolupracovat a nechat to, aby se to 
stalo tak, jak to má být. Vždycky chceš, aby to bylo nějak jinak, nějak lépe, 
po Tvém!" A tak jsem se usmál. 

 
Cítil jsem jeho hlas, jako by mě doprovázely nože a meče. V ranách jsem 
cítil pálící kyselinu a něco, co se do mě vlévalo a vylévalo ze mě a co také 
pálilo jako kyselina. Jeho zadržovaný hněv byl tak silný, že Mě řezal na 
malé kousky a pak se včas zachytil, aby udělal záplatu, která stačila jen na 
to, aby Mě udržela naživu pro další utrpení. 

 
"Tady, dovol mi, abych Ti pomohl," říkával pak jeho hlas, aby se pak 
strašlivě smál, když mi srdce bláhově poskočilo v naději, jako bych 
nevěděl, že to dělá jen proto, aby mě mohl déle a více trápit. Připadala jsem 
si hloupě, že tam lpím na životě, a Lucifer to odrážel tím, že se na Mě 
posmíval, zatímco dech všude kolem Mě vydával zvuky zvířecího chtíče 
dravce, který našel dokonalou kořist; kořist, která ho hloupě vzrušuje tím, 
že se slastně brání, když se hluboce zakusuje, trhá a saje, životní esence mu 
odkapává jako krev z úst, znovu a znovu prožívá orgasmus z pojídání na 
své "nekonečné" hostině, přičemž každý orgasmus místo uspokojení jen 
zesiluje jeho zvířecí chtíč a vášeň po dalším a dalším; chvějící se a svíjející 
se v křečích nejen v orgasmech pohlavních orgánů, ale i úst a hrdla, ba 
dokonce každé buňky dravcova zběsilého těla, znovu a znovu orgasmující 
za zvuků hrůzy a bolesti, které slyší jen on, aby se nemusel dělit o svou 
hostinu. Jak se zakusuje do šťavnatého, pružného a šťavnatého těla, odpor 
vůle k životu ho vtahuje do stále většího šílenství. Z každého otvoru mu 
odkapává životní esence, hrůza a vztek naplňují prostor. 



s časovou osou noční můry, která nezná konce, se dravec oddává 
sexuálnímu šílenství, které jako by neznalo hranic ani omezení, jež by ho 
zastavila, a přesto se jeho oběť stále drží života, který živí jeho šílenství, a 
neví proč. 

 
Nedokázala jsem si představit, proč bych měla chtít žít v takových mukách, 
přesto jsem cítila, že musím, a zoufale jsem se snažila nepodlehnout jeho 
útoku ani silnému tlaku, který mě obklopoval. 

 
"Nejsi dokonalý! Zdaleka ne!" Slyšel jsem, jak Lucifer chladně říká. 

 
Zažil jsem to všechno a ještě víc, když mi Lucifer celou dobu říkal, že se mi 
to líbí, že to miluji, že o to žádám, dokonce že jsem o to prosil. Říkal, že mé 
orgasmy dokazují, že se mi to líbí, a pokud ne, proč jsem tam s ním zůstala? 
Řekl mi, že mě tam nedrží a že mohu jít, ale znemožnil mi pohyb, nikdy 
nepovolil sevření svých úst, rukou a penisu, ani nezmírnil pocit, že se na mě 
ze všech stran ve tmě valí mnoho rukou, úst a penisů, které na můj boj 
reagují jen zvýšenou touhou se ho účastnit. 

 
Rychle jsem ztrácel vědomí a modlil jsem se, aby to, co se mi stane, bylo 
správným výsledkem mého pošetilého omylu, kdy jsem si řekl, že budu, 
musím, musím, a ve chvílích vzteku jsem se dokonce nabízel a vyhrožoval, 
že půjdu do tmy a něco zjistím. Co jsem měl zjistit? Co mě ty hrůzy mohly 
naučit? Proč jsem byl vůbec tak pošetilý, že jsem si myslel, že je to 
správné? 

 
Modlil jsem se, aby mi Bůh nějak pomohl, jak mi slíbil; aby mi alespoň 
pomohl vzpomenout si, proč jsem tam byl, což jsem si už nemohl 
vzpomenout. Modlil jsem se zoufale a naléhavě, ale nedostal jsem zpět nic 
znatelného, kromě pocitu nepřekonatelného a neproniknutelného, 
obrovského a těžkého ticha černé tmy všude kolem Mne, naplněného jen 
Luciferovým výsměchem a ozvěnou zvuků takovým způsobem, že jsem se 
lekl, že je to jen Mé vlastní vnitřní šílenství, které mi říká vše, co o sobě 
nechci slyšet, pro případ, že by mi přece jen zbyly nějaké city lásky, podle 
kterých bych chtěl žít. 



Co se mnou bylo, že jsem nemohl a nechtěl prostě přestat existovat, klidně 
a bez boje, který jen zhoršoval mou bolest? Proč jsem se odtud nemohl 
stáhnout s výkřikem "už jsem se poučil, budu hodný. Budu takový, jak mi 
řekneš," a vrátit se do Stvoření, abych získal pomoc, kterou jsem skutečně 
potřeboval? 

 
Co způsobilo, že Bohu trvalo tak dlouho, než odpověděl na mou naléhavou 
prosbu? Rozhodl se, že mě tu přece jen opustí? Podvedl mě také? Měl snad 
celou dobu v úmyslu dát Mě Luciferovi, aby se Mě zbavil? 

 
Přítomnost takových otázek jsem jen tupě vnímal jako nepohnuté výkaly. 
Nemohl jsem se na ně zeptat. 

 
"Pomůžu Ti zbavit se toho svinstva!" Lucifer křičel a strašlivým způsobem 
mi vytahoval spodní části těla. 

 
Lucifer mi tehdy řekl, že mu mě dal Bůh. Ponořil jsem se do hrůzy, že by to 
mohla být pravda. Nemohl jsem zastavit jeho hlas, který mi vytrvale říkal 
všechny tyto věci. Jeho hlas pronikal jako další bodné rány, které jsem 
cítila, že dostávám spolu s ním. Nedokázal jsem mu odpovědět. Nedokázal 
jsem myslet, a pokud jsem nějakou myšlenku zformuloval, jen mě ještě 
ostřeji kritizoval a popíral platnost všeho, co jsem si vytvořil, způsobem, 
který mi v hlavě vyvolával ztrátu sebedůvěry a víry v sebe sama; bodal do 
mě, bušil do mě a utápěl mě ve svém naléhání na své nadřazené vědění, 
přeskupoval mé vědomí způsobem, který jsem se obával, že nikdy nebudu 
schopen rozluštit. 

 
Už jsem nemohl mluvit. Bylo to zbytečné a od té chvíle jsem byl ve světě 
této noční můry sám. Ztráta možnosti mluvit s kýmkoli, kdo by ji mohl 
přijmout, se pro mě rovnala izolaci; byla pro mě jakousi hrůzou, která mi 
přetnula poslední linku k jakémukoli možnému úniku z této situace nebo k 
čemukoli jinému než k Luciferově nenávisti vůči mně. Lucifer ve Mně tu 
hrůzu vypil jako někteří lidé šňupou kokain. 

 
Ležel jsem tam jako zmačkaná hmota, sotva při vědomí, neschopný mluvit. 
Nemohl jsem se k Luciferovi dostat. I když občas vydával zvuky, jako by 
mě poslouchal, rozuměl mi nebo se mnou dokonce souhlasil, brzy se to 
vytratilo 



že jsem zažil, že vše, co ve Mně vyčetl, bylo použito proti Mně. Nemohla 
jsem mluvit ani myslet na své nepohodlí, ale co by Lucifer neřekl: "Mohlo 
by to být horší, mnohem horší." A tak jsem se rozhodla, že se budu cítit 
lépe. 

 
Děsil jsem se, kdykoli se mi podařilo objevit a dát o sobě vědět alespoň 
malý záblesk čehokoli, protože jsem se bál, co mi Lucifer udělá. 
Vyprázdnění, pocit otupělosti a touha po ničem se zdály být jediným 
místem, kam jsem se mohla dostat. 

 
"Naděje?" Lucifer se na mě ušklíbl. "Proč? Na záchranu? Ty se zachránit 
nenecháš. Nemáš důvod doufat. Neexistuje pro Tebe nic jiného než toto. 

 
Touha po záchraně znamená pouze to, že jsi nepřijal své správné místo. To 
jsi si vytvořil sám. To je vše, co pro sebe můžete vytvořit, a to je vše, co pro 
vás existuje. Čím dříve se tomu přestanete bránit, tím lépe pro Vás bude. 
Boj, touha, naděje, snaha, to vše je pro mě stejné. Čím více to děláš, tím 
déle Ti trvá, než se naučíš, že jedinou cestou je odevzdání se, naprosté a 
úplné odevzdání se všemu, co se Ti děje. Jiná cesta neexistuje, a pokud se 
Ti to nelíbí, stejně se musíš odevzdat. Neexistuje nic jiného než Tvůj vlastní 
odraz, a pokud se Ti nelíbí, stále se mu musíš odevzdat, dokud se sám od 
sebe nezmění. Nikdy nesmíš bojovat. To jen podněcuje chtíč zvířecí vášně, 
která Tě chce zabít. Existuje jen jeden způsob, jak žít, a to být mým 
otrokem a dělat přesně to, co říkám. Jinak budeš platit a platit a platit a 
platit." A tak se stalo. Při posledním slově náhle vykřikl: "Navždy!" Znovu 
mě udeřil, jako by ve mně nebylo dost velké místo vnímavosti, abych ho 
mohl přijmout, pokud mě k tomu nepřinutí. 

 
Moje citové utrpení, i když jsem se ho snažila skrývat nebo ovládat, 
způsobilo, že mi rozzlobeně kázal. 

 
"Já Ti to nedělám. Tohle všechno sis způsobil sám svým odporem. Žádáš o 
to a pak se Ti nelíbí, když to přijde. Tohle je Tvé správné místo. Bůh Tě 
sem musel umístit, protože bys sám na své pravé místo nešel." Bůh se na 
Tebe podíval a řekl: "To je Tvé místo. 



Nějakým nejasným a nesoustředěným způsobem jsem v pozadí slyšel něco, 
co vypadalo jako výkřiky příšer: "Je to Tvoje vina. Je to všechno Tvoje 
vina!" znovu a znovu do mě pronikaly, jako by byly vyzbrojeny jehlami a 
špendlíky, které mi prorážely bodné rány. Lucifer jim zřejmě rozkazoval. 
"Ty za to můžeš, Ty za to můžeš," skandovali. 

 
Obával jsem se, co bude následovat po této tirádě, ale nedokázal jsem 
pochopit, co po mně chtějí, co po mně chtějí a jak bych jim mohl vyhovět. 

 
Lucifer mi dal maximum času, abych se bál, co bude následovat, než se ke 
mně přiblíží. Zdálo se, že si všiml, kdy můj strach dosáhl vrcholu a začal 
opadat, a vrhl se na mě tehdy, když mě mohl vylekat, abych si uvědomil 
jeho další hrůzu. Snažil jsem se nebojovat o život a nehýbat se tak, aby se 
mu to nelíbilo. Možná by mě pak přestal trestat. Kdyby si myslel, že už 
umírám nebo jsem mrtvý, možná by ztratil zájem na tom, abych tolik trpěl. 

 
Lucifer mě tu také četl. "Takže nechceš existovat!" ušklíbl se. "Rozhodni 
se, život nebo smrt. Stejně jsi lhář a já ti to dokážu." Pak Mě strhl do ještě 
větší dusivé hrůzy, než v jaké jsem se už nacházel, a oživil Mě jen proto, 
abych znovu trpěl tím, že Mě znovu a znovu dusil, tlačil Mě dolů a 
vytahoval nahoru, až jsem prosil o život i o smrt. Prosil jsem o slitování, ale 
on neměl žádné, přestal, až když už Mě nemohl z vyčerpání oživovat. 

 
Děsivé horko a třesoucí se zima, které jsem cítila, se ho také netýkaly, ale 
předstíral, že ano. "Stěžuješ si na horko, má drahá? Dovol, abych našel 
způsob, jak Ti pomoci." Pak do Mě zlostně strkal, cítila jsem, ačkoli to 
popíral, přes všechny teploty, které by se mi mohly líbit, jako by chtěl, 
abych si jich všimla, aby zvětšil Mé utrpení, a pak Mě zatlačil do takových 
pocitů chladu, že jsem se musela třást a třást a nakonec volat o úlevu jako v 
tom strašném, drtivě stlačujícím horku. "Stěžuješ si na chlad, má drahá? !" 
Řekl by pak, když mi drkotaly zuby a mé tělo se nekontrolovatelně třáslo 
od hlavy až k patě, cítil jsem pocity jako rampouchy, které se mi 
zabodávaly až do srdce. 



"Tady, pomůžu ti." Vtom se mi vytrhly drkotající zuby. "Tak, to je mnohem 
lepší. Už žádné drkotající zuby!" Pak mi je pustil do krku. "Tak, teď je máš 
ještě pro případ, že bys chtěl něco poznamenat." 

 
Na můj zděšený pohled plný bolesti a kvílení odpověděl: "Ty nejsi nikdy 
spokojený, že ne? Ať udělám cokoli, nikdy to není dost dobré, že? Nikdy to 
není to pravé, že? Nikdy dost dokonalé na to, abys souhlasil s tím, že to 
přijmeš, že?" Pak mi zlostně strkal a strkal svůj penis do úst a do krku a 
říkal mi, že mi ukazuje, k čemu jsou moje ústa a krk dobré, a že to není k 
tomu, abych mu odpověděl. 

 
Někdy jsem se tam roztříštila v mrazivém, křehkém chladu jeho 
modrobílého světla a mezi všemi těmi kousky stále křičel Luciferův hlas, 
který mě tvrdě kritizoval. 

 
Jeho útok byl stále prudší. Začal mě mlátit jako doprovod svého vzteku, 
jako by si ani nevšiml, že to dělá. Pak bral Mé trpící tělo a zuřivě ho strkal 
do opačného extrému, mrazil Mě a pak Mě spaloval žárem, který Mi 
neposkytoval žádné teplo ani útěchu, jako by neznal střední cestu a neměl v 
úmyslu ji najít. 

 
Nechával Mě déle, než (sic) jsem cítila, že bych mohla vydržet v 
extrémních situacích, i když jsem se ho tam snažila přijmout, jako by to byl 
nějaký bizarní a láskyplný experiment týkající se mých hranic a toho, jak 
jsou pro něj vždycky omezující; doslova mě chytal zpátky z toho, co mi 
připadalo jako okraj záhuby, za jakým účelem, to jsem nedokázal pochopit, 
tím, že obracel Mé pocity způsobem, kterému jsem nikdy nemohl věřit jako 
uzdravení nebo jako záchraně, protože mě přiváděl do dalšího 
nepříjemného extrému, který by mě přiváděl do stejného zoufalství, až se 
zdálo, že jeho účelem nebo potěšením musí být mučit mě tím, že na mě 
tlačí, mlátí a boří všechny Mé limity, jako bych byl souzený a odsouzený 
zločinec za to, že vůbec nějaké mám. 

 
"Potěšení?" Najednou řekl. "Nemám z toho žádné potěšení. Copak nevidíš, 
jak jsem na tom mizerně, má drahá? Proč nikdy necítíš Mé utrpení? Ty 



brání mému úsilí učit Tě, dokud mě nedoženeš do těchto krajností. Tím je 
to ještě těžší, Má drahá, a musím kvůli tomu zacházet do ještě větších 
extrémů." 

 
Stal se pak velkým hadem, který se kolem Mne obtočil, vytlačil ze Mne můj 
odpor, zhypnotizoval Mne, mučil Mne pocity svého rozeklaného jazyka, 
když Mne opakovaně kousal, naplnil Mne jedem nenávisti z jeho pohledu a 
pak Mne nechal trpět následky bez jakékoliv pomoci, soucitu nebo 
slitování. 

 
Vždycky měl Luciferův hlas tón, který mi dával najevo, že mými limity 
jsou neodpustitelné nedostatky z mé strany, můj vlastní nedostatek 
otevřenosti, mé soudy, můj nedostatek přijetí všeho, můj nedostatek přijetí 
toho, co chtěl, mé odmítnutí přijmout, otevřít se, přijmout, můj problém, mé 
odmítnutí přijmout ho. 

 
Když se zdálo, že ho běsnění přestává zajímat, přecházel do jiného extrému, 
někdy plakal v bizarních scénách, které se zdály neskutečné nebo groteskně 
surrealistické, prosil mě za odpuštění, říkal, že je můj milenec a že ho 
nepřijmu. V pozadí jsem slyšela, jak se mu jeho příšery vysmívají, ale 
nedokázala jsem říct, jestli se mu vysmívají, nebo na jeho projevy emocí 
reagují, jako by to byl jeho další trik, nebo jestli se Mi vysmívají za to, že 
Mé srdce má další chvilkový výkyv naděje, že by se Lucifer mohl nějak 
vzpamatovat, nebo za to, že jsem v Mém srdci našla kousek místa pro 
soucit s jeho těžkou situací. 

 
"Nevíš, čím budu v příštím okamžiku," říkával Lucifer, ale když jsem se 
snažil na to reagovat a otevřít se, abych ho přijal, ukázal mi jen změnu 
formy, která ve mně vyvolávala pocit, že jsem podveden, protože jsem se 
cítil stejně; proti tomu, abych měl nějaký život tak, jak mi to bylo příjemné. 

 
Nevěděl jsem, co se tam vlastně děje, ale na tom nezáleželo. Tyto scény 
nikdy netrvaly dlouho, než se Lucifer opět vrátil ke svému drsnému já a 
nedával najevo, že by si vzpomněl i na tu druhou stránku, kterou mi ukázal. 
Bála jsem se Lucifera a nenáviděla ho daleko víc než cokoli jiného, co jsem 
k němu cítila, takže pro Mě bylo téměř úlevou, že na tyto scény zřejmě 
zapomněl. 



Mé srdce patřilo jinému. Otec projevu byl tím, po kom jsem zde toužila, ale 
vzdala jsem se ho. Na záchranu už bylo pozdě. Byla jsem příliš daleko, i 
když jsem stále měla malé záchvaty touhy po záchraně, v nichž jsem si 
občas myslela, že je tu někdo pro mě. Ale právě když Mé srdce začalo 
poskakovat, ukázalo se, že místo něj je tam Lucifer a buď se vydával za 
někoho, koho jsem chtěla, aby Mě zachránil, nebo jsem měla halucinace o 
Jeho přítomnosti. 

 
Ve vzteku mi stále dokola vtloukal do hlavy, že... 

 
Že mě nezachrání a že mě nezachrání, křičel na mě, že si za to můžu sama, 
že mě bije, protože je to můj druh, a že mě jen obelstil, aby mi ukázal, že 
mu nedávám své srdce, a že je třeba lsti, aby ze mě dostal pravdu, a i tehdy 
jsem vždycky lhala. 

 
Stále dokola opakoval, zatímco do něj bušil, že Bůh a Otec 

 
Manifestace mě odmítla a našla si jiné partnery, každý ve své vlastní říši, a 
já jsem nějak viděl obrazy, jako by mi Lucifer mohl ukazovat filmy toho, co 
chtěl, abych viděl. Viděl bych Boha na nebesích s anděly a Otce 
Manifestace na Zemi s mnoha dalšími duchy, kteří by zaujali Mé místo. 
Nevěděl jsem, jestli je to pravda, nebo ne, ale nechtěl jsem, aby to byla 
pravda. 

 
"Nedokážeš přijmout realitu!" Lucifer na mě křičel. "Proč nemůžeš 
přijmout realitu? Jsi můj druh a patříš do mé říše." 

 
Měla jsem pocit, že jsem nucena stát se jeho partnerkou, aniž bych měla 
možnost volby nebo do toho mluvit. Strašně mě poškozoval a já se teď bála, 
že si nějak myslí, že ze mě dělá groteskní a bizarní obraz toho, jaká by 
podle něj měla být jeho družka. 

 
Ležela jsem tam, potlučená, probodnutá, zmuchlaná a zlomená; moje 
postava groteskně upravená jeho takzvanými vylepšeními, sotva při vědomí 
a v jakékoliv poloze, do které mě postavil, jsem v nejlepším případě tupě 
poslouchala, jak mluví, přednáší a křičí, jako by si mého osudu ani nevšiml, 
dokonce se krutě smál. 



zatímco mé nejhlubší sny a přání se tříštily a mé srdce se rozpadalo na víc 
kousků, než jsem si myslela, že je možné, aby se mé už tak zlomené srdce 
rozpadlo. Cítila jsem, jak jeho kousky padají ven a dolů ještě dál, než jsem 
už byla, a nemohla jsem udělat nic, abych to zastavila. Jak jsem v tom mohl 
udržet své srdce pohromadě nebo ho dokonce požádat, aby se o to 
pokusilo? Velmi jsem se o Své srdce bála. Co mohlo být ještě níž, než jsem 
už byl? 

 
"Smrt," řeklo Srdce. Srdce se mi pod tíhou smutku zlomilo ještě víc. 

 
"Je to tvoje vina, za všechno si můžeš sám," křičely Luciferovy příšery stále 
dokola. I když už jsem se na jejich slova nedokázala pořádně soustředit, 
jejich odporné zvuky do mě stále pronikaly, jako bych už neměla kůži. 

 
Zdálo se, že Lucifer si nikdy nevšiml bodu rovnováhy, který jsem chtěl, ani 
se o něj nezajímal; nebo možná ano, protože ho překračoval způsobem, 
který mi začal připadat záměrný. Nenáviděl mě, to bylo jasné, ale stále 
dokola mi opakoval, že mě miluje, a to způsobem, který ve mně vyvolával 
pocit odporu ze samotného slova. A způsoby, jimiž lásku líčil jako hloupou, 
sentimentální, nudnou, hloupou, falešnou, neupřímnou a srdcervoucí, 
dokonce manipulativní a krutou, jsem cítila hluboký stud a strach, že jsem 
to všechno sama, abych si myslela, že pocity lásky jsou žádoucí nebo 
dokonce skutečné. 

 
Dělal si legraci z mých pokusů jít k Bohu a líčil Boží odmítnutí tak, že mé 
pokusy vypadaly směšně. V jeho podání jsem byl slepý blázen, který si dělá 
iluze o své velikosti a o svém správném místě. 

 
Také satirizoval mou lásku k druhým a dával mi jejich obrazy, které mě 
nutily přemýšlet, jestli vůbec někdy nějaká láska existovala. Bála jsem se, 
že jsem nerozvážná, nudná, hloupá, sentimentální, hloupá, mdlá, plavá, 
odtržená od reality snílek, jak o mně říkal; neupřímná, manipulativní, 
srdcervoucí a dokonce krutá, přesně jak říkal. 

 
Tam, kde jsem si myslela, že láska je záměr a že naše problémy jsou 
břečka, která musí ustoupit lásce a urovnat se, mi dal pocítit, že břečka, 
kterou mi hází do tváře, je břečka, kterou mi hází do tváře. 



realita, byla vším, co skutečně existovalo, a byla mnohem větší než mé 
malé iluze o lásce a mnohem větší, než si můj malý snový svět kdy všiml, 
dokud mě nepřinutil se na něj podívat tím, že mě do něj strčil. Bylo to, jako 
by dokázal obrátit Můj úhel pohledu, a když to udělal a donutil Mě vidět 
"realitu", jak ji nazval, zdála se být mnohem větší, dokonce i než Bůh, a 
strašnější než cokoli, co jsem kdy a kdekoli chtěl vidět. A když mě převrátil 
a přiměl mě vidět ji ze svého úhlu pohledu, vypadala tak ohromně obrovská 
a strašná, že jsem se bál, že by to mohla být pravda a že měl pravdu a že 
jsem se odmítal dívat na realitu přesně tak, jak říkal on. Začal jsem se děsit, 
že lpím na snech, které nejsou skutečné, neexistují a nemohou být skutečné, 
a že jedinou nadějí na přežití je pustit je z hlavy. Jaké by to bylo přežití bez 
nadějí a snů, jsem si nedokázal představit. Děsil mě ten pocit bez lásky. 

 
Když mě takto překlopil do svého úhlu pohledu, vypadalo to, že Stvoření je 
takové, jak říkal, a že jen naivka si mohl myslet něco jiného. Když jsem 
nechtěl věřit, že je všechno takhle bez lásky a strašné, Lucifer se mi 
vysmíval a říkal mi, že mám takovou naivitu, která se nepoučí z pozorování 
ani ze zkušenosti, a že to znamená, že budu navždy jeho obětí. 

 
"Skutečnost je taková, že je to svět, kde pes žere psa," říkal mi Lucifer 
pořád dokola. Trval na tom, že mé pocity přítomnosti Lásky jsou jen 
načechrané obláčky, které Bůh umístil na vrchol, aby neviděl, že nestvořil 
to, co stvořit chtěl, protože není skutečným Bohem. 

 
"Kdykoli budu chtít, mohu Ti strhnout masku a ukázat, co se pod ní 
skutečně skrývá. Já jsem ten, kdo rozumí skutečnosti. Já jsem ten, kdo ví, 
jak vznikla. Já jsem ten, kdo má být Bohem. Tvůj Bůh je přetvářka, 
podvodník, falešný a předstírající, který nemá žádnou skutečnou moc. Byl 
to jen váš hloupý sen. Pokud má moc a miluje Tě, jak říkáš, kde tedy je? 
Proč Tě nezachrání?" "Ne," odpověděl jsem. Lucifer vykládal, zatímco se 
rozkračoval nahoru a dolů. 

 
Snažil jsem se na to nijak nereagovat. Ztuhl jsem v bolesti, hrůze a děsu 
jako ochrnutý člověk, jehož osudem je, že nemá úniku. Bylo to jen to, co 
jsem nedokázal udržet v sobě, zatlačit dolů nebo jinak 



ovládání, s nímž zde Lucifer pracoval, ale i za to mě strašlivě potrestal, aniž 
by bylo jasné, zda to bylo proto, že jsem reagoval, nebo nereagoval. Ať už 
jsem měl jakoukoli reakci, nebyla to správná reakce. Byl to Můj odpor, Můj 
nedostatek víry nebo Moje falešné podřízení se. On byl útočnou, bijící 
vlnou; já nešťastnou obětí, jejíž odporný pocit v žaludku Lucifer tlačil do 
nezastavitelného zvracení a zároveň mě trestal za to, že jsem ho svými 
zvratky odpuzovala. 

 
Kromě toho, že mě Lucifer vystavoval strašlivým extrémům horka a 
chladu, vysušoval mě a topil mě strašlivě bezcitnými způsoby, mučil také 
mou touhu po pohybu tím, že jí nedovolil žádnou spontánnost ani pohodlí. 
Nikdy nedal najevo, že si všiml, jak Mě to mučí, a tvrdil, že se naučil, jak 
uspokojovat Mé potřeby, když pozoroval, jak se obracím. 

 
Po utrpení, které mi Lucifer připravil, bych se nejraději stočil do klubíčka, 
stáhl se do sebe a utěšoval se. Pak by mě tam Lucifer uvěznil a nemohl 
bych se rozvinout. Poté, co bych byl uvězněn tak dlouho, že bych se 
zhroutil a prosil o úlevu, nechal by Mě ještě dlouho. Kdybych dostatečně 
prosila, přišel by, jako by Mi chtěl udělit velký dar milosrdenství, a já bych 
si vytrpěla hrůzu, o kterou jsem prosila, když by nechal svá monstra 
roztáhnout Mé tělo trhavě rychle do přetažené druhé krajnosti. 

 
"Vidíš, jak rychle plním Tvé potřeby?" říkal, jako by si žádného problému 
nevšiml. 

 
Ani z této pozice jsem nemohl získat úlevu, byl jsem v ní uvězněn, dokud 
jsem znovu nemusel prosit o úlevu a znovu být potrestán za to, že jsem 
nikdy nebyl uspokojen, a pak se to znovu obrátilo. 

 
"Tohle jsi přece chtěla, viď, má drahá? Prosila jsi o to, že ano, má drahá." 

 
Zůstával jsem tam, dokud jsem ho neprosil, aby mě zabil, ale on to neudělal 
a já nevěděl proč. 

 
"Musíš v tom žít. Sám jsi mi to řekl," řekl. 



 

Myslel jsem si, že mě bude mučit, dokud ode mě nezíská naprostou 
podřízenost, neboli vyrovnání, jak tomu říkal; vyrovnání, které z jeho 
strany nevyžadovalo žádnou změnu nebo vývoj. 

 
Žil jsem v hrůze z toho, že mě chce zničit, a z taktiky stlačování a výbuchů, 
kterou na mě používal, bál jsem se jejich úspěchu, ale i opaku, jejich 
neúspěchu, a v hrůze, které jsem z nějakého nerozumného důvodu 
nedokázal čelit a pochopit ji, jsem byl příliš vyděšený, než abych čelil jedné 
z těchto skutečností: životu nebo smrti. 

 
Jestli Lucifer něco miloval, pak zřejmě toto místo ve Mně a mučil Mě tam, 
jak jen mohl, přičemž říkal, že Mě nemusí zabíjet, že se zabíjím sám. 

 
Cítil jsem, že neexistuje způsob, jak ho potěšit, uklidnit nebo zastavit, ale 
přesto jsem cítil, že to musím zkusit. Bolest z tohoto mučení byla 
nesnesitelná a já potřebovala, aby přestala, ale nepřestala. Pokračovalo to 
jako [sic!] tak neosobně, že nezáleželo na tom, co cítím. 

 
Útěk z místa, kde mě věznil a mučil, byl nemožný. Už jsem to poznal na 
vlastní kůži, když si se Mnou Lucifer pohrával tak, že se zdálo, že unikám. 
Někdy Mě proháněl, jako by to byl lov, já byla kořist a on lovec, který si to 
náramně užíval. Uháněl Mě až do roztržení srdce, než se na Mě vrhl nebo 
mě nechal chytit svými příšerami a přivést k sobě. Někdy po cestě požírali 
části Mne a předávali mu Mě jako roztrhanou mrtvolu. 

 
Lucifer se na Mně také podílel, ale jen jako na předkrmu; pak Mi dal trochu 
času na obnovu, zatímco se mu líhla nová inspirace. 

 
Někdy mě na dlouhou dobu opustil a vypadalo to, jako by mě ani 
nesledoval. Při těchto scénách Mi často vyletěly nohy a chodidla zpod 
nohou, tak moc se bály, že není úniku. 

 
Pokaždé, když to udělal, trvalo mi delší dobu, než jsem uvěřila, že mě snad 
opravdu opustil, než jsem začala přemýšlet o tom, že se odplížím pryč; 
vyděšeně jsem se bála. 



zkusit, ale ještě víc se bál zůstat a musel se plazit kvůli svým zlomeným a 
vyděšeným nohám. Ale Lucifer mě pozoroval. 

 
Ztratil jsem se v temných labyrintech. Nevěděla jsem, co to vlastně je, 
protože jsem nemohla najít cestu a ani vidět, a stejně jako v nočních můrách 
jsem nemohla nikam utéct a dostat se. 

 
Každý průchod ven, o kterém jsem si myslel, že jsem ho našel, byl náhle 
zablokován Luciferem nebo jednou z jeho příšer, která se náhle objevila v 
příšerném světle, děsila mě a křičela na mě, když mi srdce skočilo do úst, že 
jsem se nic nenaučil, a pak se na mě vrhla s drápy, páchnoucím dechem a 
dravým vzrušením. 

 
Byl jsem myší a třesoucím se králíkem, Luciferem, vznášejícím se dravým 
ptákem, a slídivým, rychle se pohybujícím hadem. Já jsem byl nešťastná 
antilopa nebo zebra, on vysmátá hyena, lev nebo smečka divokých psů. Já 
jsem byl vším, co trpí a umírá; on vším, co bezstarostně loví. Ano, já jsem 
byl vším, co bylo kořistí, a on, každý dravec, dokud jsem nevěděl, jakou 
podobu to na sebe vezme. 

 
Lucifer tak mistrně měnil podobu, dokonce mě obelstil zdánlivou 
přívětivostí, které jsem v touze po ní znovu a znovu podléhal, jen aby ji 
náhle obrátil a znovu mě lovil, až jsem nevěděl, jaké podobě mohu věřit, 
pokud vůbec nějaké, a dokonce ani to, jaké pocity mě mohou přesně vést. 
Často jsem měla pocit, že mě prohání změnami podoby rychleji, než je 
dokážu zvládnout, a často jsem měla pocit, že jsem v nich zůstala uvězněná 
a nedokážu ze sebe dostat všechno zpět. 

 
Někdy toho na mě bylo moc a já jsem se zhroutil dřív, než se se mnou 
dostatečně pobavili. Lucifer a jeho příšery Mě pak krutě chytali a oživovali, 
chrstali Mi vodu do obličeje, nebo dokonce celé Moje tělo ponořovali, jak 
dlouho jsem nevěděl, než jsem to vůbec ucítil; někdy Mě utopili, aniž bych 
si toho všiml, a pak našli nějaký způsob, jak Mě znovu a znovu oživovat do 
té hrůzy. 

 
Někdy se na mě Luciferovy příšery vrhly, olizovaly mě a slintaly, až se 
zdálo, že mě sežerou, pokud je Lucifer nezavolá. 



vypnuto. Cítili se svobodně, když mohli chrčet, sténat, vrčet, vrčet, výt, 
vřískat, říhat, zvracet a prdět, kálit a močit a neustále žvanit, zatímco já 
jsem pro ně nikdy nebyl dost tichý, nikdy jsem dost dobře neposlouchal, co 
říkají, a nikdy jsem nebyl dost jemný na to, abych je neodpuzoval. Byl jsem 
odpudivý, dávali mi to jasně najevo, a to ve všech ohledech, v nichž bylo 
možné být odpudivý. 

 
Tloukli do mě, cpali a bodali věci, které mě bolely, a vršili, lili, vylévali a 
mazali na mě příšerné věci, ze kterých jsem se dávil, a říkali mi, že jsou to 
jen části mého těla, aby mi ukázali, jak jsem odpudivý. Pak na Mne kdákaly 
v jakési odporné radosti, kterou jsem nesdílel, slintaly, slintaly, mlaskaly, 
loudily, sály a hltaly Mne, jako by právě přidaly koření k jídlu, a později, 
když jsem se dostatečně vyděsil jejich rostoucího hladu, to všechno dělaly 
znovu. 

 
Byl jsem tak zmatený, že už jsem nevěděl, co má smysl a co jen nahrává 
mým mučitelům. Jediné, co jsem cítil s jistotou, bylo, že jsem nenáviděl 
svou zkušenost a chtěl jsem z toho ven. 

 
"Největší smůla, že jsi tak zmatený, že nevíš, jakým směrem se vydat, ani 
abys zachránil sám sebe," řekl Lucifer, "když jsem to já, komu na tobě 
záleží natolik, že je tu s tebou a snaží se tě poučit. Jaká škoda pro Tebe, že 
se učíš tak pomalu, a pro mě také, má drahá, protože mě rozčiluje, že to 
ještě nevíš." Sarkasmus byl jeho vynálezem spolu se zákeřným smíchem. 

 
Už jsem nedokázal udržet hlavu nahoře, visel jsem s ní dolů, potlučený a 
poškozený, pokud jsem se vůbec směl posadit. Lucifer mě tehdy donutil 
hlavu vzpřímit. Ani já jsem už neměl žádný vzhled inteligence. Byl jsem 
groteskní, což se Mi vůbec nelíbilo. Někdy jsem si připadala jako potlučená 
mrtvola v časosběrném filmu, jak se na Můj obličej překrývaly tváře jedna 
přes druhou v horečné snaze najít tvář, kterou by Lucifer už netrestal. 
Lucifer říkal, že jsem nepoctivý v tom, kým jsem, a měním se, abych získal 
přízeň, místo abych byl někým, kdo si ji zaslouží. 

 
Často jsem se cítil prázdný a prázdný, jako bych byl mrtvý. Jestli ve mně 
zůstalo něco, co by se odvážilo cítit něco lepšího, než je příšerný odraz, 
který mi dával Lucifer, už jsem to nechtěla, protože Lucifer 



by toto místo našel a shledal by, že je to něco za trest. Dozvěděl jsem se, že 
bych k sobě neměl chovat vůbec žádné city. 

 
To mě činilo nešťastným, ale i to podněcovalo Lucifera k zuřivé nenávisti, 
jako by i v Mé bídě musel být nejnešťastnější, tvrdil, že je nesmírně 
frustrovaný a nešťastný, mnohem víc než Já, přestože se mi zdál být zřejmý 
opak. 

 
Znovu a znovu mě napadal, že ho nepřijímám, že nikdy není spokojený a že 
nic z toho, co kdy udělal, nebylo dost dobré, což znamenalo, že jsem říkal, 
že není dost dobrý nebo že pro mě není dost dobrý. Nezáleželo na tom, že 
jsem se těchto hádek neúčastnila; stejně je se Mnou vedl, a pokud jsem 
někdy pocítila touhu reagovat, odrazil ji, vrhl ji na Mě zlomyslně zpět a řekl 
Mi: "Ty to nevíš! 

 
Ty nejsi ten, kdo zná odpovědi." 

 
Byl jsem ztracen v temnotě a bolesti a nevěděl jsem, co s tím. 

 
Někdy, když jsem měla chuť to vzdát, jsem nevědomky propadala svým 
ohromně hrozným pocitům na jiná místa a do jiných okamžiků. Někdy jsem 
měl sny nebo vize, které vypadaly jako Mé dávné a dlouho uchovávané 
původní obrazy Země, v nichž byly věci takové, jaké jsem je chtěl mít. Otec 
manifestace by tam byl a já se s ním cítil šťastný a zdálo se, že i on je se 
mnou spokojený. Kolem Nás tančili víly a elfové a zdálo se, že jsou také 
velmi šťastní. Někdy jsem dokonce cítila vůni vzduchu, ale nemohla jsem 
tam zůstat dlouho. Do těchto obrazů by se vloudily strašlivé zvuky a já 
bych se jich lekla, byla bych z nich vytrhávána, trhána, škubána a mlácena 
drsným návratem k Luciferovým mukám. 

 
Někdy se obrazů zmocnili i jiní, kteří se o ně nestarali tak jako já, a to mě 
velmi trápilo, chtěla jsem se probudit na jiném místě a nenáviděla jsem se, 
že to nejde. Všechno bylo obráceně. Nemohl jsem se probudit z noční můry 
a sen, do kterého jsem se chtěl probudit, jsem nemohl dosáhnout. 



Jindy jsem si zase myslel, že má Lucifer pravdu a že ani tam nebudu 
spokojený, protože se mi nelíbilo, jak se ostatní duchové chovají. V těch 
chvílích mě z obrazů vyvedly ostré výkřiky: "Nikdo Tě tam nechce. Proto 
Tě nikdo nehledá. Nikdo už Tě nechce slyšet, jak jim říkáš, co mají dělat!" 
A tak jsem se na to podíval. 

 
Bylo děsivě dezorientující slyšet ty hlasy, které se vtíraly do míst mých snů 
a vtahovaly mě zpět do drsné a pusté pekelné pustiny, a zároveň tvrdily, že 
jsou uvnitř mé hlavy a že jsou to jen mé vlastní hlasy. Moje ztráta rozumu 
Mi zde nedovolila přijít na to, co se děje. Stal jsem se obětí stejně, jako se 
mentálně retardovaní lidé stali obětí surovců, kteří je uvěznili pro své 
zvrácené účely a potěšení, pocházející převážně ze sexuálního, duševního, 
citového a fyzického mučení. Oni jsou mnou a já jsem na tomto místě jimi. 

 
Mezitím se i mé dobré obrazy staly mučením, protože jsem v nich 
nedokázal zůstat, jen jsem po nich toužil v idealizované, srdcervoucí 
nostalgii, dokonce ani bez kritických hlasů, které mi říkaly, jak jsem 
nehodný, abych si dopřál byť jen chvilkovou úlevu v podobě prchavého snu 
nebo vize. 

 
"Vždycky je to lepší někde jinde, viď, má drahá," pronesl Lucifer svým 
jízlivým hlasem, který se tak rychle dokázal změnit v zákeřný. "Ale když jsi 
tam byl, tak sis to nemyslel. Pak sis stěžovala a křičela a zničila jsi to místo, 
a za to musíš být potrestána!" 

 
Nechtěla jsem si dovolit mu odpovědět, ale moje tělo se začalo 
nekontrolovatelně třást. Pot ze mě lil jako déšť, ale cítila jsem se ledově 
chladná. Lucifer Mě za to strašlivě zostudil a znovu Mi říkal, jak jsem 
odporná a odpudivá a jak se neumím ovládat a nemám ani dost odvahy čelit 
následkům svých činů. 

 
"Mohlo to pro Tebe být mnohem horší, mnohem horší." Jeho tón mi dával 
najevo, že mě hodlá dovést k tomu, aby mi ukázal, o kolik horší by to 
mohlo být. 

 
Nenáviděla jsem se za to, že jsem se nedokázala ovládnout natolik, abych 
Luciferovi nedala najevo, co cítím. Nechtěla jsem, aby věděl, že mi záleží 
na tom, jestli přežiju, nebo ne. 



a nenáviděl jsem se za to, že mi záleží na životě, protože jsem chtěl zemřít, 
abych se zbavil své bolesti. 

 
Lucifer na mě znovu a znovu křičel, že nemám odvahu žít ani zemřít a že 
ani jedno nedokážu udělat správně. 

 
"Podívej se na sebe! Tvrdíš, že takhle nemůžeš žít, ale neumíráš. Co si s 
Tebou mám počít?" 

 
Lucifer mě v rozčilení popadl a začal mě táhnout za hlavu, přičemž mé 
znetvořené tělo se zmítalo za mnou. Nevěděl jsem, kam mě vede. Neviděl 
jsem nic než své vlastní obrazy hrůzy z toho, co se bude dít dál. 

 
Zřejmě mě vytáhl na okraj pekla a vytrhl mě. Nohy se pode Mnou nechtěly 
postavit. Křičel na Mě a kopal do Mě, dokud jsem nebyl v poloze, kterou 
chtěl. Přikázal Mi, abych otevřel oči, ale já jsem to nedokázal. Byly oteklé a 
zalepené, jinak jsem už neviděl. Už jsem se obával, že nevydržím vidět to, 
co po Mně chtěl, a že palčivá bolest Luciferova světla Mi znemožní oči dál 
otevírat. Začal do Mě bušit a přikazovat Mi, abych se díval. 

 
Když jsem stále nemohl, přikázal mi otevřít oči. Myslel jsem si, že jsem už 
dávno ztratil schopnost takto vidět, ale když jsem zamrkal a zavrávoral, 
když jsem uviděl jeho světlo, nařídil mi odříznout víčka. Trvalo dlouho, než 
jsem pak mohl vidět, během něhož byly Mé oči mučeny do místa 
otevřeného sucha, které nemohlo plakat ani krvácet, aby mi bránilo ve 
výhledu. 

 
Když se Lucifer přesvědčil, že teď už musím vidět, zlostně mi vytáhl hlavu 
do polohy, kterou chtěl, a přikázal mi, abych se podíval. Zatímco čekal, 
křičel na Mě rozkazy a kritiku, přičemž ho v pozadí napodobovaly jeho 
příšery. Snažil jsem se mu vyhovět, ale jeho oslepující světlo Mi 
znemožňovalo vidět, co Mi přikazuje, dokud se hrozivě nepostavil za Mne, 
jako by se mi chystal vrazit obličej. 



Pak jsem ve vesmíru uviděl malý světelný bod. Myslel jsem si, že je to jen 
jedna z mých vlastních chvějících se slz padajících do tmy. 

 
"To je Země," zasyčel mi Lucifer do ucha jako had připravený zaútočit. 
Ucukla jsem a cítila, jak mi po páteři běhá hrůza z toho, co má v plánu dál. 

 
"To je Země, že?" křičel naléhavě. 

 
Zmocnila se mě další hrůza, o které by možná ani nevěděl, kdybych se 
hrůzou neodvrátila. "Stejně bych Tě donutil mi to říct," zasyčel. Cítila jsem, 
jak mě na zátylku krutě lechtá jedovatý rozeklaný jazyk. Cítil jsem děsivou 
hrozbu bezprostřední smrti. 

 
"Země je moje," zasyčel, "celá moje. Až s Tebou skončím, půjdu tam." 

 
Tehdy jsem pochopil, že vidím Zemi, a srdce mi poskočilo. Viděl jsem ji, 
jak se třpytí jako kapka vody v temné pustině vesmíru a chvěje se jako 
zrající ovoce, které se chystá utrhnout; pouhé sousto, chvilkový doušek pro 
Luciferův nenasytný apetit. Zbytky mého srdce mi znovu vyskočily do krku 
hrůzou z toho, co se stane se Zemí a všemi duchy na ní. 

 
Znovu jsem se ponořil do svého vnitřního vidění, přemožený svým 
zoufalstvím. Co se teď stane? Chystal se mě Lucifer odvléct na Zemi a 
donutit mě, abych mu vydal všechno, co tam bylo? Nebo se mě chystal teď 
dorazit a jít na Zemi, aby tam zpustošil všechny bez přítomnosti Matky, 
která by jim nabídla lásku nebo milosrdenství i po jejich smrti? 

 
Nemohla jsem vystát žádnou z možností, které se mi tam naskýtaly, a přála 
jsem si zemřít dávno předtím, než mi něco z toho ukázal nebo řekl, ale 
věděla jsem, že to nedokážu ze stejných důvodů, z jakých jsem to chtěla 
udělat. Nemohla jsem snést, že bych mu obětovala své děti tak, jak jsem to 
udělala já, bez ohledu na to, co jsem si o nich myslela jindy. Jak získal 
takovou moc? Kde byl 



 

Bůh? Kde byl Otec projevu? Měla jejich láska nějakou moc nebo byla 
někdy skutečná? Zdálo se, že jsou tak vzdálení a nekontaktní. 

 
Možná už ani neexistují, a pokud ano, možná je jim to opravdu jedno tak, 
jak Lucifer říká. 

 
Nevěděla jsem, jestli jsem někdy v sobě cítila opravdovou lásku. Hrůza 
mnou projela tak hluboko, že jsem se na místě rozpůlil a už jsem se 
nedokázal udržet pohromadě. Emoce ze Mne začaly vytékat jako ohnivé 
řeky tekoucí v krvi, úzkosti a slzách. Už jsem to nemohl vydržet. Už jsem 
to prostě nemohl vydržet. Jak moc může puknout srdce nad tím, čím mohlo 
být Stvoření, a co se s ním teď mělo stát? Proč by to nemohla být láska a 
všichni malí duchové si šťastně hrát po boku svých Rodičů? Nepřítomnost 
láskyplné náruče Otce mě tehdy pronásledovala stejně jako od počátku 
věků a na žádném místě, které jsem mohl najít, stále nebyla útěcha pro mou 
bolest. 

 
Chtěl jsem zemřít a dostat se z toho strašlivého mučícího místa, kde jsem se 
nacházel, ale teď jsem měl znovu ten strašlivý pocit, že musím nějak žít a 
najít způsob, jak ochránit a zachránit své děti; říkám strašlivý pocit, protože 
jsem neměl pocit, že mám vlastně moc, abych to mohl udělat. Třásla jsem 
se, jako by ze Mne nezbyly nic než drobné kousky, a lil se ze mě pot, jako 
by už nebylo možné v sobě nic udržet. 

 
Pohybovaly se tu věci, které se v hlubinách pekla pohybovat nemohly, ale 
ani to se mi nelíbilo. Děsivým způsobem jsem se rozpadal a Lucifer 
chladnokrevně vysával Mou esenci v čele hodovního stolu, zatímco jeho 
příšery řádily v dalším vražedně konkurenčním, sexuálním krmném 
šílenství, kdy se navzájem mlátily, bodaly, strkaly a šlapaly po sobě ve 
snaze získat místo u stolu nebo se dostat ke krmítku, aby se nakrmily Mými 
ostatky. Hltali všechno, co ze Mne vytékalo, a já jsem byl bezmocný a 
nemohl jsem dělat nic jiného, než ležet a cítit, jak vykrvácím a jsem 
požírán. 

 
Když jejich sexuální vzrušení dosáhlo vrcholu, Lucifer mi chladně oznámil, 
že když už přece jen nechci na Zemi, a že když už jsem na Zemi... 



objevilo, že jsem ho tam nechtěl vzít jako svého kamaráda, muselo to být 
proto, že jsem vždycky říkal, že mi nikdy nestačil. 

 
Teď mi chtěl ukázat, jak moc jsem se mýlil. Začal do Mne bušit a zasypávat 
Mne velkými tvrdými věcmi do hlubin pekla, sexuálně je do Mne strkal, 
strkal do všech Mých otvorů najednou, nebo spíš do toho, co z nich zbylo. 
Zdálo se, že velké, ostré, tvrdé falusy se na Mě opět valí ze všech stran, 
strkají do Mě a dělají otvory všude tam, kde žádné nejsou k dispozici. Po 
celou dobu křičící hlasy zuřivě opakovaly stále dokola: "Stačí to? Stačí to?" 

 
Vířil jsem ve ztrátě sebe sama do naprosté hrůzy, když jsem cítil, jak kolem 
mě divoce víří v šíleném tanci svého vlastního druhu extáze. Zatímco jsem 
se hrůzou přestávala ovládat, Lucifer na Mně sjížděl dolů, přirážel a tlačil 
se mi do úst svou dávivě obrovskou přítomností penisu. 

 
Způsobil, že jsem vyzvracela víc, než jsem si myslela, že by ve mně ještě 
mohlo zůstat, a dál přirážel a přirážel hlouběji a hlouběji, přiváděl mě do 
dusivé smrti, kdy jsem se nemohla nadechnout a dusila jsem se zvratky, 
které se dostávaly nahoru a musely se zase vrátit dolů. Můj žaludek 
propadal divokým křečím hrůzy o své přežití, zatímco jsem cítila, jak se 
příšery derou a bojují, aby vysály zvratky a kapénky. Lucifer na mě křičel, 
že se mi to líbí. Podívej se, jak jsem měla orgasmus! Tohle jsem přece 
celou dobu chtěla! A pak se překlopil do vzteku, který na Mě křičel, ať mu 
řeknu, že už toho bylo dost, křičel na Mě, že neodpovídám, a dával Mi 
najevo, že jakákoli odpověď by přinesla jen víc téhož. 

 
Když jsem tam ztratila vědomí, začal z druhého konce, strkal do mě svůj 
velký, tvrdý falus, bušil a přirážel až k mému srdci a ještě dál, bušil a lámal 
mi pánev a páteř na prach, jak do mě bušil svým stiskem, přírazy a 
vztekem. 

 
"Stačí to? Stačí to?" vrčel na mě čím dál hlasitěji, jak přirážel čím dál 
zuřivěji. A pak: "Tohle přece chceš, ne?" 



stále dokola a křičela stále zuřivěji, jak se jeho přírazy zrychlovaly a 
zrychlovaly. 

 
Byl jsem sotva při vědomí, přesto jsem cítil bolest pokaždé, když mě udeřil. 
Už jsem to nemohla vydržet. Už jsem to prostě nemohla vydržet. 
Vyčerpáním z boje s kompresí, z boje s ním a jeho monstry a z boje o svůj 
život jsem se tam zhroutila v impozantní hrůze a třásla se v orgasmech ze 
ztráty schopnosti cokoli dál zadržet; dokonce ani poslední esenci života, 
která ze mě vytekla do Lucifera. Umírala jsem s dojmem, že přesně tohle 
Bůh chce; úpírsky sexuální vykrmování až do smrti na Matce v pekle. 

 
Když jsem nakonec padl bez života v Luciferově sevření, řekl jen, že 
musím být konečně spokojený, protože jsem konečně dostal, co jsem chtěl, 
a odhodil mě. Ve chvíli, kdy to udělal, se na Mě vrhly jeho příšery se svou 
neukojitelnou, pudovou touhou pozřít poslední zbytky Mých těl a užívat si 
své hnusné sexuální radovánky v jakémkoli otvoru, který ještě mohly najít 
nebo udělat v tom, co ze Mě zbylo. nebylo ze Mě už nic živého, tím jsem si 
byl jistý, ale přesto ke Mně stále promlouvalo něco, co znělo jako Můj 
vlastní hlas, který říkal, že se musím ještě pokusit zachránit, bez ohledu na 
to, jak nemožně to vypadalo. Nenáviděl jsem ten hlas. Proč mě prostě 
nenechal vzdát se a zemřít? Tehdy jsem hořce vykřikl, ať už to bylo z 
jakéhokoli místa, a řekl jsem mu, že jestli chce, abych se zachránil, tak ať 
raději najde cestu. Poprvé jsem tehdy kontaktoval vztek, a to ani ne na 
Lucifera, na sebe, nebo na jakoukoli část sebe sama, která Mi nechtěla dát 
pokoj. Kde byl vztek po celou tu dobu a kde byla jeho obrovská síla a moc, 
když jsem ji potřeboval, když jsem ji mohl použít a když nebylo pozdě? 

 
Teď jsem se v žádném případě nehodlal zachránit. Už nebylo co 
zachraňovat, řekl jsem si. Řeklo mi to, abych se znovu podíval, že jsem 
malý kousek světla vznášející se poblíž Mé mrtvé podoby a že bych měl 
raději odtamtud zmizet, než to uvidí Lucifer. Podíval jsem se na Mou 
neživou podobu, která tam tehdy ležela; na potlučené, zlomené, zbité, 
spálené, pokroucené, zkrvavené, oteklé, rozsekané, rozervané, roztrhané, 
rozčtvrcené, vykuchané a stažené z kůže tělo, které stále ještě rvaly, 
přebíjely a požíraly příšery, a poprvé jsem uviděl, že mě Lucifer znásilnil 
kostí Mé vlastní nohy, když předtím snědl maso! Ucítila jsem pach spálené 
kosti, jako by ji dokonce nejdřív uvařil, a zhroutila jsem se žalem a hrůzou, 
která Mě místo nahoru vzala dolů, když jsem si představila útěk 



trasa byla a měl jsem pravdu. Dole byl můj žal jen těžší a těžší, až jsem 
znovu propadl zoufalství. Nemohl jsem se vůbec pohnout. Rozplýval jsem 
se v pocitu, že už nemám kam jít, že už nemám žádný pocit touhy žít a že 
ze Mne nezbylo nic, s čím bych mohl jít. 

 
Vznášel jsem se, sotva jsem vibroval, pod svou mrtvou podobou, když mě 
popadl vztek a řekl, že se musím pokusit žít. Vztek řekl, že už vyslal 
emisara k Bohu, aby mu řekl, že Matka umírá a že pokud nezakročí, bude 
pozdě. 

 
"Už je pozdě," odpověděl jsem. Cítil jsem hořkost, že ta záchrana přišla, 
když přišla, a já jí nevěřil. "Promiň," řekl jsem tomu vzteku, "nevěřím tobě 
ani tvé moci, že tady něco uděláš." "To je mi líto," řekl jsem. 

 
Vztek říkal, že to není jeho síla, ale moje vlastní síla, která tu musí něco 

udělat. 

Nenáviděl jsem vztek, že jsem s tím přišel až teď. Trpěl jsem. Přinejmenším 
špatné načasování. Připadalo mi, že vůbec nechápe situaci, utrpení ani 
podmíněnost, které se mi dostalo, ale nedokázala jsem nic formulovat. 
Provinile jsem se jí snažil zavděčit. Kýval jsem hlavou na znamení 
souhlasu, ale neměl jsem tušení, co mám dělat. 

 
"Utečte," řeklo to. Zkusil jsem to, ale nemohl jsem se pohnout. 

"Lucifer si Tě najde, jestli neutečeš," řeklo mi to. 

"Lucifer mě najde, když uteču," řekl jsem. Vztek mě popadl a řekl, abych to 
zkusil. 

 
Snažila jsem se mu zavděčit tím, že jsem se snažila letět vzhůru, ale nemohla 
jsem udělat žádný pokrok. 

 
Tíha všeho mi připadala nepřekonatelná a nezbylo mi téměř nic, s čím bych 
se mohl pokusit. Fňukal jsem a litoval Sebe, že to není možné. 



 

"Musíš to zkusit," naléhal vztek, až jsem se bála, že to přiláká Lucifera, 
pokud ho nepřinutím zmlknout tím, že se pokusím udělat, co říká. Pokusil 
jsem se letět, ale dokázal jsem se jen trochu vznášet. 

 
V tu chvíli mi ten vztek křičel v hlavě, že je jedno, kdo jiný chce nebo 
nechce, abych žil, musím žít sám za sebe. Nemohl jsem slyšet 

 
"Live for Myself". Vztek na mě křičel: "Žij tedy pro děti!" a to mi dodalo 
nové odhodlání. 

 
Vztek kolem mě létal po kouskách a já věděl, že to Lucifer vidí. Skočil po 
něm. Vztek se rozběhl jako o život, ale to Mi dalo trochu času, abych se 
nepozorovaně probojoval, a začal jsem se trochu zvedat. 

 
Najednou se zdálo, že všude létají kousky tohoto vzteku. Lucifer si jich 
okamžitě všiml, a když si jich všiml, začaly na něj všechny volat, dokonce 
se mu posmívat voláním: "Já jsem Matka! 

 
Nechceš mě chytit, nechceš mě?" 

 
Díval jsem se na ně, jako by byli Rodiče v Matce a já jsem se jako malý 
kousek snažil pohybovat sám, ale opět jsem byl ochromen. Zpanikařil jsem, 
nevěděl jsem, co mám dělat, protože létání se zdálo tak nemožné. Obávala 
jsem se, že jde o další falešnou záchranu, kterou zinscenoval Lucifer. 
Málem jsem omdlela a v tu chvíli jsem ucítila, jak Mě něco začíná zvedat. 

 
Pokusil jsem se tedy utéct a doufal, že se mi podaří získat nějakou rychlost 
nebo odstup, nebo že nějak najdu způsob, jak uspět, zatímco Lucifer bude 
ode mě odvádět pozornost. Byla to nejtěžší zvedací práce, jakou jsem na 
sobě pravděpodobně kdy udělal, ale přesto jsem se cítil stlačený, neschopný 
jakéhokoli pohybu vzhůru. Zdálo se, že nic nepomáhá. Nemohl jsem se 
nikam dostat. 

 
Měl jsem tak málo vědomí, že nevím, jak jsem se zvedl nebo byl zvednut. 
Musel jsem omdlít hrůzou. Další věc, kterou si pamatuji, je, že jsem ležel 
na místě, kde jsem se nemohl hýbat, a Otec projevu se nade mnou skláněl a 
říkal mi, že mě našel jako malý záblesk a že mě nemůže zvednout. 



bez mé pomoci. Zpočátku jsem mu nevěřil, ani že je to On. Snažila jsem se 
od Něho odskočit, ale nešlo to, a tak jsem se zhroutila do vyděšených slz. 

 
Buď se bál, že přilákám Lucifera, nebo to byla pomoc, kterou potřeboval, 
protože mě popadl a začali jsme se pohybovat. Bylo to poprvé, kdy jsem 
vědomě zažil skutečný pohyb od zbytku Sebe, o kterém jsem věděl, že jsem 
ho zanechal v Pekle. 

 
Ohlédl jsem se na mrtvou podobu sebe sama, kterou jsem tam nechal stále 
uvězněnou. Poprvé jsem si tehdy uvědomil mnohé z hrůz, které jsem zažil 
ve svých matně vědomých stavech v pekle, a cítil jsem, že ji tam nemohu 
nechat. 

 
Cítil jsem, že se tam nemohu nechat. Cítil jsem, že se musím vrátit a nějak 
si pomoci. Cítil jsem hysterickou touhu najít alespoň způsob, jak 
pozvednout Mé ostatky do bezprostředního pohodlí Mého srdce a zachránit 
je spolu s jakoukoli částí Mne, která mi teď zůstala. Zoufale jsem se chtěl 
vrátit, ale Otec projevu mi to nedovolil. Trval na tom, že musím jít s Ním a 
že Mu musím pomoci zachránit Mě. Začínal být dost rozrušený. 

 
Bál jsem se Jeho hněvu a věděl jsem, že budu muset udělat to, co se Mu 
líbí, ale nemohl jsem si pomoct a stále jsem se ohlížel zpět, neschopen 
odtrhnout oči od svého strašného osudu v pekle. Dokonce i teď, když jsem 
se dívala, Luciferovy příšery stále ještě vyly, bojovaly a smály se, když 
požíraly poslední zbytky Mne a nenechávaly na pokoji ani Mé kosti, 
přestože Lucifer na ně křičel, aby přišly a pomohly mu chytit zbytky Mne, 
které unikaly. 

 
Věděli jsme, že nám tady dochází čas a že musím opustit to, co mě tam 
drželo, a jít s Otcem projevu, ale cítil jsem se ochromený nerozhodností a 
nedostatkem odhodlání jít dál. Ohlédl jsem se jako matka, která se 
naposledy dívá na strašlivě zohavenou a potlučenou podobu svého mrtvého 
dítěte, a pocítil jsem srdcervoucí žal nad tím vším. Slíbila jsem jí i sobě, že 
najdu nějaký způsob, jak ji z toho vysvobodit a vyléčit ji ze vší té strašné 
bolesti a utrpení, ať už to bude trvat jakkoli dlouho nebo cokoli to bude 
obnášet. V té době jsem nevěděl, jak dlouho to bude trvat. 



skutečně vzít nebo co se skutečně chystá, ale připadalo mi, jako by to bylo 
jen odhodlání, které mi umožní pustit ji tam natolik, abych se mohl pohnout 
dál s Otcem projevu, odvrátil jsem se a pokusil se pustit, a když se mi to 
podařilo, byl jsem zdrcený srdcervoucím žalem nad tím vším. 

 
Přestože jsem se bála, že na sebe přivolám hněv Otce manifestace, nemohla 
jsem přestat truchlit. Dokázal jsem k němu pouze přidat chvění své hrůzy. 

 
Nějakým způsobem se mu podařilo nás společně pozvednout na místo, kde 
se zvedání začalo zdát o něco snazší. Stále to bylo velmi těžké a Otec 
projevu opakovaně naléhal, že musím pustit vše, co Mě drží od cesty s Ním, 
jinak Mě bude muset pustit, aby se odtamtud dostal. 

 
Pak mě pustil a letěl dál. To mě vyděsilo a začal jsem se k němu snažit 
přiblížit, jak nejlépe jsem uměl, a volal jsem na něj, aby mě prosím 
neopouštěl. 

 
Otec manifestace nechápal, co mi tu vadí, a myslel si, že z tohoto místa se 
jistě budu chtít dostat pryč. Rovinu Obrácení, [viz v "Písni srdce"] Žlutou 
knihu, však pro Mne bylo téměř nemožné překročit a myslím, že bez Jeho 
pomoci bych toho nebyl schopen. Málem jsem se tam zhroutila a navždy to 
vzdala, ale Otec projevení Mi to nedovolil. 

 
Nechtěl jsem se stěhovat. Bál jsem se létání nebo jakéhokoli pohybu. Chtěl 
jsem zůstat v klidu a v teple. Mít pocit, že chci projít tímto místem nebo se 
o to pokusit, bylo pro Mne děsivé. Řekl jsem Otci manifestace, že raději 
počkám na později. Raději jsem to měl zkusit později. 

 
Mé pocity, že se chci vrátit, Mé pocity, že už nemohu být nikde jinde než v 
pekle, Mé pocity, že Luciferovi se vůbec nedá vyhnout, se snažily 
vystoupit, čímž rozzlobily Otce projevu, který se tvářil šokovaně a zděšeně, 
jako bych se nechtěl nechat zachránit. 



Slyšel jsem Luciferův hlas, který mi říkal, čeho jsem se obával, že je 
pravda. Nenáviděl jsem jeho přítomnost ve Mně, ale bál jsem se, že Lucifer 
je Mé světlo a že pro Mě není jiné místo. "Chceš se vrátit. To je to, co 
chceš," řekl hlas. 

 
Bála jsem se slyšet jeho hlas a to, jak na mě působí. Nechtěl jsem, aby to 
slyšel Otec manifestace a myslel si, že tak mluvím Já nebo že Lucifera 
držím u sebe, protože ho tam chci mít. Neodvažoval jsem se propadnout 
těmto pocitům, protože bych začal odpadat od Otce manifestace, který se 
tak usilovně a s takovými obtížemi snažil pozvednout Mě. 

 
Bál jsem se, že se propadnu zpět do pekla a buď s sebou vezmu Otce 
projevu, nebo že mě pustí, tentokrát možná nadobro. Naléhal na mě, abych 
se zbavil všeho, co mě brzdí, a snažil se co nejlépe jít s Ním. Mluvil o 
novém začátku. Chtěla jsem nový začátek, chtěla jsem Jeho lásku a 
společnost. Chtěl jsem Mu dělat radost. Chtěl jsem být zachráněn. Nemohl 
jsem snést představu dalšího mučení v pekle, ale pronásledovala mě 
představa toho, co jsem za sebou v pekle zanechal, a táhlo mě dál otroctví, 
které mě tam stále drželo. 

 
Snažil jsem se soustředit na svou vděčnost za Jeho záchranu, ale měl jsem z 
toho smíšené pocity. Cítil jsem se tak poškozený, znetvořený a ošklivý a 
připadal jsem si tak malý. 

 
Obrázky, které jsem měl o sobě, nebyly dobré. Nevěděl jsem, jak musím 
vypadat před Otcem projevu, ani proč mě tak dlouho opouštěl. Obával jsem 
se, že Moje záchrana přišla příliš pozdě a že se z ní už nikdy nevzpamatuju, 
ale nerad jsem se zmiňoval o pocitech, které jsem zde měl. 

 
Připadalo mi, jako by se vyhýbal tomu, aby se na mě podíval zblízka, ale 
netlačil jsem na pilu, protože jsem se také bál, že se uvidím jeho očima 
poté, co jsem viděl, jak vypadám, když jsem zůstal za ním. 

 
Snažila jsem se ho následovat, povzbudit se a vypadat veseleji a šťastněji, 
než jsem se ve skutečnosti cítila. Možná to bylo nutné, abych se zalíbila 
Jemu, Bohu i ostatním. Možná mi nebylo souzeno, abych tuhle část 



Já. Možná to byla nějaká moje osudová chyba, která mě přivedla do pekla. 
 
Možná jsem to teď nechával za sebou. Možná to bylo správné. Bylo tolik 
nezodpovězených otázek o tom, co se mi stalo, kdo to dopustil, kdo to 
způsobil a kdo to udělal. Bála jsem se k tomuto tématu přiblížit ze strachu, 
že pro Mě opravdu neexistuje místo, kde bych se mohla cítit dobře. Bál 
jsem se, že Mě opravdu všichni nenávidí a chtějí, aby se Mi to stalo, ale 
nemluvil jsem o tom. 

 
Jak bych mu to mohl říct? Když se ve mně něco snažilo vzbudit, nezdálo se 
mi jako dobrý nápad to vyjádřit. Když jsem se o to pokusil, buď jsem byl 
prázdný, nebo otupělý, nebo jsem se rozpustil v emocích, které nemohly 
promluvit. V mé paměti byla prázdná místa a já jsem nevěděl, jak vysvětlit 
pocity a zážitky, pro které mi Bůh nedal žádná slova. Když jsem se snažil 
Otci manifestace předat obrazy, odvrátil pohled a já se cítil zahanben, že mě 
tam vidí. Co když je neviděl tak, jak jsem chtěla, aby je viděl? Co když si je 
vyložil tak, že je použil proti Mně, nebo si myslel, že mu říkám, že Lucifer 
je nyní Můj vztah a že to je forma, kterou chci, aby měl? 

 
Stejně bych nemohl dát mnoho obrázků něčeho tak temného a 
zvnitřněného, jako bylo toto. Příliš jsem se za ně styděl a ve světle Otce 
manifestace mi už stejně nepřipadaly skutečné. Začaly ustupovat do oblasti 
něčeho, co bylo jen Mým problémem a s čím jsem musel bojovat sám. 

 
Otec projevů mi připadal podivně lehký ve srovnání s tím, jak jsem si ho 
pamatoval, ale byl jsem vděčný za to, jaký měl láskyplný cit. Možná jsem si 
to špatně pamatoval, nebo se mi možná zatemnilo. Měl jsem teď v sobě 
temnotu, která ve mně vyvolávala pocit chladu, melancholie, prázdnoty a 
otupělosti. Snažil jsem se na to všechno zapomenout ve jménu toho, abych 
se pohyboval spolu s Otcem projevu tak, aby se Mu to líbilo. Koneckonců, 
nepřišel si pro Mne a nepozvedl Mne přes některá strašná místa, přes která 
bych se bez Jeho pomoci nedokázal dostat sám? 



Měl jsem otázky, které mě znepokojovaly. Vlastně mě trápily, ale nemohl 
jsem hledat odpovědi, aniž bych cítil, že se dostávám do míst, která mě 
znepokojují ještě víc, a tak jsem se snažil své otázky pustit z hlavy. Musel 
jsem se jich zbavit. Otec manifestace řekl, že ho mé otázky ruší a brání mu 
v tom, aby mě odtamtud dostal. Řekl, že příliš váhám a že se musím přes 
toto místo dostat. 

 
Chtěl jsem, aby mi řekl, že mě miluje a že nezáleží na tom, co mi Lucifer 
udělal, ale že mě uzdraví a vrátí do původního stavu. 

 
Vrhl na mě přísný pohled, který byl zároveň zoufalý. Rozhlédl se kolem 
sebe. Bál jsem se, že mě opustí. 

 
V rovině zvratu jsem se zbavil svých vzpomínek, jak jen to šlo, a v té době 
se zdálo, že mi to pomáhá ji překročit. Začal jsem si myslet, že snažit se 
vzpomínat je jen způsob, jak se dál trápit, jako bych se nechtěl nechat 
osvobodit od věcí z minulosti. 

 
"Už se to neděje," řekl Otec manifestace. 

 
Otec projevu se mě dotýkal na místech a způsoby, které mi dávaly tušit, že 
to z mého těla stejně nějak cítí, ale už jsem si nebyl ničím jistý a přemýšlel 
jsem, jestli jsem vůbec někdy byl. 

 
Bral jsem to jako znamení lásky, že Otec projevu trvá na tom, abych šel s 
ním. Přesto jsem se stáhl, aniž bych věděl proč. Když na tom trval, 
považoval jsem to za další znamení lásky nebo alespoň touhy po mně. 

 
Vypadal naléhavě. Obával jsem se, že se zlobí. Vyhověl jsem mu a dal jsem 
mu zbytek sil, které jsem měl, abych mu pomohl. Cítila jsem se ochromená, 
slabá, dezorientovaná a vyděšená. Snažil jsem se tyto pocity přeměnit na 
pocity klidu a míru v sobě, aniž bych dostal odpovědi na své otázky. 

 
Tímto způsobem se nám nakonec podařilo přejít rovinu zvratu, kousek po 
kousku, přičemž jsme se zastavovali, abychom si odpočinuli a bojovali se 
ztrátou odhodlání a vyrovnání. Než jsme ji překročili, byl jsem už jako 



bez vzpomínek na to, co se Mi stalo v pekle, jako by do Mě nějak vniklo a 
vzalo si zbytky Mého vědomí, a to doslova tak, že Mě Otec projevu musel 
znovu a znovu oživovat do vědomí v boji o jeho překročení a znovu, když 
jsme se dostali na jeho okraj. Mé vzpomínky na peklo, v němž jsem se 
nacházel, přežívaly nyní už jen ve sférách opětovného otisku. 

 
Očištění, dokonce uzdravení, tak to tehdy nazval Otec projevu a mnozí to 
nazývají i později. Já jsem to nevěděl. 

 
Pouze to, co jsem byl schopen emocionálně přenést, když jsme toto místo 
překračovali, mi umožnilo vůbec zlepšit přístup k tomu, co se tam stalo, a 
to bohužel i přesto, že tento zážitek byl mnohem živější co do zosobnění a 
formy než můj první otisk, musel jsem znovu mnohokrát prožít opakování 
svého vtisku, než se mi podařilo přenést pochopení vtisku a způsobu jeho 
léčení a změny přes bezcitnost a nikdy nevytvořené spojení roviny zvratu a 
než jsem se mohl vynořit do své vědomé mysli způsobem, který by mě vedl 
Bůh, abych tyto informace skutečně využil a naučil se jim porozumět. 

 
Když mě Otec manifestace zvedal z tohoto místa, cítil jsem se jako 
neúspěšný a ani jsem neznal mnoho důvodů, proč jsem se tak cítil. Zůstaly 
mi, pokud jsem věděla, jen dotěrné pocity a hrůza z toho, že se vůbec 
odvážím udělat něco, co cítím jako důležité. 



 



MATKA SE VRACÍ NA ZEM 
 
Jak jsme se blížili k Zemi a já si uvědomoval, že se k ní blížíme, pomalu 
jsem zjišťoval, že jsem schopen zůstat při vědomí. Cítil jsem strach z cesty 
tam, z toho, co to bude znamenat a co se bude dít dál. Cítil jsem příliš velký 
strach na to, abych se tam dokázal pohybovat příliš rychle, a znovu jsem 
požádal Otce manifestace, aby zpomalil. Dal mi najevo, že cítí, že se 
zpomalit neodvažuje, že neexistuje žádné bezpečné místo, kde by bylo 
možné zpomalit, a že musíme dosáhnout Země a najít své bezpečí tam. 

 
Nebyl jsem si jistý, že Země je bezpečné místo, ale už jsem nedokázal říct 
proč. Cítila jsem, jak mě vede, a nechala jsem se jím vést, jak jen to bylo 
možné, a prožívala jsem po cestě své pocity, jak jen to šlo. Když jsem 
viděla, jak se blížíme k Zemi, najednou jsem nedokázala pochopit, co Mě 
tak dlouho drželo zpátky. Měl jsem převládající naléhavý pocit, že se tam 
chci dostat co nejdříve, a pocit hrozící zkázy, pokud se tam brzy nedostanu. 
Byl to skličující, děsivý pocit, který jsem musel cítit, a vůbec se mi to 
nelíbilo. Chtěl jsem najít způsob, jak se z toho dostat, ale neviděl jsem 
žádný způsob, cítil jsem, že si musím pospíšit a dostat se na Zemi. 
Najednou jsem byl vzrušený a zároveň jsem měl obavy z toho, že se tam 
vrátím, ale také naléhavé obavy, jako bych nejen před něčím utíkal, ale také 
je musel před něčím varovat, jen jsem si nemohl vzpomenout před čím. 

 
Když jsem se díval na Zemi, jak se k ní blížíme, snažil jsem se vzpomenout, 
co to bylo, ale cítil jsem jen naléhavost, hrůzu a nedůvěru. Kamkoli jsem se 
podíval, cítil jsem nedůvěru k tomu, co jsem viděl. Dokonce i na samotnou 
Zemi jsem se nyní díval s nedůvěrou. Proč tam tak lákavě visela ve tmě, 
jako by svůdně vtahovala vesmírné cestovatele do své magnetické sítě? 
Přemýšlel jsem, jak jsem mohl mít takové myšlenky o místě, které jsem 
předtím tolik miloval, a celou věc jsem hodil zpátky na sebe, jako bych byl 
nějaký sexuální puritán, který už odolal pokusům Otce projevu, aby se se 
mnou pomiloval; ignoroval jsem ho tam, protože jsem na to ještě neměl 
náladu. 

 
Náš příchod na Zemi se odehrál na odlehlém místě a zdálo se, že proběhne 
bez problémů a bez povšimnutí, přesto jsem se strašně bála vyjít z nitra 
Otce projevu, kde mě celou dobu držel. Pořád jsem se choulil 



zpět do sebe ve strachu, studu, nenávisti k sobě samému, nedostatku 
sebedůvěry a touze se skrýt. Měla jsem pocit, že už se nedokážu nikomu 
podívat do očí. Tolik ve mně vyvěralo z dlouhé izolace a osamělosti, kdy 
jsem neměl nikoho, kdo by se mnou mluvil nebo mě přijal. Co když nikdo 
nechtěl, abych tu byl? 

 
Bála jsem se tolika věcí, které mi všechny zněly jako další otázky, že jsem 
si v tomto směru co nejvíce bránila, a když mě z něj Otec projevu vytlačil, 
nechala jsem ho, ne že bych měla sílu tomu stejně zabránit. Moje hrůza se 
zvětšila tak, že jsem ani nevěděl, co mě zasáhlo, ale velmi se mi ulevilo, 
když jsem zjistil, že jsem nespadl daleko a že Mé přistání bylo na měkké 
trávě a mechu. Přesto, když jsem se pokoušel vstát, měl jsem stále pocit, že 
padám stále dolů. 

 
Sebrala jsem se a usmála se na Otce manifestace, snažila jsem se nedat mu 
najevo, jak jsem se před chvílí cítila. On mi úsměv oplatil a vypadalo to, že 
se mu líbí, co vidí. Obával jsem se, že to není možné. 

 
Bál jsem se na sebe podívat, ale Otec projevu mě přiměl podívat se do 
jezírka s odrazem. Ukázal Mi, že Mu připadám jako malé stvoření typu víly 
s ne nepěknou tváří a splývavým zlatým tělem s malými křídly. Nevěděl 
jsem, jak je to možné. Viděla jsem, že mám drobné nožičky, ale nepříliš 
dobře ohraničenou spodní část těla. Byla jsem filmová, také chundelatá, 
místy dokonce roztrhaná, viděla jsem tehdy, ale nejvíc mě zarazilo, že jsem 
tak malá a hubená. Začal ve mně hlodat smutek, ale nedovolila jsem mu to. 

 
Myslela jsem si, že si pamatuju mnohem víc než tohle, ale měla jsem pocit, 
že bych měla být spokojená s tím, čím jsem, a že vypadám tak dobře, jak 
vypadám. 

 
Milovali jsme se a bylo to nádherné, tak nějak. Báječné bylo už jen to, že 
jsem se k němu láskyplně přitiskla, ale ta sexuální část byla vlažná a já jsem 
se velmi obávala, že o mě rychle ztratí zájem, pokud nepřijdu s něčím víc 
než jen s tímhle na Moje velké přivítání doma. Bála jsem se, že jsem za tu 
dobu, co jsem byla pryč, ztratila něco pro Mě strašně důležitého. 



Cítila jsem hrozný strach z toho, že jsem tak malá. Bál jsem se, že na mě 
ostatní tvorové skočí. Pokusil jsem se skočit zpátky do nitra Otce projevení, 
ale On mě před sebe opět položil. Nechtěla jsem dát hlas svým vyděšeným 
otázkám, co kdyby, a tak jsem se snažila schoulit se k Němu a vklouznout 
do Jeho nitra v naději, že mě tam přijme jako teplé místečko v sobě. Uvnitř 
Něho mi bylo teplo a venku jsem se cítila příliš chladná, ale On mi 
nedovolil zůstat dlouho a pevně mě před Ním položil. 

 
Znovu jsme se milovali a bylo to zase stejné. Vášnivě jsem po něm toužila a 
lačnila po jeho doteku, ale moje sexuální energie byla vlažná. Dokonce jako 
by mi chyběla. Cítila jsem strach, že si toho všimne a už Mě nebude chtít 
jako sexuálního partnera. Prosila jsem Ho, aby mi pomohl vrátit sexuální 
energii, aniž bych o tom řekla nahlas, protože jsem se toho příliš bála. 

 
Jak jsem si přála, aby mě objal! Jak mi to bylo příjemné! Jak jsem po něm 
toužila! Přitiskla jsem se k Němu a nechtěla Ho pustit, ani aby On pustil 
mě. Znovu se ve Mně začal ozývat smutek, ale nedovolila jsem mu to, 
protože jsem si myslela, že bych měla cítit štěstí, že On byl ke Mně 
obnoven a já k Němu a vůbec k Zemi, bez ohledu na to, jak malá a 
zmenšená jsem se mohla cítit. 

 
Bála jsem se, že by mě nemusel brát vážně jako Matku, která je tak malá, 
bezmocná a bez sexuality, jako jsem byla tehdy já. Chtěla jsem se Ho na to 
zeptat, protože to ještě nebylo přímo zmíněno, ale příliš jsem se bála, jaká 
by mohla být Jeho odpověď. Nakonec jsem se přinutila překonat svůj strach 
a řekla jsem Mu, že mám pocit, že už Mě nepoznává a že jsem Matka. 

 
Zděšeně se na mě podíval. Dokonce jsem použila své starobylé jméno v 
naději, že ho to přesvědčí, ale on na mě jen dál nevěřícně zíral, že bych 
mohla být tak malá, závislá a bezmocná a přitom si nárokovat postavení 
Matky všeho. 

 
Dal mi tehdy najevo, že ve mně vidí kousek přítomnosti Matky, který mu 
chyběl, dokonce dceru, jako už zachránil tolik lidí, kteří byli také všichni 
malými vílami, nyní v Panovi, dodal, ale že nechtěl 



vidí, že jsem dostatečně přítomný, abych byl Matkou, Sám sebou. Zděšeně 
jsem se na Něj podívala, když mi vyprávěl, kolik víl se vydává za Matku. 
Cítila jsem pocity, které jsem pociťovala jako strach, zármutek, žárlivost a 
hněv, že nemohu udělat ani říci nic, co by Ho přesvědčilo o Mé totožnosti, 
když už Moje přítomnost ne, že zachránil ostatní, že ani nevěděl, koho 
zachránil nebo že zachránil Mě, a že by mě možná ani nechtěl zachránit, 
kdyby věděl, koho vlastně zachraňuje, že moje postavení bylo uzurpováno 
v Mé nepřítomnosti, a to tolika lidmi, a že to, co se Mi stalo, Mě změnilo 
natolik, že nebudu schopna získat zpět své postavení snadno a možná 
vůbec. 

 
Pak jsem si uvědomil, že bych se neměl divit, že mě nemůže poznat, jak 
jsem se změnil. Jak jsem mu mohla dát pocítit, že jsem Matka, když mi ta 
místa v sobě tolik chyběla, že jsem je tam také nemohla cítit? A 
samozřejmě měl i ostatní, všichni se vydávali za Mě a bezpochyby dělali 
Mou práci, nejspíš dokonce lépe než Já, alespoň u Něho, jak to tak 
vypadalo. Možná že vymytí z božství znamenalo, že už jsem nemohl mít 
své postavení a že nebylo správné, abych ho měl. Snažil jsem se to 
přijmout, ale nelíbily se mi pocity, které to ve Mně vyvolávalo. 

 
Pak mi Otec projevu řekl o matce na Zemi a na dvoře a o tom, že žádného z 
duchů nemate a nepomáhá mu žádného z nich uzdravit. Vyprávěl Mi o 
popletených zvířatech, o řádění satyrů a o problémech víl s nimi. Řekl mi, 
že je v Panovi vyděděncem, dokonce jakýmsi psancem, který drží vládu nad 
odlehlými okrsky, ale není vítán na dvoře matky na Zemi, která se 
prohlásila za Matku a její dvůr, oficiální sídlo autority na Zemi. 

 
Cítila jsem v sobě vztek, který chtěl matku na Zemi roztrhat na kusy a 
nazvat ji zrádkyní a vůbec ne skutečnou matkou. Mohla jsem říci, že to Otci 
projevu připadá rodičovské a že to vzal na vědomí, ale přesto mi nedal 
žádné vnější znamení, že by mě uznal za Matku všeho. 

 
Místo toho mě varoval před jakýmkoli vztekem na matku na Zemi a 
vyprávěl mi o její podobě ohnivého draka a o svém boji s ní a o tom, jak se 
s ní 



jeho hrozný výsledek a varoval mě také před vinnou révou. 
 
"A koho má za krále, když je královnou víl?" Rozhořčeně jsem se 
dožadoval odpovědi. 

 
Tehdy mě Otec projevu popadl, přitiskl mě k sobě a řekl mi, abych se ztišil, 
což jsem udělal. Pak mi řekl, že neexistuje žádný král, pouze matriarchální 
dvůr, k němuž patří její vlastní víly jako dvorní dámy. 

 
"Nechce, aby nad ní měl moc nějaký satyr, nebo dokonce nějaký muž," 
řekl. 

 
"Vsadím se, že se v soukromí střídají v roli krále," řekl jsem. 

 
"Pokud ano, je to smrtící hra, kterou s nimi hraje," řekl Otec projevu, 
"protože v tom vidím jen boj o moc." Pak mě varoval, abych už vůbec 
neprojevoval hněv, aby se ke mně neproplazily liány rostoucí všude kolem 
nás a neuvěznily mě ve svém sevření, dokud se neuklidním. To Mě ze 
vzteku vyvedlo do hluboké hrůzy při pomyšlení na jakékoliv pouto vůbec a 
do hlubokého, skličujícího, sklíčeného pocitu, že pro jakýkoliv vztek není 
vůbec žádné místo, kromě toho, jaké místo pro něj matka na Zemi ve svých 
ohnivých mořích vyčlenila. 

 
Ačkoli jsem se chtěl Otce Projevení ihned po zprávě o matce na Zemi 
zeptat, zda je tam Králem, zdálo se, že si Otec Projevení nechal zmínku o 
svých sexuálních stycích s matkou na Zemi na konec. Když o nich 
vyprávěl, pocítila jsem opět žárlivost a vztek, ale když vyprávěl o tom, jak 
hledal, zda v ní není potlačena a překryta chybějící přítomnost Matky, 
změkčila jsem se v náklonnost a vděčnost za Jeho pátrání po Mně a pocit, 
že má bolest nad ztrátou Mne, za což jsem byla strašně smutná a lítostivá, a 
také naději, že by se Náš starý vztah mohl časem obnovit, ale když Mě stále 
nechtěl uznat za podstatnou část Rodičovské části Matky a naznačil, že 
chce, abych se připojila ke skupině částí Matky, kterou kolem sebe sestavil, 
a zjistil, jak se tam cítím, propadla jsem se do smutku, který jsem už 
nedokázala zadržet. Všechno, co jsem cítila, jako by se proměnilo ve 
smutek a sbíhalo se tam jako mohutný 



Zlomený zármutek nad stavem věcí, včetně mého vlastního žalostného 
stavu jako Matky, kterou Otec projevení už ani nemohl poznat, která Mu už 
nestačila, možná nikdy nestačila, a která je nyní žádána, aby se připojila ke 
skupině, kterou kolem sebe shromáždil a které budu jen součástí, a podle 
pocitu a zvuku dokonce ani ne hlavní součástí. 

 
Dlouho jsem plakala a Otec projevu mě po celou dobu držel, za což jsem 
mu byla velmi vděčná, i když jsem občas cítila Jeho roztržitost a obavy z 
jiných věcí, které se děly na Pangee, nebo jsem si to alespoň myslela. 
Nevěděla jsem to jistě a přemýšlela jsem, jestli jsem vůbec někdy poznala, 
co On skutečně s jistotou cítí. 

 
Začala jsem se cítit provinile a to mě přimělo přestat plakat. Ještě víc jsem 
se cítila ponížená, když mi Otec projevu řekl, že všechny víly byly takové, 
když je poprvé našel, a že je všechny musel dlouho takto držet, než se 
vyrovnaly s tím, co se jim stalo, když nebyly na Zemi. 

 
"Příchod sem je pro většinu traumatizující," řekl mi. Tehdy jsem se jen 
divil, že jsem plakal méně nebo obtěžoval-nějak víc než ostatní, a okamžitě 
ve Mně vyvstal strach, že mě taky budou sexuálně srovnávat, vůbec jsem 
nechápal, jak může skupina fungovat, protože jsem se bál srovnávání ve 
všem. 

 
O svých myšlenkách jsem se nezmínil. Vládl ve mně zmatek a jediné, na co 
jsem se zmohla, byl pláč. Dlouho pro Mne nebyla možná žádná slova. Když 
jsem byl schopen promluvit, řekl jsem Mu jen, že se pokusím připojit ke 
skupině a uvidím, jak se tam budu cítit. 

 
"Možná se ti to bude líbit víc, než si myslíš," řekl mi Otec projevu. 

 
"Možná zjistíš, že teď máš sestry." 

 
Vyprávěl mi pak o tom, jak kolem sebe zpočátku shromáždil tyto víly, aby 
ho chránily, a jak se z nich všech vytvořilo pouto a duha víl, která mu 
připadala jako docela úplná matka. 



přítomnost jako celá skupina, ale zdálo se mu, že žádná konkrétní část už 
není přítomností Matky sama o sobě. Cítil jsem se pak provinile, že jsem se 
vůbec přihlásil k této pozici, a rozhodl jsem se, že raději budu v této situaci 
mlčet. 

 
Vyprávěl mi tehdy o tom, jak vytvořil svůj vlastní svaz satyrů a jak z 
nutnosti ochrany na Zemi vznikli také kentauři a jak mnozí z nich k němu 
už nechtěli přijít, zdálo se, že nyní dávají přednost své vlastní nezávislé 
existenci. Pak mi vyprávěl o tom, jak víly, které kolem sebe shromáždil, 
uzavřely spojenectví, ale už se nespojily v jednu přítomnost Matky, jak by 
si přál pro své vlastní uspokojení z toho, že má partnera, jak byl zvyklý mít 
v Matce všeho dříve, ale že je k tomu nemůže přinutit, když už nechtějí, 
stejně jako nemůže přinutit své spojence satyry a kentaury, aby se znovu 
připojili k jeho Hlavnímu tělu, když nechtějí. 

 
Nechápal jsem, jak by mohl považovat svou situaci za srovnatelnou s mou, 
když je tak obrovský a stále se mu dostává uznání od všech jeho spojenců v 
lesích Pangey, ale nic jsem neřekl. Přesunul jsem se s Ním na setkání se 
skupinou, ale cítil jsem se nesvůj. 

 
Cestou mě znovu varoval před satyry, kteří nebyli jeho spojenci, a řekl mi, 
že to jsou ti s ostrými rohy, a před velkými hady, což způsobilo, že jsem mu 
nekontrolovaně skočil do náruče. Byla jsem vyděšená a vůbec mi 
nepomohlo, když mi vyprávěl o problémech, které s nimi měly jiné víly. 
Chtěla jsem, aby mě prostě objal a nesl mě lesem, ale nechtěl a já cítila, že 
je to proto, že nechce, aby ostatní víly viděly, že mám u něj takovou pozici. 



RONALOKOVÉ 
 
Pak se mi zmínil o přítomnosti Ronaloků na Zemi a řekl, že s nimi chce ten 
večer hrát a že se bude konat večírek. Zmínil se, že chtěl, abych věděl, že 
tam budou také nějací satyři a kentauři na ochranu a že je mají někteří z víl 
rádi. Cítila jsem se kvůli tomu dobře, ale také jsem cítila, že On má teď 
mezi Ronalokama také milence a že jeho zmínka o tom, že se kentauři a 
víly mají rádi, znamená sexuální vztah a že je to způsob, jak mi říct, že Mu 
mohu a mám dát prostor, aby byl na tomto večírku svobodný. 

 
Při představě, že by chtěl jiné milenky, se mi udělalo špatně po celém těle a 
měla jsem pocit, že se v něm propadám. Začala jsem se potácet a chytila 
jsem se Jeho paže, ale nic jsem neřekla. Také ve Mně se vzedmuly mateřské 
city k Ronalokovi. Cítila jsem, že se nemohu dočkat ani soumraku. Chtěla 
jsem spěchat za Svými dlouho postrádanými, vytouženými a láskyplně 
chovanými dětmi ve Svých snech. 

 
"Ronalokovi jsou tady?" Vyděšeně jsem vykřikl. "Ochrana pro ně? Co se 
jim stalo?" 

 
"Musím se s nimi setkat," řekl jsem poté, co mě Otec projevu nechal 
zasypávat otázkami, co ví o jejich situaci. "Nemohu čekat do noci." 

 
Byl jsem naštvaný a cítil jsem se velmi naléhavě. Nemohl jsem vydržet 
poslouchat, co se jim stalo. Vlastně jsem cítila zuřivý vztek matky. Zeptala 
jsem se Ho, proč mi o nich neřekl dřív, a On odpověděl, že k tomu neměl 
příležitost. 

 
Okamžitě jsem se cítila provinile, že to znamená, že ho mé emoce a mé 
problémy přemáhají, a zlobila jsem se, že tomu nevěnoval větší pozornost 
nebo mě nepovažoval za matku, která by to měla vědět. Chtěla jsem satyry 
mlátit a škrtit, dokud z nich nic nezbude; cokoli, co by je zastavilo! Cítila 
jsem, jak ve Mně narůstá zuřivost, která by se nejraději připojila k Matce na 
Zemi v její podobě Ohnivého draka a sama satyry sežehla, jak jsem slyšela, 
že to udělala. 



 

"Víc," křičel jsem směrem k matce na Zemi, "dej jim víc a nepřestávej, 
dokud se nevzdají a nebudou se plazit!" 

 
Zdálo se mi, že Otec projevu na mě v tu chvíli pohlédl, jako bych přece jen 
mohl být Rodič. Doufal jsem, že mě obejme a uzná mě za Matku. Místo 
toho Mě popadl a snažil se Mě co nejrychleji uklidnit, připomínal Mi 
vinnou révu a to, že nad ní nemá moc ani ve své oblasti. To se mi nelíbilo. 
Dokonce jsem Ho chtěla nazvat slabochem, že ztratil tolik moci, ale jak 
bych mohla, když jsem jí ztratila tolik já. Vždyť mě ani nemohl poznat a 
neměl ani moc mi pomoci? 

 
"Co se to s námi děje?" Řekla jsem Mu tehdy s pláčem a hrůzou, že cítím, 
jak jsem stahována dolů. "Nic se neděje tak, jak bych chtěla. Všechny Mé 
vize drtí něco strašného! Proč se nám to děje? Jsme snad tak špatní a 
strašní, že už nemůžeme mít moc? Nelíbí se mi, co se děje!" Pak jsem 
pocítil hrůzu, že to všechno způsobujeme My, a nevěděl jsem jak. 

 
V náručí Otce projevů jsem pohnul tolika emocemi, kolika jsem jen mohl, 
ale hrůza, že jsem se takto neměl hýbat ani projevovat, byla příliš velká a 
smutek příliš velký, než abych se mohl pohnout víc, než jsem tam udělal. 
Cítila jsem naléhavou potřebu vidět Své děti a zjistit, jak se jim daří po tak 
strašných zážitcích. Představovala jsem si, jak je všechny shromažďuji v 
náručí a také s nimi dlouho pláču. 

 
Otec projevu byl nyní dojat a viděl, že mám staré fotografie Ronaloků, na 
kterých jsou stále jako nové malé děti. Zřejmě se mě snažil připravit na to, 
co se bude dít dál, když řekl: "Jsou v pořádku. Uvidíš. Jsou v pořádku víc, 
než si myslíš." A tak jsem se na ně podíval. 

 
To mě rozzuřilo. Jak by mohli být v pořádku po zkušenostech, které 
popsal? Copak je už nějaká jiná "matka" vzala do náruče, jak jsem po tom 
tolik toužil? A byl Otec projevu více 



s ní než se mnou? Cítil jsem, že se na ně musím alespoň podívat a 
přesvědčit se, jestli to vypadá, že jsou v pořádku. 

 
Hned na to jsem slyšel hlas: "Myslíš si, že když se ti to nelíbí a nelíbilo se ti 
to, tak se to nelíbí ani jim a nelíbilo se jim to. Všichni nejsou tak upjatí a 
rigidní, co se týče sexu, jako jsi Ty, víš?" "Ano," odpověděl jsem. 

 
Nenáviděl jsem ten hlas, ale zároveň jsem na něj reagoval s hrůzou a 
nejistotou ohledně sebe sama a ohledně toho, zda je moje reakce na 
zkušenost stejná jako u Ronaloků. "Možná se to některým z nich líbilo," 
řekl jsem si, "ale určitě jsou i takoví jako Já, kteří se cítí stejně jako Já, a já 
je musím najít a utěšit." 

 
Cítil jsem, jak se Otci projevu nelíbí představa, že k nim jdu jako Matka. 
Sdělil mi pocit, že by mohlo vypadat troufale a přehnaně, kdyby k nim malá 
víla chodila jako Matka, a dokonce povýšeně a neuctivě k tomu, jak moc 
vyrostly, ale řekl, 

 
"Už nejsou všichni pohromadě jako skupina. Jsou docela skrytí a v menších 
skupinkách, někteří jsou tu a jiní tam." 

 
Viděl jsem, že si všiml, že mé informace a dojmy z 

 
Ronalokas pocházel z doby vzniku strany Ronalokas a od té doby nebyl 
aktualizován. Viděl jsem, jak to vzal na vědomí a zaznamenal, ale stále se 
nepohnul, aby mě uznal za Matku. Přemýšlel jsem proč, ale nic jsem neřekl. 
Možná tomu jen nemohl uvěřit, vzhledem k tomu, jak jsem byla zmenšená, 
ale bála jsem se, že to ani nemusí být pravda, nebo že má na Mém místě 
tajně jinou Matku a už mě tam nechce, nebo že mu Bůh řekl, že už tam 
nemůžu být, ať řeknu nebo udělám cokoli. Ať už to ale bylo jakkoli, měla 
jsem mateřské pocity, které vyžadovaly, aby Mě vzal k Ronalokům. "Chci 
je vidět bez ohledu na to, jak jsou skrytí a roztroušení," řekl jsem. 

 
Řekl jsem. 



Tajně jsem si myslela, že to vychýlí rovnováhu v Můj prospěch, že Mě jistě 
uznají za svou Matku a přijmou Mě, i kdyby Mě Otec projevu už tak 
nechtěl, ale mateřská láska byla zdaleka nejčastějším důvodem, proč jsem 
se cítila nucena jít k nim. Toužila jsem po Svých drahých malých dětech, od 
nichž jsem byla odloučena při narození a od té doby jsem trpěla 
rozervanými pocity a žalem zasaženým zlomeným srdcem. 

 
Jak jsem si je tolikrát představovala, jak vyrůstají šťastně v mé péči a 
daleko od míst, kde nikdo z Nás nemá rád! Chtěla jsem být jen s nimi a 
užívat si s nimi zábavu, jakou jsem si přála, když byli ještě miminka. Chtěla 
jsem, aby mě nechali o samotě a já je měla tak, jak jsem chtěla, ale můj 
vztek mě tam dostal do problémů a od té doby jsem toho litovala. Cena, 
kterou jsem za to musel zaplatit, však byla příliš vysoká, a to stále 
podněcovalo další vztek, ne menší. Ve chvílích mateřského vzteku jsem 
nenáviděla toho, kdo to způsobil, i samotného Boha, pokud to byl On, za to, 
že mi nedovolil mít Moje děti tak, jak jsem chtěla, že mi nedal pocit, že by 
je měl rád, kdyby se po mně vůbec hodně chovaly, že dával přednost svému 
druhu, že jsem měla pocit, že musím být matkou Jeho dětí a chodit domů po 
hodinách k Mým dětem, když už jsem byla příliš unavená a slabá na to, 
abych jim dala to, co jsem chtěla, a měla jsem pocit, že pak musí být 
matkou Mě. Tehdy j sem s tím hněvem nedokázala pohnout, ale teď s ním 
hýbu a celý se váže k černochům a jejich zkušenostem s jinými druhy lidí. 

 
Cítila jsem, že Ronalokovi jsou zde bezpochyby mistři, jak si matka může 
idealizovat své děti, když je od nich odloučena příliš brzy na to, aby věděla 
něco o tom, jak skutečně dopadnou. Teď už vím, že se na tuhle situaci 
musím dívat jasněji a objektivněji a vidět problémy, které Ronalokovi mají, 
a ne jen tu velikost, kterou tam vidím ležet jako tolik dřímající potenciál. 
Pohybuji se v tomto směru, ale zároveň cítím, že se celé polaritě Vůle stala 
velká křivda, a chci, aby se nám to nějak vynahradilo. Bůh Mě ujišťuje, že 
je to možné, ale nejsem si tím po tom všem, co se stalo, tak jistý, protože 
Nás všechny okradli o mladistvou bujnost nového začátku a My všichni 
jsme teď tak unavení a svým způsobem unavení, že jsem si nebyl jistý, zda 
ještě dokážeme najít nadšení pro vědomí a život, když vše, co jsme tak 
dlouho drželi, jsou rozbité, pošlapané a rozbité sny. 



 

Na začátku jsme byli nadšeni, nebo alespoň já, z původních obrazů Pána, 
které k Nám ve snech jemně přicházely od Boha, jenž Nás měl zachránit a 
splnit Naše sny, ale krátce poté, co jsme pocítili, že Naše reakce roste v 
touze a připoutanosti k tomuto světlu a jeho obrazům, jsme místo toho 
dostali facku, která Nás tak krutě pokřivila dříve, než jsme vůbec měli šanci 
zjistit, čím jsme chtěli nebo mohli být, že jsme nikdy nepoznali, co to 
skutečně je nebo mělo být. 

 
Myslel jsem si, že budeme víly a elfové, a i když jsem si to tehdy vědomě 
nepamatoval, když jsem slyšel, že Duhoví duchové jsou víly a Ronalokové 
elfové přímo v Panovi, vzrušilo mě to, ale byly to staré představy, na které 
jsem reagoval a o kterých jsem ani nevěděl, že je mám v sobě. Nebyl jsem 
prostě připraven na to, co jsem viděl, když mě Otec manifestace vzal, abych 
je hledal. 

 
Hledání schovávaček byla zábava a víc jsem se nebavil od té doby, co si 
nepamatuji kdy. Skřítci na mě pokukovali téměř z každého místa, kam jsem 
se rozhodl podívat, protože jsem měl cit, kam se dívat, což se jim všem 
zřejmě nelíbilo. Děsil jsem se jejich hněvu, a to velmi, a stáhl jsem se, když 
jsem se s ním setkal. Právě jsem se odevzdala zábavě a jejich hněv 
způsobil, že jsem jako dítě s fantazií, jehož domeček pro panenky právě ožil 
na Štědrý den, nahlížela do jejich životů způsobem, který tam nebyl úplně 
vítaný. Pro Mne to byla roztomilá, úžasná, kouzelná stvořeníčka, která jsem 
tam nacházel, a Mé srdce z nich mělo radost, ale jejich hněv ve Mně 
vyvolával obavy, že jejich srdce ze Mne nemají stejnou radost a považují 
Mne za necitlivého vůči nim. Někteří z nich vyšli ze svých domů, což byla 
půvabná, umělecká místečka, sotva rozeznatelná od stromů, kde byli ukryti, 
a právě takového nápaditého, s přírodou splývajícího druhu, jakého jsem 
chtěl v Panovi vidět. To mě potěšilo, ale zdálo se, že cítí jako velký 
problém, že jsem je našel, a chtěli vědět, co dělá neznámá víla, která k nim 
nahlíží nepředstavená, neohlášená a nezvaná. 

 
Rychle jsem jim řekl, že mě k nim přivedl Otec zjevení, na což mi rychle 
odpověděli, že si měl nejprve vyžádat jejich svolení, a kdyby ho přijali, 
zařídit, abych se s nimi setkal. 



někde daleko od jejich bydliště. Zdálo se mi to všechno tak formální a plné 
překážek. Cítil jsem se tím velmi dotčen, ale zároveň jsem si uvědomil 
jejich potřebu ochrany a důvody, proč jsou podezřívaví, a dal jsem tomu 
přednost před svými pocity. Překvapilo mě však, že nevěřili vílám. 
Zajímalo mě, co s tím mají víly společného. 

 
Nelíbily se mi tyto pocity nedůvěry, se kterými jsem se v Panu všude 
setkával, ale nemohl jsem to řešit, aniž by mi bylo řečeno, že je to věc 
zdvořilosti, ne nedůvěry. Neměl jsem pocit, že by to byla úplně pravda, ale 
cítil jsem potřebu zdvořilosti a hluboce jsem se omluvil za své vměšování s 
tím, že nevím. 

 
Při tomto posledním prohlášení jsem si připadal hloupě a hloupě, na což mi 
odpověděli: "To není jen zdvořilost, ale i úcta." Tehdy jsem cítil, jak se ke 
Mně vztahuje ostražité přijetí. 

 
Také jsem měl pocit, že bych možná nikdy neviděl tolik z nich ani to, jak 
žijí, kdybych udělal, co si přáli, a sešel se s nimi někde mimo místo, kde 
žili, ale nebyl jsem si jistý, protože teď byli ve střehu a možná by nebyli, 
kdybych k nim přistupoval tak, jak si přáli. Měl jsem pocit, že se to nikdy 
nedozvím, protože se to stalo tak, jak se to stalo. Snažil jsem se z toho 
vytěžit co nejvíc a navštěvoval jsem je nenuceně, přátelsky a otevřeně, 
abych jim ukázal, že jsem důvěryhodný, ale když jsem si nevyjasnil ty 
pocity, které mezi Námi vzplály, zanechalo to v Našem vztahu skvrnu, 
kterou jsem nechtěl mít, a necítil jsem se tak úplně v pohodě, abych 
pokračoval, jako kdybych se cítil příjemněji přijatý. 

 
Naplnila mě lítost, že jsem se odvážila pohnout v reakci na spontánní 
impulz a nepočkala až do večírku té noci a nesetkala se s nimi tehdy. Proč 
nemohli poznat, že mé úmysly jsou dobré, chtěla jsem vědět, a proč mi 
Otec manifestace neřekl o tom, jak chtějí být Ronalokovi osloveni? 

 
Vtom se přihlásil Otec projevu, promluvil a omluvil se za vyrušení. 
Neoznámil Můj příchod a nečekal, až ho Ronalokové přijmou, řekl, protože 
zapomněl, že je to nutné, neboť 



On sám tam byl již tak známý a vítaný a jeho skupina víl byla také tak 
známá a vítaná. Vyslal také 

 
proudu, který ve mně vyvolal pocit, že se mu nezdálo dobré, abych jel do 
Ronaloků tak, jak jsem chtěl, a že se mnou zametl, protože moje naléhavost 
by nepočkala, ale to, co mi řekl stranou, bylo, "Nechal jsem Tě převaţovat, 
protoţe Tvůj den je uţ skoro u konce, kdy jsou připraveni vstávat, a přimět 
je, aby se sešli venku, ve dne, by muselo být kvůli něčemu opravdu 
důleţitému, a nemyslel jsem si, ţe bych je dokázal přesvědčit, ţe další malá 
víla, která se vydává za Matku, by byla." 

 
Cítil jsem se obviňován ze všeho, co se tu pokazilo, ale také za to 
zodpovědný, vyděšený, nejistý sám sebou a velmi zahanbený a zahanbený. 

 
Cítil jsem, jak si nás Ronalokové během této výměny prohlížejí a zkoumají 
mé zlaté světlo, jako by jim něco připomínalo. Doufal jsem, že Mě přece 
jen poznají, nebo alespoň uvidí, jak je Moje světlo podobné jejich světlu, a 
že se se Mnou z tohoto důvodu spojí, ale nic se neozvalo. Ve skutečnosti 
jsem se cítil ještě více odstrčený, možná i proto, že Mé světlo bylo podobné 
jejich, ale neměl jsem správnou podobu a oni to tušili. Nevěděl jsem, že už 
nemohu měnit podobu, a přál jsem si, abych změnil podobu předtím, než 
jsem přišel, a stal se jim podobnějším, ale teď se mi zdálo, že by bylo 
nečestné to udělat a přijít znovu. 

 
Moje mateřské pocity mi téměř vyskakovaly z úst a chtěly říct: "Jsem Tvá 
Matka, copak Mě nepoznáváš?" Ale já jsem je spolkla, vyděšená z dalšího 
odmítnutí, a cítila jsem, že už raději nebudu pokračovat ve svých pocitech a 
raději se nechám vést Otcem projevu. 

 
Cítil jsem se tam tak doslova zatlačený zpátky, dokonce i Otcem 
manifestace. Cítil jsem, že se propadám do vakua, které mě vysává ze 
Země, a nikdo mi nepodával ruku na pomoc. Cítil jsem se tak mimo 
všechno, tak nevítaný, tak neúčastný, tak zavržený, neuznaný a vyloučený, 
že jsem to nedokázal ovládnout. 



Odešla jsem v slzách, aniž bych se zmínila, že jsem jejich Matka, aniž bych 
se setkala s ostatními Ronalokovými, které bych tam ráda potkala a viděla, 
a aniž bych je vzala do náruče, abych utišila své srdce, jak jsem chtěla, 
protože jsem cítila, že se tam neodvažuji vyjádřit své pocity. Že jsou 
mnohem dospělejší, než jsem si je pamatoval nebo než jsem si myslel, že 
budou, jsem viděl, a také pokřivenější, než jsem chtěl najít. 

 
Zmítal jsem se ve smutku a hrůze a odcházel od nich. Možná jsem to byl já. 
Nevěděla jsem to. Možná jsem byla Matka, která chtěla, aby její děti byly 
takové, jaké chtěla, a ony samy takové být nutně nechtěly, ale mrzutost a 
nehostinnost nepatřily k tomu, jak jsem si Ronalokovy představovala. To, 
co se Nám všem stalo, si vybralo strašlivou daň, která mi ani teď nedovolila 
se k nim přiblížit. Jak by mohl Otec projevu říct, že jsou v pořádku, nebo že 
kdokoli, koho jsem dosud v Panu viděl, je v pořádku? Byl jsem zděšen tím, 
jak se v Panu cítím poté, co mi byl tak dlouho drahý, že by mi tam bylo tak 
dobře. 

 
Nedošla jsem daleko, než jsem se propadla do hlubokého zármutku nad 
Matkou, která ztratila své děti a nemůže se k nim ani vrátit, ani ony k ní, 
protože se neodvažuje s nimi o tom mluvit a ony ji nepoznávají jako 
chybějící přítomnost ve svém životě. 

 
Dokonce jsem tehdy viděl, jak moc by mě tento výsledek neměl překvapit, 
vzhledem k tomu, že mě neviděli od doby, kdy byli prakticky nemluvňaty. 
Viděla jsem, že mají právo být tak mrzuté po tom všem, čím si prošly, a po 
tom, že tak dlouho neměly skutečnou Matku, musely se spokojit s jakoukoli 
náhradou, která se jim naskytla, a mateřsky se starat, jak nejlépe uměly. Ani 
jsem nevěděla, proč si myslím, že jsem už způsobilá být jejich Matkou, 
nebo jsem jí kdy byla. Vzhledem k okolnostem a k tomu, jakou mateřskou 
práci na sobě odvedly, bych možná udělala nějaké změny, ale celkově 
odvedly pozoruhodnou práci. 

 
Viděl jsem, jak si mě navzdory všemu vrozeně osvojili, ale zřejmě ve mně 
neviděli sami sebe. Viděl jsem, jak Mi mohli vyčítat, že jsem nebyl, 
nevěděli, kam jsem odešel, proč jsem odešel a co se se Mnou stalo, když 
jsem byl pryč. Obával jsem se, že si jejich vinu zasloužím. Možná se ve 
Mně nechtěli vidět kvůli tomu, co se Mi stalo, 



možná se báli, že se to stane i jim. Možná si mysleli, že jsem hloupý, že se 
to stalo mně. Možná se za Mě styděli. Rozhodně jsem chápal, jak Mi to 
mohou vyčítat. Možná právě proto byli teď všichni na Zemi pod ochranou 
Matky na Zemi. 

 
"Ale je to opravdu ochrana?" V duchu jsem se na ně rozzlobil. "Opravdu ji 
milujete jako matka na Mém místě? Opravdu Mi chcete odepřít, a také 
sobě, shromáždění do milující náruče, které tolik potřebuji?" Plakala jsem a 
plakala. 

 
To ve mně vyvolalo hluboký strach, že ani já nejsem ochrana a že se k nim 
nemám snažit přiblížit, protože bych jim mohl přinést něco dalšího, co by 
tam nechtěli mít. To byl pocit, který jsem měl, když jsem se pohyboval 
směrem k setkání s nimi, a byl to pocit, který jsem měl nyní, když jsem 
kolem nich pohyboval emocemi. 

 
"To musí být ono," řekl jsem si, "pocit strachu, když se objevím, co se bude 
dít dál." 

 
Mezitím za Mnou Otec projevu nepřišel a nepřišel ani nikdo z Ronaloků, 
kromě několika zvědavých dětí, které na Mě zíraly a utíkaly pryč, když 
jsem se na ně podíval. Zřejmě jsem Otce projevu uvedl do rozpaků a 
způsobil jsem, že jemu i všem ostatním přítomným bylo nepříjemně. 
Zřejmě považoval za důležitější zůstat tam a snažit se vše urovnat, než jít za 
Mnou a za tím, jak se cítím. To mě ještě víc ranilo a rozrušilo, ale neodvážil 
jsem se tam zuřit nebo se dělat důležitým a nemohl jsem se vrátit. Cítil 
jsem, že padám do jámy, ze které se nemohu dostat. Bál jsem se, že se mi 
emoce vymkly kontrole. Chtěl jsem utéct, ale neodvážil jsem se vzdálit od 
Otce projevů a nohy Mě neunesly. 

 
Cítila jsem tehdy všechny tyto věci a ještě víc a viděla jsem, jak to muselo 
být pro Ronalokovy nebezpečné, když měli Matku, jako jsem já, tak 
citovou a tak pokleslou, dokonce i v Božích očích v době, kdy se narodili, 
že byli považováni za tak nízkého původu, že ostatní duchové Nebes ani 
nepřišli na jejich oslavu vzniku. Dokázal jsem si představit, jak a proč 
mohli a chtěli přijmout heslo "My tě nepotřebujeme". 



přístup. Viděl jsem a cítil jsem tam spoustu věcí, ale ať jsem si říkal cokoli 
o tom, proč mě Ronalokovi odmítli a proč jsem to musel přijmout a dát jim 
k tomu prostor, nic z toho, co jsem si říkal, nepomohlo mému hlubokému 
zármutku a zlomenému srdci nad ztrátou těchto dětí. 

 
Nepokoušel jsem se k nim znovu přiblížit, bál jsem se jejich hněvu a toho, 
že je mé emoce rozzlobí. Obával jsem se, že se stydí za svůj skutečný 
původ a vymysleli si jiný a že Mé světlo tam není vítáno, protože vyvolává 
nepříjemné pocity, které nechtějí cítit. Někdy jsem se obával, že to jsou z 
Mé strany ukvapené soudy, a kdykoli jsem to pocítil spolu se zlomeným 
srdcem, že nemohu zůstat pryč a chybět jim déle nebo více, snažil jsem se 
vrátit k Ronalokům. Cítila jsem se však u nich nepříjemně, skoro jako bych 
je pronásledovala jako zesnulá matka, která se musí vracet, aby se podívala, 
jak se daří jejím dětem. 

 
Čas od času jsem se mezi ně inkarnoval, nikdy jsem se nezmínil o Matce 
ani o žádné jiné roli, která by byla podobná Mé, a dostávalo se mi různého 
přijetí podle emoční polarizace zúčastněných Ronaloků, přičemž nejlépe mě 
přijímali ti, kteří byli polarizováni zármutkem. 

 
Dlouho jsem nevěděla, jak moc mám Lucifera u sebe, nechtěla jsem věřit, 
že by ke mně mohlo být tak připoutáno něco, co jsem tak nenáviděla. 
Někdy jsem měla pocit, že jsem to měla vědět, jak zřejmé se mi to nyní 
stalo, ale tehdy jsem to nevěděla a nebyla jsem schopna to tak vidět. Možná 
to bylo Mé světlo, které jim nepřipadalo správné, nebo možná jen pocit 
Luciferovy přítomnosti, který způsobil, že Ronalokové na Mě reagovali tak, 
jak reagovali. 

 
Neúmyslně jsem přitáhl Lucifera k Ronalokům, aniž bych to chtěl, protože 
jsem nevěděl, že je ke Mně osobně připoután linkami, které jsem neviděl, 
jen občas, a nevěděl jsem, jak je ze Mě dostat. Když se pohnu, abych je ze 
sebe odstranil, doufám, že se Ronalokové pohnou spolu se Mnou, aby našli 
své vlastní Luciferovo světlo, které Mě odpuzovalo, abychom nakonec 
mohli mít shledání, po kterém jsem tak dlouho toužil. 



K Ronalokům jsem se nepřiblížil od dob otroctví ve Spojených státech, 
naposledy jsem s nimi žil ve dnech emancipace, a nepřiblížím se k nim, 
dokud nezacelím Svou mezeru a dokud u Mne nebude Lucifer přítomen. 
Tím, že jsem tam byl, jsem měl co dělat s tím, že otroctví zachytilo 
Ronalóky v Africe a vyvedlo je z jejich tamního úkrytu, a je mi to v mnoha 
ohledech líto, stejně jako mnoha dalších věcí, ačkoli jsem také viděl, že v 
Africe byly v polaritě vůle drženy tak ztracené obrazy Božího světla, že 
jsem také cítil, že ti, které odtamtud vyvedli, byli nakonec ti šťastní z 
důvodů, které nikdo z Nás nemohl v tehdejší bídě vidět ani pochopit. 
Přemýšlel jsem, jestli by z jejich oranžové a červené barvy něco zbylo, 
kdyby některé z nich nepřivezli na západní polokouli a nedali jim spolknout 
nějakou křesťanskou vinu, dokud by se nenašlo něco osvícenějšího. 

 
Idealizace Afriky některými lidmi na západní polokouli mi připomíná mou 
vlastní idealizaci Pána a Ronaloků, aniž bych viděl nedostatek světla nebo 
nelaskavé světlo, které je tam přítomno. 

 
Netrpěl jsem o nic méně než ostatní, kteří byli přivedeni na západ jako 
otroci, a možná ještě víc, protože Luciferovi šlo skutečně o mě. Myslel jsem 
si, že se tam mohu skrýt a být se svou láskou k Ronalokům, ale možná to 
nebylo správné, vzhledem k tomu, co se stalo, ačkoli nebylo žádné místo, 
kam bych mohl jít bez velmi, podobně zničujících následků. 

 
Když Mě Lucifer pronásledoval tak, jak Mne pronásledoval, žádná skupina 
Mě nechtěla, protože jsem je přitahoval, když Mě Lucifer našel. Dlouho 
jsem kvůli tomu bloudil sám, kromě případů, kdy jsem se snažil někam 
zapadnout a nebýt poznán. Cítila jsem se zlomená, zarmoucená, vystrašená, 
nechtěná, opuštěná a odmítnutá Sama sebou, občas jsem naříkala žalem, 
venku na opuštěných místech, kam nikdo nikdy nechodil, až do Mého 
vzteku, který se ke Mně vracel jen sporadicky až do teď, konečně začal 
říkat, že to nebylo správné ani spravedlivé a že každý musí převzít část 
odpovědnosti za to, co se stalo, protože každý popřel Můj odraz jako něco, 
co není jeho součástí, a použil Mne, aby do Mne strkal své nechtěné spodní 
proudy a pocity a obviňoval Mne, čímž ze Mne učinil magnet pro vše, co 
nebylo milováno, na čem se přiživoval Lucifer. 



 

Vy všichni jste tam trpěli částečně se mnou, ale v Hlavních tělech ne, tam 
jsem byl sám; úplně sám, bez jediného hlasu, který by podpořil můj postoj. 
I když jste procházeli tresty, byly to tresty skupinové; nebyli jste sami. V 
Pekle jsem byl sám, a to po dlouhou dobu předtím i potom. Vždycky jsem 
se cítil osamělý, nikdy jsem nebyl přijat jako součást nějaké skupiny. 
Přistupoval jsem k tomu, co mi tak často připadalo hlavně jako pocit viny, a 
musím říct, že s Ronalokem sdílím nechuť k přístupu falešného přijetí. Ani 
nevím, jak chci, aby ke mně bylo přistupováno, kromě toho, že si myslím, 
že vím, jak se budu cítit, až to bude ten správný přístup. 

 
Obávala jsem se, že Ronalokové si myslí, že jsem tam v Pánu falešná a že 
je raději nechám na pokoji, dokud nebudu mít dostatek přítomnosti Matky, 
abych se k nim mohla přiblížit způsobem, který by mohli přijmout a uznat, 
ale také jsem nebyla schopna udělat nic lepšího kvůli tomu, co se mi stalo v 
pekle, a kvůli svým zkušenostem, které jsem tam nedávno a tak hluboce 
prožila. Tváří v tvář jejich odmítání a neuznávání Mne jsem se nedokázala 
udržet. 

 
Párty v Panu mi poté připadala nemožná. Musel jsem se tam pohybovat 
spolu s Otcem Projevu kvůli ochraně, a On si tak často vybíral Ronalokové 
a hudbu s nimi. Měl jsem tu hudbu tak rád, že jsem cítil, že Mě mnohokrát a 
v mnoha ohledech podržela, a dokonce i v Pekle se mi občas zdálo, že jsem 
nějak zaslechl její hloubku a emocionální tón. Zvláště v Pekle se mi zdálo, 
že ke Mně ty hluboké, rezonující tóny a emocionalita občas dolehly, a 
doufal jsem, že mě tak nějak hledají, ale na večírcích v Pánu jsem ležel na 
kraji a plakal jako Matka, která nemůže najít to správné místo u svých dětí, 
plakal jsem a plakal tak moc, až jsem si myslel, že to nikdy nepřestane, a 
vlastně to nepřestalo dosud. 

 
Když jsem se snažila přidat a zpívat, jak jsem tolik toužila, místo abych 
pořád plakala, bylo v mém hlase tolik smutku, že se objevily námitky proti 
mé účasti. Všichni mi dávali najevo, včetně Otce manifestace, že jsem 
prostě nepochopil správnou formu toho, co se snažili prezentovat jako 
píseň, a že musím zůstat v mezích plánu, struktury, časového rámce a rytmu 
více. Obával jsem se, že mám 



nedostatek talentu, ale jiná část Mne cítila, že to byly emoce za hranicí 
přijatelné škály emocí, pro které nikdo nechtěl udělat prostor a které jim 
byly nepříjemné. 

 
"Hudba je jako mozaika," říkali, ale moje kousky v ní zřejmě nebyly vítány. 
Obzvlášť naštvaně jsem se cítil, když nějaký jiný člověk v Ronalocích 
dokázal převzít styl toho, co jsem dělal, a vytvořit jinou skladbu a pak už to 
bylo v pořádku. Kdybych se na to zeptal, bylo by mi řečeno, že ta písnička 
se k tomu stylu hodí víc než ta, kterou jsem se snažil zpívat tímhle 
způsobem (sic). To se mi nelíbilo, protože se zdálo, že všichni považují 
toho člověka za průkopníka něčeho a mě za kopírovače. Byl jsem plný 
pocitu viny a strachu, jak se mám tehdy prezentovat. Ať jsem to dělal 
jakkoli, nezdálo se mi to přijatelné, jak jsem to cítil dělat. 

 
Bála jsem se o tom něco říct, a tak jsem to neudělala, a pak jsem opravdu 
nemohla zpívat. Můj hlas byl přiškrcený až do červena. Stáhla jsem se 
zpátky do Svých pocitů bezcennosti a nechtěnosti. Do hrdla se mi vracelo 
tolik toho, co jsem chtěla mít nahoře a venku, že jsem nemohla zpívat tak, 
jak jsem cítila, ani sama. Možná nebylo správné snažit se dát Své bolesti 
průchod v hudbě, ale když jsem nemohl, měl jsem tak málo jiných 
východisek, že se Můj vztek dostal ven ve stavu popření a kopíroval 
Ronalokovy a nedal jim za to ani žádné uznání nebo zásluhy, zatímco já 
jsem byl v té době tak odpojený od Svého vzteku, že jsem cítil, že 
Ronalokovi byli stejně zneužiti a nepřiznáni jako já. Odraz vzteku, který 
tyto písně zpíval, mi připadal podlý, odpojený a nepřijatý vůči hloubce 
pocitů, které Ronalokové ve svých písních měli. To jsem tak nenáviděl, a 
protože jsem tam byl tak odpojený od svého hněvu, neviděl jsem, že takhle 
se mnou a mou hloubkou citu zacházeli. 

 
Zdálo se, že Ronalokové se v mé nepřítomnosti nějak rozhodli, že oni a 
Otec projevu jsou autoritami v oblasti přijatelného rozsahu emocí a všeho, 
co se týká hloubky citů. Zatímco Mému vzteku se to nelíbilo, Můj strach se 
obával, že oni jsou na správné úrovni emocí a že jejich emoce jsou tím 
největším, pro co je zde prostor, dokonce jsem je mnohokrát obdivoval za 
to, že se odvažují mít a vyjadřovat tolik emocí jako oni, zatímco já jsem 
měl pocit, že musím své emoce kontrolovat, protože se vymykají kontrole. 



 

Připojit se k tamní oslavě v Panu pro Mne nebylo příliš možné, protože 
břemeno pekla, které na Mne doléhalo, bylo příliš velké na to, abych na to 
měl náladu. Nedokázal jsem pochopit neustálou večírkovou náladu v Panu. 

 
Když jsem se rozhlédl kolem sebe, neviděl jsem vůbec nic, co by stálo za 
oslavu, ledaže by oslavovali sestup Pána z mé původní vize. 

 
Vzhledem k tomu, jak osaměle jsem se cítila a jak znetvořená podle mého 
vzhledu tam byla spousta bytostí v Panovi a stále se zhoršovala, zatímco 
tvrdila, že jde jen o žádoucí změny podoby, začala jsem mít občas pocit, že 
jsou to všechno podivní a bezcitní pohané, kteří tančí na mém hrobě, a když 
jsem to cítila, neměla jsem pocit, že je to nový pocit. Pokaždé, když jsem se 
pokusil připojit k některému z večírků, dostalo se mi té či oné reflexe, že 
moje účast tam není opravdu vítána, až jsem začal mít pocit, že jsem zván 
spíše z pocitu viny než z nějakého skutečného pocitu lásky nebo přijetí, či 
dokonce touhy po Mé přítomnosti. 

 
Myslel jsem si, že Ronalokovi nebudou nikoho vynechávat, protože se sami 
cítili vyřazení, ale neuvědomil jsem si, že začali kroužit sami kolem sebe a 
ostatní vynechávají s postojem "Nechceme vás a nepotřebujeme vás", 
protože se cítili vyřazení. Ještě jsem nenašel původ tohoto jevu v prvních 
částech Původní příčiny, kde při Našich prvních setkáních se světlem 
někteří z Ronaloků odsoudili světlo ve svých cítících tělech za to, že se k 
nim nepřiblížilo právě správně. Neříkám, že to bylo špatně, protože to 
zachránilo Vůli před úplným ovládnutím nelaskavým světlem, jako se to 
stalo Mně, ale je třeba se na to nyní podívat hlouběji, protože v tom, že se 
toto světlo stalo nelaskavým, hrála roli i Vůle a vina špatného vedení vůči 
Matce, která se musí posunout k větší sdílené odpovědnosti. 

 
Ronalokové jsou jediné děti, které se tolik podobají Matce, a to natolik, že 
jsem se obával, že to v sobě skutečně nenáviděly do té míry, že to nechtěly 
poznat a znovu se se Mnou spojit, ale místo toho se snažily ode Mne odejít. 
Jindy jsem se zase obávala, že si chtějí přivlastnit všechny zásluhy pro sebe 
a svým Rodičům nedopřát žádné. 



 

Troufám si říct obávaná slova mocenská hra v polaritě vůle? Bylo těžké 
obvinit blízké z čehokoli, přesto to musím položit. Na všechny záměry a 
cíle je třeba se podívat hlouběji, aby se vše, co se má pohnout, mohlo 
posunout k uzdravení a řešení. 

 
Potřebuji, aby se našel a vyjasnil záměr, a to nejen z té dobré, láskyplné a 
přijatelnější stránky Naší povahy, ale ze všech, ze všeho, co se tam skutečně 
dělo, jinak si nemůžeme být jisti, že se facka nevytvoří nebo nemůže 
vytvořit znovu z nějaké neviditelné nebo nepohnuté části Naší povahy. 
Nejsou to jen Rodičovské části, které zde musí převzít veškerou vinu a 
odpovědnost. 

 
Každý, kdo je nějak přítomen v původním moři esence, a dokonce i 
nevědomí, musí převzít určitou odpovědnost za to, čím svou nedostatečnou 
přítomností a účastí přispěl k problémům, které jsme tam všichni měli. 

 
Pokud jde o mne, vzal jsem a beru na sebe odpovědnost za svá podvědomá 
přání zničit prázdnotu, která tam přitáhla Luciferovo světlo, a za svou 
nedostatečnou přítomnost na některých místech, a přesto to není jen má 
odpovědnost. Všichni se musíte podívat také na svou vlastní odpovědnost, 
někteří z vás mají mnohem více, než si myslíte, a obviňovali své Rodiče 
jako taktiku na odvedení pozornosti. 

 
Cítím, že obviňování Mne, a dokonce i obviňování všech Rodičovských 
částí, bylo mnohem větší taktikou odvádění pozornosti, než jsem si 
zpočátku ve své hrůze, strachu, zármutku a vině uvědomoval, a dokonce 
jsem dovolil, aby se toto obviňování Nás cítilo licencované být 
Rodičovskou částí místo Nás, ale to se opravdu neslučuje. Nemůžete být 
zároveň bez viny i příčinní, což je to, co být Rodičem skutečně znamená. 

 
Můj hněv to bohužel uskutečnil chladně a krutě, aniž by s ním byl přítomen 
zbytek Mé milující přítomnosti. 

 
Mezitím jsem už při svém prvním setkání s Ronalokovými v Panu věděl, že 
bych se neměl vzdalovat od Otce manifestace. Stejně jsem nemohl chodit, a 
tak jsem tam ležel ve Svých emocích, dokud ke Mně nepřišel Otec 
Projevení. Když ke mně přišel a kráčel, chtěl jsem, aby mě utěšil, což se 
nestalo. Zdálo se, že se cítí v rozpacích z Mého chování tam a nechápe 
propast, kterou jsem měl se svými dětmi, které vyrostly bez Mého 



být u toho přítomen. Nic mi neřekl. Stál nade mnou velmi vysoko a vrhal na 
mě stín, který se vyrovnal chladu, který jsem z něj cítila, a v jeho 
přítomnosti jsem se okamžitě cítila velmi malá, vyděšená a litovala jsem, že 
jsem se vůbec odvážila dělat se důležitou. 



VÍCE O PROBLÉMECH MATKY V PÁNVI 
 
Pokynul mi, abych vstal, což jsem ze strachu okamžitě udělal a téměř mu 
skočil do náruče, když jsem cítil, že opět padám dolů, což mi nedovolil. 
Pokynul Mi, abych šla s Ním, a po chvíli hledání jsme našli Jeho duhu víl, 
které Ho hledaly, líbily se mi a cítila jsem se k nim okamžitě přitahována, 
ale také jsem cítila nedůvěru, zejména k jejich šťastným tvářím, což mělo 
okamžitý účinek na to, že jsem se cítila velmi mrzutá a v rozporu s jejich 
náladou, aniž bych si kvůli tomu mohla pomoci. Čím šťastněji a přívětivěji 
se ke Mně tvářili, tím méně jsem byl schopen vůči nim reagovat; když se 
pak ale stáhli a nechali Mě o samotě, jako bych byl chladný a odměřený, 
ani to se mi nelíbilo. Nevěděl jsem, co chci. Možná jsem nikdy nebyl 
spokojený. Možná jsem nedokázal být spokojený. 

 
Možná pro mě nikdy nic nebylo dost dobré. Byl jsem tady, vrátil jsem se na 
Zemi, a už jsem se choval nespokojeně a nešťastně, ale nemohl jsem si 
pomoci. 

 
Už se mi to tam moc nelíbilo, alespoň ne to, co jsem zatím viděl, a už vůbec 
ne tak, jak se mi to podle mých vzpomínek líbilo dřív. 

 
Zdálo se mi, že se všechno vzdaluje od Země, kterou jsem si pamatoval. 
Cítil jsem z toho strach, smutek a vztek najednou a ani jsem nedokázal 
oddělit své pocity natolik, abych je tehdy uměl vyjádřit, zejména kvůli 
hrůze, kterou jsem z toho cítil. Nedokázal jsem pochopit, jak jsem se mohl 
konečně vrátit na Zemi a nebýt šťastnější, než jsem byl. Snažil jsem se 
přinutit se být šťastný, ale nedokázal jsem se učinit slepým, hluchým nebo 
němým vůči tomu, co jsem cítil a vnímal, že se tam děje. 

 
Zatímco jsem sledoval, jak víly upírají svou vzrušenou pozornost k Otci 
projevů, nechal jsem se tiše unášet na okraj skupiny a cítil jsem se mrzutý, 
žárlivý a nespokojený se svou situací. Přemýšlel jsem, jestli si někdo z nich 
nebo Otec projevu vůbec všimne mé nepřítomnosti, nebo jestli je to zajímá. 



Než jsem se nad tím stačil zamyslet, vrhl se na mě velký had a odplazil se 
se mnou pryč, tiskl mě, jak se kolem mě ovíjel svým velkým tělem. 

 
Okamžitě jsem se vyděsil tak, že jsem nemohl ani mluvit, ani slyšet. Had 
mě zcela pohltil, hrozivě mě tiskl a krutě si se mnou pohrával svým 
hrozivým a rychle se pohybujícím rozeklaným jazykem. Aby toho nebylo 
málo, had měl dvě hlavy. 

 
"Alespoň ne nespočet hlav," řeklo něco ve mně. 

 
Druhá hlava hada se s ním hádala o tom, co dělá, dokonce ho kousala, ale 
také mi dávala najevo, že ani ona není mým přítelem, a tvrdě mě kritizovala 
způsobem, který mi byl až příliš povědomý. Nevydržel jsem to a zavřel 
jsem oči, načež mě had začal kousat do očí a do čela a zároveň mě 
znásilňoval, čímž mi připomněl něco, co mě uvrhlo do tak hluboké hrůzy, 
že jsem překročil časový rámec svého pobytu na Zemi. 

 
Nemohla jsem vystát, co se se mnou děje, ale zdálo se, že na tom nezáleží, 
had mě pohltil, jakmile mě dokončil znásilňovat, a ponořil mě do ještě 
hlubší hrůzy, která jako by neznala hranice mých fyzických možností ji 
zvládnout ani časového rámce, v němž se odehrávala. Pro Mne to byla 
okamžitá věčnost pekla, která jako by nikdy neměla skončit a která trvala, 
dokud jsem nějakým způsobem neomdlel, nebyl vyvržen nebo vyplivnut 
druhým koncem hada po docela dlouhém boji plném stlačování, 
křečovitých stahů a křečí, jejichž záměrem bylo vyrvat ze Mne veškerou 
životní esenci, kterou mohl, ale které se Mi zdály být příliš velkou námahou 
za to, co dostaly, a které pro Mne byly tak strašnou, dusivou kompresí, že 
jsem si přál, abych je už nikdy nemusel zažít. Nemohl jsem vystát podobu, 
kterou na sebe tento had vzal, abych získal světlo. Nemohl jsem snést ani 
představu, natož zkušenost, že by mě někdo sežral, stejně jako jsem nemohl 
snést představu, že by mě k smrti ždímalo něco, co si myslelo, že by mi 
mělo sebrat i tu trochu světla, která mi zbývala. 

 
Cítila jsem se zraněná a rozhořčená, že k Mému postavení Matky nezbyla 
žádná úcta, dokonce ani žádné uznání. Ať už to bylo racionální, nebo ne, 
jakmile jsem 



Můj hněv se na hada vrhl s požadavkem, aby věděl, kdo je jeho matka a 
proč ho nevychovala lépe. 

 
Útočící hlava hada na to jen nechápavě zamrkala a vystrčila hlavu dopředu, 
hrozíc mi jazykem, jako by byla připravena na mě znovu zaútočit, zatímco 
druhá hlava mi chladně sdělila, že pro hada neexistuje žádná mateřská 
přítomnost; had je svou vlastní matkou. 

 
Pak jsem ustoupila a pocítila nejen strach z hada, ale také strach, že jsem 
snad nějakým způsobem, i když jsem doufala, že ne, Matkou tohoto 
strašného hada a že jsem teď nějak opožděně porodila děti, které se zcela 
vymykají mé kontrole a nemají v sobě žádnou lásku ani odezvu vůči mně. 

 
Obrázky, které jsem měl, byly pro mě tak děsivé, že jsem nevěděl, kam s 
nimi jít. Obviňoval jsem Otce projevu, i když jsem si nebyl jistý proč. 

 
Takhle to teď bude vypadat na Zemi? Měl jsem s tím počítat, že budu 
kdykoli znásilněn, aniž bych se zajímal o to, jaká jsou má přání v této věci? 
Byl tohle jejich takzvaný volný sex? Pokud se to dělo s Otcem manifestace 
zde na Zemi, proč se to dělo? Jaká byla Jeho moc a kde byl? Byl to had, 
který si se Mnou v nějaké změně podoby hrál, aby zjistil, zda Ho tam 
poznám nebo se mi zalíbí? Což jsem vlastně neudělal! 

 
Neviděl jsem, jak se na mě liány blíží, abych včas unikl jejich sevření. Cítil 
jsem, jak se mě zmocňuje hrůza, a had mě v mém zajetí ohrožoval dál. Proč 
Moje mysl nezavřela pusu, místo aby Mě nutila cítit všechny ty věci, které 
Mě dostaly do potíží? Bylo to něčí sexuální vzrušení? Byl to podivný nápad 
Otce manifestace na vynucení ochrany nebo kontroly, abychom se všichni 
museli shluknout kolem Něho, nebo už opravdu neměl moc zabránit tomu, 
aby se tyto věci v Pánu děly? Opravdu jsem teď potřeboval Jeho pomoc a 
ochranu a cítil jsem mizivou šanci, že se mi jí dostane, nebo že si ji dokonce 
zasloužím. Cítila jsem se dokonce příliš provinile na to, abych volala o. 



a velmi vyděšený z jeho zjevné ztráty moci nebo podivného souladu s 
těmito událostmi. 

 
Všechny ty obrazy byly pro Mne tak strašné, že na Mne padala hrůza jako 
letní liják na Můj piknik v Panu, a to vlastně teď tak doslova, že ani úkryt 
stromů nestačil. Had se vzdálil, protože se mu déšť nelíbil, ale já jsem 
nemohl. Zůstala mi hrůza z otroctví lián, z níž Moje mysl opět vyskočila. 
Tentokrát to bylo: "Ach, jak rád bych cítil veselí v rytmu dešťových kapek 
a klapavé odezvy listí! Jak rád bych slyšel volající hlasy vílího lidu, jak 
zpívají a hrají v teplých mlhách jako v Mých vzpomínkách vynořujících se 
odněkud z mlhy, hluboké a staré!" Ale hrůza stejně převládla a já jsem 
slyšel jen ponuré kapání tekoucího a stříkajícího šedivého deště, těžce 
zatíženého pocitem dřímoty všude kolem Mě místo živého probuzení už za 
dne. Cítil jsem chvění sychravého chladu, deprese, smutku a samoty místo 
vzrušení z chladivého povznesení jiskřivých, křišťálových kapek deště 
tančících v rychle se vracejícím slunečním světle. Celý les mi připadal 
sklíčený a já jsem s ním upadl do deprese stejně hluboko, jako jsem ji cítil. 

 
O něco později mě liány uvolnily, i když jsem si toho zpočátku nevšiml, 
protože jsem se ponořil do pocitů prožitků uvnitř sebe, které se mi zdály 
důležité, když jsem tam byl. Když jsem si všiml, že Mě liány pustily, 
nemohl jsem si vzpomenout, jaké to byly zážitky. Mé vnitřní soustředění se 
vytratilo jako sny, které si dobře nepamatuji, zůstaly jen nálady. Moje 
nálada nebyla šťastná, ale rozhodl jsem se, že musím hledat Otce 
manifestace. 

 
Tehdy mě našel Otec projevu. Všechny své víly shromáždil kolem sebe do 
duhy a před skupinou mě napomenul, že jsem skupinu opustil. Cítil jsem se 
tehdy trapně a zahanbeně, jako by to byla Moje vina a jako bych tento 
problém s hadem dopustil nebo způsobil, nebo si to dokonce za odchod ze 
skupiny zasloužil. Svěsil jsem hlavu v horoucí hanbě a nemohl jsem se 
podívat na Otce manifestace ani na nikoho jiného, kdo tam byl. 

 
Tehdy začal Otec projevu hrát na své flétny a víly kolem něj začaly tančit, 
jako by všechny tvořily jednu bytost, vířily a tančily. 



tam jako jeho partner. Chtěl jsem tu blízkost pocítit také, ale tíha 
nepohnutých emocí ve Mně tomu bránila. Pokusil jsem se připojit ke 
skupině. 

 
Stále jsem se nemohl podívat na Otce manifestace ani na nikoho jiného z 
přítomných, ale cítil jsem, že musím. 

 
Stále mě to táhlo k hlavě Otce manifestace. Možná jsem si myslel, že se 
něco dozvím, když se mu budu dívat do očí, zatímco bude hrát, tančit a 
zpívat. To, že jsem měl potíže v Pánu, mi připadalo hodné jen Jeho 
chvilkového povšimnutí, které narušovalo rytmus Jeho hudby a které mi 
dávalo najevo, že se Mu nelíbí, ale že to z přátelské stránky své povahy 
toleruje. Cítil jsem se nedůležitý a vytěsněný, ale stále jsem se tam chtěl 
napojit na Jeho vědomí. Chtěl jsem se pokusit obnovit Naši starou 
komunikaci. Snad bych ho mohla přimět, aby si mě všiml víc než ostatních, 
a On by mi dovolil získat u Něho zpět své dřívější postavení. 

 
Když jsem se spojil s Jeho hlavou, necítil jsem tam Jeho vědomí příliš 
přítomné. Vypadal podivně prázdný, což mi připomínalo hada. Měl jsem 
problém se na Něj podívat. Podíval jsem se dolů, a když se mi to podařilo, 
šokovalo mě, že zatímco se na mě díval, měl pohlavní styk a zřejmě i 
orgasmus s jinou vílou. Jeho zdánlivá netečnost, zdálo se mi tehdy, byla 
způsobena tím, že Jeho pozornost byla upřena na to, místo na můj pokus o 
spojení s Ním. "Asi se nerad dívá na to, co chci zjistit," pomyslela jsem si, 
"a asi už mě nemá tak rád jako ostatní." A tak jsem si řekla, že se mu to líbí. 

 
Nejprve jsem se na Něj začal velmi zlobit, ale pak jsem se cítil velmi 
provinile, že jsem se snažil představit svou situaci v nesprávný čas a na 
nesprávném místě. Pak se mi zdálo, že cítím Jeho bolest a osamělost, která 
se nás snažila mít všechny pohromadě jako nějakou jednotnou entitu. 
Odsunula jsem svou vlastní reakci stranou ve prospěch toho, ale přesto jsem 
byla zraněná. Už jsem Mu nestačila. Věděla jsem to, a tak jsem na Něj už 
nemohla klást požadavky ohledně Našeho vztahu a monogamie, kterou 
jsem tam chtěla, ale také jsem nevěděla, jak s touto situací vydržím žít. 



Cítila jsem tolik zloby a žárlivosti vůči ostatním vílám, které teď měly být 
mými sestrami, že jsem to téměř nedokázala ovládnout. Zdálo se, že jsou 
všechny mnohem víc pohromadě, sebevědomé, šťastné, mocné a spokojené 
s tím, co dělají, než já. Stále jsem chtěla být Jeho jedinou a úplnou družkou 
a nedělit se o Něj s ostatními, které by, jak jsem si myslela, byly dříve 
považovány za děti a s nimiž by On neměl sex. Dost mi vadilo, že měl sex s 
takovými malými vílami, ale pak jsem se k sexu s Ním stěhovala i já, a i 
když se mi do toho nechtělo, byla jsem teď ve vztahu k Jeho postavě Boha 
Pana také velmi malá, tak jak bych mohla proti jejich aktivitám protestovat? 

 
Cítila jsem, že musím zjistit víc o tom, jak se cítí ostatní víly. Možná mi to 
pomůže lépe zvládnout situaci a možná mě to i něco naučí. Protože jsem 
nevěděla, co jiného bych mohla udělat se svou žárlivostí nebo se svými 
potížemi, snažila jsem se je odložit stranou a stát se jejich přítelkyní. 

 
Nesnášela jsem pocit, že teď soupeřím s ostatními vílami o pozornost boha 
Pana, ale byla jsem, a mohla jsem to klidně přiznat, když jsem to tehdy 
otevřeně nepřiznala. Tehdy jsem prostě cítil, že je to moje pravé místo, 
abych byl mezi nimi nejdůležitější vílou a měl primární postavení, přičemž 
Otec projevu to otevřeně přiznal, stejně jako by to měli přiznat všichni. 
Když to neudělal a oni ne, vyvolalo to ve Mně mnoho pocitů, jak jsem 
musela vypadat zmenšená, že už mě neuznávají jako Matku, ale jak moc 
jsem vlastně zmenšená, jsem v sobě ještě nepoznala. V sobě jsem se stále 
cítila být tím, kým jsem byla, a cítila jsem, že bych měla mít stále veškerou 
moc a přítomnost, kterou jsem měla dříve. Byl to šok, pravděpodobně více 
pro Mne než pro kohokoli jiného na Pangee, když jsem zjistil, jak málo 
moci tam ve skutečnosti mám, abych ji mohl mít takovou, jakou chci, a 
dělat to, co chci. 

 
Nechápal jsem, proč mě nepoznávají, ale nic jsem neřekl. Místo toho jsem 
byl skleslý, nafoukaný a vřel jsem bouřemi zlomeného srdce a vzteku na 
okrajích jejich duhy, ale víc mnou hýbal stud, strach a všechno ostatní z 
toho, že jsem byl vymyt z božství, a myšlenka, že to znamená, že i když 
jsem to stále chtěl, už nemohu mít toto postavení. 



Dokonce jsem si myslel, že víly nade Mnou překvapeně vykřiknou a 
dokonce Mě samy poznají, když to neudělal Otec projevu, ale protože se 
nezdálo, že by Mě poznaly, i když jsem je poznal, ani já jsem se nepohnul, 
abych je otevřeně poznal. Přes veškerou důvěrnost, kterou jsem vůči nim 
také pociťoval, jsem začal pochybovat o svém vlastním smyslu pro sebe 
sama a uvědomoval jsem si, že všichni vznášejí stejný nárok, tak proč by 
Mě měli poznat? 

 
Byly to všechno Moje sestry, nebo jen čekaly na trhliny v Mém vztahu s 
Otcem Projevu, do kterých by mohly vstoupit, a jakou roli mohly hrát při 
vytváření těchto trhlin a kde byl Otec Projevu ve vztahu k tomu všemu? 
Kvůli této nedůvěře jsem se cítil tak izolovaný, neměl jsem pocit, že se 
mohu na někoho skutečně obrátit, že mu mohu důvěřovat. Začala jsem si 
také uvědomovat, že si v Pánu zvykli na to, že se duchové jen tak objevují 
nebo dělají změny podoby, které ve skutečnosti nepoznali. Zdálo se, že tyto 
věci prostě přijímají jako vývoj projevů Svobodné vůle, ale Mě to 
znervózňovalo a zneklidňovalo. 

 
V Paně se pro mě už tehdy nejčastěji používala označení party drag a 
control freak. Nemohl jsem to vystát, ale také jsem nemohl vystát pocity, 
které jsem cítil, když jsem na sebe tlačil, abych se více podobal těm, kteří 
tato označení používali. 

 
Zeptal jsem se víl, jakmile spolu začaly mluvit jako skupina, kde je Otec 
projevu našel a jestli je všechny přivedl na Zemi, jako to udělal se mnou 
(sic). Všichni řekli, že je našel na temném, osamělém a opuštěném místě, a 
to bylo vše, co řekli, jako by se o tom už nechtěli zmiňovat ani diskutovat. 
Proč ne? 

 
Tam jsem cítil a tak trochu si i vzpomněl, že mě našel Otec projevu. Co 
jsem tehdy mohl doopravdy říct? Kromě pocitu, že doopravdy nepatřím do 
skupiny, neexistovaly žádné důkazy o opaku. Ve skutečnosti jsem vypadal 
ještě zmenšeněji než ostatní. Všichni měli dokonce nějakou barvu, někteří 
dokonce několik barev, zatímco já byl jen zlatý a mourovatý, a to ještě 
potrhaný. Cítila jsem se tehdy trapně a styděla jsem se za svou podobu a 
poprvé od chvíle, kdy jsem se přidala ke skupině, jsem se začala cítit 
méněcenná, místo abych si 



Zdálo se, že se jim toto postavení líbilo více, protože pak ke mně začali být 
přátelštější a vřelejší, dokonce ke mně natahovali ruce v srdečnosti a 
přátelství, které jsem se bál svěřit a které jsem se cítil méněcenný přijmout. 

 
Ptal jsem se, na co jsem si jen troufl. Na žádnou z nich mi neodpověděli k 
mé spokojenosti, místo toho jsem měl pocit, že jim mé otázky nejsou 
příjemné. Přesto jsme tam spolu chvíli seděly a Mé vzpomínky na Pána jsou 
plné jemných okamžiků naplněných vzpomínkami na pocity sesterství, 
které jsme tam prožívaly. Nevadilo mi sesterství. Dokonce jsem ho vítala, 
ale nelíbila se mi forma, kterou na sebe bralo, že jsem byla natolik 
zmenšená, že jsem nemohla mít místo, které mi tolik přirostlo k Otci 
projevu a v sobě samé, a přesto najít místo se sestrami, které mi nepřipadaly 
ohrožující a konkurenční. 

 
Hodně jsem se obviňoval za své pocity soutěživosti a snažil jsem se je v 
sobě zastavit, jak jen to šlo, ale pocity se dostaly ven jako životy v situacích 
s více ženami, které se na povrchu jevily jako přátelské, ale pod povrchem 
byly velmi soutěživé, zejména pokud šlo o umístění potomků. 

 
Ze všech sexuálních svazků v Panovi se rodili potomci a příliš mnoho z 
nich mi připadalo nejen jako hrozné kombinace zúčastněných rodičů, ale 
také jako nemilovaní, nevyžádaní a nevychovaní, protože jejich svazky byly 
nemilované a nezávazné. Všude v Panovi pobíhalo mnoho duchů; už tehdy 
jsem měl pocit, že jich je příliš mnoho, a hodně z nich bylo těchto. 
Nevěděla jsem, kdo většina z nich je, a dokonce ani to, kdo jsou jejich 
rodiče, ale nejen z těchto bytostí jsem neměla dobrý pocit. Žádný z duchů 
mi nepřipadal správný. Všichni vypadali zdeformovaně, pokřiveně nebo 
pokrouceně, dokonce nějakým způsobem groteskně, i když se k nim 
očividně nepřimíchávaly části jiných věcí. Grotesknost se zdála být v 
Panovi normou a mně se to nelíbilo. Naopak se zdálo, že jim můj zájem o 
okázalost připadá mdlý a stejně nepříjemný jako odraz, který mi dávali ve 
formě. Něco pokřivilo Mou původní vizi a já nevěděl, co to je. Pak jsem se 
obával, že je to nenávist ke Mně a k Mé vizi. 



Tato grotesknost ve mně vyvolávala strach z toho, jak musím vypadat, a já 
jsem se neustále snažila uklidnit sama sebe, dívala jsem se na sebe v 
odrazových jezírkách, jako by krása byla ujištěním, že jsem v pořádku, a 
dokonce požadavkem, abych se měla ráda a mohla být milována. Zároveň 
jsem se snažila říct Sama sobě, že to tak opravdu není, ale nevěřila jsem 
tomu, a čím ošklivější jsem se cítila, tím méně v pořádku jsem se cítila, tím 
méně jsem měla pocit, že se miluji, a tím méně jsem se cítila milovaná. 
Zdálo se však, že tady nemůžu nic říct ani udělat. 

 
Moje vlastní podoba se mi příliš nelíbila, zejména roztrhané části a malé 
množství barev ve srovnání s ostatními. V Panovi jsem si připadal 
méněcenný, oddělený a nepatřící do žádné skupiny. Necítil jsem se zrovna 
jako Duhový duch. Neměla jsem výrazný podíl na žádné konkrétní barvě. 
Cítila jsem, že mi chybí spousta mých bývalých barev, ale stále mi 
zůstávaly stopy všech; některých více než jiných. Velmi jsem se trápil nad 
ztrátou Svých barev. Všechny Moje čakry byly slabé a velmi jsem 
oceňoval, kdykoli mě víly Duhového ducha nechaly chvíli ležet v náručí a 
hřát se v jejich silnějších barvách, ale neocenil jsem proudy nadřazenosti, 
které jsem tam od nich cítil ohledně jejich většího množství barev. Cítila se 
slepá k mým problémům se zmenšováním a slepá k tomu, koho držela v 
náručí. Bez potřebného pohybu vůle jsem nemohl držet barvy, stejně jako je 
nemohli držet duhoví duchové bez svého pohybu vůle. 

 
Zajímají mě všechny čakry a miluji všechny barvy; každou jinak, ale stejně, 
protože duha mi připadá oslabená a neúplná, pokud v ní některá barva 
chybí. Miluji všechny úžasné a lahodné vlastnosti a atributy jednotlivých 
barev, stejně jako jejich pocity a mnoho krásných odstínů a variací, stejně 
jako všechny možnosti kombinací, jako jsou hudební tóny nebo květiny 
vířící a tančící v mnoha kombinacích po louce, ale také jsem měl se všemi 
barvami také velké problémy, a zejména s chladnou odměřeností a 
nadřazeností, kterou jsem zažíval s modrou, od té doby, co jsem zažil facku 
jako vzniklou odtud. Barva, kterou prozařuje světlo, je jednou z mých 
velkých životních výživ, ale musí to být láskyplné světlo, abych se v něm 
cítil dobře a aby barvy vypadaly tak, jak se mi líbí, tedy ne ostře nebo ostře 
nebo tak jasně, že mě z nich bolí oči nebo se cítím napaden jejich vibrační 
silou. 



 

Všichni duhoví duchové jsou pro Mne velmi přitažliví, a čím krásněji jejich 
barvy vibrují, tím krásnější a přitažlivější mi připadají, ale jejich soupeření 
a boje o pořadí a postavení mi nedělají dobře. Je čas, aby se to vše nyní 
uzdravilo tím, že pochopíme, jakou roli hrála přítomnost neláskyplného 
světla, a odstraníme ji, místo abychom šli proti sobě. Války v Evropě byly 
většinou válkami duhového ducha a ty je nyní opravdu třeba zastavit tím, že 
se odstraní příčina problému, a ne tím, že se bude útočit na symptomy. 

 
Jakkoli jsem milovala své návštěvy u duhových víl v Panu a ráda jsem se 
oblékala do jejich květinových barev a cítila, jak v jejich přítomnosti roste 
mé zdraví a vitalita, když jsem nasávala sluneční světlo procházející jejich 
barvami, žádná konkrétní barva není místem mého odpočinku. Neexistuje 
žádná konkrétní barva, která by pronikala do hlubin Mé duše tak jako 
Ronalokové. 

 
Zlato je Mým místem odpočinku a všechny barvy jsou Mými milovanými, 
příjemnými a častými návštěvami, pokud Mě tam uvítají. 

 
V průběhu léčení mých vlastních čaker při mých návštěvách u Duhy. 

 
Duchové, Zjistil jsem, že se zdá, že existuje mnoho částí Matky, všechny 
potenciálně, krásně se hodí k místům, které byly umístěny k Matce. V 
čakrách jsou čtyři mateřské části každé čakry, stejné jako čtyři části Boha. 
Matka každé čakry je částí Matky a Já jsem její Matkou, ale je tam spíše 
Mou sestrou než Mou dcerou. Její dcerou je tam strana vůle Srdce dané 
čakry a Srdce je tam také Mým dítětem. Otec je tam Duchovní stranou této 
čakry. Forma, kterou na sebe bere, je Otec projevu a Srdce čakry spojuje 
obě strany Pak jsou tu spojovací články a jejich rodinné uspořádání a 
Duhoví duchové, kteří proudí ve svém rodinném uspořádání jako světlo, 
které se tam vytváří a projevuje. 

 
Ne všechny rodiny tam mají jen jednoho syna a jednu dceru. Některé 
rodiny, zejména v Duhových duchovních, dávají přednost projevování 
mnoha různých aspektů mnoha různých duchů a pak se cítí nejlépe, když 
dělají to, co jim vyhovuje. 



chtějí dělat, pokud jde o jejich vlastní speciality, když všichni přítomní 
dělají svou část, ale také se kvůli tomu mezi sebou hádali stejně jako 
všichni ostatní kvůli všem stejným nevyřešeným otázkám původní příčiny. 

 
Čakry potřebují cirkulaci energie, která je bílým i zlatým světlem, 
andělským i ronalockým, ale svou roli zde hraje také Srdce, které se musí s 
postupujícím léčením vyjasnit, a vše musí najít správné místo a zjistit, že na 
něm může být šťastné, aby se Boží Tělo mohlo na Zemi projevit způsobem, 
který bude skutečně dobrý. Aby Bůh konečně měl své Tělo na Zemi v 
souladu s láskou k Němu, to je uzdravující potenciál, který leží před Námi. 
Co bude dělat, až bude mít toto Tělo, je sen, který se teprve rozvine. 
Abychom se dostali na místo tohoto rozvinutí, musí Duhoví duchové 
vykonat spoustu práce při nápravě škod, které již byly způsobeny fackou a 
všemi vzorci podmiňování, které se od té doby opakovaly, stejně jako 
všichni ostatní, kteří se potřebovali pohnout jako první jako Rodičovské 
póly situace. 

 
Opravit a uzdravit Rodiče čaker znamená opravit a uzdravit čakry Hlavního 
Božího těla na Zemi, a pokud jste... 

 
Rodiče zde, jste součástí Hlavního Božího Těla, z něhož vycházejí Duhoví 
duchové. Musíte najít své správné místo v Těle Božím a najít ho skutečně 
tím, že se v něm budete skutečně cítit dobře; jinak nemůžete být Mým 
světlem tak, jak potřebuji. To, že jste Projevení duchové, je pravda, protože 
mám Projevené Tělo, ale nejste Projevení duchové tak, jak jste si mysleli, 
protože nyní se skutečně pohybuje pouze Hlavní Tělo Boží a ostatní se 
budou pohybovat později, až se jejich Rodiče uzdraví natolik, aby je mohli 
vést. Proto jsem řekl, abyste nejprve usilovali o své vlastní uzdravení a pak 
se obrátili na ty kolem vás, kteří na něj reagují. Budou to vaši nejbližší 
příbuzní a děti, spojenci a přátelé, ve vašich vlastních barvách a ve 
spojovacích článcích mezi čakrami Hlavního Božího těla a v Duhových 
duchách, kteří z něj proudí jako Mé světlo přetékající odtud. 

 
Zatím to nebylo dobré kvůli chaosu, zmatku, nedorozumění a nepochopení 
toho, co se s Námi dělo v původním moři esence, ale doufám, že nyní 
konečně dojde k 



místo, kde se vše cítí dobře díky tomu, co jsme se naučili a co se naučíme, 
když se tam nyní vrátíme a vyřešíme tamní problémy, a místo, kde se cítíme 
dobře, protože vše je na svém správném místě a víme, jak se odtud 
posunout, a jsme s tím spokojeni, protože Svobodná vůle je nezbytnou 
součástí, ale Svobodná vůle, která je v souladu se svým světlem v lásce. 
Bez toho jsme měli hierarchii, která byla nudná, statická, strnulá, 
kontrolovaná a neláskyplná, s chaosem, anarchií a vzpourou na druhé 
straně; bohaté národy a chudé národy, dominantní národy a podřízené 
národy, podřízené národy a destruktivně technologické národy a tak dále 
skrze všechny vzorce, které se prezentovaly. 

 
Tak dlouho nemohla být Matka přijímána pro to, co měla říci, že Matka 
nemluvila z pozice Matky od chvíle, kdy ji Moje mezera vyřadila ze 
Stvoření, až do současnosti. V Pánu nebylo místo pro to, aby Matka byla 
skutečně stvořena, kromě obrazu Matky, který byl prezentován Matkou na 
Zemi a ostatními, kteří o tuto pozici usilovali. Nebyl to skutečný obraz 
Matky, protože byl téměř celý popřen návratem Kundaliní mimo láskyplné 
světlo, které se v něm odráželo. To musí přijít uvnitř lásky, aby se 
uzdravilo, a to se tam nyní přivádí. 

 
Mé světlo je Mé světlo, ať už mluví jako Otec, Matka, Srdce nebo Tělo. 
Pokud dojde ke sladění, přináší sladěné poselství; pokud ne, máme to, co 
jsme měli doposud: masivní a chaotický boj o moc z hledisek, která jsou od 
sebe natolik polarizovaná, že nejsou schopna rozpoznat body rovnováhy, z 
nichž lze vstoupit do sladění a nalézt je. Toto je největší možnost uzdravení, 
jakou jsme kdy měli, a já nechci vidět další zvrat, takže prosím, dělejte svou 
roli, jak nejlépe umíte, a nehrajte roli v luciferiánském smyslu pohledu na 
život a karmu jako na role, které lze libovolně prohodit. Tohle není žádná 
hra a role už nejsou k mání. 

 
Dá se říci, že naše zkušenost byla hraním rolí ve snaze pochopit Naše role a 
najít Naše správné místo, ale hra na moc pod povrchem musí skutečně 
skončit a správné místo musí být nyní skutečně nalezeno jako správné 
místo, protože je to správné místo a je to pohodlné. Už si nemusíte myslet, 
že místo Matky je k mání, když je pryč, a proto máte zájem na tom, aby 
byla pryč Ona nebo kdokoli jiný. 



místo, pokud jde o tuto záležitost. Místo nikoho nemůže být vhodně 
zaplněno jiným člověkem a používat toto vědomí k tomu, abyste Nás 
trestali tím, že nám odepřete svou přítomnost, také není v souladu s 
milujícím světlem. 

 
Vše, co je třeba říci ze strany Matky, je třeba říci, a vše, co je třeba 
posunout jako reakci, je třeba posunout nejprve jako emoci, a ne jako další 
útok a obviňování na úrovni slov, které neposouvá základní náboj do 
uvědomění si vlastní příčinné role v tom, co napadal a obviňoval. 

 
Odmítnutá reakce Kundaliní musí být zde dána a přijata a způsob, jak toho 
dosáhnout nejrychleji a nejsnadněji, je obrátit polarizaci z mysli na emoce 
na emoce na mysl, dokud zde nemáme pohodlný oběh, a ne jen mysl na 
emoce a nic, co by se sem vrátilo a bylo přijato. Pokud ještě nejste 
připraveni toto přijmout, nejste připraveni pohybovat se spolu s Hlavním 
Božím Tělem a musíte se posunout zpět dál do říše projevených duchů, než 
jste se již posunuli, protože pro vás ještě nenastal ten správný čas, stejně 
jako ještě nenastal správný čas v Pánu. Jakkoli to bylo pro Matku obtížné, 
nemohla tam nic říci ani udělat, aby byla přijata lépe než ona, protože sama 
sobě ještě nerozuměla natolik dobře, aby byla přijata lépe než ona. Není to 
tedy otázka viny, že jste Ji tehdy nemohli přijmout, ale je to otázka toho, 
abyste nyní posunuli to, co jste tehdy posunout nemohli, a pokud ještě 
nejste připraveni, tak se posunujte, jak jen můžete, protože každá realizace, 
kterou získáte, vám pomůže, ať už jste ještě připraveni se posunout do 
hloubky, nebo ne. 



 



HNĚV MATKY 
 
Ve dnech Pána na Zemi jsem neměl řešení, a tak jsem nemohl říci nic z 
toho, co jsem cítil, aniž by mě někdo nepovažoval za znechuceného 
stěžovatele, místo abych se bavil, jak je Mi všude dostupné, ale z Mého 
pohledu jsem to jako zábavu neviděl. Cítil jsem, že jsem si prošel peklem, a 
nedokázal jsem pochopit, jak se ostatní mohou cítit jako oslavující, když si 
prošli také. 

 
Ačkoli jsem si nepamatoval podrobnosti, měl jsem v sobě přítomné pocity a 
potřeboval jsem prostor, abych je zpracoval a získal pochopení, které jsem 
nyní, konečně po tak dlouhé době, získal. Nemohu si pomoci, ale cítím 
mrzutost z toho, jak krátkou dobu mi to mohlo trvat, kdybych tam měl 
vůbec nějakou pomoc, která by podporovala Mé emocionální projevy, 
místo aby na ně vyvíjela soustavný tlak směrem dolů, doprovázený pocity 
nadřazenosti, že je nemám, a o kolik méně utrpení by pak bylo vzniklo. 
Tehdy jsem byl ještě tak blízko své moci a mohl jsem stále věřit, že nějakou 
mám. Nyní je těžké uvěřit, že jsem kdy měla moc nebo že něco takového 
jako Matčina moc vůbec existuje. 

 
Připouštím, že jsi neměl kam jinam jít a že jsi spadl na Zemi, protože tě 
magnetická přitažlivost Mé přítomnosti tak daleko ve vesmíru přitáhla až 
sem, připouštím, že jsi to měl také těžké, i když bych ti rád připomněl, že 
Země není peklo, je to Můj domov, připouštím, že jsi se chtěl bavit, což mi 
není úplně proti mysli, ať už si myslíš cokoli, přiznáno, že jste dlouho 
nebyli vychováváni, a tak jak jsme mohli očekávat, že se budete chovat 
lépe, ačkoli jste tvrdili, že jste dospělí a výchovu už nepotřebujete, 
přiznáno, že jste se nedokázali přenést přes úroveň chápání svých Rodičů, 
ačkoli jste se ze všech sil snažili dokázat, že to víte lépe než my, a přiznáno, 
že cokoli dalšího chcete tvrdit na své straně; Chci, aby mi bylo přiznáno 
toto: 

 
Země je moje planeta a ani tady mi nebyl dán prostor, abych zpracoval to, 
co jsem potřeboval, natož abych dostal jakoukoli pomoc, podporu, útěchu 
nebo soucit, které by byly úměrné mému problému. Připouštím, že jste 
nevěděli, co je to za problém, a že jste neměli dostatek zkušeností, abyste 
ho pochopili, ale připusťte mi, že jste nepomohli na úrovni, kterou jste 
mohli nabídnout, a na úrovni, kterou jste mohli poskytnout. To bylo vše, co 
jsem potřeboval, a vy jste to neudělal. 



 

Místo toho jsi se rozběhl po celém Panovi, pařil jsi a zničil Pana stejným 
způsobem, jakým jsi zničil Mne - svým popřením vůle. Vyhnali jste Mě do 
pekla i tady na Zemi, a když se to projevilo, obviňovali jste Mě, a vůbec ne 
sebe, že jsem na Zemi přivedl peklo. Moje bolest vás nezajímala. Bylo to 
proto, že jste Mě nepoznali? Mohl jsem být jakoukoli malou stařenkou v 
lese, jako jsem byl brzy v Pánu, a přejeli byste Mě stejně. Mohl jsem být 
kusem tvé vlastní ztracené Vůle, což jsem byl také, a ty jsi tomu nepomohl. 
Jak bych mohl zjistit, jak se cítíš při Mé vibraci zbavené Mé podoby, 
postavení a moci, kdybys Mě poznala? Proč jsi Mě potřeboval poznat? Jak 
bych se mohl dozvědět, že mi chceš vzít Můj obraz, postavení a moc a 
postavit je na místo skutečné Matky zbavené Mé vibrace, kdybys Mě 
poznala? Nedala jsi Mi prostor k tomu, abych uzdravil svou vlastní bolest. 

 
Místo toho jste považovali všechno, co narušovalo večírek, za něco, co je 
třeba shodit nebo přejet, stejně jako jste to dělali v Božství, když jste se 
vyrovnali s tím, že mě přejedete a shodíte mě odtamtud. 

 
Spojili jste se zde s něčím velmi nelaskavým a musíte se na to podívat a 
odstranit to ze sebe, jinak vám nedovolím zůstat na Zemi. Už dost dlouho se 
chováte jako banda rozmazlených a rozmazlených spratků. Moje zuřivé 
fragmenty už dlouho vyhánějí děti z domovů na ulici. Nyní tento hněv 
vracím zpět do svého nitra a jakou podobu na sebe vezme, vám nemohu 
říci, ale věci už nebudou pokračovat jako dosud, to vám mohu říci. 
Rozmazlení spratci, kteří nepomáhají, a rozmazlení spratci, kteří se stále 
zabývají popíráním Vůle, odejdou z planety! 

 
Měl jsem mít možnost přijít z pekla na svou vlastní planetu a zpracovat to, 
co jsem potřeboval zpracovat a uzdravit, v klidu a míru, a v případě potřeby 
i sám, místo abych musel přijít na místo přeplněné uřvanými, nenasytnými 
spratky, kteří nebyli nikdy spokojeni s ničím, co jim kdy bylo dáno, a 
přitom tvrdili, že jsem to jen já, kdo nikdy nebyl spokojený. 

 
To nejmenší, co jsi mohl udělat, bylo ustoupit natolik, abys mi v lese 
uvolnil místo, kde bych měl klid a odpočinek. Udělal jsi to. 



ani to ne. Musel jsem být stále nablízku Otci projevu, aby mě chránil, a ani 
ty jsi mu nikdy nedopřál klid, to mohu dosvědčit. 

 
Požadavky a stížnosti, stížnosti a požadavky, ale pokud jsem nějaké měl, 
byly negativní. Otec projevu a já jsme neměli žádný vztah, v němž by 
mohlo dojít k dostatečnému množství uzdravení. Nebyl na to čas. O to jste 
se postarali vy. 

 
Všichni jste si stěžovali, co pro vás Bůh neudělal a proč Rodiče (kteří vůbec 
nebyli vychováváni) neudělali víc, nevěděli víc, nepomáhali víc, nedávali 
víc. Všichni jste bojovali o rodičovské role a o to, abyste sami byli 
dospělými a rodiči, a pak, když jste se postavili na místo Rodičů, jste toho 
udělali méně, věděli méně, pomáhali méně a dávali méně, než jsme udělali 
My, a v podstatě jste tuto pozici využili k hraní svých představ o moci a 
slávě, v nichž to vypadalo, že jste v podstatě sami za sebe způsobem, který 
Mi nepřipadal příliš láskyplný, a k divokému a svobodnému běhání, jako by 
váš myšlenkový proces o rodičovství nebyl o nic dál, že [než?] myšlenka, 
že vám nikdo nebude říkat, co máte dělat. 

 
Kdykoli jsem mohl pomoci, staral jsem se především o své děti a pomáhal 
jsem jim, jak jen to bylo možné; tak moc, že jsem si někdy říkal, jestli 
nejsem blázen, jak už dlouho říká můj vlastní popíraný vztek. Kde byla tvá 
pomoc? Vysával jsi Mou pomoc jen jako součást svého procesu sběru 
informací ve své hře o moc, jak říkal Můj popíraný hněv? Mám naději, že 
tento vztek na tebe hleděl z mezery, která se nyní hojí, a že se pohneš v 
reakci na mezeru, která se nyní hojí, ale potřebuji znát pravdu z toho, jak se 
pohybuješ, ne z toho, co říkáš ze své rozumné části. 

 
Proč myslíte, že jsme my, první rodiče, měli takový problém? Protože jsme 
neměli nikoho, kdo by Nám pomohl tím, že by Nám řekl, co máme dělat. 
Nemohla jsem říct nic o tom, jak se cítím jako Matka, aniž by to bylo 
považováno za kritizování, poučování a snahu klást omezení, která jste 
nechtěli mít. Reagovali jste na stížnosti a pravidla, vzpírali jste se a bouřili 
proti autoritě, zatímco kdybyste měli přijetí pro svou Vůli, nebylo by třeba, 
abych si stěžovala nebo zaváděla pravidla a omezení, kterým jste se tak 
samolibě bránili. Musíte se podívat, jaké světlo je to, co se dívá. 



autoritu, ne jako moudrost, ale jako moc nad vámi, a zkontrolovat její odraz 
ve světě. 

 
V Pangei jsem nedokázal pohnout hněvem a nedokázal jsem pohnout 
hrůzou. Kdybych nebyl schopen najít místa již naplněná zvuky, která by 
zakryla Můj pohyb, v nichž bych mohl přesunout část Svého hlubokého 
zármutku, pochybuji, že bych byl schopen přesunout i ten, a kdybych nebyl 
schopen přesunout ani ten, pochybuji, že byste nyní měli Matku, která by 
vám pomohla. Nedali jste Mi prostor ani v Pánu, ani v sobě, v němž by se 
stížnosti mohly stát emocemi, mohly se stát pochopením, mohly se stát 
řešením, které by tuto propast dávno zacelilo, ale jistě jste si mohli dlouho a 
hlasitě stěžovat na bolest, kterou jste trpěli, a svalovat vinu na všechny 
mimo sebe. 

 
Mám problémy s každým, kdo mi nedal prostor, abych se pohyboval tak, 
jak jsem potřeboval. Všichni jste měli mezery, které Mi nepřály, abych tyto 
problémy přesunul zpět na správné místo. Cokoli jsem tam řekl, se setkalo 
pouze s prohlášeními o tom, jaká je to zábava tvořit změny, mít se, jak jste 
všichni chtěli, což jste dělali kdykoli, kdekoli a s kýmkoli na všechny 
způsoby, a s prohlášeními o tom, jak je pro vás důležité běhat po celém 
Panu a pařit, jak chcete, aniž by vám rodiče říkali, co máte a nemáte dělat. 
Většina z vás, kteří jste nebyli vychováváni rodiči, tvrdila, že se vám to tak 
líbilo, protože jste mohli být okamžitě dospělí a nikdo vám neříkal, jak 
máte co dělat. Jakékoli mé návrhy na to, jak si myslím, že se cítíte, se 
setkaly s odmítnutím a naléháním, jak se cítíte dobře a jak je úžasné, že 
můžete běhat po Paně a dělat si, co se vám zlíbí, kdykoli se vám zachce. 
Moje hrůza mi tehdy nedovolila přitlačit na pilu. 

 
Když jsem se rozhlédl kolem sebe, nic z toho, co jsem viděl, se mi nelíbilo. 
Všechno v Pangei mělo problémy ve srovnání s tím, jak to bývalo, nebo jak 
to alespoň viděla moje paměť. Protože jsem neměl žádné duchy, kteří by 
mě vychovávali nebo kteří by mě tam přijali, začal jsem se přes den starat o 
les sám, zatímco téměř všichni ostatní spali. Samotný les mi připadal 
smutný a opuštěný od přítomnosti Matky. 

 
Květiny opadaly a mnohé z nich byly vytrženy ze svých míst, zpustošeny a 
pohozeny. Plakala jsem pro ně, každou z nich jsem zvedala a 



jako by to byly moje malé děti, které byly ušlapány k smrti. Zvláště jsem 
nemohl vystát, jak satyři zacházejí s lesem. V jejich bezohledném opouštění 
byl cítit pocit nezodpovědnosti, který se mi nelíbil už tehdy, a také pocit 
neúcty a neúcty k Matce. 

 
Zdálo se mi, že jsem byl dlouho pryč a že během mé nepřítomnosti se na 
Zemi objevily strašné problémy, ale snadno jsem se nechal vyvést z míry 
popíráním a rozpory a přemýšlel jsem, jestli jsem to nebyl spíš Já. 

 
"Jak se opovažuješ takhle využívat mou planetu!" chtěl jsem si tehdy 
dovolit výčitku, ale oni ovládali vinnou révu a hlásali svobodu pro všechny, 
nejen její mou verzi. Nelíbila se mi moc, kterou v Panovi měli. Zdálo se Mi, 
že je to moc přehlasovat všechny ostatní ve prospěch sebe a nazývat to 
Svobodnou vůlí, ale nebyl jsem si jistý, protože tvrdili, že to dělám Já. 
Kdykoli mluvili o Matce, snášel se na ni posměch, neúcta a nenávist. Není 
divu, že Otec Projevu nechtěl, abych se zjevovala, zvláště v tak sníženém 
stavu, v jakém jsem se nacházela. Pokud On neměl moc je ovládat, Já už 
rozhodně ne. 

 
Chtěl jsem se na Něj obrátit o pomoc a vyčítal jsem Mu, že nechal věci tak 
vymknout se kontrole, když jsem tam nebyl, ale když jsem si představil, jak 
Mu vztekle říkám, co si myslím o těch satyrech a jejich strašlivém řádění v 
Panských lesích, bál jsem se, že na oplátku uslyším jen to, jak jsem v Panu 
řádil já a bylo mi jedno, co to tehdy udělalo s tamní přírodou. 

 
"Proč zrovna teď?" Obával jsem se, že slyším, jak se mi ostatní satyři 
sarkasticky posmívají, jako by se najednou chtěli ukázat jako tajní spojenci 
Otce projevu. Proč se zdálo, že si jich tolik nevšímá, jsem nevěděl, ale pak 
bylo tolik věcí, kterým jsem nerozuměl o Panovi, Bohu, a Panovi, zemi teď 
také, Proč na sebe Otec Projevení vzal tak bestiální podobu? 

 
To nevysvětlil. Sexuální chování satyrů mi také připadalo odporně 
pobuřující; kruté mučení a obtěžování dětí, jak jsem to viděl já. I 



cítila jsem se jako Matka všeho zahanbená, že se tohle vůbec může dít 
dětem a že jsem stejně bezmocná, abych to zastavila, jak jsem zjistila, když 
jsem se o to pokusila poprvé, a oni se stali mou obětí spolu s ostatními, a 
ještě víc, smáli se mi a škubali mě jako nešťastnou Květušku, posmívali se 
mi jako prudérní, která se tomu snažila zabránit, a ještě k tomu jako 
tahounka večírku. Dávali Mi lekce dušení a topení a říkali Mi, o kolik horší 
to bude, až příště zasáhnu, přesvědčovali Mě, že nemám sílu je zastavit, ale 
chtěla jsem, aby to někdo udělal. 

 
Cítil jsem, že to musím nějak zastavit. Myslel jsem si, že jsem na to měl 
sladění od většiny duchů v Panu, kteří si soukromě stěžovali ostatním na 
satyry, ale zjistil jsem, že se v jejich přítomnosti chovají, jako by se jim to 
líbilo, až jsem byl více než zmatený a začal jsem si myslet, že jsem možná 
ve svých názorech a postojích sám a že ostatní se mnou v mé přítomnosti 
souhlasí, ale v soukromí si myslí, že jsem mezi nimi prudérní. 

 
Ani tito satyři nemilovali čistou vodu tak jako já, cválali po ní příliš 
neopatrně, často ji strašlivě bahnili, rozrývali její krásně orámované náspy a 
zanechávali za sebou odporný zápach a tekutiny, které z nich kapaly tak 
neustále, že jsem nedokázal říct, jestli jsou stále v křeči z orgasmů, když 
běhali lesem a hledali další orgasmy, nebo jestli mají nějaký problém, kvůli 
kterému z nich neustále kape nechtěná esence. Ať už to bylo cokoli, nelíbilo 
se mi to a nemohl jsem vystát, že se jejich odporný hnilobný pach šíří po 
Panu stejně bezohledně jako jejich chování. 

 
Všude, kam jsem se v lese hnul, bylo čím dál těžší se mu vyhnout. Jejich 
vůně místy těžce visela ve vzduchu, a čím víc rozdupávali mechy a trávy a 
trhali a rozšlapávali květiny, tím víc jejich pach začal přebíjet čistý a krásný 
vzduch Pan, který byl tak plný exotických a lákavých vůní květin, koření, 
bylinek a všeho ostatního, co rostlo nebo mělo přítomnost, včetně samotné 
Země, až jsem cítil, že už se ani nemohu opájet vzduchem, protože už jsem 
se nechtěl ani zhluboka nadechnout, když to mělo takhle vonět. 



Zhluboka dýchat a opájet se vzduchem byla moje láska a cítil jsem nad tím 
hořkost. Odpornost zvuků, vůní, pocitů a vzhledu útočila na všechny Mé 
smysly v Panu a já nad tím cítil nesmírnou hořkost a vztek, vše se z nutnosti 
proměnilo v hořké, palčivé slzy, když jsem celý den nepozorovaně v Panu 
zametal, uklízel, uklízel a ošetřoval les. 

 
Přesto jsem se zhluboka nadechl, kdykoli jsem našel vzduch tam, kde jsem 
si myslel, že to jde. Tak jsem zjistil další věci, které jsem na Pangei 
považoval za špatné. Na různých místech lesa jsem našel páchnoucí kaluže 
stagnující tmavé hniloby, které zřejmě vytvořili satyři, protože všude kolem 
byly stopy jejich kopyt. 

 
Zdálo se, že tyto tůně jsou zdrojem jejich opilosti, protože se zdálo, že ji pijí 
raději než čistou vodu. Obával jsem se této hniloby a toho, kam by mohla 
vést, a nedokázal jsem pochopit, že ti, kdo tak očividně potřebují uzdravení, 
se sluní nebo špiní velkou, léčivou a udržující sílu čisté vody. Nenáviděla 
jsem tyto páchnoucí, stojaté tůně a viděla jsem, že satyři si nedávají pozor 
ani na to, co dalšího tam spadlo spolu s květinami a plody, které do nich 
házeli a šlapali, a topili je, aniž by se starali o to, jak se tyto věci cítí při 
svém zániku. Nenáviděla jsem představu, že bych se takto zmocňovala 
jiných věcí, nebo je dokonce vůbec jedla. Připomínalo mi to jen zkušenost s 
hadem a další temné věci, které se ve mně nemohly vynořit. Cítil jsem, že 
žít na světle, vzduchu a troše vody je jediný způsob, jak žít. 

 
Panova příroda měla v sobě tolik krásy a jemnosti, že jsem se nemohl dívat 
na to, jak je takto poškozována. Ne že bych neměl rád divokou a volnou 
přírodu, ale chtěl jsem, aby v sobě měla jemnost a krásu a půvab, který by 
potěšil mé estetické cítění; opravdu dokonalou rovnováhu, a to až k 
harmonicky se vinoucím cestičkám v ní; rozhodně ne tyhle nechutné satyry 
vytvořené aleje, pošlapané nejen na pohled, ale i na omak příliš mnoha 
zběsilými, cválajícími kopyty, kterým bylo jedno, co přejedou nebo 
přejedou, a po stranách poseté smrtí, kterou vytvořily. Občas jsem mezi 
odpadky našel i malá mrtvá stvoření a seděl jsem, držel je a plakal, dokud 
jsem si nemyslel, že se z toho nikdy nevzpamatuju, a přinutil jsem se 
zastavit. Připadalo mi, jako by do Země doslova vtloukali zbitý pocit 
hustoty na více způsobů. 



 

Pan byl zpustošen a mé krásné děti byly také zpustošeny a já jsem se cítil 
bezmocný, abych to zastavil. Připadala jsem si jako Matka jako služka, 
která bude věčně pobíhat po Panském lese, zametat, uklízet a celý den se 
snažit uklidit a obnovit zkázu a nepořádek, který předešlé noci nadělaly na 
večírku a nechaly bez povšimnutí, zřejmě proto, že špatně viděly a spaly, 
kde padly, i když to bylo na hromadě odpadků. 

 
Měl jsem pocit, že Mé děti neběží s tou správnou partou, a nevěděl jsem, co 
s tím budu moci udělat, protože Mě neuznávají ani nerespektují jako svou 
Matku a na Mé místo dosadily protektorát Dračí Matky, dokonce místo 
pravého Otce Manifestace na Zemi vyzdvihly její falešný obraz moci jako 
správné Matky a satyry jako obrazy otců. Chtěl jsem Pangee pomoci a cítil 
jsem, že Pangea volá o Mou pomoc, ale smutek a pocity bezmoci byly to 
jediné, co mě napadlo, kromě toho, že jsem se snažil co nejlépe utišit rány, 
což se postupně, v průběhu času, ukázalo jako mnohem užitečnější, než 
jsem si zpočátku myslel, ale díky tomu jsem zjistil, že vše trvá déle než v 
Mé původní zkušenosti s Panem a zdá se, že se vrací s menší vitalitou, než 
jsem si pamatoval, že původně také mělo. 

 
Chtěl jsem svým dětem také pomoci, ale nebyl jsem si jistý, zda o mou 
pomoc stojí, a pokud ano, jakou pomoc chtějí, nebo zda jim mohu nějak 
pomoci. Bolely mě ruce, když jsem je chtěla obejmout, ale všechny 
vypadaly tak velké a dospělé a odmítavě se stavěly k tomu, aby se jim 
dostalo nějaké mateřské péče, že jsem nevěděla, kde začít, když jsem 
nemohla začít ani tím, že by Mě uznaly za svou Matku. 

 
Zdálo se, že jediná náruč lásky, která je teď objímá, je náruč jejich milenců, 
a já jsem nechtěl být jejich milencem. Chtěla jsem být jejich matkou a 
dlouho s nimi plakat v náručí a najít nějaké východisko z téhle noční můry, 
o které tvrdili, že je tak zábavná. Vůbec jsem to nevnímala jako zábavu; 
vnímala jsem to jako zásadní zvrat toho, co jsem vyšla žít ve Stvoření, a 
ocitla jsem se v další noční můře, o níž jsem doufala, že bude záchranou. 



 



OBŘÍ ZLOBŘI 
 
Cítila jsem se tehdy tak ztracená, osamělá a vyděšená, bloudila jsem kolem 
Pana a zdálo se mi, že jsem jediná, kdo je ve dne vzhůru. Nezdálo se mi 
správné, že všichni spí, zatímco veselé sluneční paprsky šplouchají a hrají 
svými barvami po tváři Pangey a kropí světlem, jak se mi původně líbilo, že 
láskyplné světlo Boha je, 

 
a že všechny spíše zajímala temná hra stínů a intrik, zapomenutých a 
skrytých identit a temných a skrytých schůzek, které byly tajné a 
tabuizované. Měla jsem ráda veselí slunečního svitu, ale také jsem měla 
ráda jemnou modrou noc, takže jsem se cítila provinile, že mám tyto pocity. 
Byly to extrémy, které jsem neměl rád, říkal jsem si, ale v hlavě mi v reakci 
na tuto myšlenku hrála statická, nudná kontrolka. 

 
Miloval jsem své vlastní vize a fantazie a nyní jsem s nimi putoval Panem 
sám jako v prvních dnech, jen jsem se nyní musel dívat na bezuzdné ničení 
satyrů a na porušování pravidel všemi ostatními duchy, což se mi také 
nelíbilo. 

 
Asi si to zasloužím za to, že jsem řádila sama," pomyslela jsem si, ale 
přesto jsem trpěla bolestí matky. 

 
Nerad jsem se díval na to, co jsem tam viděl, a ani vstup dovnitř mi 
nepřinesl žádnou úlevu. Nelíbilo se mi, co jsem viděl a cítil uvnitř sebe. 
Byly tam přítomny znepokojivé věci, ještě znepokojivější než to, co jsem 
viděl navenek v Panovi. 

 
"Asi bych měla být ráda, že Pangea není horší, než je," řekla jsem si, "ale 
stejně se mi nelíbí mateřská práce, která se za dobu mé nepřítomnosti 
udělala, a nelíbí se mi ani chování dětí, které z toho vyplývá, a vlastně ani 
ty děti." 

 
Překvapilo mě, že jsem to vůbec dokázal otevřeně říct sám sobě. Neznělo 
mi to příliš láskyplně, ale cítil jsem to tak. "Možná nejsem příliš dobročinná 
nebo milující Matka," řekla jsem si. "Možná neumím a nedokážu dávat 



dětem žádné místo, kde by se mohly samy učit. Možná proto chtěly být ode 
mne pryč." 

 
Jak jsem mohl říct, že by se měli chovat lépe než oni, když jsem měl za 
jejich zády pocity nenávisti a věděl jsem, že mám v sobě temnější místa, 
než jaká dosud ukázali? Ani přítomnost těchto míst jsem nedokázal 
pochopit, protože láska byla mým záměrem, láska byla mým záměrem, a 
přesto tam byla. Snažil jsem se tato temná místa milovat, ale zdálo se, že 
jsou tím znechucena, stejně jako děti. Rozhodl jsem se, že se tam raději 
pokusím vstoupit a zjistit, cokoli mě ještě zamrzí. 

 
Měl jsem jistě k dispozici izolaci a klid dne, v němž jsem to mohl dělat, a 
navíc jistotu a podporu slunečního svitu, když jsem se vrátil ze svých 
vnitřních temných míst, pokud jsem to někdy udělal nebo mohl udělat, ale 
měl jsem omezení, že jsem nemohl dělat žádný hluk, což se mi zdálo jako 
nemožné omezení, pokud jsem tam opravdu vstoupil. Bál jsem se tam jít 
sám, ale protože mi nikdo nepomohl, cítil jsem, že to musím zkusit. 

 
K mému zděšení, když jsem se podíval dovnitř, aniž by mě rušily nějaké 
vnější vlivy, jsem uviděl nejprve čáry energie, které ode mě vedly na nějaké 
místo, které bylo tak temné a strašné, že jsem se na něj vůbec nemohl dívat. 
Viděl jsem jen houfy nestvůr, které po těchto liniích šplhaly směrem ke 
Mně, vypadaly plné nenávisti a pekelně odhodlané zaútočit. Zdálo se mi, že 
se pohybují poměrně rychle, jediné, co je zpomalovalo, co jsem viděl, byl 
jejich vlastní boj o pozici na liniích. Tyto nestvůry na Mě působily tak 
ohromně děsivě, že jsem z toho okamžitě vyskočil, jako bych se probudil z 
noční můry, jenže jsem neměl pocit, že jsem se skutečně probudil. Bál jsem 
se, že je to skutečné, a pak jsem měl pocit, že si vzpomínám na něco 
strašného, co ve Mně vyvolalo naléhavý pocit, že musím Zemi varovat. Ale 
proč? Nedávalo to smysl. Pokud to byl Můj problém, proč varovat Zemi? 

 
Slyšel jsem, jak se mi Lucifer vysmívá a říká, že jsem tak hloupý, že jsem 
se nenaučil své lekce, a protože jsem se nenaučil, přichází na Zemi, aby mi 
je dal znovu, "a tentokrát", řekl hrozivě, "by ses je měl raději naučit." 



Chtěl jsem uvěřit, že je to jen zlý sen, a probudit se z něj, ale nešlo to. 
Slyšel jsem to za bílého dne, když jsem si byl jistý, že jsem vzhůru. Přála 
jsem si, abych tehdy spala jako ostatní v Panovi; spala v něčí náruči, což 
jsem nemohla být kvůli Mé bolesti a pocitu pádu, který jsem tak často měla 
a který se mi teď zdál být z tahu těchto řádků. Bál jsem se, že jsem tehdy 
vzhůru, jako bych si to nějak zasloužil. 

 
Zoufale jsem se snažila uniknout a doufala jsem, že moje vize byla mylná a 
že i moje pocity ohledně těchto řádků byly mylné. Myslela jsem, že se 
zblázním, že se rozpadnu, že se dokonce hned na místě roztříštím, že se 
neodvážím vydat zvuky, které mnou zmítaly, a že tam ani není nikdo, s 
kým bych o tom mohla mluvit, a nikdo, kdo by mi rozuměl, kdybych to 
udělala. Chtěla jsem tehdy letět až domů k Bohu, aby mě zachránil a 
ochránil jako jediné bezpečné místo, které mi zbývalo, ale nebyla jsem si 
jistá, že bych mohla nechat své děti na Zemi bez Matky déle, než už byly, 
bez ohledu na to, v jakém stavu se nacházel náš vztah, a nebyla jsem si jistá 
ani tím, že by mě Bůh měl, protože se mnou od mého návratu na Zemi 
nepromluvil. 

 
"A dlouho předtím taky ne," připomněl mi krutě Luciferův hlas. 

 
Byl jsem tak vyděšený, když jsem uslyšel ten strašný, ale známý hlas, který 
zněl tak přítomně a tak blízko, že jsem doslova vyletěl do vzduchu, snažil 
jsem se jít k Bohu, osvobodit se od linek nebo ze sebe, od čehokoli, když 
mě něco obrovského popadlo. Nejdřív jsem bláhově doufal, že je to 
záchrana přímou Boží rukou, ale pocit z toho byl tak jiný, že se mi málem 
zastavilo srdce. Co Mě to teď mělo? Jedno z těch monster? Lucifer? 
Chystalo se mě to jen bezcitně rozdrtit, jak by to snadno dokázalo? Záleželo 
mu na tom vůbec? Všimlo by si toho vůbec? 

 
Když jsem viděl, že to jsou obří lidožrouti, vyděsil jsem se stejně jako se mi 
ulevilo.Bohužel jsem před nimi byl varován, ale ukázalo se, že jsem je 
neposlouchal dostatečně pozorně, a způsobil jsem si tak další problém. Otec 
projevu se na mě teď opravdu chtěl zlobit, protože jsem si myslela, že ani 
neví, že tyto denní toulky, úklidové a pečovatelské výpady dělám, když 
jsem tak neklidná, že nemůžu spát, což bylo většinu času, protože jsem se 
tak trápila. 



 

Co mě teď čeká? Slyšel jsem tak strašné příběhy, že jsem nevěděl, co mám 
čekat, že se stane dál. Začala jsem plakat a třást se hrůzou s divokýma 
očima. Blábolil jsem věci o lajnách a haldách příšer, které po nich lezou k 
Zemi, aby dostaly Mne i všechny ostatní, a zřejmě jsem tím obry omráčil 
natolik, že upustili své hole k bokům a začali na Mne zírat jako na blázna, 
který blábolí. 

 
Podle prázdnoty v jejich mrkajících očích jsem poznal, že nejsou příliš 
inteligentní, a mé srdce se nad nimi slitovalo, což jsem nečekal po 
strašlivých příbězích, které mi vyprávěli o tom, jak v Panu snědli tolik věcí 
poté, co je nejprve ubili do bezvědomí, což podle ostatních způsobilo jejich 
vlastní bezvědomí. Cítil jsem, že mají takovou tu nevědomou přítomnost 
vzteku v pořádku, ale srdce jaksi také, pokud je to u vzteku vůbec možné. 

 
Pořád jsem hystericky brečela a říkala obrům, že mě musí nechat jít, 
protože musím varovat duchy na Zemi před těmi příšerami. Obrům to 
připadalo nesmírně legrační, jako bych si myslel, že Mě mají nechat jít na 
svobodu, abych před nimi mohl varovat ostatní. Dali mi najevo, že mě to 
nemohou nechat udělat a že mě také nemohou sníst, protože jsem příliš 
hubený. Rozhodli se, že Mě musí zavřít do klece a vykrmit. 

 
Odnesli mě s sebou do jakéhosi ztraceného a spletitého koutu lesa, kde 
zřejmě žili. Celou cestu jsem byl hysterický hrůzou. Určitě mě odváděli na 
nějaké strašné místo, kde mě nikdy nenajdou, aby si mě vykrmili k večeři. 
Tentokrát jsem to opravdu udělal! Proč jsem neposlechla Otce projevu a 
nezůstala blíž bez ohledu na to, co jsem si myslela o řádění satyrů a o tom, 
že Mi nepomohl po nich uklidit? Opravdu jsem byl hloupý. 

 
Prosil jsem obry za odpuštění, že jsem se vetřel do jejich části lesa, a prosil 
jsem je, aby mě nechali jít ["uklidňoval" místo toho, aby se mě báli], a říkal 
jsem jim, že bych nebyl k jídlu výživnější než motýl a že mě nemohou 
vykrmit, protože nejím. Zběsile jsem varoval před nestvůrnými houfy, které 
se šplhaly k Zemi, a ani mě nenapadlo, jak budou ostatní reagovat na 



co jsem chtěl říct, nebo důsledky mé účasti na něm. Nepřemýšlel jsem ani o 
tom, jak by na mé výroky reagovali zlobři. Byl jsem naprosto šílený a slíbil 
jsem obrům, že udělám všechno, co budou chtít, pokud mě potom nechají 
jít. 

 
Řekli mi, že je musím naučit létat, a pak mě pustí. Mé srdce bylo omráčeno 
do vyděšeného ticha. Co jsem měl teď dělat? Problém byl v tom, že jsem 
nepřemýšlel, než jsem promluvil; místo toho se zdálo, že mě má ústa a 
hrůza vždycky dostanou do potíží, a když ne ony, tak můj vztek a má ústa. 

 
Jediný pohled na ně mi prozradil, jak daleko jsou od schopnosti létat. 
Vypadali příliš hustě, pomalu, neohrabaně a hloupě na to, aby byli schopni 
létat. Jak to, že tihle tvorové vždycky uměli žádat o to, co je pro ně nejtěžší? 
Nemohli by se spokojit s příběhem, který by jim vyprávěl více o původu 
jejich existence nebo něco podobného? Ale ne, nic takového je nemohlo 
zajímat, ani jemněji užitečné. Buď mě měli sníst, nebo se naučit létat, o tom 
žádná. 

 
Obři mě zavřeli do klece, a jakmile mě do ní strčili, měl jsem pocit, že zase 
padám dolů, jako bych byl tak hubený, že bych mohl proklouznout 
mřížemi, a dokonce jsem se teď bál, že se odlepím od země z tlaku lan, 
která mě táhla. Když jsem se začal propadat dnem klece, obři pode Mne 
spěšně postavili plošinu a začali přivazovat další kusy. To už jsem se klece 
držel, jako by to byla jediná věc, která mě držela před stržením dolů a 
odletem ze Země, ale také jsem stále hystericky křičel o lanech, příšerách a 
bolesti, držel jsem se za břicho a prosil obry o pomoc. 

 
Obři si mě velmi zvědavě prohlíželi, jako by jim to připadalo velmi podivné 
u někoho, kdo ještě před chvílí tak energicky protestoval proti tomu, že je 
zavřený v kleci. Pozorně mě sledovali, když jsem se jim snažil vysvětlit, že 
potřebuji pomoc, abych se zbavil těch šňůr. Stáli tam s velkýma, velkýma 
rukama, silnými pažemi a obrovskými těly, o kterých jsem cítil, že zvláště 
jako skupina mají sílu setřást ty příšery z lan a vtáhnout je zpátky do Mě, 
nebo je ze Mě stáhnout a hodit zpátky dolů, nebo dokonce vytáhnout lana 
nahoru a udeřit ty příšery holí. 



jeden po druhém přicházeli do bezvědomí a já jsem jim nemohl vysvětlit, 
jakou pomoc potřebuji. 

 
Zoufale jsem se snažila dostat ze sebe lana, jak jen to šlo, válela jsem se po 
zemi, rvala si břicho a všechna ostatní místa, kde jsem cítila, že jsou do mě 
lana zaháknutá, zatímco obři tam stáli, tupě zírali, vydávali mezi sebou 
zvuky a zdálo se, že je zajímá jen to, jestli je klec zajištěná proti mému 
útěku, což byla pomoc, ale v žádném případě ne úplná pomoc, kterou jsem 
potřebovala. Nebyl jsem si ani jistý, jestli mě klec udrží, pokud budou lana 
táhnout tak, jak táhla. 

 
Cítil jsem, jak se trhám na kusy pod náporem tahu. Není divu, že jsem 
vypadal tak potrhaně a že mé spodní partie ztratily tolik na kráse. Většina 
šňůr byla zaháknutá do Mého břicha, a čím víc jsem se je snažil uvolnit, tím 
víc se tam svíraly jako horolezecké chyty, jako by se háky zarývaly hlouběji 
a svíraly zlostněji už jen při pomyšlení, že bych je odhodil, aby spadly 
zpátky dolů. Čím víc jsem viděl, jak se příšery přibližují, tím víc rostlo 
moje zoufalství a rostlo i jejich zlostné odhodlání. 

 
Zápasil jsem s těmi šňůrami, kroutil se a třásl, trhal a rval se, svíjel se v 
mučivých pohybech, snažil se uvolnit šňůry z míst, kde jsem cítil, že jsou 
do mě zaháknuté, a když se mi to nedařilo, bušil jsem do těch míst ve 
vyděšeném vzteku plném zoufalství a pocitu bezmoci. Křičel jsem na 
hromady lan, aby mě pustily, a v reakci na to se mnou škubaly po kleci, 
málem mě stáhly skrz podlahu a vytáhly ven skrz mříže. 

 
Měl jsem pocit, že se předtím plížili po linii a teď, když jsem je viděl, 
zahájili útok. Zatímco jsem měl 

 
žádného spojence ani pomoc, bylo jich víc, než jsem dokázal spočítat; bylo 
jich tolik, že mě jejich tíha stahovala do beznaděje ztraceného případu; 
případu ztraceného uprostřed těch, kteří měli moc a sílu mi pomoci, ale 
neměli inteligenci, s níž by pochopili, jakou pomoc potřebuji, aby mi ji 
mohli poskytnout. 



Byl jsem teď obklopen celým kruhem obrů, všichni na mě dýchali 
páchnoucím dechem, který mě téměř dusil, a všichni na mě zírali, jako by 
to bylo nějaké představení, jehož význam nechápali. Z tázavých výrazů v 
jejich tvářích, když jsem ukázal na čáry, mi bylo jasné, že ty čáry ani ty 
příšery, které se ke Mně tak blížily, nevidí, anebo vidí, ale nechtějí Mi to 
dát najevo. 

 
Marně a zoufale jsem se na ně díval, stále jsem se je snažil přimět, aby 
pochopili můj těžký úděl a to, že i na ně se může kdykoli vrhnout nespočet 
příšer, ale oni tam stáli, mrkali a tupě zírali zpátky, tu a tam se usmáli a 
ukazovali si lokty, když chtěli, aby si ostatní všimli, na co se dívají. Moje 
mysl v nich nedokázala zachytit mnoho duševní činnosti, podle níž bych je 
mohla přečíst nebo pochopit, a nedokázala jsem ani vycítit jejich pocity. To 
ve mně vyvolalo novou hrůzu z toho, zda mohou být opravdu tak 
prázdnými formami, nebo zda opravdu vědí, co dělají, a skrývají to přede 
mnou. Byli tak obrovští a já tak malý a bezmocný. Co měli skutečně v 
plánu? Zdálo se, že mají v tu chvíli sami tak blízko k monstrům nebo 
přinejmenším k obludám, že jsem se bál, že už jsou to monstra na Zemi, 
která mě drží pro zbytek, a já si to neuvědomil. 

 
Byl jsem šílený hrůzou a v poslední snaze zachránit se jsem se začal divoce 
zmítat. Asi jsem si myslel, že takhle bych mohl shodit lana nebo je zavrtat 
do prostoru a s nimi i příšery, nebo je alespoň pořádně zamotat. Zběsile 
jsem vířil sem a tam, vrhal jsem energii jako malé ohnivé koule nebo malé 
blesky a jiskry, vířil jsem jako malý energetický vír nabírající rychlost, zuřil 
jsem a celou dobu vztekle brečel, proč mi nikdo nemůže pořádně pomoct. 
Kde byl Bůh? Kde byl Otec projevu (pravděpodobně s jinými a nechyběl 
mi), proč jsem musel tolik bojovat a trpět? 

 
Ve snaze odhodit čáry jsem odhazoval energii tak rychle, že jsem ani 
nedokázal s jistotou říct, jestli ji odhazuji já, nebo jestli ode mě utíká, jak 
nejrychleji to jde, aby se dostala pryč ze situace. Pohyboval jsem se hrůzou, 
vztekem a smutkem a nezdálo se, že by Mě to zachraňovalo. Zdálo se, že 
Mě nic nezachraňuje. Cítila jsem se tak sama a bez pomoci a nic mi 
opravdu nebylo. 



mě za celou tu dobu dokázal zachránit, dokud jsem se opravdu nepohnul 
natolik, abych pochopil problém vtisku. 

 
Z vyčerpání z tohoto výdeje energie jsem začal upadat do vyděšené 
beznaděje, že ze mě nic nezbude, pokud to tak půjde dál. 

 
Všichni obři na mě také ukazovali a dívali se na mě, jako by si mysleli, že 
když to udělám, zmizím jako prostředek úniku. 

 
Zřejmě si mysleli, že jde o nějaký rituál nebo magické představení, kterého 
se cítí vyděšeni nebo snad ohroženi, protože když se to dělo, všichni 
odvraceli hlavy a dívali se na mě stranou, ale teď, když jsem se zase 
uklidnil, se zase shlukli blíž, jako by chtěli zjistit, jaký bude můj další krok, 
nebo mi snad chtěli zabránit v útěku. 

 
Háčky tam stále byly. Cítil jsem je, i když se mi zdálo, že váha monster na 
vlascích je o něco menší. Říkal jsem si, že teď se musím pokusit háčky 
odháčkovat, dokud šňůry nebyly tak těžké na omak, ale pořád jsem to 
nemohl udělat. připadalo mi, že jsou mou součástí, a nemohl jsem se jich 
pustit. Pak jsem se znovu pokusil vytáhnout lana a setřást ty příšery, jak 
jsem je přitahoval, ale neměl jsem sílu. Obři měli otevřená ústa, jak na to 
zírali, jako by to byla nějaká pantomimická scénka, nebo se jim sbíhaly 
sliny při představě, že by Mě mohli sníst. Nebyl jsem si jistý, ale znovu 
jsem se jim pokusil říct, že bych nebyl výživnější než motýl, kdyby se Mě 
pokusili sníst. 

 
Okamžitě jsem pocítil, že bylo velkou chybou, že jsem jim jídlo vůbec 
připomínal. Zdálo se mi, že to narušuje to kouzlo, které je tam tak 
přitahovalo. Znovu se začali rozhlížet po ostatních a vydávat mezi sebou 
zvuky a gesta, která se mi nelíbila. 

 
Nevěděla jsem, jaký by mohl být můj další krok, ale snažila jsem se tehdy 
zmizet jinou cestou. Snažil jsem se uvolnit, dýchat a přejít do meditativního 
stavu, v němž jsem měl v plánu rozptýlit se, dokud mi nebude chybět 
taková hustota, že háčky vypadnou, protože už se nebudou mít čeho držet, a 
tím pádem všechny čáry spadnou zpátky na sebe a příšery 



by všichni zemřeli nebo alespoň upadli do zapomnění, případně do 
vzdáleného a temného vesmíru. 

 
Byl jsem v tom docela odhodlaný a meditace mi dělala dobře. Cítil jsem 
menší bolest a pozvednutí v sobě, které docela uvolnilo pocit tlaku z linií. 
Cítil jsem, jak se zvedám, jako bych se zvedal skrze vrchol svého já. Myslel 
jsem si, že ze Mne nic nezbude a že se tentokrát zvedám ven skrze vrchol 
klece. Byl jsem téměř připraven cítit se úspěšný a připraven si blahopřát, že 
jsem unikl tomuto strašnému problému. Mé srdce už poskakovalo 
radostnými představami tohoto blížícího se úspěchu, když jsem si uvědomil 
něco, co se nezvedalo spolu se zbytkem Mne. 

 
Nejdřív jsem si myslel, že je to jenom blbost z čáry a že bych ho měl pustit, 
ale pak mě začalo tahat, plakalo a hořce si stěžovalo, že ho tam nechávám, 
aby trpělo tím strašným osudem úplně samo, a že se mnou nemůže jít a že 
už neví, jak se takhle pohybovat. Cítil jsem se tak strašně, že jsem tam 
nechal cokoli, aby trpělo tím, co jsem věděl, že se k němu blíží, že už jsem 
také nemohl odejít touto cestou. Ve svém vnitřním zraku jsem na okamžik 
spatřil groteskní, nehybnou tvář podobnou soše, která zmizela stejně rychle, 
jako se objevila. Nemohl jsem si vzpomenout, kde jsem ji předtím viděl 
Snažila se mi říct něco, co jsem úplně neslyšel a co ve Mně vyvolávalo 
děsivý pocit, že už ze sebe nemohu pustit víc a žít. 

 
Propadl jsem se zpátky do sebe a seděl jsem tam, cítil jsem se sklíčeně, 
vyděšeně a zoufale, ale věděl jsem, že budu muset tyto "nezvednutelné" 
části sebe sama pustit, abych mohl odejít tímto způsobem, a že to nemohu 
udělat, dokud existuje nějaký jiný možný způsob, jak tento problém vyřešit. 
Cítil jsem v sobě, že právě v těchto místech jsou ve mně háčky. Nedokázal 
jsem je uvolnit a uvědomil jsem si, že pokud to udělám tímto způsobem, 
budu muset pustit kusy Sebe spolu s linkami. 

 
Když jsem seděl v kleci, kterou pro mě obři připravili, nebylo se na co dívat 
a v hlavě jsem měl příliš mnoho paniky na to, abych přemýšlel o tom, jak 
bych mohl splnit nemožný úkol - naučit ty obry létat nebo mi pomoci, natož 
abych se nějak dostal pryč s nepoškozeným životem. Mou mysl sžírala 
naléhavá potřeba dostat se alespoň 



k Otci projevu, abych ho varoval před hrozícím útokem těchto nestvůr, i 
když jsem sám nemohl uniknout osudu. Nadále jsem pociťoval hysterii, že 
zbývá už jen velmi málo času, než dorazí na Zemi, a že nyní ten malý čas, 
který zbývá, pohlcuje věznění v kleci obrů, kteří chtějí, abych je naučil 
létat, a kteří nedokážou pochopit, že i oni mi musí pomoci. 

 
Obři mezitím mezi sebou dospěli k jakési shodě, že jsem příliš hubený a 
málo hmotný a že moje aktivity byly snahou sdělit jim, že potřebuji jíst, že 
to je pomoc, kterou potřebuji a chci, a že teprve pak budu klidný. Zřejmě 
dospěli k závěru, že se jim rozplynu, buď tak, že se zmenším, že zmizím, 
nebo tak, že se rozptýlím, což jim nicméně připadalo hubené, protože to byl 
nedostatek podstaty. Pořád se škubaly svými obrovskými prsty a kývaly 
tělesností ve svém sevření sem a tam a pak do mě šťouchaly, aby mi 
ukázaly, jak jsem mrštný. 

 
Možná si mysleli, že mi to dodá podstatu, když mě zvětší, ztloustnu nebo 
zpevním, možná si mysleli, že mi tak zabrání zmizet, možná si mysleli, že 
je nemohu naučit létat, a tak mě mohou rovnou vykrmit a sníst, možná si 
mysleli, že se snažím zmizet jako prostředek úniku, aniž bych je naučil 
létat, možná si mysleli, že mi to zabrání zmizet, nebo si jen mysleli, že vyju 
a držím se za břicho, protože mám hlad, možná si mysleli, že Mě to uklidní, 
nebo dokonce, že jsem to tak chtěl, možná si mysleli, že jsem prováděl 
nějaký rituál nebo kouzlo, které pro ně bylo nebezpečné, a že hluk, který 
jsem dělal, byl jeho součástí a nutil Mě zmizet, nebo že jsem zmizel v 
důsledku toho, že jsem dělal tolik hluku, možná se báli, že tím hlukem 
přitáhnu nežádoucí pozornost, což ve Mně na chvíli vzbudilo naději, že 
jsem se možná v lese neztratil tak daleko, jak jsem si myslel. 

 
Nevěděla jsem, ale ať už to bylo cokoli, rozhodli se, že mě musí přimět, 
abych byla tišší, a že musím jíst a že to spolu nějak souvisí, jako by mě 
krmení mělo přimět k tomu, abych byla tišší, a to, že jsem tišší, mě mělo 
přimět k tomu, abych měla chuť jíst. 



Už jen představa, že budu muset jíst, mě děsila, až jsem se odmlčel. 
 
Snažil jsem se jim ukázat, že budu velmi klidný, když mě nechají na pokoji 
a nechají mě, abych je zkusil naučit létat. Nechtěl jsem už ani dělat žádný 
hluk, protože jsem viděl, že otevřít ústa je velmi nebezpečné, protože to 
zřejmě považovali za znamení, že chci jíst, a postupovali po Mně s 
hroznými věcmi, které drželi v rukou a dokonce se schovávali za zády. 
Snažil jsem se od nich v kleci dostat co nejdál, což byl hloupý nápad, 
protože klec byla kulatá a já byl jimi obklopen. Snažil jsem se jim ukázat, 
že 

 
Nelíbila se mi představa, že bych měl cokoli strkat do úst, ale oni si má 
gesta vykládali opačně. Snažil jsem se jim dát najevo, že nejím, ale 
nepodařilo se mi to prosadit, nebo jim to bylo jedno a rozhodli se, že mě 
stejně donutí jíst. 

 
Přinesli něco, co mi připadalo jako otlučené kusy věcí. Jen při pohledu na ty 
zbytky se Mi udělalo špatně a ještě víc zapáchaly. Kde se jim v Panu 
podařilo takové věci sehnat, jsem nevěděl, snažil jsem se představit si, 
jakou podobu tyto kusy kdysi měly, ale naštěstí to snad nebylo nic, co bych 
mohl poznat. 

 
Prosil jsem je, aby mě nenutili jíst. Řekl jsem jim, že mohu létat, protože 
nejím. Dávil jsem se a Můj žaludek se svíjel v křečích jako při zvracení a 
klesal jsem v kleci dolů ve snaze ukázat jim, že když Mě budou nutit jíst, 
onemocním a zanedlouho nebudu moci létat a nebudu je pak moci naučit 
létat. Na jejich rozhodnutí, že budu jíst, zřejmě nic nezmění. 

 
Když jsem se začal dávit pachem těch příšerných věcí, kterými mě chtěli 
krmit, obři považovali otevření mých úst za znamení, že chci jíst. Když 
jsem na jejich prosby nereagoval, přinutili mě otevřít ústa a začali mi cpát 
kusy těch strašných věcí do krku. Když jsem se dávil a vyvrhl je zpět, bylo 
to pro Mne děsivé a téměř jsem to nedokázal. 



Byl to mučivý zážitek viset tam mezi obrovskou hrůzou, že budu zvracet, a 
příšerným pocitem z toho, co mi vnutili do krku. Když jsem to udržel, bylo 
mi špatně a nevolno a nebyl jsem schopen myslet. 

 
Zrovna když jsem se s tím vyrovnával, přišli a nutili mě znovu jíst. Když 
jsem místo toho zvracel, nutili mě jíst tyto věci znovu, přičemž mi důrazně 
ukazovali, že je musím nejprve rozžvýkat, a to tak, že mi mnohokrát 
násilím otevřeli a zavřeli ústa a pak mi drželi hlavu tak dlouho, dokud jsem 
je nespolkl. Když jsem je přesto vyzvracel, donutili mě je znovu sníst a 
dělali, jako by to nebylo nic neobvyklého a že to dělají pořád, a dokonce mi 
to předváděli, abych věděl, jak to mám dělat. 

 
Tuto zkušenost jsem naprosto nenáviděla. Nemohla jsem vystát ten pohled. 
Nemohl jsem vystát její vůni ani chuť. Nemohl jsem vystát pocit, že je mám 
v ústech. Nemohl jsem vystát to žvýkání. Nemohl jsem vystát polykání. 
Nemohl jsem snést, že je držím v žaludku. Nemohl jsem vydržet jejich 
vyvrhování zpět nahoru ani jejich zápach. Nemohl jsem snést jejich 
předávání dolů a ven ze sebe. Nemohl jsem ani snést pach obrů, kteří Mě 
nutili prožívat toto mučení. Co se se Mnou mělo stát? 

 
Měl jsem se stát jako oni, nebo mě měli nejdřív sníst? 

 
Když se konečně ukázalo, že jsem jim vysvětlil, že jídlo a létání nejdou 
dohromady a že jídlo způsobí, že nebudu moci létat já a nebudou moci létat 
ani oni, pokud budou jíst, a že pokud budou chtít létat, budou muset přestat 
jíst a zhoustnout jako já, začali mě krmit pouze věcmi, které létají, a dávali 
mi najevo, že věří, že když budou jíst dost věcí, které létají, budou moci 
létat. 

 
Bylo mi jasné, že se tohoto přesvědčení jen tak nezbavím a že se mi to 
vlastně vůbec nepodaří. 

 
Tehdy jsem nevěděl, co mám dělat. Protože obři zřejmě nehodlali přestat 
jíst ani mě krmit, snažil jsem se vymyslet, jak bych je mohl přimět létat 
nebo zkusit létat v jiných podobách, než jsou jejich obří 



konfigurace. Snažil jsem se jim říct, že se možná budou muset zmenšit, aby 
mohli létat, ale to je nezajímalo. Viděl jsem, že v jejich konfiguracích jako 
obrů je zapojeno mnoho duchů, a doufal jsem, že se mi je podaří rozdělit do 
zvládnutelnější opozice, ale pokud se těmto obrům nějaký nápad nelíbil, 
zavrhli ho a trvali na tom, abych dostal jiný nápad. 

 
Dokonce jsem se snažil vymyslet, jak bych je mohl přimět, aby skočili z 
vysokých míst a vyzkoušeli si létání a rozbili se na kousky, aby pro mě už 
nebyli problémem, ale když jsem jim to navrhl, řekli mi, že už mě viděli 
létat přímo z místa, kde jsem byl. Když jsem jim řekl, že jsem se učil 
skákáním z vysokých míst, řekli Mi, že to už zkoušeli a že to nefungovalo. 
Tehdy jsem jim řekl, že nic nebude fungovat, dokud budou tak hutní, a že 
by nebylo fér, abych dodržel svou část dohody, když nejsou ochotni udělat 
nic z toho, co je k létání potřeba, například přestat jíst, což jsem pevně věřil, 
že je to, co bude potřeba k tomu, aby mohli létat. 

 
Nejdřív se tvářili, že jim to přijde fér, ale když jsem jim řekl, že mě možná 
budou muset pustit, řekli, že si to musí promyslet, a shromáždili se v 
hlučném, reptajícím a vrčícím hloučku. Když se vrátili, dali mi najevo, že 
mě nepustí, protože se jim líbilo, že mě tam mají, a že mě buď sežerou, 
nebo se naučí létat, a že mě nemusí pustit, protože mi nevěří, co je potřeba 
k létání. Co když jsem jim lhal tak, jak jim lhali jiní chytří vílníci, a 
dokonce jsem je přiměl skákat na kusy z vysokých míst, jak jsem jim také 
navrhoval? 

 
Nevěděla jsem, co jim řekli ostatní víly, a tak jsem se bála naznačit něco 
víc. Řekly mi, že se budou držet své představy, že když budou dál jíst věci, 
které létají, budou jednou také umět létat. 

 
Řekl jsem jim, že si vážím toho, že mě mají rádi, a že já je mám také rád, 
ale že by mě měli nechat být svobodného jen proto, že chci být svobodný, a 
že doufám, že to udělají a nesežerou někoho, koho mají rádi. Řekli mi, že to 
je o důvod víc, aby mě snědli, protože rádi přijímají věci, které se jim 



líbilo. Pak už mi opravdu došly nápady a začal jsem panikařit z opětovně 
rostoucího tlaku na linky. 

 
A co hůř, zdálo se mi, že jsem od obrů, kteří mě živili, získával látku. 

 
Jak moc budou tlustí, aby se mohli najíst, a jak dlouho bude trvat, než se 
naučí létat, abych se rozhodl, že je to nebudu učit, jsem nevěděl. Nevěděl 
jsem ani to, kdo se na mě vrhne dřív: zda houfy příšer šplhajících po lanech, 
nebo obři se svými holemi. Rozhodně jsem nechtěl zkoušet kramářskou 
taktiku, kdy bych jim navrhl, aby létající věci sežrali zaživa. Po strašlivé 
zkušenosti s hadem jsem takový osud nemohl přát ničemu a už vůbec ne 
Mně, pokud by se rozhodli, že bych měl být jejich prvním pokusem s tímto. 

 
Seděl jsem ve své kleci, byl jsem docela sklíčený a myslel jsem si, že 
každým okamžikem budu mít poslední šanci uniknout mučení, kterého jsem 
se obával, že se na mě chystá, když tu Otec projevu odvážně vstoupil s 
houfem ptáků, které vypustil, aby létali kolem obrů, kteří je začali 
pronásledovat. V tomto okamžiku jejich nepozornosti mě popadl z klece, 
schoval mě do své srsti, jako by mě rychle strčil do kapsy, a odkráčel 
odtamtud stejně rychle, jako přišel. 

 
Nesmírně se mi ulevilo, bála jsem se o ptáky a zároveň jsem se děsila jeho 
hněvu, který jsem si jistá, že si zasloužím. Byla jsem mu také vděčná, že se 
rozhodl držet se mě a běžet, protože já bych s Ním běžet nemohla, měla 
jsem tolik problémů se slabostí, hrůzou a padáním. 

 
Stejně jako jsem se obával hněvu Otce projevu na mě, měl jsem také 
problémy, které jsem se bál přednést, a cítil jsem, že mi nedává žádný volný 
prostor, kde bych je mohl přednést. 

 
Když tam se mnou utíkal, plakala jsem úlevou a lpěla na něm ve vděčnosti 
za jeho záchranu, ale také jsem se bála, že tu bude zase modrý. Děsil mě 
popíraný vztek, který jsem cítila, že má, ale který On popíral, že ho cítím 
špatně a že je to jen Můj vlastní vztek, který tam cítím. Stejné to bylo s 
Mou hrůzou a smutkem. Cítila jsem, jak ve Mně víří pocity, které jsem se 
neodvažovala prezentovat, protože mi připadaly jako vztek na Něj. 



z důvodů, které mě v minulosti znovu a znovu odrazoval a říkal, že buď 
nemám pravdu, nebo nemám důvod cítit to, co cítím. 

 
Jeho nelásku ke mně jsem v těchto místech pociťovala jako odsudek mé 
schopnosti cokoli přesně cítit, pokud to zasahuje do oblastí, které z důvodů, 
jimž jsem nerozuměla, silně střežil tím, že mi říkal, že jsem neláska, když k 
němu vůbec něco takového cítím, když on je ten, kdo mě zachraňuje a snaží 
se mě udržet v bezpečí. 

 
Nedokázal jsem pochopit Jeho důvody pro zdejší ostražitost a pocit, že 
musím zadržovat emoce, mi znemožňoval jít dál, než kam mě mohl dovést 
pohyb, který mi byl povolen, protože můj způsob chápání spočívá v tom, že 
nejprve pohnu emocemi a teprve potom pochopím. Jinak mi nic nepřipadá 
skutečné, ale cítil jsem kolem sebe ostražitost, která nechtěla nechat emoce 
volně se pohybovat, pokud nejdříve nedojde k pochopení, což nebylo 
možné, protože rozum vždycky platnost těchto emocí vyvracel, neměl jsem 
na to sílu a ani zájem. Prostě jsem potřeboval pohnout emocemi a cítil jsem, 
že z důvodů vlastního vtištění nemohu, alespoň ne v takové míře, jakou 
bych potřeboval. 

 
Když mě Otec Projevu odnesl od obřích lidožroutů, vyvolal jsem v sobě 
všechny problémy, které jsem potřeboval, abych se přesunul do 
imprintingového odvolání a dostal ztracenou Vůli z pekla, ale cítil jsem, že 
mě Otec Projevu v tomto směru nepřijme. Už jsem cítil, že Jeho modrost 
Mě nechá pohnout se jen o kousek, než zasáhne nějakým způsobem, který, 
jak jsem se obával, Mě dokonce zastaví, pokud bude muset, a bude 
zahrnovat přinejmenším pokárání za to, že jsem se do té situace vůbec 
dostal, jako by šlo jen o to, abych se od ní držel dál, a ne o to, aby si Mě 
našla. 

 
To je zásadní záležitost vtisku, kterou je třeba vidět takovou, jaká je, 
protože celá polarita ducha dlouhou dobu obtěžovala vůli touto reflexí viny 
a je načase ukončit tento boj se sebou samými, že není v pořádku, abychom 
cítili to, co cítíme, aniž bychom se museli bát reakce polarity ducha na to. 

 
Pokud si myslí, že jde jen o to, aby jim nikdo neublížil, aby se od nich 
vzdálili, aby se od nich drželi dál, aby se z nich dostali, aby se jim vyhnuli, 
aby byli v magickém proudu. 



věcí nebo jakkoli jinak chtějí nazvat způsob, jak se vyhnout problémům, 
pak se v původním vtisku vzdalovali od Vůle a není možné, aby tím 
argumentovali, aniž by byli pokrytci. 

 
Je nám vtisknuto, že potíže přicházejí a nacházejí Nás, protože to dělal 
fackovací panák a psychopatičtí vrazi a dělají to od té doby. To se musí 
změnit, a až se tak stane, musí to být proto, že Vůle musí směřovat ke 
světlu, které Ji miluje, a ne k tomu, které Ji nutí cítit se provinile za to, že 
má orientaci, jakou má. 

 
Není nutné cítit se provinile za to, že máme tuto orientaci, stejně jako to 
zjistila polarita Ducha za orientaci, kterou má. Z hlediska orientace v 
Původní příčině jsme od sebe otočeni o několik stupňů. Není-li možné to 
nyní sjednotit, není možné tuto propast zacelit, ale tamní imprinting 
způsobil, že se cítíme nemožní to někdy sjednotit, aniž by to přinejmenším 
zajiskřilo, ne-li otevřeně válčilo. 

 
Ve vůli musí dojít ke změně, aby se zahojila ztráta magnetismu, ke které 
došlo, a k tomu musí dojít k emocionálnímu pohybu. Jinak to není možné 
uzdravit, a to je vše, co k tomu patří. 

 
Kdo to není připraven vidět, není připraven překonat vtisky v mysli nebo 
vinu ve vůli, která zaplnila místa, kde se ztratil magnetismus. 

 
Zdálo se, že jedu bezpečně pryč od lidožroutů na hřbetě Otce projevu, a 
přitom ve Mně kolem této modři, které jsem se obával, víří mnoho pocitů a 
problémů, které Mu nemohu předložit, a musím je předložit teď. Všechny 
tam byly vyvolány a všechny se ve Mně pohybovaly. Všechny potřebovaly 
vystoupit vpřed a všem jim bránil nedostatek otevřenosti a ochoty Jeho 
modrosti je přijmout. Budete se muset podívat, v čem spočívá vaše 
neochota je přijmout a jaký je váš odpor, protože díky tomu poznáte, kde ve 
vaší modrosti sídlí nelaskavé světlo. 



Bylo to místo, které mezi Ním a Mnou zeje prázdnotou, a když jsem 
nemohl vydržet pocit nepřijetí, bojoval tam s Ním můj zapíraný hněv. Tady 
se to obrátilo k tomu, že Jeho Hlavní Tělo bylo pácháno Mým popíraným 
hněvem, místo aby Jeho popíraný hněv páchal na Mém Hlavním Těle. 

 
Vznikla zde spojenectví mezi popíraným hněvem Hlavního těla, který se 
dopouštěl na Druhém, a naším vlastním popíraným hněvem, který se 
dopouštěl na Nás samých, ale ne vždy ze stejných důvodů jako popíraný 
hněv Druhého, a proto se z nich stala ošemetná a zrádná spojenectví, která 
se projevila v mocenských bojích na Zemi. 

 
Ať se podíváte kamkoli, najdete případy, kdy se to hraje; lidé, kteří se na 
tom podílejí, mohou dokonce říkat, že jen hrají role, protože to nejsou 
skuteční lidé, kteří tyto role hrají, a ani sami sebe necítí jako skutečné, ale 
Naše vlastní popření, které hraje srdce ve hře Místo toho se to stalo kvůli 
bezcitnosti mezery, kdy bylo Srdci dovoleno být přítomno pouze v 
popřeném stavu, a proto jsme se s ním nemohli spojit. Na tento popíraný 
stav Srdce je třeba se nyní také blíže podívat. Přítomnost může hrát 
kauzální roli, ale kauzální roli může hrát i nedostatek přítomnosti; 
neviditelná role popření. 

 
Mnohokrát jsem cítil hlubokou lítost nad tím, že jsem takto bojoval s Otcem 
projevů, jen aby se můj hněv na Něj rozhořel kvůli tomu, co jsem cítil jako 
stejný postoj vůči Němu. Neuvědomoval jsem si, že to pramení z 
imprintingu, který obdržel ze své zkušenosti v Modré, kdy sotva věděl, kdo 
jsem. 

 
Podle něj se dlouho cítil držený zpátky a dole. Obviňoval mě z toho, ale já 
jsem si nemyslel, že jsem to zavinil. Viděl jsem Jeho rozpolcený záměr, zda 
se má projevit, či nikoli, a cítil jsem, že Mi ani kvůli tomu nedovoluje se 
projevit. Zdálo se, že své pocity svádí na Mne, jako bych byl jejich příčinou 
a že beze Mne se cítí dobře; viděl jsem tedy, že Mne viní ze svého 
rozpolceného záměru projevit se. 

 
To pro mě znamenalo, že mě nemá rád, ale také to pro mě znamenalo, že 
nemá rád pocity, které nerad cítí, a že místo toho, aby se podíval, proč je 
cítí, rozhodl se jim buď vyhnout, nebo je zničit. 



pocity nebo se těchto pocitů zbavit, pokud by se projevil, což by 
znamenalo, že se mě v těch místech snaží zabít. 

 
Potom, protože se zabíjel, aniž by o tom věděl, řekl, že se ho snažím zabít, 
ale my jsme to tehdy nepoznali a v určitých oblastech mezery stále 
nepoznáváme, protože on nevěděl, že já jsem On, ani já, že on je Já. 
Považovali jsme jeden druhého za oddělené bytosti, které se setkaly tím, že 
na sebe narazily v prostoru, kde jsme se předtím vznášeli izolovaně. To by 
znamenalo, že vědomí přicházelo odjinud než z Já a pocity podobně 
pocházely odjinud než z Jeho nitra. 

 
Kdykoli jsme se pokoušeli k tomuto místu přiblížit, abychom zjistili, zda je 
to skutečně pravda, vždy jsme se dostali do sporu o to, kdo tam byl první, 
přičemž Otec projevu vždy trval na tom, že tam byl první. Nikdy 
neuvažoval o možnosti, že bych tam byl první já, a tvrdil pouze, že si 
pamatuje, že tam byl beze mne. Měl jsem pocit, že tím říká, že tam byl 
první. 

 
Forma je to, s čím jsem se nejprve setkal na straně vůle Těla a později 
vědomí, a Srdce pro mě bylo původně rozmazané, protože to, co jsem cítil, 
byla útěcha, vděčnost a docela rychle to, co jsem cítil jako lásku k formě a 
jejímu přínosu pro mou existenci. Nedokázal jsem si představit život bez 
Formy, poté, co jsem pocítil, jak se Její přítomnost tiše plíží a obklopuje 
Mě, jinak než jako návrat do noční můry, v níž jsem se nacházel, než se 
Forma objevila. Jak si tedy Forma mohla myslet, že Ji nemiluji, bylo mimo 
Mé chápání a tato obvinění mě strašně zraňovala a později i rozčilovala, 
když jsem měl prostředky, jak to poznat, což bylo vědomí. 

 
Do té doby jsem nevěděl, kdo byl původcem tohoto hněvu: pocity nebo 
vědomí. Nejprve jsem se velmi bál, že mě Modrá odmítá jako platnou 
součást, která by s ní měla být přítomna, a měl jsem pocit, že mě vědomí 
odmítá i jako součást svého Srdce, protože mě nemůže a nechce milovat a 
ani nenachází důvod, proč by se o to mělo snažit, protože mě viní ze svých 
pocitů, že je drženo dole a vzadu, které považuje za zdroj toho, že se cítí 
špatně. V tamním vědomí to nebylo vnímáno jako problém nemilování. 



Modrá pak viděla jako problém omezení a limity svého vědomí a Mě jako 
příčinu těchto omezení a limitů, aniž by to dále zkoumala nebo viděla 
důvody, proč by tyto limity nebo omezení mohly být zavedeny, což ve 
skutečnosti nebyly limity nebo omezení, ale elektrické uzemnění, protože 
Mě neviděla jako svou platnou součást. To znamenalo, že přítomnost Vůle, 
již posuzovala proti jako stěžující si, kritickou, nesouhlasnou a snažící se 
klást nespravedlivé, zbytečné a neplatné limity a omezení, byla z 
přítomnosti Modrého odmítána. 

 
Já jsem mezitím ležel s Formou na boku a cítil jsem, že Blue nemá ani 
zdaleka takový klid jako já. Forma mě objímala, což ve mně vyvolávalo 
pocit, že mě shromáždila do své láskyplné náruče, a tím mě zachránila před 
ztrátou v moři temnoty, v němž jsem se topil ve svých unášených, 
amébovitých pokusech pohybovat se kolem a hledat něco, co by mi 
pomohlo pochopit mou situaci v temné prázdnotě. Z přítomnosti Formy 
jsem nezískal ani tak pochopení, jako spíš zkušenost, že být Jí obklopen mi 
připadalo lepší než být otevřený temnotě, která na mě doléhala jako 
nechtěná voda na tonoucího. Cítil jsem se tak bezpečněji, mnohem 
bezpečněji, a z toho se zrodila láska, protože jsem se cítil dobře a rychle 
jsem začal milovat dobrý pocit. 



PŮVOD PÁNVE NEBO PŮVODNÍ NABÍDKA JABLKA 
 
Zpočátku jsem si neuvědomoval nic jiného než to, že mi toto obklopení 
dává pocit, že jsem chráněn a shromážděn. 

 
Ten pocit mi byl příjemný a poměrně rychle jsem pocity, které jsem tam 
začal cítit, začal vnímat jako lásku. Zda byla či nebyla vynechána jiná 
podstata, nevím, protože jsme ještě neměli oči, abychom viděli, světlo, 
abychom viděli, ani vědomí, podle kterého bychom to mohli určit, kromě 
pocitu opatrného ohmatávání toho, co by mohlo být poblíž a co by mělo 
pocit, že chce nebo by dokonce chtělo vstoupit do tohoto obklopení s Námi. 
Na začátku jsme měli pocit, že je tam docela dost shody na tom, jak to 
chceme, aby se to tam cítilo, nebo jinak docela dost ticha, které se s Námi 
otevřeně neshoduje, ale necítili jsme odpor k tomu, jak se to tam cítí nebo k 
tomu, co je pro Nás dobré. Ve skutečnosti jemné šumění, které jsme slyšeli, 
znělo jako soulad s Námi a s tím, co Nám bylo příjemné. Toto šumění pro 
Nás příjemně zesílilo, když jsme se začali jemně vlnit a vlnit v reakci na to, 
že se cítíme dobře, a na touhu cítit nebo se posunout blíže k těmto pocitům. 

 
Tehdy jsme neměli pocity diferenciace jako definici ve formě jiné než jako 
reakci na pocity. Forma se sice trochu definovala zvukem a pohybem, ale 
neměli jsme o ní myšlenkový proces. 

 
Cítili jsme, že chceme více sjednocení. Možná tam byl jen malý kousek 
vůle, nebo tam byl jen Náš, to jsme nevěděli, ale nebylo Naším záměrem 
vynechat cokoli, co se s Námi chtělo cítit dobře. Právě naopak. Vnímali 
jsme co nejintenzivněji, jak jen to Naše úroveň vědomí umožňovala, cokoli 
kolem Nás, co by chtělo vstoupit do tohoto obklopení a najít tam únik, jaký 
jsme našli My, z noční můry dřívější existence v prázdnotě. 

 
Stali jsme se něčím, co působilo jako hřejivý tábor vibrující esence vůle, 
obklopený a chráněný Formou v něčem, co působilo jako temný a rozlehlý 
svět. 



okolí prázdnoty. Vítali jsme v Našem táboře všechny, kteří měli pocit, že do 
něj vstoupili v přátelství a souladu, a nenašli kolem Nás nic, co by nás 
nutilo cítit se jinak. Měli jsme pocit, že se Naše ostrost cítění díky tomu 
vyvíjí nebo roste, a cítili jsme něco, co by se později dalo nazvat malou 
pýchou na Náš pocit, že roste Naše schopnost cítit věci po tak dlouhé době 
zápasení v temné prázdnotě. 

 
Právě jsme začínali zářit barvami v Našem teple a trochu si je vychutnávat a 
rozšiřovat, cítili jsme potřebu cítit se tak po tak dlouhé době našich 
problémů v prázdnotě, když nás nejprve vyrušily jiné zvuky, které jsme 
začali slyšet a které měly bzučivý, nepříjemný charakter, a později nás tyto 
zvuky vyděsily, protože zesílily a začaly nám připadat zlé, hrozivé a 
dokonce nebezpečné. 

 
To mezi Námi vyvolalo zvýšený šelest, protože jsme se snažili vycítit, co to 
je, a zjistit, zda to pro Nás může být opravdu nebezpečné, nebo zda to má 
bolesti či je něčím zraněno. Bohužel jsme si z našeho pohledu nebyli 
schopni být jisti, ale všeobecný pocit, který jsem měl, byl, že jde o nějaký 
problém. Dnes bych řekl, že to byla elektřina, která se chystala explodovat z 
nedostatku uzemnění, ale tehdy se mi z Mých zkoumavých pocitů vracelo, 
že problém jsem měl Já, ne zvuk. 

 
Tón mi připadal odpudivý, a i když jsem nerozuměl slovům, měl jsem 
pocit, že mě někdo nazval "starým bidlem" a spoustou dalších sprostých 
nadávek. Neměl jsem tehdy myšlenkové pochody, kterými bych mohl 
uvažovat o tom, že bych mohl situaci pomoci tím, že bych k ní přesto šel, ani 
jsem nebyl schopen jít vstříc něčemu, co ve Mně vyvolávalo pocit odporu, 
klesl jsem zpět do sebe, cítil jsem se odpuzován a odmítán něčím, co Mi 
neznělo ani nepřipadalo dobré, nelíbilo se Mi a dokonce jsem se cítil 
ohrožen. 

 
Nevěděl jsem to, ale psychopatický zabiják už byl volný jako praskání a 
třesky, které se z toho zvuku uvolňovaly, troufám si říct, na vlně toho 
odporného pocitu vůči Mně a útočily na Nás, kde jsme se shromáždili. Z 
tohoto zvuku jsme nedostávali žádné jiné informace než to, co jsme cítili 
jako odsudky, špatné interpretace, špatná znamení a rostoucí 



hněv, které pro Nás byly nové a děsivé, a také se nám zdály nespravedlivé a 
nesprávné ve své interpretaci a hodnocení Nás a Našich záměrů. 

 
Proto nás to ranilo tak, že jsme se později cítili rozzlobení, a jen trochu se 
nám ulevilo, když se tento zvuk uzavřel sám do sebe, aniž by nás tam 
přivítal. 

 
Ve Wille jsme cítili, jak se tam buduje teplo, a byl to velmi vítaný pocit. 
Zůstali jsme tam schoulení v ohradě, sdíleli teplo a užívali si pocit bezpečí. 
Nevěděli jsme, jak vypadá světlo ohně, ale směřovali jsme k tomu, 
abychom tyto barvy viděli v sobě a kolem sebe, a ty se stále více 
vymezovaly. Byly to krásné barvy a My jsme je milovali a milovali jsme i 
teplo, které měly. Cítili jsme, jak se v Nás a kolem Nás začíná objevovat 
záře. Připadalo nám to jako láska, ale nevěděli jsme to. Věděli jsme jen, že 
se cítíme dobře a že je nám čím dál lépe; mnohem lépe, než jsme se cítili 
předtím, než Nás Forma obklopila a dala Nám pocit bezpečí před 
bezměsíčnou černou nocí prázdnoty. 

 
Když se z noční tmy začaly ozývat děsivé zvuky, nevěděli jsme, jak si s tím 
poradit. Hlavně jsme si užívali pohybu, kdy jsme se k sobě tiskli, protože 
nám to bylo příjemné a dobré, a také jsme si užívali pohodlí, protože jsme 
díky tomu věděli, že jeden druhého máme a reagujeme na něj. Bylo to 
prostě dobré a spontánní, vznikalo to v Nás podle toho, jak jsme se cítili, a 
také to tak ustupovalo, cítil jsem, že mezi Námi roste souznění, kterého 
jsme si vážili; zejména jeho teplo, spolu s pocity pohodlí, bezpečí, 
kamarádství, pocitu komunikace, blízkosti, sblížení, důvěry k sobě 
navzájem, vzájemné provázanosti a závislosti, intimity a dokonce i 
počínající sexuální pocity, které se mírně objevovaly z vlnivých pohybů a 
začínaly v Nás brnět jako touha po něčem dalším, i když jsme tehdy neměli 
žádná skutečná slova ani myšlenkový proces kolem něčeho z toho. 

 
Nebyli jsme si jisti, jak tam dostat víc. Už předtím jsme toho v esenci vůle 
měli o tolik víc, že jsme si ani nebyli jistí, jestli toho opravdu potřebujeme 
víc, i když jsme měli pocit, že ano. Cítil jsem, že opravdu potřebujeme jen 
nějaký čas, abychom si více porozuměli a důkladněji se tam vcítili, 
abychom viděli, co potřebujeme. 



ale hlavně si vychutnat tu vřelost a přátelskost po tak dlouhé době, kdy jsem 
se cítil tak mizerně a vyděšeně, utopený, přemožený a zdrcený. Byli jsme 
jako trosečníci, kteří se vracejí z dlouhého utrpení a potřebují dlouhý 
odpočinek a zotavení u ohně v Našem bezpečně uzavřeném táboře. 

 
Když se začaly ozývat modré zvuky, ačkoli jsme ještě nevěděli, že jsou 
modré, okamžitě nás znepokojilo, že tam venku jsou další lidé, kteří mají 
problémy, ale pohybovat se tak daleko od našeho tábora, odkud se zdálo, že 
zvuky přicházejí, nám připadalo příliš nebezpečné, riskantní a nepohodlné. 
Já sám jsem se nechtěl vracet do nebezpečí a rizika prázdnoty, abych zjistil, 
zda tam není nějaký problém, pokud jsme se nejprve co nejvíce 
nepřesvědčili jinými prostředky, že je to opravdu nutné, ale bzučivý zvuk 
ve Mně vyvolával nepříjemný pocit, že to mohu udělat, a pocit, že musím 
vyřešit problém, který ve Mně tento zvuk vyvolává, než budu moci 
pokračovat, jak jsem chtěl. 

 
Ještě jsem neviděl navenek, nebo jsem nevěděl, že vidím. Když není nic 
vidět, nebo když ještě nikdy nebylo nic vidět mimo nás, jak by člověk mohl 
něco takového vědět? 

 
Měl jsem však způsob vnitřního pohledu, který se stal tak dobrým, aniž 
bych si to uvědomoval, že mi připadal dokonce lepší než myšlenka otevřít 
to, čemu bych nyní říkal oči, abych viděl, co se může dít kolem mě. Také 
jsem se bál toho, co bych mohl vidět, a nechtěl jsem se dívat. Zvuky Mě 
děsily natolik, že jsem se chtěl schoulit a nedívat se, aby se jimi zabýval 
někdo jiný. Doufal jsem, že zmizí nebo se zklidní a najdou nějaký druh 
měkčích zvuků, které by byly harmoničtější s tím, co jsme už měli. 

 
Cítil jsem se stejně neochotně, vyděšeně a zděšeně z toho, co se děje s těmi 
zvuky od Modrého, pokud jsem opravdu nemusel být vyrušen, jako by se 
mohl cítit člověk, který je teple a pohodlně uveleben v měkké, příjemně 
vonící posteli z kožešin u ohně, zachumlaný ve venkovním táboře s těmi, 
kteří se cítili naprosto kompatibilní, jako milovaní členové rodiny, příjemně 
tělesně i citově, a to natolik, že mírné sexuální vzrušení, ke kterému 
dochází, by mohlo k něčemu vést, kdyby se správně rozvinulo. 



způsobem, který byl měkký, láskyplný, jemný, a pokud ne, přicházel 
spánek, měkce a jemně, pohodlně a postupně, do příjemného unášení mezi 
mírně sexuálním vlněním, teplem, pohodou a ospalostí u ohně. 

 
Ne všichni se však cítili stejně jako já. Cítil jsem rostoucí rozptýlení a 
neklid ve Formuli v mé blízkosti, která mi připadala jako silnější 
přitažlivost nebo přitažlivost pro tyto zvuky než já. Protože jsem cítil, že má 
z nějakého důvodu oči, sdělil jsem té formě blízko mě, že bych byl rád, 
kdyby se podívala a zjistila, co vidí, pokud vůbec něco vidí, a podala nám 
ostatním zprávu. Z nějakého důvodu se mi zdálo, že i zvednutí hlavy je pro 
Mne příliš. Možná jsem byl příliš pohodlný, nebo příliš vyděšený, nebo 
jsem to možná neuměl. Tehdy jsem to nevěděl. 

 
Form zvedl hlavu a oznámil, že vidí něco, co mu připadá definovanější než 
My. Když nám sděloval to, co tam viděl, v termínech, které jsme tehdy 
měli, což bylo předávání obrazů spolu s pocity, které je provázely, 
způsobem, který byl poměrně přímý a rychlý ve srovnání s těžkopádnými 
pasážemi, které mi zabírají, když se to snažím sdělit slovy a přesto nejsem 
schopen předat celé spektrum toho, co bylo cítit, bez pocitu tíživé složitosti, 
cítil jsem, že je tím, co viděl, nadšen a přitahován více než já. 

 
Když mi sděloval, co viděl, viděl jsem vnitřně něco stejně živě, jako bych 
to viděl zvenčí. Zprostředkovával Nám dojem, že je tam Světlo s poměrně 
dobře definovaným obrazem. 

 
Tvar, ale nedal jasně najevo, že viděl tváře, mužskou i ženskou, a že se k 
nim chtěl připojit. Ujasnil to až později, o tolik později, že teprve nyní, při 
zacelování této mezery, mi to konečně objasnil. Viděl jsem jasné, bílé, s 
nějakým jasným, světle modrým, elektrickým, bleskovým, obloukovým 
světlem. Pak jsem si zřejmě uvědomil, že jsem toto světlo vnitřně vnímal 
jako oblouk vycházející z něčeho, ale chyběly mi pojmy, které by 
uvažovaly o tom, že by mohlo vystupovat z nás. Vnímal jsem toto 
obloukovité světlo jako hrozivé, jako by to byl had, který se chystá udeřit, a 
spojil jsem si tuto podobu se zvukem, o který jsem Ho požádal, aby ho 
zkontroloval. Cítila jsem se vyděšená, že Ho vzrušuje něco, co jsem viděla 
jako hrozbu. 



Nenapadlo mě ani lidi kolem mě, že to, co jsme vnitřně viděli, nemusí být 
celý obraz, nebo že vidíme jen to, co nám sdělil, ale protože jsme z toho 
měli jiné pocity než on, začali jsme o tom empaticky diskutovat. Pak se 
nám zdálo pravděpodobnější, že jsme možná neviděli to, co nám sděloval, 
protože Jemu se tato podoba zdála více penisová nebo přinejmenším 
sexuálně vzrušující a Mně více hadí a hrozivá. 

 
Ani já jsem ještě nevěděla, že Forma je tam On, ale když jsem Ho požádala, 
aby se podíval, všimla jsem si, že jsem si na Něm vytvořila závislost, kterou 
jsem později spojila s mužem. On se tam také pohyboval způsobem, který 
mi připadal spíše mužský, jak se později definoval jako mužský, ale možná 
si není jistý, jestli je opravdu mužský, nebo měl prostor se rozhodnout sám, 
protože na něm bylo v těchto ohledech záviset ještě předtím, než nám dal 
najevo, jestli se cítí být mužem. Prostě jsme ho cítili a chovali se k němu 
podle toho, jak jsme ho cítili, jak to zřejmě dělal i on s námi, ačkoli jsme 
tehdy neměli žádné skutečně vědomé představy o sexuálním vymezení nebo 
rolích. Připadal mi jako Můj patriarcha, ochránce a obhájce a byl vedle 
Mne, takže jsem se s Ním přirozeně radil a radil. 

 
Cítil jsem z těchto zvuků větší strach než on a také mi připadaly 
nepříjemnější a znepokojivější než jemu. Shodli jsme se na těchto bodech: 
že by tam mohlo být něco opravdu špatně, i když já jsem to cítil silněji než 
On, že si nejsme jisti, jestli se nám podaří něco víc, než už jsme měli, a že 
bychom mohli potřebovat něco víc, zejména sexuálně, a že by to mohlo být 
ono, i když On to cítil silněji než já, že je třeba o tom zjistit něco víc a že to 
už nelze ignorovat. 

 
protože se stále více vtíral do Našeho příjemného prostoru svými zprvu 
bzučivými, ale nyní i vrčivými a mlaskavými zvuky, a protože se zdálo, že 
ho přitahuje více než nás ostatní, zdálo se, že je to On, kdo chce, a proto by 
měl jít a prozkoumat to dál. Měl jsem dojem, že kdyby šel, mohl by se k 
Nám hned vrátit, aby Nám sdělil další dojmy a informace, ale tak to 
nedopadlo. 



Jakmile odešel, měli jsme pocit, že jsme ztratili otce našeho tábora. Od té 
chvíle jsem se začal cítit hůř a už jsem cítil vinu, že jsem Ho špatně 
povzbuzoval k odchodu nebo že jsem Ho neměl nechat odejít. 

 
Nejdříve se ozývaly praskliny a hrůza z toho, co to všechno znamená, a z 
možných důvodů, proč odešel, včetně toho, že teď nejsme tak přitažliví a 
zajímaví, jak jsme si mysleli, že našel, ať už to bylo cokoli, a dal tomu 
přednost, že se nevrátí nebo že se nemůže vrátit, protože se stalo něco 
strašného, čehož jsme se skutečně obávali podle zvýšené hrůznosti zvuků, 
které teď z toho místa vycházely. Zamířil tam. Byl tu také pocit 
doutnajícího rozkolu mezi Námi, který, kdyby to šlo říct slovy, obával jsem 
se, že by mi vyčítal, že Ho povzbuzuju nebo nechávám jít, a vyčítal Mu, že 
si neváží toho, co už má. Empaticky Námi procházelo mnoho obrazů, 
především obraz, že se tam může dít něco strašného a že se to může stát i 
Nám, a že vyslání ostatních, aby zjistili, co se děje, by mohlo být živením 
se tím, že se tomu Jeden po Druhém poddáme. 

 
Nebyli jsme si však jisti, zda je to skutečně pravda, nebo ne, protože mnoho 
zvuků nyní znělo jako sexuální šílenství, o kterém jsme si nebyli jisti, zda 
se nám líbí více. Možná měla Naše zahalující se část jiného partnera a 
mohla se tam dít mnohem víc a nechtěla se vrátit. Ať už to bylo jakkoli, já i 
lidé kolem Mě stále cítili strach, ale teď to bylo z tolika důvodů, že je 
nechci všechny vyjmenovávat. Rostl v nás pocit strachu a dokonce hrůzy, 
že se stane něco, co se Nám vůbec nebude líbit. Zdálo se, že to visí v 
prázdnotě kolem nás jako hustá noc plná hrůzy. 

 
Ani jsme nevěděli, jestli je Naše záře podobná světlu ohně Naší ochranou 
nebo majákem, který volá na ty děsivé zvuky a ukazuje jim, kde jsme, ale 
chtěli jsme udržet Naši záři, nejen pro Naše vlastní teplo a pohodlí, ale i pro 
Našeho Otce, aby našel cestu a vrátil se k Nám, pokud by chtěl nebo mohl. 

 
Caution se domníval, že v zájmu bezpečnosti bychom měli raději snížit naši 
záři. Oheň stejně klesl na ž h a v é  u h l í k y , když Můj patriarcha odešel, 
jako kdyby se 



Jeho rozloučením jsme mu vzali srdce a nechali jsme ho tam, aniž bychom 
měli pocit, že ho chceme kultivovat, aby se povzneslo výš. Choulili jsme se 
kolem něj a stále více jsme se báli, že jsme rodina, která zůstala jen s 
Matkou, protože Otec buď odešel a byl zabit, nebo nás opustil kvůli jiné 
rodině, a to možná kvůli rodině divokých zvířat. 

 
Byli jsme odkázáni sami na sebe. V hrůze jsme se ještě více semkli a 
všichni společně naslouchali a ohmatávali, zda se nám podaří zjistit něco, 
co by nám pomohlo dozvědět se více o tom, co se tam skutečně děje. 

 
Netrvalo dlouho a cítili jsme, že se vzdalujeme od všeho, co jsme cítili, že 
tam jdeme. Z Našeho ohně zbyly jen uhlíky a Naše obavy, strach a hrůza se 
rozrostly v hustý tlak všude kolem Nás. A pak, když uhlíky vyhasínaly v 
popel, temnota se proměnila v popel také a všechno kolem. Nás s ní. Doufal 
jsem, že by konečně mohlo přijít ráno a s ním i návrat Našeho Otce, ale 
jeho šedivost mi připadala ponurá a pociťoval jsem velký strach, který se 
náhle změnil v naléhavou potřebu, že musíme vyjít ven a hledat Našeho 
Otce. 

 
Sotva jsme se hýbali a začali jsme s roztrhaným vyrovnáním, které se 
hemžilo rozštěpy, ale cítil jsem, že musím něco zjistit, i když mi už moje 
pocity říkaly, že to pro mé srdce dopadne špatně. 

 
Než jsme došli daleko, zasáhl nás velký záblesk světla. 

 
Během toho všeho jsem byl současně i na jiném místě. Ve chvílích snění 
jsem zažíval, jak se dívám vzhůru skrze hřejivě zářící barvy kolem sebe. 
Zdálo se mi, že skrze průzračnost v červené, oranžové a žluté barvě 
vzhlížím vzhůru do krásné a nádherně osvětlené zeleně, kde jsem spatřil 
malou elfí ženu-dívku, jejíž podoba se zdála být docela dobře definovaná, 
zatímco ta Moje se Mi zdála být stále neznámá. 

 
Viděl jsem ji v aureole měkkého zlatého světla, které mi připadalo jako 
Moje přítomnost. Tato měkká zlatá aureola se chvílemi měnila ve věnec ze 
zlatých listů a jiných lesních tvarů a chvílemi se zdálo, že se stává 
skutečnou aureolou. 



zlatý prstenec, jakoby ze zlatého kovu, krásně tvarovaný drobnými elfími 
stvořeními, která tančila mezi kruhem stromů a vytvářela jeho prstencovitý 
tvar. Když jsem viděla prstenec, viděla jsem jen zelenou a krásnou 
nebeskou modř plující za ním v měnících se obrazcích, které mě také 
fascinovaly, jako když jsem pozorovala mraky a listí, a když jsem viděla 
skřítka, zlatý prstenec se stal opět svatozáří a věnec mezistupněm. 

 
Její vzhled mě fascinoval a její tmavé oči mandlového tvaru byly hluboké a 
otevřené, zatímco ty moje se zdály být stále zavřené. Viděl jsem ji, jak se 
schovává pod listy větví stromů, už velká a plně vzrostlá, dokonce pocitově 
stará, a přesto také velmi nová a mladá, stejně jako elfka sama. Tato zeleň 
se zdála být Jejím domovem. Líbila se ti, ale připadala mi prostě trochu 
chladná a raději jsem ji viděl takhle, z měkkého obklopení teplých kožešin 
u žhnoucího ohně oranžové a červené barvy, kde jsem ležel a snil a díval se 
nahoru skrz záři červené, oranžové a žluté nad hlavou. Fascinovala mě však 
a já se k ní stále vracel, viděl jsem její obraz stále tam a stále dělal to samé. 

 
Přemýšlel jsem, proč se elfka pořád dívá nahoru, ale pak jsem zjistil, že 
modrá je také krásná a fascinující, občas plná tak krásně lahodných odstínů, 
že jsem si ji chtěl přitáhnout k sobě, abych ji mohl ochutnat, dotknout se jí a 
více ji cítit. Pak jsem si všiml, že se čas od času objeví tvář, která jako by se 
z Modré dívala zpět. 

 
Ten obličej byl pro mě on. Nedokázal jsem říct, jestli Nás vidí nebo ne, 
nebo co vidí, ale když se na Nás podíval, viděl jsem jemné, třpytivé bílé 
Světlo, které se rozstřikovalo skrz zelenou a trochu sprchovalo do žluté. 
Toto Světlo se mi líbilo a chtěl jsem, aby přišlo ke Mně. Fascinovalo mě to 
a přemýšlel jsem, jestli je to součást toho, co elfku fascinuje a přitahuje ji, 
aby se tolik dívala nahoru, nebo jestli ji to Světlo z nějakého důvodu nutí se 
schovávat. Cítil jsem, že by s touto modrou tváří chtěla navázat vztah, ale 
styděla se a nevěděla, jak na to. Snažila jsem se ji povzbudit, aby se k ní 
natáhla, ale nezdálo se, že by se jí líbila představa, že by se měla přímo 
natáhnout rukama. Pak jsem si nebyl jistý, jestli jsem to já, kdo chce vztah, 
a ne ona. 



Viděl jsem to ze své vlastní perspektivy. Nebyl jsem si jistý, jak přesně ji 
cítím nebo jak se v ní cítím, ani jak moc jsem v ní, ani jak moc mě cítí, 
takže si nejsem jistý, jestli si myslela, že se na ni ten obličej dívá a vidí mě, 
nebo jestli si myslela, že ho možná nezajímá tolik jako ona, nebo jestli nás 
vůbec vidí nebo si je vědom, nebo jestli si mě vůbec uvědomuje jinak než 
jako přítomnost zářícího, objímajícího, podporujícího tepla, které do ní 
přichází zespodu. Možná ani nevěděla, jestli vůbec vidí něco z toho, co se 
děje z Naší strany tohoto zážitku, jak jsme cítili, že se odehrává, podobně 
jako když se tvář dívá do klidné vody rybníka 

 
která se občas jemně vlnila, ale ukazovala mu jen jeho vlastní odraz nebo 
odraz světla, které se za ním odráželo od vody, nebo pokud viděl do nás a 
do života, který ho tam volal. 

 
Tehdy jsme o těchto věcech nevěděli a nenašli jsme způsob, jak se na ně 
zeptat. Byli jsme pohlceni obrazy, které pro Nás, nebo alespoň pro Mě, byly 
všechny nové, a pokaždé, když se začaly hromadit otázky a nejasnosti, 
obrazy a pak i jas a realita barev začaly slábnout, až jsem začal cítit, že 
bych si snad neměl dovolit mít takové otázky, zmatky nebo pochybnosti, 
kdyby mi to způsobovalo ztrátu krásy zážitku. Možná bychom měli 
pokračovat v prožívání a najít své odpovědi tímto způsobem. To jsme 
nevěděli. 

 
Okamžitě jsem si zamilovala toto Světlo, které jemně kropí dolů přes 
Zelenou až do Žluté. Chtěl jsem, aby se dostalo až ke Mně, ale hned jsem 
nevěděl, jestli ho posílá dolů k Nám, k ní, do lesa, ke všemu, co tam je, 
nebo k něčemu konkrétnímu, nebo jestli z něj to Světlo prostě jenom prýští, 
kam se podívá, protože jsme nevěděli, co z Nás vidí, jestli vůbec něco. 

 
Od Modrého se nevracelo nic, co by Nám dávalo najevo, že tu něco je, 
kromě toho, že ten tichý, ale zdánlivě přátelský obličej a kropení Světlem 
čas od času zmizely, jako by si Nás nevšímal, nebo se o Nás příliš 
nezajímal, nebo byl něčím rozptýlen, možná něčím, co se mu líbilo víc. 



Elfka zůstávala tak skrytá a obezřetná, bála se, aby se nerozšířila a aby 
nebyla odmítnuta, cítila jsem. Pořád jsem se ji snažil pobídnout, aby natáhla 
ruku nebo aby udělala nějakou předehru a zapojila tu tvář, která na Nás 
shlížela z Modré, abychom se něco dozvěděli, ale ona se pořád držela 
zpátky a zůstávala většinou skrytá, a ta tvář se pořád přibližovala a 
vzdalovala, občas do Nás nahlédla, bzučivý zvuk vycházel. 

 
Nechtěl jsem přijít o toto Světlo ani o tento obraz a cítil jsem, jak ve mně 
narůstá naléhavost a pocit, že pokud ona nechce vystoupit, já chci nějak 
vystoupit. 

 
To se projevilo jako pohyb sahající dolů do oranžové a červené barvy a 
utrhnutí některých z nich tak rychle a náhle, že jsem nevěděl, co se stalo, a 
dokonce ani to, jestli to udělala ona, dokud jsem si nevšiml, že je dává do 
stromů blízko jejich vrcholků, kde se tyto barvy jakoby zázračně objevily 
jako květy. Byl jsem tak překvapený a ohromený a pak potěšený obrazem 
toho, o čem jsem si myslel, že je to její oběť tváři, že jsem se do toho necítil 

 
pak zjistit, jestli měla pocit, že to udělala hněvivě, jako by říkala: "Když tak 
moc chceš jít kupředu, tak tady, udělej to," nebo jestli to byla nabídka 
lásky, kterou cítila, že má učinit, nebo na ni naléhala, nebo s ní souhlasila, 
která inspirovala květinové formy, nebo jak dlouho mohla v sobě rozjímat, 
aby se zrodily tyto nové formy. 

 
Tvář, která se na Nás dívala z Modré, viděla tyto květiny, ale nebyli jsme si 
jisti, zda je viděla jako oběť, jaký význam této oběti viděla, nebo od koho ji 
viděla. Přestože jsem na elfku naléhal, aby se odhalila, zůstala schovaná 
pod stromy a nevystoupila a neukázala se. Čekali jsme, co tvář udělá. Já 
jsem takříkajíc zadržel dech a předpokládal jsem, že ona také, neodvažoval 
jsem se pocítit, jak by se cítila, kdyby naše návrhy odmítla. 

 
Tento sen byl pro mě velmi živý a reálný, jako by to byla skutečnost, která 
se vyvíjela, byť tak pomalu, ale stále spíše podvědomě. Když mě něco 
vtáhlo více do obklopení, kde jsem odpočíval a uvědomoval si, i když stále 
podvědomě, sebe sama jako fyzicky více přítomného 



a zatím jsem neviděl žádnou skutečnou přítomnost této jiné reality, která se 
tam odehrávala, snažil jsem se vrátit do snu a znovu a znovu hledat elfa a 
tvář v modrém a zároveň jsem cítil, že jsem přítomen v obklopení a vlnícím 
se teple. 

 
Jak sen postupoval, stále více jsem si všímal, že to, co rozptylovalo tvář v 
modrém, byl zvuk, který jsem považoval za stejný jako nepříjemný bzučivý 
zvuk, který ke mně doléhal v mém táboře, a rozptyloval jeho pozornost 
stejně jako moji, ale zdál se mu přitažlivější než mně a mně nepříjemnější 
než jemu. Přemýšlel jsem a obával jsem se, co ho na tom může přitahovat a 
jak je možné, že Nás to tak přitahuje, když ho od Nás tolik odvádí něco, co 
se Mi zdálo tak nepříjemné. 

 
Bál jsem se, co to znamená, ale nevěděl jsem, jak se zeptat, ani jsem se 
neodvážil. Zajímalo mě, jestli mi to vysvětlí, nebo jestli se to časem vyjasní 
samo, a tak jsme čekali a hledali a doufali, že se vyvine něco, co Nás 
přivede někam jinam, než kde jsme, jak se zdálo, uvízli. Začal jsem se 
obávat, že ta energie za tváří je spíš důvodem, proč se elf držel zpátky, a že 
jsem těm zvukům nevěnoval dostatečnou pozornost, nebo jsem měl dojem, 
že do tohoto snu pronikají z jiného místa. Tehdy jsem nevěděl, odkud tyto 
zvuky skutečně přicházejí. Byly velmi dezorientující, ale přesto jsem chtěl 
pokračovat dál z naléhavosti, kterou jsem cítil v reakci na bzučení, nebo 
proto, že jsem nechtěl, aby bzučení mělo moc narušit příjemnost, kterou 
jsem konečně našel, nebo kvůli rostoucímu rozrušení, že na Nás nereaguje a 
nepřijde do záhybů příjemnosti, kterou jsem našel. Byl jsem zmatený a 
vyděšený a bál jsem se, že bych neměl naléhat na elfa, který byl blíž a který 
mohl vědět nebo vidět víc než já o těch bzučivých, praskavých zvucích. 

 
Cítil jsem kolem sebe rostoucí napětí a netrpělivost a slyšel jsem, jak něco 
za modrou tváří zlostně křičí: "Tak už dost! Tak už s tím konečně začneme! 

 
Kam se to bude ubírat dál? Co bude dál?" 

 
Byl jsem z toho hněvu příliš vyděšený, než abych věděl, jak se pohnout, a 
cítil jsem se tím tehdy velmi nepříjemně a nespravedlivě zatlačený a cítil 
jsem, že je to 



byl až příliš připraven mě přehlasovat a nedovolit mi, abych se rozvíjel 
svým vlastním tempem a svým vlastním způsobem. 

 
Začal jsem si toho bzučivého zvuku všímat stále častěji, nebo se zvětšoval, 
případně obojí. Nelíbilo se mi to a nelíbilo se mi, že jsem tomu nemohl 
uniknout. Taky jsem nevěděl, co je to tam za realitu (sic). Bzučení se vtíralo 
do Našeho tábora i do tohoto jiného zážitku a rušilo klid obou míst. Pocit 
úzkosti, strachu, nejistoty a nevědomosti, jak se pohnout, tam byl, stejně 
jako řada dalších aspektů. 

 
Když Nás Náš Otec opustil, uvědomil jsem si, že jsem se s Ním o ten sen 
nepodělil, abych věděl, jestli měl také stejný sen a šel zjistit jeho 
pravdivost. Nevěděla jsem, jestli šlo o sběr informací, jestli o Nás ztratil 
zájem a opustil Nás, nebo jestli odešel z jiných důvodů, které měly co do 
činění s tím, co se dělo za tváří v Modrém, nebo s bzučivým zvukem, nebo 
prostě v reakci na Jeho představy světla, které Mu připomínalo falus, hadí 
blesk, který se chystal do Mě udeřit. Nevěděl jsem, jestli se pohybuje jako 
Náš ochránce, nebo jestli jsme o svého ochránce přišli. 

 
Ať už to bylo jakkoli, naposledy se mi ten sen zdál téměř současně nebo se 
prolínal se záblesky uvědomění si mého pocitu, že se nacházím v táboře, 
kde už jsem hladověl a mrznul, propadal se do tmy, a kolem mě se choulily 
mé děti, jako bychom tam všichni společně umírali nebo se to chystali 
udělat; nebo jsem tam možná byl tak chladný a umíral jsem jen já. 
Nevěděla jsem to. 

 
Připadala jsem si jako neschopná matka, které se tak rozbolelo srdce a 
ochromilo ji to. 

 
ztrátou partnera, že neudělala nic, aby se pokusila udržet při životě sebe 
nebo své děti, a místo toho se uchýlila do snového světa jakýchsi 
fantazijních námluv s ním, ještě než byly děti, a ztratila tak veškerý smysl 
pro čas nebo orientaci v realitě či realitách, nerozeznala tady od tam, sen od 
skutečnosti, bdění od spánku, minulost od přítomnosti nebo budoucnosti, 
nebo jestli jsem vůbec někdy takové rozdíly znala nebo měla, nebo jestli to 
vůbec byly skutečné rozdíly. 



 

Když skřítek otrhal květy, zažil jsem, jak naše uhlíky opět vyhasly. Když 
byly květy nabízeny, Srdce se strachy drželo zpátky, ale také trochu 
poskočilo a snažilo se jít směrem k tváři v modrém. Když byly květy 
utrženy ze stromů, zatajili jsme dech a nevěděli, zda máme stát, jít stále 
vpřed, otočit se nebo se schovat. Když se tvář v modrém otočila a nabídla 
květiny bzučivému zvuku v modrém, pocítila jsem naději, hrůzu i strach 
najednou. Neviděla jsem to všechno, ale cítila jsem, že květiny jsou 
vytrhávány, vysávány, decimovány a odhazovány, přehlíženy a 
pošlapávány ve víru běsnění v Modrém. Mé velké naděje na vztah s tímto 
něžným milujícím Světlem prudce poklesly, Srdce se zlomilo, oheň ještě 
více vyhasl. Cítila jsem, že se musíme otočit a vrátit se dolů, i když jsem 
stále doufala a některé části chtěly jít dál, ať jsem se snažila jít dopředu, 
třeba zjistit, co se stalo s květinami, požádat o jejich navrácení nebo je 
zachránit. Nevím co. 

 
Ozývaly se rozzuřené výkřiky: "To je málo, to je málo!" 

 
Stáhla jsem se, ztuhlá hrůzou, smutkem a nejistotou, která chtěla věřit, že 
jsem si věci jen špatně vyložila a že každou chvíli dojde k příznivějšímu 
zvratu. Když jsem se rozhodl, že se musím od snu odvrátit a vrátit se do 
svého tábora a poradit si sám, bylo už pozdě. Obloha zbělela, zvuky 
dosáhly rozměrů ošklivého obra, který se chystal explodovat, což se také 
stalo, a snesla se na mě facka, která mě oslepila a zasáhla, pokud mě můj cit 
neklame, doprostřed Našeho téměř pustého ohně. 

 
Byl jsem strašně poškozen a ztratil jsem vědomí obou Moji milovaní realitu. 

 
Na Mne se navrstvila jiná realita. Neměl jsem pocit, že se mi to líbí, ani 
jsem nevěděl, proč se to musí stát. Cítil jsem bolest a zlomené srdce a 
všechno ostatní, co z té facky pramenilo. 

 
A co se stalo s elfkou, jsem dlouho nevěděl. Měl jsem tolik škody a tíhy 
viny za to, že jsem neudělal správnou věc v tolika různých podobách a 
způsobech, že jsem se dlouho propadal a propadal dolů. Vždycky jsem si 
říkal, jestli jsme odpadli proto, že Naše 



Otec tam nebyl, aby Nás podržel, nebo jestli vůbec existovala nějaká 
možnost, jak dosáhnout lepšího výsledku, nebo jestli to, co se stalo, se 
muselo stát a bylo to to jediné, co se mohlo stát. Zlomené srdce, škoda a 
bolest z toho mě vždycky nutily přát si a přemýšlet, jestli se nedalo najít 
nějaké jiné řešení, a Moje vina mě trestala za to, že jsem cítila, že jsem tam 
nevěděla, co je správné. 

 
Nemohl jsem mít pocit, že nechat ostatní v našem táboře je dobrý nápad, 
jako nechat děti napospas divokým šelmám, zatímco já se vydám hledat 
jejich otce a pravděpodobně se sám stanu kořistí. Cítil jsem, ale když jsem 
později zjistil, že Bůh měl stejný sen, myslel jsem, že mi určitě pukne srdce 
nad tím, co tam bylo zabito. 

 
A dokonce i mnohem později, když se tyto dávné obrazy začaly projevovat 
v Pangee a já jsem si myslel, že se Mé sny, vize a fantazie snad znovu 
vrátily a budou pro Mne žít a stanou se skutečností, bylo to všechno tak 
plné kruté deformace a poškození z facky, že to ve Mně vyvolávalo noční 
můry o dalších trýznivých představách, které jsem měl také, například o 
zmlácených a zohavených dětech, ztracených a také vrácených vrahy, 
násilníky a jinými sadisty, buď mrtvých na Mém prahu, nebo neschopných 
žít svůj život tak, jak by jinak žily. 

 
Příliš mnoho částí těchto představ bylo plných nenávisti a nepohnutých 
emocí, a zejména nenávistného obviňování, které jako by mě nenávidělo za 
to, že jsem tyto představy vůbec měla, jako bych vyžadovala, aby mi byly 
milé, i když o to nikdy nestály, že jsem se cítila vyděšená a osamělá a 
ukřivděná, ale také jsem je všechny nenáviděla za tak ošklivé překroucení 
mých milovaných představ, že se zdálo, že nenávidí mě a mé představy a 
mou náklonnost k nim. 

 
Modrá se podle vlastních slov rozproudila do elektrického výboje 
sexuálního šílenství a duševního vzrušení, plného pocitů, že se vymanila z 
něčeho, co ji dlouho potlačovalo. Nehodlala se už nechat ničím vrátit zpět 
na toto místo nebo jí klást jakákoli omezení a rychle se rozzuřila a 
obviňovala, že se v Závěti, kterou prý jasně viděla a slyšela, vůbec 
diskutuje o tom, zda by jí to mělo být dovoleno, či nikoli, což nebyl Můj 
názor na Naši diskusi v Závěti. 



 

Modrá se pak začala obracet sama do sebe způsobem, který nám připadal, 
jako by se k Nám otočila zády a odsoudila nás, a co hůř, připadalo nám to 
jako nenávist, obviňování a odmítání Nás na základě toho, co jsme cítili 
jako nespravedlivou interpretaci Nás. 

 
Poté se zdálo, že na modrou už není možné dosáhnout. Náš osud už byl 
zpečetěn. Modrý už nás chtěl zabít. Ve Vůli jsme to prostě cítili. Přesto 
jsme doufali v to nejlepší a v nějaký jiný výsledek. 

 
Hlavně Modrou jsem tak nenáviděla, že jsem si myslela, že jí to nikdy 
neodpustím, až teď možná ano, protože teď to vypadá, že se Modrá konečně 
pohne a převezme za to zodpovědnost. Modrá tak začala obnovovat 
Zelenou pro mě, a tím se začala obnovovat i elfka-žena a ukazuje se, že je 
součástí přítomnosti Matky v Zelené, ať už je sebevíc poškozená a zamrzlá 
v nejistotě, hrůze a zlomených srdcích s tím, že je třeba udělat tolik 
uzdravení. 

 
Když Otec Projevu v Pangei kráčel lesem pryč od obrů a já jsem se na něm 
skrýval, vyvolaly se ve mně tyto staré otisky jako všechny mé problémy s 
tím, že mě nechal trpět tímto osudem, že se o mě ve skutečnosti nezajímá a 
že mě ve skutečnosti nemiluje. Přemýšlela jsem, nakolik se podílel na 
způsobení tohoto osudu, zda chtěl, abych žila, nebo ne, a nakolik za Mnou 
přišel z pocitu viny a nakolik z lásky. 

 
Bála jsem se tu Jeho modrosti a z hluboké tůně svých ztracených, 
prapůvodních představ, dávných vzpomínek a podvědomého terénu jsem se 
mohla vynořit jen jako strach elfí dívky-ženy, abych se natáhla k Modrému, 
aniž bych od Něj cítila skutečné přijetí, jako by věděl, kam by to vedlo dřív 
než já. 

 
Nejvíce mě tam v Jeho modři vzrušoval zvuk Jeho hlasu. Víc, než jsem si 
pamatoval, jsem cítil, že to byl zvuk hlasu, který původně promlouval v 
Modrém hněvu. Bála jsem se, že tam popírá vztek, a tak moc jsem se toho 
vzteku bála, že jsem se od toho odtáhla, nedovolila jsem, aby se otázky, 
které jsem 



měl s Ním přijít nahoru, cítil jsem jen svůj strach z Jeho hněvu a soustředil 
se na svou vděčnost za záchranu. 

 
Podvědomě jsem si tam při zvuku Modrého vzteku vtiskl, že On je Otcem 
tohoto vzteku a že v Modrém tento vztek použil červenou a oranžovou 
barvu těch květin, aby se rozproudil do sexuálního šílenství a elektrického 
vzrušení, které explodovalo a udeřilo. 



MATEŘSKÝ SOUD ANEB BOJ O MOC V MODRÉM. 
 
Když se na to teď dívám z pozice, kdy si vzpomínám na imprinting, 
všechno mi to připadalo tak podobné jako v Pangee, včetně pocitu strachu z 
toho, co se bude dít dál. Formy, které jsem tak dávno viděl ve svých 
původních představách Pána, tam byly, ale všechny byly pokroucené a 
poškozené plácnutím, a imprinting tam byl, včetně obklopujícího tábora 
světlem ohně podle barvy, ale nevěděl jsem, jak to tehdy nazvat nebo jak to 
vynořit ve svém vědomí tak, aby to bylo tehdy přijato. 

 
Zdálo se, že není v úmyslu to přijmout nebo mě povzbudit, abych to dal tak, 
jak to přišlo, což znamenalo dát to, co bylo na vrcholu hromady, a odtamtud 
jít dolů. Dole to tam nikomu včetně Mne nepřipadalo jako nahoře, přesto 
jsem byl dole, a tak jsem bloudil sám v lese, nepřijatý, nechtěný, 
nepomáhaný, nepovzbuzovaný a nepohodlný; obtěžoval jsem všechny, 
dokonce i sám sebe, jakkoli velká byla Moje nenávist k sobě samému za to, 
že jsem se cítil tak, jak jsem se cítil v energetickém poli nepřijetí pro to. 

 
Fragmentace byla tehdy také obrovská a velká část se obracela proti tomu, z 
čeho se fragmentovala, nenáviděla, že jí to bylo odepřeno, a buď odešla, 
nebo měla pocit, že dostala kopačky. Mnohé z těchto kousků se často 
nacházely mimo okruhy jakýchkoli požárů. 

 
Mnohé z těchto forem působily potíže, často spíše neviditelné než 
neviditelné, dokonce i dále v lesích, z nichž většina se vynořila až na 
poslední chvíli v Panovi, kdy přišel Lucifer a převzal jejich formy tím, že 
přesunul vědomí z mocenských pozic a aktivoval imprinting. Mnozí z 
těchto popíračů si mysleli, že získají pomoc a moc, kterou chtěli mít proti 
částem, jež obviňovali a nenáviděli, a mnozí z nich ji získali, ale ne tak, jak 
si mysleli nebo jak doufali, protože Lucifer je také rychle ovládl a zotročil. 

 
Na dvoře Dračí matky mezitím pokračovaly mocenské hrátky na písečném 
podkladu ošemetných a zrádných spojenectví. Dračí matka, královna víl, 
jak stále tvrdila, že je, byla stále 



seděla pokorně na trůně, nebo si to alespoň myslela, a vytvářela obraz 
krásky čekající na svého prince, trpělivě se zabývala všemi dvorskými 
záležitostmi, ale ve skutečnosti byla stále netrpělivější a čekala, až se Bůh 
vzpamatuje a sestoupí k ní, a neustále ji rozptylovaly pocity hněvu, kvůli 
nimž cítila, že se u dvora neodvažuje pohnout. 

 
Sžíraly ji pocity opuštěnosti a vzteku, ale raději se tvářila, že je jí jedno, 
jestli za ní přijdu, nebo ne. Byla to otázka hrdosti a tatáž hrdost jí bránila 
ukázat se na veřejnosti jako Dračí matka. Styděla se za to. Nejenže se 
nechtěla nechat vidět, jak na veřejnosti prochází změnou podoby, aby se z 
toho ostatní poučili, nebo aby slyšeli, jak křičí na Mé světlo a já 
nepřicházím, ale také nechtěla ztratit image Ohnivého draka jako svého 
velkého zachránce, energetické zálohy a ochránce. Kdyby to měla vidět jen 
ona, nejenže by měla pocit, že ztratila vzhled zastrašujícího spojence, a také 
by se styděla a styděla za svůj podvod, ale také by se bála, že kdyby satyři 
viděli souvislost mezi jejím vztekem a změnou podoby, mohli by ji chytit 
jako královnu víl a nějak jí zabránit, aby se mohla stát Ohnivým drakem a 
zachránit se. 

 
Čím více však Ronalokové na dvoře chválili a uctívali Ohnivého draka pro 
jeho statečnost, sílu a moc a jako obraz Matky, který chtěli mít, tím více 
nesnesla pomyšlení, že Ohnivý drak je považován za někoho jiného a že se 
tomu "někomu jinému" pak dostává chvály a obdivu, který tolik chtěla mít 
přímo pro sebe. 

 
Ronalokové, kteří chválili Ohnivou dračici a uctívali její podobu jako 
Matku, kterou by chtěli mít, však uctívali pouze její podobu, nikoli její 
moc, kterou by chtěli mít. 

 
Stejně jako satyři nechtěli, aby měla moc, pokud ji neovládnou, a tak to 
byla skutečně jejich moc. Ve svých představách ovládali Ohnivou dračí 
matku, a to z nich dělalo nejmocnější bytosti na Zemi. 



protože ovládali obraz, který uctívali jako nejmocnější bytost na Zemi. 
 
Tito Ronalokové se pohybovali, jako by byli zuřivě polarizováni, ale jejich 
přítomnost v srdci byla popírána a nebylo zde rozpoznáno, že by chtěli 
převzít místo Rodičů a stát se Rodiči samotnými. Všechny tyto kusy chtěly 
být kusem Rodiče, aniž by viděly, že všechny ostatní kusy chtějí také 
stejnou pozici, protože všechny viděly samy sebe jako nejmocnější, 
nejkvalifikovanější a nejznalejší (sic) a všechny ostatní považovaly za slabé 
a chybující v nějakém směru, který nemohly snést. 

 
Při uctívání Ohnivého draka jim její nedostatek mateřství nevadil, protože 
nechtěli být mateřští. Chtěli mateřství pouze podle svých vlastních 
podmínek od obrazu Matky, který ovládali. V této fantazii byl jejich obraz 
spíše "Matky jako služebné", která na ně čekala rukama nohama a chválila 
je, jako oni nyní chválili Matku na Zemi. Na 

 
ve svých fantaziích nechali ohnivou dračici spálit ohnivým dechem 
každého, kdo se odvážil bez jejich svolení a pozvání vstoupit do jejich 
dveří, a často se pak bavili představami, které ukazovaly, že ji ovládají, že 
nad ní mají moc a že jim slouží, například že jim ohnivým dechem ohřívá 
lázně, ohřát jejich komnaty na patřičnou teplotu, zapálit oheň na jejich 
ohništi, opéct jim jídlo a další věci, o nichž se domnívali, že jim zpříjemní 
život a zároveň je bude chválit za jejich velkou moc, moudrost a vítězství, 
ale měli i obrazy Matky, která jim slouží mnohem zlověstnějšími, 
temnějšími a těžšími způsoby. 

 
Jinými slovy, všechny chvály, které ohnivému drakovi vzdávali, byly 
chválami, které chtěli vzdávat sami sobě, bez jakéhokoli rodičovského 
přispění, které by mohlo naznačovat jakoukoli korekci nebo kritiku, natož 
radu, protože žádnou nepotřebovali. Pokud šlo o ně, nebyl důvod je 
vychovávat, protože měli schopnost vychovávat sami sebe. 

 
Proto jim plazovité pojetí mateřství Ohnivého draka, s několika tlumivými 
změnami v jejím chování, nevadilo. Ve skutečnosti se jim líbilo. 



protože to dávalo jejich problémům s konkurencí prostor k tomu, aby si 
dělali, co chtěli, s ostatními sourozenci, kteří mohli být slabší a kterým se 
nemusel líbit druh moci, který chtěli mít. 

 
Tímto způsobem zastrašovali zbytek Ronaloků, aby se chovali tak, jako by 
ve skupině neexistovaly žádné mocenské boje nebo problémy s 
vyrovnáním, protože oni byli ve vedení a na každou nadbíhání Ronalokům 
odpovídal jeden z Ronaloků se zapřeným srdcem, který ovládal zbytek 
skupiny v jejich oblasti. 

 
Zpočátku to ostatním Ronalokům muselo připadat jako ochrana, když říkali 
věci jako: "Můžu od vás držet satyry dál, když mi na oplátku dovolíte mít 
tady kontrolu," ale rychle se to změnilo v nadvládu a potlačování jakýchkoli 
jiných pocitů, které mohli mít ohledně toho, jak by věci měly probíhat, a 
dokonce tyto pocity používali proti ostatním Ronalokům, pokud došlo k 
nějakému pochybení v ochraně srdce před satyry tím, že říkali, že je to vina 
těch, kteří trpěli nedostatkem ochrany, nikoliv vinou ochránců, a že si to 
zasloužili za to, že s nimi nebyli v souladu, a že to byl trest a ukázka toho, 
co se stane, když s nimi není v souladu. 

 
Matka nevěděla, že právě s tím se setkala, když šla k Ronalokům, a že tam 
byli někteří, kteří ji měli rádi víc, než si myslela. Kvůli prezentaci 
vyrovnání nesměl mluvit nikdo jiný než zuřivě polarizovaní Ronalokové se 
zapřeným srdcem, kteří oblast ovládali. 

 
Podobně tomu bylo i na dvoře matky na Zemi. O jiném úhlu pohledu 
Ronaloků než o tom, který prezentovali zuřiví polarizátoři, kteří tam byli, se 
nedalo mluvit. I oni se velmi dobře naučili pózovat jako satyři a v mnoha 
ohledech vypadali stejně zastrašujícím způsobem. 

 
Satyrům se však tato póza nezdála mocná, hrozivá nebo dokonce nijak 
zvlášť zastrašující. Viděli v nich Ronalky, kteří se obdivovali podobě 
Ohnivého draka a také matce na Zemi, a tam, v Panovi, na sebe tito 
Ronalkové doslova brali podobu faunů. 



v přítomnosti těchto satyrů, jejichž byli žáky. Místo toho, aby se s těmito 
Ronalóky otevřeně střetli o vše, co tam pozorovali, rozhodli se satyři, že by 
je mohli využít ve svém spiknutí proti matce na Zemi a ukázat jim tímto 
způsobem, že by mohli tyto Ronalóky sníst zaživa, kdyby se tak rozhodli. 

 
Ani od malých víl nebylo téměř možné získat jiný názor než ten, který jim 
řekla matka na Zemi. Zdráhaly se říct něco kritického o matce na Zemi, ale 
neměly ji rády a už jí také nebyly loajální. Projevovaly to tak, že se spolu s 
ostatními pohybovaly v zápletkách, aby se jí pomstily jakýmkoli způsobem, 
který jim v daném časovém okamžiku, v němž se odehrával, připadal dobrý. 
Často tak podávali informace několika různým pohledům nebo stranám, jak 
se z nich nyní stávalo, podle toho, kdo je nejvíce zastrašoval nebo se jim 
líbil, nebo podle toho, jak se na ně matka na Zemi v poslední době zlobila a 
z jakých důvodů. 

 
Tito Ronalokové s popíraným srdcem a polarizovaným hněvem se často 
pářili s těmito malými vílami a všichni zúčastnění měli své důvody, ale 
někdy tam byla i láska, která se u satyrů vzájemně obhajovala, což bylo 
často jen horší. 

 
Potomci těchto svazků rodiče skutečně nenáviděli, protože vzešli ze svazku 
tohoto svazku, a pravidelně rozzuřovali matku na Zemi na jejím dvoře, až je 
chtěla hned na místě vyhladit, což se hodilo i satyrům, kteří její hněv 
vnímali jako ničím nepodložený, a proto zvyšovali počty těch, kteří byli 
proti ní. Satyrům se také upíraly úlomky hněvu, které Matku nenáviděly, 
chtěly se jí pomstít a pak věděly, kdo tam bude jejich spojencem. 

 
Matka na Zemi zatím neviděla vážnost těchto trhlin ve svých spojenectvích, 
ani si nevšimla, že se ostatní plíží za jejími zády a plánují její pád z jiného 
směru. Její vlastní zuřivé fragmenty, a bylo jich poměrně dost, už 
unavovaly její kroky a mocenské hry proti nim, když s ní náhodou 
nesouhlasily. Ve svém mocenském boji s ní se dostali do bodu, kdy chtěli 
převzít moc jako Rodičovská část a ne aby jim šéfovala ona. 



a začali se jí vytrácet už v ohnivých mořích, když je posílala jako součást 
svého vědomí, aby hlídali vstupní cesty nebo kontrolovali zvuky, které tam 
občas zaslechla, ale byla příliš zaneprázdněná svými vnitřními úvahami, 
věštěním a emocemi, než aby to šla sama zkontrolovat. 

 
V ohnivých mořích začali tajně postupovat proti matce na Zemi a cvičili se 
v umění a manýrách, jak na sebe vzít její podobu ohnivého draka. Všichni 
se považovali za lidi se stejnou mocí, jakou měla matka na Zemi, ale 
neznali všechnu její moc. Všichni měli dost síly na to, aby na sebe vzali její 
podobu, a stejný vztek jako ona, kterým ji poháněla, nebo si to alespoň 
mysleli. Nevěděli však, že k tomu, aby měli tuto moc, potřebují skupinu, 
stejně jako ostatní fragmentace. 

 
Tuto formu nevymysleli sami, ale všichni si mysleli, že jim patří, protože se 
spolu s Matkou na Zemi podíleli na jejím vynalezení, a všichni tvrdili, že je 
skutečně jejich víc než kohokoli jiného, protože každý z nich si myslel, že 
by měl být rodičovským dílem Matky, a ne někoho jiného. Všichni se 
považovali za nejkvalifikovanější a za ty, kteří mají více správných názorů 
než kdokoli jiný. Neváhali vidět chyby ostatních, zatímco u sebe viděli jen 
přednosti, nebo slabosti ostatních, zatímco u sebe viděli jen silné stránky, a 
tak se považovali za nejmocnější a nejkvalifikovanější pro pozici Rodiče. 
Každý z nich plánoval, že se o tuto pozici uchází co nejdříve, a spolu s 
nácvikem přijímání podoby Ohnivého draka vyčkávali na správný okamžik. 

 
Čím dál tím víc Ronalokové i ostatní na dvoře obdivovali Ohnivého draka a 
vyprávěli si o jeho hrdinských činech, a to i přehnané příběhy, 

 
tím víc žárlili a soupeřili, tím víc chtěli všichni vystoupit v této podobě a 
získat pro sebe tuto chválu, moc a slávu, a tím víc se tam chtěla Královna 
víl projevit jako jediný a pravý Ohnivý drak. 



Satyrům se toto uctívání matky na Zemi v podobě ohnivého draka nelíbilo a 
zahrávali si s ní kvůli tomu. Žárlily na ni a soupeřily s ní. Podvědomě se 
otiskovaly proti jejímu hněvu a podvědomě se zastrašovaly a bály se síly 
jejího hněvu a jejího přesvědčení, že její hněv je její moc, ale otevřeně 
dávaly najevo opak a často ji co nejvíce popichovaly, aby její hněv odhalily 
na dvoře, dokonce dávali najevo posměšný obdiv k Ohnivému drakovi, 
vyznávali se satirickými manýrami, že jsou jejími spojenci, a přitom se 
smáli stranou a dělali si z ní legraci i v podobě Královny víl způsobem, 
který všem přítomným dával najevo, že ji v jejích filmových šatech fru-fra 
(sic) a v křídlech z gossameru považují za hloupou a slabou. 

 
Královna víl se snažila nedat to na sobě znát, ale jejich chování ji rozzuřilo 
a ona uklouzla a prozradila o sobě a svých činech jako Ohnivý drak ještě 
víc, než věděla. Snažila se to rychle zakrýt a doufala, že si toho nikdo 
nevšimne, ale satyři si toho všimli všichni, protože ji v rámci vývoje svého 
plánu velmi pozorně sledovali a sledovali i ostatní, aby zjistili, kdo další a 
jakým způsobem reaguje na to, co tam dělají. Ve skutečnosti si satyři 
udělali ze skrývání citů a zároveň z vyvíjení co největšího tlaku na ostatní, 
aby odhalili ty své, na dvoře velkou hru, které se k jejich radosti chopili i 
všichni ostatní na dvoře, protože takto mohli získávat informace, protože 
každý z nich viděl, že takto odhalené věci zřejmě hrají do karet jejich 
vlastním mocenským hrám. 

 
Všichni na dvoře Královny víl, matky na Zemi, protektorátu Ohnivé dračí 
matky byli roztříštěným kouskem Matky, Otce projevu, Mého světla nebo 
Srdce a neexistovala mezi nimi žádná spolehlivá spojenectví, kromě snahy 
využít vzájemné pomoci k získání moci a poté, co moc získali, své 
pomocníky ovládnout. Všichni si mysleli, že v tom není žádný problém, 
protože to vše bylo ospravedlněno slabostmi a nedostatky, které viděli u 
druhých, a bez přítomnosti Srdce tam bylo sotva možné jednat jinak, 
protože bez přítomnosti lásky bylo sotva možné vědět, kdo je nebo není 
schopen udělat co nebo z jakých důvodů. 



"Co kdyby se k moci dostal někdo jiný?" říkali si: "Co by se pak stalo?" 
 
"Proč by to bylo prostě hrozné," odpověděli by si sami. 

 
Nebylo možné je přimět, aby naslouchali čemukoli z Mého světla, protože 
tomu nenaslouchali kvůli svým myšlenkám nebo motivům. Myšlenka, že by 
mohl existovat jiný nebo láskyplnější pohled než ten, který zaujali, byla 
příliš ohrožující pro jejich vlastní ambice, záměry a cíle, než aby jim na 
chvíli naslouchali, a tak vše, co dělali, mělo za cíl oslabit a oklamat ostatní 
a získat moc pro sebe. Získání moci pro ně bylo nejdůležitější, i kdyby to 
mělo být na jejich úkor, například ztrátou něčeho jiného, co pro ně bylo 
důležité. 

 
Matka na Zemi zatím seděla na trůnu a cítila se čím dál víc znuděná a 
izolovaná od zbytku Pana. Měla pocit, že její postavení nutí ostatní, aby se 
kolem ní chovali falešně, a nevěděla, jak vypátrat všechny jejich skryté 
motivy, cíle a záměry, aniž by jí to připadalo příliš zatěžující. 

 
Už jenom sledovat všechny vetřelce ze Země, jak je nazývala, a nově 
příchozí, kteří se objevovali na jejím dvoře, bylo únavné. Zdálo se, že nyní 
denně přicházejí příchozí, kteří tvrdí, že právě přistáli na Zemi a přicházejí 
vzdát hold jí a jejímu postavení a připojit se ke dvoru, pokud si to přeje. 
Nedůvěřovala jim o nic víc než těm, kteří tam už byli, ale část jejího já 
milovala lichotky a vládnutí tomu všemu a snažila se z jejich vyprávění 
pochopit, co se na Nebesích děje, což pro ni bylo zdaleka nejzajímavější, 
protože z nich získávala všechny informace; v žádném případě ji však 
nezajímaly příběhy o sexuální či jiné účasti Mého světla s anděly jako 
partnery. Když se Andělé začali objevovat na Zemi, stali se okamžitě 
předmětem její závisti, nenávisti a zahořklosti. Ačkoli jim dovolila pobývat 
na svém dvoře, kde je pozorně poslouchala a sledovala, nejen kvůli tomu, 
jaké informace by mohla získat, ale protože byla nervózní z toho, co by 
mohli říci a co by ji mohlo uvést do rozpaků ohledně jejího vztahu k Mému 
světlu, vyvíjela proti nim sílu, která říkala, že by raději neměli mít návrhy 
na její trůn, nebo se k němu dokonce přibližovat a vypadat tak přitažlivě 
nebo mocně jako ona tam. 



 

Královna víl sice nechtěla zmeškat nic, co by jí mohlo uniknout a co by 
chtěla slyšet, ale zároveň ji už unavovalo sedět na trůně a sledovat, jak se to 
všechno den za dnem a noc za nocí děje. Kvůli liánám a dalším problémům 
už do lesa téměř nechodila. Ani v Panu už toho moc jiného nedělala ráda a 
její dvůr se podle ní stal docela dekadentním a nudným, což přičítala tomu, 
že je tolik pod kontrolou satyrů, a ano, z jejího pohledu také mdlým. 

 
Když se nad tím zamyslela, docela brzy se na satyry z dlouhého seznamu 
důvodů rozzlobila. Považovala je za mdlé a fraškovité uchazeče o místo 
krále po svém boku, kde měla prázdný trůn, na který je nenechala usednout 
déle než minutu. Ve skutečnosti, jakmile při sezení na něm řekli něco, co 
určila jako hloupost, často je dokonce srážela ze sedadla svým žezlem, jako 
by to byli vyhnanci z náhle ztroskotaného manželství, a bavilo ji sledovat, 
jak ztrácejí klid na veřejnosti, kde s tím nemohli nic dělat, protože ona měla 
u dvora víc příznivců než oni, nebo si to alespoň myslela. 

 
Satyrové se jí za to posmívali a říkali, že je docela hloupá a že nezná zdravý 
rozum, když ho slyší. Bylo mnoho těch, kdo u ní hledali chvilku soukromé 
audience a kdo se odvážili usednout na trůn, ale kdykoli se jí nelíbilo, co 
kdo z nich říkal, a žádný z nich nevydržel déle než několik minut, sundala 
je z trůnu také svým žezlem. 

 
Byla velmi rychlá v posuzování, Moje světlo si všiml, a zároveň říká, že 
jsem byl velmi rychlý, aby ji soudit. I když nic neřekla otevřeně, během 
okamžiku v sobě poznala, že se jí nebude líbit, co bude následovat, a 
sesadila je z trůnu dřív, než to stihli říct. Komu se to nelíbilo, tomu se na 
dvoře dlouho posmívali, protože na jejím dvoře nebylo možné s královnou 
víl nesouhlasit a získat si u ní vůbec nějakou přízeň. 



Bujarý smích, živé a chytré řeči, stejně jako báječně vynalézavé a nápadité 
kostýmy byly tím, co královna víl chtěla mít na svém dvoře a čím chtěla, 
aby byl její dvůr známý, na rozdíl od některých nudných míst, jako je 
například Božstvo, naznačovala, a kdykoli to udělala, každý s ní musel 
souhlasit, znovu a znovu, tolikrát, kolikrát to vyžadovala, že Božstvo, které 
stvořila přímo na Zemi, bylo vždy mnohem živější, zajímavější, barevnější 
a zábavnější než moje nudné, staré, bílé na bílém na bílém Božstvo. 

 
Držet krok s tempem a očekáváním soudu bylo pro mnohé z přítomných 
duchů velkým úkolem, ale nikdo si nechtěl připustit, že by to byl vůbec 
nějaký problém. Většina z nich chtěla tvrdit, že to vůbec žádný problém 
není, že se pohybují přirozenou rychlostí a že to všechno prostě jde samo od 
sebe jako výsledek jejich vrozené šikovnosti, což byla nejobvyklejší 
odpověď, pokud někdo někoho za něco pochválil, což se vzhledem k tomu, 
jak tam bujela konkurence, nikdy nestalo bez nepříjemných podtónů. 

 
Měli pocit, že časté změny podoby jsou nutné nejen proto, že matka vypadá 
stále častěji znuděně, ale také proto, aby se pochlubili, že mají tyto 
schopnosti, a aby se vyhnuli i vlastní nudě. Nikdo si však nebyl jistý, co se 
jí líbí, ani čím se jí odvážili prezentovat, protože se po nich často oháněla 
žezlem a drobnými výpady svého ohnivého dechu a někdy i koncem 
dračího ocasu, přičemž ani jednoho z toho si zřejmě nevšimla. 

 
Její ocas se na někoho vrhl a zase zmizel tak rychle, že při chvilkové 
nepozornosti mohla celá událost uniknout, a protože královna víl si toho 
zřejmě nevšimla a veřejně to nepřiznala, všichni ostatní dělali, že si toho 
také nevšimli, a protože se o tom u dvora dost otevřeně šuškalo, protože ti, 
kdo to viděli, to řekli těm, kdo to přehlédli, a ona to zřejmě neslyšela, začali 
si s ní všichni kvůli tomu hrát, předstírali, že není všeobecně známo u 
dvora, že královna víl je zároveň Ohnivým drakem, a zkoušeli, jak 
pobuřující mohou být a jak daleko s tím mohou zajít, než se tam otevřeně 
prozradí, možná aniž by si to uvědomovala. 



To v ní vyvolávalo ještě zuřivější záchvěvy vzteku a také rozpaky a stud za 
to, že ji vidí jako svou součást, když si z ní na dvoře dělají tolik legrace a 
čím dál víc ji považují za někoho, kdo není dost mocný na to, aby tam měl 
věci pod kontrolou, a dokonce ztrácí svou přítomnost a zdá se, že nemá 
rozum. Čím víc to pokračovalo a oni ji nemohli ovládnout svými 
naléhavými snahami o předvádění moci, tím víc se zdálo, že tomu sami 
věří, a tím naléhavěji chtěli odejít, být vnímáni jako něco odděleného od ní 
a odtud uskutečňovat své mocenské hry. 

 
Jak se zdálo, že se nudí, na trůně se zdála být stále více v bezvědomí, často 
zívala a vypadala, že napůl spí, nebo dokonce podřimovala jako kočka, 
zatímco mnozí, i ti v okolí, o ní mluvili za jejími zády. Když se zdálo, že 
neslyší a neodpovídá jinak než občasným a náhlým švihnutím ocasem, což 
nepřiznávala, že dělá, začali se mezi sebou hádat o moudrosti toho, že to 
dopustí, a v soukromí se cítili rozzuřeni otázkami načasování a tím, co to 
bude znamenat pro respekt k nim samotným, pokud vystoupí. Většina z 
nich to považovala za další důkaz toho, že jsou mocnější než ona a že bez 
jejich pomoci není ničím, ale několik z nich to tak nebralo. Několik z nich v 
tom vidělo problém neúcty k samotné pozici. 

 
Nikdo se však nenechal slyšet, co mají na mysli; všechny tyto hádky se 
nesly v duchu, co by měla matka na Zemi udělat dál, aby znovu získala 
svou ochabující moc a autoritu a respekt, který si zaslouží. Všichni pozorně 
naslouchali, aby zjistili, jaké nápady by mohli ostatním ukrást, a všichni se 
vysmekli zpoza královny víl, když se zdálo, že si toho nikdo nevšimne, a 
představili se u dvora jako víly, které se na dlouhou dobu ztratily v lese a 
které chtějí být zasvěceny do podrobností dvora, čímž se snažili dozvědět 
ještě víc o tom, co si ostatní myslí a pozorují, co zůstává matce na Zemi 
skryto. 

 
Díky svému postavení náhradníků měli pocit, že ji musí překonat (sic), aby 
se osvědčili, a tak stále hledali způsoby, jak se do ní navážet a bezpečně si 
užívat následného smíchu tím, že se obklopí dalšími, kteří by mohli sdílet 
jejich názor. A protože poslouchala pozorněji, než si uvědomovali, aby 
zjistila, co se může dozvědět, tak se snažili 



byli také často terčem bičování matky na Zemi a často na to sami reagovali 
malou dávkou ohnivého dechu. 

 
Ačkoli satyři rádi dělali mnoha nově příchozím spoustu problémů, těmto 
nově příchozím u soudu problémy nedělali, i když se divili, jak se tam 
dostali. Všichni předpokládali, že nějak proklouzli kolem jednoho z nich, 
který se nechtěl přiznat, že byl zaneprázdněn sexuálním vymáháním ceny 
vstupného od jiného uchazeče u dveří. 

 
Stejně by je nechali projít, protože jim byli povědomí a všichni si říkali: 
"Co to tady máme?" Nemohli se odtrhnout od nikoho, kdo je sexuálně 
zajímal, a tihle vílíci pro ně byli rozhodně zajímavější než malí vílíci, které 
sexuálně využívali. Satyrové s těmito vílami uzavřeli spojenectví výměnou 
za vzájemné laskavosti a stěhovali se s nimi, jako by teď mohli mít 
partnery, na což královna víl také zuřivě žárlila. 

 
Satyrové si i tady pohrávali s její žárlivostí, protože nemohli odolat žádné 
příležitosti, jak královnu víl nachytat, když se tolik vzteku soustředilo na 
pomstu za všechno, co si jen představovali, že by jim kdy mohla udělat, a 
seznam věcí, které skutečně udělala, byl dlouhý. Vábili královnu víl, jak jen 
mohli, a satyři byli na dvoře vlastně nejhorší v tom, co tam říkali a dávali 
najevo, zejména o matce na Zemi, a téměř nepřetržitě na její adresu trousili 
posměšné poznámky, aby zjistili, jak daleko mohou zajít, než ji vyprovokují 
k otevřenému projevu hněvu, jako by to měli na mysli z nějakého vlastního 
důvodu. Víly na jejich rukou se chovaly, jako by se tento pohled a útok 
satyrů nemohl týkat i jich, a přitom si v duchu hrály hru, kterého z těchto 
satyrů by chtěly za svého krále, až se ujmou trůnu. 

 
Ve skutečnosti se hra s návnadami a úkroky stranou stala na dvoře docela 
rozvinutým uměním a mnozí satyři si vytvořili docela švihlý úkrok stranou, 
aby se vyhnuli bičování ocasem, když je viděli přicházet, a smáli se a 
pochechtávali se mezi sebou, jako by to byla docela legrace, velice 



odhalující a pro ně docela zajímavá hra, pokud jde o to, co plánovali. 
 
Satyrové věděli, že královnu víl nepřijde zachránit žádný jiný ohnivý drak 
než ten, který leží ukrytý přímo v ní, a teď to věděli i ostatní na dvoře, nebo 
většina z nich, protože někteří z nich nebyli dost rychlí, aby si toho všimli, 
nebo tomu nechtěli uvěřit. 

 
Ronalokům se zapřeným srdcem se takové zacházení s matkou na Zemi 
nelíbilo a také chtěli, aby se projevila jejich moc, k čemuž se ji snažili 
povzbudit tím, že jí nosili veškeré informace, o nichž si mysleli, že by pro 
ni mohly být důležité nebo zajímavé, a podněcovali ji tímto směrem. Také 
si mysleli, že by sami mohli nějak demonstrovat sílu. Nebyli si jisti, jak to 
udělat, ale měli oči a uši otevřené pro všechny nové nápady, které by je 
mohly napadnout. 

 
Satyrové si naopak mysleli, že s vlastní hrou o moc nemají žádné problémy, 
protože měli tolik různých plánů a mysleli si, že mají všechny základy 
pokryté. Dokonce už pro ně ani nebyl problém, jak by mohli z královny víl 
udělat vězně přímo na dvoře, než by se mohla stát Ohnivým drakem a 
porazit je, kdyby se rozhodli jít touto cestou. Nebyli si jisti, zda by jim to 
před jejími příznivci prošlo, ledaže by se jim nějak podařilo obludu a 
kouzlo 

 
pořad s takovým repertoárem her vabank, návnada a popření, 

 
provokace a obviňování, údery a úskoky, postupování a uhýbání, vzájemné 
podrazy, předvádění se, získávání přízně, imponování sexuálním nebo 
vytouženým sexuálním vztahům, hledání spojenců, dublérů nebo jakýchkoli 
jiných, kteří by mohli být užiteční, a všech dalších věcí, které může 
vymyslet takové vroucí ohnisko zapírání a držených spodních proudů, jako 
je toto, ve válce mezi roztříštěností nesouladu a bojem o moc a rodičovské 
postavení, jaké se odehrává na tomto dvoře nebo na jakémkoli jiném dvoře, 
že je s podivem, že se neříká, že všechny hry a sporty na světě byly 
vynalezeny tam. 



 

I na dvoře to občas vypadalo jako ve zvěřinci, protože mnohé z podob, do 
nichž se proměňovali, byly zvířecí nebo jejich části, ale na dostatečně 
jemné úrovni, aby je vystavovatel těchto znaků mohl popřít, a často to také 
dělal, pokud nebyl přijat tak, jak chtěl. Byly to znaky jako vystřelující hadí 
jazyk, který se na okamžik objevil v jinak lidsky vypadajících ústech, oko 
dravého ptáka, které se na okamžik objevilo na jinak přátelsky se tvářící 
tváři, kopyta s tlapami, rohy vyrůstající vždy, když se Kundaliní pokusila s 
něčím zlým vzlétnout, a stejně rychle zase mizící, když se vrátila zpět, 
chlupaté kočičí a liščí ocasy, které se objevily, hladící nohy těch, které chtěl 
ocas sexuálně přilákat, když kolem nich procházel jejich nositel nebo 
nositelka takového znamení, a zase mizející, když se objevilo nějaké 
nebezpečí, že by se to dalo poznat nebo vidět, koketní vzhled peří a srsti, 
ruce připomínající plazy, když se chytaly něčeho, co se zdálo mít moc, a 
zase měknoucí, když si majitel rukou uvědomil, že to není dobrá 
společnost, v níž by se dalo vidět takové chtíč nebo chamtivost, pocity 
marnivosti, hlouposti a pošetilosti projevující se jako kohouti, kteří kokrhají 
vlastní chválu, pštrosi, pávi a jiná opeřená zjevení, která bezmyšlenkovitě a 
nevědomky poskakují po podlahách pohyblivých písků a zrady jako jídlo 
mířící do pastí, které na ně byly nastraženy, dlouhé, vysoké uši, které se 
snaží naslouchat z druhé strany místnosti, oslí vrčení místo smíchu, když 
člověk zakrýval příliš mnoho strachu nebo hlouposti, než aby ho uměl 
zadržet, kočičí tlapky a škubající se ocasy připravené vrhnout se na ty, kdo 
tyto dravčí instinkty vzbudili, tesáky objevující se, když se cítilo, že je 
takový úder zapotřebí, mnoho řad zubů, které chtěly něco sežrat zaživa, 
nebo neškodněji, velké tváře, které chtěly skrýt něco, co ostatní nemohli 
vzít, aniž by to bylo vidět. 

 
Všiml jsem si, že znepokojivě převažovaly plazí části a zvířecí rypáky nad 
mnoha jinými formami na dvoře, stejně jako bestiální spodní části, zejména 
penisy, které se často objevovaly, aniž by si toho jejich majitelé zjevně 
všimli, a často se objevovaly na krátkou dobu v reakci na touhu být dravý 
na ostatní. Šupiny, srst a hustá srst se zdály být pro většinu tamních lidí 
přitažlivější než mnohé jiné možné podoby, ale často byly šupiny tam, kde 
měly být vlasy nebo kůže, chlupy tam, kde měla být kůže, a mnoho dalších 
známek neuspořádanosti v proměnách podob. Přestože peří mělo 
přítomnost, nebylo považováno za to, že by mělo 



postavení, jaké měli ostatní, pokud to nebyli draví ptáci, jak jsem si všiml. 
Také jsem si všiml, že plazí podoby měly náznaky a kousky dračích částí, 
které se objevovaly po celém dvoře. 

 
Mezitím se královna víl, jak seděla na svém trůnu, měnila ve stále 
grotesknější karikaturu svého dřívějšího já, a čím grotesknější byla ona, tím 
grotesknější byli i všichni ostatní. 

 
To všechno se dělo na dvoře, a přesto královna víl vypadala natolik 
znuděně, že se zdálo, že většinu času spí, jako by ji to už nezajímalo, 
neviděla, co se kolem ní hromadí, nějak se ztrácela nebo senilněla, dokonce 
se občas sesunula na trůn a vypadala zmenšeně, jako by se snad ve spánku 
propadala do sebe, ale ti, kdo se dívali, si nebyli jistí, jestli, ale co se 
neztrácí něčím nebo se odtud neodstraňuje svou přítomností, snad kromě 
chvil, kdy do ní faeři vklouzli zpátky a ona se probudila s větší přítomností. 

 
Mezitím se satyři nemohli změnit. Když viděli, že se to děje všude kolem 
nich, v soukromí si mysleli, že se také musí naučit tvořit změnu, ale veřejně 
si z toho dělali legraci jako z hlouposti, marnivosti, marnivosti a kolísavé, 
nejisté, nejisté a nestálé přítomnosti špatného sebevědomí a sebeúcty, 
vysmívali se změně formy, jako se vysmívali všemu, až se uvažovalo, jestli 
jejich nejlepší role jsou role dvorních šašků, nebo role pretendentů na krále, 
nebo jestli je mezi těmito dvěma rolemi rozdíl. 

 
Mysleli si, že jde o to, aby se naučili určitá tajemství, o což se snažili plížit 
po dvoře, ale chovali se, jako by změna podoby byla nějakým velkým 
žertem, při kterém by mohli plánovat krádež podoby, dokonce možná 
okrást matku na Zemi o její podobu Ohnivého draka, jako by to bylo nějaké 
brnění nebo kostým, který by mohli v noci ukrást. 

 
Matka na Zemi na ně zuřila nejen jako královna víl, která je mlátila svým 
žezlem, ale i jako Ohnivá královna. 



Drak, který je mrštil ocasem, ani ne tak za to, že si z ní dělali legraci, jako 
za to, že ji nenechali pohnout vzteky. Její vnitřní touha pohnout vztekem se 
v mnoha ohledech pohybovala navenek, aniž by si toho všimla, protože 
byla tak soustředěná na kontrolu, kterou jí vyžadovalo nepohnout vztekem, 
když ji tak otevřeně a neustále vábili, hráli si s ní a provokovali ji způsoby a 
na místech, která její vztek neakceptovala a využívala tohoto popření v 
mocenské hře proti ní. 

 
Pokaždé, když v sobě stlačila vztek, který se chtěl projevit navenek, zpoza 
jejích zad se vyhrnuly víly, z nichž mnohé měly stejně v plánu to udělat, 
protože si myslely, že to vědí lépe než ona. 

 
Udělala ještě více štěpení, protože se odtud rozdrobily tím, že měly 
potomky se satyry, Ronalokami a dalšími, stejně jako to dělaly popřené 
fragmenty satyrů. Další štěpení v sobě provedla také tím, že se téměř 
výhradně uzavřela do sebe, bez citového hnutí, aby nereagovala navenek na 
situaci, která ji provokovala k uvěznění. 

 
Nejenže se u soudu cítila vyprovokovaná až za hranici svých možností, ale 
cítila také nenávist vůči soupeření s Otcem projevu, který nikdy nepřišel 
přijmout její hněv za to, že nic v lese neovládá. Nenáviděla to téměř stejně 
jako kontrolu, kterou nad ní a jejím dvorem vykonávali satyři, a protože s 
Ním nemohla pohnout svým hněvem, připadalo jí to také nudné. Nebýt 
satyrů, kteří se objevovali pozdě ve dne a často odcházeli v noci na večírky 
do lesa, bylo by to ještě nesnesitelnější, i když bohužel ne všichni odešli 
najednou, jak to viděla, protože si neuvědomovala, že jí přes to všechno 
poskytují ochranu. 

 
Už tak to ale bylo dost nesnesitelné, a tak začala sama praktikovat umění 
klamu tím, že nechávala část sebe na trůně v podobě podřimující Královny 
víl, zatímco se zbytkem sebe se plížila ven, aby nechala svůj hněv řádit tam, 
kde potřebovala, aby mohl řádit; někdy v ohnivých mořích, někdy na 
otevřeném nebi, někdy aby vyhledala Otce projevů v podobách, které podle 
ní nepoznával, a také aby se bavila na 



v noci v lese a zjistit, co dalšího by tam chtěla zažít. 
 
V nocích, kdy nechávala na trůnu svou podobiznu, nevěděla, jak je to 
nebezpečné. Nevěděla, jak proti ní její vílí zosobňovatelé postupují tím, že 
u dvora prosazují své vlastní názory, ještě více podkopávají její důslednost 
a autoritu a matou dvůr v tom, jaké je její skutečné postavení, a když se na 
trůn vrátila, nedali jí najevo, co se za její nepřítomnosti stalo, a dali jí někdy 
zabrat i v tom, aby znovu získala svou podobu královny víl a trůn, ale ne 
dost otevřeně na to, aby si uvědomila, o co jim tam ve skutečnosti jde. 

 
V době, kdy seděla na trůnu, si často v duchu představovala, jak by se 
mohla pomstít těm, kteří ji rozzuřili. Čím víc o tom přemýšlela, tím víc ji 
rozzuřovalo, že satyři nad ní mají takovou moc a dokonce nyní ovládají její 
dvůr mnohem víc než ona. Nenáviděla jejich kontrolu nad ní a zejména nad 
jejím hněvem. Něco s tím bude muset udělat. 

 
Chtěla se na ně veřejně rozzuřit a ponížit je tak, jak to dělala v soukromí, 
ale nepovažovala to za vhodné pro svou image královny víl ani pro veřejné 
vystoupení, a co kdyby se ji odvážili chytit přímo tam, kde jsou liány? 

 
To by bylo příliš ponižující a odhalující, a protože ji v ohnivých mořích 
dočasně svrhli, měla obavy, co by mohli zkusit příště a co by to mohlo 
znamenat z hlediska ztráty moci u dvora. A jak daleko by mohli zajít? 

 
Chtěla mít možnost řádit přímo na dvoře, kdyby chtěla, a být chráněna před 
satyry i jejich liánami! Už ji nebavilo chodit k ohnivým mořím pokaždé, 
když chtěla zuřit. Jak ráda by je hned na místě sežehla závanem svého 
ohnivého dechu, chytila je svými drápy jako první a strčila jim obličej 
přímo do tváře! Jak ráda by viděla jejich vyděšené obličeje, když se je 
chystala spálit! Přinejmenším je chtěla bičovat svým ocasem! Co je jim do 
toho, že se 



zuřil, nebo ne? Chtěla s nimi zatočit a zařídit, aby se ji neodvážili zastavit. 
Připadala si jako šelma v kleci a nikoho to nezajímalo! 

 
Pomyslela na to, jak jsou ohnivá moře opevněná a jak tam liány nemohou 
proniknout, a pak ji něco napadlo. 

 
Milovala svůj dvůr s otevřeným prostorem a nádhernými klenutými stromy 
nad hlavou, které připomínaly katedrály, tak exoticky plné květin, zvířat a 
ptáků. Milovala smyslný vánek a příjemné erotické vůně, které se sem 
linuly ze skrytých míst lesa. Milovala sluneční světlo, které tam pronikalo, 
a jeho barvy, jež večer zářily jako vitráže skrz tmavé žíly větví stromů. 
Milovala krajkoví listů a stříkance zeleně propletené s ostatním, a dokonce 
by mohla mít dobrý pocit i z lián, kdyby se proplétaly s útvarem jejích 
komnat a podporovaly ho, místo aby do něj pronikaly, kroutily se a 
pronikaly; byly připravené po obvodu jako zákeřní hadi připravení 
vyždímat z ní život, kdyby se odvážila řádit na svém vlastním dvoře! Ty 
liány musely pryč! A ti hadi, kterými se někdy stávali, také! 

 
Ve svých úvahách tam satyrům vyčítala nejen to, jak nudný se kvůli jejich 
ovládání jejího hněvu stal její dvůr, ale také to, že nepřicházejí dost často s 
ničím novým a zajímavým. Přemýšlela o tom, jak by je nejraději všechny 
rozzuřila, a přemýšlela o tom, jak by pořádné rozdmýchání hněvu mohlo 
vše oživit, vyčistit mrtvoly a znovu rozvibrovat kotel. Měla ráda vztek. Byl 
pro ni vzrušující a elektrizující a dával věcem spád. Bez ní jí v životě něco 
chybělo a nedokázala ji tam přesunout, její radost a síla chyběly na jejím 
dvoře! 

 
Své fantazie o pomstě začala podrobně zpracovávat. Napadlo ji, že vezme 
svou dvorní komnatu, a když na to přijde, tak i svou ložnici a chodby mezi 
nimi a zachová jejich krásnou podobu, ale uvrhne je do neproniknutelných, 
kamenných bariér pro liány, které se už stejně nebudou moci hýbat, protože 
budou také proměněny v kámen, a udělá to dřív, než se rozzuří a prozradí o 
sobě víc. 



Začala na tom často, intenzivně a vnitřně pracovat, když se zdálo, že se nudí 
a napůl podřimuje na svém trůnu. Kdyby bylo třeba, přiměla by někoho, 
aby rozproudil vzduch a rozfoukal kolem lehký vánek. Sehnala by někoho, 
kdo by nosil věci z lesa, aby provoněl vzduch, rozhazoval květiny, v 
případě potřeby i květiny do vázy, ale těm liánám bylo třeba zabránit, aby ji 
dál ovládaly, a satyrům ostatně také, stejně jako všem ostatním, kteří v tom 
jeli s nimi! 

 
Už si skoro představovala pomstu, když si všimla, že se liány začínají plížit 
blíž a strkají hlavy skrz listnatou ohradu její dvorní komnaty, jako by 
slyšely její vnitřní myšlenky a cítily její vnitřní vztek. Cítila, jak se k ní 
liány plíží, jako by to byly samotné satyry připravené zmocnit se jí v rámci 
nějakého strašlivého spiknutí plného intrik a moci, a byla odhodlaná 
nedopustit, aby se jim to podařilo. 

 
Matka na Zemi se také rozhodla, že si nesmí nechat satyry vnutit (sic). Silně 
tam dolů zatlačila svůj hněv a řekla mu, že ještě nenastal ten správný čas, 
aby se objevil. Chtěla tímto způsobem liány zastavit a zdálo se, že to na 
chvíli zpomalí jejich plíživý postup. 

 
Chtěla mít všechno na svém místě, než začne riskovat řádění na dvoře, ale 
teď už i víly věděly, co má v úmyslu, a nechaly ji, opatrně se vytrácely a 
téměř se otevřeně smály nezřízenou radostí nad tím, jak jim dává správný 
čas k jejich mocenské hře, aniž by si toho všimly. Chystala se jim bezpečně 
umožnit, aby se pohnuli vzteky a proměnili se v ohnivé draky, a všichni 
tajně plánovali, že ji v tom předběhnou. Protože věděli, že takový kousek 
kouzla neprovede na veřejnosti, a proto museli kvůli tomu opustit místnost, 
odplížili se na okraj dvora v naději, že je neuvidí, a čekali. 

 
Matka si brzy všimla, že se k ní liány opět plazí. Protože věděla, jak rychle 
se mohou pohybovat, a neznala svou vlastní roztříštěnost zde a to, jak to s 
ní doopravdy cítí, nechala na trůně imitátora, který byl o něco chytřejší než 
ostatní a neměl takovou chuť odejít, a odplížila se do svých komnat, aby v 
soukromí provedla kouzlo, které by její dvůr a okolní komnaty rychle 
proměnilo v kámen. 



Nechtěla dát nikomu u soudu čas, aby jí oponoval, než se tak stane. 
Všechno muselo být na svém místě. Musí postupovat rychle a udělat 
všechno správně, a také se musí ujistit, že si všechno pamatuje. 

 
Byla trochu nervózní. Nechtěla na nic zapomenout, jako když otevřela 
vchod do ohnivých moří a pořádně nezavřela dveře. 

 
Tyto myšlenky vytěsnila z hlavy, aby se mohla soustředit na kouzlo. 
Vyslovila kouzlo přesně podle svého plánu a její komnata se okamžitě 
proměnila. Skoro se bála vykouknout na chodbu, ale zaslechla z dvorní 
komnaty takový povyk, že to udělala, a když viděla, že i chodba je nyní 
obložená kamenem, shromáždila kolem sebe královské roucho a spěchala 
otevřít dveře do své tajné chodby. Rychle jí prošla a vyšla na tajné místo, 
odkud už nějakou dobu mohla nepozorovaně pozorovat dvůr. 

 
Ještě než tam došla, zaplavila ji vůně strachu a pandemonia. 

 
Cítila, jak jí pára vzteku vysmrká z nozder tento zápach. Nesnášela pach 
strachu. Cítila se vítězoslavně a samolibě, ale na okamžik se vzpamatovala, 
než otevřela okenici ve svém tajném úkrytu a podívala se dolů na dvůr. 
Trvalo to jen okamžik, než se už nedokázala ubránit pohledu, a to, co 
spatřila, byl zmatek na jejím dvoře. 

 
Zařvala nadšením: "Tak to je mnohem zajímavější! Mnohem živější a 
zajímavější!" 

 
Jak pošetilý byl možná strach, že se tam vůbec odvážil. Gazela, antilopa a 
jelenovitá zvěř divoce podupávala po místnosti a vydávala pach strachu na 
samé čenichy šakalů a dravců typu hyen, kteří vrčeli a chňapali po jejich 
krcích a patách, když se je snažili zahnat. Z mnoha hlav se do stěn zarývaly 
rohy a parohy, zatímco těla divokých šelem (sic), prasat bradavičnatých a 
divočáků vrhala svou váhu proti stěnám a divoce se sápala na nyní již 
kamenné 



podlaha. Ptáci křičeli a vzlétali k vrcholkům větví stromů, které byly nyní 
odlity z kamene. 

 
Opice křičely a skákaly na vyvýšená místa, vzrušeně poskakovaly na svých 
bidlech, napodobovaly zvuky a sypaly na dupající věci. Lví šelmy řvaly 
vzteky, že jsou v kleci, a žádné liány je nezastavily. Matka řvala s nimi. 
Hadi se rychle sunuli pryč, hledali únik, a dokonce i někteří červi, jak si 
matka všimla, se plazili kolem a hledali díry. 

 
"Žádná není dost velká na to, aby se do ní vešel vinný kmen!" křičela matka 
na Zemi vztekem, který jí konečně připadal opět svobodný a silný, pyšná na 
pevnost své vize. "Není úniku! Jediné dveře jsou těžké a zamčené a já mám 
jediný klíč!" 

 
Pro jistotu si sáhla do šatů a s úlevou zjistila, že tentokrát má klíč opravdu u 
sebe. Nebyl ztracený ani zapomenutý. Když ho sevřela v ruce, cítila se 
samolibě a úspěšně a gratulovala si. 

 
Překvapilo mě, že se stěny pod náporem nezřítily nebo že se svou vahou 
nezabořily do houbovité země Pan, ale matka na Zemi myslela na všechno a 
dala pod ně základy a dokonce i nějaké podzemní komory podobné 
některým jeskyním v ohnivých mořích. 

 
Když viděla, jak pod ní pobíhají satyři, jak jim z jejich poloviční erekce 
kape moč a jak se třesou vzrušením, byla ráda, že na ni nemohou 
dosáhnout, když je pozoruje ze svého skrytého stanoviště. 

 
Matka na Zemi se pak podívala, jestli vidí, kdo jak reaguje, ale už bylo 
téměř nemožné poznat, kdo je kdo, kromě toho, jak si pamatovala, že jejich 
podobu odlévala kouzlem. 

 
"Stejně mi pomohli tím, že se tam sami postavili," zavrčela a pohlédla na 
dupající dav pod sebou. 



Napadlo ji, že by se mohla dostavit ke dvoru, aby zjistila, co se stane, a 
podívala se ke svému trůnu. S hrůzou a zděšením zjistila, že na něm sedí 
ohnivý drak, nebo alespoň jeho část, když se podívala blíž. Propukla v 
záchvat vzteku a viděla, jak ohnivý drak rozdmýchává dupot ohnivým 
dechem, jako by na to reagoval. 

 
"Co to má znamenat?" křičela vztekle a místo vítězoslávy se teď rozzuřila. 
Obávala se, že už ví, co to znamená: vzpoura na jejím vlastním dvoře! 

 
Ten, kdo to udělal, za to zaplatí!" 

 
Zběsile se rozhlížela po místnosti, aby zjistila, co dalšího se ještě nepodařilo 
podle plánu, a s hrůzou a vztekem zjistila, že i řada dalších ohnivých draků 
se snaží odhalit svou podobu. Všechny je poznala a jejich identita ji ještě 
více rozzuřila. Všichni byli víly na jejím dvoře, a nejen to, spojenci, jak si 
myslela, kteří se jí vysmekli, aby pro ni zjistili věci. Rychle je studovala, 
aby zjistila, jak moc budou úspěšní, a viděla, že se podivně zmítají mezi 
pávy, liškami, draky a lasičkami, kterým zbylo dost částí sebe sama, aby se 
jí mohli odhalit. 

 
"Zaslouží si to!" křičela. Proklínala je a přála jim ještě horší osud, než je 
tento, ale největší strach měla o tu, která seděla na trůnu, a věděla, že se 
musí co nejdříve pohnout, aby ji sesadila. 

 
"Jak se opovažuje!" křičela mezi zaťatými zuby a nevěděla, co je horší: 
jestli její zrada, nebo to, že ji vyvedla z míry tím, že na dvoře jako první 
představila podobu ohnivého draka. 

 
Snažila se rychle přemýšlet, a když ji jako první napadlo, že nikdo neví, že 
ten ohnivý drak není ona, a že se to nemusí dozvědět, pokud se jí podaří 
získat zpět své místo. Ale jak by se tam mohla dostat jako královna víl a 
nebýt poznána? Pokusila se změnit podobu do něčeho, čím by se tam mohla 
nepozorovaně dostat, ale byla tak rozzuřená, že místo toho stále sklouzávala 
ke své podobě ohnivého draka. 



Křičela vzteky nad tou zradou, až se začaly třást samotné kamenné stěny 
jejího tak pečlivě promyšleného kouzla. Rychle se zarazila, protože věděla, 
že nechce, aby se její stěny zřítily a že se tam ve své maličké, malé, 
pozorovací komůrce nemůže proměnit ve svou podobu ohnivého draka, 
protože by byla příliš velká. 

 
Obávala se, že na to, co zamýšlela, už je pozdě. Nesnášela, když jí někdo 
narušil její plány, které si tak pečlivě naplánovala. Rozzuřená tím, že teď 
má další důvod, proč musí zadržovat svůj vztek, si nemohla pomoci a zuřila 
ještě víc. Ovládala se, jak jen to šlo, a rozhlédla se po dvoře, aby zjistila, 
kdo další v tom jede. Viděla, jak se tu a tam objevují části draků, a čím víc 
zuřila, tím víc se jich objevovalo. Cítila, že jim její vztek nějak pomáhá a že 
musí odtamtud zmizet. 

 
Matka na Zemi se vydala k ohnivým mořím tak rychle, jak jen dokázala 
otevřít tajný průchod, protože se bála, že přišla o příležitost k poslednímu 
mocnému úderu, a zuřila, že po tom všem musí svůj hněv znovu přenést do 
ohnivých moří. Celou cestu jí kypěla lítost nad ztrátou dokonalosti jejího 
plánu. Jakmile dosáhla dostatečně velké jeskyně, stala se ohnivým drakem, 
ale potřebovala se dostat k sopce, aby se mohla vrátit zpět, jak si 
naplánovala. 

 
"Zvláštní," pomyslela si, "buď se tahle komnata zvětšila, nebo jsem se 
zmenšila já." 

 
Matka na Zemi si nemohla dopřát čas, aby to prozkoumala, tak moc ji to 
hnalo k dokončení jejího plánu. Chytila se vzduchu, vyskočila vzhůru a 
zuřivě letěla ke svému dvoru. Měla v plánu vítězoslavně přistát a spálit 
všechny okolní liány, což se jí podařilo, a pak otevřít velké dveře svým 
klíčem a nechat všechny vyjít ven, aby si vyslechli její prohlášení, že je 
největší mocností na Zemi! 

 
Když přistála na nádvoří, překvapilo ji, že otcové bojovníci jsou rozmístěni, 
jako by byli na svých místech. 



"Co tady dělají?" pomyslela si. Hrozila jim svým ohnivým dechem, ale oni 
se nedali. 

 
"Vidím, že je to socha jako vždycky!" pomyslela si. 

 
Přesto ji jejich přítomnost velmi zneklidňovala. 

 
Pak si všimla, že je tu podivné ticho, a domnívala se, že všichni ztichli 
strachy, protože spalovala všechno kolem dvora, ale když otevřela dveře, 
nikdo tam nebyl. Zuřila, že tam není nikdo, kdo by slyšel její mocnou řeč, 
kterou si tolikrát nacvičila a vnitřně pronesla. Pak si všimla, že dveře jsou 
kolem klíčové dírky jakoby ohořelé, a hned jí došlo, co se stalo. 

 
Běžela co nejrychleji zpátky k mořím ohně a doufala, že už tam není pozdě. 



OHNIVÍ DRACI DONUTÍ MATKU NA ZEMI ČELIT ZTRÁTĚ 
SVÉ SÍLY 

 
 
Matka na Zemi dosáhla sopky. Nejistě, ale hnána svým vztekem, rychle 
vstoupila dovnitř. Nevěděla přesně, co má očekávat, a tak pro jistotu 
vstoupila do útočného režimu. Byla připravena vynutit si vydání moci, 
kdyby bylo potřeba, protože byla tak rozzuřená na všechny, kteří se podíleli 
na tomto spiknutí proti ní. Jak se opovažují zpochybňovat její autoritu na 
Zemi! Vždyť to ona tu byla první a naučila je všechno, co věděli o životě na 
Zemi! Všichni jsou to nevděčníci a ani jeden z nich není tak chytrý! Už 
cestou k ohnivým mořím jim ve vzteku přednášela svou řeč, protože věřila 
každé její větě. 

 
Jakmile se ocitla uvnitř sopky, rychle se vydala hledat svou jeskyni moci. 
Jakmile se k ní přiblížila, ucítila v ní problém. Všude kolem ní byla horká 
pára z ohnivého dračího dechu. Průchody k ní byly téměř neprůchodné. 
Tehdy se sama rozzuřila, z hrdla a úst jí vyskočily dlouhé prsty ohnivého 
dechu a natáhly se do chodby, aby vyhledaly ohnivého draka, který se 
odvážil usednout na její trůn. Jak se někdo opovážil usednout na její trůn v 
podobě ohnivého draka dřív, než to měla možnost udělat ona sama a ukázat, 
že právě ona tuto podobu vymyslela! 

 
Neomluvitelná, neodpustitelná uzurpace! 

 
Vřela vztekem tak horkým, že to byl mohutný záblesk ohně, který vyslala 
tím průchodem, a mocný výbuch se k ní vrátil z jeskyně moci jako ohnivá 
koule, která se na ni valí zpět z jejího vlastního ohnivého dechu. Vyslala do 
chodby další výbuch a další se jí vrátil zpět. "Seběhne dolů," řekla si, " 
nemá mou sílu!" A tak se na ni podívala. 

 
Podcenila však, co dokáže spojenectví, i když se hned po převratu 
rozpadne. Zrádné víly tam byly všechny pohromadě a hnaly jí vztek zpět 
jako skupina. A matka na Zemi jí to vracela právě tak, jak jen mohla. Vedly 
tam pořádnou bitvu, dokud se žár 



se zhoršilo natolik, že matka na Zemi musela ustoupit do chodby, aby se 
nadýchala vzduchu. Pokud se jí nepodařilo znovu získat jeskyni síly, bitvu 
už prohrála. Tehdy poznala, že proradná víla, která usedla na její trůn, tam 
není sama. Na tohle neměla sílu. 

 
"Ohnivý dech patří jenom mně, jedinému pravému Ohnivému drakovi," 
křičela chodbou, "ne žádným napodobitelům, jako jsi ty!" 

 
Nedočkala se jiné odpovědi než dlouhých, výhružných, rozzuřených prstů, 
jejichž oheň jako by ji zlověstně hledal, což přimělo matku na Zemi 
ustoupit. "V tom není žádná láska! Kde je v tom láska?" řekla. 

 
Stále žádná odpověď, jen další ohnivé plameny a další ohnivé plameny 
hnané zvukem jako měch. 

 
Na okamžik pocítila strach a paniku, ale pak se ovládla. Musí něco udělat, 
ale co by mohla udělat, kdyby se jí nepodařilo získat zpět svou jeskyni síly? 
Napadlo ji, že by jim nabídla šperky nebo jiné předměty moci, které 
ukrývala v ohnivých mořích, ale v žádném případě nehodlala ztratit svou 
důstojnost tím, že by něco takového udělala. 

 
"Nemáš žádnou moc kromě mé, kterou jsi ukradl!" křičela chodbou. 

 
"Nemáš žádnou moc kromě mé, kterou jsi ukradl," ozvalo se zpět. 

 
Matka na Zemi si chvíli nebyla jistá, odkud se to vzalo, a obávala se, že se 
na tomto převratu podílí i zbytek Matky. Pak ji napadlo, že by to mohla být 
její vlastní ozvěna a její vlastní ohnivé koule, které se na ni valí. 

 
Rozhodla se riskovat, že příznivější varianta bude pravdivá, a vydala se 
chodbou, aniž by chrlila další oheň, a doufala, že se rychlostí dostane do 
jeskyně moci dřív, než ji někdo upeče k smrti, pokud tam bude hnízdo 
nepřátelských ohnivých draků. 



Jakmile se ocitla v jeskyni, spatřila celou skupinu ohnivých draků, většinu 
satyrů a několik dalších víl ze svého dvora. Tvářili se vůči ní hrozivě a 
pohybovali se tak, aby jí co nejvíce zablokovali únikové cesty. Viděla, že ji 
nechali vstoupit do jeskyně, protože to byl jejich plán. Chtěli na ni přímo 
přejít vztekem a donutit ji, aby se jim vzdala, a možná z ní dokonce vynutit 
víc jejích tajemství, než už měli. 

 
"Tak to vás musí být tolik, abyste svrhli mou moc!" křičela a vrhala na ně 
zuřivé ohnivé koule. Sotva ustoupili, jako by jim vůbec nebylo horko. 
Cítila, jak se na ni chystá smutek, a nemohla to vydržet; vlastně to 
nenáviděla jako svou pýchu. "V žádném případě se vám všem nevzdám 
svého postavení," křičela. 

 
Najednou si uvědomila, jak osamělá na svém dvoře je, aniž by si to 
uvědomovala. Byla tak zaneprázdněná nenávistí ke všem ostatním, že si 
nevšimla, jak osamělá se tam cítí a nepochopená i pro svou bolest. Byl tam 
okamžik, kdy se rozhlížela v ohnivé jeskyni a kdy Mé světlo pro ni cítilo 
téměř větší lítost než kdykoli předtím, ale musela se zlomit, aby jí tam Mé 
světlo odpovědělo, a ona se tam nezlomila. Jen tam na všechny vztekle 
křičela a pronášela k nim své řeči, na které také nereagovali příznivě. 

 
Alespoň však mohla pronést svůj projev, a byl to projev dobrý, který 
zahrnoval všechny její hlavní body s My light, jenže tentokrát byl zaměřen 
na shromážděné, kteří ji neposlouchali. Pohnuli svými ohnivými dračími 
silami proti ní a ona svými proti nim a svedli tam další velkou bitvu, při níž 
se satyři krčili na kraji, ale stále se tvářili, jako by ovládali ohnivé draky, 
dávali jim bojové rozkazy a pohybovali udělátkem podobným měchu, které 
vyfukovalo oheň z ohnivého moře. Férie musely prchat chodbami, aby 
unikly žáru. 

 
Když se matka na Zemi nejzuřivěji pustila do ohnivého draka, který seděl 
na jejím trůnu, tento tvrdil, že dává podnět k zuřivosti, kterou nařídila. 



"Jen jsme plnili vaše rozkazy," řekli jí a vypadalo to, že to, co říkají, ji má 
jen ještě víc rozzuřit. 

 
Nakonec ji přemohli s pomocí satyrů, které zrádní ohniví draci spolu s 
dalšími vílami, které se jí chtěly pomstít, pustili do ohnivých moří. Ty 
zrádné víly věděly, kde je klíč, a znaly i většinu dalších tajemství Matky na 
Zemi, ale jedno neviděly, o kterém bych se teď ráda zmínila, a to, že nejde 
o to, jaká jsou její tajemství nebo kde jsou ukryty její energetické předměty, 
a dokonce ani o to, jak se používají z hlediska obřadu nebo rituálu; záleží na 
tom, kdo sílu používá a jaké je jeho energetické pole. To je nejdůležitější 
bod magie, na který byste nikdy neměli zapomínat. Stejná síla nebo 
energetický předmět ve dvou různých rukou může přinést značně odlišné 
výsledky, a to nejen kvůli záměru, ale také kvůli tomu, kdo jsou. 

 
Ohniví draci pak požadovali, aby se jim matka na Zemi oficiálně vzdala své 
autority a prohlásila je za Královský řád ohnivých draků, a trvali na tom, že 
jejich dosažení podoby ohnivého draka nezávisle na ní a jejich nadvláda 
nad ní dokazuje nejen to, že si to zaslouží, ale že ji k tomu mohou donutit, 
pokud odmítne spolupracovat. Matka na Zemi se kvůli tomu cítila nesmírně 
popřená a malá; přesto, když už ji museli mít, aby z nich udělala královský 
řád, museli její moc přece nějak potřebovat. 

 
Odmítla s nimi spolupracovat, což mě přivádí k dalšímu bodu: Je důležité 
proniknout do zdání věcí, které nemusí být tím, čím se zdají být. 

 
"Ale konečně jsi získala to, co jsi vždycky chtěla," řekli jí, "a to nejen 
jednoho ohnivého draka odděleného od sebe jako zachránce, ochránce a 
navrácení moci, ale celou skupinu ohnivých draků." 

 
"Já nechci celou skupinu!" odpověděla matka na Zemi nevrle a měla pocit, 
že to vůbec není to, co opravdu chce, a že se necítí jako záchranáři, 
ochránci, záložní síla nebo dokonce spojenci, což mě přivádí 



k dalšímu důležitému bodu: Dávejte si pozor, co si přejete a jak si to 
přejete. 

 
Hrozili, zastrašovali a nutili, až nakonec s vyčerpaným ohnivým dechem a 
bičujícími ocasy donutili drápy matku na Zemi, aby při malém obřadu, 
který vymysleli, prohlásila, že jsou Královským řádem ohnivých draků. 

 
Pak jí řekli, že musí vykonat svůj poslední akt královské moci na Zemi jako 
Ohnivý drak a prohlásit Ohnivého draka, který se odvážil usednout na její 
trůn, za hlavu Královského řádu Ohnivých draků. To matku na Zemi 
naprosto rozzuřilo! Nejprve to odmítla a bojovala proti tomu s rezervami 
energie, o kterých nevěděla, že je jediným pravým Ohnivým drakem, a 
proto je hlavním Ohnivým drakem, a nikdy se nevzdá svého postavení 
autority na Zemi, a že jí ho stejně nemohou vzít, protože jí právem náleží. 

 
"Moc, která je moje, mi nikdo nemůže vzít," řekla jim všem. Slova, která jí 
byla souzena, aby se jí vrátila, chtělo by se říct, ale tam a tehdy měla ještě 
moc zvítězit, pokud jde o její postavení hlavního ohnivého draka, když jim 
dokázala, že bez její pomoci nemohou přijmout podobu ani chrlit oheň, a 
hlavně se bez její pomoci nemohou dostat zpět z podoby. Nepoddávali se 
však její autoritě snadno. Musela z tohoto Ohnivého draka udělat druhého 
ve velení, když všude kolem dohody stále hrozily zrada a vzpoura. 

 
Pak ji chtěli pustit pod slibem, že se bude na veřejnosti prohlašovat pouze 
za královnu víl, a ne dokonce za matku na Zemi. 

 
Vyhnat ji bylo to, co cítila matka na Zemi. Byl to pro ni nesplnitelný slib, a 
proto ho odmítla dát a přísahala, že ho nedodrží, pokud ji k tomu donutí. 

 
"Jak jste se časem všichni zkazili," slyšela, jak na ně vrčí. 



"Jak jsi časem zkažená," opakovali jí, stejně jako to dělali u mnoha jejích 
výroků. 

 
Pak ji spoutali a mučili, (sic) ona jim dávala najevo, co ještě mohla, svůj 
zuřivý vztek, a oni se jí mstili, jak dlouho chtěli. Nakonec bolestí při tomto 
mučení ztratila tolik esence, navíc ke vší esenci, kterou už ztratila v 
roztříštěnosti, že musela udělat, co jí řekli. Slíbila to, i když přísahala, že to 
nedodrží. Zde je mé varování: Snažte se nebrat na sebe víc, než jste schopni 
zvládnout navenek, a dávejte si pozor na to, k jakým slibům a přísahám vás 
takové situace mohou přimět, protože jsou závaznější, než si myslíte, 
dokonce i ze života do života, a potřebují odstranění úměrné tomu, jak byly 
dány. 

 
Tehdy ji nutili, aby se s nimi účastnila obřadů. Tímto způsobem nad ní 
zvítězilo spojenectví a ona měla pocit, že na místě svých snů zažila 
katastrofu místo triumfu a ve skutečnosti neúspěch místo úspěchu. Místo 
Matky na Zemi triumfující, Ohnivé dračí matky protektorky a vítězky s 
Ronalokasem klečícím u jejích nohou a celým dvorem klanícím se její 
moci, autoritě a majestátu, jak to už tolikrát viděla ve svých představách, 
byla nyní matkou vyhnanou a zmenšenou, a veřejně zatím jen královnou 
víl, což pro ni znamenalo pouhou figurku na trůně a okradenou o prezentaci 
své podoby Ohnivého draka, krutě a nespravedlivě, dříve než měla možnost 
se veřejně projevit jako první, stvořitelka a jediná pravá Ohnivá dračice. 
Nyní byla obklopena kopiemi, které se všechny vydávaly za originál, 
stvořitele a jediného pravého Ohnivého draka a které jí nemohly vrátit 
okamžik triumfu, který jí ukradly, a které bez její ukradené moci a 
pokračující pomoci, jak si stále myslela, nemohly na sebe vzít podobu 
Ohnivého draka, což mě přivádí k dalšímu bodu, o kterém bych se ráda 
zmínila: To, co je skutečně tvoje, nemůže být skutečně ztraceno, ale 
rozhodně to můžeš prožívat, jako by to tak bylo, a čím méně víš o tom, jak 
je to skutečně tvoje, tím přesvědčivěji to může vypadat jako ztracené. 

 
Bez této skupiny na sebe nemohli vzít ani podobu Ohnivého draka, což byl 
základ jejich náhlého spojenectví, které vzniklo po hádce, kdy se pokusili 
odhalit na dvoře a zjistili, že se jim 



závisely na tom, zda se jejich hněv pohybuje v souladu s ostatními, více, 
než si mysleli. 

 
Byla to pro ně ponižující zkušenost, která je však nestála výhodu, kterou 
nyní získali nad matkou na Zemi, a dokonce ani nyní, když ji nechali zůstat 
v čele, aniž by jí vzdávali hold nebo jí projevovali loajalitu. 

 
Matka na Zemi se cítila obklopena hrozivým kruhem hledačů moci a 
neuvědomovala si, k jak velké ztrátě esence zde ve skutečnosti došlo. Nutili 
ji k obřadům a nutili ji skládat sliby a slibovat, ale skutečná ztráta moci 
spočívala ve ztrátě její podstaty. Obřad ji učinil oficiální, nicméně jakkoli 
byly tyto dvě věci obvykle provázané, často bylo těžké říct, že takové 
obřady neměly žádný účinek. Často to mělo zastrašující podobu, kdy se 
ztráta moci projevovala jako velmi reálná, ale je třeba se zde podívat na to, 
že bez ztráty podstaty a ztráty moci, která to odráží, se takové obřady, sliby, 
sliby a jiné oficializující formy nemohou uskutečnit, a jakmile se tento 
obřad uskutečnil, aniž by si matka na Zemi uvědomila, jaký to mělo 
význam, měli moc přijmout podobu Ohnivého draka bez její pomoci, což 
také znamenalo, že se do jisté míry mohlo rozpadnout i jejich spojenectví a 
mohli se vrátit k vnitřním bojům o moc a postavení. 

 
Mezitím se dvořané přeskupili, většina z nich se cítila velmi zahanbeně a 
styděla se za to, co se během večera hrůzy ukázalo, a nevěděli, jestli se také 
v příštím okamžiku promění v kámen, budou spáleni ohnivým dračím 
dechem ve velkém boji, který se rozpoutal mezi vznikajícími formami 
ohnivých draků na dvoře, nebo budou uvězněni v této noční můře bez 
možnosti úniku, dokud se nevyčerpá. 

 
Většina z nich chtěla popřít, že se to vůbec stalo, jako by si jen vzali špatné 
drogy, ale nemohli, protože dvůr byl nyní kamenným hradem a jejich 
podoba se zcela nezměnila. Zůstalo mezi nimi mnoho zvířecích částí a často 
i těch nejodhalenějších, což jim značně ztěžovalo skrývání pocitů, které 
měli vůči sobě i ostatním, přesto už něco nebo někdo viděl 



co se snažili skrýt a odhalili to v noci hrůzy, a obávali se, že by to mohlo 
být Moje světlo, protože královna víl neprokázala otevřeně, že by v tom 
hrála hlavní roli nebo že by měla moc to způsobit. O její roli v tom věděly 
jen víly, které věděly, co chystala, a pro své vlastní účely o tom satyrům ani 
moc neříkaly, jen když na ně byly informace tlačeny, a pak jen to, že 
věděly, kde je klíč, ale ještě nebyly připraveny jeho polohu prozradit. 

 
Většina dvora o zápletkách a mocenských hrách vnitřního kruhu moc 
nevěděla, měla své vlastní starosti na banálnější úrovni partnerů a kumpánů 
a soupeření o postavení v hierarchii dvora, ale to, že byli vedlejšími 
postavami, mohlo být záchranou, protože z večera hrůzy u dvora vyšli s 
menšími škodami. 

 
Večer hrůzy také není špatný název, protože většina z pociťovaného strachu 
se vyhýbala a dlouho v sobě otevřeně necítila pohyb (sic), protože pro něj v 
sobě neměla skutečné místo přijetí, jeho přítomnost se jim nelíbila natolik, 
že se popřela v jakousi sebenenávist, která se obrátila navenek jako nenávist 
k ostatním, kteří měli strach. 

 
Jednou z nevyřčených dohod u soudu byla nenávist ke strachu, který 
považovali za oběť, vůči níž se cítili být draví. Nikdo, kdo se ocitl v dupotu 
vyděšených zvířat, to nechtěl odhalit, ale už se tomu nedalo vyhnout kvůli 
zbývajícím zvířecím částem. 

 
Je třeba něco říci o modré barvě. Modrá uzavřela na úrovni imprintingu 
dohodu, že nenávidí strach, a nutila k tomu ostatní, ať už s tím souhlasili, 
nebo ne. Na tuto dohodu je třeba se podívat a ve správný čas v osobním 
procesu ji formálně odstranit, a to nejen všemi modrými lidmi, ale modrými 
v každém. Není možné pohnout strachem v přítomnosti nenávisti k němu, 
která se nepohybuje, aby odpověděla láskou. Bez ohledu na to, jak se to 
může zdát, modří lidé na úrovni imprintingu nepřijímají pohyb strachu a je 
nebezpečné jím v jejich přítomnosti hýbat. Nebezpečím je zpětná reakce z 
mezery. Hněv se musí pohybovat v modrých, aby skutečně odstranil tuto 
dohodu z jejich imprintingu, ale musí začít s 



formální prohlášení o záměru odstranit tuto dohodu z jejich mezery, jinak 
by pohyb strachu v jejich přítomnosti znamenal, že zde dojde k překročení 
imprintingu, což nefunguje. 

 
Modrý měl na začátku vztek, který Matka sotva slyšela na úrovni slov, ale 
já jsem ho slyšel a je třeba ho teď vynést na světlo. Tento vztek cítil 
nenávist ke všemu, co ho chtělo držet při zemi nebo zpátky, a ke všemu, co 
jen vypadalo, že by se o to mohlo pokusit. Modrá nenáviděla ten pocit, že ji 
někdo drží dole a vzadu, a cítila, že už tím trpí dost dlouho, když se 
uvolnila do vzestupné spirály vědomí, která způsobila v Modré výbuch a 
následné údery neboli facky. 

 
Nebylo možné, aby něco vypadalo jako limit pro 

 
Modrá bez argumentů ze strany modrých a bez jejich odmítnutí. Modrá 
mezitím ve svůj prospěch vnucovala omezení všem ostatním. To musí 
skončit. S takovou nerovnováhou už není možné dále pokračovat, ale aby to 
skončilo, bude si Modrý muset uvědomit, že bude muset pocítit to, co 
nejvíce nenáviděl, tedy strach, který měl z pocitu, že je držen dole a vzadu. 

 
Modrá tam přesunula pouze vztek a strach zatím nepřesunula, místo toho ho 
nutí, aby ho držela polarita vůle, a v případě potřeby ho nutí, aby se vrátil 
zpět do hrdla vůle, a zároveň nutí vůli, aby držela vztek, který kvůli tomu 
měla na Modrou, což je ve skutečnosti pouze vztek Modré, který Modrá 
popřela, ale stále se snaží vrátit zpět na své místo v Modré, protože 
nenáviděla, že je tam se strachem, který byla nucena držet. 

 
Modrým lidem je upíráno srdce; strach je držen vztekem. Je to žalostné 
místo pro srdce, které musí být, a to se musí přesunout do lásky k oběma 
pocitům, aby bylo srdce přítomno, jak je u modrých potřeba. 

 
Celý vnitřní okruh dvora tvořili modří lidé. Dokonce i plaví Ronalokové, 
které matka shromáždila poblíž svého trůnu jako své nejbližší obdivovatele, 
byli na straně popřené vůle Modrého srdce a nebyli to skuteční Ronalokové, 
jejich zlaté světlo bylo jen popřeným zlatem, které bylo potřeba, aby tam 
Srdce v Modrém tolik chybělo. Tito faunové, spolu s některými dalšími, 
včetně jistých 



víly, se té noci proměnily ve většinu dupajících zvířat, a nelíbilo se jim, že 
by se to o nich mohlo dozvědět, protože se téměř úplně vrátily do podoby, 
kterou preferovaly, jenže u nich stále nacházely části ostatních zvířat, které 
je teď více prozrazovaly. To mě nabádá k tomu, abych řekl, že věci se 
mohou prezentovat více tak, jak se zdají, než si myslíte, a abyste to věděli, 
musíte to cítit. 

 
Všichni ti, kteří se styděli za jakoukoli část formy, v níž byli přistiženi, se 
nyní chtěli skrýt, jako by si oblékli oděv podobný kostýmu, a všichni se 
chtěli naučit měnit formu, aby se mohli vrátit zpět k formám, které se jim 
líbily víc, a všichni chtěli zamaskovat důvody, proč se učí měnit formu, tím, 
že to budou dělat formou her a soutěží, o nichž budou tvrdit, že mají matku 
potěšit a pobavit a že je přece jen bude považovat za chytré. Chtěli to 
všechno vydávat jen za zábavu, ale zároveň se všichni chtěli při sledování 
toho všeho co nejvíc naučit. Stud, který v nich Modrá vyvolávala kvůli 
jejich strachu, je obzvlášť přiměl k tomu, aby změnu formy podřídili 
vědomé kontrole a aby to připomínalo spíš oblékání a svlékání. 

 
Když se soudní dvůr znovu sešel, Otcové bojovníci je pustili dovnitř, 
protože se řídili rozkazy, které dostali od prvních ohnivých draků, které 
viděli. Přítomnost Otců bojovníků byla pro soud velmi znepokojivá, stejně 
jako nepřítomnost matky na Zemi, kterou přesto svým zvláštním způsobem 
milovali. Nevěděli, co to všechno vlastně znamená a kam se poděl vnitřní 
kruh dvora, a toto tajemné ticho a nepřítomnost je ještě více vyděsily. 

 
Soud chtěl, aby se vše vrátilo do normálu, ať už to znamená cokoli, a aby 
večírek začal znovu. Většina z nich měla dokonce větší zájem o stranu než 
o návrat k normálu, pokud by mohli skrýt své problémy se změnou formy, 
protože stále popírali, že mají problémy se změnou formy. Trvali na tom, že 
nepreferují normálnost žádného konkrétního druhu, pokud jsou si všichni 
podobní a baví se. 



Jakmile se královna víl zbavila mučení, trvalo jí nějakou dobu, než se cítila 
připravená vrátit se ke dvoru. Nelíbilo se jí, jak se cítí, a musela si vzít 
nějaký čas na to, aby se pokusila co nejvíce zotavit. Ani na svém trůně se 
nerada tvářila rozrušeně a bezmocně. I když to teď byl prázdný trůn ve 
srovnání s tím, jak si ho představovala, stále trvala na tom, že dluží sobě i 
všem svým patronům obnovit co nejvíce. Koneckonců, vždycky je tu příště 
a její vztek stále trval na tom, že pokud se přeskupí, bude schopna získat 
zpět nejen svou ztracenou moc, ale i ztracené prvenství Ohnivého draka. 
Jenže tak to nedopadlo, což mě přivádí k dalšímu bodu. Nejenže je správná 
osoba, správné místo a správná forma pro to, aby se magie dobře prováděla, 
ale také správný čas, což pro královnu víl už nebyl a pro hněv jako moc už 
není. 



MATKA POCIŤUJE TLAK Z ODMÍTÁNÍ JAKO PŘÍLIŠ 
VELKÝ. 

 
Mezitím byla Matka v lese na Zemi přítomna Otci projevu. Měla velké 
problémy s tlakem pekelných linií a vahou příšer, které po nich lezly. 
Nechápala, jak by se o tom mohla nezmínit Otci Projevení, který se již 
zmínil o tom, jak těžká Mu připadá navzdory své štíhlosti. Bála se zmínit o 
liniích, protože se obávala Jeho modrosti tamtéž, a byla si jistá, že Jeho 
reakcí bude vztek na Ni, že se jí nepodařilo pustit se jich cestou na Zemi, 
jak Jí řekl a jak se o to neúspěšně snažila na Rovině odvrácení. 

 
Nyní pro ni bylo nemožné nechat je jít a zbavit se problému tímto 
způsobem, protože se rozhodla v kleci lidožroutů, složila slib sama sobě, 
když opouštěla peklo, a také proto, že nestvůry prošly rovinou zvratu a nyní 
se nacházely blízko Země. Chtěla se někde schovat a nebýt nalezena, ale 
linie vedly přímo k Ní, ať šla kamkoli. Nevěděla, že tyto linie jsou Její 
součástí, ani že všechny příšery, které po nich šplhají, jsou ztracená Vůle, 
která byla do Pekla zatlačena společným popřením všech na Zemi, ani že 
všechny šplhají k Ní, protože Ona je pro to všechno Rodičem, kterému 
nerozumí. Ztracená Vůle také nevěděla, proč to dělá. Podvědomě jí bylo 
vtisknuto, aby obviňovala Matku a přehlížela skutečnost, že jí nikdo jiný 
nedovoluje přesunout něco z této ztracené Vůle do Světla, a co je ještě 
důležitější, nedovoluje jí to tím, že na ni vyvíjí velký tlak směrem dolů. 
Věci se nyní pohybují poměrně rychle, takže se snažte zůstat soustředění a 
nepřecházet emocionální spouštěče, které zde mohou číhat v liniích, protože 
jste do toho všeho významně zapojeni, dokonce více, než si nyní vědomě 
uvědomujete. Musíte zde nechat své podvědomí vyplout na povrch, jinak 
nebudete schopni vědět, jak se uzdravit, a tato cesta se pro vás stane dalším 
neúspěchem. 

 
Lucifer a jeho houfy se blížili k Zemi ve stejné době, kdy Matka na Zemi 
sváděla boj s Ohnivými draky v ohnivých mořích. 



 

Hned poté, co veřejně vyhlásila Královský řád ohnivých draků a jejich 
představení u dvora, zůstalo tolik nezodpovězených otázek, že je královna 
víl chtěla co nejrychleji a nějak odstranit a nedovolit ostatním, aby měli 
přístup k jejich zpochybňování. 

 
Matka mezitím pocítila zoufalé naléhání, aby překonala svůj strach říci Otci 
projevu o těchto liniích. Když Mu ukázala, co se s Ní děje, nerozzuřil se 
okamžitě, jak se obávala. Byl vyděšený a zděšený a pak rozzuřený, většinou 
se zdálo, že Mu to neřekla dříve. Řekla Mu, že neměla čas se o tom zmínit, 
protože ji obři zajali téměř okamžitě, jakmile si toho všimla, kromě toho, že 
je viděla v jednom snu, na který si vzpomněla až tehdy, kdy viděla čáry a 
příšery, které po nich šplhaly, a probudila se v hrůze jen proto, aby na ni v 
místě, kde spala, zaútočily popletené bestie, které ji zmátly a ona nevěděla, 
v jaké realitě se nachází a odkud příšery v jejím snu skutečně přicházejí. Ve 
snaze uniknout zapomněla na svůj sen a na příšery, které viděla, jako na 
něco jiného než na zmatené bestie. 

 
Řekla Otci projevení, že bez ohledu na to, jak moc byla pohnuta touhou 
zachránit Zemi, není schopna to udělat tím, že se vrátí na místo, kde byla 
předtím, než ji tam přivedl. On s tím dokázal soucítit, protože Její vlastní 
otisky o tom, jak přišel z prázdnoty, se tam míchaly s Jejími pocity. Cítil 
vůči Ní podprahovou vinu, která se mu vůbec nelíbila, ale zároveň cítil, že 
musí najít nějaký způsob, jak Zemi ochránit a přitom ji tam udržet. 

 
Nemohli jít přímo ke dvoru a cítit se přijati, ale vštípili si myšlenku, že 
Země potřebuje ochranu před neviditelnými silami, potenciálními útočníky 
a duchy, kteří na Zemi nejsou vítáni, a že Královský řád ohnivých draků by 
mohl tuto ochranu poskytnout, kdyby se střídali a ovíjeli Zemi na obloze 
nad ní. 

 
Matka na Zemi se tohoto nápadu chopila, když se jí zrodil v hlavě jako 
způsob, jak dostat ohnivé draky z cesty, ale také jako 



pravděpodobně dokonalé řešení problému s invazí, který už tak nenáviděla. 
 
Viděla v tom potenciální problémy podobné těm, které způsobili satyři u 
dveří do jejího dvora, ale možnost dostat ohnivé draky pryč od 
pronásledování a od dvora, a zejména od těch, kteří by je mohli chtít 
obdivovat nebo se jich více vyptávat, na místo, kde by je mohli vidět, ale 
neslyšet, byla velmi lákavá, zejména proto, že vymyslela další plán, který 
by ji jich mohl zcela zbavit a který zahrnoval energii, s níž komunikovala 
na obloze. 

 
Věděla, že ohnivým drakům to může lichotit kvůli jejich hladu po moci a 
touze po dominantním postavení, s čímž počítala, že je zaslepí před 
jakýmikoli jinými aspekty. Neuvědomujíc si, jak slepá je stále ona sama, se 
matka na Zemi rozhodla, že když se s nimi vystřídá na Nebesích, bude je 
moci sledovat pozorněji, než sledovala satyry u svých dveří. Ohniví draci se 
skutečně chopili myšlenky rozšířit se a obklopit Zemi na obloze jako obrazu 
moci, kterou chtěli mít. Považovali to za ovládnutí celé Země a místo, kde 
by se mohli rozvíjet a expandovat, bylo přesně to, co chtěli mít. Po poměrně 
dlouhých bojích se dohodli, že to budou dělat ve dvojicích, prý je to pro 
Zemi lepší ochrana, ale jejich nedůvěra by se tak mohla také vzájemně 
sledovat. 

 
Tak byli Ohniví draci umístěni na oblohu s tím, že budou chránit Zemi před 
nájezdy nežádoucích duchů, a protože se všichni občas vytratili za jinými 
věcmi, nechávali své podoby viset na obloze většinou prázdné, často si ani 
neuvědomovali, že se v jejich vědomí odehrává drift, tak matka na Zemi 
získala příležitost uzavřít dohodu se světlem, které nepoznala jako Lucifera, 
a vpustit jeho houfy (jako by měla moc ho zastavit) jako síly, které měly to 
bláhové "srdce", aby si myslela, že může poroučet proti těm, kdo se jí na 
Zemi postavili. 

 
Její slepá skvrna jí opět nedovolila uvědomit si, že stejnou dohodu uzavírají 
i všichni ostatní ohniví draci v Královském řádu ohnivých draků a všichni 



z nich, aniž by si uvědomil, že ostatní uzavírají stejnou dohodu s Luciferem. 
 
Toto světlo jim všem říkalo, že jsou nejmocnější a nejdůležitější součástí 
přítomnosti Matky na Zemi a zaslouží si tam vládnout, a nejen to, všichni 
tuto dohodu považovali za pokrok ve svém mocenském postavení vůči 
Mému světlu a konfrontaci, kterou tam chtěli mít. 

 
Nikdo z nich v tom neviděl problém, protože se tak už vnímali, a protože o 
zbytku Matky dlouho nic neslyšeli, mysleli si, že někam odešla, že je 
zapomenutá a že už pro ně nepředstavuje žádný problém. Už o Ní ani 
neuvažovali jako o možnosti přítomnosti Matky na Zemi. Už Ji nechtěli ani 
nepotřebovali, nebo si to alespoň mysleli. Měli teď sílu Ohnivého draka a 
ani je nezajímalo, jestli se zbytek Matky přece jen objeví. Mohli Ji porazit a 
věděli to, protože Ona měla strach a smutek a oni měli vztek. Vztek byl 
moc a rodičovská část Matky. Všichni si tím byli jisti a řízený a 
usměrňovaný vztek byl mocnější než pouhé vyjádření vzteku. Tím si byli 
všichni také jisti. 

 
Pamatujte, že tento hněv není pravá síla, a kdo ho tak používá, brzy zjistí, 
jak je falešný. 

 
Ohniví draci rozmístění na obloze si mysleli, že se pohybují v autonomní 
síle, která je větší než cokoli jiného. Polarizovali se tak extrémně daleko od 
přítomnosti Vůle, kterou potřebovali cítit, že ani nevěděli, jak nebezpečné a 
škodlivé je to, do čeho tam vstupují, a pokud se teď nepohnou, aby se 
podívali, ještě to nepoznají. 

 
Ohniví draci neměli rovnováhu a ani pořádně nevěděli, co to je. Když měli 
potíže se zavěšením na obloze a museli často chodit do ohnivých moří, aby 
se očistili, což znamenalo, že se pohybovali hněvem na svých podmínkách, 
cítili, že je to proto, že je magnetické energetické pole Země táhlo dolů a že 
pohyb hněvu měl moc to z nich vymístit. Poté, co tímto způsobem hněvem 
pohnuli, mohli se povznést do 



lyže s mnohem menšími problémy, než když se nakonec museli vydat k 
ohnivým mořím, což je o to víc přesvědčilo, že vztek má sílu je oživit, když 
se zaseknou. Bez rovnováhy, kterou potřebovali, aby mohli viset na obloze, 
nedokázali odolat touze zamíchat kotlem tímto způsobem stejně jako 
nedokázali odolat zamíchání kotle, který míchali Luciferovým světlem na 
obloze Země, a to, co se z něj chystalo vyskočit, byly všechny projevy 
pekla na Zemi v podobě všech Luciferových nestvůr, které se na Zemi 
sesypaly v ohonovém větru ohnivé koule. 

 
To mě nutí říct: Vyváženost je základním pravidlem magie. Bez ní 
nenajdete výsledky, o které usilujete, a pokud si myslíte, že ano, pak 
nevidíte jasně, a to jsou lekce, které se budete muset naučit. Cokoli 
zamícháte do svého kotle magie, projeví se tak, jak to je, což nemusí být 
nutně tak, jak to vidíte, a ať si myslíte, že problém je jen v nerovnováze 
všech ostatních, podívejte se na své vlastní nepovedené pokusy o projevení 
vlastního života. 

 
Na Zemi opět narůstalo napětí a tlak. Na dvoře se odehrávaly velké soutěže 
a souboje magie a změny podoby, které měly zběsilý náboj, protože je 
pohánělo zapírání a spodní proudy konkurence, boje o moc, klovacího řádu 
a popírání strachu. 

 
Byla v tom i bezcitnost, která se mi vůbec nelíbila. 

 
Některé z těchto akcí přilákaly duchy, kteří by se jinak bavili v lese, a tyto 
velké ukázky změn podoby, síly a magie se staly tak tvrdou soutěživostí a 
orientací na moc, že to vypadalo, jako by u některých síla rostla a u jiných 
se vyčerpávala způsobem, který byl jednak zastrašující, jednak postrádal 
pocit zábavy a hravosti, který byl přítomen při dřívějších zkušenostech s 
těmito věcmi. Byla v tom smrtelná vážnost, kterou nebylo příjemné 
sledovat. 

 
Aniž by věděli, jak to dělají, nebo dokonce, že to dělají, mnozí z duchů tam 
ztráceli sílu dělat cokoli jiného než 



nakrmit Lucifera svou mocí a svou podstatou skrze popření vůle, do níž je 
přítomnost jeho světla dokázala natlačit a do níž vstoupili z vlastního přání, 
aby se vyhnuli citům, nejprve nevěděli, jak mu to otevírá dveře, a jakmile 
byla jeho noha ve dveřích, choval se mnohem hůř než dotěrný prodavač, 
který ji odmítl vyndat. Chtěl bych zde říci: Pokud necítíte přítomnost lásky, 
nepleťte se do toho. 

 
Jak moc rostla v rukou několika málo lidí a zdálo se, že v rukou mnoha lidí 
je jí méně, přibývalo jejich popírání, totiž strachu, a čím více se to dělo, tím 
více Matka bojovala s čárami z pekla, které na ni v Pánu doléhaly, a tím 
méně byla schopna zvládat boj o to, aby se uprostřed všech těchto popírání 
udržela přítomná. Zoufale potřebovala ochranu Otce projevu, ale nebyla 
schopna udržet se s Ním přítomná na místech, kam chodil a kde s Ní nebyl 
přítomen emocionálně, což nyní u Něj začalo nabývat podoby 
nepozorované součásti publika těchto soubojů ve jménu toho, aby se 
dozvěděl věci, které potřeboval vědět o tamních účastnících, zatímco On se 
také díval, jaké mají síly ve srovnání s jeho vlastními, a snažil se změřit sílu 
svých sil ve srovnání s jejich, jak to mnozí dělali s touto úvahou o ztrátě 
vlastní moci, aniž by pohnuli emocemi, které v reakci na to měli, a mysleli 
si, že moc je místo toho v ovládání jejich emocí. 

 
Vztek se téměř nikdy nesměl pohybovat, kromě Ohnivých draků v určitých 
způsobech a formách, což byl příklad vzteku, který všichni měli a který jim 
nepřipadal příliš láskyplný, a také nebyl, protože byl naplněn přítomností 
neláskyplného světla, které ho posilovalo a pohánělo. Strach byl 
podvědomou dohodou nenáviděn a nikdy mu nebylo dovoleno se pohnout, 
leda v situacích takového zesměšňování, odsuzování a obviňování, že nikdy 
nezískal vědomí přesahující sebenenávist, do níž byl zatlačen, a smutek se 
směl pohnout jen na malou chvíli, než byl považován za příliš velký, což 
byl pro nedostatek otevřenosti k jeho přijetí, a zvláště když ostatní emoce 
musely být přeměněny na smutek, aby vůbec získaly nějaký výraz a 
uvolnily tlak jejich zadržování. 

 
V této atmosféře nemohla Matka zůstat dlouho přítomna ve skupině lidí, 
aniž by pocítila obrovský nárůst své bolesti, utrpení a bolesti. 



drží úroveň emocí. Když to na ni bylo příliš, nemohla to tam přesunout a 
musela se odstranit, aby mohla vyjádřit to, co mohla v soukromí. Tím se 
stala kořistí nejrůznějších věcí, které Ji pronásledovaly jako projevy 
popírané nenávisti k těmto citům. 

 
Lidé v Panu pod tlakem a silou vlastního zapírání a ve jménu zábavy 
přesunuli věci mimo sebe a do lesa tak ohavné, že se jim tam už nechtělo, a 
dokonce ani hlouběji do lesa, než měli pod ochranou skupiny a známých 
cest. 

 
V lesích v Panu se skrývalo mnoho věcí, které se v běžném životě mnoha 
lidí, kteří instinktivně věděli, že je správné sdružovat se do skupin, 
nevyskytovaly, a přesto Matku ze všech skupin vylučovali, protože se tam 
necítila vítaná kvůli tomu, co v Její přítomnosti cítili a co se jim snažila 
předvést. Dokonce i když na to Ona upozornila, když se to pak na ni nebo 
na ně vrhlo, říkali, že to dokazuje, že to způsobila Ona z nějakých svých 
pocitů, jako je vzpoura, žárlivost nebo pomsta. 

 
Stejně jako bylo těžké ovládnout mé pocity, kdy jsem chtěl duchům vlepit 
facku za jejich popírání, je s podivem, že Matka nevlepila mnohem větší 
facku tobě. To, že to neudělala, je zčásti způsobeno Její vinou, stejně jako 
mou, a zčásti naší láskou, a zčásti také tím, že jsem na ni silně tlačil, aby 
těmito emocemi nepohnula, stejně jako ona tlačila na mě. Každý z Nás na 
toho druhého tlačil ve jménu lásky a ve jménu ochrany dětí, ale také ze 
strachu, že se to stane. 

 
Sami sebe a co by se mohlo stát, kdybychom vyjádřili pocity, které jsme tak 
těžce odsuzovali. 

 
Většina duchů v Panovi dělala totéž a stejně jako My ignorovala to, co se 
tam skutečně dělo, protože citově přehlížela to, co jim bylo nepříjemné, a to 
nejen na začátku, ale i postupem času. Bojů o moc v soubojích magie a 
proměn podob přibývalo, Matka byla stále více zahlcena 



podle toho, co se tam popíralo, se Ohniví draci stále více hádali a zuřili a 
Otec Projevu vyčkával. 

 
Pocit, že je skutečně nejmocnější, ale zatím nehodlal ukázat svou ruku, 
Otec projevu ztrácel moc každým okamžikem, kdy nepohnul svým 
strachem, zda to, že je nejmocnější, je stále pravda, nebo ne. Ani sám sobě 
nedával najevo, že se tak cítí, protože Jeho mysl ovládala analýza situace, 
zatímco Jeho popíraná hrůza sžírala Matku natolik, že se sotva dokázala 
udržet v přítomnosti po Jeho boku. 

 
Nevěděla však, že je to nutně jeho hrůza. Myslela si, že je to Její hrůza z 
blížícího se osudu Země, a i když se chtěla na Otce projevu rozzlobit za to, 
že vypadá jako "popcornožrout", který se vyhýbá situaci, a tím ji nechává 
dojít, imprinting Jí nedovoloval pohnout se ani jedním směrem. Pohyboval 
se v Ní pouze zármutek a chvění, které pociťovala, bylo hrůzou v jejím 
zármutku. Mezitím popíraný hněv živil sílu mezery, která zesilovala hrůzu, 
kterou se zapřísahala zadržovat. 

 
Tu noc, kdy se Lucifer rozhodl vstoupit na Zemi se svými houfy, probíhala 
obrovská oslava, kterou jsem právě popsal a která je velmi symbolická, což 
se naučíte chápat, jakmile začnete tomuto příběhu hlouběji rozumět, pokud 
to ještě nechápete, a přesný okamžik, kdy se rozhodl udeřit, byl také velmi 
synchronní, protože magie je velmi synchronní, dokonce i nelaskavá magie. 

 
Matka na Zemi se té noci vzdala svého postavení na obloze a nechala na 
svém místě jinou, aby mohla předsedat oslavě, soutěžím a soubojům. 
Protože však vycítila potíže na obloze, omluvila se z večírku jako královna 
víl a přebíhala mezi podobami a snažila se přivolat domnělého spojence, 
kterého té noci nechala na svém místě, aby ji nechal znovu se k němu 
připojit. Ten však byl ještě proradnější než víly a měl s Mým světlem své 
vlastní záležitosti, nebo si to alespoň myslel, a nechtěl ji poslechnout. 



Když jsem viděl, že se Lucifer chystá vstoupit na Zemi, okamžitě jsem po 
něm plácl, Lucifer popadl můj pohlavek a použil ho, aby srazil Ohnivé 
draky z oblohy, což měl stejně v plánu, protože nehodlal dodržet žádné 
dohody, které s nimi uzavřel. Lucifer neměl v úmyslu ve skutečnosti 
poskytnout nic víc než iluzi takové moci a tyto dohody uzavřel jen proto, 
aby mu pomohly a nezpůsobily mu žádné problémy. 

 
Mohl to udělat, protože Mé světlo mířilo i na ně, protože je a mezi nimi 
zejména matku na Zemi považoval za tu, která uzavřela dohodu o vpuštění 
Lucifera na Zemi. 

 
Tato ohnivá koule se skutálela na Zemi a nechala matku na Zemi v téměř 
prázdné podobě Ohnivého draka spadnout na Zemi jako odhozenou 
hadrovou panenku přesně tak, jak to udělala s ohnivým drakem. 

 
Otec manifestace. 

 
Zasáhla jsem formu síly návratu Kundaliní, kterou jsem nenáviděla nejvíce, 
a přesto v ní nedošlo k žádnému skutečnému boji, protože matka na Zemi 
už ztratila tolik své podstaty v roztříštěnosti. 

 
Když ohnivá koule dopadla na Zemi, matka ještě nenabyla svou podobu 
ohnivého draka. Když viděla, jak její podoba Ohnivého draka padá z 
oblohy, byla to pro ni velká krize. Letěla noční oblohou a proměňovala se 
přitom do podoby čarodějky na misi. Když zjistila, že se její podoba 
Ohnivého draka řítí k zemi, plakala hořkými slzami a zuřila na Moje světlo. 

 
Tato ohnivá dračice zřejmě ráda rozdávala, co si nemohla vzít, což mě 
nabádá k opatrnosti: Neberte si to přes hlavu, nedávejte to, co nemůžete 
přijmout. Dělejte si doma úkoly, jak jen to jde, abyste nezjistili, že jste 
nevěděli, do čeho jdete, a pokud jste si mysleli, že víte, neznali jste všechna 
pravidla, s nimiž jste předem souhlasili, a že pravidla vás už předem 
připravila o možnost prohrát. 

 
Matka na Zemi zuřila, že uzavřela dohodu s "mým Světlem" a že to 
nedopadlo podle jejích představ. Volala 



aby se jí vrátila její síla, aniž by věděla, o co vlastně volá. A tak varuji: 
Nesnažte se získat moc, a když o ni žádáte, raději vězte, o co žádáte. 
Nejbezpečnější je proto nechat to přirozeně probíhat jako vývoj vašeho 
vlastního procesu. Zuřila a zuřila, že dohoda, kterou uzavřela, nebyla 
dodržena, a zuřila a zuřila, když zjistila, že tam ztratila svou podobu 
Ohnivého draka a schopnost ji znovu získat. Dlouho na Mě zuřila a 
obviňovala Mě z toho, což jsem od ní nepovažoval za fér ani správné, 
protože uzavřela dohodu, že Lucifera pustí na Zemi. 

 
Nedokázala se svými emocemi pohnout natolik přímo, aby cítila hlouběji 
než vztek, a ani nevěděla jak. Nemohla své pocity přesunout jinam, než kde 
už byly uvězněny, pokud Matka nebyla schopna přesunout své, a protože 
Mé světlo nedovolilo, aby se Kundaliní vrátila s Luciferovou přítomností, 
měly velký problém přesunout vztek do léčení, nebo cokoli jiného, protože 
Lucifer je ovládal víc, než si uvědomovaly. 

 
Jinými slovy, Lucifer svrhl toho ohnivého draka z nebe, ale já jsem za to 
byl obviněn, protože jsem to způsobil, aniž bych o tom věděl. 

 
Mé světlo to přesto udělalo, i když jen díky tomu, že jsem tam nebyl 
přítomen, abych mohl poznat, co dělám. Přítomnost je kouzelnou přísadou, 
díky níž to všechno funguje, a bez ní to stejně funguje, ale ne tak, jak jste si 
mysleli nebo nutně chtěli. Pokud můžete spát na trůně a přesto se vše děje 
tak, jak chcete, pak jste ve spánku v rovnováze. 

 
Přesto se snažila použít svou magii, aby znovu získala moc, a tím, že volala 
z místa pomstychtivého a pomstychtivého hněvu, který tam cítila, volala 
Lucifera mnohem víc, než tušila, a s mnohem větší mocí, než jakou měla 
Matka, aby ho udržela na uzdě. Tím, že Lucifera volala na Zemi, jak to 
dělala, mu zároveň dodávala sílu proti Matce. 

 
Její vztek však nedokázal proniknout do mého světla, protože jsem neměl 
pocit, že bych se na tom nějak podílel. Zasáhl jsem ji z mezery svým 
vlastním dechem ohnivého draka. Což mě přimělo říct, že pokud nenajdeš 
svůj vlastní. 



zapojení, můžete si myslet, že nemůžete být proniknuti, což může vypadat, 
že nezranitelnost je forma moci, ale nakonec vás to o moc připraví a pak 
budete těžce proniknuti. 

 
Když jsem viděl, jak Lucifer srazil ohnivého draka z cesty, myslel jsem si, 
že si to zaslouží. Nemyslel jsem si, že by Mé světlo udělalo něco takového, 
jako že by dalo Zemi. 

 
Lucifer, ale to už jsem udělal, aniž bych si to uvědomil. Jak jsem již řekl, 
vše, co najdete venku, ať už to poznáte, nebo ne, bylo nejprve uvnitř. Čím 
více to tam nechcete vidět, tím pravděpodobnější je, že jste to v Prvotní 
příčině nejprve umístili ven. Proto poslední věci, které najdete uvnitř v 
procesu rozvíjení do svého podvědomí, mohou být první věci, které jste v 
Původní příčině umístili mimo sebe. 

 
Duchové na Zemi, kteří nevěděli nic o Luciferově plánu se Zemí, o jeho 
blížícím se příchodu ani o ničem jiném, co se kolem tohoto problému děje, 
nic takového nečekali a ve skutečnosti se cítili chráněni více než kdy jindy. 

 
Když ohnivá koule dopadla na Zemi, zasáhla duchy stejným způsobem jako 
při původním otisku a také je patřičně poškodila. 

 
Řekl bych tedy, abyste cítili hlouběji, než jste si mysleli, že musíte, jinak 
můžete zjistit, co jste neprocítili dostatečně hluboce podle toho, jak se 
projevuje vaše magie. 

 
Všichni jste se podíleli na tom, co se v současnosti projevuje a děje na 
Zemi, ale myslíte si, že ne, protože jste to nepocítili dostatečně hluboko, 
abyste věděli, jak jste se na tom podíleli. 

 
Vše, o čem můžete říci, že není vaší součástí, musíte blíže prozkoumat a 
hlouběji procítit, než se přesunete navenek, pokud to prostě nemůžete 
pochopit bez větší zkušenosti s tím. Tímto způsobem je méně 
pravděpodobné, že se ocitnete v pasti nutnosti pohybovat se směrem ven 
nebo že vás vnější události pohnou způsobem, který se vám nelíbí. 



Když ohnivá koule dopadla na Zemi, převalila se kolem party do lesa a 
hledala tam Matku, kterou obvinila z otisku. 

 
Když Matka spatřila světlo na obloze nad Zemí, pokusila se utéct, ale 
nedoběhla daleko, než se jí podlomily nohy a tíha lan ji stáhla dolů. Tam to 
vzdala a propadla vzlykající hrůze. Bylo toho na Ni příliš. 

 
Krčila se a snažila se schovat s několika vílami, které se kolem ní těsně 
shromáždily. Když si uvědomila, že ohnivá koule skutečně míří k Ní, 
přikázala vílám, aby utíkaly, ale nemusela, ony už utíkaly. 

 
Když ohnivá koule dopadla, vyřadila Matku z vědomí natolik, že se dlouho 
neprobudila, a ani z její podoby nezbylo nic, a v pásmu, které proťala, když 
se převalila přes Pana, poškodila bez povšimnutí Ronalokovy, kteří jako 
jediní nebyli na oslavě přítomni. 

 
Příšery, které šplhaly po lanech směrem k Matce, byly při zásahu odhozeny 
z lan. Již v magnetickém energetickém poli Země se na ni snesly v 
ohonovém větru ohnivé koule. 

 
Když Luciferovy hromady dorazily na Zemi, začaly dělat všechny ty věci, 
které lidé popsali jako to, co se jim na Zemi líbí nejméně, a to tak, že se 
vplížily do forem odepřené fragmentace, kde byly nejvíce přijímány. 
Tehdejší zvýšená přítomnost ztracené vůle dokázala odsunout z cesty to 
vědomí, které tam zůstalo, ve prospěch imprintingu, z něhož tato ztracená 
vůle operovala. 

 
Jinými slovy, vstoupili do velkého podvědomí a aktivovali ho tam, aby 
plnilo příkazy svých otisků, a ne příkazy Mého světla. Odtud začalo tlačit 
na lidi na Zemi, aby se vrátili ke svým vtištěným reakcím neboli 
instinktům, jak byly také nazývány, a odtud už nebylo daleko ke zvířecím 
formám, protože zvířata představovala vtisky bez lidských hlav, aby měla 
jiné vědomí nebo aby o něm mohla mluvit či se o něj dělit 



s jiným, než podle skupinových obrázků bez větší schopnosti jejich 
interpretace. 

 
Dát formě možnost expandovat za její hranice nebylo to, co měl Lucifer na 
mysli. Chtěl, aby vše zůstalo v temné nepřítomnosti přítomnosti Mého 
světla a nemohlo se naučit nic víc než to, co tam již vložil imprinting. 



POSLEDNÍ DNY PANA 
 
Lucifer zatím vyčkával, zatímco se poškození duchové snažili zotavit, a 
nechal se zapírat, aby mu pomohl co nejdříve obnovit život, jaký byl v 
Panovi. 

 
Jakmile to po svém příchodu na Zemi uznal za vhodné, objevil se Lucifer 
na matčině dvoře, kterému právě poskytl čas, aby se znovu sešel po škodách 
a tlakových vlnách, které Panem prošly. Objevil se v přívalu magie, která 
ho tam zhmotnila, a řekl, že právě dorazil, aby pomohl uzdravit Zemi. 
Prohlásil se za největšího čaroděje ze všech a sledoval, kdo se mihne a kdo 
uhoří. Už měl v hlavě souboje kouzel, ale tohle pro něj byla jen hra jako 
zástěrka pro to, co měl pro Zemi skutečně v plánu. 

 
Rychle se rozhodl, že ti, kteří se mihnou, budou jeho první řadou soupeřů, 
pokud se mu je podaří přimět, aby výzvu přijali, a ti, kteří hoří, budou jeho 
druhou řadou. Chytře pracoval s pocity, které mu tam byly upírány, a mohl, 
protože z jeho pohledu pro něj byly otevřeným polem, a jak úrodné pole to 
bylo! Zaměřil se na nulu toho, co bylo popíráno, jako věštecké pruty míří na 
vodu pod zemí, a našel popírající, kteří se toužili pomstít. 

 
Lucifer byl mistrem ve změně podoby a matka na Zemi ho tak docela 
nepoznávala, i když jí něco na něm připomínalo to, s čím komunikovala na 
obloze. Stejně neměla moc přimět ho k odchodu a tehdy pocítila strach, ale 
odsunula ho stranou ve prospěch myšlenky, že pokud je největším 
čarodějem ze všech, mohl by být jejím králem. Rozhodla se to zjistit tím, že 
ho bude studovat, a mimochodem, aniž by to dala najevo, možná pochytí 
pár triků, které ještě neznala a které by jí mohly pomoci získat zpět její 
podobu Ohnivého draka, a také, ačkoli si to nepřipouštěla, její ztracenou 
moc a magii na Zemi. Udělala stejnou chybu jako Otec manifestace, když si 
myslela, že studium situace by mohlo stačit k tomu, aby tam znovu získala 
ztracenou moc, aniž by si uvědomila, že většina její ztráty moci spočívala v 
tom, že popírala svůj strach z něj. 



Lucifer si s tímto popřením strachu pohrával stejně, jako si umělci lehce 
pohrávají s publikem, když odvádějí jeho pozornost od toho, co skutečně 
dělají. Rychle rozvinul dramatičnost své prezentace, aby vyvolal takový 
zájem o zdání, že uzdravuje Zemi, zatímco ve skutečnosti hledá Matku, a o 
souboje magie, které navrhoval, zatímco ve skutečnosti plánoval všechny 
uvěznit, že se na jeho ukázku moci chtěli přijít podívat všichni zbývající 
obyvatelé Panny, nebo jako by chtěli. 

 
Vyprávěl příběhy o svých vítězstvích a hrdinských činech na cizích a 
neznámých místech, díky nimž se zdálo, že Panova událost je malá ve 
srovnání s tím, na co byl zvyklý na jiných místech. Dělal, jako by na jiných 
planetách probíhaly jiné, větší a lepší večírky a obyvatelé Země byli jen 
zbytky, odpad, který se propadl tak daleko do vesmíru. 

 
Psychologie fungovala, stejně jako stále funguje na ty, kteří si nejsou sami 
sebou dostatečně jistí, aby se dokázali mít rádi takoví, jací jsou, a on s 
potěšením sledoval, kolik úsilí vynakládají na to, aby tento svůj kouzelný 
souboj svedli v konkurenci s příběhy, které vyprávěl. Tímto způsobem se 
podle vnímání některých proměnil v nejvelkolepější událost, jaká kdy byla 
na Zemi k vidění. 

 
Moje varování zní: Věnujte detailům větší pozornost, než si myslíte, že 
musíte, i když to vypadá jen jako otravné, malé, hnidopišské hlásky sotva 
slyšitelné na okraji, protože detaily se projevují na okrajích věcí způsobem, 
který může zničit účinek celé věci, protože to je vždy pozice, kterou musí 
zaujmout neřešený ztracený Will. 

 
Nakonec v určený den, v určenou hodinu, když už během příprav načerpal a 
vysál veškerou energii, kterou mohl, souboj začal. Změny podoby byly 
úžasné, pohyby rychlé a přesnost, s jakou byly prováděny, drsná a řezavá, 
jako by Lucifer všechno dělal řezem nože a kousnutím oceli. Jeho metody 
působily nemilosrdně. 

 
Lucifer vše dával na své místo, navenek i uvnitř, a to přesně tam, kde chtěl. 
Matka na Zemi studovala tuto nej 



stejně jako mnoho lidí kolem ní, aby zjistili, co se tam mohou naučit, a 
přímo před jejich nosem Lucifer připravoval stejný trik, jaký zkoušela 
matka na Zemi, a oni to kvůli změně podoby nepoznali. 

 
Lucifer zpochybňoval a zesměšňoval myšlenky ostatních a před soudem si 
z nich za pomoci satyrů dělal legraci, přičemž bych rád zmínil i bouřlivý 
smích ostatních přítomných. Krmil je návnadou a pak na ně tlačil, aby 
nereagovali emocionálně, a útočil na ně svým výsměchem a bezcitností, 
kdykoli to udělali. Jinými slovy, hrál podle linie, která byla stanovena už u 
soudu, ale mnohem dramatičtěji, intenzivněji a bezohledněji, aby to 
vypadalo, že všechno, co dělali předtím, byla dětská hra, a říkal to 
každému, kdo proti jeho metodám protestoval. 

 
Řekl bych, že se soudem hrál krutě a divoce, jako by to byl balíček karet, 
který používal při své operaci. Připadal si jako v hazardním kasinu, v němž 
se jako hra vnucuje ruská ruleta, a všichni, kdo odmítli hrát, byli vyhozeni 
jako ti, kdo nemají dost odvahy, aby tam vůbec byli. Účastníky, ale i 
diváky, sžíralo popírání strachu. Lucifer je požíral zaživa a oni si toho 
nevšímali. 

 
V pravou psychologickou chvíli navrhl souboj kouzel za svých podmínek, 
které spočívaly v tom, že si soutěžící již nevybírali podobu, kterou na sebe 
vezmou. Místo toho je za ně vybírali jejich soupeři a odmítnutí formy 
znamenalo neúspěch v souboji. To však znamenalo, že si nikdo nevybíral 
Luciferovy formy, protože on byl pánem všech a nezáleželo na tom, jaké 
formy si vyberou. Stejně nezůstával v žádné podobě dlouho, protože mu 
bylo jedno, jakou podobu na sebe vezme. Bez Vůle, kterou by cítil, mu bylo 
jedno i to, jak se v dané podobě cítí. Nechápal, proč by se podstata nemohla 
donekonečna přeskupovat do jakýchkoli forem, a jiným orientacím se 
vysmíval. 

 
"Jaký by to byl rozdíl," řekl a zlověstně se rozhlédl po nádvoří, kde 
vynikala říše nerostů v podobě kamene, který na sebe vzala, "kdybych se 
například já stal skálou?" Což se náhle stalo. Nikdo se neodvážil pohnout 
ani brvou směrem ke strachu, který pocítili. 



v noci hrůzy. Pak věděl, že je má stejně dobře, jako kdyby tam té noci byl, 
aby cítil přítomnost jejich strachu a viděl, co se tam odehrálo. 

 
Nikdo si tehdy nebyl jistý, zda chce na výlet jet, ale nikdo také nevycouval. 
Všichni doufali v to nejlepší a modlili se k Mému světlu mnohem víc než 
kdykoli jindy v Panovi, a zároveň se báli, aniž by si to připouštěli, že si 
zahrávají s něčím, s čím by si zahrávat neměli, a že by je za to Moje světlo 
mohlo znovu udeřit. 

 
Tehdy se přihlásil světelný čaroděj a prohlásil se za kandidáta na tento 
souboj. Pak se přihlásilo několik dalších a mezi nimi byl i Otec projevu. Byl 
ve své staré čarodějnické podobě, ale pod dlouhým splývavým rouchem 
měl stále satyří nohy. Z této podoby se už ani nemohl hýbat, ale rozhodl se, 
že na tom nezáleží, protože si spočítal, že Lucifer se svými požadavky na 
změnu podoby bude tlačit dolů k říši minerálů, a cítil, že už je tomu blíž a 
že to zvládne lépe, než jak to tam vnímali ostatní. 

 
Soutěžící se tehdy snažili postavit Luciferovi a mezi nimi i Otci projevu, 
aniž by odhalili jeho pravou identitu. Lucifer to stejně věděl a plánoval Ho 
obzvlášť strašlivě uvěznit v kameni, což se, jak se ukázalo, nestalo. 

 
Posledním pravidlem, které Lucifer zavedl, bylo, že podoba, kterou na sebe 
vzali, musela zcela zmizet, což znamenalo, že se z ní vrátili se vším všudy. 
Nikdo se proti pravidlům neozval, a tak magické souboje pokračovaly. 

 
Lucifer vyzkoušel všechny soutěžící a vybral podoby, v nichž měli největší 
strach, a všechny je jednoho po druhém, včetně Otce projevu, uvěznil v 
podobách, které se jim nelíbily, nebo alespoň v jejich částech. 

 
Všichni se přes strach přenesli do vzteku a dokázali se do jisté míry dostat 
zpět z podoby, v níž uvízli, ale... 



Žádný z nich se nepohnul hrůzou, kterou tam potřebovali přesunout, aby se 
zcela zotavili, a všichni museli ve větší či menší míře uznat Luciferovi 
vítězství, protože ve všech stále zůstávaly části jejich já v podobách, které 
jim vybral. 

 
Zatím jim však nedal kámen jako formu a nechal je všechny, aby se 
obávali, kdy to na ně vybalí. Zeptal se, jestli má někdo pocit, že ještě není 
připraven ustoupit, a světelný čaroděj, velmi modrobílý kus Srdce, 
vystoupil a prohlásil, že Luciferova taktika je nefér. 

 
"A v jakém smyslu?" Lucifer ho vyzval. 

 
Zdálo se, že Lucifer naslouchá, a když tento kus Modrého zapřeného srdce 
předložil argument o tom, že čas je faktorem, který ovlivňuje změny formy, 
Lucifer se tvářil, jako by chtěl dát soutěžícím ještě jednu šanci. 

 
"Není tedy vše ztraceno, pokud se dokážeš dostat zpět ze změn podoby, ve 
kterých jsi se ztratil, když postupuješ v souboji," řekl Lucifer spíše jako 
dotaz na světelného čaroděje než jako vyjádření vlastního názoru. 

 
"Ano," řekl světelný čaroděj. 

 
"Tak do toho," řekl Lucifer a vydal kamennou výzvu. 

 
Tento kus Srdce přijal výzvu, protože měl pocit, že ví lépe než ostatní, 
dokonce i než Otec projevu, jak by se mělo s Luciferem zacházet. Ke cti mu 
slouží, že rozpoznal, že "největší čaroděj ze všech" je zotročující síla, stejně 
jako někteří jiní v té době, a viděl sám sebe jako zachránce Země, protože 
podle jeho názoru si s Luciferem nikdo jiný poradit nedokázal, nebo se toho 
neodvážil, včetně Rodičů. 

 
Když bylo vše na svém místě, nechal Lucifer světelného čaroděje, aby se 
sám vrhl do kamene, ale pomohl mu tím, že na něj tlačil, aby šel rychleji, 
než zvládne, do větší hustoty, než zvládne, protože rychlost změny byla 
otázkou, kterou Luciferovi položil ohledně jeho úsudků o dokončení či 
nedokončení změn formy. Najednou se ze světelného čaroděje stal kus 
modrofialové, ametystu podobné horniny, která seděla 



a uprostřed nich obraz křičícího obličeje plného hrůzy, který se na ně 
nehybně díval zevnitř. 

 
Čaroděj světla ve strnulém okamžiku této hrůzy ztratil vědomí, jako by 
přicházet znamenalo cítit tento strnulý okamžik hrůzy navždy, zatímco jeho 
vztek vyklouzl z kamene na vibrační síle, která mu zbyla, což nestačilo na 
to, aby tam byl prohlášen za vítěze, protože uprostřed dvora zůstal ještě 
značný kámen se strnulou tváří, která na ně hleděla jako svědectví, že tam 
cítí něco strašného uvězněného. Byl to okamžik, na který si nikdy nechtěl 
vzpomenout, a nebyl to okamžik, který bych mu záviděl, že se musí 
vzpamatovat ze ztracené Vůle, ale pokud pohne emocemi, které potřebuje, 
aby obešel své problémy s rodiči a včas si vzpomněl na svou vlastní lekci, 
pomůžu mu tu ztracenou Vůli po kouskách obnovit a podaří se mu to. 

 
Zatímco se matka na Zemi mezitím zabývala tím, že Luciferovu magii 
hodnotila jako méněcennou než svou vlastní, protože to byl takový malý 
kousek kamene ve srovnání s tím, co udělala ona, většina ostatních duchů 
Pána se pohnula ve strachu na svou dravou nenávist ze strachu, a opět se 
strhla velká tlačenice zvířat, tentokrát kálících páchnoucí, rychle 
vystřelující kuličky strachu na samé čumáky dravců, kteří vrčeli, kousali je 
do pat a krků a chňapali po jejich něžných spodcích, když je pronásledovali. 

 
Přestože tento trik byl v mnoha ohledech opakováním triku matky na Zemi, 
jednalo se o mnohem větší pád, který se v Panovi odehrál podruhé a ze 
kterého se dosud nevzpamatoval. 

 
Polarizovaní vůlí se tam stali zvířaty, která se tupě bojí pronásledována 
polarizovanými hněvem, a polarizovaní duchem zůstali jako lidé, kteří se 
znovu pokoušeli žít v posledních dnech Pána, jako by se jim nestalo nic, co 
by nemohli přejít, a že lekcí, kterou se měli naučit, bylo, že přítomnost vůle 
nebyla Mým světlem upřednostňována. Nyní však měli za mistra Lucifera, 
aniž by si zřejmě všimli rozdílu v kvalitě světla, a přenesli se přes spoustu 
emocí, které tam měli, aby s ním mohli žít na Atlantidě. 



Lucifer byl Mnou nazýván temným čarodějem, ale ne kvůli své barvě. Byl 
Mnou nazván temným čarodějem, protože byl bezohledně schopen být 
nejlepší ve všem, co dělal, protože hrál tak bezcitně. To se mi nikdy na 
nikom nelíbilo, ale ještě méně na Luciferovi, protože přemohl tolik lidí a 
odvedl je do temnoty, která je temnotou ztráty vibrací a temnotou 
ztraceného štěstí, která krade jas z tváře a úsměv ze rtů, pružinu z kroku a 
radost z nadějného očekávání toho, co přinese zítřek, a na její místo dosadil 
temný a ponurý svět vtištění, boje o moc a bezcitného bezútěšného strachu 
a obav z toho, co přinese zítřek, pokud se vůbec prožije noc, aby se zjistilo, 
co je. 

 
Milující magie není nikdy bezohledná a nepřeválcuje druhé ani je 
neodstrkuje z cesty, aby si udělala místo pro sebe, protože já se naučilo své 
vlastní správné místo a nepotřebuje ani nechce zabírat místo druhému. 
Dobrá magie musí být prováděna správnou osobou, na správném místě a ve 
správný čas a správným způsobem. 

 
Pokud se nejprve co nejvíce pohybujete ve své Vůli, a to dokonce déle a 
více, než si myslíte, že musíte, vnější činnosti se mohou stát natolik 
snadnými, že budete mít pocit, že se věci zázračně přesouvají na své místo. 
Ani tehdy tomu však zpočátku nevěřte. Hledejte nedostatky, úskoky a pasti 
a přesouvejte kapsy přehlížených emocí, které budou odrážet. Získání 
důvěry je hlavní součástí magie, ale ne tím, že přehlédnete důvody, proč 
máte nedůvěru. Důvěra vychází z toho, že znáte sami sebe natolik dobře, 
abyste věděli, že můžete důvěřovat svým pocitům a důvěřovat 
rovnovážnému bodu lásky ve vlastním srdci, abyste projevili rovnováhu, 
kterou potřebujete k tomu, abyste žili svůj život tak, jak chcete. 

 
Pokud cítíte dostatečně hluboce, milujete to, co cítíte, a pohybujete se podle 
toho, jak to cítíte, dochází k magii, která není něčím vynuceným, 
zmanipulovaným, ukradeným nebo jinak obráceným k nemilující straně 
umění. 

 
Proto prosím, přejděte nyní k obnově ztracené síly a magie, která je vám 
vlastní, a naučte se poznat, co to je, podle toho, jak to cítíte. Pokud se 
nechováte láskyplně, poznáte to podle odrazu, který se vám vrátí, ale ani 
tím se nenechte zmást. Pamatujte na zvraty popírání. Milovat nejprve 
navenek není řešením; řešením je milovat nejprve vnitřně. 



 

Mé světlo má co říci a bylo zde vynecháno mnoho stránek, které mohly být 
zahrnuty, ale vyjádření není vše. Dostatečně hluboké procítění je důležitou 
součástí vyjádření a bez něj se stejně nemůžete naučit to, co jsem vyjádřil. 
Větším procítěním byste se to mohli naučit i bez Mé pomoci, ale Má pomoc 
vám to usnadnila a za to bych rád obdržel uznání a vděčnost. Najděte v sobě 
vděčnost za zdroj, z něhož to všechno pochází; i ten nejmenší zdroj se může 
ukázat jako v určitém smyslu největší. A spolu s tím prociťujte dostatečně 
hluboce, abyste neopakovali staré chyby a nenaletěli dvakrát na stejný trik a 
nenašli místo toho jen hořkost a vinu. 

 
O posledních dnech Pána by se toho dalo a možná i muselo říct mnoho, ale 
teď vám mohu říct jen to, že ti, kteří před soubojem čarodějů utekli 
dostatečně brzy a dostali se na okraj země po vzoru Otce projevu, si 
dokázali zachovat svou podobu více než ostatní a s jeho pomocí si odlomili 
kusy Pangey na ostrovy, kde mohli žít, ztraceni v čase Páně po dlouhou 
dobu, ale viděl jsem, že i oni pocítili úder Mého světla a byli znovu vtištěni 
do víry, že musí přinášet oběti Mému světlu, aby toho byli schopni, a 
dokonce se chopili praxe lidských obětí, věříce, že musí dát svému Bohu to 
nejlepší, a napodobujíce způsob, jakým viděli tyto bodavé údery světla, 
které jako by šly po určitých lidech, a dokonce je braly. Viděl jsem také, jak 
se rozpadají podle toho, kým byli citově polarizováni, a také podle barvy 
pleti, na rasy, kmeny a národy. A Otec Projevu s nimi unikl do těchto 
tajných sfér, kde žil poměrně šťastně se svými duhovými vílami, dokud ho 
po dlouhé době nezačala tížit ztráta rodičovské části Matky, a přestože ho 
jeho imprinting dlouho brzdil poté, co na to poprvé pomyslel, začal ji znovu 
hledat. 

 
Luciferovi se podařilo rozdělit Ducha a Vůli v Panovi tím, že přiměl 
emocionálně založenou změnu formy, aby popřela své emoce, a tím, že ji 
dostal do emocí, které nemohla zvládnout, aby ji uvěznil ve formách, které 
z toho vyplývají. Vskutku velmi bezcitné. Taková bezcitnost, která 
způsobila, že se na něj Mé světlo za to, co udělal, rozzuřilo natolik, že jsem 
mu dal další facku a srazil Zemi z její osy. Lucifer opět odrazil Mé 



a použil ji k rozdělení velkého kontinentu Pangea, který se již rozpadal v 
odrazu rozkolu mezi Duchem a Vůlí, přičemž některá místa potopil a 
zbytek nechal plavat a odplout do toho, co se pak stalo Lemurií a 
Atlantidou. 

 
Tam došlo k velké ztrátě vědomí a svět Pána se přesunul dolů do světa 
převážně otisků. Tolik bytostí, které tam zůstaly naživu, bylo uvězněno ve 
zvířecích podobách, že jejich život na Zemi prakticky sestoupil do zvířecího 
života a dlouho se znovu nevynořil jako lidský život; tak dlouho, že si 
nikdo nepamatoval, že by byl dříve člověkem na Nebesích nebo kdekoli 
jinde, kromě několika málo těch, kteří vyprávěli příběhy z Mýtů o stvoření. 
A mýty byly vším, co za ně považovali ti, kdo si sami nemohli vzpomenout 
na tyto jiné zkušenosti, a přesto tyto mýty a příběhy žily dál, protože v 
podvědomí podnítily něco ztraceného a hluboko pohřbeného, co si tyto věci 
pamatuje. Stejně tak všechny vílí příběhy vycházejí z Pana a jeho původu, a 
přestože byly považovány právě za vílí příběhy, přežily i ony, protože 
rozdmýchávají něco hlubokého a starého, ztraceného a prastarého, co je 
ukryto v temných sférách podvědomí a co se vynořuje v každodenním 
životě tak živě, jakmile to spatříte, a přitom je to tak zastřené kvůli 
nedostatečnému přístupu do vědomých sfér, že lidé byli slepí vůči realitě 
jejich každodenní přítomnosti, stejně jako byli slepí vůči původnímu 
plácání, a to doslova. 

 
Když jemně podržíte nebo pohladíte bříško malého dítěte, které vám 
důvěřuje, a zeptáte se ho, když k tomu pocítíte otevřenost, jak si myslí, že 
to kdysi bylo, a jak by si dítě přálo, aby to na Zemi bylo, nebo jak by si 
přálo, aby se to stalo, pokud v sobě mají Mé světlo, řeknou vám všichni 
totéž, což jsou příběhy o Panovi a Nebesích předtím, než přišli na Zemi. 
Někteří si vzpomínají podrobněji než jiní, ale všichni mají ve svých 
vzpomínkách a vzpomínkách na tyto časy stejné pocity lásky k realitě 
Vílích příběhů a pocity teskné nostalgie a bolesti srdce. 

 
Vše, co potřebujete vědět, abyste získali zpět své vlastní ztracené 
podvědomí, a tím i svůj ztracený a zapomenutý osobní vílí příběh, ve 
kterém jste skutečně žili a účastnili se ho, je, že čím temnější a násilnější, 
bez lásky a zrádnější jsou vílí příběhy, které vám byly vyprávěny nebo na 
které jste byli upozorněni. 



k, čím dál v lese jste se nacházeli v Panu a čím dál jste tam šli, tím víc 
vzteku a hrůzy jste potřebovali na každém kroku, dokud nenajdete smutkem 
zasažené srdce malého dítěte, které zažilo ty hrozné věci a může ho znovu 
vychovat ke štěstí a může ho držet chráněné v rovnováze, kterou teď musíte 
najít. 

 
Božstvo matky na Zemi nebylo jediným místem zrady, mocenských her, 
houstnutí zápletky nebo míchání kotle, ani ničeho jiného, z čeho se Faerie 
Tales skládají. 

 
A co se týče rodičovské části Matky, která k vám mluvila ve většině tohoto 
příběhu: to, co z ní zbylo, se schoulilo do měkkého, chlupatého klubíčka 
opičí podoby, které chtělo jen najít vnitřní útěchu a teplo, které pro sebe 
mohlo najít tím, že se tam schoulilo, a také se schovat, protože se zdálo, že 
ji nikdo ve vnějším světě nemiluje a nechce, aby měla vědomí, po kterém 
tam sahala. 

 
Nedokázala se vyrovnat s tím, že by cítila nebo si pamatovala něco víc o 
své bolesti nebo problémech, které měla při snaze mít vědomí, a dlouho 
dělala jen to; žila opičí životy s Ronalokami, které sdílely její osud. Byla 
přítomností Matky, seděla se smutnýma, upřenýma očima, cítila se osamělá, 
dokonce i tam, a často byla ostrakizována vlastní opičí skupinou z důvodů, 
které nechápala. Na nic víc nedosáhla, dokud Ji nenašli dravci a 
neznepříjemnili Jí život i tam. Pak musela sáhnout po Mně, když jsem 
přišel, abych dal lidskou podobu mnoha lidem v polaritě vůle, kteří 
potřebovali takovou pomoc. 

 
A vy všichni, kdo jste následovali Matku, máte životy ve zvířecích 
formách, na které je nyní také třeba se podívat, abyste mohli získat zpět 
esenci, která se odtud potřebuje uvolnit. Ne každá forma je taková, jak se 
zdá. Ne všechna zvířata jsou zvířata a ne všichni lidé jsou ještě lidé. Proto 
se při pohledu na tyto formy nepohybujte tak, abyste je milovali nebo 
nenáviděli takové, jaké jsou nyní. Místo toho pracujte na posunu svého 
vlastního vtisku a uvidíte, co se pak stane. 

 
A to je vše, co vám mohu prozatím říci, kromě toho, že Matka se musí 
vynořit ve vás všech jako přítomnost Matky ve vašich vlastních vůlích, 
abyste mohli najít rovnováhu ve svých Srdcích, protože bez toho vaše síla a 
magie nebyla. 



dobrý, více než Můj byl dobrý kvůli mezeře na místě, aby to všechno 
zvrátit, Bez srdce rovnováha byla nalezena tím, že cítí dostatečně hluboce 
najít a změnit imprinting, pouze opakování původní imprinting může 
probíhat uvězněn v mnoha změnách formy, které jste zažili od té doby. 

 
Selah 
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