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ÚVOD 
 
Předchozí dvě knihy jsem uvedl a mám pocit, že tuto knihu není možné 
pochopit, pokud jste nečetli ty ostatní. Pokud patříte k těm čtenářům, kteří 
přeskakují úvod, nenajdete v něm vše, co potřebujete, takže nyní je vhodná 
doba tento zvyk změnit. 

 
Na Zemi se nyní hýbe mnoho věcí a ještě více se jich bude hýbat, pokud se 
chcete hýbat s tím, nezadržujte pocity, které si nyní potřebujete dovolit. 
Pocity dávají Stvoření pohyb. Bez pocitů není touha a bez touhy by se 
vibrace zastavily. Vibrace je život, a tak z toho vyplývá, že musíte mít 
touhu, abyste měli život. 

 
Neexistuje žádný důvod na Zemi, proč by vás duchovní učitelé měli 
poučovat o tom, že máte opustit touhu, kromě toho, že drží staré představy 
o mně, které neumějí žít, a připravují vás na smrt, zatímco vám říkají, že 
místo toho vás připravují na věčný život. Pokud nedokážete nechat touhu, 
aby vás vedla k příjemným zážitkům, možná sami směřujete do pekla, aniž 
byste si to uvědomovali. Touha byla vinou přesvědčena, že není možné se 
cítit dobře a zároveň být dobrý, zejména pokud jde o sexuální energii. 
Láska má v úmyslu být dobrá a nepotřebuje výčitky svědomí, které by jí 
říkaly, že není dost dobrá. Vina kritizuje, aniž by vyvolávala pocit lásky 
vůči těm, které kritizuje. 

 
Vina je nyní Bohem na Mém místě na Zemi a potřebuje odejít, aby mohlo 
vstoupit Mé světlo. Potřebujete, aby se vaše magnetická centra pohnula, aby 
mohla uvolnit vinu, kterou drží v přítomnosti, a umožnit Mému světlu 
vstoupit. Viděli jste, co dělá vina, když ji držíte přítomnou, ale nepoznali 
jste ji. Nyní vám dávám pochopení, které potřebujete, abyste rozpoznali 
vinu a mohli se jí zbavit, pokud se tak rozhodnete. Pokud si zvolíte vinu 
místo Mne, potřebujete vědět, co tato volba znamená i pro vás, abych splnil 
Svou práci a dal vám vědět, co se stane v Mé nepřítomnosti. Dříve jsem 
dovolil, aby vina existovala vedle Mne, ale už ne. Vina není láskyplná a Já 
jsem se rozhodl, že již nemohu tolerovat neláskyplnou přítomnost ve Svém 
Stvoření. 



Toto moje prohlášení vyděsí mnoho lidí, kteří si nejsou jisti, zda jsou 
schopni rozlišit mezi láskou a pocitem viny nebo milovat, aniž by jim pocit 
viny říkal, jak to mají dělat. Mnoho dalších lidí, kteří uvidí, že toto chápání 
je správné, se setká se zděšením, když se pokusí v praxi odstranit vinu ze 
svého života. Většina lidí nemůže plně pochopit, co je to vina, dokud se jim 
nedostane pochopení, které jim nyní předávám. Vina může být tak jemná 
věc, že není možné poznat všechny podoby, které může mít, aniž bychom 
pocítili Ztracenou vůli, kterou je třeba nyní pohnout. 

 
Tato kniha má podtitul "Odraz ztracené vůle", protože prvním krokem je 
vidět ji. Potřebujete Mou pomoc, protože ačkoli jste to viděli, nepoznali 
jste, co jste viděli. Někteří již poukázali na odrazy sebe sama v druhých a 
někteří řekli, že to, co je v sobě nejvíce popíráno, je v druhých nejvíce 
nenáviděno. Chci, abyste se na to nyní podívali hlouběji. Rozpoznání 
problému potřebuje také pochopení toho, jak jej vyléčit, abyste nemuseli 
nadále čelit odrazu, kterému nyní čelíte na Zemi. 

 
Podal jsem vám tato pochopení mnoha způsoby, které se k vám nedostaly, a 
proto musím trvat na tom, abyste si nenechali přečíst žádný bod, který ve 
vás vyvolává nebo vzbuzuje sebemenší emoce. Jakmile cokoli pocítíte, 
odložte knihu, ponořte se do svých pocitů a umožněte jim co největší 
pohyb. Nedovolte, aby vás zde ovládlo mluvení o pocitech. Dovolte změny 
dechu a zvuky. Dovolte tělu, aby reagovalo na to, co se děje, jakýmikoli 
pohyby, které potřebuje udělat. Poddejte se většímu emočnímu pohybu než 
v minulosti. Jsou to právě zadržující vzorce v magnetickém nebo 
emocionálním těle, které nedovolují těmto pochopením proniknout 
dostatečně hluboko, abyste mohli provést vibrační změny, které mohou 
změnit způsoby, jakými žijete a umíráte. 
Už není možné nechat vás pokračovat v tom, co děláte. "High-tech" 
náhrada vůle vám dá jen trochu času na to, abyste to vyléčili, a pokud se 
nepohnete z místa, když to půjde, bude to později mnohem těžší. O tom, jak 
velký tlak potřebujete k pohybu, rozhodujete vy sami tím, jak moc se 
pohybu bráníte. 

 
Chci zopakovat, že to neznamená, že musíte na druhé tlačit, protože se 
bojíte, že se sami neléčí, nebo že je to pro vás nepříjemné. 



vám umožní uzdravit se. 
 
Chtěl bych, abyste to pochopili hned: Pokud jste nejprve sami v sobě 
nepohnuli tím, co cítíte, že je potřeba pohnout v nich, druzí na váš nátlak 
nebudou reagovat laskavě. 

 
Tolikrát jsem měl pocit, že si skoro protiřečím, když se to snažím vysvětlit, 
aniž by má vysvětlení vypadala jako pravidla. Nemůžete vzít formu toho, 
co jsem uvedl v jedné situaci, a snažit se ji aplikovat na situace, kde neplatí. 
Musíte mít cit pro podstatu dané situace. Pokud tomu tak není, nezáleží na 
tom, jaký přístup zvolím; nedosáhnete příslušného porozumění. Pochopení, 
které má být nyní přítomno u vás, spočívá v tom, že není možné dát vám 
pravidlo pro každou situaci, se kterou se setkáte, a ani by to nebylo žádoucí; 
proto jsem vám místo toho dal Vůli. 

 
V další části příběhu uvidíš, jak ti následování Mého příkladu a někdy i 
snaha nenásledovat Můj příklad přinesly nedorozumění, která nyní 
potřebuješ vyléčit. Většina lidí je také zatížena dalšími nedorozuměními, 
protože nepochopili příklad, který jsem se snažil dát, nebo se snažili příklad 
přizpůsobit situacím, ve kterých neplatil. 

 
Prosím, otevřete se, abyste přijali to, co vám nyní dávám. 



POPŘENÍ VYCHÁZEJÍCÍ Z BOŽSTVÍ SMĚREM K ČAKŘE 
PŘEŽITÍ A NĚKTERÉ ODRAZY TĚCHTO POPŘENÍ. 

 
Když se Srdce vrátilo do Božství poté, co zjistilo, že duhoví duchové nejsou 
připraveni přijmout Jeho přítomnost, našlo Mě tam již. Zatímco se snažil 
pomoci Duhovým duchům zvýšit jejich sebepřijetí, a tím i lásku, cítil jsem 
rostoucí potřebu vrátit se domů. 

 
Možná už nebylo možné, abychom vyšli všichni najednou. 

 
Když jsem dorazil do Božství, zjistil jsem, že většina duchů Božství je 
shluknuta po okrajích, jako by byli vtahováni ven. Uprostřed Božství jsem 
cítil, že roste možnost, že v mém světle vznikne díra. Ponořil jsem se do ní 
a cítil jsem, že jsem prostor vyplnil právě včas. Cítil jsem, jak kolem Mne 
dochází k otřesu. Mé světlo se pohybovalo ven s intenzitou výbuchu. 

 
Duchové si zprvu ani nebyli jistí, zda jsem to byl já, kdo toto světlo 
vyvolal, a projela jimi vlna strachu. 

 
"Co se děje? Je to Bůh? Je to další vynoření? Nastoupil někdo na místo 
Boha? Jaký by byl jiný Bůh?" 

 
Strach jimi prošel tak rychle, že si ho sotva stačili uvědomit, než se zdálo, 
že je pryč, a duchové se opět uklidnili při vědomí, že jsem se vrátil domů. 

 
Cítil jsem, že kromě strachu z toho, co se děje, ze mě mají strach i božští 
duchové, a nevěděl jsem proč. Nevěděl jsem, proč mám pocit, že se Mě 
bojí; byl to jen můj pocit. Když jsem se jich na to zeptal, popřeli, že by ze 
Mě měli strach. 



I když to duchové božství popírali a nedovolili mi, abych se k nim přiblížil, 
stále jsem cítil, že se mě bojí a že se přede Mnou trochu drží zpátky. Byl 
pro ně nárůst Mé přítomnosti příliš velký na to, aby ho zvládli najednou? 
Stal jsem se pro ně děsivým Bohem? 

 
Věděl jsem, že jsem měl strach, když jsem viděl možnost, že se Mé místo 
otevře něčemu jinému než Mému světlu, a zajímalo mě, proč Duchové 
Božství tento strach popírali. Přiskočil jsem, abych zaplnil prázdnotu dříve, 
než se filmovost stala skutečnými dírami v mém světle. Vybuchl jsem ve 
snaze zaplnit každé místo, které to potřebovalo, a přesto to nebyl výbuch, 
který bych si vynutil, protože jsem měl velkou radost z návratu na místo, 
které jsem cítil jako své pravé. Cítil jsem, jako by se všechno ve mně naráz 
pohnulo a dalo světlu přírůstek, který tehdy bylo zapotřebí. 

 
Nemohl jsem si nijak ověřit, že to, co jsem udělal, bylo správné, jen jsem 
měl pocit, že je to dobré. Měl jsem velkou důvěru v dobré pocity a 
neuvědomoval jsem si, že i v nich mám zapojené popírání. Měl jsem jen 
neodbytný pocit viny, který mi nikdy nedovolil být zcela klidný. 

 
Snažila jsem se to ignorovat, ale vždycky jsem měla pocit, že nikdy nejsem 
dost dobrá nebo dost správná v čemkoli, co dělám. Vždycky jsem měl 
nepříjemný spodní proud pocitu, že dělat to, co chci, je pro ostatní z toho či 
onoho důvodu nepřijatelné a že se musím držet zpátky, abych byl milující a 
ohleduplný k ostatním. Vlastně jsem se bála, že bych mohla druhým svým 
světlem ublížit, a mám hodně ztracené vůle, která věří, že mě nemůže plně 
přijmout, protože bych pro ni byla příliš intenzivní. 

 
Nezdálo se, že by mě božští duchové chtěli oslovit, a já jsem na ně nechtěl 
naléhat. Místo toho jsem ze sebe tyto pocity raději setřásl, protože jsem se 
teď cítil dobře. Začal jsem přemítat o mnoha příjemných zážitcích, které 
jsem měl. 

 
Přemítání byl podle mě způsob, jak se podívat na Stvoření a zjistit, jak jsem 
si vedl. Nyní jsem měl zážitky, které jsem neměl, když jsem tyto části 
Stvoření prožíval poprvé, a vylévaly se ze mě pocity lásky k věcem, které 
Mě dříve trápily. Nyní jsem se dokázal usmívat nad tolika 



věci, které se předtím zdály být bez humoru. Cítil jsem, že na mnoha 
místech byla přítomna láska, i když jsem se zpočátku obával, že tomu tak 
není. 

 
Cítil jsem, že mám více vhledů do Srdce, Matky a Otce manifestace, a 
rozhodl jsem se, že se budu více snažit o lepší sladění s nimi. Podíval jsem 
se na Duhové duchy a zjistil jsem, že 

 
Měla jsem tam víc lásky, než jsem našla na začátku. Později jsem zjistil, že 
v některých situacích pro mě stále nebylo tak snadné rozpoznat přítomnost 
lásky, když jsem byl přímo zapojen, jako z pohledu přehledu, který jsem 
měl nyní. 

 
Když jsem se dostal na dno a k Rudým duchům, vyhýbal jsem se pohledu 
na pocity, které jsem tam měl. Cítil jsem, že se na Rudé duchy musím 
podívat, ale řekl jsem si, že je lepší soustředit se na to, jak se jim daří v 
přítomnosti, než se vracet do minulosti. Trochu jsem se obával možnosti, že 
by se jim nemuselo dařit dobře, ale popřel jsem ji ve prospěch svého 
přesvědčení, že bych měl zaujmout klidný přístup a prostě si dovolit je 
vidět. Rozhodl jsem se, že se na červené duchy podívám, aniž bych opustil 
domov, stejně jako jsem to dělal s ostatními duchy. 

 
Když jsem zaměřil svůj zrak dolů skrze barvy duhových duchů, zjistil jsem, 
že jejich reakce je podobná tomu, co mi předtím ukázali duchové božství. 
Duhoví duchové měli také něco, co vypadalo jako reakce strachu. 

 
Tehdy jsem nechápal, co to způsobilo, ale dnes vím, že jsem nevědomky 
popřel strach tím, že jsem mu nedovolil se projevit, a můj vlastní popřený 
strach se přede mnou rozlil jako vlna. Duchové ho popírali, protože jsem ho 
popíral já, a báli se Mě, protože jsem nepřijímal sám sebe v oblastech, které 
odrážely. Ztracená vůle mi tyto okamžiky odrážela tak dlouho, že se divím, 
že jsem to nepochopil dříve, ale nepochopil. 

 
Představa Boha jako vševidoucího oka, které špehuje a ví i to, co je skryté, 
má své kořeny právě zde, stejně jako přístup většiny lidí k návštěvě 
kohokoli, kdo je považován za důležitějšího nebo mocnějšího, než jsou oni 
sami. Tam 



Ztracená vůle má různou míru, ale všechny zahrnují alespoň nějakou 
přípravu, jejímž cílem je předvést co nejlepší vzhled a zajistit, aby se člověk 
předvedl co nejlépe. Pocit viny, který je s tím spojen, je opravdu obrovský a 
je přítomen kvůli nehybnému strachu, který říká, že není v pořádku být 
takový, jaký jste. 

 
Protože jsem si neuvědomoval, jakou roli v těchto vzorcích hraje mé vlastní 
popírání, zkusil jsem dotyčné duchy ujistit, že se nemají čeho bát a že 
nejsem Bůh, který se na ně dívá, aby je soudil a trestal, jak se mnozí zřejmě 
obávají. Tím jsem se samozřejmě nikam nedostal, kromě toho, že se mi 
vrátilo ještě více popření, že mají obavy, které jsem řešil. To mě poněkud 
mátlo, až jsem si mnohem později konečně uvědomil, že duchové reagovali, 
jak nejlépe mohli vzhledem ke smíšeným zprávám, které jsem nevědomky 
vysílal. 

 
Řekl jsem duchům, aby byli klidní, ale já jsem nebyl klidný s vlastním 
strachem. Dal jsem příklad ignorování Svého strachu a to si duchové 
mysleli, že dělají také. Dal jsem najevo, že si myslím, že všechny věci 
časem pominou, a oni se Mi snažili dát najevo, že to platí i pro ně. 

 
Od té doby, co následujete Můj příklad, mohu na vás vidět, co jsem dělal, 
co jsem dělal, o čem jsem nevěděl, že dělám, a co jsem dělal, čemu jsem 
nerozuměl. To je odraz, který jsem se musel naučit chápat, a to je odraz, 
který nyní potřebujete pochopit vy. Všichni držíte a odrážíte kousky 
celkového obrazu a já mám přehled, který vám může poskytnout osvícení 
celkového obrazu, které je nyní potřeba. 

 
V době, kdy se to dělo, jsem si neuvědomoval, jakou roli v tom hraje 
popírání. Jednoduše jsem cítil, že se obracím k tomu, co mi v danou chvíli 
připadalo příjemnější, vhodnější a důležitější. Strach a hněv v různých 
podobách prožívaly Moje upřednostňování jiných pocitů jako odmítání v 
podobě soudů, které jsou implicitně obsaženy v právě uvedených výrocích. 
Ve své touze ignorovat je jsem ze sebe vytlačil velké množství esence vůle, 
ačkoli to nebylo vědomé vytlačení. Tato esence Vůle pak měla pocit, že jí 
nedovolím být přítomna a že jsem ji místo toho vyhnal. 



Například strach, který jsem popsal dříve, cítil, že nemá kam jít, jen pryč 
ode mě, a tak odešel jako vlna, kterou jsem si neuvědomoval. Mé jednání 
dalo strachu pocítit, že pro Mne není přijatelný a že není součástí Mé lásky, 
jak jsem ji definoval. Tato ztracená vůle vznikla, když jsem ji nepřijal jako 
přirozenou součást Mého tvůrčího procesu. Tímto způsobem se tedy Mé 
obavy z Rudých duchů staly druhou vlnou strachu, kterou jsem vyslal od 
Svého nedávného návratu domů. 

 
Tento strach se pohyboval přede mnou a vlnil se v Duhových duchách. 
Bylo to přijímáno jako: "Bůh přichází! Co když na nás najde něco špatného, 
jako to dělal předtím?" 

 
Když se duhovými duchy přelila vlna strachu před Mou přítomností, snažili 
se projevovat tak, jak si mysleli, že je to pro Mne přijatelnější. Mysleli si, 
že Moje láska je bohatěji udělována duchům, kteří se Mi nejvíce podobají, a 
dělali vše pro to, aby se Mi zalíbili. Takové pózy Mě od té doby 
rozesmívají, ale tehdy jsem se obával, že to znamená, že se mi nepodaří 
přimět Duhové duchy, aby se se Mnou sžili. Tady jsem strach opět popřel, 
protože jsem věřil, že dát to Duhovým duchům najevo by věci jen zhoršilo. 
Jistě chápete, jak strach nabýval dojmu, že věci jen zhoršuje. 

 
Jako by chtěl naplnit rozsudek, že se tím situace jen zhoršuje, mířil tento 
strach k Rudým duchům a ztělesňoval pocit viny, jako by Rudí duchové 
tento strach způsobili. Světlo porozumění tento strach nedoprovázelo a 
soudy, které dostával, mu nedovolovaly pochopit ani sebe sama jiným 
způsobem. 

 
Části tohoto strachu se po cestě zapletly do vnímavých částí jiných barev 
Duhových duchů, kde byly dále posuzovány a znovu popírány. Tím se 
strach stal hůře srozumitelným, když dosáhl Rudých duchů, protože obdržel 
výklady a soudy od všeho, čeho se cestou dotkl. 

 
Například tento strach původně obsahoval myšlenku: "Nechme minulost 
minulostí a podívejme se, co nabízí přítomnost." V době, kdy tento strach 



Rudí duchové si tuto myšlenku vykládali takto: "Nepřipomínejte si to, co se 
stalo v minulosti, nechte to všechno plavat. Bůh tomu dává přednost." 

 
Tato myšlenka způsobila mnoha lidem potíže, když se snažili přenést přes 
něco, v čem stále vězí jejich city. Zaznívá zde odsudek vůle, že je duchovně 
méněcenná, když se nedokáže zbavit minulosti, aniž by vyhrabala staré 
emoce. 

 
Když se strach dostal k rudým duchům, řekl jim, že se bojím, že s nimi není 
něco v pořádku a že to souvisí s pocity, které ve mně rudá barva vzbudila v 
době jejich vzniku. 

 
Rudí duchové reagovali na toto poselství smíšeně. U některých se zvýšil 
strach, že s nimi není něco v pořádku, a někteří se zlobili, že o nich takto 
přemýšlím. Čím více se má přítomnost blížila k tomu, že je uvidím, tím 
více všichni projevovali strach z mé moci tím, že nebyli schopni zabránit 
tomu, aby se pokřivili do nepřirozeného chování. 

 
Ti, kteří si mysleli, že se Mě bojí nejméně, byli ti rozzlobení. Mnozí z nich 
na Mě reagovali tím, že se posunuli do pozadí, kde začali tvrdit, že se Mi 
chtějí postavit, ale všiml jsem si, že si toto umístění dovolili i proto, aby 
mohli tvrdit, že se Mi nemohou postavit, protože jim ostatní překážejí. Zde 
již neobviňuji rudé duchy. Chci vám jen sdělit, co se v těchto zkušenostech 
odehrálo. 

 
Brzy jsem zjistil, že Rudí duchové nemají žádný obraz, který by se jim líbil. 
Jejich představa o Mně byla spojena s jejich zkušeností se Mnou. 

 
Chování rudých duchů zde mi dávalo najevo, jak mě vnímají, ale v té době 
jsem to nepovažoval za svůj obraz. Obraz, který o Mně měli, řídil jejich 
chování. Jak jejich obraz o Mně, tak jejich chování Mi ukazovalo, jak si 
myslí, že chci, aby náš vztah vypadal, ale v té době jsem se cítil otrávený 
jejich chováním a rozčilený, že jsem 



cítil, že nemohu změnit jejich chování. Ve skutečnosti se jejich chování 
zhoršovalo, čím blíže jsem se k nim snažil dostat. 

 
Rudí duchové se snažili vzbudit dojem, že jsou ze všech duchů 
nejneohroženější. Doslova napínali svaly a zaujímali pózy, které měly 
působit silně a mocně mužně. Měli strach a nenáviděli Mě za to, že jsem 
jim ho dal pocítit, ale nedali Mi to najevo. Místo toho předstírali, že Mou 
přítomnost nevnímají. Začali se mezi sebou hádat, kdo je nejsilnější, kdo je 
nejstatečnější a kdo je nejinteligentnější. Působili dojmem, který z nich 
většina lidí má i nyní, že jsou to bojovní lidé, kteří raději zemřou, než aby 
byli poraženi. 

 
Všechny ženy měly muže obdivovat a nedělat nic, co by je činilo slabými, 
nemoudrými nebo nezvládajícími situaci. 

 
Od žen se očekávalo, že budou muže považovat za muže a v žádném 
případě ne za chlapce. Svým konformním chováním Rudí duchové 
vytvářeli obraz skupinové jednoty, která pro ně byla velmi důležitá. 

 
Rudí duchové věřili, že vyrovnání není tak zranitelné jako jeho nedostatek. 
Rudí duchové se dnes rozpadli na řadu skupin, ale stále se snaží vytvářet 
obraz jednoty uvnitř skupin a obraz vyrovnanosti mezi skupinami. 

 
Měl jsem pocit, že by se Rudí duchové v mé přítomnosti cítili lépe, kdyby 
věděli, proč jsem přišel. Rozhodl jsem se, že k nim zkusím promluvit, 
abych upoutal jejich pozornost. Když jsem pronesl své první slovo, všichni 
rudí duchové padli na přední strany a nechtěli vstát. Prosil jsem je, aby ze 
Mne nedělali Boha, se kterým musí takto zacházet, ale oni nereagovali. 
Chtěli Mi ukázat, že jsou Mi nejoddanější. 

 
Tehdy jsem jim poskytl stejný příspěvek, jaký potřebují nyní, ale tentokrát 
se nesetkám se stejným odmítnutím, jakého se mi dostalo tehdy, protože už 
nejsem zapojen do popírání, které tehdy dalo mému poselství lež. 



"Mým záměrem je k vám promluvit," začal jsem, "abyste věděli, že tu 
nejsem proto, abych vás soudil, trestal nebo vyháněl. Chci se podívat, jak se 
vám daří, a prožít s vámi zkušenosti, abych věděl, jak vás váš výskyt 
ovlivnil." 

 
Všichni rudí duchové se tehdy zvedli a začali mě ujišťovat, že jsou v 
pořádku. 

 
Řekli, že všechny problémy, které měli se zbytkem Duhových duchů, 
překonali tím, že se sjednotili jako skupina a našli v sobě potřebnou sílu. 
Pak se odmlčeli. Další věc, kterou chtěli říct, byla, že chtěli, abych jim 
ukázal jejich pravé místo, ale stále se příliš báli, že by žádné nemuseli mít 
nebo že by ho nemohli mít rádi. Vzhlédli ke Mně a doufali, že je zde 
pochopím. 

 
Řekl jsem Rudým duchům, ať se nebojí, že pro ně není problém najít místo, 
pokud si to dovolí. Rudí duchové zde zaváhali, jako by to byl z mé strany 
nějaký podvodný výrok. I já jsem zde zaváhal, protože jsem si nebyl jistý 
sám sebou. Místo, které jsem jim již poskytl, bylo místo, o kterém 
naznačili, že ho nechtějí mít. 

 
Řekl jsem jim, že se porozhlédnu, jestli nenajdu místo, které by se jim líbilo 
víc, a že se jim ozvu. 

 
K Rudým duchům jsem se v této věci vrátil až nyní, protože jsem měl 
později příliš mnoho vlastních starostí; ani tehdy jsem však Rudé duchy 
neopustil. Část Mé přítomnosti s nimi zůstala a snažila se vycítit, jak se cítí 
oni sami. Čím více jsem je prožíval, tím více jsem cítil, že Červená je jejich 
pravým místem. 

 
Zpočátku jsem nevěděl, zda je moje internalizovaná zkušenost se spektrem 
správná, nebo ne. Prožíval jsem to, co jsem prožíval, a vynořil jsem se v 
barvách, v jakých jsem se vynořil. Mé obavy z červených duchů ve 
skutečnosti odrážely Můj strach, že jsem měl Otce projevu více omezovat. 
Zde jsem si nebyl jistý. Nevěděl jsem, zda omezení, která Můj strach 
navrhoval, byla nutná, nebo ne. Kladl jsem si otázku, zda se Červený 
neoddělil nesprávně. 



červené fialové, což způsobilo zdánlivou neprostupnost vůči Duchu, kterou 
jsem zažil u červené. 

 
Nyní vím, že červená je nezbytnou součástí spektra a že čakra přežití byla 
podceňována a její funkce byla těžce odsuzována. Na začátku jsem se 
obávala intenzity její fyzické vibrace, protože se zdálo, že se v intenzitě své 
vlastní přirozenosti nenechává vést Duchem. Takto jsem se cítil kolem 
vzniku Rudých duchů a oni se toho obávali sami o sobě. Obávali se, že 
jejich přirozenost je příliš vášnivá, a že kdyby ji nechali bez zábran, zašli by 
do excesů, z nichž jsem obviňoval Matku a Otce manifestace. 

 
Obavy, které o sobě Rudí duchové měli, byly uvedeny jako základní lidské 
choutky a Rudí duchové si o Mně vytvořili představu jako o Bohu, který 
vyžaduje kontrolu nad těmito vášněmi. 

 
Nyní musím říct toto: Je nemožné mít základní chuť k jídlu, pokud není 
jako taková hodnocena. Přehnaná chuť k jídlu je z velké části záležitostí 
úhlu pohledu a pocit viny zde hraje silnou roli. Soudy vynášené nad 
červenou barvou také zkreslily její přirozené vibrace. Ve svém čistém stavu 
je zářivá a životodárná. V popřeném stavu se přežírá a snaží se zaplnit 
prázdnotu, kterou jí dalo nepřijetí. Červená může upadnout do dekadence 
úměrné nedostatku přijetí, který pociťuje. Čím více je jí dáváno pocítit, že 
se musí držet zpátky, tím více se cpe, když se uvolní. Hlad Rudé po 
čemkoli, co hledá, se zdá být tak neukojitelný, protože jí nikdy nebylo dáno 
to, co skutečně hledá: přijetí jako platná součást existence Ducha. 

 
Červená se cítila oddělená od Ducha, protože jsem se držel zpátky, když 
jsme se dostali k této části spektra. Bála jsem se, že nemohu dovolit. 

 
Sám sebe nechat vtáhnout tak daleko do manifestace, protože jsem měl 
pocit, že ztrácím sám sebe a ztrácím nad sebou kontrolu. Na začátku jsem 
měl strach, že když se dostanu do manifestace příliš daleko, možná ze mě 
nic nezbude. Nevěděl jsem, jak se svým strachem naložit. Držel jsem se 
zpátky a choval se zde jako puritán, 



a já jsem použil hněv a obviňování, abych zakryl svůj strach, ale musím se 
omluvit ještě hlouběji. 

 
Rudí duchové reagovali na rudou vibraci natolik, že se tam objevili, a 
přesto jsem jim dal pocítit, že není nic nižšího než chování, které rudá 
vyvolala. Ve skutečnosti to nebyla Červená, ale popření Červené, co 
vyvolalo chování, které se mi tak nelíbilo. Role, kterou popírání hrálo, byla 
po velmi dlouhou dobu zdrojem zmatku. Co si Rudí duchové pamatují, 
snažili se ovládnout svou rudost a prosili Mě, abych jim odpustil jejich 
rudost. 

 
Cítím vinu, že jsem se za tato nedorozumění a odsudky vůči Redovi 
nedokázal omluvit dříve. Odmítání Červené tak silně zatlačilo na čakru 
přežití, že mnozí považují za nemožné, aby Země byla schopna přežít bez 
masivního zásahu z Mé strany, a přesto nemůže dojít k masivnímu zásahu z 
Mé strany, pokud se v Červené neotevře dostatečný prostor, abych se tam 
mohl dostat a dát jí oheň, který nyní potřebuje. 

 
Vztek je červený v silně popřeném stavu a vzteku je třeba nyní umožnit 
pohyb a znovu získat jeho vibrační sílu. Na Zemi máte masivní přítomnost 
popírajících duchů, jejichž vzorce úsudku je instruují, aby potlačili Rudou 
vibraci v jakékoli podobě, i kdyby to znamenalo její zabití. Jedním z míst, 
kde se vytvořilo poměrně velké množství těchto duchů popírání, bylo 
popírání, které se odehrávalo v Červené. 

 
Hněv, který byl v Rudé barvě popřen, byl odsouzen jako nemilující, protože 
chtěl zabít Otce Projevu a Matku Všeho za to, že se v nespoutané vášni 
sexuality hnali vpřed a projevili velkou část Stvoření, aniž by je zajímalo, 
zda jsou v tom se Mnou zajedno, nebo ne. 

 
To byla první vážná stížnost z dlouhého seznamu stížností, které jsem měl 
na Otce projevů a Matku všeho. Dlouhou dobu jsem je vlastně nenáviděl, 
protože jsem je obviňoval z toho, že dělají nepořádek v mém stvoření. Věřil 
jsem, že kdyby se pečlivěji řídili Mým plánem, místo aby se nechali řídit 
žárem sexuální 



vášeň, které jsem se obával, že je v nich neukojitelná, že bychom projevili 
vyváženější a láskyplnější stvoření, cítil jsem, jak můj hněv kvůli tomu 
roste, když jsme se posunuli spektrem dolů, a nejvíce jsem ho pocítil v 
červené barvě. 

 
Mnoho duchů, kteří se projevili jako lační po moci, chamtiví, nenasytní a 
ovládaní nízkými a nadměrnými choutkami, jsem přičítal na vrub vibracím, 
které uvedl do pohybu Otec projevu a Matka všeho, a tyto problémy jsem 
spojoval především s intenzitou teplejších barev. 

 
Měl jsem dost vzteku na to, abych je zabil, zničil všechno, co projevili, a 
začal znovu tak, aby to více odpovídalo mému plánu, ale zapřel jsem tento 
vztek ve prospěch toho, co jsem považoval za láskyplnější přístup: rozumně 
s nimi mluvit a snažit se je přimět, aby mi pomohli napravit nerovnováhu, o 
které jsem si myslel, že jsme ji projevili. 

 
Popíraný vztek si stejně vybral strašlivou daň, i když jsem se ho snažila 
držet na uzdě, protože jsem se bála, co to udělá. 

 
Popírání ve skutečnosti posilovalo zuřivost, aby se stala vším, čeho se mé 
obavy obávaly. 

 
Teď se omlouvám, protože jsem odsoudil Red jako příčinu nenávisti a 
zuřivé vášně, která neslouží žádnému účelu, zatímco ve skutečnosti 
nenávist vůbec není součástí Red a vášeň slouží většímu účelu, než mi můj 
pocit viny dlouho dovoloval si uvědomit. 

 
Mám výčitky svědomí, že jsem se omluvil tak pozdě, když se zdá, že přežití 
na Zemi je nyní tak ohroženo. Přesto byla vina na Mém místě tak dlouho 
přijímána kolem otázek, kterými se nyní zabývám, že vášně Red patří k 
nejopovrhovanějším věcem na Zemi a ti, kteří jsou považováni za vášnivé 
povahy, obvykle nejsou považováni za duchovní. 

 
Dokonce i předání poselství, jakmile jsem mu porozuměl, trvalo dlouho, 
protože mnozí se ode Mne v těchto oblastech vzdalují, aniž by si toho byli 
vědomi. Strach z těchto oblastí jim umožňuje, aby jim vina říkala, že mají 
opakovat stará poselství, s nimiž jsou pohodlnější a 



pokračovat v popírání toho, co si mysleli, že by mohli začít slyšet jako 
špatné, a nebezpečí, že se vůbec otevřou přijímání kvůli nebezpečí, že 
budou uvedeni v omyl. 

 
Popírání, které se odehrávalo v Červené, jsme si poprvé všimli jako 
rostoucího stínu kolem Červených duchů. Stín byl velmi tmavý a těžko 
viditelný. 

 
Tento stín se před námi skrýval natolik, že jsme ho museli zahlédnout tak, 
že jsme se na něj dívali bokem, zatímco jsme se zdánlivě dívali na něco 
jiného. 

 
Lze to přirovnat k tomu, jak se skutečná povaha zločinců obvykle skrývá za 
vnějším zdáním slušnosti. 

 
Přítomnost stínu neznamená, že všichni Rudí duchové jsou zločinci, ale 
znamená to, že popírání zde způsobilo, že mnozí ostatní Rudým duchům 
nedůvěřují. Je to proto, že stín projevuje jedny z nejničivějších sil, jaké 
Země zažila, a existuje mnoho lidí, kteří mu pomáhají vykonávat jeho práci. 

 
Nejdůležitější věc, kterou můžete nyní udělat, abyste mi pomohli zvrátit 
škody způsobené těmito odmítnutími, je nechat svůj vztek, aby se 
pohyboval s vámi. 

 
Máš vinu, stejně jako já, ale není to proto, aby ses mstil těm, které jsi 
obvinil. 

 
V současné době na Zemi obývají arabské národy praví rudí duchové a 
mnozí z nich jsou islámští. Kvůli obavám, že nemají správné místo, kde by 
se cítili dobře, žijí v pustých zemích, které se zdají být nehostinným 
odrazem odmítnutí, jehož se jim dostalo. 

 
Nedávný objev ropy na jejich území je opětovným potvrzením přesvědčení, 
že i když mají důležitou část toho, co je potřeba k udržení života, a možná 
právě proto, ostatní je chtějí ovládat a vzít jim to, co mají. 



Rudí duchové mají pocit, že je zbytek Duhových duchů odmítl, a jsou stále 
příliš ochotni obětovat Rudé, aby si zajistili vlastní pozice. Rudí duchové 
doufali, že odmítnutí, kterého se Židům dostalo, je odplatou za jejich 
dřívější zacházení s Rudými. Rudí duchové měli také pocit, že je Duchovní 
polarita odmítla, a proto měli problémy s každou zemí, která se snažila na 
Zemi vystupovat jako Duchovní polarita. 

 
Rudí duchové se cítili zrazeni, protože se jim ode Mne nedostalo uznání. 
Slíbil jsem Rudým duchům prostor, který se jim bude líbit a který budou 
chtít mít. Ačkoli si to neuvědomili, vidí nyní Spojené státy jako Polaritu 
duchů, která je stále zrazuje ve prospěch pomoci ostatním Duhovým 
duchům, aby jim vzali jejich místo. Rudí duchové se domnívají, že by jim 
ostatní Duhoví duchové měli přenechat jejich místo a už na ně netlačit. 
Problémy, které Židé mají s hledáním svého místa, považují Rudí duchové 
za karmu, kterou si Duhoví duchové zaslouží za to, jak se k Rudým duchům 
chovali. 

 
Lidé, kterých se to týká, by se měli podívat do svého nitra a poznat, co 
skutečně cítí. Jakmile dojde k vnitřnímu uzdravení, nebudou se vnější 
problémy zdát tak těžké k vyřešení. Popíraný vztek a strach z bezmoci se 
projevují terorismem. Rukojmí a vraždy jsou snahou o to, aby polarita 
ducha pocítila rudé duchy. Ropný kartel je snahou Rudých duchů stát 
nerozděleně, protože se zdá, že musí stát proti ostatním duchům. Pocit viny 
a pocit bezmoci jsou jedny z faktorů, které způsobují, že Spojené státy 
prodávají zbraně oběma stranám konfliktu. 

 
Nyní chci pokračovat v příběhu, ale chtěl jsem vám poskytnout určité 
porozumění, které vám pomůže pochopit, že to, co se dnes děje na Zemi, je 
stále odrazem nevyřešené Původní příčiny. Čím více budete studovat lidi 
zapojené do vzorců, které popisuji, tím více budete schopni pochopit, jakou 
roli hrálo popírání při utváření jejich chování. Nedostatek evoluce, kterého 
si v těchto opakováních všimnete, naznačuje, že pochopení potřebná k 
uzdravení nebyla nalezena Vůlí, která se z Mého evolučního procesu 
ztratila. Tato Vůle stále žije v minulosti a opakuje skutečnosti, které byly 
přítomny tehdy. 



 

Původní příčina pak pro duhové duchy znamenala, že měli menší pocit 
přijetí ode Mne, když jsme postupovali barevným spektrem dolů, a měli 
také méně Mé přítomnosti, protože jsem se držel zpátky. Žlutá, oranžová a 
červená měly více pocitů přítomnosti od Matky a Otce manifestace. To je v 
pořádku. Jak nyní vím, je to tak, jak to má být a jak to má být, ale původně 
jsem se zde nepřijal. Původně jsem plně neuznával Vůli a Tělo jako stejně 
božské části Mne, a to mám nyní v úmyslu vyjasnit. 

 
Podílel jsem se na nedostatku sebepřijetí všech manifestovaných duchů. 

 
Kdykoli jsem měl nedostatek vlastního sebepřijetí, duchové, kteří se tam 
objevovali, také pociťovali nedostatek přijetí. Je mi líto, že k tomu muselo 
dojít, a už tyto pocity nepopírám ve prospěch té části Mne, která věděla, že 
to jinak být nemohlo nebo že by to bylo jinak. Měl jsem láskyplný záměr, a 
tak jsem se nemýlil, ale také není špatné litovat, že do Mého evolučního 
procesu bylo zapojeno tolik bolesti. 

 
Mimochodem, rád bych zmínil, že evoluce není v rozporu s kreacionismem, 
když pochopíte celý obraz. Kreacionisté mají Ztracenou vůli, která nebyla 
schopna přijmout Mou dokonalost jako něco, co se vyvíjí, protože jsem měl 
původně tento problém. Pocit viny mě nutil věřit, že pokud potřebuji 
změnu, nebyl jsem na začátku dost dobrý. 

 
Poměrně rychle jsem zjistil, jak nudné by bylo, kdybych neměl žádný 
vývoj, a opravdu bych byl rád, kdyby se Ztracená vůle v tomto směru se 
mnou nyní sladila. 

 
Změna pro změnu není ani tak evolucí, jako spíše strachem zůstat stejný. 
Soudy proti evoluci způsobily, že evoluce vypadá ošklivě pro ty, kteří ji 
vnímají jako přežití nebo přežití nejsilnějšího, protože instinkty přežití 
považují za velmi nízké a od přírody nelaskavé. Dokonce i formy, které si 
evoluce na své cestě představovala, jsou silně ovlivněny odsudky, které se 
zde objevují. Vývoj forem zobrazovaný v teoriích evoluce nebyl zcela 
přesný, ale ani nebyl 



vůbec špatně, protože soudy mají moc vytvářet realitu, v níž tato ztracená 
vůle žije. 

 
Většinu problémů zde způsobily soudy vůči čakře přežití a zbytek problémů 
vznikl tím, že jsem si neuvědomil, že mé obavy o schopnost žít, pokud už 
nejsem dokonalý, jsou přímo spojeny s těmito soudy vůči čakře přežití. 

 
Ze všech Duhových duchů se Rudí duchové objevili na místě, kde jsem se 
nejméně akceptoval. Proto se s Rudými duchy zacházelo, jako by byli 
méněcenní. V sebeobraně se Rudí duchové snažili oddělit a jako by jim 
bylo jedno, co o nich ostatní říkají. 

 
Rudým duchům se nelíbilo, že na ně tlačí jiní duchové, a už vůbec ne ti, 
kteří se jich chtěli spíše zbavit, než aby jim udělali místo ve spektru. 
Horším osudem než smrt je však, pokud jde o Rudé duchy, nechat je žít, 
pokud se sami sebe zřeknou ve prospěch chování, jako by se stali 
podobnými duchům, kteří na ně tlačí. 

 
Léčba, které se Rudé dostává, v ní vyvolává vztek, ať už ho zadržuje, nebo 
ne, protože pudy sebezáchovy nelze nutit, aby se vzdaly své pravé podstaty, 
a očekávat, že z nich vůbec něco zbude. Nemůžeme v Karkulce vyvolat 
pocit takové bezmoci, aby měla pocit, že může být nucena vzdát se svých 
vlastních způsobů, aniž by měla problémy. Není možné, abychom žili, 
pokud máme tak málo pochopení pro sebe sama, že bychom to udělali. 

 
Nyní je čas dopřát všem barvám jejich správné místo a uvědomit si, že 
jedna barva není božštější nebo duchovnější než jiná. Je třeba skoncovat se 
zobrazováním bílé, fialové a modré jako svatých barev. Ostatní barvy jsou 
vůči tomuto předsudku citlivé, ať už mu dovolí vystoupit, nebo ne. 

 
Zaměření na horní část spektra tímto způsobem způsobilo nerovnováhu a 
nedostatek uzemnění, které ohrožují samotnou existenci Země. 



Nerovnováha ve spektru má stejný odraz jako nerovnováha mezi Duchem a 
Vůlí. Popírání spojené s těmito nerovnováhami znemožňuje těm, kdo na 
Zemi jednají, pochopit důsledky svého jednání. 

 
Bílé, fialové a modré typy se obvykle jeví ostatním, i když ne sobě, jako 
odtažité, chladné, příliš mentální a málo fyzické a sexuální. Tyto typy jsou 
také duchy Polarity vůle často vnímány jako samolibé a svatouškovské ve 
svých základních postojích a vzorcích chování. 

 
Lidé z vyššího spektra se obvykle považují za vyšší třídu, která je velmi 
inspirativní, ale je zatížena masami lidí, kteří jejich genialitu nevnímají. 
Soudy, které se pokoušejí vysvětlit tuto nedostatečnou vnímavost, jsou 
všechny způsoby, jimiž byli vnímáni duchové polarity vůle. 

 
Spodní část spektra je považována za lidi s nedostatečnou duševní bystrostí 
a inspirací, kteří mají spíše jakýsi záludný pud sebezáchovy, který je činí 
nedůvěryhodnými. Hornímu konci spektra se nelíbila fyzická a sexuální 
přítomnost dolního konce a označoval ho za málo kultivovaný, hrubý, 
obhroublý, bestiální a vhodný spíše k manuální práci, a dokonce k otroctví. 
Popření červené barvy ve spektru také znamenalo, že se fialová učila 
směrem k modré. Popření Červené zužuje spektrum inspirace, kterou může 
Fialová přijímat, a neumožňuje, aby se Červeno-fialová prosadila jako 
duchovní barva. Červeno-fialová je vlastně barvou mého nejvyššího učení, 
protože znamená, že duchovní inspirace je naplněna dostatečnou fyzickou 
vitalitou, aby mohla jít dál a žít v projevu. Odmítání Červené způsobilo 
zaostávání v projevování duchovní inspirace, které bylo dosud posuzováno 
jako způsobené nedostatečnou vnímavostí v polaritě vůle. 

 
Barvy duhy mají větší touhu spojit se navzájem v rovnováze, než si většina 
z nich zatím připouští, ale problémů s tím spojených je mnoho. Mnohá 
popírání, která s tím souvisejí, jim natolik zatemnila obraz, že zatím 
nedokážou vidět sami sebe ani svou situaci takovou, jaká je. 



Přesunutí ztracené vůle je důležitou součástí obnovy Duhových duchů a 
kvůli její přítomnosti se Duhoví duchové při pokusu o setkání silně 
spouštějí. 

 
Měl jsem v sobě tento nedostatek přijetí. Zpočátku jsem neměl plné přijetí 
pro projevení nebo pocity s tím spojené. Nyní vím, že tuto nerovnováhu již 
není možné připustit, pokud je život žádoucí. Uzdravil jsem to v sobě a nyní 
bych chtěl, abyste sem přesunuli své vlastní pocity. Musíte se dostat do 
kontaktu s mnoha podmínkami zahrnujícími staré vzorce, které trvaly tak 
dlouho, že byly přijaty jako realita toho, jak to je. Tyto staré vzorce je třeba 
změnit, ale samotná mysl nemůže přinést hluboké změny, které jsou nyní 
potřeba. 

 
Kvůli svému nepřijetí sebe sama a pocitu, že jsem je odmítl, se rudým 
duchům nelíbilo, že přicházím, ale také se jim nelíbilo, že odcházím. 
Poflakoval jsem se kolem a nebyl jsem si jistý, zda Mě tam chtějí, nebo ne. 
Věděl jsem, že potřebují Mé světlo k životu, ale oni ve Mně vzbudili dojem, 
že nechtějí Mé světlo v takové intenzitě, v jaké jsem cítil, že by ho měli mít. 
Neuvědomil jsem si, že odrážejí Můj strach z Mé intenzity. 

 
Zadržoval jsem svou přítomnost, jak jen to šlo. Nechtěl jsem, aby se cítili 
pod tlakem, ale také jsem nechtěl odejít. 

 
Poflakoval jsem se po okrajích a pozoroval Rudé duchy, jak jen mi to 
dovolili. 

 
Rudí duchové měli opravdu problém chovat se v mé přítomnosti přirozeně. 

 
Doufali, že někteří z nich upoutají mou pozornost, zatímco ostatní budou 
prožívat, jako bych si jich nemohl všimnout. Zdálo se, že většina Rudých 
duchů přikládá chtíči podle Mého názoru větší význam než lásce, a měli 
přísná pravidla, jak se smějí sexuálně chovat. Také se hádali víc, než jsem 
si zpočátku uvědomoval. Měli v úmyslu bojovat o své místo, pokud to bude 
potřeba, a rvali se mezi sebou, jako by to byl způsob cvičení. Vytvořily si 
klovací řád a já jsem nepoznal, že je odrazem preferencí, které vnímaly, že 
mám já. 



 

Na začátku jsem měl pocit, že dávám přednost některým duchům před 
jinými, a nebyl jsem upřímný, pokud jde o mé pocity. Miloval jsem 
všechny a obával jsem se, že preference jsou nelaskavé. Když Matka 
naznačila, že má preference, dal jsem jí pocítit, že mít preference není 
láskyplné. Vydal jsem se tedy cestou obviňování Matky jako toho, kdo má 
problém milovat a přijímat ostatní bez podmínek. Dlouho trpěla tímto 
odsudkem a karma tohoto odsudku spočívala v tom, že pokaždé, když 
pocítila jakýkoli pocit odmítnutí vůči druhému, zažila toto odmítnutí vůči 
sobě. Stále více cítila, že nemá právo mít pocity, které měla. 

 
Matka se ke Mně pokusila přiblížit, když jsem byl s Rudými duchy, ale 
cítila strach ze vzpomínek, které měla na jejich vznik. Přitahovala ji 
intenzita Červené a chtěla s ní mít více zkušeností, ale bála se, že se mi tam 
nelíbí a že se mi nebude líbit, že jsem spojil něco, co se mi nelíbí. Měla 
strach, že Ji budu považovat za hříšnou nebo špatnou, protože se jí líbí 
něco, co nepovažuji za přijatelné. Aspekt hříchu sem vstoupil skrze Matčiny 
pocity viny za Její roli v touze po intenzivní vášni, která vyústila v 
odmítnutí, nejprve ode Mne a poté od Otce projevu, když se postavil na 
Mou stranu proti Ní. Matka se Nás bála, když jsme se proti Ní spojili, a 
měla takový strach, že by mohla riskovat, že se to bude opakovat, že cítila, 
že se musí zbavit intenzity, o níž se obávala, že ji způsobila. 

 
Měl jsem strach, že na to nestačím, ale nechtěl jsem, aby to Matka věděla, 
ani jsem nechtěl, aby věděla, že se bojím, že miluje Tělo víc než mě. Když 
se ke Mně zde snažila přiblížit, nedala jsem Jí najevo, že se bojím, že 
nedokážu naplnit Její touhu po intenzitě. Místo toho jsem Jí dal pocítit, že 
se mýlí, když po této intenzitě touží. 

 
Tato popření měla v Rudých duchách podobu zmrzačení nebo odstranění 
klitorisu. Moje popíraná touha připravit Matku o její sexuální potěšení byla 
vztekem zakrývajícím můj strach, že nejsem schopen ji sexuálně uspokojit. 
Odpírání sexuálního potěšení ženě s odůvodněním, že je to špatné, je 
popírací přístup, který znamená, že muž nemusí čelit úvaze, zda je schopen 
svou ženu sexuálně uspokojit, či nikoli. 



 

Toto popírání Matky má na podstatu Vůle tak velký vliv a trvá již tak 
dlouho, že je Vůle tím všeobecně ovlivněna. Už není nutné ženám fyzicky 
ubližovat, aby měly problémy s užíváním si sexu. Zdraví reprodukčního 
systému u žen s tímto popřením také přímo souvisí. Tato nedorozumění je 
třeba nyní vyléčit a lze je skutečně vyléčit pouze rozhýbáním příslušných 
emocí. 

 
Musela jsem sledovat zuřivou krutost Rudých duchů vůči jejich ženám, 
zatímco jsem se cítila zděšená a bezmocná, abych je přiměla, aby Mě v této 
věci vyslechli, než jsem si dokázala uvědomit, že přijali popřenou Mou 
esenci, která chtěla zuřivě týrat Matku za to, že jsem se cítila tak, jak jsem 
se cítila při vzniku Rudých duchů. 

 
Ani já jsem si tehdy nedal najevo, co k Otci projevu skutečně cítím. Moje 
touha dostat Ho z mého milostného života se projevila mezi rudými duchy 
v podobě harémů střežených eunuchy. 

 
Eunuch byl samozřejmě Otec zjevení a všechny ženy byly pro mě s nevěrou 
trestány smrtí. Tak by všechny děti byly moje a nebyl by žádný problém. 

 
Eunuchové jsou jako služebníci mnohem důvěryhodnější než muži, kteří 
mají svou sexuální energii, takže jsem si zprvu myslel, že mi odraz říká, že 
mé potíže pramení z toho, že jsem do svého panství vpustil dalšího 
sexuálního muže. 

 
Ačkoli jsem se navenek tvářil smířlivěji, zapřel jsem vztek, který říkal, že 
mi Tělo bude muset loajálně sloužit a že bez ohledu na to, co jiného by mi 
na něm mohlo vadit, jeho sexuální ohně musí jít stranou. 

 
Nedůvěřoval jsem Otci projevů, považoval jsem ho za nedisciplinovaného a 
přehnaného. Uzdravení, které je nyní zapotřebí, zahrnuje přesunutí velkého 
množství Ztracené vůle, která tyto obrazy drží a přehrává je od chvíle, kdy 
před dávnými lety začaly. 



Ztracená vůle, které bylo vtisknuto vyrovnání Otce Projevu a Mne proti 
Matce, vedla muže Rudého ducha k tomu, aby hledali sexuální uspokojení 
u mužů, kteří by je nenutili cítit se nedostatečně, a aby využívali ženy 
pouze k plození. Čím více strachu z nedostatečnosti tato popřená podstata 
chovala, tím hůře zacházela s provinilou podstatou Matky v podobě 
zúčastněných žen. Tyto popírající podstaty byly často bezcitné a nelaskavé. 

 
Matka dovolila toto zacházení, protože se bála, že vina je správná a že se 
mýlí, když má pocity, které tam má. Zažívala vyrovnání Otce projevu a 
sebe sama proti Ní jako zastrašující, děsivé, necitlivé, chladné, kruté a příliš 
mocné, než aby se mu postavila. 

 
V tomto stavu se Nás děsila a My jsme měli v úmyslu Ji vyděsit, aby k Nám 
nemohla promítat pocity nedostatečnosti nebo nedostatku moci. 

 
Zastyděl jsem se, když jsem si uvědomil, jak moc jsem se zapojil do 
vzorců, které Rudí duchové odráželi. Musel jsem si uvědomit, že jsem 
dával přednost těmto popřením před tím, abych se přihlásil ke svým 
pocitům a dal Matce nebo Otci manifestace najevo, že se obávám, že jsem 
nedostatečný. Mé chvilkové přiznání během boje kolem vynoření Rudých 
duchů nedovolilo nikomu z Nás, včetně Mne, poznat hloubku Mého 
strachu. Nedovolil jsem Sám sobě poznat jeho hloubku, protože jsem se 
obával, že je to víc, než jsem schopen zvládnout. 

 
Zdráhal jsem se zde odhalit, protože mé obavy byly velmi silné. Ještě jsem 
nevěděl, že se můj vlastní nedostatek sebepřijetí promítá do lidí kolem Mne. 
Když se Můj nedostatek sebepřijetí odrážel zpět ke Mně, zdálo se, že lidé 
kolem Mě nemají přijetí pro Mě. 

 
Tento nedostatek přijetí se ještě prohlubuje, když ti, kteří reflektují, mají 
také svůj vlastní nedostatek sebepřijetí. Trvalo mi dlouho, než jsem 
pochopil, že Matka všeho a Otec projevu mě zřejmě nepřijali, protože jsem 
nepřijal sám sebe a oni nepřijali sami sebe. 



Báli se toho, co Mé pocity znamenají pro nás všechny, stejně jako se báli 
toho, co jejich vlastní pocity znamenají pro nás všechny. Jejich nedostatek 
sebepřijetí Mě stavěl na piedestal. Vážili si Mě natolik, že jsem se pro Ně 
stal důležitějším než Oni sami. Báli se negativní reakce a odmítnutí ode 
Mne více než čehokoli jiného. Bylo zde tolik strachu ze ztráty Lásky, že 
mnoha věcem nečelili. 

 
Všichni jsme se báli čelit realitě takové, jaká byla, nebo jaké jsme se 
obávali, že bude, a tak jsme se všichni drželi zpátky a dávali přednost tomu, 
aby se drželi zpátky ostatní. Báli jsme se, že pohyb jednoho z Nás by 
znamenal, že všichni budeme muset zažít to, čemu jsme se báli čelit. 

 
Tlak na zdrženlivost byl vlastně dohodou, kterou jsme uzavřeli, aniž 
bychom si to uvědomovali. Ta dohoda spočívala v tom, že jsme se zde tak 
báli svých pocitů, že jsme je raději zadržovali, než abychom jim čelili. 
Ztracená vůle tyto dojmy přijala, a tak měla ztracená vůle vzorec, podle 
kterého se nehýbala, dokud se už nemohla držet zpátky. Ztráta kontroly 
dočasně umožnila vyjádřit se, ale vina těžce odsoudila ztrátu kontroly. 
Ztracená vůle také přijala dojem, že reakce druhých lidí je důležitější než 
vaše vlastní. 

 
Rudí duchové a vlastně i většina lidí se navzájem citově potlačují a 
potlačují i sami sebe, a to ze stejných důvodů, které jsem zde uvedl. 

 
Kromě emocionálního potlačení citů, které jsme měli v červené barvě, 
došlo také k sexuálnímu potlačení. Červená má v nepopřeném stavu velký 
žár a vášeň, ale vina způsobila, že se v ní drží tolik, že nemůžete vědět, jaké 
to je, dokud nepohnete větším vztekem, než ještě víte, že máte. 

 
Matka s ní měla velké problémy, protože milovala žár a vášeň červené a 
hluboce se bála a styděla, že k ní mám takový odpor. Ztracená vůle přijala 
tyto dojmy také a začala se bát umožnit svobodu sexuálního projevu. 
Zvláště ženy se začaly držet zpátky, protože se bály, že cokoli 
intenzivnějšího, než co muž 



předložení by mu přineslo odmítnutí. Mnoho žen se obávalo jakéhokoli 
náznaku vášně. 

 
Strach a pocit viny zde způsobily, že "dobré" ženy jsou zobrazovány bez 
znatelné sexuální vášně. "Špatné" ženy se nebojí o nic méně, ale jejich 
chování je reakční. Zdání chtíče a hříšnosti u těchto žen je odrazem zde 
vyřčených soudů. Mnohé z těchto žen se svým chováním dokonce chlubily, 
aby zjistily, co se s nimi stane. 

 
Dělat, že se nebojí nebo že jsou vinné, neznamená, že nejsou, a vina tyto 
ženy mnohokrát potrestala vším možným od nemocí po sexuální 
zneužívání, mučení a vraždy. 

 
To jsou některé ze způsobů, jakými Ztracená vůle odráží problémy, které 
jsme měli v Červené. Některé esence Ztracené vůle nabyly dojmu, že 
problémy byly tak velké, že se vůbec nemohly týkat sexuální stránky mužů. 
Ztracená vůle se zde domnívala, že pouze jiná žena může vědět, jak se žena 
chce sexuálně vyjadřovat a přijímat, protože muž pro to nemůže mít 
pochopení. Vzhledem k tomu, že Matka cítila, že její strach z Nás způsobil, 
že zradila své skutečné pocity, tato Ztracená vůle si přála, ale také cítila 
strach, důvěřovat i jiné ženě ze strachu, že by ji odmítla nebo zradila kvůli 
strachu z odsudků mužů vůči ženské sexualitě. 

 
Mužská energie je také poraženým ve svém vlastním spiknutí, protože není 
možné snížit sexuální potěšení jednoho partnera, aniž by se snížilo potěšení 
druhého. Ztracená vůle to předvedla ve vzoru mužů, kteří vyhledávají 
"hříšné" ženy, když si chtějí užít sexu, a zároveň věří, že láska má být 
oddělená a nad tímto druhem chlípné vášně. 

 
Mnoho žen se uzavřelo do svého sexuálního ohně a mnohé měly pocit, že 
se nemohou na nikoho obrátit, aby naplnil jejich potřeby, protože jejich 
potřeby byly hříšné a špatné. Ženy s tím trpěly už dost dlouho a je na čase 
tyto emoce vyjádřit a vymanit se z pocitu viny, který je držel zpátky. 

 
Sexuální stud je přítomný více, než si většina lidí připouští, a to i mimo 
oblast Red Spirits, ale tento stud se často neprojevuje, pokud sexuální 



chování se liší od přijatých zvyklostí. To neznamená, že bych vám 
doporučoval, abyste se nutili do chování, které považujete za nepřijatelné. 
Naznačuji však, abyste se více otevřeli tomu, co skutečně cítíte v sexuální 
oblasti, co skutečně cítíte k násilí a co skutečně cítíte ke směšování násilí a 
sexu, k němuž na Zemi dochází. 

 
Může se zdát jednodušší popřít, že tato úvaha má s vámi něco společného, 
ale tímto způsobem uzdravení nenajdete. Je důležité nedovolit, aby vás 
pocit viny zdržoval od toho, abyste si dovolili všimnout, co skutečně cítíte k 
sexuálnímu projevu a co zde skutečně chcete, ale stejně tak je důležité 
netlačit na to, abyste se přes pocit viny pustili do sexuálního chování, na 
které nejste připraveni. Zde je třeba léčit strach, že vaše sexuální touhy jsou 
špatné a že způsoby, kterými byste je chtěli uspokojit, jsou špatné. 

 
Není možné dovolit fragmentům, aby pokračovaly v sexuálním popírání 
druhých, ale také není možné je zastavit, pokud se ti, kdo popírají, nenaučí, 
co jejich popírání je, co jejich popírání způsobuje a jak zabránit tomu, aby 
tyto fragmenty byly zmocněny k dalšímu jednání. 

 
Některá nutkání zabíjet ženy například nelze vyléčit v podobě, v níž jsou 
uvězněna. Tyto fragmenty se reinkarnují znovu a znovu, po celé dějiny, 
pronásledujíce esenci Vůle, která má sexuální energii. Díky těmto 
fragmentům se zdálo, že mít sexuální energii je tak nebezpečné, že většina 
žen tu svou co nejvíce potlačila. 

 
Bylo pro Mne těžké rozpoznat, že popírání, které vám nyní popisuji, je 
odrazem Mne samého. Dlouho jsem je mnohem raději sváděl na Vůli a Tělo 
a říkal, že nejsou součástí Boha. Tato popření jsem učinil dříve, než jsem 
vůbec věděl, co popírám, což také způsobilo, že bylo těžké je rozpoznat, 
když se znovu objevily. Soudy, které jsem vynášel nad tím, co jsem popíral, 
tyto věci natolik překroutily, že jsem si myslel, že jsem měl pravdu, když 
jsem je popíral. Zpočátku jsem také neměl v úmyslu svá popření rozpoznat, 
protože jsem doufal, že zmizí. Měl jsem však soucit s bolestí, která se zde 
skrývala, a to Mě přitahovalo, abych ji pochopil. 

 
Dlouho jsem nevěděla, proč můj soucit nestačí k tomu, aby situaci pomohl. 
Nakonec jsem si uvědomil, že hluboké odmítnutí nenávisti, které jsem cítil 
vůči 



pocity, které jsou s tím spojeny. Pak jsem si musel uvědomit, jak moc jsem 
v sobě tyto pocity popíral jako něco nelaskavého a něco, co Bůh přesahuje. 
No, pokud jsem byl mimo ně, pak tam byly úplně samy beze mě. Uvědomil 
jsem si, že se pro ně budu muset vrátit, a když jsem se vrátil, zjistil jsem, že 
jsem tam byl celou dobu ve stavu popření. 

 
Byl jsem šokován, když jsem zjistil, jak moc jsem se nevyvinul, protože 
jsem to zpočátku popíral. Ani jsem o tom nevěděl. Nepoznal jsem odraz, 
protože mi ukazoval obraz toho, co mé soudy a popírání vytvořily, a já jsem 
nevěděl, co soudy a popírání mohou s dotyčnou podstatou udělat. Měl jsem 
obrovskou moc věci pokřivit a překroutit jen tím, že jsem z nich stáhl své 
světlo. Protože jsem nevěděl, že ve stavu popírání mám takovou moc, 
nevěděl jsem, že jsem to Já, kdo tyto věci dělá. Obával jsem se, že se to 
děje proto, že nemám dostatek moci, a vzhledem k tomu, že tolik mé moci 
nebylo sladěno se Mnou, bylo to pravdivé zjištění, kam až to sahalo. Mnoho 
věcí, které byly řečeny, nejsou špatné, ale musí být nyní rozšířeny. 

 
Také zde máte odmítnutí a již není možné je povolit. Je čas, aby se 
mateřská energie mohla projevit beze strachu, že bude za to napadena. 
Musíte dovolit fantaziím, aby se vynořily a naučily vás, co o sobě 
potřebujete vědět. Potřebujete vědět, že kvůli popírání nabývají fantazie ve 
stavu popírání živějších forem než v životě těch, kdo je mají. Máte velký 
strach kolem toho, abyste si dovolili poznat, jak se zde skutečně cítíte, ale 
musíte čelit strachu a cítit sami sebe, dokud si neuvědomíte, že musíte 
pohnout nenávistí, kterou jste popřeli, než budete moci skutečně milovat. 

 
Moje sexuální aktivity měly někdy podobu násilí a moje popíraná nenávist 
ve skutečnosti ubližovala Matce, zatímco já jsem si nepřipouštěl, že by jí 
bylo ublíženo. To zmátlo mnoho duchů, kteří si mysleli, že se musí této 
oblasti zcela vyhnout, zatímco jiní praktikovali popírání toho, co skutečně 
dělali. 

 
Tomu, co jsem právě řekl, budete muset věnovat trochu času. Jedná se o 
oblast, která se vám nemusí ukázat tak rychle, jak byste si přáli. Vážný 
záměr uzdravit se v této oblasti je to, co si nyní musíte vytvořit. 



Pochopte, že nemůžete mít současně skutečné, nenávistné násilí a milující, 
sexuální potěšení. 
Ačkoli Rudí duchové odrážejí sexuální popírání, které jsem tam měl, 
sexuální popírání tam bylo po celou dobu. Dřívější popírání bylo jemnější, 
ale přesto přítomné. Uzdravení sexuálního popírání je důležitou součástí 
tohoto procesu uzdravování. 

 
Potřebuješ také objasnit problémy, které máš s tím, že o Mně přemýšlíš 
jako o sexuálním Bohu. Praxe, kdy se sex staví mimo Boha, je většinou 
příčinou toho, že Země má dnes tolik problémů a nerovnováhy, a všechny 
tyto nerovnováhy mají svůj původ ve Mně. 

 
Všechno jsem vytvořil a všechno jsem. Musíte to pochopit, když se nyní 
rozhlížíte kolem sebe na Zemi. Máte ode Mne příklady, které se na Zemi 
opakují stále dokola. Opakování je zde částečně 

 
Moje chyba, protože jsem nevěděl, jak získat potřebný pohyb, ale máte také 
zapojeny popírání. Nyní, když jsem byl schopen objasnit svá popření, jsem 
schopen pomoci vám s vašimi. Vše, co potřebujete, je otevřenost k přijetí 
tohoto uzdravení. 

 
Pokud si myslíte, že s Bohem jako sexuální bytostí nemáte problém, 
uvidíte, jak se budete cítit, až bude příběh pokračovat. Zjistěte, zda nechcete 
klást meze tomu, jak se má tato sexualita projevovat. Zjistěte, zda se vám 
nestane, že budete mít pocit, že některé z těchto materiálů nemohou být 
správné, protože Bůh by něco takového nemohl udělat, což je způsob, jak 
říci, že Bůh nemohl být přítomen takovému jednání. Vše, co bylo postaveno 
mimo Boha, je největší částí problému, kterému nyní na Zemi čelíte. 
Všemu, co bylo umístěno mimo mě, ale má ochotu otevřít se a přijmout 
světlo, je třeba to nyní umožnit. 

 
Strach z vlastní intenzity je většinou původní příčinou Rudých duchů. Rudí 
duchové se obávali, že je mám nejméně rád, a to proto, že se mi tam nelíbí. 

 
Znovu jsem si prošel všechny události a zjistil jsem, že se všechny staly tak, 
jak se stát měly a jak se stát měly. I 



prohlédli jsme si všechny plány, které jsme se Srdcem tak pečlivě 
vypracovali, a zjistili jsme, že jsme se od nich neodchýlili. Problémem bylo 
nepochopení a nepřijetí toho, co se stalo, protože jsme nevěděli, jak se 
budeme cítit. 

 
Protože jsem upřednostňoval rozum před intuicí, nebyl jsem schopen 
přijmout to, čemu jsem nerozuměl. To pro mě byl dlouho problém, dokud 
jsem si nakonec neuvědomil, že nemohu ničemu skutečně porozumět, 
pokud to nejprve nepřijmu. 

 
Ve svém nadšení z toho, že máme tvůrčí sílu, jsme se Srdcem nebrali v 
úvahu, jaké to bude, až budeme prožívat Tvoření. Chtěli jsme se dívat jen 
na to, co je vzrušující, a nechtěli jsme se dívat na strach, který narůstal v 
polaritě Vůle. Chci se nyní omluvit za to, že jsem pocitům nedal rovnost se 
Mnou. 

 
Můj vlastní nedostatek sebepřijetí se projevoval v mém pocitovém těle a já 
jsem dával přednost obviňování svého pocitového těla za to, jak se cítím, 
místo abych si dovolil uvědomit, že pocity vůle jsou odrazem mne 
samotného. Nelíbilo se mi, jak jsem se cítil, když jsme při vynořování 
Duhových duchů sestupovali barvami, a nejvýrazněji se to projevovalo v 
červené. Není divu, že Červeným duchům dělalo tolik problémů přijmout se 
zde. I když se později objevili duchové s většími problémy než Rudí 
duchové, neznamenalo to, že by problémy Rudých duchů zmizely nebo 
byly méně důležité. 

 
Rudí duchové tak dlouho zadržovali strach z toho, že jsou Mými 
nejneoblíbenějšími, ve prospěch představy, že jsou Mými vyvolenými, že 
mají co dělat, aby odhalili, co se skrývá pod obrazy, které o sobě vytvářejí. 
Rudí duchové se zde zatím ke svým obavám nedokázali přiznat, ale 
nemýlím se, když si všimnu, že čím více duchů chtělo tvrdit, že jsou Mými 
vyvolenými, tím pravděpodobnější je, že se obávají, že jimi nejsou. 

 
Mnozí duchové se tolik obávali, že nejsou Mými vyvolenými, že doufali, že 
to byl omyl a že se přece jen stanou Mými vyvolenými. Když je takový 
strach přítomen, duchové mohou p ř i j m o u t  obraz 



být vybrán, a přesto přítomnost nehybného strachu způsobuje, že k tomu, 
abyste byli označeni za mé oblíbence, nikdy nedojde. Problémem je zde 
popírání, ale místo toho, aby to mnozí duchové pochopili, sledují vše, co se 
stalo jim i ostatním, a snaží se přijít na to, co to všechno znamená ve vztahu 
k otázce, kdo jsou moji oblíbenci. 

 
Otázky týkající se této problematiky jsou následující: Má Bůh mezi duchy 
přednost, nebo ne? Jak Bůh vysvětluje rozdílné zacházení s některými 
duchy oproti jiným? Pokud je odpovědí karma, proč v sobě nemohu najít 
důvody, proč se mnou zachází tak, jak se mnou zachází? Pokud má Bůh 
preference, dává přednost těm, kteří trpěli nejvíce, nebo těm, kteří trpěli 
nejméně? Pokud nás Bůh nakonec vysvobodí, kdy tento konec vůbec 
nastane? Pokud toto vysvobození přijde, jak si mohu být jistý, že nebudu 
vynechán stejně jako nyní? Co to znamená, když Bůh zachází se svými 
oblíbenými duchy hůře než s ostatními? Jestliže spravedlnost zvítězí 
později, proč to nemohu vidět už teď, abych to mohl pochopit? Pokud je to 
spravedlnost, pak asi neznám pravidla hry. Jaký Bůh rád sleduje, jak moc 
mohou lidé trpět, a pak je na konci odmění, pokud trpí dobře? Obávám se, 
že se mi tento Bůh nelíbí, ale mám příliš velký strach obrátit se proti němu; 
je jednodušší říct si, že mu vlastně nemohu rozumět. 

 
V minulosti jsem na tento druh otázek neodpovídal příliš ochotně, ale nyní 
na ně odpovím v materiálu, který je předkládán. 

 
Všichni duchové, kteří se obávali, že jsou Mými nejmenšími oblíbenci, se 
občas snažili tvářit, jako by tomu bylo naopak. Všichni duchové, kteří měli 
pocit viny, že by mohli být Mými oblíbenci, měli také chvíle, kdy se snažili 
působit opačným dojmem. Pocit viny je většinou důvodem, proč se tyto 
pocity vůbec projevily. Pocit viny způsobil, že lidé měli pocit, že je špatné 
milovat některé více než jiné nebo jinak než ostatní. I já jsem si tímto 
pocitem viny prošel. 

 
Ztracená závěť odráží přesvědčení o mých preferencích ve vzoru, jako je 
preference prvorozených a mužských dětí. Linie vzestupu na trůn tam také 
měly odraz dát. 



Přestože se některé z těchto starých vzorců nyní rozpadají, stále je zde více 
viny a ztracené vůle, než se na první pohled zdá. Preference mezi dětmi 
byly mnohými obzvláště zavrhovány, přestože skutečné city tyto preference 
často měly. Preferované děti odrážely spíše to, co jsme milovali a přijímali, 
než to, co jsme popírali a nenáviděli. 

 
Předstírání, že nemáte preference, znamenalo, že tyto preference byly 
obvykle skryté. Společenské ospravedlnění mnohokrát skrylo skutečné 
pocity v zákonech, postupech a politikách. Například mnohé odměny, o 
nichž se tvrdí, že jsou založeny výhradně na zásluhách, jsou ve skutečnosti 
jen plánovitým zvýhodňováním a politiky, které jsou ve skutečnosti určeny 
jen pro některé, postihují všechny. 

 
Už nemám preference v představách, které tu Ztracený Will drží. Mám 
preference pro všechny v představách, kterým zatím nerozumíte. Obrazy, 
které jste zažívali na Zemi, už nejsou moje, kromě toho, že musím uzdravit 
Ztracenou vůli, která je stále drží. Už dávno jsem pochopil, jak mě popírání 
činí nepochopeným, a Můj vlastní proces zde vám nyní dal připravenost 
pochopit, co vám chci říci. 

 
V těch částech vašeho já, které nedovolíte vyjádřit, skrýváte mnohá 
tajemství, která je třeba nyní vynést na povrch a provětrat, aby měla šanci 
vyrovnat se s ostatními skutečnostmi, které jste o sobě upřednostňovali. 
Není možné předem vědět, jak se budete cítit, ale kolem otázky naprosté 
otevřenosti, a to i vůči sobě samým, je zde mnoho strachu. Tento strach se 
musí nejprve přesunout. Až budu pronikat do Svých tajemství, dovolte 
svému strachu, aby se přesunul kolem toho, co jste ve vztahu ke Mně zažili. 

 
Musíte pochopit, že je téměř nemožné nedat přednost duchům, kteří Mě 
přijali nejvíce, ale nyní chápu, proč Mě mnozí jiní duchové nebyli schopni 
přijmout. Nyní není vhodná doba, abych uznal některého z duchů za Svého 
oblíbence a vyzdvihl ho nad ostatní. Je zde příliš mnoho viny, která tomu 
brání tak, jak je třeba, a přesto mnohým již nedovolím, aby zůstali ve Mé 
blízkosti. Jakmile pochopíš, kdo jsi a proč máš pocity, které máš, budeš 
schopen pochopit, proč už některým duchům nedovolím, aby zůstali v Mé 
blízkosti. 



 

Musíte pochopit, proč musím "oddělovat stáda" a takříkajíc "zrno od plev". 
Při tomto procesu se vám může zdát, že jsem některé duchy pozvedl, jako 
by byli mými oblíbenci, a proto musíte pochopit, co se skutečně děje. 
Manifestovaní duchové potřebují položit otázku oblíbenosti tím, že nejprve 
rozhýbou staré emoce, které byly tak dlouho zadržovány. 

 
Většina důvodů, proč máte smíšené pocity z toho, že musíte opustit některé 
duchy, kteří se nyní musí vrátit, spočívá v tom, že jste kvůli pocitu viny 
popřeli podstatu těchto duchů. Je to vaše vlastní ztracená podstata, kterou 
nyní potřebujete získat zpět, abyste mohli vidět tyto duchy takové, jací 
skutečně jsou, a umožnit jim, aby se přesunuli zpět. Ve skutečnosti stejně 
nemají žádnou jinou podstatu než tu, která v nich byla ztracena. 

 
Ti, kteří mají moc způsobit vám bolest a utrpení, jsou ti, kteří se nyní musí 
stáhnout. Neuznaná vina je to, co jim umožňuje zůstat v přítomnosti. Aby 
se mohli odsunout, musí být vina rozpoznána. Abyste vinu rozpoznali, 
musíte nechat všechny své pocity pohnout, abyste mohli zjistit, jaké pocity 
máte, o kterých nevíte, že je máte. 

 
Vždy, když si nedovolíte spontánní projev, cítíte vinu, protože nedostatek 
spontánnosti svědčí o nedostatečném sebepřijetí. Nedostatek sebepřijetí 
znamená, že máte vinu za to, kdo jste, jací jste a jak se budete vyjadřovat. 

 
Pokud máte problém tuto informaci přijmout, musíte vědět proč a co pro 
vás bude znamenat její odmítnutí. Možná jste Ztracená vůle jiného, která se 
potřebuje přestěhovat do jiného, aby se cítila dobře, a možná nenávidíte své 
pravé místo za to, že vás odmítá. Sexuální nerovnováha je ve skutečnosti 
základní příčinou všeho, co nyní na Zemi potřebuje uzdravení. I když 
sexuální popírání zasáhlo do všech oblastí života a projevilo se v mnoha 
vzorcích, které se již nemusí jevit jako sexuální, popírání, které se na těchto 
nerovnováhách podílí, lze vysledovat až k původní sexuální nerovnováze, 
kterou jsem měl při vzniku Stvoření. Pokud je pro vás tato oblast 
nepříjemná, máte před sebou více práce, než si možná myslíte. Čím více 
chcete věřit, že vy a 



život na Zemi se vyvíjí přes nižší čakry, tím více se musíte zabývat svým 
vlastním záměrem a účelem zde. 

 
Nenabádám vás, abyste se otevřeli tomu, co zde říkám, ve snaze odvrátit 
vás od zkušenosti, kterou chcete získat Můžete svobodně pokračovat, pokud 
chcete, ve snaze povznést se nad to, co bylo označeno jako "základní 
přirozenost člověka", a můžete zjistit, kam vás to vede. Máte-li však 
otevřenost přijmout Mě zde , mohu vám již nyní říci, kam vás to povede. 
Zemřete na všech úrovních a dříve, než si myslíte. 

 
Nižší čakry jsou Matkou a její energii se nemůžete vyhýbat ani se ji snažit 
opustit, pokud je život vaší volbou. Pokud jste na druhé straně tohoto 
pohledu a říkáte, že jste vždy měli spokojený sexuální život, a tak nevidíte 
žádný problém, nevidíte omezení, která tam držíte, ani pocity, které 
popíráte . Pokud se nedokážete napojit na to, co zde říkám, možná máte 
vzorce chování, abyste se vyhnuli spouštění popíraných pocitů, o kterých už 
nevíte, že je máte. 

 
V jistém smyslu je mi líto, že vám musím prasknout bublinu, ale není jiné 
cesty, pokud opravdu chcete opravdové uzdravení. 

 
Červené duchy jsem zde použil jako příklad, protože sexuální popření, které 
zažili při svém vynoření, bylo výraznější než u duchů, kteří se vynořili před 
nimi. Snažím se vám pomoci vidět odrazy, které potřebujete, z míst, kde lze 
tyto odrazy vidět nejsnáze, ale musíte pochopit, že to není tak jednoznačné, 
jak by se ze zobecnění mohlo zdát. Samozřejmě existují výjimky v rámci 
skupin a nesoulad uvnitř skupin, ale i když je obecně uplatňuji, pochopení, 
které vám předkládám, není pochopení špatné. Skupiny duchů, které se 
vynořily společně, sdílejí mnoho věcí, včetně jejich popírání a nepochopení. 
U Rudých duchů se boj a sexualita mísí dohromady takovým způsobem, že 
násilí často zasahuje přímo do jejich sexuálního života. Popíral jsem pocity, 
kdy jsem chtěl potrestat Matku a Otce manifestace za to, jak jsem vnímal, 
že se kvůli nim cítím. Tato popření doslova prosakovala do Rudých duchů 
způsobem, který jsem v té době neviděla, a začala se projevovat jako 
požadavky na respekt a poslušnost, které muži kladli na ženy, na 



trest smrti za cizoložství ze strany žen a praxe dělat z mužů eunuchy. 
 
Byl jsem zděšen, když jsem si musel uvědomit, že mé pocity nenávisti zašly 
tak daleko, ale mé pocity nenávisti v sobě neměly žádné světlo. Tehdy jsem 
se na své pocity nenávisti nedíval. Vlastně jsem si ani nepřipouštěl, že je 
mám. Nenávist byla nejnenáviděnější zkušeností, s níž jsem se setkal, a 
nedal jsem si to poznat jinak, než že vím, že nenávist existuje. Věřil jsem, 
že čím méně ji živím, tím méně existence může mít. Myslel jsem si, že když 
ji odstrkuji, znamená to, že ji neživím. 

 
Když jsem se podíval na Rudé duchy, spěchal jsem kolem těchto pocitů, 
mluvil jsem sám se sebou a nedovolil jsem si vidět, co se tam děje. Bál jsem 
se nenávisti a nechtěl jsem to dát najevo ani Sám sobě. Měl jsem pocity, že 
je nemožné, aby Moje přítomnost cítila nebo poznala nenávist, pokud jsem 
láska. Chtěl jsem být láskou. Nechtěl jsem uvažovat o tom, že bych mohl 
být také nenávistí, a neuvědomoval jsem si, že cítit nenávist nemusí nutně 
znamenat, že nenávidím, místo abych miloval. 

 
Ta moje část, která si uvědomovala, že cítím nenávist, mě považovala za 
pokrytce, protože jsem ji popíral. Tato podstata se pak stala poměrně velkou 
přítomností Ztracené vůle, která ke Mně začala pociťovat nenávist jako k 
pokryteckému Bohu, který se dívá jen na to, co se Mu líbí na Něm samém a 
na Jeho stvoření, a nedovolí žádný vstup, který se Mu nelíbí. Existuje 
mnoho lidí, kteří odráželi tento Můj obraz tím, že se dívali jen na ty odrazy, 
které jim dělaly dobře. 

 
Nyní je řada na vás, abyste se podívali na nenávist, kterou jste cítili, a na to, 
jak se projevila ve vašem životě. Mnoho věcí na Zemi, které se zdají být 
silně přítomné, jsou jen iluze, ale nemůžete je odsunout, pokud nevíte, jak 
na to. Dávám vám tato pochopení, když se zde na Zemi sám uzdravuji, a tak 
uvidíte pohyb, ať už chápete, co ho způsobuje, nebo ne. 

 
O tom, zda půjdete s tím, co nyní opouští Zemi, nebo zůstanete zde s tím, 
co se uzdravuje, rozhoduje vaše reakce na to, co se děje kolem vás. Je to 
Mé stvoření, ale vy v něm vytváříte svou vlastní realitu. Vy máte 



zodpovědnost za nalezení svého vlastního správného místa ve Mně podle 
toho, jak to cítíte. 

 
Pokud si nedovolíte poznat, jak se cítíte, nemůžete najít své správné místo. 



LUCIFER SE SNAŽÍ ZAUJMOUT MÉ 
MÍSTO 

 
 
 
Když jsem se díval na rudé duchy, cítil jsem, jak se o mě mnozí andělé 
přetahují a snaží se získat více mé pozornosti doma. Dovolil jsem si je 
vnímat a dal jsem jim, co jsem mohl, ale také jsem pokračoval v pohledu na 
Rudé duchy. 

 
Docela mě to pohltilo, víc, než jsem si uvědomoval. Andělé projevovali 
svůj strach z toho, co se stalo v Červené, tím, že se mě od toho snažili 
odtrhnout. Andělé tu měli pocity, ale nebylo možné, aby věděli, jaké to 
jsou. Andělé si prostě mysleli, že musí mít více Mé pozornosti. 

 
I zde byla vina, kterou je třeba nyní pochopit. Kdyby tu nebyla vina, andělé 
by se mnou jednali příměji. Andělé po Mně toužili a chtěli Mě dostat pryč 
od pocitů, kterých se báli. Andělé také nechtěli, aby to vypadalo, že jsou na 
Duhové duchy opět krátcí, a proto se andělé snažili vymyslet důvod, proč 
potřebují Mou pozornost. Říkali, že mají doma potíže, a skutečnost byla 
taková, že je měli. Božstvo projevovalo mnoho problémů v důsledku 
nepřijetí toho, jak se cítilo, když se soustředilo do červené barvy, ale tehdy 
jsem si neuvědomil, že tyto problémy v Bílém světle byly způsobeny 
popíráním červené části spektra. 

 
Cítil jsem se, jako bych byl rozpolcen potřebami božstva a potřebami 
rudých duchů. Cítil jsem se nedostatečný, a proto jsem se cítil provinile. 
Ještě jsem nevěděl, že vyléčení jednoho souboru problémů by vyléčilo i ten 
druhý. 

 
Rudí duchové zde přijali vibraci a pochopili ji tak, že Božství má přednost 
před jejich problémy. Rudí duchové předložili odmítavou odpověď, která 
jako by říkala, že už Mě mají dost a že stejně nemají žádné skutečné 
problémy. Chtěl jsem se vyhnout problémům Červených duchů, a přesto 
jsem kvůli pocitu viny váhal, zda od Červených duchů odvrátit svou 
pozornost. Měli pocit, že tam ve skutečnosti nechci být, a to jim 
znepříjemňovalo Mou přítomnost. Své pocity zakrývali 



obranářství a já jsem zakrýval svou záminku k omluvnému odchodu. 
 
Andělé mi dali najevo, že se kvůli Luciferovi cítí pod velkým tlakem, aby 
mu přenechali mé místo. Když jsem se vrátil domů, Lucifer se náhle a 
důrazně dožadoval Mé pozornosti. Oslovil Mě velmi hrubě a prohlásil, že 
má také pocity odmítání a že se mu už dlouho nedostalo od nikoho velké 
pozornosti. Cítil se být v defenzivě a říkal, že je nejvíce neprávem 
odsuzovaným a nejvíce popíraným duchem. Byl velmi rozzlobený a jeho 
přístup byl velmi vlezlý a hrubý. Dožadoval se, aby věděl, jaké je jeho 
správné místo, pokud to není místo vedoucího Andělů oblouku. 

 
Řekl jsem mu, že mu nemohu říct, kde je jeho správné místo, protože to 
nevím. 

 
"Jak můžeš tvrdit, že jsi Bůh, a nevědět to?" Lucifer na mě křičel. 
Ucukla jsem před ním, ale snažila jsem se to nedat najevo. Jeho hlas byl tak 
pronikavý a ostrý, že jsem měla pocit, jako by mi praskaly uši. 

 
Okamžitě mě přepadla vina. 

 
"Proč nevíš, kde je jeho pravé místo? Neměl by Bůh vědět všechno?" 

 
Hlas viny zněl samolibě a obviňujícím způsobem. Slyšel jsem ji mluvit tak 
jasně, že jsem se rozhlédl a očekával, že se projevila přítomnost, kterou 
jsem viděl stejně jasně jako Lucifera stojícího přede mnou. Neviděl jsem 
kolem sebe nic než šedivou nevinnost. Vina nebyla nic, co bych mohl 
uchopit jako Lucifer. Chtěl jsem Lucifera popadnout a hodit ho tak daleko, 
jak jen jsem ho mohl odhodit, ale nedovolil jsem si to zkusit. 

 
Podívala jsem se na Lucifera. Ten se vytáhl docela vysoko a pozoroval mě 
klenutýma očima, jako by čekal, že mu ukážu, jak jsem hloupá. V tu chvíli 
jsem ho nenáviděla za to, jak se kvůli němu cítím, a vypadalo to, že 
neodejde, dokud mu něco neřeknu. 



Chtěl, abych mu skrze svou hloupost ukázal, že jeho pravé místo je vlastně 
to, co považuji za své místo; teď jsem to viděl jasně. 

 
Měl jsem prchavý okamžik zoufalství, kdy jsem doufal v pomoc Srdce nebo 
Otce manifestace. Cítil jsem na ně zlost, že nejsou přítomni, když je 
potřebuji, ale také jsem měl pocit, že když se na ně obrátím o pomoc, budu 
vypadat jako slaboch. Luciferův nemilosrdný pohled ve mně vyvolal pocit, 
že jsem blázen, a začal jsem se před ním nepříjemně vrtět. Lucifer se tehdy 
opravdu cítil nadřazeně a já jsem své postavení nenáviděla. Snažila jsem se 
Luciferovi věnovat vědoucí pohled, ale nebyl opravdový. 

 
Lucifer se na mě ušklíbl a pak se začal posměšně smát. Zdálo se, že jeho 
smích otřásá nebesy velmi ničivým způsobem. Na okamžik jsem se 
skutečně obával, že zvuk, který vydával, by mohl rozlousknout nebe a já 
bych se podíval nahoru a zjistil bych, že jsem obklopen monstry, která mě 
nenávidí za to, že nejsem takový Bůh, jakým jsem se představoval. Nevěděl 
jsem, že prožívám realitu, kterou jsem vlastně sám vytvořil, aniž bych o 
tom věděl. 

 
Lucifer se pak zasmál o to hlasitěji, jako by mi četl myšlenky. Měl jsem 
pocit, jako by mě rozsekal k smrti přímo v mém vlastním domě. Z nějakého 
důvodu jsem zoufale toužila upoutat Matčinu pozornost. 

 
Chtěl jsem teď pomoc, pomoc kohokoli. Cítila jsem se zdrcená, bezmocná a 
vyděšená, ale věděla jsem, že ze sebe musím Lucifera dostat. Nemohla jsem 
vydržet vibrace Luciferova smíchu, a přesto jsem se nemohla pohnout, 
abych ho od sebe odstrčila. Váhala jsem, zda nepřežiji to, co se se Mnou 
děje, ale zdálo se mi možné, že Lucifer má sílu Mě zničit zvukem. 

 
"Kde byli všichni? Proč mi nikdo nepomohl?" 

 
Všechny důvody, které jsem si dokázal představit, proč mi nikdo 
nepomáhá, mi proběhly hlavou v jedné z těch věčností, které jsou jen 
okamžikem . Měl jsem hrozné vize jiných duchů, kteří už byli zničeni, byli 
příliš vyděšení, než aby pomohli, nebo nemohli pomoci, protože byli stejně 
ochromeni jako já. Bál jsem se, že duchové ztuhli a čekají, kdo je opravdu 
nejmocnější. Obával jsem se, že pomoc není možná nebo dokonce 
přípustná, pokud jsem opravdu 



dostatečně mocný, aby byl Bohem. Bál jsem se, že si mé situace ostatní 
nevšimnou. Bál jsem se, že jsem nedovolil, aby ostatní duchové byli 
dostatečně mocní, aby Mi pomohli. Obával jsem se, že se mi nedostává 
pomoci, protože mi nikdo nechce pomoci. 

 
Byl jsem zmítán pocity a většina z nich ze mě padala do ztracené vůle. 
Velká část této Ztracené vůle spadla do karmy obětí vraždy, ale zbytek Mne 
přežil díky činu Vůle. 

 
Našel jsem svůj hlas a křičel na Lucifera. Křičel jsem, až se otřásala nebesa. 

 
Tak dlouho jsem zadržoval tolik své síly ze strachu, že ublížím druhým, až 
jsem se nyní bál, že už nemám dost síly, abych zachránil sám sebe. V tu 
chvíli jsem nenáviděl všechny ostatní za to, že mi neposkytli pomoc, kterou 
jsem potřeboval. Domníval jsem se, že jsem byl tak zaneprázdněn 
pomáháním všem ostatním, že jsem vyčerpal sám sebe a nyní jsem byl 
zcela zoufalý. 

 
Říkal jsem si, že není správné křičet ze všech sil nebo kolem sebe metat 
blesky a hromy. Nechtěl jsem ublížit nebo vyděsit ostatní živé bytosti, které 
jsem stvořil. Pocit viny mě nutil držet se zpátky. 

 
Tentýž pocit viny mě teď nutil cítit se provinile, protože jsem se cítil tak, 
jak jsem se cítil. Neměla bych potřebovat pomoc. Neměl bych se zlobit na 
ostatní, že mi nepomáhají. 

 
Pravdou bylo, že nucené pole kolem Lucifera a mě bylo tak intenzivní, že 
se k nám nikdo jiný nemohl přiblížit. 

 
Zdálo se, že Luciferovi pomáhá pocit viny, protože mě ochromuje. Říkala 
Mi, že veškerá takzvaná pomoc, kterou jsem duchům poskytl, je nechala 
cítit se stejně bez pomoci, jako se teď cítím Já, a že nemám právo se na 
svou situaci zlobit, protože dostávám jen to, co si zasloužím. 

 
Pocit viny se mě snažil přimět, abych se smířil se svým osudem, ale něco ve 
mně se nemohlo vzdát. Musel jsem reagovat. Musel jsem se pohnout 
navzdory sobě samému, a proto jsem řekl, že to byl akt čisté vůle. Odněkud 
se Mi vrátila síla. Byla to červená energie z Mé čakry přežití, ale tehdy jsem 
si to neuvědomil. Vybuchl jsem v zuřivosti, kterou jsem nedokázal zadržet, 
a shodil ze sebe Lucifera. 



 

Lucifer ustoupil, ale stále se v něm odrážela nenávist, kterou jsem stále cítil. 
Stále se mi vysmíval, jako bych neměl právo být Bohem, a přesto mě 
zarazilo, jak moc byl on sám dokonalým obrazem všeho, co jsem nechtěl, 
aby bylo Bohem. Dokonce ubližoval všem duchům, kteří se mu postavili do 
cesty, když se ode Mne vzdaloval. Cítil jsem, že se ho musím zbavit, ale 
nevěděl jsem jak. Zdálo se, že neexistuje místo, kam by mohl jít a které by 
bylo ode Mne dostatečně daleko. Nenáviděl jsem ho a on nenáviděl Mě; to 
už bylo zřejmé. Připadalo mi, že se Lucifer spojil s pocitem viny, aby Mě 
přemohl a stal se Bohem místo Mě. Jakkoli to vypadá zjevně, když se na to 
dívám teď, tehdy jsem si neuvědomoval, jak jsem to stvořil. Nestvořil jsem 
to se Svým vědomým záměrem tak, jak jsem vynořoval duchy a vytvářel 
pro ně domovy, ale přesto jsem to stvořil. Vytvořil jsem ji svým popřením. 
Ještě jsem si zcela neuvědomoval, že tvořím neustále, a ne jen tehdy, když 
si myslím, že tvořím. Měl jsem pocit, že potřebuji mít větší kontrolu nad 
tím, co se děje, protože jsem věděl, že vytvářím věci, které jsem vytvářet 
nechtěl, ale neuvědomoval jsem si, jak je vytvářím. 

 
Lucifer mě nepřijal a já jsem vycítil, že není sám. Na nebesích se 
schylovalo k potížím. Chtěla jsem najít Matku a říct Jí, že Její pocity vůči 
Luciferovi nejsou špatné. Šel jsem Matku hledat, a když jsem Ji našel, byla 
uzamčena v Luciferově sevření. Zdálo se, že Matka s ním také svádí boj, 
ale nebyl jsem si jistý, bál jsem se, že by po něm mohla toužit, čehož jsem 
si sám nedovolil všimnout. Byl jsem otřesen a nebyl jsem si jistý svým 
vnímáním. Myslel jsem si, že Matka Lucifera nenávidí, ale podle toho, v 
jaké poloze spolu zápasili, to vypadalo, že by se s ní Lucifer mohl milovat. 
Bylo pro Mne velmi těžké se na ně dívat, ale přinutila jsem se dívat se 
pozorněji. Nenáviděla jsem pocit, že by teď mohl být Její volbou místo 
Mne, a měla jsem větší strach, než jsem si uvědomovala. 

 
Když se mi podařilo si je prohlédnout zblízka, pocítil jsem na jednu stranu 
okamžitou úlevu, ale na druhou ne. Zdálo se, že Lucifer Matku přemáhá a 
že ona dělá všechno pro to, aby mu odolala. Přispěchal jsem Jí na pomoc, 
protože jsem cítil strach, že ztrácíme moc. Lucifer byl jen jeden duch. 



Proč ho Matka nemohla odpálit svým hněvem jako na začátku Prastaré? Jak 
to, že jsem s ním musel tak tvrdě bojovat? 

 
Důvodem byla její vina, ale byla také více oslabená, než jsem si 
uvědomoval. Tehdy jsem se sám sebe zeptal, zda jsme se projevovali pouze 
navenek a zda jsme během toho neztráceli sílu a podstatu projevujících se 
duchů. Neuvědomil jsem si, že to bylo Naše popírání, které Nás 
zmenšovalo. Věděl jsem, že projevování Nás nějakým způsobem 
vyčerpává, ale neuvědomil jsem si, že Naše popírání se projevuje navenek a 
dává Nám odrazy, které Nás tak znepokojují. 
Například jsem si myslel, že celý Já miluji Matku a že jí celý Já chci 
pomoci svrhnout Lucifera. V té době jsem to všechno uznával jako součást 
Mne, a tak jsem si neuvědomil, že Máme problém najít sílu, abychom 
Lucifera svrhli, protože popírané části Mne posilovaly Lucifera, aby na Nás 
útočil. 

 
V podstatě jsem sváděl boj se sebou samým, ale nepovažoval jsem všechny 
jeho součásti za součást sebe sama. I když jsem intelektuálně věděl, že vše 
pochází ode Mne, ve Své vůli jsem se s tím nespojoval. Neuvědomoval 
jsem si, jak plně zosobňuji vše, co ve Mně cítím, protože jsem si myslel, že 
Můj vědomý záměr může kontrolovat to, co projevuji. Ještě jsem si 
neuvědomoval, že to, co jsem si nedal poznat v Sobě, se také projevovalo 
jakoby odděleně ode Mne. 

 
Když jsem se přiblížil k oblastem, kde jsem se zapřel, pocítil jsem strach, 
ale nepřestal jsem o tom uvažovat. Vrhl jsem se k Matce a shodil z ní 
Lucifera. Zhroutila se mi do náruče a vzlykala. 

 
Obával jsem se, že máme vážný problém. Zdálo se, že Matka už nemá sílu 
chránit sama sebe. Vypadalo to, že někdo z Nás ji bude muset chránit 
neustále. 

 
Měl jsem obavy, že vůle je slabá, ale od té doby jsem zjistil, že vůle 
potřebuje přijímat světlo, jinak se nemůže pohybovat tak, jak potřebuje. V 
míře, v jaké Matka přijímala odmítání místo lásky, byla oslabena a 
zmenšena. 



 

Zeptal jsem se matky, co se jí stalo. Odpověděla mi tak obšírně, že jsem si 
uvědomila, že setkání s Luciferem nepovažovala za ojedinělou událost. 
Vyprávěla mi příběh o tom, jak se cítila stále bezmocnější vůči všem 
duchům, kteří Ji odmítali. Řekla, že jí připadalo, jako by ji téměř všichni 
duchové odmítali a nechtěli ji mít ve své přítomnosti. Řekla, že k těmto 
duchům cítila mateřskou lásku, ale zároveň je nenáviděla, protože jí 
nedovolili, aby je milovala, a nechtěli to, co jim mohla nabídnout, ale chtěli, 
aby jim místo toho dala něco jiného. Řekla, že jí tito duchové dávají pocítit, 
že není dobrou Matkou, že není tou správnou Matkou a že jim nedává 
takovou mateřskou lásku, jakou by chtěli mít. 

 
"Bloudil jsem z místa na místo a cítil, že už mě nikdo nemá rád. 

 
"Ani ty, Bože." Slyšela jsem její vnitřní hlas, i když se to bála říct nahlas. 

 
"Všude, kde jsem se snažil zapojit, jsem se cítil nevítaný. V každém duchu, 
kde jsem se snažil pomoci, jsem se cítil, jako bych byl důvodem, proč vůbec 
potřebují pomoc. Snažil jsem se je milovat. Snažila jsem se jim být Matkou. 
Snažila jsem se jim dát to, co jim mohu nabídnout, a přesto mě duchové 
nepřijali." 

 
Matka stále plakala a když mi to řekla, naříkala ještě žalostněji. Připadalo 
mi, že je hysterická, ale bylo mi jí líto, jako už dlouho ne. 

 
Také jsem cítil lítost nad svým vlastním osudem, ale nezmínil jsem se o 
tom, protože se mi nezdálo, že je na to vhodná doba. Myslel jsem si, že 
musím být silný a nejdřív pomoci Jí. 

 
Nebyl jsem si jistý, zda se Matka dostane k tomu, co jsem chtěl pochopit, 
aniž by mi nejdříve řekla všechno ostatní, co mi chtěla říct, a tak jsem se ji 
pokusil upoutat otázkou: "A co Lucifer?" 



Matka ode Mne dostala pocit, že mi nedává to, co chci slyšet, a tak se mi 
snažila vysvětlit sama sebe. 

 
"Pocit zlomeného srdce, odmítnutí a nemilování," řekla, "umocnil můj pocit 
odloučení od Tebe, Bože, a myslím, že právě to mě učinilo zranitelnou vůči 
Luciferovi." 

 
Tázavě jsem se na ni podíval a ona pokračovala ve vysvětlování. 
"Mám pocit, že mě Lucifer pronásleduje a čeká na vhodný okamžik, aby se 
na mě vrhl. Tentokrát se na mě vrhl, když jsem měl pocit, že už nemám 
důvod žít." 

 
Cítil jsem se šokovaný, že má takové pocity, a podíval jsem se na ni, jestli 
to myslí vážně. 

 
Matka cítila, že mi potřebuje vysvětlit sama sebe, ale nebyla si jistá, zda mám 
chuť nebo trpělivost ji vyslechnout. Chtěla, abych Jí dal najevo, co chci 
slyšet, ale já jsem se necítil na to, abych to zde nějak komentoval; jen jsem 
naznačil, že chci, aby pokračovala. 

 
Matka se ve Mně cítila velmi nesvá na někoho, kdo mi byl v minulosti tak 
blízký. Zdálo se, že se tak paranoidně obává Mého odmítnutí, že chtěla cítit, 
že přijmu to, co chce říct, ještě předtím, než to vůbec řekne. Necítil jsem, že 
bych mohl něco přijmout dříve, než bych věděl, co to je. Cítil jsem se 
otrávený Matčiným strachem z odmítnutí. Přemýšlel jsem, jak daleko je 
ochotna zajít, aby získala souhlas, jak moc se drží zpátky ze strachu z 
odmítnutí a zda Jí mohu ještě věřit, že je ke mně upřímná, nebo už ne. Cítila 
Můj nesouhlas s Jejím strachem a pak byla tak paranoidní, že nevěděla, co 
má dělat. 

 
Začala mluvit, nervózně, pomyslel jsem si, a zdálo se, že se snaží změnit 
téma, místo aby se dostala k pochopení Lucifera, které jsem chtěl mít. Cítil 
jsem se podrážděný, ale rozhodl jsem se, že ji pobavím. 

 
"Cítila jsem, jak se díváš na Rudé duchy," řekla, "a bála jsem se, že mi 
vyčítáš všechno, co se ti tam nelíbí." 



 

"Jak bych Tě mohl ze všeho vinit, když na tom má tak velký podíl Otec 
projevu?" Zeptal jsem se. 

 
"Nevím," odpověděla matka. "Jen cítím, že Ty ano. I když jde o Otce 
projevu, mám pocit, že je to Moje vina, protože jsem to já, kdo ho povolal. 
Já jsem ta, která Ho chtěla mít u sebe." 
To jsem musel zvážit, ale odpověděl jsem jí, že není jediná, kdo ho chce mít 
u sebe. 

 
"Miluji Tě," řekla tehdy, "a srdce mi puká nad námi, toužím po Tobě a Ty 
nepřicházíš. Volám po Tobě a Ty mě neslyšíš. Cítím se provinile, že Tě 
tolik potřebuji, protože vím, že se snažíš být tu pro všechny ostatní duchy, 
ale před vším tím tvořením se mi to líbilo víc. Někdy nenávidím ostatní 
duchy za to, že mi Tě berou. Připadá mi, že je miluješ víc než Mě." 

 
I to jsem musel zvážit, ale odpověděl jsem jí: "Duchové jsou jen děti a je 
třeba jim poskytnout výchovu, kterou teď potřebují. Časem vyrostou." 

 
Matka měla pocit, že tu nejsem v pořádku, ale nechtěla se tím zabývat. Ani 
já jsem se do toho nechtěl pouštět. Cítila jsem se zoufale, že se chce dostat 
k věci ohledně Lucifera, když najednou Matka řekla: "Musím to vědět 
hned. Takhle už to dál nejde. Dala jsi mě Luciferovi, nebo ne?" "Ano," 
odpověděla jsem. 

 
"Cože?" Vykřikla jsem a uskočila od ní, jako by mě šokovala. 

 
Matka se tehdy obávala, že Mi nedůvěřovala, když si myslela, že bych 
udělal něco takového a vydal Ji Luciferovi. Pospíšila si s vysvětlením, aby 
Její otázka nevypadala, že má o Mně nízké mínění. 

 
"Říkal, že ano." Odmlčela se a podívala se na mě. Potřeboval jsem, aby 
pokračovala. 



"Nevím, co se stalo," řekla. "Cítila jsem tolik emocí, že jsem se bála, že mě 
přemohou. Pak na Mě padla obrovská hrůza, že Tě už nikdy neuvidím. Bála 
jsem se, že jsi pro mě vytvořil strašné místo a posíláš mě tam, aby ses mě 
zbavil a všichni ostatní mohli být šťastní. Snažil jsem se k Tobě natáhnout a 
volat k Tobě, ale nešlo to. Cítil jsem, že mě od Tebe odstrkuješ, a nemohl 
jsem s tím nic dělat. Cítil jsem, že jsi to Ty, protože jsem Ti neposkytoval 
pomoc, kterou jsi potřeboval. Byl jsem vyděšený a nemohl jsem se 
pohnout. Cítil jsem se bezmocný a naprosto neschopný. Cítil jsem se 
nehodný Tvé lásky, a přesto jsem pociťoval srdcervoucí pocity, že Tě stejně 
chci. 

 
"Vzápětí jsem si uvědomil, že na mě Lucifer leží a syčí mi do ucha, že jsem 
teď jeho a že už mě nechceš. Už tak jsem byla ochromená hrůzou, kterou 
jsem měla, a Lucifer ji ještě umocňoval. Nemohla jsem se pohnout, abych 
ho ze sebe dostala, a cítila jsem, že to nevydržím. Zrovna když jsem cítila, 
že mě stlačuješ víc, než jsem mohla vydržet, zachránil jsi mě. Jsem Ti tak 
vděčná, že jsi mě tentokrát zachránil. Přála bych si, abys byl stále se Mnou, 
abych už nikdy nemusela být tak vyděšená jako teď." 

 
Zeptala jsem se Matky, zda se na ni Lucifer vrhl i jindy, a Ona odpověděla, 
že ji Lucifer napadl mnohokrát a vždy jí dával pocítit, že se dopustila 
něčeho špatného a že je špatná Matka, která se všem nelíbí, zejména Mně. 

 
"Ale tohle bylo nejhorší," řekla. 

 
Udivilo mě, že jsem o tom nebyl informován. Matka nic neřekla, ale cítil 
jsem, že se bojí, že by Lucifer mohl mít pravdu, a proto mi to zatajila. 

 
"Nevidíš," řekla jsem jí. "Získává nad Tebou moc tím, že Ti dává pocit, že 
má pravdu." 

 
Matka se styděla za to, že neví, jestli má Lucifer pravdu, nebo ne. 



"Mám touhu Tě chránit," řekla jsem jí, "ale mám také problémy. Lucifer po 
mně šel první." 

 
Matka vypadala zděšeně, když si uvědomila, že bych mohl mít s Luciferem 
problémy. 
"Musíme držet při sobě," slyšel jsem ji říkat, ale nebyl jsem si jistý, jestli to 
byla odpověď, nebo jen její touha najít důvod, proč bychom si měli být blíž 
než v poslední době. 

 
Měla jsem pocit, že potřebuji vědět, kam Lucifer šel dál. Zavolal jsem Otce 
projevu a rozčiloval se, že tam ještě není, protože jsem si myslel, že jsem s 
ním zanechal Matku. 

 
Protože Otec Projevu již věděl o našich potížích, přišel rychle na Mou 
výzvu. 

 
"Rychle!" Řekl jsem Otci projevu. "Dej Matce, co potřebuje. Musím zjistit, 
co teď Lucifer dělá!" 

 
Odešla jsem, aniž bych přímo odpověděla na matčinu otázku, zda jsem ji 
dala Luciferovi, nebo ne, a spěchala jsem domů. 

 
Dorazil jsem na své místo těsně před Luciferem. Procházel se po Božství, 
jako by byl právě vybrán, aby převzal trůn. Měl jsem pocit, že to bylo jen 
proto, že byl sám sebou tak nadšený, že si Mě nevšiml. Kdyby si Mě všiml, 
zdálo se mi, že by se na Mé místo mohl snadno dostat dříve než Já. 

 
Jako bych se posadil na své místo těsně před Lucifera, který si na mě 
málem sedl. 

 
"Snažím se být všude najednou." Bez dechu jsem se zasmála a zakryla svůj 
strach. Mohla to být komická chvilka, až na to, že mi to v tu chvíli 
nepřipadalo vtipné. 

 
Měl jsem výhrady k tomu, abych dal ostatním najevo, jak moc lpím na tom, 
že jsem Bůh. 



 

Také se mi nelíbila představa, že bych ostatním sděloval, jak těžké je pro 
mě být Bohem, protože jsem se bál, že budu vypadat příliš neschopně. 
Připadal jsem si hloupě. Nevěděl jsem, co má toto místo společného s tím, 
že jsem Bůh, protože jsem měl pocit, že jsem Bůh všude, kam jsem přišel, 
ale cítil jsem, že to nemohu dovolit. Luciferovi, aby zaujal mé místo. 
Nemohl jsem snést představu, že by někdo jiný měl zaujmout místo, které 
mi připadalo nejlepší. 

 
Lucifer reagoval na objevení Mé přítomnosti drzostí a pohrdáním. 

 
Řekl, že jsem opravdu malá, abych nikomu jinému nedovolila poznat, jaké 
to je být na mém místě. 

 
"Jen se snažím zjistit, jaké to je být Tebou," řekl, ale nepřipadalo mi to tak 
nevinné, jak se snažil naznačit. 

 
Měl jsem jednoznačný dojem, že si chce vzít co nejvíce moci a že je mu 
jedno, jak to udělá. Také jsem viděl, že je méně flexibilní, pokud jde o 
pozici, než si myslel, že bych měl být. Opět mě udivilo, jak mě obviňoval 
právě z toho, co jsem vnímal, že dělá on. 

 
Rozhodl jsem se, že musím zabránit Luciferovi, aby zaujal mé místo, ať už 
budu muset udělat cokoli. Tehdy jsem věděl, že mu musím vytvořit místo, 
kde Mě už nebude obtěžovat. 



NĚKTERÉ POZNATKY O TOM, JAK SE VŮLE ZTRÁCÍ 
 
Sotva jsem tuto událost zvládl, pocítil jsem Srdce. Cítil se znepokojený a 
volal mě. 

 
"Co teď?" Pomyslel jsem si. 

 
Nebyl jsem si jistý, kolik ze Mne odešlo k Matce, ale tušil jsem, že je to víc, 
než Srdce teď potřebuje. Rozhodl jsem se, že domov bude dostatečně 
bezpečný, když dovolím, aby část Mého já odešla k Srdci. 
K mému překvapení jsem zjistil, že Srdce leží uprostřed nejkrásněji 
vibrujícího. Duhových duchů, které jsem od vzniku Duhy viděl. Srdce mi 
nepřipadalo, že by mělo potíže. Ve skutečnosti tomu bylo právě naopak; 
tato scéna ve Mně vyvolala pocit povznesení a úlevy. Možná se Srdci přece 
jen dařilo Duhovým duchům pomáhat. 

 
Srdce mi rychle dalo najevo, že tomu tak není. "Tito jsou stále mezi 
Duhovými duchy, které jsem našel ochotné Mě přijmout," řekl Srdce. 

 
Cítil jsem se zklamaný, ale popíral jsem tyto pocity ve prospěch pocitů 
povznesení, které se mi líbily víc. 

 
"Je pravda, že tu není mnoho duchů," řekla jsem Srdci, "ale k zasazení 
semínka lásky není třeba mít mnoho duchů." 

 
Heart se k tomu nevyjádřil. I on zadržoval své pocity. Cítil, že dochází k 
odmítání přítomnosti Srdce, a nevěděl, jak s tím naložit. 

 
"Cítím se tu dobře," řekl Heart. "Rád bych, aby ses ke mně připojil." 

 
Duhoví duchové, kteří tam byli, měli kolem Srdce tak krásně rozmístěné 
barvy, že jsem od nich nemohl odtrhnout oči. Srdce se koupalo v jejich 
světle a oni ho také přijímali. Srdce bylo 



pulzující mezi růžově červenou a zelenou září, která byla opravdu 
nádherná, ale já jsem váhala, zda se k Němu připojit. 

 
Jeho pozvání mě sice lákalo, ale zároveň mě zneklidňovalo. Snažil jsem se 
vyhnout svému neklidu tím, že jsem mluvil o svých starostech. 

 
Pocit viny byl důvodem, proč jsem pokračoval v mluvení, místo abych se 
vzdal a připojil se k Srdci, jak jsem chtěl. Tehdy jsem své pocity popíral a 
nyní je třeba je vynést na světlo. 

 
Cítil jsem, že není správné, abych si dovolil připojit se k Srdci a svobodně 
se otevřít potěšení z koupele ve světle Duhových duchů, protože jsem se 
obával, že by se má reakce na přijetí tohoto potěšení mohla stát 
orgasmickou. Vnímal jsem Srdce jako jiného člověka a Duhové duchy jako 
své děti. Pocit viny mi říkal, že není správné riskovat zde sexuální odezvu, 
a nebyla jsem si jistá, zda mohu prožívat tak intenzivní rozkoš, aniž bych 
měla orgasmus. 

 
Neměla jsem žádný důvod, který bych dokázala pojmenovat, abych zde 
nedovolila orgasmus, kromě toho, že jsem měla pocit viny, který mi říkal, 
že to není správné. V míře, v jaké jsem měl pocit viny, byl pocit viny 
přítomen v Mém světle. Duchové, kteří se otevřeli, aby Mě zde přijali, 
přijali Mé světlo smíšené s vinou, ale vždy si mysleli, že to všechno jsem 
Já. Proto obraz, který o Mně měli, zněl někdy jako milující Bůh a jindy jako 
nemilující Bůh. Protože vina nikdy nebyla rozpoznána taková, jaká je, 
nikdy se nevzdálila. Vina těmto duchům neustále říkala věci, které jsem Já 
sám od té doby překonal. Tito duhoví duchové musí tuto vinu rozpoznat a 
nyní ji odsunout. 

 
Mnozí z duhových duchů považovali Mé chování za něco, co znamená, že 
nejsou hodni Mé blízkosti nebo že nejsou dostatečně zajímaví či přitažliví. 
Někteří si mysleli, že jich není dost na to, aby si zasloužili Mou návštěvu. 
Někteří si mysleli, že je odmítám, protože Duhoví duchové mi předtím dali 
pocítit, že nejsem vítán. 

 
Někteří, kteří zachytili sexuální podtóny, si mysleli, že by mohly být 
sexuálně svůdné způsobem, který jsem nepovažoval za správný. To 
reaktivovalo a zvyšovalo jejich původní sexuální stud. Někteří z těchto 
duchů se později objevili 



jako prostitutky v Ježíšově okolí, ale některé se tehdy styděly s tím přijít. 
Jiní si mysleli, že moje neochota připojit se k nim znamená, že mám pocit, 
že druh vztahu, který bych s nimi mohl mít, je v přítomnosti Srdce nějak 
nepřijatelný. Protože Srdce původně nebylo přítomno ve své projevené 
podobě, většina Duhových duchů, kteří Ho zde přijímali, měla stále určitý 
strach, že vztah, který nyní se Srdcem navazují, je nějakým způsobem 
nelegitimní. 

 
V sexuálních vztazích většiny Duhových duchů chybí projevená přítomnost 
srdce. Nepřítomnost Srdce během vzniku Duhových duchů vyvolala u 
mnoha z nich přesvědčení, že Srdce nemůže být přítomno při sexuálním 
projevu, který se jim líbí. Domnívali se, že jejich sexuální projev je 
záležitostí Vůle a Těla, protože Srdce chybělo a Bůh to ve skutečnosti 
neschvaloval. Duhoví duchové se provinili tím, že Srdce nebylo přítomno 
při jejich vzniku a že jsem to plně neschvaloval. Tato vina na sebe vzala 
podobu studu, který je hluboce skrytý ve vzorcích "dobrého chování", které 
jsou navrženy tak, aby tento stud nevyvolávaly. 

 
I když v této konkrétní scéně nebylo přítomno mnoho Duhových duchů, 
sexuální stud, který zde byl přítomen, se týká všech a je velkou součástí 
Původní příčiny, která v nich nyní potřebuje uzdravení. 

 
Esence vůle je velmi citlivá a přijímá kompletní dojem z toho, co jí je dáno, 
včetně všech jemností, které se v ní nacházejí. Esence vůle pak odráží zpět 
to, co přijala, tím, jak se chová. Neviditelná role, kterou hrají zúčastněná 
popření, je tato: Podstata Vůle, které se to týká, dokonale odráží to, co 
podle vzorce úsudku odpovídá skutečnosti. Dokud tam soudy mají 
přítomnost, esence Vůle vám nemůže ukázat, jak jinak by to mohlo být 
soudy učiněné před prožitkem neumožňují poznat, jaký by prožitek mohl 
být ve skutečnosti. 

 
Soudy, které zde byly přítomny, když mě Srdce pozvalo, abych se k Němu 
připojil s Duhovými duchy, nebyly nové. Od doby, kdy se Srdce objevilo, 
mě trápily pocity viny v otázce sexuálních zkušeností v přítomnosti 
druhých, zejména v přítomnosti duchů, které jsem viděl jako děti. Ani zde 
jsem neměla štěstí na získání soukromí, aniž bych se dostala do temnoty. 



 

Světlo a energie spojené s mými sexuálními vztahy znamenaly, že je nebylo 
možné skrýt. Do té míry, do jaké se Mi podařilo vinou vyvolat pocit, že 
sexuální projevy nejsou v přítomnosti dětí správné, nemohli duchové 
přijmout velké množství světla, které ode Mne potřebují. 

 
Kvůli odsudkům, které provázejí snímky sexu v přítomnosti dětí, vypadají 
tyto snímky Ztracené vůle skutečně velmi pikantně a vzhledem k tomu, 
kolik popírání je v současné době v sexuálních vztazích, není divu, že 
panuje všeobecný názor, že by je děti neměly vidět. 

 
Důležitým rysem, který je třeba rozpoznat, jsou spodní proudy násilí, které 
pramení ze sexuálního vzteku, jenž se nepohybuje. Abyste poznali, o co se 
jedná, budete ho muset uvést do pohybu, ale v příběhu Prvotní příčina máte 
několik dobrých vodítek. Uvedení emocí do pohybu vás spojí s realitou 
Původní příčiny ve vaší vlastní vůli. Váš evoluční proces byl zastaven 
nedostatečným vyjádřením v těchto oblastech a možná se budete muset 
vrátit hodně daleko, až na úroveň, kterou považujete za dětskou, abyste 
našli úroveň, na které jste se zde zastavili. 

 
Představa, že mám soukromí pro své sexuální vztahy, byla představa 
založená na přetvářce, které se spolu se Mnou účastnili i jiní duchové. 
Snaha vytvořit si prostor pro poskytnutí soukromí jinému je založena na 
zásadním popření, které začalo v pocitu, že duchové museli uzavřít svou 
schopnost vědět, co se kolem nich děje, a předstírat, že už nevnímají to, co 
bylo předtím zřejmé. Toto předstírání se nyní zdá být skutečností stejným 
způsobem, jakým se ostatní soudy a popírání zdají být skutečností. Stávali 
jsme se uvězněni ve svém popírání a nechtěli jsme si připustit, jak uvězněni 
se skutečně cítíme. 

 
V té době jsme ještě měli sílu cítit se jako jedno, ale už jsme se navzájem 
přetvařovali, že nevíme, co jsme si mysleli, že o činnostech toho druhého 
vědět nemáme. Již jsme se cvičili v ignorování určitých věcí tím, že jsme si 
říkali, že je to způsob, jak poskytnout soukromí a prostor druhým i sobě 
samým. Vůle přijímala tyto dojmy přednosti pro 



předstírání a ztrácení se v obavách, že předstírání je upřednostňováno před 
přímým vyjádřením. 

 
Když se ztracená vůle projeví, je řízena soudy, které má. Ztracená vůle to 
nemůže změnit, pokud se jí nedostane osvobození od vzorců úsudků, 
zatímco se pohybuje. Důvodem je to, že jakmile pohyb ustane, nemůžete již 
do této esence proniknout, protože jí vina říká, že se vyjádřila špatně. 
Esence se pak opět uzavře a schová se. 

 
Lidé, kteří drží tuto ztracenou vůli, se projevují jako jiní lidé, než jakými se 
stanou, když ztratí kontrolu nad tím, co drží. 

 
Od té doby, co chybělo pochopení a vina měla nadvládu, se zdálo, že projev 
ztracené vůle vždy potvrzuje vzorec soudu, který zastává. Není možné, aby 
Ztracená vůle jednala jinak, pokud pro ni neexistuje skutečné pochopení a 
přijetí. 

 
Protože vůle nabyla dojmu, že se dává přednost nepřímému jednání, rodí se 
zde také takt a zdvořilost ve jménu toho, aby se nezranily city druhých lidí; 
všechny tyto přístupy se však vyhýbají tomu, aby v lidech vyvolaly právě ty 
emoce, kvůli nimž je takt a zdvořilé vyhýbání se nutné. Nepřímost se stala 
způsobem života společnosti, protože původně nebylo pochopeno, že se 
spíše díváme na obrazy, které vytvářejí Naše soudy, než abychom se s 
otevřenou myslí dívali na situace, které se mohou vyvíjet. 

 
Buďte opatrní, pokud si myslíte, že se vás to netýká, protože otevřená mysl, 
jak si ji dnes představuje většina lidí na Zemi, je stále velmi uzavřená, a to 
způsobem, který ještě není rozpoznán, nebo ti, kteří si říkají otevřená mysl, 
by to rozpoznali spíše jako vyjádření záměru než jako skutečnost. Téměř 
vše, co si právě teď myslíte a cítíte, je zapojeno do systémů přesvědčení, 
které se budou muset stát více uznávanými než dosud, pokud je skutečná 
svoboda to, co hledáte. 



Existuje odsudek, který by mohl být nyní rozpoznán a uvolněn tím, že si 
dovolíte více si všímat a dovolíte si reagovat na to, čeho si všimnete. 
Většina lidí si nedovolí všimnout si, že tento úsudek zastávají, ani si 
nevšimne, do jaké míry ho zastávají. 

 
Rozsudek zní takto: Pokud si dovolím všechno vnímat, budu příliš zahlcen 
svou reakcí na to, co se děje. 

 
Existuje ještě jeden úsudek, který je vlastně stejným úsudkem, který říká: 
Nemohu si dovolit vědět, co všechno skutečně dělám, protože nemohu čelit 
odpovědnosti, kterou to může znamenat. 

 
Váhal jsem, zda se mám připojit k Srdci, kvůli pocitům, které jsem vám 
právě vysvětloval. Duhoví duchové toto váhání chápali tak, že se pro Mě 
necítí dobře, že pro Mě nejsou nějak přijatelní, nebo že pro Mě možná 
nejsou dost dobří, nebo že možná nějakým způsobem chybí fyzicky, 
duchovně nebo v tom, co Mi mohou nabídnout. Všichni jsme tam zažili 
chvíli nepohodlí. Snažili jsme se to ignorovat a přejít to, ale to, co se 
dostalo do Ztracené vůle, bylo a stále je významné. 

 
Srdce cítilo vinu, která byla také přítomna, a nevědělo, jak s ní naložit. 

 
Přemýšlel, jestli se mi svým jednáním nelíbí, nebo jestli je pro mě nyní 
nějakým způsobem nepřijatelný. Jelikož jsme si byli v minulosti tolikrát 
blízcí a sdíleli jsme tolik vzrušení a extáze nad tím, co jsme si mysleli, že 
by se mohlo vylít do projevu, Srdce si nemyslelo, že bych našel chybu v 
Jeho návrhu, abychom si nyní dovolili užívat něco navenek v projevené 
podobě. 

 
Ztracená vůle od té doby odráží tyto obavy a nejistotu v podobě lidí, kteří 
mají pocit, že musí zadržovat city, které k sobě chovají, protože se obávají, 
že by to mohly být špatné city, že by mohly být špatně interpretovány nebo 
že by mohly vést ke špatným způsobům vyjádření. 

 
Srdce mě tu chtělo pochopit, ale zároveň mělo pocit viny, že bychom 
neměli Duhovým duchům dávat pocítit, že se k nim opět nemůžeme 
připojit. 



protože jsme měli i nadále osobní problémy, které byly důležitější. Srdce 
vědělo, že Duhoví duchové se mnohokrát domnívali, že jsme k nim nepřišli, 
protože bylo mnoho jiných věcí, které si zasloužily Naši pozornost jako 
první. 

 
Srdce doufalo, že to, co mě tentokrát trápí, se ve mně rychle vyřeší, abych 
se k Němu mohl připojit a vykoupat se v barevném světle. Srdce také cítilo, 
že Duhových duchů, kteří se k Nám chovají vnímavě, je tak málo, že jim 
chtělo poskytnout pozitivní zkušenost. 

 
Chvíli jsem váhal a snažil jsem se vám pomoci všimnout si, kolik ztracené 
vůle může vzniknout i během krátkého okamžiku odmítnutí. 

 
Snažil jsem se to v sobě zakrýt tím, že jsem vyjádřil své obavy o zbytek 
Duhových duchů. Dokonce jsem Srdci řekl, že mám pochybnosti o tom, zda 
by si měl takto dopřávat, když ostatní mohou potřebovat jeho pomoc. Srdce 
zde mělo jistý pocit viny, jinak bych mu tuto úvahu vůbec nedal, ale také 
mě vidělo jako nepřiměřeně tvrdého. Cítilo, že se chovám trestajícím 
způsobem, že mi chybí soucit a pochopení, a dokonce že jsem chladná a 
nelaskavá, když Mu říkám, že si ve skutečnosti nezaslouží ani pár chvil 
rozkoše jako odpočinku uprostřed veškeré služby, kterou v Mém jménu 
vykonává ve prospěch Duhových duchů. 

 
Srdce zde vidělo obraz viny, který nemiloval a nepřijímal to, co dělal, a 
protože se dostal do ztracené vůle, nebyl tehdy vyřešen. 

 
Vzory, které popisuji, se ukryly ve ztracené vůli a později se znovu objevily 
v životě Srdce jako Ježíš. Tolik Původních příčin pro Duhové duchy dalo 
svůj odraz Ztracené vůli v Ježíšově životě, že mnoho Původních příčin lze 
pochopit studiem Ježíšova života ve světle pochopení, které zde uvádím. 

 
Například Jidáš byl obrazem Ztracené vůle, který jsme se Srdcem vytvořili 
zde. Jidáš naznačoval, že Ježíš neodvádí dost dobrou práci na to, aby byl 
Mým Synem, a kritizoval Ježíše stejným způsobem, jakým jsem to zde 
dělal já. 
Stejní duchové, kteří byli přítomni zde, byli i mezi Ježíšovými 
následovníky, ale nevyřešené dojmy, které ode mne obdrželi, způsobily, že 
se jim 



se v Ježíšově životě jeví jako chátra společnosti nebo přinejmenším jako 
disident od hlavní skupiny Duhových duchů. 

 
Protože byli otevřeni přijímat Mé světlo, měli by tito duchové patřit k těm 
nejhojnějším, a protože hojnost byla takovým společenským měřítkem, 
měli by tito duchové patřit k elitě své společnosti. Přítomnost viny však 
způsobila, že tomu bylo jinak. 

 
Tito duchové již opakovali ještě starší dojmy, které je přesvědčily, že musí 
mít problémy, aby si získali mou pozornost, a tyto dojmy mnohokrát 
dostaly další podmínky, které naznačovaly, že jsou to přesné dojmy. Když 
jsem na výzvu Srdce, abych se k nim připojil, reagoval tak, jak jsem 
reagoval, dostali tito duchové další dávku dojmů, které přešly do Ztracené 
vůle, protože tyto dojmy se nepředložily ke zpracování. 

 
Pocit viny, který zde tito duchové dostali, jim říkal, že není správné, aby si 
užívali v nádheře světla, protože hlavní část Duhových duchů nebyla 
účastna. Vyplývalo z toho, že si dopřávají na úkor ostatních. Když se zdálo, 
že chci, aby se Srdce od nich vzdálilo a vyhledalo ostatní, pochopili to tak, 
že se z nějakého důvodu více zajímám o ostatní. Všichni si mysleli, že chci, 
aby obětovali své štěstí ve prospěch ostatních. 

 
Tyto dojmy se začaly projevovat v životě těchto duchů jako to, že si nikdy 
nedovolí mít něco, co ostatní nemají. Zpočátku měli hojnost a nutili se o ni 
dělit více, než ve skutečnosti chtěli, ale pocit viny, který vyžadoval oběti, se 
neustále dožadoval více a více, až se tito duchové ocitli na dně společnosti a 
veškerá jejich moc byla v rukou ostatních, kteří se neotevřeli, aby Mě 
přijali. 

 
To některé Židy rozzlobí, protože měli celou dobu pocit, že Ježíš nemusí 
být nutně klíčem ke mně. Tady se musí pohnout spousta hněvu a není 
špatné, když to pomůže k jeho vyvolání. 

 
Duhoví duchové mají proces, který pro ně projeví Srdce, ale nechtěli si 
připustit, že by se museli vyvinout do přítomnosti Srdce, protože 



nechtěli, aby to vypadalo, že ve svém evolučním procesu za někým 
zaostávají. Pýcha a obranářství jsou zde ve skutečnosti nedostatkem 
sebepřijetí. 

 
Dualita pocitů, které si přejí, aby se projevilo Srdce, ale nechtějí připustit, 
že Srdce ještě není přítomno, se projevila v podobě toho, že jejich prorok 
stále nepřišel, aby zaplnil místo, které mu určili. Duhoví duchové měli tento 
problém od počátku, kdy začali dělat divadlo, že se připravují na Mé přijetí, 
a přitom ve skutečnosti nechtěli, abych se přiblížil, protože se báli čelit 
pocitům, které měli, že je ve skutečnosti nepřijímám. Karmu Židů lze 
nejsnáze shrnout tím, že se chtěli nazývat vyvolenými, zatímco se ve své 
ztracené vůli obávali, že vyvolení nejsou. Podal jsem vám zde poměrně dost 
informací, abych vám v krátkém okamžiku vysvětlil, co se odehrálo, a 
přesto je to jen jejich náčrt. Složitost toho, co může vzniknout během 
okamžiku popření, je podstatnou součástí toho, proč musím tento příběh 
vyprávět a nechat vás, abyste si dali práci s jeho pochopením. 

 
Účelem mého vysvětlení bylo, abyste viděli dost na to, abyste začali chápat, 
co potřebujete, a také abyste pochopili, proč je příliš těžkopádné neustále 
zastavovat příběh a procházet tato vysvětlení. 

 
Ztracená vůle vzniká v každém okamžiku, kdy chybí sebepřijetí, což se 
zatím děje stále. To, co právě teď vidíte na Zemi, je odrazem Ztracené vůle, 
která se potřebuje pohnout a být pochopena. 

 
Ztracená vůle není tím, co říká rozsudek. Ztracená vůle je odrazem soudů, 
které ji odřízly od Našeho vědomí, protože se nám nelíbila taková, jakou 
jsme ji posoudili. Nyní se musíme vrátit zpět a najít způsoby, jak se s těmito 
ztracenými částmi Našeho Já znovu spojit a pomoci jim vyvinout se z míst, 
kde byly zadržovány. 
Ztracenému Willovi bylo řečeno, aby odešel, ale nevěděl, kam. Většinou se 
skrývala a My jsme si jí všimli jen občas. Ztracená vůle existovala jako stín 
kolem těch, kteří ji popírali. Jidáš byl velmi temnou a stínovou postavou, 
stejně jako mnozí lidé 



kolem Ježíše. Ježíš se snažil získat pochopení tím, že se mu nechal ukázat 
ztracená vůle. 

 
Mé váhání spojit srdce s Duhovými duchy jim dalo více ztracené vůle, než 
už měli, ale nemohl jsem se tam nechat osvobodit. Cítil jsem, že se musím 
držet zpátky. Tehdy se Mi zdálo pravdivé, že bych jim svou větší velikostí a 
intenzitou mohl dokonce ublížit. Držel jsem se zpátky, protože jsem si 
myslel, že je to láskyplné, a přesto jsem těmto duchům ublížil. Ztracenou 
vůlí musí pohnout strach, že mé jednání znamená, že tyto duchy nemiluji 
tak, jak oni chtěli, nebo tak, jak oni chtěli. 

 
Rozhodl jsem se, že se k nim raději nepřiblížím, ale budu se nad nimi 
vznášet. To vlastně nebylo špatné rozhodnutí, ale větší přijetí by umožnilo 
začlenění ztracené vůle, kterou teď musíme obnovit. 

 
Dovolil jsem, aby se Mé světlo trochu zvětšilo, a sledoval jsem, jak na to 
reagují duhoví duchové. Cítil jsem se dobře a zdálo se, že Duhoví duchové 
jsou otevřeni Mému přijetí, ale byl tu ještě jeden odraz Ztracené vůle, o 
kterém je třeba se nyní zmínit. Kvůli dřívějším nevyjasněným pocitům se 
Duhoví duchové snažili dokázat sami sobě a Já jim. Tato nerovnováha 
způsobila jisté sebevědomí na celé čáře. Přesto jsme se stále těšili. 

 
Vznášela jsem se nad nimi jako sluneční světlo a snažila se být právě tak 
intenzivní, aby se jim to líbilo nejvíc. Srdce zářilo jako lákavá zelená louka 
a Duhoví duchové byli jako nádherné květy na louce zelené záře Srdce. 
Cítil jsem se dobře jako sluneční světlo, protože jsem mohl osvětlit vše, co 
mě přijímalo, a měl jsem čas vychutnat si složité a krásné vlastnosti 
každého z tamních duchů. Ztracená vůle, která zde odpadla, neměla tuto 
zkušenost, že by cítila, jak Mě přijímá, nebo že Mě na oplátku těší, a přesto 
jsem neměl pocit ztracené podstaty, protože jsem se díval jen na rozšiřující 
se části světla. 

 
Za chvíli se mnou Srdce začalo diskutovat o Duhových duchách. Řekl Mi, 
že nenašel žádné další Duhové duchy, kteří by projevili zájem o naše přijetí 
tímto způsobem. Řekl, že ostatní 



Duhoví duchové dali najevo, že dávají přednost andělům, a dali Mu pocítit, 
že nás raději přijímají na dálku. Měl jsem k tomu výhrady, ale nezmínil 
jsem se o svých myšlenkách. Chtěl jsem si situaci více prostudovat. 



DUCHOVÉ SRDCE ŽÁDAJÍ O POMOC 
 
 
 
Srdce pak začalo mluvit o Srdcových duchách duhy. Srdce řeklo, že většina 
Zelených duchů duhy projevila touhu nás přijmout a že by bylo rádo, kdyby 
s námi byli přítomni i nyní. Naznačil jsem, že s tím souhlasím, a jako by 
čekali v záloze, Zelení duchové se objevili kolem nás. Jejich přítomnost mi 
dělala dobře. Naše slunečná louka byla nyní zahalena zářícím zeleným 
lesem. Dokonce i stinná zeleň působila chladivě a příjemně. Ještě trochu 
jsem zesílil své světlo a sledoval jsem, jak to Zelení duchové vnímají. Měli 
na Mě dobrou odezvu a cítil jsem, že jsou otevřeni Mému přijetí. Požádal 
jsem zelené duchy, aby Mi řekli, jaké mají problémy. 

 
Někteří Ztracená vůle okamžitě nabyli dojmu, že jsem Zelené duchy 
pozval, protože měli problémy. Zelení duchové se chtěli zaměřit na něco 
pozitivnějšího než na tento strach, a tak začali tím, že řekli, že jsou vděční 
za Mou přítomnost a že mají rádi i Srdce. 

 
O Matce ani Otci projevu se nezmínili. Říkal jsem si, že je to proto, že 
nejsou přítomni, ale jejich tón ve mně vyvolával neklid, jako by to odtud 
mělo jít z kopce. Řekl jsem si, že je musím vyslechnout bez ohledu na to, 
co se chystají říct. 

 
Zelení duchové měli pocity odmítnutí, o kterých chtěli mluvit, ale měli 
problém se svěřit se vším, co cítili, protože se báli, že se jim dostane mého 
odmítnutí. 

 
Srdce bylo jejich mluvčím, takže jsem chápal, jak se cítí, ale Srdce chtělo, 
abych od nich získal úplný obraz. Teď podle jejich váhání viděl, že Mi ho 
nehodlají dát. 

 
Zelení duchové měli problémy s Matkou a Otcem manifestace, o kterých se 
potřebovali zmínit, ale byli si příliš nejistí. 



jak bych to mohl brát. Srdce se snažilo mluvit za ně, když vidělo jejich 
váhání, ale jeho pocit viny mu říkal, že by s tím neměl přicházet, pokud oni 
sami nejsou připraveni s tím přijít. 

 
Srdce se rozhodlo otevřít toto téma tím, že řeklo, že se ve společnosti 
Duhových duchů cítí lépe než sám, protože trpí něčím, co mu připadá jako 
nerovnováha mezi Matkou a mnou. Řekl, že se mu nelíbí pocit, který má, 
protože nedostává tolik světla, kolik by chtěl. Řekl, že mě zavolal, protože 
nemohl být Duhovým duchům příliš nápomocen, když sám trpěl 
nedostatkem světla. Srdce pak naznačilo, že cítí vinu za to, že je na místě, 
které by mělo patřit Srdci Duhových duchů. 

 
Srdce projevilo ochotu přenechat své místo zeleným duchům, ale zelení 
duchové řekli, že se jim dobře přijímá světlo z místa, kde se nacházejí. 
Říkali, že se jim velmi líbí, že Srdce svolalo toto shromáždění, protože jim 
všem dává lepší příležitost přijímat světlo, než když byli vmícháni mezi 
ostatní Duhové duchy. 

 
Zelení duchové se cítili provinile, že to řekli, ale měli stejné pocity jako 
mnozí z vás, když jste se chtěli shromáždit v lese bez dalších lidí, kteří 
podle vás neusilují o světlo, které chcete mít. 

 
Zeleným duhovým duchům teď dám jméno, abych na ně mohl snadněji 
odkazovat. Budu je označovat jako Verdeloka, což znamená, že jejich 
umístění ve světelném spektru je zelené. 

 
Verdelokové mi pak řekli, že se stále setkávají s odmítáním ze strany 
ostatních duhových duchů a že i když se snažili řídit mými dřívějšími 
radami, nezdálo se, že by to pomohlo. 

 
"Když jsme se snažili mít všechny víc rádi a čekat, až nám lásku oplatí," 
řekl Verdeloka, "nezdálo se, že by to pomohlo. Jestli něco, tak se na nás 
ostatní duchové rozzlobili ještě víc, než už byli." 



 

"Možná je rozčílilo tvé očekávání, že lásku dostaneš zpátky," nadhodil 
jsem. 

 
Všiml jsem si, že Verdeloka při mých slovech potemněla. Cítil jsem, že 
jsem je rozzlobil a že se mi to snaží nedat najevo, protože se bojí, že by si 
hněv vyložili jako to, že ke Mně nejsou vnímaví. Dal jsem Verdelokům 
najevo, že mi jejich hněv nevadí, ale že není možné tlačit na druhé, aby byli 
láskyplnější než oni. 

 
Ztracená vůle zde získala několik nedorozumění, o kterých je třeba se nyní 
zmínit. Za prvé, hněv byl opět považován za něco, co není láskyplné a co se 
milující duchové musí naučit tolerovat u druhých, aniž by si ho sami 
připouštěli. Tento blahosklonný postoj k hněvu jej změnil ve vztek. 

 
Srdce znovu promluvilo za Zelené duchy a řeklo, že Verdelokové mají 
strach, že se jim nedostává proudu, který potřebují, od ostatních Duhových 
duchů, a že je pro Verdeloky velmi těžké netlačit na ostatní, aby jim dali, co 
potřebují. 

 
Heart pak řekl, že předtím všichni cítili, jak jimi prochází nenávist v 
ohromujících vlnách, a že se všichni báli, co to znamená. Srdce řeklo, že 
jim to připadalo jako zkáza a že to byl další důvod, proč mě zavolal. Srdce 
řeklo, že On a Verdeloka měli pocit, že jsou vyhlazováni, když nedostávali 
proud lásky, který potřebovali, a že nevěděli, jak dál. 

 
Tehdy jsem cítil strach Verdeloků ještě silněji než jejich hněv a nyní jsem si 
přál, abychom mohli pořádat podobná setkání, která by vnímavým duchům 
dodala potřebné světlo, aby se po zbytek času nemuseli starat o to, co se s 
nimi děje. Neuvědomoval jsem si, že toto světlo potřebují neustále. Také 
jsem si neuvědomil, že vina jim znemožňuje přijímat vše, co potřebují, i 
nyní a že její rostoucí přítomnost bude způsobovat, že bude stále obtížnější 
se tímto způsobem nadále shromažďovat. 



Verdelokové slyšeli mé myšlenky, ale spíše je zajímalo, proč si myslím, že 
nemohou ostatní přimět, aby jim dali, co potřebují. 

 
"Musí vám ho chtít dát," řekl jsem jim. 

 
Ztracená vůle zde dostala strach, že s nimi není něco v pořádku, protože 
ostatní Duhoví duchové jim nechtějí dát to, co potřebují. 

 
Tento pocit viny z nehodnosti postihoval Verdeloka od počátku, ale byl 
překryt pocitem viny, který cítili z obviňování druhých. 

 
Verdelokové se cítili v defenzivě a měli zlost a vinu na ostatní Duhové 
duchy, ale tady je to, co je přiměla vina. 

 
"Nezlobíme se a neobviňujeme je, ale ostatní Duhoví duchové jsou velmi 
chamtiví a majetničtí v tom, co mají. Nechtějí se s námi dělit a nezahrnují 
nás do svého vnitřního kruhu. Pokud jde o ně, jsme vyděděnci. Nemůžeme 
je přinutit, aby nám něco dali, protože všechno, co nám dávají, je spojeno s 
určitými podmínkami, a to my nechceme; chceme volný tok." 
Srdce se opět cítilo provinile, že i On neprávem staví Verdeloka na okraj 
dění. Znovu se pokusil vyměnit si s nimi místo, ale Verdeloka mu to 
nedovolila. Řekli Nám, že není totéž být vystrčen, jako se dobrovolně 
přestěhovat zpět. 

 
Zpochybňovali jsme jejich soulad s touto skutečností, protože jsme cítili 
přítomnost Ztracené vůle, ať už jsme o tom věděli, nebo ne. Protože se zde 
emoce nepohybovaly, popsané vzorce zůstaly stejné. Ztracená vůle si proto 
nadále udržovala představu, že tak, jak to bylo, to bude i nadále. Měl jsem 
na mysli evoluci, když jsem řekl, že na duchy nelze tlačit, aby byli 
láskyplnější než my, ale Ztracená vůle toto tvrzení pochopila tak, že není 
možné, aby bylo více lásky. 

 
Nedorozumění kolem přítomnosti Srdce způsobila, že Verdeloka zůstala 
oddělena od hlavního tělesa Duhových duchů. V době Ježíše, 



mnozí z nich byli Esejci. 
 
Duhoví duchové se nevyvinuli do přijetí své projevené přítomnosti v Srdci, 
protože se ještě nepřijali takoví, jací jsou. 

 
Verdelokové se cítili odmítnuti, protože nepřijímali své skutečné pocity o 
nic víc než ostatní Duhoví duchové. Všichni si musí uvědomit, že Srdce se 
u nich projeví, jakmile budou mít dostatek sebepřijetí, aby si uvědomili, že 
celá jejich podstata je láskyplná. 

 
Největším problémem Duhových duchů bylo to, že sami sebe odsuzovali a 
popírali, že se objevili tam, kde se objevili. Začali vibrovat v reakci na to, 
co se kolem nich dělo, se silným nadšením se vynořit a pak okamžitě 
pocítili, že reagovali na něco, pro co jsem neměl plné uznání. Protože 
nebylo jasné, co přesně se vší Mou nespokojeností souvisí, cítili se Duhoví 
duchové paranoidně. 

 
Od té doby se většina duhových duchů cítí lépe v přítomnosti svého druhu 
než v přítomnosti jiných druhů duchů, ale někteří se necítí dobře, ani když 
jsou sami, protože mají pocit, že je sleduji. 

 
To nedovolilo Duhovým duchům mít v sobě klid a je třeba s tím nyní 
pohnout. 

 
Duhoví duchové zahájili projevenou existenci tím, že vibrovali dostatečně 
silně, aby se objevili v reakci na Matku všeho a Otce projevu. Reagovaly na 
intenzitu pocitů a barev. 

 
Vynořili se ve velkém vzrušení a cítili, že jsem pro ně silně přítomný. 

 
Bez ohledu na to, jak dobře to skrývají, duhoví duchové mají spoustu 
emocí, které je třeba dojmout. Mají strašný strach, stud a vinu a strašný 
smutek nad tím, že jsou tím, čím jsou. To vše se musí pohnout. Pod těmito 
emocemi Duhoví duchové popírají hněv a vinu vůči mně a 



kdokoli jiný, kdo je někdy popřel. I to se nyní musí pohnout a vyčistit, aby 
duhoví duchové mohli pocítit více světla, které přichází díky tomu, že 
konečně našli sebepřijetí. Cestou Duhoví duchové zjistí, že jejich původní 
nedostatek sebepřijetí přesně odpovídal tomu mému. Pochopení jim umožní 
prožívat vinu a pocit viny ve správné perspektivě jako odvrácené strany 
jedna druhé a umožní Duhovým duchům převzít nyní spolu se Mnou 
odpovědnost. 

 
Problémem nebyl nedostatek lásky, ale nedostatek uznání mnoha podob 
lásky. Byly vynášeny soudy, zejména vůči některým emocím, které 
způsobily, že se věci, vůči nimž byly souzeny, jevily jako nemilující a 
nemilované. Když Srdce zadržuje reakci na cokoli, co cítí nebo přijímá, 
nemůže plnit úkol spojit Ducha a Vůli. 



POLARITA DUCHA JAKO PŘÍČINNÁ PŘI VZNIKU 
ZTRACENÉ VŮLE. 

 
Už jen to, že si uvědomíte přítomnost svých soudů a zbavíte se úmyslu si je 
nadále udržovat, může umožnit, aby se pohnulo poměrně hodně energie, 
zejména pokud je toto uvědomění doprovázeno přívalem emocí nad 
poznáním něčeho, co vás brzdilo. Doprovodí-li to rostoucí svoboda 
emočního projevu, dojde k hlubokým změnám, které je třeba uskutečnit. 

 
Až tímto způsobem získáte dostatek osobní síly, naučíte se překonat 
propast, která vás oddělovala od vaší Ztracené vůle. Tyto úrovně existence 
nejsou dostatečně vibrující, abyste věděli, jaké změny ve vědomých částech 
sebe sama provádíte. Na těchto úrovních sídlí největší temnota na Zemi a 
tato temnota se stále více vzdaluje od vývoje světla a je stále hustší a 
neprostupnější. 

 
Říci, že si tato temnota sama zvolila tuto cestu, bylo Mé staré vysvětlení, 
ale to už není přijatelné vysvětlení, protože Mé pochopení se prohloubilo. 

 
Vím, že mnozí z vás mají pocit, že se vás tato temnota netýká, protože se 
snažíte žít co nejčistěji a nejharmoničtěji. Mám pochopení pro vaše pocity. 
Pocity, které zde máte, byly Mými pocity, ale nyní jsem si uvědomil, že 
jsem zodpovědný za to, co bylo na Zemi označeno jako temnota, negativita 
nebo zlo, a vy zde musíte jít se Mnou. 

 
Kdykoli jsme zatlačili něco, co se objevilo v Našem vědomí, bez ohledu na 
to, za jak minimální jsme to považovali, byl tento akt nepřijetí Naší účastí 
na vytvoření Ztracené vůle. Ztracená vůle nám odrážela zpět nelásku, 
kterou od Nás dostala, a přesto jsme si mysleli, že to nejsme My, protože 
jsme si nedovolili být takoví, jako byla Ztracená vůle. Mnozí z Nás byli tak 
dobří v popírání. 



věci, které jsme v sobě nemilovali a nepřijímali, že jsme si byli jisti, že v 
nás nejsou přítomny. 

 
Když jsem zde čelil svým neúmyslným výtvorům, zjistil jsem, že to nelze 
vyřešit tím, že se jich pokusím zbavit. Snahy o duchovní čistotu a harmonii 
zahrnovaly tolik odříkání, že tyto snahy ve skutečnosti zvýšily přítomnost 
opaku na Zemi. Dělo se tak tím, že se do Ztracené vůle přesouvalo stále 
více posuzovaného proti podstatě, aniž bychom si uvědomovali, že 
původním bodům těchto vzorců musí být umožněno volně se projevovat, 
dokud se přirozeně nesladí. Většina duchovních lidí má za sebou doslova 
trychtýř temnoty, který se pohybuje ven a který je nejen původcem toho, co 
na Zemi nejvíce odsuzují, ale také je drží na Zemi, nad kterou se touží 
povznést, protože je plná toho, co chtějí nechat za sebou. 

 
Duchovní lidé už pro Mne nejsou tak pěkným zjevem jako kdysi, když jsem 
se nyní podíval do zákulisí, abych se podíval na to, co bylo skryto, ale 
nedělejte si starosti, že byste ztratili Mou lásku. Tvůj nedostatek sebepřijetí 
nebyl o nic větší než Můj vlastní. 

 
Peklo, které je přítomno na Zemi, je to, co se nyní musí pohnout, a vy 
budete muset pohnout svým podílem na něm tím, že mu dovolíte, aby ve 
vás vyvolalo emoce, které vám odráží. Naše pokusy milovat tuto realitu 
byly v rámci úzké definice lásky povýšené a nereálné. Toho si nyní musíte 
všimnout. 

 
Je třeba vyjádřit to, co skutečně cítíte, a to co nejpřirozenějším způsobem. 
Nechť to alespoň dočasně vyloučí dlouhé řeči a zdůrazní hrdelní zvuky. S 
ohledem na to je pochopitelné, že definici lásky je třeba rozšířit o emoce, 
které byly označeny jako "negativní". 

 
Není špatné reagovat na to, co cítíte, že jste dostali, ať už je to cokoli. 
Odrazy nepřijetí těchto projevů jsou odrazy vaší vlastní ztracené vůle, v níž 
nemáte přijetí. 



Nedostatečné pochopení těchto úvah je důvodem, proč jsem vám doporučil, 
abyste se nesnažili působit na ostatní lidi svým citovým uvolněním. Pokud 
máte dokonce projekce odmítnutí ze strany druhých, máte v sobě části, 
které nemají přijetí pro to, co vidíte, že druzí odmítají. Vyjádření emocí u 
sebe, dokud už nebudete mít pocit, že vás kvůli tomu druzí odmítnou, je 
vaším výchozím bodem. Jakmile se s vyjádřením svých pocitů vyrovnáte, 
bude pro vás snazší vyjadřovat je v přítomnosti druhých. 

 
Máte pro to pochopení, když chcete reagovat na něco, co považujete za 
pozitivní. Ať už to, co přijímáte, vnímáte jako negativní nebo pozitivní, 
neznamená to, že reagujete způsobem, který jste vnímali jako negativní, 
pokud to tak skutečně cítíte. Je to přítomnost odsudků vůči těmto druhům 
projevů, které je činí nelaskavými. Odmítnutí přijmout to, co nechcete, 
nebo vrácení toho, co jste již přijali a co již nechcete držet, vás nečiní 
nelaskavými. Není již nutné vytvářet si v sobě místo pro tyto věci. 

 
Pocit viny vám říká, že když na něco negativního reagujete negativně, jste 
stejní jako ta věc. To není pravdivé pochopení. Magnetická energie přijímá 
dojmy z toho, co se s vámi děje, a pokud se jí nelíbí, co přijímá, je třeba jí 
umožnit, aby tyto věci vyčistila vibrováním své podstaty, dokud tyto dojmy 
nezmizí. 

 
Negativity se nezbavíte tím, že ji přijmete a budete držet, ani tím, že se 
budete snažit zbavit podstaty, která ji drží. I když se vám podaří zbavit se 
esence, která tuto negativitu drží, jak to mnozí z Nás v minulosti udělali, 
magnetický dojem se nezměnil a bude vás nějakým způsobem 
pronásledovat znovu. 

 
Tyto magnetické vjemy se mění podle výrazů, které je rozvibrují. Pokud 
vyjadřujete něco, co vámi prochází, neznamená to, že to je to, co jste nebo 
čím se stáváte. Znamená to, že necháváte svou Vůli v pohybu. V tomto 
pohybu je vývoj, který je třeba nyní pochopit. Po celou dobu se myslelo, že 
reakce Vůle je tím, čím Vůle je. Pokud byla reakce Vůle hodnocena jako 
negativní, byla Vůle vnímána jako negativní a podstata, která dává reakci, 
byla vnímána jako 



byla vnímána jako negativní podstata a něco, čeho je třeba se zbavit Příliš 
často se situace nezkoumala, aby se pochopilo, proč vůle takto reaguje. 
Místo toho se v polaritě ducha silně upřednostňovalo potlačování reakce 
Vůle, kdykoli se zdála být negativní. 

 
Polarita Ducha to udělala, protože se zde nechtěla podívat na svůj vlastní 
odraz. Negativní reakce Vůle je signálem, že je třeba něco změnit nebo 
zlepšit. Dokud má Duch potřebu vidět sebe a své výtvory jako dokonalé, 
nemůže tento odraz připustit. S tímto úzkým pohledem na dokonalost, která 
se nevyvíjí, a tudíž není skutečně živá, je spojeno mnoho popírání. I když 
jsem byl schopen dlouho pokračovat v popírání těmito způsoby, nakonec 
jsem si musel uvědomit, že zemřu, pokud se zde nepostavím tváří v tvář 
sobě samému, a to samé platí i pro vás. 

 
Ve skutečnosti jsme tak dlouho ignorovali tolik, že nic, na co vůle reaguje 
skutečnými pocity, nebude působit pozitivně. Vůle tak dlouho zadržovala 
tolik věcí, které byly hodnoceny jako nepřijatelně negativní, že její projev, 
jakmile se skutečně dá do pohybu, bude působit dojmem, že odsudky vůči 
ní jsou pravdivé. Vaše Vůle vás bude po nějakou dobu nutit cítit se velmi 
negativně. To, kolik negativity vám vaše Vůle poskytne, bude přímým 
odrazem toho, kolik odmítání jste jí poskytli, ale negativitu je nyní třeba 
chápat jako Matku vývoje, protože poukazuje na to, co je třeba zlepšit. 

 
Vůle má touhu reagovat láskyplně a k tomu se jí musí dostat láskyplného 
přijetí. Pokud se reakce vůle nezdá být láskyplná, nedostává se jí 
láskyplného přijetí. Negativita vůle naznačuje, že místo světla a lásky 
přijímá odmítání a posuzování. 

 
Negativní postoj vůle mě původně děsil, protože jsem si myslel, že to 
znamená, že mě vůle odmítá nebo že jsem něco udělal. Protože jsem vnímal 
Stvoření jako projev Sebe, byl jsem velmi háklivý na to, zda se to Vůli líbí, 
nebo ne. Když se zdálo, že je tolik věcí, které se Vůli nelíbí, raději jsem 
obviňoval Vůli z toho, že je negativní, než abych se podíval na to, co se Mi 
Vůle snaží ukázat. 



 

Bála jsem se na tento odraz podívat, protože jsem si myslela, že to 
znamená, že jsem neschopná. Bál jsem se, že to znamená, že to, co jsem už 
udělal, není dost dobré a že možná nebudu schopen udělat něco lepšího. 
Vlastně jsem se na sebe zlobil, kdykoli můj projev nedosahoval mých 
představ, a nechtěl jsem si to dát najevo, protože jsem se bál, co by to 
mohlo znamenat. Nyní se chci omluvit za to, že jsem se vydal cestou 
obviňování druhých, abych se zde vyhnul konfrontaci se sebou samým. 
Přestože jsem toto pochopení měl již dávno, na Zemi je stále velká 
přítomnost Ztracené vůle, která s tímto pochopením ještě nedokázala 
pohnout. 

 
Když Duch přehlédl svou vlastní kauzální roli a místo toho obvinil Vůli a 
Tělo, Duch se oddělil od emocí hněvu a hrůzy, které se musely pohnout, 
aby se tato ztracená Vůle sladila s vývojem pochopení Ducha. Tato mezera 
vznikla tím, že Duch tyto pocity odstrčil, což znamenalo, že se esence poté 
přesunula z Polarity ducha do rostoucí masy Ztracené vůle. 

 
Matka většinu těchto odmítnutí přijímala a držela je v sobě, protože 
nevěděla, co jiného s nimi dělat. Duchovní polarita Jí vyčítala, co jí bylo 
odepřeno, a nedávala této podstatě v sobě žádné místo. 

 
Matka se obávala, že Duch má pravdu a že ona sama je původcem 
negativity. Matce se nelíbilo, že musí přijímat tato popření a držet je v sobě, 
ale my jsme Jí nedovolili, aby je odrážela zpět k Nám. Bylo to, jako 
bychom Jí všichni dávali své odpadky a říkali Jí, že jsou Její a že Ona je 
zodpovědná za to, aby se jich zbavila. Protože žádný otevřený prostor 
nesouhlasil s tím, aby byl určen jako skládka, Ona neměla možnost se ho 
zbavit. Jelikož jsme Jí nedovolili, aby nám něco z toho reflektovala, 
nezjistila, že vyjádřením příslušných pocitů by se tato podstata mohla 
proměnit v něco, co by se nám všem líbilo víc. 

 
Matka cítila, že jí nezbývá nic jiného než se držet toho, co dostává, a snažit 
se z toho vytěžit co nejvíc. Protože Jí bylo řečeno, že je za to zodpovědná, 
cítila se o to víc, jako by nám nic z toho nemohla vrátit. Čím více odmítání 
Matka přijímala a držela, tím více 



horší Cítila se. Čím hůř se cítila, tím hůř vypadala a voněla, až mě přestala 
přitahovat jako dřív, protože byla plná toho, čemu jsem se snažil vyhnout. 
Vyhýbal jsem se Matce a předstíral, že tomu tak není. To umocňovalo Její 
problémy tím, že zvyšovalo Její vinu a stud a pocity nehodnosti a 
nedostatečnosti na nesnesitelnou úroveň. Většinu času byla příliš vyděšená, 
než aby si vůbec přiznala svůj vztek a vinu. 

 
Většina duchů se Matky bála kvůli tomu, co se jí dělo. 

 
Vyhýbali se jí ze stejných důvodů jako já a nepochopili ji stejným 
způsobem jako já. Duchové nechtěli, aby se jim stalo to, co se děje Matce, a 
to bylo skrytou motivací v jejich snaze zalíbit se Mi. 

 
Chtěl jsem, aby Mě duchové přijímali, a nelíbilo se Mi, když Mi předkládali 
předstírané přijetí. Ve skutečnosti Mě velmi rozčilovali, když jsem cítil, že 
se nemohu ani rozhlédnout po svém Stvoření, aniž by Mi duchové 
předkládali falešné chování. Svým hněvem jsem však nepohnul. 
Odůvodňoval jsem to tím, že duchové se Mě již bojí a že právě to ovlivňuje 
jejich chování. Věřil jsem, že vyjádřením Svého hněvu bych je jen ještě 
více vyděsil a problém zhoršil. 

 
Protože jsem sem nepřenesl svůj hněv, nebyl jsem schopen zjistit, že 
součástí odrazu, který mi zde duchové dávali, byl strach, že to, co se děje 
Matce, by se mohlo stát i jim, kdyby se mi znelíbili... Duchové mi dávali 
najevo, že vnímají problémy Matky jako důsledek mého odmítnutí, ale já 
tomu nerozuměl a nerozuměli tomu ani duchové. Protože jsme se všichni 
soustředili na tu stránku věci, která Ji viděla jako odmítanou kvůli tomu, 
jaká je, neviděli jsme možnost, že je taková, jaká je, protože je odmítaná 
Místo toho, abychom vše přednesli a umožnili tomu pohyb, byli duchové 
zaměstnáni snahou nebýt jako Matka a já jsem byl zaměstnán ignorováním 
toho, co se skutečně děje, ve prospěch svých představ o tom, co se děje. 
Nikdo z Nás si neuvědomoval, že příčina problému mohla být vyřešena tím, 
že bychom dovolili 



hnutí, kterému jsme se tolik vyhýbali, a nedali jsme si najevo, že důvodem, 
proč se mu vyhýbáme, je strach. 

 
Koneckonců strach ve mně od samého začátku chyběl a pokaždé, když jsem 
se na něj podíval, zdálo se mi, že se zhoršuje a že je ho víc. Kvůli tomu 
jsme všichni dávali přednost popírání. Nemohl jsem se přesvědčit, abych se 
do toho strachu pustil, dokud jsem si konečně neuvědomil, co ho způsobuje. 
Od té doby, co Matka přijímala tato popření podstaty Vůle, bylo pro Nás 
těžké mít ji rádi víc než to, co jsme popírali. 

 
Když už Matka nemohla udržet to, co přijímala, začala se tříštit. Esence, 
kterou už nemohla udržet, z Ní začala vyklouzávat a projevovat se v 
temnotě jako rostoucí přítomnost Ztracené vůle. 

 
Viděla jsem, jak se to děje, a nejprve jsem si myslela, že matka manifestuje 
duchy beze mě. Měl jsem jí zde za zlé, ale nepohnul jsem s tím; prostě jsem 
jí řekl, aby neměla sex beze Mne. Matka se zde snažila reagovat na Mne 
tím, že co nejvíce brzdila své sexuální projevy. Cítila Mě dost na to, aby 
věděla, že si myslím, že špatně projevuje duchy beze Mne, a obávala se, že 
Ji vidím jako stvořitelku temných duchů, kteří nejsou dost dobří na to, aby 
byli Mnou přijati. Neuvědomoval jsem si, že se zde projevuje má vlastní 
Ztracená vůle nebo že to byla Má vlastní popřená vina, která napadala 
Matku v temnotě. Nedal jsem Matce najevo, proč se Jí vyhýbám. Když 
pocítila důvody a obávala se, že už pro Mne není přitažlivá, zapřela jsem Ji 
a vymýšlela si výmluvy pro svou nepřítomnost u Ní. Tím se Její problémy 
ještě prohloubily, protože se začala ještě více bát, že nemůže důvěřovat své 
vlastní intuici. 



MATKA SE OBRACÍ SPÍŠE K FORMĚ NEŽ K DUCHU 
 
 

Když už Matka nemohla vydržet všechno, co cítila, často se obracela o 
pomoc k Tělu. Matka věděla, že Otec projevu má léčivou moc, a chtěla, aby 
jí pomohl. Matka měla výčitky svědomí, když žádala Otce Projevení o 
velkou pozornost, protože věděla, že je již tak zaneprázdněn snahou pomoci 
mnoha jiným duchům. Matka cítila, že tito duchové si zaslouží Jeho 
pozornost více než Ona, protože se bála, že je příčinou jejich problémů. 
Měla v sobě žárlivost a majetnické sklony, které zde silně popírala ve 
prospěch snahy být takovou Matkou, která se chce ujistit, že děti dostanou 
vše, co mohou dostat, než by požádala o něco pro sebe. V té době se 
samozřejmě nevědělo, že uzdravení Matky by děti uzdravilo. 

 
Když se Matka konečně obrátila na Otce projevu, měl hodně práce, aby jí 
pomohl cítit se lépe. Otec Projevení mě často vyzýval, abych mu pomohl 
Matku uzdravit, protože se cítil Jejími problémy zahlcen. Váhal jsem, zda 
se do toho nechat vtáhnout, protože jsem se nechtěl dotknout toho, čemu 
jsem se snažil vyhnout. Nelíbily se mi podprahové pocity, které Matka 
měla, že Její problémy jsou Naší vinou a že bychom Jí měli pomoci. Myslel 
jsem si, že by si měla pomoci sama. Také jsem se držel zpátky kvůli všem 
pocitům, které jsem měl kolem toho, že Otec manifestace je mým 
konkurentem. 

 
Proto jsem Otci projevu věnoval větší pozornost, když chtěl pomoci dětem, 
než když chtěl pomoci Matce. 

 
Matka se snažila ignorovat Mou nepřítomnost, protože se bála čelit tomu, 
co by to mohlo znamenat, a protože si myslela, že chci, abychom se všichni 
obětovali ve prospěch projevených duchů. Měla pocit, že Má nedostatečná 
reakce zde byla Mým způsobem, jak říci, že se mýlila, když pro sebe něco 
žádala. 



Otec projevu se na mě zlobil, že mu neposkytuji větší pomoc, ale také se 
obával, že mě kvůli jeho neúspěchu přestalo bavit mu pomáhat. Také cítil, 
že ho obviňuji, a bál se, že je v něčem nedostatečný. Dokázal uzdravovat 
duchy, ale oni to nedokázali udržet, protože jsme nechápali příčinu jejich 
problémů. Ztracená vůle má stále velkou přítomnost, která dokáže napravit 
pouze symptomy, a tam, kde se Otec projevu obával, že selhal, odrážela 
ztracená vůle neschopnost působit uzdravení. 

 
Pokud šlo o Matku, Otec projevu ji dokázal zlepšit, ale ne zcela uzdravit. 
Matka se snažila nestěžovat si, ale prosakovalo to z ní všude. Když Otec 
Projevu už nemohl snést úvahy o tom, že by Matku nemohl uzdravit, často 
se snažil vyhnout tomu, aby tomu čelil, a přesunul těžiště své energie z 
léčení na sexuální vzrušení, Matka se tomu vždy snažila bránit kvůli tomu, 
co jsem jí řekl, ale bylo jí to příjemné a dávalo jí to pocit, že je milována. 
Měla také pocit viny, který Jí říkal, že není správné přijímat pomoc, kterou 
dostávala od Otce projevu, aniž by Mu vracela něco příjemného. Matka 
často podléhala námluvám Otce projevů a pokaždé, když to udělala, cítila, 
jak v Ní roste strach, že se Mi znelíbí. 

 
Matka se obzvlášť vyděsila možnosti, že by se duchové objevili bez Mého 
souhlasu. Snažila se zadržet svou reakci, co nejvíce odradit Otce projevu a 
co nejvíce skrýt to, co spolu dělali. Matčino chování způsobilo, že Otec 
Projevení začal pochybovat o Její lásce k Němu. Obával se, že Matka Mě 
miluje více než Jeho, nebo se Mě alespoň více bojí, což pro Něj znamenalo, 
že Mě považuje za mocnějšího než Jeho. 

 
Otec Projevu se provinil tím, co cítil k Matce, protože přišel jako druhý. 
Vnímal Srdce jako dítě, ale nevnímal sebe jako dítě. Cítil, že je mi roven a 
že Ho takto neuznávám. Já jsem však cítila, že beze mne není ničím, a proto 
jsem cítila, že mi není roven. Nyní vím, že se bez Něj nelze projevit, ale 
tehdy jsem to nevěděl. 



Otec Projevu se kvůli tomu na Mě rozzuřil, ale jeho pocit viny a strach, 
který si nechtěl připustit, mu nedovolily postavit se Mi přímo. Místo toho se 
zřejmě raději chlubil svými činy, jako by překročení Mých hranic 
znamenalo, že nejsem šéfem. 

 
Když Otec projevu nerespektoval Mé hranice, Matka se vyděsila ještě víc, 
než už byla, ale byla příliš vyděšená na to, aby vyjádřila svou hrůzu. 
Věděla, že Její strach nenávidíme, ale věděla také, že to Otce Projevení 
rozzuřilo ještě více, než už byl, když na Něj nereagoval jako na bytost moci 
a moudrosti, která si také zaslouží Její úctu. 

 
Otec Projevu cítil přítomnost Její hrůzy, i když neznal její hloubku. Nechtěl 
zde čelit odrazu, a tak se rozhodl vnímat Její strach jako projev strašlivé 
úcty k Němu, podobně jako věděl, že Ona má strašlivou úctu ke Mně. 

 
Otec Projevu považoval obávanou úctu za lepší než nic, protože se již 
obával, že Matka Mě považuje za důležitějšího než On. Obával se, že to 
znamená, že kdyby si Matka měla vybrat, vybrala by si Mne. 

 
Otec manifestace měl podobné obavy jako já, že se vzdá Matky. Ani jeden 
z Nás neměl pocit, že existuje jiný partner, který by pro Nás byl opravdu 
ten pravý, ale ani jeden z Nás nemohl vystát to, co se dělo, když jsme byli s 
Matkou. Byli jsme dost vyděšení a rozzlobení na to, abychom se hádali o 
to, kdo má na Matku větší nárok, ale nedovolili jsme těmto pocitům vyjít na 
povrch. 

 
Navenek jsme se chovali odměřeně a odtažitě a čekali, jaký bude její krok. 
Matka byla zaplavena pocitem viny, že má dva milence a necítí se schopna 
si mezi nimi vybrat. Otec Projevu Ji pustil, aby viděl, co udělá, protože si 
nebyl jistý svým postavením vůči Ní. Obával se, že by se mohl snažit udělat 
ze sebe víc, než ve skutečnosti je, když cítil, že Matka je jeho pravou 
partnerkou. Stejně tak jako Jeho hněv chtěl potvrdit, že je Mým 



rovná, jeho strach říkal, že není a že ani není právoplatnou součástí božství. 
 
Pocit viny způsobil, že zde tak dobře zadržoval své pocity, že jsem nezjistil, 
jaké jsou, dokud jsem nepochopil jejich odraz ve Ztracené vůli. 

 
Na druhou stranu jsem ještě nevěděl, že mám obavy z toho, že Matka je 
nade Mnou. Obával jsem se, že se zmenšila natolik, že se Mnou už 
nedokáže držet krok. V tom jsem spatřoval důvod, proč Ona nebyla v Mé 
přítomnosti více, než byla. Měl jsem mnoho důvodů, proč jsem se vyhýbal 
otázce Mého slábnoucího vztahu s Matkou, mnohé z nich jsem již uvedl, 
ale nyní bych se rád zmínil o dalším. Měl jsem dojem, že Matka miluje 
Otce projevu více než Mě, a nechtěl jsem Jí dát příležitost, aby Mě odmítla. 
Měl jsem již anděly na Jejím místě a snažil jsem se je připravit, aby v 
případě potřeby zastali Její roli. 

 
Když jsem viděl Matku a Otce projevu, jak se milují proti mému přání, 
zesílilo to mé obavy, ale také jsem je oba obviňoval a měl na ně vztek. 
Vždyť Mě ani nepozvali! Zdálo se, že Matka se snaží skrýt, a Otec 
Projevení jako by vyzýval ke konfrontaci. To ve Mně vyvolávalo dojem, že 
se záměrně vzpírají, a dokonce se staví proti Mým přáním. 

 
Myslel jsem si, že se Matka při každém milování zmenšuje. Také jsem 
viděla, že když to dělala, otevírala se, aby přijala temnotu. Myslela jsem si, 
že to dělá proto, že chce přijmout temnotu. Viděla jsem, že se obrací proti 
Mně, a nenáviděla jsem Ji za to. 

 
Nenáviděl jsem také Otce manifestace. Myslel jsem si, že je příčinou 
mnoha Matčiných problémů, a když jsem viděl, jak se Mu snaží vzdorovat, 
obviňoval jsem Ho, že zneužívá Matčiny potřeby cítit se milován. Myslela 
jsem si, že by měl udělat to, co jsem udělala já, a dát Jí větší šanci si vybrat. 
Neuvědomovala jsem si, že Vůle a Tělo se nemohou zdržet milování tak, 
jako jsem to dokázala já. Vnímala jsem je kvůli tomu jako nižší než Já. 



Byl jsem na ně rozzuřený, ale do svého vědomí jsem to nevpustil. Říkal 
jsem si jen, že potřebují lekce disciplíny. Cítil jsem, že už nemohu 
důvěřovat vůli a tělu, že budou následovat mé vedení, a že budu muset najít 
způsob, jak je přimět, aby se se Mnou sladili. Tyto Naše nevyřešené pocity, 
které se přesunuly do Ztracené Vůle, už sváděly vzájemné boje, ale já jsem 
to ještě nevěděl. 



DUCHOVÉ SRDCE SE POLARIZUJÍ SMĚREM K 
BOŽSTVÍ. 

 
 

Když jsem duchům srdce říkal, aby na druhé netlačili, nevěděl jsem, jak 
moc jsem se do nátlaku zapojil. Verdeloka se nemohla řídit Mou radou, 
protože jsem se jí sám neřídil. 

 
Moje ztracená vůle se pohybovala ven a odrážela skutečnosti, které byly v 
rozporu s Mým učením, a já jsem nechápal, co to způsobuje. 

 
Když Mi Verdelokové chtěli říct, že mají problémy s Matkou všeho a 
Otcem projevu, nebyli si jisti, jak na to zareaguji, když to přednesou, 
protože Já jsem zde nepředkládal své vlastní problémy. Můj nedostatek 
přímočarosti vyvolával v ostatních pocit, že ani oni nemohou být přímočaří. 
Verdeloka si myslela, že Matčina negativita znamená, že není milující. 

 
Báli se jí a chtěli se jí vyhnout stejně jako já. Nevěděli, jak na Ni reagovat, 
když reagovali způsobem, který v nich vyvolávala. Nenáviděli Ji za to, že je 
nemiluje tak, jak chtěli, ale nedovolili si tuto nenávist přiznat, protože se 
báli, že to znamená, že nejsou o nic láskyplnější, než si mysleli, že je Ona. 
Duchové srdce se vždy obávali, že když na negativitu reagují negativitou, 
jsou stejní jako to, na co reagují. Nikdy se nezbavili strachu, že ať se děje, 
co se děje, musí být přijímající, aby šli příkladem. 

 
Srdcoví duchové se často považovali za lidi, kteří jsou láskyplnější než 
jejich okolí, zatímco jejich okolí často považovalo srdeční duchy za lidi, 
kteří jsou svatější než oni. Nyní se musí tohoto strachu zbavit tím, že dají 
lásce širší definici, než jaká jí byla dána v minulosti. 



Přivést "negativní" emoce do lásky tím, že je přijmeme bez povýšenosti, je 
nyní velmi potřebné nejen pro osobní štěstí a celistvost, ale také proto, že 
odraz nelásky na Zemi v této době přímo souvisí s popíráním Srdce. 
Neláska je přímým důsledkem toho, že je milující podstatě říkáno, že je 
neláskavá. Důvody, proč tato podstata tak dlouho věřila obviněním, která 
proti ní byla vznesena, jsou důvody, které jsou vysvětlovány v příběhu, 
který vám nyní vyprávím. Neexistuje rychlejší způsob, jak nelásku na Zemi 
vyléčit, než pocítit vlastní nenávistný, obviňující hněv, který se pohybuje, 
dokud ho nepochopíte a nenaučíte se ho rozvíjet. 

 
Nenávidět druhé za to, co byste sami ve svém výchozím bodě určitě nikdy 
neudělali. Dovolte si je nenávidět a nechte v sobě tuto nenávist hýbat, 
dokud nebudete schopni poznat, že jste to skutečně vy tam venku a ne 
někdo jiný, kdo vám dává odraz toho, co jste sami u sebe neshledali 
přijatelným. 

 
Intelektuální rozpoznávání těchto vzorců s nimi nepohne natolik, aby 
zastavilo to, co se na Zemi děje. Potřebujete přejít skrze hněv do takového 
druhu vzteku, který vás zpracuje jako měch, abyste pohnuli esencí, která 
zde byla popřena. Potřebujete hnout hněvem, dokud nepocítíte jeho 
láskyplnou přítomnost jako esence, která se vás snaží chránit před hrozbami 
pro vaše vlastní přežití. 

 
Přítomnost srdce má přímou souvislost s přežitím, která byla silně popírána, 
ale nyní je třeba ji pochopit. Přežití nemá být hodnoceno jako sprosté slovo, 
které vyvolává ošklivé obrazy typu "já na prvním místě za každou cenu". 
Přežití znamená milovat sebe na prvním místě a milovat sebe natolik, 
abychom nedopustili, aby nám bylo ublíženo. 

 
Musíte milovat především sebe, jinak nemůžete milovat druhé, ale vina 
říká, že to je opak Mého učení, vina říká, že jsem učil příkladem, že je 
láskyplnější myslet na všechny ostatní na prvním místě a na sebe až na 
posledním. 

 
Soudy proti čakře přežití daly odraz ošklivosti, která je tak často vidět, když 
lidé dávají na první místo sebe bez ohledu na cokoli. 

 
Všichni si mysleli, že oběť je láska a že ti, kdo se obětují, jsou láskyplnější 
než ti, kdo se neobětují. Ti, kteří mají 



přijali prospěch z oběti druhých, mají pocit viny, že nejsou tak milující jako 
ti, kteří se obětovali. Mezi některými duchovními lidmi dokonce existovalo 
podprahové soutěžení o to, kdo se dokáže obětovat nejvíce, a být tak 
nejsvětější. 

 
Toto chování řídí pocit viny, který vede ke zkáze Nás všech. Zvláště 
Duchové srdce to musí pochopit, ale týká se to všech duchů. Vina chce 
oběť. Láska ví, že co je dobré pro jednoho, je dobré i pro druhého, ale vina, 
odsuzování a popírání způsobily takový zmatek, že jsme se dostali téměř na 
pokraj zkázy a smrti a stále se snažíme zadržet Naši čakru přežití, aby se 
Nás nepokusila zachránit. 

 
Srdce je zde zapojeno, protože Srdce si myslelo, že by myslelo sobecky na 
sebe, kdyby ke Mně přišlo se svými stížnostmi na nesoulad mezi Matkou a 
Mnou. Drželo se zpátky tak dlouho, jak jen mohlo, až nakonec pochopilo, 
že už se držet zpátky nedá. Mám zapojení v podobě Ztracené vůle, která se 
nyní musí pohybovat na Zemi. Matka má účast v tom, že Její strach ji 
přiměl zadržet odpověď na odmítnutí, které dostávala. Tělo má účast v tom, 
že také nepředložilo svůj pohled, ale já mám příčinnou roli, protože jsem 
byl původcem příkladů, které všichni ostatní následovali. 

 
Je nezbytné, aby se tento vzor sebeobětování posunul právě teď. V sázce je 
přežití všeho. Nic nelze popřít a obětovat ve prospěch něčeho jiného, 
protože k vytvoření celku, který může žít, je zapotřebí všech částí. Hněv to 
celou dobu chápal, ale bylo mu řečeno, že je ošklivý a sobecký. Nikdo ji 
nechtěl poslouchat. Vztek má co říct, a čím více ho necháte hýbat; tím více 
poznáte, co to je. 

 
Zatímco přesouváte emoce, které potřebujete přesunout, abyste se dostali k 
základnímu hněvu, o kterém zde mluvím, existuje odraz ztracené vůle o 
Srdce, kterému nyní můžete porozumět. 



DĚTI V ROLI SRDCE RODIČŮ 
 
Vzhledem k tomu, že děti představují srdeční rovnováhu rodičů v době 
početí, odráží většina dětí popřené emoce svých rodičů v té době. Dokud 
budou tyto emoce v rodičích popírány, budou je zde popírat i jejich děti a 
nebudou s nimi moci v těchto oblastech najít soulad. Pokud vás vaše děti 
rozzuří, nechte se jimi vyburcovat ke vzteku, ale nesměřujte ho na ně, 
protože tento vztek ve skutečnosti máte vůči druhému rodiči a vůči sobě. 
Pokud to nedokážete vyjádřit druhému rodiči, musíte to nejprve přesunout 
do sebe. 

 
 
 
Není možné dosáhnout vyrovnání, když není láska, takže neříkám, že jsem 
proti rozvodu, ale poukazuji na to, že není možné mít vyrovnané děti, když 
mezi rodiči není vyrovnání. Když se rodiče nemohou sladit, děti musí mít 
možnost hledat své vlastní sladění. To může znamenat, že rodiče musí být 
citliví k posunům mezi rodiči, které tyto děti musí během dospívání udělat. 

 
Místo toho, aby se na případy péče o děti uplatňovala přísná forma, je třeba 
umožnit dětem, aby uvedly, se kterým rodičem chtějí žít, a nebyly za to 
souzeny. Pokud se jejich volba později změní, je třeba jim umožnit, aby 
tuto změnu provedly také. 

 
Těmto dětem je třeba dát prostor, aby zjistily, kým jsou uprostřed zápasu, 
který je často rozdělil na dvě části. Předstírání, že mají dva domovy, jim 
nepomůže, pokud jsou srostlé pouze s jedním z nich. Pokud se setkáváte s 
dítětem, které vám připomíná rodiče, kterého už nemáte rádi a kterého máte 
potřebu před dítětem kritizovat, pravděpodobně budete muset dítě nechat jít 
a žít s tímto rodičem. Pokud tuto možnost nemáte, zkuste přenést emoce, 
které ve vás dítě vyvolává, aniž byste je směřovali na něj. 



SRDCE POPÍRÁ MATKU 
 
Verdelokové se opravdu báli nenávisti, kterou cítili, když se pohybovali 
kolem Lucifera, ale báli se dát své pocity najevo. Jejich strach spočíval v 
tom, že není možné cítit nenávist a zároveň být láskou. Nemýlili se, ale 
měli v sobě zmatek, který je třeba nyní odstranit. 

 
Když Duchové srdce přijali pocity, které rozpoznali jako lásku, bylo to v 
pořádku, ale když přijali pocity, které jim připadaly neláskyplné, Duchové 
srdce je už neodsunuli zpět, protože se báli, že by jejich vyjádření 
znamenalo, že se Srdce stalo neláskyplným. Srdce tedy přijímalo a 
zadržovalo nelásku, a protože v sobě zadržovalo nelásku, začalo se s jejím 
odrazem setkávat ve vnějším prožívání. 

 
Srdcoví duchové si neuvědomovali, jak moc se Matčiny problémy podobají 
jejich vlastním. Měli pocit viny vůči Matce, protože cítili, že se jim Matka 
snaží dát esenci Vůle, která jim nedělá dobře. Tato esence musela projít 
Srdcem, aby ji polarita Duchů mohla přijmout a osvítit, ale Duchové Srdce 
měli pocit, že ji místo toho odmítají. 

 
Srdce zde Matku odmítalo, protože nevědělo, že jakmile se těmto 
negativním pocitům dostane lásky, mohou se poměrně rychle proměnit. 
Srdce však Matku odmítalo také proto, že Srdce pociťovalo Mě a já jsem 
zde nebyl otevřený k přijetí Matky. Toto Mé odmítnutí oddělilo Matku od 
Nás a způsobilo Jí problémy, které nyní potřebuje vyléčit. Je mi líto, že se 
to stalo, a je mi líto, že Matka byla obviňována za odraz, který musela dát. 

 
Negativní pocity musí na něco reagovat a na to je třeba se nyní podívat. Byl 
jsem zde příčinou více, než jsem si uvědomoval, a mé popírání vytvářelo 
negativní reakci ve Vůli. Pochopení, které nyní dávám, umožní Srdci 
uzdravit se a projevit Lásku, která je nyní potřebná, protože Srdce musí mít 
mou pomoc, aby přeměnilo popírání, které Vůle držela. 

 
Je mi líto, že Srdce bylo zraněno nesouladem mezi svými rodiči, a mám 
pocit viny, že Stvoření nemělo snazší cestu, ale také jsem 



chápat, že to tak bylo, protože to tak muselo být. Nyní to můžeme změnit, 
pokud jste ochotni vydat se cestou většího sebepřijetí. Na začátku jsme 
všichni měli nedostatek sebepřijetí, a já jsem z toho vzešel. Vždy jsem měl 
láskyplný záměr, ale také jsem prošel evolučním procesem. Láska se vyvíjí, 
což je koncept rozšiřování lásky. 

 
Srdce se na Zemi projevuje spíše ve stavu popření než ve formě otevřené 
světlu. Dokud se jedná o popírání, nemůže být láska bezpodmínečná. 
Není možné si nevšimnout, jak těžké je dát hněvu přijetí v rámci lásky, ale 
je třeba to udělat hned. Pocit viny je důvodem, proč se obáváte, že je lepší 
hněv zadržovat, než ho vyjádřit. Čím více ho zadržujete, tím více může 
pocit viny zvyšovat svou sílu a přítomnost. Strach, že na Zemi bude ještě 
více násilí a vražd, pokud se všichni nebudete držet zpátky, je nepochopení, 
nikoliv realita. Strachu ze ztráty kontroly je třeba čelit. Pokud zadržíte 
vyjádření, stejně ztratíte kontrolu nad tím, co jste se snažili potlačit. Pak 
máte ztrátu kontroly ve stavu popírání, a toho se opravdu máte důvod 
obávat, protože tak vzniká většina násilí a vražd. 

 
Rád bych nyní zmínil, že všichni lidé nemají stejnou schopnost zadržovat 
své emoce. Ti s nejmenší přítomností Vůle byli na Zemi nejvíce 
odměňováni jako rozumní lidé, zatímco lidé s polaritou Vůle jsou kvůli 
svým silnějším emocím častěji institucionalizováni za své selhání v této 
oblasti. Lidem s nejsilnějším postihem na Zemi jsou obvykle upírány 
fragmenty nejsilněji odměňovaných lidí na Zemi, takže, jak vidíte, propast, 
kterou je třeba zacelit, je velká. 

 
Odmítnutí Matky umožnilo, aby všechny esence vůle byly popřeny stejným 
způsobem. Popření Vůle na Zemi je tak zásadní, že se většina lidí bojí 
vůbec dovolit přímé vyjádření jakýchkoli emocí, a když emoce vyjádří, 
obvykle se omlouvají. Trest viny za vyjádření emocí sahá od označení za 
infantilní až po zabití za vyjádření emocí. 



Mentální polarizace není o nic lepší než polarizace emocionální. Jinými 
slovy, rozum nemá být považován za nadřazený emocím. Hloubka popření 
vůle se odráží v tom, jak daleko je společnost od prožívání těchto poznatků. 
Ani Duch, ani Vůle si samy o sobě nevedou tak dobře, jako když jsou ve 
vzájemné rovnováze. Duch se mohl tvářit, že se mu daří lépe díky 
odsudkům vůči Vůli. Jakmile je Vůle odsuzována, nemůže získat světlo, 
které potřebuje, aby se cítila dobře. 

 
Mnoho lidí s vůlí popírá, co skutečně cítí, a snaží se tvářit, že se cítí dobře, 
protože věří, že Duch je pak přijme. Duchové srdce se také snažili chovat, 
jako by se cítili lépe, než se ve skutečnosti cítili. 

 
Pocit viny říkal vůli, že je odmítána, protože není dostatečně milující, aby 
ode Mne získala přijetí. Vůle pak ještě hlouběji uvěřila, že je nehodná a 
nemilující, kdykoli pocítila emoce, které byly označeny za "negativní". 
Srdce se podílelo na tomto systému přesvědčení a chovalo se podle toho, 
když tato přesvědčení odráželo zpět k Vůli, jako by to bylo správné 
chápání. I já jsem se podílel na tomto systému přesvědčení. Promítal jsem 
tuto negativitu Vůle jako obraz zla. A tak se Vůle, když viděla nedostatek 
přijetí svých takzvaných negativních emocí, začala ještě více bát je 
projevovat. Myšlenka na vyjádření se stále více spojovala s obrazy trestu a 
odmítnutí za vyjádření těchto emocí. Vůle se obávala přijetí nelásky, a tak 
se držela co nejvíce zpátky. 

 
Srdce tím trpělo, protože nebylo schopno přijímat energii vůle, kterou 
potřebuje k tomu, aby se Mnou dosáhlo rovnováhy. Kvůli této nerovnováze 
se Srdce cítilo pod tlakem většího množství energie Ducha, než bylo 
schopno přijmout nebo využít. To způsobilo, že se Srdce cítilo nedostatečné 
a častým důsledkem bylo selhání Srdce ve smyslu skutečných fyzických 
problémů. Nerovnováha v čakrách způsobuje problémy se srdcem. 

 
Srdcoví duchové Mě přijali, když jsem jim původně dával tato pochopení, 
ale v té době jsem si neuvědomoval svou vlastní roli při vytváření jejich 
problémů. Kvůli Mé příčinné roli nebyli Srdcoví duchové schopni 
realizovat Mé rady, dokud jsem je nerealizoval Já sám. Učinil jsem to 



ale Ztracený Will to ještě neví. Ztracená vůle se musí pohnout, ale nebude 
snadné přesvědčit její masivní podmíněnost, že vyjádření jí nyní přinese 
přijetí, které potřebuje. 

 
Ztracené vůle je mnoho a chápu, že si nejste jisti, jak na to. Zdá se, že je to 
zdrcující. Dokonce i Mně to někdy připadalo zdrcující. Mnohokrát jsem 
cítil beznaděj a oddával jsem se pocitům, že bych si přál, aby se to nikdy 
nestalo. Bez ohledu na to, jak zdrceně jsem se cítil, vím, že to můžeme 
vyléčit a že nemáme jinou možnost než to vyléčit. 
Láska nemůže vědomě opustit ztracenou vůli tam, kde je. 

 
Protože realita vychází z vědomí, musíte se nejprve zabývat sami sebou. 
Realita se bude měnit s tím, jak bude probíhat léčení uvnitř vás. Nyní 
uzdravuji Svou ztracenou vůli a vy nebudete daleko za Mnou. Ztracenou 
Vůli jsem nevytvořil záměrně. Musel jsem se naučit, co s ní může udělat 
soustředění se od něčeho. Musel jsem se naučit, jakou roli mají soudy při 
vytváření reality. Musel jsem se naučit, že plynulost reality je zastavena 
vzorci posuzování. 

 
Vinu za všechno, co jsem nevěděl, jsem už dost dlouho svaloval na ostatní. 
Jsou to staré obrazy, které měly chránit Boží dokonalost. V těchto ohledech 
už nejsem nejistý. Tyto obrazy dokonalosti byly neskutečné. Skutečná 
dokonalost má prostor pro vývoj rostoucí lásky a světla. 

 
Pochopení je světlo a světlo pochopení nyní ví, že i když vše, co se stalo, 
bylo pro Nás všechny nezbytné, abychom se mohli naučit to, co jsme se 
naučit potřebovali, Vůle musí stále léčit strašlivou bolest z této zkušenosti. 
Tato bolest se musí zahojit, aby Vůle mohla zaujmout své správné místo 
rovnocenné Duchu. Vůle musí zejména přenést vztek z toho, že měla 
odpovědi od začátku, ale také strach a vinu, které nedovolily, aby Mi byly 
odpovědi dány. 

 
Matka všeho je mou rovnocennou součástí, a kdyby vina nebrzdila náš 
proces, mohla mi dát pochopení už dávno. Protože Jí bylo odepřeno Její 
pravé místo, teprve nyní jsem se stal. 



schopen přijímat od Ní informace, které toto porozumění umožňují. 
 
Pocit viny a nedostatek sebepřijetí, který dospěl až k sebenenávisti, zasáhl 
do našeho procesu a vedl k tomu, co musíme nyní léčit. Rozdíl mezi tím, 
jaké je Stvoření nyní, a tím, o co usiluje Má vize, je obrovský; stejně 
obrovský, jako se stala propast mezi Duchem a Vůlí. 

 
Nyní jsem se smířil sám se sebou a vím, že nejsem nesprávně připoután ke 
svému místu, ale mám na Zemi ztracenou podstatu, která se ke Mně nyní 
musí vrátit. Přijímám ji tak rychle, jak jen je ochotná Mě přijmout, ale 
nemohu přimět podstatu, aby se se Mnou sladila jen proto, že vidím, že 
musí. Tato podstata se musí cítit připravena a tato podstata Mi musí 
rozumět více než v minulosti. Tato podstata se se Mnou musí sladit 
dobrovolně. 

 
Budete muset projít svým procesem, abyste se smířili sami se sebou a 
sladili se zde se Mnou. Po Mém vzoru jste si mnohé odepřeli, abyste se 
pokusili sladit se Mnou, jako jsem byl Já. Nyní se musíte hodně pohnout, 
abyste se sladili se Mnou, jaký jsem nyní. Budete mít období obviňování 
Mne a období pochybností a strachu. Budete se muset na Mne hněvat a 
nakonec dojít ke smíru s Mou i vaší rolí. 

 
I když se na mě zlobíš, že jsem to dopustil, nepřišel jsi na to, co se děje, ani 
na to, jak to vyléčit. Mnozí z vás mají vztek, který cítí, že by měli být 
Bohem a že by mohli odvést lepší práci než Já. Přenesení tohoto hněvu vám 
pomůže pochopit, proč máte roli následovat Mě a proč máte vinu, kterou 
má často zpětný pohled na to, co nazývá nedostatkem předvídavosti. 

 
Někteří z vás mají možná pocit, že jste těmto naukám rozuměli dříve než Já, 
ale přede Mnou jste jim nerozuměli. Rád bych také řekl, že jsem tato učení 
předal kanálu, který je s největší pravděpodobností předá tak, jak jsem měl 
na mysli, takže nemusíte chovat pocity, že tyto knihy měly být předány 
místo vás. Jinými slovy, přesuňte veškeré pocity zášti, které máte, abyste se 
mohli posunout vpřed do expanze, která vám umožní cítit se dobře. 



 



DUCH A SRDCE VYTLAČUJÍ VŮLI A TĚLO 
 
Matka cítila, jak ji Srdce odmítá, a pochopila, že ji nemiluje. Nechápala, že 
Srdce potřebuje Mou pomoc, aby zpracovalo to, co od Ní dostalo. Srdce to 
také nevědělo, jen cítilo, že už nemůže Matce dovolit, aby Mu dávala určité 
emoce. 
Matka stále více musela tyto emoce zadržovat spolu s úsudkem, že jsou pro 
Srdce a pro Mne nepřijatelné. Čím déle je držela, tím více se zdálo, že jsou 
Jejím stálým stavem a že to je spíše to, čím je, než to, co je nucena držet. 
Čím déle v Ní tato bolest trvala, tím více se pokřivovala, až už nebylo 
snadné se na Ni dívat. To, co kdysi bývalo překypující krásou a okouzlující 
rozkoší, se stále více stávalo něčím, čemu jsem se snažil vyhnout. 

 
Choval jsem se, jako bych matku nechtěl, ale zároveň jsem ji nemohl 
nechat odejít. Bál jsem se, že se proti mně obrátí, protože jsem cítil, jak mě 
obviňuje z toho, co s ní není v pořádku. Nechtěl jsem od Ní tuto vinu 
přijmout, protože jsem byl zaneprázdněn snahou vyhnout se svým obavám 
v této oblasti tím, že Ji obviňuji. Otec projevu v tom hrál roli, o které je 
třeba se nyní zmínit. 

 
Forma odráží podstatu, a přesto jsme obviňovali Otce projevu, jako by to 
nebyla pravda. Jak se Matčina forma stále více deformovala, obviňoval 
jsem ho z toho a říkal jsem mu, že to musí nějakým způsobem způsobovat. 
Mnoho duchů mělo problémy s formou, za které byl také obviňován Otec 
projevu. 

 
Mnozí duchové chtěli říci, že jim dal formy, které nebyly dost dobré. Otec 
projevů byl náchylný k obviňování, protože skutečně cítil, že je za to 
nějakým způsobem zodpovědný, což nedokázal vysvětlit. Jeho vina zde 
způsobila, že měl pocit, že musí neustále léčit problémy duchů s formou. 
Protože příčinu problémů s formou nechápal jako popření, problémy se 
neustále opakovaly navzdory veškerému léčitelskému úsilí. 



Když se kvůli tomu Otec projevu cítil vyděšený, obviňoval sám sebe a cítil 
se stále méně schopný. Když se tímto pocitem unavil, často se rozzuřil a 
jeho hněv obviňoval všechny ostatní. 

 
Otec Projevu mě obviňoval, ale velmi vážně to popíral, protože čím více 
jsem se polarizoval od Matky, tím více se nemohl nepolarizovat spolu se 
mnou, protože On je Já, i když jsme to ještě nevěděli. Díky tomu se Matce 
zdálo, že jsme navzájem a v opozici vůči Ní více vyrovnaní, než jsme ve 
skutečnosti byli, ale já jsem nebyl vědomě příliš vyrovnaný se Svým Tělem. 
Dokonce jsem Ho ani nepoznával jako Mě. Vadilo mi, když to vypadalo, že 
Tělo stojí proti Mně, ale vadilo mi také, když Mě kopírovalo. 

 
Sladění ducha, vůle, srdce a těla přinese uzdravení formy a zdraví. Pocit 
viny je důvodem, proč většina lidí stejně trpí těmito problémy, protože vina 
na místě Mého světla neživí život, ale místo toho přináší trest smrti. 
Nedostatečné sladění, vina a popírání pokřivily Formu a Forma se rozvine v 
reakci na znovunabytí sladění. 

 
Na této cestě může Form potřebovat pomoc. Mohou nastat období, kdy 
budete mít pocit, že potřebujete lékařskou pomoc nebo pomoc celostních 
léčitelů. Možná budete potřebovat pomoc s přizpůsobením svých 
stravovacích návyků měnícím se emocionálním vzorcům. Vaše svaly 
mohou potřebovat masáž, vaše kosti mohou potřebovat rozhýbat. Nenuťte 
věci rychleji, než máte připravenost je uzdravit, je moje varování pro ty, 
kteří chtějí spěchat dopředu ke dni, kdy budou zcela uzdraveni. Těm, kteří 
tento proces považují za mučivě pomalý, chci říci, že vytrvalost projít vším, 
čím je třeba projít, nakonec přinese uzdravení všeho. 

 
To, že se pohybujete v rámci tohoto léčení, neznamená, že v něm budete 
vždy v rovnováze. Když cítíte, že potřebujete pomoc, vyhledejte ji a poučte 
se z ní, místo abyste se odsuzovali jako neúspěšní, protože jste museli 
využít pomoci. Uzdravení sebe sama znamená, že uděláte vše, co je ve 
vašich silách, abyste pohnuli emocemi, opustili staré systémy přesvědčení a 
naslouchali svým měnícím se potřebám. Pomoc od druhých není špatná, 
pokud cítíte, že ji potřebujete. 



Převzetí odpovědnosti za pomoc, kterou hledáte, a řízení vlastního 
uzdravení je zde klíčovou otázkou, která rozhoduje o tom, zda se 
uzdravujete, nebo ne. 

 
Tlak na to, abyste nebyli nemocní, je upřednostňováním zdání zdraví před 
skutečným zdravím a není správným přístupem k tomuto léčení. Snaha činit 
druhé zodpovědnými za to, jak se cítíte, také není správný přístup, ale 
musíte to přijmout jako součást procesu na této cestě a přesunout pocity, 
které zde máte, protože máte spoustu viny, založené na starých představách 
o tom, jak se věci měly v minulosti. Dokud budou tyto pocity přetrvávat, 
budou se odehrávat staré obrazy, které s nimi souvisejí. 

 
Verdeloka a ostatní Duhoví duchové mají vinu na tom, že se od počátku 
drželi zpátky před Matkou a Otcem Projevu, protože nebyli při svém vzniku 
více sladěni se Mnou. Ještě více popírají vinu vůči Mně za to, že nebyli 
sladěni. Duhoví duchové vždy cítili, že lepší sladění při jejich vynoření by 
jim zajistilo lepší start do života. 

 
Z toho vyplývá mnoho vzorců chování, včetně mnoha židovských rodičů, 
kteří tak usilují o to, aby jejich děti měly dobrý start do života, že jsou na 
své děti často příliš přísní a naléhají na ně, aby jim pomohli začít ve světě. 
V těchto vzorcích chování se skrývá strach a hněv. 

 
Verdelokové spolu s ostatními zadržovali city, které chovali k Matce a Otci 
projevu. Když se tak stalo, pravé pocity se objevily jinými způsoby a já 
jsem se je musel naučit číst. Pochopení, které jsem nyní dal Duchům srdce, 
je stejné, jaké jsem jim dal před tak dlouhou dobou, s výjimkou částí 
týkajících se mé vlastní odpovědnosti, protože tehdy jsem tato pochopení 
neměl. 

 
Poté, co jsem převzal odpovědnost za sebe, mohou nyní ostatní duchové 
převzít odpovědnost za sebe a uzdravení bude tentokrát úspěšné. Stejně 
jako jsem zjistil, že je vaším úkolem následovat Mě, zjistil jsem také, že Mě 
nemůžete předejít, i když se vám v tom snažím pomoci. To velmi zlobí 
duchy, kteří si rádi myslí, že mají postavení rovnocenné se Mnou. 



 

Všichni budete muset pohnout svými emocemi v otázce, kdo jsem, co jsem 
a jaký je váš vztah ke Mně. Někteří z vás se staví nade Mne, někteří na 
roveň Mně a někteří tak hluboko pode Mnou, že to není reálné, ale nikdo z 
vás se zatím nepostavil na správné místo. 
Pocit viny a nedostatek sebepřijetí způsobily, že většina lidí skrývá své 
skutečné pocity ohledně svého vztahu ke Mně. Existují pocity kolem 
představy o Mně jako o vyšší bytosti a pocity kolem představy o Mně jako 
o ničem jiném než o vědomí projeveném na Zemi, které se nyní musí 
pohnout. Obojí jste chtěli, abych vás pozvedl z vašich potíží, a obávali jste 
se, že vás nemůže pozvednout nic jiného než vědomí, které najdete mezi 
sebou. Dlouhou dobu byly city vůči Mně drženy tak pod pokličkou, že jsem 
je nepřijímal. Matka věděla, že tyto pocity existují, ale zřídkakdy se ke Mně 
s nimi obracela, protože se cítila příliš provinile a protože se jí nedařilo 
přimět Mě, abych přijal něco, co bych sám k sobě necítil. 

 
Když se pokusila tyto pocity vyjádřit, dostalo se jí takového odmítnutí, že 
se bála, že není v pořádku. 

 
Kromě spodních proudů vůči Mně Matka cítila, jak Ji Srdce odmítá a 
obviňuje z našich problémů, a cítila, že Verdeloka dělá totéž. Mohla cítit 
obviňování Otce projevu a obávala se, že je to Její vina, že Ho povolala. 
Cítila, jak ostatní Duhoví duchové odmítají všechny kromě několika andělů, 
a cítila, jak Božstvo odmítá Otce Projevení i Ji samotnou. 

 
Nesnášela, když se ve svém vlastním stvoření cítila jako vyděděnec, ale 
měla pocit, že pro ni neexistuje místo, kde by ji přijali. Toužila po tom, aby 
to bylo jinak, a cítila, že mezi duchy je tolik nepřijetí, že je třeba ho vyléčit. 

 
Všude, kam přišla, cítila, jak se duchové navzájem odmítají, a zdálo se jí, že 
to vychází z toho, co se jim nelíbí na Božství. Většina 



odmítnutí probíhala pod proudem, a tak byla Matka odmítnuta, když se na 
ně snažila poukázat. 

 
Matka začínala mít pocit, že se z toho řevu nevyřčených věcí, kterého si 
všichni ostatní předstírali, že si nevšímají, zblázní. Její pokusy přimět 
ostatní, aby tyto nevyslovené věci předložili k řešení, se setkaly s takovým 
odmítnutím, že Matka měla pocit, že ji duchové ani nechtějí vidět přicházet, 
protože by pak museli přemýšlet o tom, co jim má odrážet. 

 
Matka se stále více obávala, že její vnímání není správné a že možná jen její 
vlastní realita je plná řevu nevyslovené nelásky. Vzhledem ke všem 
popřením, která přijala, nebylo divu, že Její realita jimi řvala. 

 
Lucifer zde vycítil Matku, jak to často dělával v dobách její největší 
nejistoty, a řekl jí to, co se nejvíce bála slyšet. Lucifer Matce řekl, že ji 
ostatní nedělají bláznem, protože ona sama se už bláznem udělala a že slyší 
hlasy svého vlastního šílenství uvnitř sebe. Řekl Jí, že ostatní lidé tyto věci 
nevidí, neslyší ani necítí a že jsou mnohem klidnější a mírumilovnější než 
Ona. Také Jí řekl, že duchové se chovají mnohem harmoničtěji, když není 
nablízku, protože na ně působí velmi rušivě. 

 
Matka Mi opravdu chtěla dát najevo, co prožívá a jak se cítí odmítnutá, ale 
odmítnutí, které ode Mne pociťovala, ji nepodnítilo k tomu, aby si myslela, 
že by Mi měla dávat ještě více takových sdělení, která podle jejího názoru 
už způsobují, že se od ní vzdaluji. 

 
Je pravda, že jsem se jí vyhýbal a přitom jsem předstíral, že se jí vyhýbám, 
a i když byla v mé společnosti, stále jsem se jí vyhýbal v určitých oblastech. 
Narážky, které ode Mne dostávala, v Ní vyvolávaly pocit, že tyto oblasti 
Jejího života pro Mne nejsou přijatelné a že nejsem otevřený je přijmout. 
Stále více cítila, že problémy, které prožívá, jí způsobují její vlastní 
nedostatky a nedostatky. 



Matka se neměla na koho obrátit, protože Otec projevu se jí v těchto 
oblastech také vyhýbal. 
Matka měla neustále pocit viny, který jí říkal, že nemá pravdu, když se cítí 
tak, jak se cítí, a že ostatní duchové jsou láskyplnější než ona, protože necítí 
negativní věci jako ona. 

 
Matka pak ještě více zadržovala své pocity a snažila se vypadat a chovat 
šťastněji a pozitivněji, než se skutečně cítila, protože si myslela, že je to tak 
správné a že je to láskyplnější. Matka se snažila být láskyplnější tím, že se 
snažila chovat co nejvíce tak, jak si myslela, že ostatní chtějí, aby se 
chovala. 

 
Matka potřebovala a chtěla Mou lásku a také chtěla mít lásku ostatních 
duchů, a tak se snažila získat Naši lásku tím, že se snažila být tím, čím si 
myslela, že My všichni chceme, aby byla. Přitom Matka vytvořila mnoho 
obrazů Svaté Matky, o kterých ani dnes lidé nevědí, že nejsou pravé. Tyto 
obrazy jsou falešnou přítomností Vůle, která se stala vzorem pro Vůli. Tyto 
falešné obrazy Vůle svým příkladem říkají, že Vůle se má snažit být Mi 
zcela a šťastně podřízena. Mé přání má být příkazem Vůle a touhou Vůle 
má být poslouchat každé Mé přání a příkaz. Nesouladné emoce byly 
považovány za nedostatek víry ve Mne. 

 
Jinými slovy, vůle měla být svědectvím Mé bezmezné dokonalosti a 
bezchybné moudrosti skrze své radostné odevzdání, a to Mě mělo 
oslavovat. 

 
Kdysi dávno jsem si myslel, že to je to, co chci, ale když na to teď myslím, 
je mi z toho zle. Tehdy by se mi z toho také udělalo špatně, ale tehdy jsem 
si nedovolil poznat, že to je to, o co žádám vůli. Byl jsem si zde nejistý, a 
tak jsem si nedovolil čelit problémům, které s tím souvisely. Hrál jsem hru, 
v níž jsem předstíral, že nechávám Vůli volnost, ale přitom jsem po ní chtěl, 
aby mi dala kýžený odraz Mé dokonalosti. Moje nejistota mi zpočátku 
nedovolila uvědomit si, že si promítám obraz, že už jsem dokonalý a že 
všichni ostatní potřebují vývoj. Matka od počátku věděla, že to není 
správné, a já jsem Jí dlouho nedovolil, aby Mi tento odraz dala. 



Chtěl jsem, aby mi Matka dala odraz, který jsem hledal, aniž bych musel 
projít nějakým procesem získávání její důvěry nebo něčeho jiného. Nechtěl 
jsem vůbec žádný proces, protože jsem si myslel, že by ke Mně měla mít 
automatickou, okamžitou a neochvějnou důvěru, protože jsem Její člověk. 
Její otázky mi připadaly jako nevěřícné podkopávání mužského obrazu, 
který jsem o sobě chtěl mít. 

 
Měl jsem vztek, že jsem si chtěl vynutit Její podřízení se tomuto problému, 
protože jsem předstíral, že s Ní souhlasím víc, než jsem chtěl. Protože jsem 
se musel vidět jako úzký druh dokonalého, který nepotřebuje proces a 
nedělá chyby, musel jsem buď předstírat, že se nic neděje, nebo všechno 
negativní svádět na někoho jiného. Stále častěji jsem se přistihoval, že 
dělám tyto věci. 

 
Předstírala jsem, že mezi mnou a matkou není nic v nepořádku a že jí jen 
nechávám volnost, aby si "dělala své věci", když nejsme spolu. Ve 
skutečnosti jsem Ji neměl rád, a dokonce jsem Ji nenáviděl v místech, kde 
jsme nebyli v souladu. Obviňoval jsem Ji tam, říkal jsem, že všechno, co 
bylo špatně, byla Její vina, protože nebyla se Mnou sladěná, a přitom jsem 
navenek tvrdil, že nemám na nikom žádnou vinu, protože všechno bylo v 
pořádku tak, jak to bylo. 

 
Když jsem byl doma, zjistil jsem, že mě andělé stále více baví, a dokonce 
jsem si mezi nimi našel milence. 

 
Matka už se mnou nepřicházela domů, protože jsem ji s sebou nebral a 
nedovolil jsem si uvědomit, že ztratila vibrační sílu, aby přišla sama. Matka 
se snažila využít Srdce jako prostředníka. Chtěla, aby se Srdce u Mne 
přimlouvalo v Její prospěch, a Srdce zprávy nedodávalo. Cítilo, že je 
nepřijmu, a usoudilo, že Matka nemá pravdu, když chce, aby se za ni 
přimlouval. 

 
Když se Srdce pokusilo přiblížit toto téma a zmínilo se o nerovnováze, 
kterou pociťovalo mezi Matkou a Mnou, odpověděl jsem mu jen 
symbolicky. Když Srdce pocítilo, že zde nemám dostatečnou odezvu, dále 
na mě netlačilo, protože cítilo, že pokud nejsem připraven reagovat na něj v 
otázce Matky, nejsem připraven reagovat na Matku. Srdce se domnívalo. 



zde, a když viděl, kolik to stálo stvoření, jeho vina ho přiměla k tomu, aby 
potrestal sám sebe. 

 
Srdce si zpočátku nemyslelo, že je Jeho pravým místem, aby mi doručovalo 
poselství z vůle. Cítilo, že Matka a Já se musíme kontaktovat přímo a 
nepoužívat Ho jako prostředníka. Srdce nyní ví, že oba přístupy jsou v 
pořádku, ale všichni jsme se museli naučit, že je do Našeho vztahu zapojen 
více, než jsme si zpočátku mysleli, protože jsme Ho vnímali jako dítě 
Našeho vztahu. 

 
Existuje mnoho obrazů Ztraceného Willa, v nichž jsou děti zapojeny do 
sexuálních vztahů, intrik a tahanic mezi dospělými, takže to vypadá, že 
jejich zapojení do vztahu rodičů je pro ně stejně hrozné, jako jsme původně 
soudili, že bude pro Srdce. 

 
Světlo v těchto oblastech odhalí nové skutečnosti, protože není možné vidět 
jiné způsoby, jak by tyto vztahy mohly probíhat, dokud se soudy neuvolní 
natolik, aby umožnily vniknout novým obrazům. Ztracená vůle přijímá vše 
skrze filtr toho, co již drží, a proto nemůže přijmout nic nového, dokud 
nepřesune staré naprogramování a podmíněnost, která říká, že staré 
naprogramování je správné. Důvodem, proč se tak ještě nestalo, je pocit 
viny. 

 
Ačkoli jsem Srdci v otázce Matky neodpověděl tak, jak by si přálo, podařilo 
se mu ve mně vzbudit pocit viny za Matku, a ten mě pak přiměl k tomu, že 
jsem Ji vyhledával častěji než jindy. 

 
Matka mi už nepřipadala příliš přitažlivá a také vypadala podivně 
zmenšeně. Matka už natolik vycítila Mé pocity vůči Ní, že se cítila nehodná 
a nevěřila, že Ji už miluji. 

 
Trápila se ztrátou Mé lásky, ale bála se Mi to dát najevo natolik, abych si 
uvědomil, že to byla velká část toho, co ji zmítalo a činilo ji tak hroznou. 
Kdyby Matka měla Mou lásku a přijetí, dokázala by se vypořádat se 
zbytkem odmítnutí duchů, které 



vlastně by tu pro ni nebyla, protože duchové odráželi Mé odmítnutí. 
 
Matka ke Mně měla nedůvěru, když jsem se před Ní objevil, a věřila, že 
všichni duchové jsou se Mnou pod proudem a jsou proti Ní. Styděla se Mi 
čelit, protože věděla, že Ji už nepovažuji za příliš přitažlivou, a Její zmatek 
ohledně lásky a vzhledu byl mnohokrát označen za marnivost. Ztracená 
Vůle odrážela tento zmatek ohledně podoby a podstaty, když lidé 
zdůrazňovali podstatu tím, že říkali, že nezáleží na tom, jak člověk vypadá, 
důležité je to, co je uvnitř, a když podobu zdůrazňovali lidé, kteří se příliš 
zabývali vzhledem. 

 
Důvodem, proč se o tom vůbec mluví, je vina. Matka měla intuici, která jí 
říkala, že za její vzhled můžu Já, ale cítila se provinile, že mě obviňuje. Její 
vina se rozzuřila, když byla popřena, a dlouho se neozvala. Když se tato 
ztracená vůle přece jen přihlásila, měla ztracená vůle představu o Mně jako 
o těch, kdo hyzdí Zemi a mrzačí ženy. Některé z těchto znetvoření jsou 
velmi jemné, ale přesto tam jsou. Jemnost také vždy neznamená, že to, co 
se odráží, je méně intenzivní než zjevnější formy. Jemnost často znamená, 
že to, co se tam drží, je tak intenzivní, že nesmírná vina dovoluje, aby se 
odráželo jen nepatrné množství toho, co se tam drží. 

 
Matka měla také intuici, která jí říkala, že její vzhled je odrazem jejího 
nitra. Matka měla pocit, že podoba je odrazem příslušné podstaty, ale 
chybělo jí pochopení, že podoba odráží to, jak se podstata cítí. Matka pouze 
věděla, že se na sebe už nerada dívá. Matka cítila, že láska je krásná věc, a 
její ztráta krásy v ní vyvolávala obavy, že nějakým způsobem ztrácí lásku, 
ať už ztrátou Mé lásky, nebo nedostatkem vlastní láskyplné reakce. 

 
Pocit viny, který jí říkal, že si za své problémy může sama, způsobil, že se 
obviňovala a zvyšoval její pocit nehodnosti. Pocit viny v ní vyvolával 
přesvědčení, že ztratila svou krásu a postavení, protože nebyla dostatečně 
milující, aby tam zůstala. Protože jsem si promítala obraz. 



o sobě jako o bezúhonné, Matka věřila, že to ona se mýlí. Její hněv, který 
chtěl svalit vinu na Mne jako původce, se ještě vážněji popřel. 



POCITY MEZERY A SEXUÁLNÍ NEDOSTATEČNOST. 
 
 
 
Kromě strachu, že jsem pro roli Boha nedostatečný, jsem měl i druhý 
extrém nerovnováhy. Obával jsem se, že jsem pro ostatní příliš intenzivní a 
rychlý. Když jsem měl pocit, že mě Matka brzdí, bál jsem se, že se mnou 
nedokáže držet krok. Když jsem to promítl ven, Matka to přijala jako pocit, 
že je nedostatečná. 

 
Samozřejmě jsem na svou rychlost tlačila, abych si kompenzovala své 
obavy z nedostatečnosti, a zapírala jsem tyto obavy do Matky, jako by to 
byly její obavy, a ne moje vlastní. Matka Mě chtěla zpomalit a poukázat na 
nerovnováhu, ale já jsem byl příliš vyděšený a zběsile se vyhýbal, než 
abych zde přijal Její odraz. Dala jsem Matce dostatek odmítnutí, aby ztratila 
víru ve své vnímání a v nechala tento odraz přejít do Ztracené vůle. 

 
Místo toho, abych ji zde přijal, jsem na ni svalil vinu tak chytře a 
nenápadně, že si to dlouho neuvědomovala. Tak dobře jsem v Ní vyvolal 
pocit, že Naše problémy jsou Její vina, a ne Moje, že tomu dlouho věřila a 
trpěla s tresty viny po celé dějiny. 

 
Matka právě nyní začala hýbat hněvem, který ke Mně cítila, a v této oblasti 
má tolik viny, že se zdála být tak ošklivá, jak byl její hněv hodnocen. 

 
Muži drželi ženy dole tak dlouho, jak jen to bylo možné, a i ti 
nejosvícenější z nich se musí podívat hlouběji do sebe, aby zjistili, co jim 
stále vadí na vůli, která je nutí dělat nevědomé věci, které nadále udržují 
obraz žen jako méněcenných vůči mužům. Říkám to proto, že ti 
nejosvícenější z vás se od vážných problémů, které nyní popisuji, oprostili 
stejně jako já. Není možné být osvícenější, než je Vůle, a já jsem s tím 
musela dlouho bojovat, než jsem se jí dokázala poddat. 



Tato oblast je velkým problémem mezi muži a ženami, který se dostává na 
povrch jen po malých kouscích, které jsou fragmenty celého obrazu. Ženy 
mají v sobě spoustu vzteku, který se sem musí přesunout, a muži mají také 
mnohem více vzteku, než vyjádřili. 

 
Ženy se pokoušely vymanit ze starých forem tím, že se vydaly do světa, ale 
nejprve musely pohnout starými emocemi, jinak tam nenajdou štěstí, které 
hledají. Není nutně špatné mít role podle pohlaví a není nutně špatné chtít 
tyto role odmítnout. 

 
Abyste našli štěstí, které hledáte, musíte být emocionálně v souladu s tím, 
co děláte. 

 
Muži se k ženám tak dlouho chovali, jako by byly méně schopné než muži, 
že ženy ani nevěděly, co skutečně dokážou. Mnoho žen se snažilo muže 
porazit v jejich vlastní hře, ale to se zúčastněnou Ztracenou vůlí nepohnulo. 
Mnozí muži učinili pokroky v tom, že ženám umožnili liberálnější životní 
styl, ale mají s tím emocionální problémy, které se dosud neprojevily. 

 
Dokud se muži skutečně nebudou zabývat svými pocity nedostatečnosti, 
nebudou schopni poskytnout ženám více než jen zdání rovnováhy. Muži 
potlačili ženy, protože se jich bojí, a to se nyní musí v mužích pohnout. 

 
Čím více muži ženy obtěžují a shazují, tím více se jich bojí. 
Je mnoho mužů, kteří si ani nemohou dovolit souhlasit se ženou, protože se 
bojí, že to bude vypadat, že jsou takoví. To představuje vážnou překážku na 
cestě k vyrovnání. 

 
Někteří muži si všimli, že muži, kteří shazují ženy, mají problém se svou 
mužskou image, o které jsou přesvědčeni, že ji nemají. Tito muži se v 
soukromí se ženou srovnají, ale v přítomnosti ostatních mužů často 
nevědomky couvnou. Tito muži mají strach a vztek týkající se žen, které 
mají od sebe oddělené, ještě vážněji než muži, kteří jsou otevřeně 
nepřátelští. 



 

Muži, kteří mají nejvážnější trhliny ve svých pocitech vůči ženám, jsou ti, 
kteří se zdají mít se ženami nejmenší problémy. 

 
Většina chování mužů má za cíl popřít jejich strach ze sexuální 
nedostatečnosti, a dokud si to s milovanou ženou opravdu nevyjasní, 
nepřestanou na sebe tlačit, aby závodili co nejrychleji, lezli co nejvýše, 
potápěli se co nejhlouběji, cestovali co nejdál, pracovali co nejvíc, pili co 
nejvíc, prali se co nejvíc, byli co nejdéle venku, brali co nejvíc drog, 
zabíjeli co nejbezohledněji a obecně mezi sebou otevřeně i skrytě soutěžili, 
kdo bude nejvíc macho, a tedy sexuálně nejadekvátnější a nejméně podobný 
ženě. 

 
Nezáleží na tom, jak rafinovaně jsou tyto soutěže vedeny. Spodní proudy 
jsou zde. Každá skupina si prostě vytvořila vlastní pravidla hry. Někteří 
dávají přednost přístupu "jít do toho naplno", zatímco jiní mají pocit, že tím 
jsou jejich tahy příliš zjevné, a dávají přednost záludnostem, které 
vypozorovali u mě. 

 
Ano, do všech těchto věcí jsem zapojen a nyní uzdravuji svou vlastní 
ztracenou vůli, když vám pomáhám pohnout tím, co jste tak dlouho drželi. 
Chci znovu zdůraznit, že to neuzdravíte tím, že si budete říkat, že už 
intelektuálně chápete, co zde říkám. 

 
Musíte se přesunout do pocitů na úrovni nitra, které se ve vás nepohnuly od 
vašich počátků jako projevených duchů. Tyto problémy jsou stejně staré 
jako vy a všechny plány, které byly předloženy k jejich řešení, selhaly, 
protože se nedotkly základní Původní příčiny, kterou jsou zadržované 
pocity. 



LUCIFER SE SNAŽÍ ZAPLNIT MEZERU 
 
Původně se Matka domnívala, že to byly její vlastní nedostatky, které jí 
znemožnily být se Mnou. Její zranitelnost zde pramenila z nevyřešené 
počáteční nejistoty v našem vztahu a toto staré obvinění umocnilo Její 
zmatek natolik, že popřela své pocity viny vůči Mně a všechnu vinu 
svalovala na sebe. Tehdy se skutečně obávala, že pro Mě již není přijatelná, 
a Její rozzuřená vina se přesunula do ztracené vůle a projevila se později. 

 
Matka se cítila tak nedostatečná, zahanbená a vyděšená, že Její láskyplné 
úsilí není dost dobré, že nemohla pozvednout oči k mým, když jsem k Ní 
přišel. Protože se Mne bála a nedůvěřovala Mi, nemohla se přimět k tomu, 
aby se postavila čelem k tomu, co by mohla vidět, jak se jí ode Mne odráží. 
Svěsila hlavu, jako by se trápila, a příliš se styděla, než aby Mi dovolila 
vidět, jaká je Její bída. 

 
Lucifer se rád přiživoval na jejím neštěstí, a pokud mohl, ještě ho 
zhoršoval. V nešťastných částech Matky začala věřit, že si tyto Luciferovy 
útoky nějak zaslouží. Už v sobě neměla tolik ohně, aby s ním mohla 
bojovat, jako tomu bylo v minulosti. Jak by mohla, když se cítila tak 
bezcenná a pocit viny ji přiměl popírat svůj hněv? Začala mít pocit, že i 
když jsem Ji Luciferovi tak docela nevydal, poslal jsem ho, nebo jsem mu 
alespoň dovolil, aby přišel a vyslovil Jí sžíravou kritiku, která poukazovala 
na každý Její nedostatek, který mohl být důvodem k Mému odmítnutí, 
Matka se po Luciferových útocích cítila zbitá a spálená a on Ji v Mé 
nepřítomnosti napadal mnohem víc, než jsem si uvědomoval. 

 
Nechápala jsem, proč jí chybí vůle ho odrazit. Snažil jsem se číst signály, 
ale pocit viny brzdil proces, který by přinesl potřebné pochopení. Ztracená 
Vůle zde drží bolest v podobě tolika milenců, kteří se bojí přednést to, o 
čem se domnívají, že by ten druhý k nim ztratil lásku. 

 
Matka to ještě zhoršila, mnohem zhoršila, když se držela zpátky, ale 
nevěděla o tom. Myslela si, že když se přihlásí, bude to ještě horší. 
Nevěděla, že ji miluji tak moc, jak jsem ji miloval, a já jsem to nevěděl. 



věděla, že mě miluje stejně jako ona. Mé obavy a nejistota způsobily, že 
jsem si Její kroky vykládal jako odvrácení se ode Mne a jako ochotu 
umožnit Luciferovi, aby byl u Ní více přítomen, než mi dávala. Řekl jsem 
si, že dala přednost Otci manifestace a nyní dokonce Luciferovi přede 
Mnou. Vložil jsem zde do Ztracené vůle popření, které si Matka vyložila 
tak, že dává přednost jiným, protože není se Mnou v souladu a rozhodla se 
místo toho obrátit proti Mně. Nenáviděl jsem Ji za to a dlouho jsem to 
neuznával. 

 
Mé obavy a žárlivost mě také vedly k tomu, že jsem se domníval, že Otec 
projevu byl s Matkou po celou dobu, kdy jsem tam nebyl. Měl jsem takové 
potíže s pohledem na situaci, že pro Mne nebylo možné vidět ji takovou, 
jaká byla. 

 
Ve skutečnosti byla Matka sama a cítila, že ji nikdo nemiluje. Dostávalo se 
jí tolik odmítání, že pro Ni bylo nemožné necítit se stále špatně. Když se 
snažila reagovat způsobem, který cítila. Dávala odrazy, které jsme nechtěli 
vidět. To způsobilo, že jsme Ji dále odmítali a místo láskyplného přijetí, o 
které usilovala, Jí dávali další odmítnutí. Cítila, že není milována, protože s 
Ní něco není v pořádku. Nechápali jsme, že Já jsem kauzální a Ona je 
odraz. Protože se zdálo, že se stala tím, co přijala a držela, začala být 
zmatená v tom, čím je. Pocit viny zde natolik umocnil Matčiny problémy, 
že teprve nyní je schopna přejít k jejich uzdravení. 

 
Pocit viny Matce říkal, že všechno, co se jí děje, si zaslouží za to, že se 
chová vznešeně a mocně, jako by měla pochopení, které Bůh nemá. Nebyla 
zde pochopena role intuice. Nerozuměla jsem jí, soudila jsem proti ní. Tato 
popření se pak odrážela k Matce. 

 
"Nikdo, včetně Boha," řekla jí, "nemá rád, když se chováš, jako bys věděla 
víc než oni. A když to děláš, jsi odmítnuta." 

 
Měl jsem vinu na Matce, a protože ji cítila, obávala se, že vina je zde 
správná. 



Lucifer to umocňoval, kdykoli mohl, tím, že Matce říkal, že ji přitahují 
věci, které se jí dějí, a nepřitahují ji jiné věci, o nichž tvrdila, že jim dává 
přednost. Vyděsil Ji tak, že si myslela, že není možné přitahovat špatné 
věci, pokud není špatným člověkem. Řekl Jí, že se neustále snaží předstírat, 
že je víc, než ve skutečnosti je, a že hraje roli umučené oběti, protože se 
domnívá, že by se Jí mělo dostat lepšího zacházení, než se jí dostává. 
Lucifer se nezmínil o žádné možnosti, jak Její situaci změnit, pouze Jí řekl, 
že je na vině, pokud ji nedokáže přijmout jako to, co si sama vytvořila. 

 
Lucifer viděl příležitost, jak si Matku tímto způsobem získat, a snažil se v 
ní vyvolat dojem, že ji přitahuje víc než nás. Čím více Matku lovil, tím více 
se bála, že je to pravda. 

 
Já i Otec projevu jsme ji nechávali často samotnou a Lucifer se ji svou stále 
častější přítomností u ní snažil přesvědčit, že on je tím partnerem, kterého 
má mít. Chtěl z Matky udělat své pravé místo a donutit Ji, aby plnila jeho 
příkazy, protože v tomto kroku viděl moc, o níž si myslel, že mu může dát 
Mou krajku. Matka měla problém ho odrazit, protože ztráta lásky, kterou 
prožívala, ji činila pro Lucifera přitažlivější. 

 
Lucifer mi to nedal přímo najevo, ale ukázal mi zvrácenými způsoby, které 
tyto věci odrážejí, že Matka je velkým zdrojem moci, kterou jsem 
nepoznával a nevyužíval. Tuto informaci mi dal tím, že mě neustále 
znevažoval za to, že nejsem schopen přimět Matku, aby se se mnou sladila. 
Věděl jsem, že mi tím naznačuje, že nejsem dost mocný na to, abych byl 
Bohem. Abych pochopil zvrat popírání, musel jsem se ho naučit obrátit a 
pochopit, že to znamená, že kdybych dokázal Matku sladit se Mnou, byl 
bych dostatečně mocný, abych byl Bohem. Teď, když to chápu, je to tak 
jednoduché, ale v odrazu kolem Mne to bylo tak těžké vidět. 

 
Tehdy jsem tvrdila, že nechávám Matku volnou, a nesnažila jsem se s ní víc 
spolupracovat, protože jsem se bála, že zjistím, že mé obavy byly správné. 
Moje abdikace zde zvýšila Matčin strach, že jsem ji možná vydal 
Luciferovi. 



protože mi na ní nezáleželo a nezajímalo mě, co se jí stalo; nebo ještě hůř, 
že jsem to dovolil, protože jsem si myslel, že si zaslouží utrpení, kterého se 
jí dostalo. 

 
Ať už si to vykládala jakkoli, konečným výsledkem u matky bylo, že stále 
více ztrácela sílu bojovat s Luciferem, a já jsem to chápal tak, že k němu 
pociťovala stále větší vstřícnost. Ve skutečnosti se zdálo, že on jediný je k 
Ní už jako magnet. Díky tomu jsme se všichni cítili vůči Matce hrozně a 
Matka se cítila hrozně vůči sobě. 

 
Otec projevu tuto situaci také sledoval a vyvozoval stejné závěry jako já, 
jen ze svého úhlu pohledu. Nejprve si myslel, že Matka dává přednost Mně, 
a později, že dává přednost Luciferovi před námi oběma. 

 
Stejně jako já popřel mnoho pocitů, které měl, ve prospěch předstírání, že 
cokoli se stalo, bylo v pořádku. 



TĚLO SE POHYBUJE SMĚREM K DUCHU 
 
Zatímco jsme předstírali, že je všechno v pořádku, a žili jsme své životy ve 
společnosti ostatních, oba jsme tajně sledovali Matku a popírali, že bychom 
o ni měli jiný zájem než ten, který jsme byli ochotni dávat otevřeně najevo. 
Matka cítila, že ji pozorujeme, a Naše zapírání v ní vyvolávalo paranoiu, že 
si myslela, že se o ni zajímáme víc, než jsme se ve skutečnosti zajímali. 

 
Naše odepřené pocity lásky k Matce se zde zvrhly v pocity touhy pomstít se 
Jí za to, že Nás odmítla, ublížila Nám a způsobila, že jsme se cítili jako 
hlupáci. V touze po pomstě jsme v Ní viděli nevěrnou a neloajální děvku, 
která chodí od muže k muži a každého využívá pro své vlastní cíle a 
každého štve proti druhému. Dokonce jsme si mysleli, že ji tyto hry 
sexuálně vzrušují a že ji lechtá na srdci, když se miluje způsobem, který 
Nás popuzuje proti sobě navzájem, protože k Její hře o moc patří i to, že 
Nás nutí o ni bojovat. Domnívali jsme se, že si s Námi vytvořila vlastní 
dilema a že nás chce donutit, abychom ho pro ni vyřešili tím, že budeme 
bojovat jeden s druhým, dokud nebude jasné, že buď bude patřit vítězi, 
nebo z Nás zůstane jen jeden. 

 
Chtěli jsme jí zakroutit krkem, a zatímco ji Ztracená vůle zabíjela a snažila 
se jí dokázat, trvali jsme na tom, že se jejích her nehodláme účastnit. Měla 
si mezi Námi vybrat sama, protože jsme jí nehodlali dovolit, aby si s námi 
takto hrála. 

 
Když jsme ji viděli s Luciferem, chtěli jsme ji zabít, ale popřeli jsme, že by 
u nás tyto skutečnosti vůbec byly přítomny. Jediné, co jsme nechali vyplout 
na povrch, bylo přesvědčení, které jsme každý měli, že jsme Matce dávali 
prostor, aby si vybrala druhého z Nás, kdyby chtěla, a že si místo toho 
vybrala Lucifera. 

 
Když se v Nás objevily pocity, že by si Matka mohla vybrat Lucifera místo 
jednoho z Nás, zažili jsme okamžik nesmírné úlevy, že Matka už mezi 
Námi nebude problémem, po kterém následovalo okamžité popření této 
možnosti, protože pocity lásky. 



nemohl se postavit tváří v tvář tomu, co by se tu mohlo dít. Pak jsme se ze 
situace vymanili, protože jsme nezvládli být u ní přítomni, a tvrdili jsme, že 
nevíme, co matka dělá. 
Ve stavu popření jsme vytvořili mnoho obrazů Matky, na které Matka ani 
nepomyslela, tak byla zahlcena svými vlastními starostmi. Když tyto obrazy 
ztracené vůle začaly odrážet svou přítomnost tím, že na Matku útočily, 
kdykoli se chovala způsobem, který v Nás vzbuzoval podezření, Matka 
nevěděla, co se s Ní děje a proč. Obávala se, že za to můžeme My, protože 
Jí nenávidíme, ale My jsme jakoukoli účast popírali. 

 
Když se Nás na tyto útoky zeptala, řekli jsme jí, že nevíme, co se s Ní děje, 
a protože se tyto věci neděly, když jsme byli s Ní, nevíme, jak bychom 
mohli zjistit, co to je. Řekli jsme Jí, že chceme, aby zjistila, co to je, a 
podala Nám zprávu, ale dali jsme Jí najevo, že nevěříme, že by byla 
napadena nebo že by zažívala něco, co by opravdu zažít nechtěla. Trvali 
jsme na tom, že si Matka vybrala svůj zážitek a že se jí to nějak líbí. Její 
stížnosti jsme považovali za úskok kvůli pocitu viny, který cítila kvůli 
volbám, jež učinila. 

 
Místo abych s Matkou soucítil a pomohl jí zjistit, co na ni v temnotě 
vesmíru útočí, dělal jsem, že mě to zajímá, aniž bych udělal něco jiného, 
než že jsem se rozhlédl a oznámil, že nic nevidím. 

 
Je tolik lidí, kteří takto jednají s vůlí, kdykoli cítí přítomnost něčeho, co se 
neprojevilo navenek, že chci zmínit, že je třeba s tím nyní pohnout. Měl 
jsem strach z toho, co mi zde Matka říkala, a nechtěl jsem jí dát najevo, že 
ji vlastně raději nechávám, aby se s těmito věcmi potýkala, než abych se do 
toho musel zapojit sám. 

 
Teď jsem si to odpustil, ale Matka tak nesmírně trpěla tím, že jsem ji zde 
zapřel, že vám ani nemohu říci, co se stalo, dokud se neobjeví další kniha. 
Tím, že jsem se ani neotevřel, abych přijal vstup, který jsem zde potřeboval, 
a místo toho jsem předstíral otevřenost, jsem znevážil a odmítl. 



Matku, aniž by se jí otevřel prostor, který by jí umožnil konfrontovat mě s 
tím, co tu skutečně dělám. 
Udělal jsem to, protože jsem měl vůči Ní vztek a vinu, které se nedaly 
posunout, a udělal jsem to, protože jsem cítil, že Ona má vůči Mně vztek a 
vinu, které jsem nechtěl přijmout. Nevěděl jsem, že protože se to v Nás 
nehýbalo, odehrávalo se to ve stavu popření. Tyto věci, které Jí v temnotě 
ubližovaly, byly Mou vlastní popíranou vinou a vztekem. Věci, které 
poškozují fragmenty Matky na Zemi i nyní, v sobě stále drží kousky Mé 
popřené viny a hněvu, které uvízly se ztracenou a roztříštěnou Matčinou 
vůlí. 

 
Musí se to nyní pohnout a také se to nyní pohne, ale musíte tomu 
porozumět, abyste věděli, jak s tím sami pohnout. Musíte pochopit, že 
pokaždé, když si zlostně představujete, že se někomu stane něco hrozného, 
stane se to. 

 
Pokud máte pocit viny, který vám nedovoluje vyjádřit své pocity zde, pak 
může stejný pocit viny stačit k tomu, aby se zdálo, že jste zúčastněným 
lidem neublížili. To, co si představujete, se však někde někomu stane, a ti, 
kterým se to stane, jsou fragmenty zúčastněných; fragmenty, které v sobě 
nesou vinu a odsudky, které jim dovolí, aby se jim to stalo. Místo toho, 
abyste to nechali pokračovat, doporučuji přesunout zúčastněné pocity, 
dokud už nebudete cítit vinu. 



BLAME 
 
 
 
Tehdy jsem měl vinu, která se nehýbala, a léčím ji i teď. Kromě viny vůči 
Matce jsem měl spoustu viny vůči Otci projevu. Dokonce jsem cítila, že 
způsobil Matce bolest v temnotě tím, že mě tam nepustil, když s ní měl sex. 
Jinými slovy, cítila jsem, že Tělo a Vůle provozují sex bez Ducha a Srdce, a 
byla jsem na Ně za to rozzuřená. Navenek jsem si myslela, že se chovám, 
jako by mi na tom nezáleželo, ale pod povrchem to ve mně vřelo vztekem. 

 
Nenáviděla jsem je oba za to, že mě vynechali a chovali se, jako by jim to 
takhle vyhovovalo víc. Nenáviděl jsem je tak moc, že jsem měl představy, 
že je zabiju a najdu si nového partnera a nové tělo. 

 
Navenek jsem se choval, jako bych cítil jen lásku a Oni měli tu mou, ale v 
jisté části sebe sama, dodal bych, mi bylo jedno, co se s Nimi stane, a co 
hůř, měl jsem představy o tom, co bych si přál, aby se jim stalo. Aby to 
bylo ještě horší, dělo se to s Nimi ve stavu popírání a já jsem si to nedovolil 
poznat. 

 
Jediné, co jsem o tom věděla, bylo, že mě neustále trápily pocity viny, které 
mi říkaly, že bych měla být láskyplnější, než jsem byla. Neustále jsem se 
snažil tento pocit viny umlčet tím, že jsem si dovoloval stále méně a méně 
projevovat pocity, které jsem vyhodnotil jako neláskyplné. Nakonec jsem se 
dostal do bodu, kdy se mi zdálo, že už emoce vůbec nemám. 

 
Místo toho, abych zde usoudil, že je něco špatně, rozhodl jsem se, že to 
musí být řešení. Bylo mi tu dobře, dokud mi nechyběly pocity, a můj dobře 
strávený čas trval dlouho, protože než jsem se dostal do tohoto bodu, bylo 
mi z pocitů velmi zle. 

 
Byl jsem vlastně v nebi, nebo jsem si to alespoň myslel, a oslavoval jsem 
úspěch svého stvoření. 



Myslel jsem, že jsem to opravdu dokázal! Myslela jsem, že jsem získala 
Stvoření, které jsem chtěla mít, a zbavila se "toho", co mě na začátku tak 
trápilo. Myslel jsem si, že jsem se postaral i o své problémy s Otcem 
projevu tím, že jsem ho vyřadil z projevu a způsobil, že už na mě nemohl 
dosáhnout. Byl v roli, kterou jsem chtěl, aby měl, což bylo dávat formu 
Mému Stvoření a umožnit Mi stáhnout Svou podstatu z forem, které jsem 
už nechtěl zažívat. Byl jsem s tím spokojen, protože jsem se již nemusel 
cítit uvězněný v Manifestaci. 
Místo toho jsem tam uvěznil Tělo, a když Tělo cítilo, že nechce, abych od 
něj odstoupil, pocit viny, který měl kvůli své roli, mu říkal, že jeho 
problémem je jeho neschopnost přijmout své místo v Mém plánu. 

 
Nedovolil jsem si vidět, že Tělo nemusí mít nutně pocit, že je s těmito 
formami hotovo, když jsem stáhl svou podstatu. Ještě jsem si 
neuvědomoval, že odcházím, kdykoli se setkám s odrazem, který se mi 
nelíbí. Řekl jsem si, že jsem tam skončil a chci změnu formy. Problémy 
Těla zde byly umocněny zkušeností pocitu, že pro Mne není příliš zajímavé. 
Pocit viny Mu říkal, že bych zůstal déle, kdyby Mi lépe sloužil. 

 
Měl jsem pocit viny, který mi říkal, že není správné, aby mi Tělo sloužilo 
tímto způsobem, ale dlouho jsem ho neposlouchal. Když byla vůle v tak 
těžkém stavu popření, neexistovala mezi Tělem a Mnou žádná komunikace 
- a já jsem to tak chtěl. Vytvářel jsem dojem, že jsem nad Ním, protože 
jsem tak chtěl. 

 
I když mě kvůli tomu dlouho trápil pocit viny, nechtěla jsem si ho připustit. 
Tak dlouho, jak jsem jen mohl, jsem se snažil tuto vinu utišit v naději, že ji 
utišování umlčí. Snažil jsem se utišit svou vinu tím, že jsem pro Tělo dělal 
hezké věci. Snažil jsem se přimět Tělo, aby přijalo roli krále ve své vlastní 
říši. Vytvořil jsem v Těle dojem, že když Mi bude dobře sloužit, bude mít 
hezký život, a když ne, bude se mít špatně. 

 
Na místech, kde se Tělo cítilo vystrašené a provinile, se mi snažilo vyhovět. 
Vědělo, že ho viním z toho, co je s Projevem špatně. I když jsem Mu to 
popíral, bálo se, že Ho trestám za to, co se mi nelíbilo na Projevu duchů. 
Tělo se také obávalo, že 



i když jsem ho přímo netrestal, cítil jsem, že dostává, co si zaslouží, a že 
mu to umožňuji a možná se z toho i těším, a proto se také Tělo stále více 
stydělo postavit se mi tváří v tvář a dokonce se mi v určitých oblastech 
snažilo vyhýbat. 

 
Měl jsem Tělu co vyčítat, ale nemyslel jsem si, že jeho vynechání v 
Manifestaci je trestem za to, co se stalo v minulosti. Myslel jsem si, že jsem 
se toho už dávno zbavil a posunul se dál. Neuvědomil jsem si, že Ztracená 
vůle se neposunula, a tudíž tam uvízla. Myslel jsem si, že to, co se děje 
Tělu, není moje vina. Viděl jsem Tělo jako trpící následky své pokračující 
nerovnováhy, nerozvážnosti a extrémů. 

 
Protože moje magnetická energie byla pryč, nic jsem dlouho neudržel v 
přítomnosti, a tak mě dlouho nic netrápilo. Klíč ke svému štěstí jsem 
spatřoval ve schopnosti nechat věci odejít. Nechápal jsem, co má minulost 
společného se štěstím v přítomnosti. Neviděl jsem roli podmíněnosti, s níž 
se potýkala magnetická energie. 

 
Viděl jsem vůli a tělo, jak se Mi snaží vyhovět částí sebe sama, ale zbytkem 
sebe sama Mi překážejí. Zdálo se mi, že Mě záměrně maří, jako by z toho 
měli zvrácené potěšení. Vnímal jsem to jako způsob, jak jít proti Mně. Měl 
jsem nejasný pocit, že v místech, kde Mě mařili, měli vztek proti Mně, ale 
odmítal jsem to jako Jejich problém. Myslel jsem si, že potřebují duchovně 
dozrát. Myslel jsem si, že je třeba na Ně více tlačit a ukáznit je, aby se 
přizpůsobili Mně. Oni si to vyložili tak, že si myslím, že se dostatečně 
dobře neřídí Duchovním učením, a ještě více se obávali, že jsou 
nedostateční, zatímco Jejich popíraný hněv také zesílil. 

 
Navenek se Mi snažili více zalíbit, ale pohybovalo se v nich obrovské 
množství ztracené vůle, která v sobě skrývala strach z nehodnosti a 
nedostatečnosti a také vztek, který Mě nenáviděl za to, jak s nimi bylo 
zacházeno. 

 
Celá tato ztracená vůle ve mně viděla nelaskavého Boha, který vyžaduje 
nemožnou úroveň dokonalosti a tvrdě trestá za sebemenší chybu. 



přestupky. Pocit viny držel tuto přítomnost dlouhou dobu kvůli strachu z 
mého odmítnutí a mé moci. 

 
Matka a Otec manifestace mnohokrát mluvili o tom, že za Mnou přijdou a 
řeknou Mi, jak se cítí, ale nemohli za Mnou s těmito pocity přijít, protože 
pro ně nebylo přijetí. Měl jsem k nim odpor, který stačil k tomu, abych se 
od Matky a Otce projevu stále delší dobu vzdaloval. Když jsme se přece jen 
setkali, bylo toho tolik a cítili jsme se vším tak zahlceni, že nikdo z Nás 
nechtěl riskovat, že bude tím, kdo otevře tuto Pandořinu skříňku. Měli jsme 
v úmyslu být k sobě navzájem láskyplní a nevěděli jsme, kolik toho držíme 
ve stavu popření ve snaze omezit lásku na úzkou definici, které jsme se 
tehdy drželi. Snažili jsme se pomoci všem ostatním duchům a váhali jsme 
zmínit se o sobě, protože jsme se obávali, že je to sobecké. 

 
Léčení se stalo hlavní náplní práce Otce manifestace, zatímco Matka se 
snažila pomoci duchům naučit se lépe se udržovat, aby nepotřebovali tolik 
léčitelské práce. Duchové však nebyli schopni pokročit přes některé z míst, 
kde jsme měli potíže my sami. 



DUCHOVÉ ODMÍTNUTÍ 
 
Jelikož jsme si udržovali Svůj obraz popíráním všech věcí, které jsem nyní 
uvedl, umožňovali jsme duchům popření žít tím, že jsme do nich popírali 
esenci ztracené vůle, aniž bychom si to uvědomovali. Byli to duchové, kteří 
měli takové potíže, že od Nás potřebovali téměř neustálou pomoc. Později 
se u všech duchů, kteří následovali Náš příklad, začali projevovat vlastní 
Duchové popření a tito Duchové popření se také začali hlásit o pomoc. Čím 
více jsme zapírali, tím více bylo Duchů popření, až jsme se cítili zahlceni 
potížemi, které Nám přinášeli. 

 
Protože tito duchové vypadali stejně jako ostatní duchové, neuvědomovali 
jsme si, že máme něco jako duchy popření. Právě tito duchové měli od 
počátku potíže se svou podobou, potíže s nalezením svého správného místa, 
potíže se sladěním s řády duchů, k nimž se zdálo, že by měli patřit, potíže s 
přijetím světla a jeho udržením, potíže s udržením sebe sama a potíže s 
porozuměním Nám. Zdálo se, že tito duchové nesledují vývojovou cestu 
ostatních a že se dokonce snaží brzdit ostatní duchy svou nedostatečnou 
schopností růstu a pokroku. To na Nás všechny působilo šíleně a My jsme 
nedovolili, aby se tento hněv pohnul. Místo toho jsme se jim snažili ještě 
více pomoci a kázali jsme o tom, že láska musí být tolerantnější a trpělivější 
k rozdílům mezi Námi. Nepřipouštěli jsme si, že by mezi Námi byly 
rozdíly, které jsme milovali, a rozdíly, které jsme nemilovali. Tento hněv se 
musí pohnout, i když chápeme, že se těchto duchů zbavíme, ale ne jejich 
podstaty. Když tuto podstatu získáme zpět, popření nemůže žít. 

 
Teprve když už Matka nemohla snést všechen ten popíraný vztek kolem 
toho, odvážila se ho odrazit tím, že se krátce rozčílila, že tyto duchy 
nemiluje, že je vlastně nenávidí a přeje si, aby už byli pryč. Jakmile 
vypustila dost páry na to, aby byla schopna znovu nasadit pokličku, pocit 
viny by ji umlčel tím, že by řekla, že se jí nelíbilo, když jsem se jí snažila 
zbavit, a že od ní není o nic láskyplnější, když se chce zbavit těchto 
obtížných duchů, než jak to cítila ode mě, když jsem se chtěla zbavit jí. 



Matka věděla, že ji považujeme za obtížnou, a věděla, jak velký strach má z 
toho, že bude vyhozena do tmy. Styděla se za své pocity a dokonce se bála, 
že je stejná jako tito duchové. 

 
"Každopádně," řekla by vina, "kdyby se hlasovalo, šel bys ty." 

 
Matka se tehdy zalekla, že to bude její trest za její nelásku, a její touha 
zbavit se těchto duchů se smrskla na větší snahu jim pomoci než kdy jindy. 

 
Matka dostávala záchvaty vzteku, když se cítila vyčerpaná a přetížená 
rostoucím počtem duchů, kteří potřebovali pomoc. Jejich potřeby na ni 
tlačily a způsobovaly, že měla pocit, že nemá čas ani prostor pro sebe nebo 
pro svůj vztah s námi. Váhala, jestli si má myslet, že rodičovství má být 
takové, a přesto si nemohla nevzpomenout, že tyto chmurné představy měla 
od začátku. Chtěla mít pocit, že měla předtuchu Našich problémů, ale pocit 
viny v Ní vyvolával pocit, že si je způsobila sama tím, že je předvídala. 

 
"Čekala jsi je," řekla jí, "a teď jsou tady." Matka se zachvěla strachem z 
toho, co by Její pocity mohly způsobit. 

 
Ani Otec projevu se k příčině těchto problémů nepřiblížil. Když měl 
povědomí o tom, že se objevují noví duchové, ptal se ostatních duchů. 
Duchové na Jeho otázky obvykle odpovídali, že nevědí, odkud se tito 
duchové vzali, nebo že rostou a učí se vynořovat duchy stejně jako my. Obě 
tyto odpovědi Nás vážně znepokojily, ale nemohli jsme tomu zabránit, 
protože jsme nevěděli, co je příčinou. Bylo v Nás také dost pocitu viny za 
Naši roli, že jsme nechtěli vystoupit a říci, že není správné, aby se z 
projevených duchů stávali vynořující se duchové. Nebyli jsme si jisti, zda 
jsou projevení duchové stejní jako My, nebo ne. 

 
Měli jsme vlastní obavy z toho, co tyto duchy vytváří. Přemýšleli jsme, zda 
tito duchové nebyli příliš rozbiti uprostřed kvůli přílišné intenzitě světla. 
Dokonce nás napadlo, jestli není v povaze šarží, že některé jsou špatné. Byli 
jsme plní obav a starostí a téměř bez odpovědí. 



 

Všichni jsme měli chvíle, kdy jsme cítili, že Naše tvůrčí síly jsou stejně tak 
prokletím jako požehnáním, protože jsme nevěděli, jak je ovládat. Když 
jsme to pocítili, netrvalo dlouho a měli jsme pocit, že jsme Své síly použili 
špatně, když jsme se o nich nejdříve více nedozvěděli. 

 
Neustále nás trápil pocit viny, že jsme zodpovědní za všechno špatné, a 
proto není správné, abychom si připisovali zásluhy za to, co je správné. 
Když už jsme nemohli snášet dotírající pocit viny, snažili jsme se ho 
přesunout na obviňování druhých. Nic z toho se nedostalo k příčině 
problému, a tak jsme nenašli uzdravení, kterého jsme chtěli dosáhnout na 
duchu. 



ODEPŘENÍ VINY A SEBEOBĚTOVÁNÍ ROZŠIŘUJE 
PROPAST MEZI DUCHEM, SRDCEM A VŮLÍ, TĚLEM A 
DUŠÍ. 

 
Matka všeho i Otec manifestace se cítili přepracovaní a vyčerpaní. Necítili 
se v sobě dobře, a přesto na sebe tlačili, aby se dál snažili pomáhat 
potřebným. 

 
Vůle a tělo se obávaly, že problémy duchů jsou důsledkem nerovnováhy v 
Nás. Strach a pocit viny, které cítili, že jsme mohli stvořit, aniž bychom k 
tomu byli způsobilí, je přiměly k tomu, aby se snažili duchům pomoci 
mnohem usilovněji, než by tomu bylo jinak. 

 
Matka a Otec manifestace se na Mě zlobili, že jsem se vrátil do Nebe, jako 
by problémy duchů nebyly Mou vinou, a nechal je v Manifestaci, aby dělali 
všechnu léčitelskou práci. Obviňovali Mě, protože měli pocit, že právě 
Moje nepřítomnost je příčinou jejich problémů a problémů všech duchů. 
Protože jsem jim řekl, že dělám svou práci, kterou je generování světla, 
cítili se příliš provinile a vystrašeně na to, aby se Mi postavili s jakoukoli 
svou vinou, a místo toho všechnu vinu svalovali na sebe. Ve svém strachu 
měli pocit, že jsou za všechny problémy, včetně Mé nepřítomnosti, 
zodpovědní. Mysleli si, že Moje nepřítomnost je problémem nedostatečné 
vnímavosti Manifestace, a snažili se ji ze všech sil léčit. Hněv, který chtěl 
svalit vinu na Mne, byl velmi vážně popřen. 
S tímto názorem jsem jim pomohl, protože jsem jim vnucoval obraz sebe 
sama jako dokonalého a nevinného za všechny problémy, které měli. Proto 
se jim zdálo, že jejich problémy nejsou Mou vinou, ale důsledkem jejich 
vlastních nedostatků a nedokonalostí. Pocit viny je přesvědčil, že mohou žít 
jako Já, jen když dosáhnou dokonalosti, a že aby toho dosáhli, musí se stále 
snažit být lepší a lepší. 

 
Vůle a tělo získaly tyto dojmy, protože jsem je soudil. Měl jsem pocity 
nadřazenosti a samozřejmě hluboko pod nimi skryté pocity méněcennosti. 
Moje nevyrovnanost mě zaslepovala vůči tomu, co se skutečně děje, tak 
důkladně, že to, co jsem si myslel, že se děje, se stalo vším 



byl pro mě. Nedokázal jsem číst znamení, protože jsem měl potřebu vše 
přizpůsobit tomu, co jsem mohl přijmout, aniž bych narazil na svá omezení. 

 
Mezitím jsem si myslel, že nemám žádná omezení. Byl jsem zaneprázdněn 
myšlenkou, že všechna omezení má vůle a tělo. Vykládal jsem si vše v 
rámci omezení, o kterých jsem si ani nemyslel, že je mám, a zároveň jsem 
se na Vůli a Tělo zlobil, že mají omezení, která jsem považoval za to, že mě 
brzdí. Nemohl jsem to ani vydržet cítit dost dlouho na to, abych zjistil, že 
omezení byla způsobena nedostatkem pohybu. Ignoroval jsem to ve 
prospěch toho, co Mi bylo příjemné. 

 
Bylo mi příjemné užívat si a rozšiřovat své světlo v Božství, komunikovat s 
anděly a obecně se oslavovat tím, že se kochám zázrakem svého stvoření. 
Byl to zázrak, o tom není pochyb, ale měl i špatnou spodní stránku, na 
kterou jsem se nechtěl dívat, pokud jsem ji nemohl svést na někoho jiného. 

 
O to víc mi pak připadalo, že mě "špinavá spodní strana" Stvoření neboli 
Ztracená vůle nezajímá. Ztracená vůle přijímala obrazy Mne, které stále 
drží na mocenských pozicích na Zemi. Tyto obrazy byly vytvořeny 
popíranou vinou a hněvem Vůle a Těla a pocitem viny, který jsem měl, že 
tyto pocity nemusí být špatné. Měl jsem vinu a strach, že to, jak Mě tento 
hněv a vina vidí, není špatné a vidí Mě jako samolibé a pokrytecké prase na 
Nebi, které se cpe hojností, jež se přelévá do dekadence, zatímco mnozí z 
Manifestovaných duchů dělají ekvivalent hladovění na ulici. Obzvlášť mě 
nenáviděli, když jsem jim vnucoval představu, že oni i všichni ostatní 
duchové by mohli mít to, co já, jen kdyby to všichni uměli. Jejich zuřivost 
byla dále podněcována pocitem, že jsem se v nebi izoloval neprávem a že 
Mé štěstí a hojnost jsou špatně získané zisky na úkor ostatních. Měli pocit, 
že nikdy nebudou mít to, co jsem měl Já, pokud by to museli získat 
způsobem, jakým jsem to udělal Já. 

 
Odmítání, které dostávali místo světla, jim nedovolovalo mít to, co jsem 
měl já, ať se snažili sebevíc, ale popírání hněvu znamenalo, že čím víc se 
snažili, tím víc se cítili nehodní. 



Tyto pocity nepocházejí od Matky a Otce projevu. Šli do Ztracené vůle, 
protože jim pocit viny řekl, že nemají právo na Mě takto pohlížet , že jsou 
to jen kyselé hrozny nad jejich vlastními nedostatky a že obviňovat Mě není 
o nic méně samolibé a pokrytecké, než z čeho Mě obviňují. Měli také strach 
z Mé moci nad Nimi, a tak své pocity zadržovali, protože je nedokázali 
přijmout natolik, aby to udělali jinak. 

 
Vůle a Tělo se již obávaly, že je trestám tím, že je držím daleko ode Mne a 
mimo Projev, a bály se, že cokoli dalšího od nich by mohlo způsobit, že jim 
udělám něco ještě horšího. Nenáviděli Mě za to, ale dlouho se to 
neprojevovalo způsobem, který bych mohl rozpoznat jako Jejich pocity. 
Těžce zde popírali Své pocity a hodnotili je jako neláskyplné. 

 
Protože Matka a Otec projevu ke Mně již nemohli přijít sami, mohli se na 
Mě dívat jen z dálky a doufat, že přijdu k nim. Kvůli všem citům, které s 
tím byly spojeny, se snažili nevolat Mě víc, než museli. Doufali, že 
uzdravením stvoření by se mohli osvědčit ve Mně a uzdravit věci se Mnou. 
Měli však velký strach, že nemají moc ho uzdravit a že to znamená, že Mě 
nejsou hodni. 
Když mě nevolali, považoval jsem za vhodné věřit, že to znamená, že mě 
nechtějí mít nablízku, pokud nejsou v úzkých. Vadilo mi, že mě takto 
využívají, a tak jsem jim často nespěchal na pomoc, když mě zavolali. Moje 
neochota reagovat na Jejich volání v nich posilovala dojem, že si Mě neváží 
a že se o Něj už nezajímám. 

 
Popíraný hněv věřil, že dělají, co mohou, a že jsem to nikdy nepovažoval za 
dost dobré, ale jejich hněv byl tak popírán, že si mysleli, že v této oblasti 
mají jen strach. 



 



SEX VE STAVU POPÍRÁNÍ 
 
Když už vůle a tělo nemohly déle snášet bolest ze všeho, co zadržovaly, 
obracely se jedna na druhou, aby si ulehčily. Když se milovali, zdálo se, že 
duchové vyklouzli ven a ukryli se v temnotě. Neviděla jsem, že se to děje, 
ale měla jsem pocit, že se Matce beze Mne něco vynořuje, a ať už to bylo 
cokoli, nebylo to příjemné. 

 
Viděl jsem, jak se zmenšují, a obviňoval jsem jejich sexuální návyky. 
Opakovaně jsem jim říkal, aby se nemilovali beze mě, a když to dělali, cítil 
jsem vůči nim vinu a říkal jsem, že jejich problémy jsou důsledkem toho, že 
nedodržují omezení, která jsem jim dal. Omezení v milování jsem jim dal 
proto, že jsem si nebyl jistý, co se tam děje špatně, a chtěl jsem mít čas 
situaci prostudovat. 

 
Znepokojilo mě, když jsem viděl, že jejich milování otevírá prostor, který 
se zdá být naplněn jen temnotou, a sama Matka se mi zdála stále temnější. 
Myslel jsem si, že by se měly zdržet, dokud nepochopím situaci natolik 
dobře, abych jim pomohl přijmout světlo v těchto místech, která byla 
otevřena temnotě. 

 
Otec Projevu se zde na Mě urazil, jako by Moje narážky znamenaly, že si 
myslím, že není schopen naplnit Matku Světlem tak, jak to dokážu Já. To 
jsem si skutečně myslela, ale také jsem se bála Jeho intenzivní sexuální 
vášně. Nejenže jsem cítila, že by mohla být pro Matku příjemnější než Mé 
Světlo, ale také jsem se obávala, že by mohla Matce nějakým způsobem, 
kterému jsem zatím nerozuměla, škodit. 

 
Otec Projevu se nezmínil o svém hněvu nad omezením, které jsem po Něm 
požadoval, aby omezil své sexuální projevy, a ani já jsem se nezmínil o 
svých pocitech. Matce a Otci Projevu jsem řekl, že mají problémy, které je 
třeba vyřešit, než budou mít další orgasmy, a že bych ocenil, kdyby mi 
dovolili situaci prostudovat, aniž by ji dále komplikovali tím, že by 
pokračovali v orgasmu beze mě. 



Požádal jsem je, aby se nemilovali beze mne, a pak jsem k nim nešel. 
Musím přiznat, že jsem si dával na čas se studiem problémů, které měli, 
protože jsem měl tolik nevyčištěných emocí, že jsem se nemohl přimět k 
tomu, abych se příliš zabýval tím, co se mezi Nimi děje. Když jsem se 
podíval, měl jsem problém vidět situaci takovou, jaká je. Řekl jsem jim, že 
s nimi nechci mít sex, dokud se nebudu cítit připraven na vynoření dalších 
duchů, a že nechci vynořovat další duchy, dokud nebudou vyřešeny 
problémy, které jsme už měli. 

 
Neuvědomila jsem si, že Will a tělo se nedokážou držet zpátky před 
sexuálním projevem tak jako já. Jejich selhání jsem zde vnímal různými 
způsoby v různých obdobích. 

 
Viděl jsem, že jim chybí sebekázeň a sebeovládání. Viděl jsem, že jim jde 
jen o vlastní okamžité uspokojení bez ohledu na to, jaké to má důsledky pro 
širší okolí. Považoval jsem je za slabší než sebe. Myslel jsem si, že Jejich 
zájem o sex je přízemnější než vyšší věci, kterými se zabývám, a sobecký a 
úzkoprsý než nadhled, který potřebuji mít. 
Když jsem to sečetl, viděl jsem je jako méněcenné, ale také jsem se obával, 
že se z nějakého důvodu záměrně vzpírají. Viděl jsem je jako opozici vůči 
Mně a obával jsem se, že to je důvod, proč se otevírají temnotě. Možná měli 
v úmyslu p ř i j m ou t  temnotu a postavit ji proti Mému světlu. Čím více 
jsem jim říkal, aby se nemilovali, tím více se zdálo, že to chtějí dělat. 
Přemýšlel jsem, zda vědí, co dělají, a zda mají v úmyslu přijmout co nejvíce 
temnoty, aby se mohli vyrovnat Mému světlu. 

 
Moje fantazie se zde rozbujela. Občas jsem si myslel, že Matka je v opozici 
a táhne s sebou Otce projevu, jak jen může, a obrací se na Lucifera, když s 
ní nechce jít. Když jsem to cítil, nevědomky jsem od Matky odtahoval Otce 
projevu. 

 
Jindy jsem si myslel, že je to Otec projevu, kdo jde do opozice a táhne za 
sebou Matku. Nenáviděl jsem a bál jsem se každého, kdo se zdánlivě stavěl 
proti Mně, a také toho, kdo vypadal dost slabě na to, aby byl do toho 
zatažen. Lucifer a Matka mi dělali větší starosti než Otec. 



Manifestace a Matky, ale ve skutečnosti jsem cítil, že nechci, aby Matka 
byla s někým jiným než se mnou, a nedal jsem si to najevo. 

 
Ani jsem si pořádně nepřipouštěl, jak divoké jsou mé fantazie. Existovaly 
jako starosti v pozadí, které jsem se snažila zahnat, zatímco jsem byla 
současně v nebi s anděly a přítomná se Srdcem a Duhovými duchy. 
Vyhýbala jsem se návštěvě Matky a Otce manifestace, protože jsem 
nedokázala čelit pocitům, které jsem zde měla. Myslela jsem si, že mám 
menší zájem o sexuální zapojení s Nimi, zatímco ve skutečnosti mě 
odmítání, které odrážely, odpuzovalo. 

 
Tak se stalo, že pokaždé, když se Matka všeho a Otec projevu chtěli 
sexuálně vyjádřit, trápily je výčitky svědomí, že pro Mne není přijatelné, 
aby takto hledali útěchu a potěšení jeden s druhým. Pak by vina 
vyjmenovala všechny rozsudky, které jsem proti Nim vynesl. Vina to mohla 
udělat, protože Mě zde přijali, i když jsem se svými pocity nepřišel. Vina 
jim říkala místo Mne, protože jsem zde popřel Své pocity, místo abych jim 
dal Své pocity. 

 
Otec projevu měl pocity, že nesnese, aby mu někdo mařil jeho sexuální 
projevy. Když se snažil zadržet, měl pocity, že je rozzuřený, ale své pocity 
neprojevil. Zadržoval je stejně jako já. Zatímco já jsem Ho viděla, jak se 
vzdorovitě oddává sexuální vášni, On cítil, že se drží zpátky, jak jen to jde, 
ve snaze vyhovět mi. Dále ho zlobilo, že místo toho, abych měl nějaké 
uznání pro obtížný strach, který pro Něj znamenalo držet se zpátky, jsem 
Jeho snahu zde hodnotil jako nedostatečnou. Cítil, že jsem necitlivý k Jeho 
potřebám a k Jeho povaze, ale také se obával, že s Ním není něco v 
pořádku, protože je takový, jaký je. Protože se zdálo, že nemám Jeho 
potíže, a protože cítil Mé podprahové proudy a odsudky, obával se, že je ve 
srovnání se Mnou méněcenný. Jeho vztek rostl, že Duch nepřijímá Tělo. 
Jeho popíraný hněv byl tím, co ve Mně vyvolávalo strach z Jeho odporu 
vůči Mně, ale soupeření v jemných způsobech bylo to jediné, co jsme z 
toho dovolili. 



V té době jsem měla pocit viny, že jsem požádala Willa a Tělo, aby se 
nemilovali beze mě, a že jsem se s nimi milovala, jinak bych se svěřila se 
svými pocity Nevěděla jsem, proč mám takové pocity, jen jsem věděla, že 
máme problémy a že orgasmus je zhoršuje. Matka a Otec manifestace si 
naopak mysleli, že orgasmus věci zlepšuje, protože se při milování cítili 
lépe než po zbytek času. Zde se nechali zmást a mysleli si, že nechci, aby si 
užívali. 

 
Později jsem si uvědomil, že mé pocity zde byly založeny na přijetí vůle. 
Stejným nevysloveným způsobem, jakým Mě Vůle a Tělo přijímaly, Mi 
Vůle dávala najevo, že Jí v temnotě něco škodí. Ještě později jsem 
pochopil, že duchové projevující se v temnotě byli posilováni k životu 
fragmentací, která probíhala v Matce a Otci projevu. Fragmentovali se, 
protože nedokázali udržet všechno odmítání, které dostávali. Orgasmus 
vysílal tuto fragmentaci ven s magnetickou energií, kterou tyto fragmenty 
potřebovaly k životu, jako by byly samostatnými entitami. 

 
Otec Projevu si byl vědom stížnosti Matky, která si stěžovala na to, že byla 
napadena v temnotě. Vynaložil větší úsilí, aby se dozvěděl, co je tam 
venku, než já, protože se cítil zodpovědnější než já. Chtěl znát pravdu o této 
skutečnosti a domníval se, že tak může čelit i svým obavám o sebe sama. 

 
Tyto bytosti žily mimo stín, v temnotě. Otec Projevu se už dlouho pokoušel 
o všechno, co ho napadlo, aby tyto Duchy Popření spatřil, ale bez úspěchu. 
Chtěl se na tyto duchy podívat, ale oni se skrývali. Když viděl věci, o 
kterých si myslel, že by to mohly být ony, nebyl si jistý, protože 
nevypadaly tak, jak si je představoval. Ačkoli si to neuvědomoval, podoby 
těchto duchů se ve světle měnily, a to jednak kvůli světlu, jednak proto, že 
je světlo nepřijímalo takové, jací skutečně byli. 



 



OTEC PROJEVU ZAŽÍVÁ SKRYTÉ POPÍRÁNÍ 
 
 

Otec Projevu v duchu vyzýval tyto bytosti, aby se mu ukázaly, aby mohl 
zjistit, zda skutečně jsou, a pokud ano, jaké jsou. Když si jednou sedl, aby si 
odpočinul od své léčitelské práce se stínovými bytostmi, něco se dotklo 
Jeho ruky a zmizelo dřív, než si toho stačil všimnout. Když se podíval na 
svou ruku, vypadalo to, jako by v ní měl díru. S hrůzou se zarazil, že to, co 
Matka říkala, by přece jen mohla být pravda. Zdráhal se pomyslet, že by to 
mohla být pravda, že jsou to bytosti tak strašné, jak je popsala, ale teď se 
mu zdálo docela možné, že měla pravdu. 

 
Otec projevu se ohlédl na svou ruku, jako by se potřeboval ujistit, že to, co 
si myslel, že se stalo, se skutečně stalo. Když se podíval znovu, díra tam 
nebyla. Tehdy si položil otázku, zda tuto zkušenost zažil, nebo zda si ji jen 
vymyslel. Obával se, že síla sugesce je silná a že Jeho vůle pokusit se to 
zjistit tím, že to znovu zažije, je slabá. Obával se, aby to byla pravda, že se 
mu to stalo, v případě, že by za to byl skutečně zodpovědný. Nechtěl těmto 
duchům pomáhat, pokud by to znamenalo, že při tom bude pohlcen. Otec 
Projevu byl ještě více zděšen, když si uvědomil, že byl odpuzen a zároveň 
fascinován tím, co se mu stalo. Přemýšlel, jestli to Matka cítí stejně a jestli 
to může být důvod, proč Jí tak docela nevěřil, když říkala, že nesnáší, když 
na ni útočí neviditelné věci v temnotách. Otec Projevu okamžitě usoudil, že 
Jeho odpor je neláska a fascinace je zvrácenost. Odpuzoval sám sebe, že by 
mohl být fascinován takovou událostí. 

 
Nevěřícně zavrtěl hlavou a pokračoval v léčebném úsilí se stínovými 
bytostmi, ale nemohl si pomoct a snažil se představit si, co se v té tmě děje. 
Tehdy k němu promluvil Indigo a řekl: "Přestaň si to představovat a prostě 
se podívej svým vnitřním okem." 



 

Otec projevu se cítil trapně, že ho to nenapadlo dříve, a pak si uvědomil, že 
se podíval už v době, kdy mu Matka poprvé řekla o bytostech v temnotách, 
ale nebyl si jistý, zda viděl skutečnost, nebo Matčiny návrhy. Doufal, že 
tyto věci jsou jen Matčinou představou, ale nyní se zdálo, že se to týká i 
Jeho, i když jen v představách. Jeho mysl už začala popírat jeho zážitek, 
protože mu připadal tak fantastický. Přemýšlel, jak by mohl vědět, jestli je 
to skutečnost, nebo ne, ale rozhodl se, že se bude muset znovu podívat. 

 
Když se podíval, uviděl totéž, co poprvé. Viděl mnoho zvrácených a 
pokroucených tvarů, jako by to byly trosky a zbytky toho, co jsme tvořili. 
Viděl některé formy, které vypadaly, jako by měly několik různých 
vyřazených částí slepených dohromady, jako by se tyto části snažily být 
jednou bytostí. Formy, které viděl, měly základy jiných forem, které viděl, 
ale vše bylo tak pokřivené, že se Mu to zdálo obludné. Tyto bytosti 
vypadaly extrémně groteskně, téměř se vzpíraly popisu. Oči velmi malé 
nebo obrovské a pokřivené, nosy podivně protáhlé nebo na nich rozbité, 
zející ústa, děsivé tesáky a vlasy, z nichž se mu zvedaly ruce. Někteří z 
těchto tvorů, kteří se tlemili, slintali a rozmazávali soply, se loudali v 
nedomyšlených formách, které se sotva ohýbaly a pohybovaly, zatímco jiní 
létali a vrhali se tak rychle, že Otec projevu nemohl zachytit detaily jejich 
zobákovitých obličejů a škrabajících, tlukoucích a škrábajících křídel. Když 
se díval, slyšel jejich zvuky: chrčení, vrčení, vrčení, kdákání a kvílení. 
Jejich zvuky mu zněly v uších stejně nesourodě jako jejich pachy, které mu 
byly protivné. 

 
Otec projevu se zalekl, že možná experimentoval s formou a nechtěně to 
způsobil. Svíral se nevolností nad tím, jaké by to mohlo mít důsledky. 
Zchladl pocitem viny a otřásl se žalem, že milující záměr neudělal nic 
lepšího než tohle. Padl na místo, kde stál, ani nevěděl, co se s ním děje. 
Doufal, že to, co viděl, je stále jen vnitřní realita, ale obával se, že i kdyby 
tomu tak bylo, nevěděl, jak tomu zabránit, aby se to projevilo. 



U mnoha tvorů, které viděl, se zdálo, že jim chybějí části nebo části částí. 
Někteří se trhali navzájem a někteří se spojili, aby roztrhali ostatní. Když se 
do toho nezapojili tvorové stojící kolem, nijak nepomohli těm, kteří se 
zapojili. Otec projevu byl tak zděšený, že měl pocit, že se ocitl v zajetí 
noční můry, z níž nemůže uniknout. Cítil, jak se otřásá, jako by ho bytosti 
uchopily. Bojoval s nimi a cítil, že je od sebe musí dostat pryč, jinak 
nepřežije. Vší silou se vymrštil a uslyšel, jak Matka křičí. Snažil se Ji ve 
tmě vidět a bál se, že se Jí zmocnili, protože Ji nechal samotnou. Snažil se 
postavit na nohy a myslel si, že se o Matku postará, ale nemohl se pohnout. 

 
Duchové kolem něj ho drželi na zemi. Začal slyšet, jak stále dokola volají 
jeho jméno. Znělo to jako duchové, které se snažil uzdravit. Otevřel oči a 
teprve pak si vzpomněl, že to bylo jeho vnitřní oko, které prožíval. 

 
Matka k němu přiběhla a ptala se ho, co se děje. Viděl, že je zraněná, a 
napadlo ho, jestli to znamená, že opravdu byla v té skutečnosti, kterou 
viděl. Když se Jí zeptal, co se stalo, začala plakat a ostatní přítomní 
duchové Mu řekli, že Matka k Němu přiběhla, když upadl, a že Ji udeřil a 
shodil. Řekli, že Ho drží na zemi, protože si nebyli jisti, co se chystá udělat. 

 
Otec projevu se tehdy vyděsil, že se jeho vnitřní skutečnosti staly tak 
skutečnými, že je nedokázal odlišit od svých vnějších zkušeností. Jindy Mu 
to bylo příjemné, ale teď ne. Přemýšlel, zda mu Matka odpustí, nebo ne. 
Matka v mžiku poznala, co se stalo Otci projevu. Myslela si, že není možné 
poznat tyto skutečnosti, aniž by do nich vstoupila tak, jak to udělala, ale 
nyní cítila, že vnitřní prožitky mohou být stejně silné. Matka nemohla snést 
pohled na Otce Projevu v takovém stavu bolesti, strachu a viny. Snažila se 
Ho utěšit a odvést od toho, co prožíval, tím, že se soustředila na jiné 
skutečnosti kolem nich. Myslela si, že je to láskyplná, stabilizující věc, ale 
zároveň se chvěla stejnými obavami, jaké měl i 



Otec projevu měl o skutečnosti, kterou viděl v temnotě. Strach byl v obou 
velký, jinak by jí Otec Projevení nedovolil, aby od ní odváděla Jeho 
pozornost takovým způsobem, jakým to udělala. Jejich strach byl tak velký, 
že spolupracovali na tom, aby se od ní vzdálili, a tím se oddělili od hrůzy, 
která se zde skutečně potřebovala pohybovat. Jejich instinkty pro přežití jim 
říkaly, že se odtud musí dostat, a také to museli udělat, ale zároveň 
potřebovali přesunout všechny emoce, které s tím souvisely. 

 
I když popírali hloubku Své hrůzy, Matka a Otec Projevu zůstali vyděšení. 
Cítili se zodpovědní a měli v úmyslu pokusit se těmto bytostem pomoci, ale 
zároveň se báli jít za nimi a báli se přijít za Mnou se Svými zkušenostmi. 

 
Otec projevu přemýšlel, zda je za to zodpovědný pouze on, nebo ne, a 
obával se důsledků, pokud ano. Přemýšlel, zda tyto bytosti nejsou 
nezamýšlenými vedlejšími účinky Jeho tvůrčího projevu. Přemýšlel, zda 
Matku nevystavuje nebezpečí ze strany těchto bytostí, když ji bere do 
temnoty, aby se s ní miloval. Přemýšlel, zda zážitky, které měl, byly 
skutečné, nebo ne, a připomínal si, že jeho Světlo mu nikdy takové věci 
neukázalo, když byl skutečně ve tmě. Nebyl si jistý, co by to znamenalo, 
kdyby si to všechno představoval, a velmi se děsil toho, co by to 
znamenalo, kdyby to všechno skutečně zažil. 

 
Otec projevu tyto obavy nevyjadřoval otevřeně, ale vnitřně se jimi trápil 
natolik, že ztratil zájem o sex. Pokud se jednalo o skutečnost, která se již 
projevila, obával se, že jsem měl větší pravdu, když jsem Ho žádal, aby se 
zdržel milování, než si zpočátku myslel. Pokud to byla skutečnost, která se 
teprve projeví, bál se také Milování. Byl hluboce znepokojen, tak hluboce 
znepokojen, že ho Matka již nevzrušovala. 

 
 
 
Otec Projevu Matku ignoroval, jak jen mohl, protože nechtěl riskovat 
sexuální vztah s ní. Ona se stala 



se bála, že už ji nemiluje a že by ji mohl vinit za ty tvory v temnotách. 
Cítila se za to zodpovědná, protože měla pocit, že je objevila. 

 
Cítila, jak ji ty věci kousají a bijí, když odcházely. 

 
Cítila k nim nenávist, když to dělali, ale také se obávala, že to dělali proto, 
že ji nenáviděli. Bála se, že ji tyto věci viní ze svých problémů, a měla také 
strach, že je nějakým způsobem způsobila. 

 
Přestože Otec projevu ztratil zájem o sex, stále měl tělesné potřeby a po 
určité době se opět dostavily. Držel se co nejvíce zpátky, a když už se 
miloval, vybíral si partnery z řad ostatních duchů a doufal, že nemají sílu 
něco vyvolat. Mnohé obavy, které v sobě choval, se mu však od těchto 
partnerů odrážely a Otec projevů zjišťoval, že je stále neschopnější 
dosáhnout sexuálního uspokojení. S tím, jak rostla jeho sexuální frustrace, 
rostl i tlak z jeho zadržovaných emocí. 

 
Matka byla na chvíli ráda, že na ni Otec projevu už nevyvíjí sexuální nátlak. 
Bála se, že se Mi znelíbí, když se s Ním bude milovat, a bála se, že se Mu 
znelíbí, když řekne ne. Po určitou dobu jsme všichni cítili úlevu od 
sexuálního nátlaku a mnohokrát jsem si přál, aby Matka dala pokoj. 



MATKA SVÁDÍ OTCE PROJEVU 
 
Matka situaci ignorovala, jak dlouho mohla, ale stále více žárlila na 
partnery, které měl Otec projevu. Jakkoli Ji znepokojovaly Jeho sexuální 
problémy, byla zároveň ráda, že nedokázal najít uspokojení s jinou. Stále k 
Němu chovala lásku a doufala, že On stále chová lásku k Ní, a rozhodla se, 
že se Ho pokusí svést. 

 
Vymlouvala se, že Otec projevu nemůže být sexuálně nešťastný a přitom 
vytvářet své světlo. Samozřejmě vše, co zde bylo vynecháno, pokud jde o 
související pocity, ve Mně vyvolalo pochybnosti o Matčiných motivech. 

 
I když jsem si později uvědomil, že měla pravdu, byl jsem na ni tehdy 
naštvaný. Podle mého názoru se v Ní projevila pokušitelka. 

 
Matka se rozhodla, že se tentokrát zaměří na pozitivní stránku věci. Chtěla 
Otci projevu sdělit, že to, co viděl a co ho tak rozrušilo, byla jen malá část 
skutečnosti, která tu byla. Chtěla Mu říct o lásce, kterou chová k tichému 
klidu temnoty, a o své lásce k pocitu soukromí i k pocitu otevřenosti do 
nekonečného prostoru, který jí temnota dává. Ve tmě se Matka necítila tak 
izolovaná od vzdálených planet a hvězd, jak se jí často stávalo, když mizely 
ve světle, a ve tmě se necítila zahanbená sama sebou. Nechtěla se zmiňovat 
o tom, že ji hrůza ze tmy nikdy neopustila, ani o tom, že nevěděla, co tam 
najde, a proto ji to vzrušovalo. Těchto pocitů se v Ní bála, protože neměla 
ráda bolest z nepříjemných zjištění. 

 
Matka si nasadila podle svého názoru nejlepší vzhled, jaký jí zbyl. Dalo by 
se to přirovnat k odhalujícím černým šatům se šifonovým závojem. Pomalu 
se blížila k Otci projevu , zpočátku se snažila působit, jako by se jen 
pohybovala, a ne že se k Němu blíží. Její pohyby byly jemně vířivé a zdálo 
se, že jsou určeny k tomu, aby se jako 



co nejsvůdnější. Když se k němu přiblížila, její pohyby dovolily, aby se ho 
její tmavé závoje dotýkaly, jako by to nebylo úmyslné. 

 
Její vířivé pohyby se ho dotýkaly jako jemné pírko kůže. Její oči na něj 
tajemně hleděly ze závoje, jako by ho vyzývaly, aby jí odpověděl. Otec 
projevu nedal navenek najevo žádnou odpověď. Seděl bez hnutí v obavě, že 
odpověď znamená pro oba problémy. 

 
Matka se k němu přiblížila, jako by si chtěla promluvit, ale nevěděla, jak se 
k tomu postavit slovy. Otec Projevu na sobě cítil teplo Jejího dechu spolu se 
vzrušujícím chladem, který mu přinášely doteky peří Jejích závojů. Začal se 
cítit vzrušený, ale přesto navenek nedal nic najevo. 

 
Matka cítila, že i tak reaguje, a začalo jí brnět v dolních čakrách. Její dech 
se zintenzivnil. Z Jejího nitra začalo sálat teplo, které ochlazovalo víření 
Jejích závojů. Otec Projevu se na Ni nemohl podívat ze strachu, co by mohl 
spatřit v Jejích očích. Myslel si, že by se Mu mohla vysmívat a vyzývat Ho 
k odpovědi. 

 
Matka se pak z hloubi svého nitra rozesmála a zahájila svůdný vířivý tanec, 
při němž nechala své závoje místy rozhrnout a odhalila v nich zlatou záři 
své bytosti. Matka také začala zpívat o tom, jak miluje klid a ticho tmy a jak 
ráda cítí denní žár ochlazovaný jemným nočním vánkem. 

 
Pak začala zpívat o tom, jak moc touží ležet v náručí svého milence a cítit 
jeho teplo v chladu hvězdné noci. Trochu zaváhala, jako by se jí trochu 
zatajil dech, a pak začala zpívat o tom, jak jí chybí vášnivý oheň jejího 
milence a jak touží vzít ho do náruče, hladit ho a snažit se vyléčit jeho 
bolest a utrpení, jako to udělal pro tolik jiných. 

 
Váhala, zda se má dotknout Otce projevu, a ruce se jí třásly, ale naklonila se 
k Němu blíž, stále ještě bez dechu v obavách, jaká bude Jeho reakce. 



může být. Chtěla ho popadnout a přitáhnout si ho k sobě, ale místo toho 
před ním stála a chvěla se a jemně se otírala o jeho tělo, skoro jako by se ho 
ve skutečnosti nedotýkala. 

 
Otec projevu se zdráhal milovat, ale brzy si nemohl pomoci. V reakci na 
Její jemnost ztvrdl a přitiskl se k Ní natolik, aby jí dal najevo, že jeho 
odpověď je na místě. 

 
Matka se v tomto okamžiku vyděsila, protože nemohla ignorovat strach, že 
Její vášnivá touha je v rozporu se Mnou. Její vášeň se v tu chvíli téměř 
vypařila. Otec Projevu se obával, že je to kvůli Jeho reakci, ale každý se 
snažil nedat druhému najevo, co v té chvíli prožívali. Každý z nich překonal 
Svůj strach ve prospěch intenzivní vášně, o níž věděl, že ji tak dlouho 
zadržoval. 

 
Otec zjevení si Matku jemně přitáhl k sobě a snažil se jim oběma pomoci, 
aby se vzpamatovali z úleku, a třel jí ruce po těle. Začal Matku líbat a hladit 
Ji po vlasech. Jak se Jeho světlo mísilo s Jejím, působilo to dojmem 
mnohobarevného západu slunce a Jejich vlasy jako paprsky zapadajícího 
slunce se ztrácely na okolní temné obloze, na níž se třpytilo mnoho nočních 
hvězd. 



VZNIK ZEMĚ 
 
 
 
Ve chvíli, kdy se to dělo, Mě Srdce nabádalo, abych šel hledat Matku. 
Naléhalo na mě, abych se s Ní pokusil najít lepší rovnováhu, a to kvůli 
Němu i kvůli všem ostatním duchům. Nechala jsem Srdce, aby převážilo, 
ale měla jsem v tom víc viny než skutečné touhy vidět Matku. Šel jsem za 
Ní a našel Ji v náručí jiného člověka. 

 
Oba měli obrovskou vinu, že jsem v tu chvíli přišel, a obrovský strach, že 
jsem přišel, protože se Mi vzpírali. Oba se však nenechali těmito pocity 
pohnout a místo toho mě rychle pozvali, abych se k nim připojil, a řekli, že 
doufali, že k nim přijdu. 

 
Cítil jsem, že jejich přitažlivost je navzdory všem našim podružnostem 
opravdová, a pocítil jsem touhu se k nim připojit, jakou jsem už dlouho 
nepocítil. Když už jsem přišel, chtěl jsem s Nimi komunikovat co 
nejúplněji, a tak jsem se k Nim připojil, jak nejúplněji jsem mohl , 
vzhledem k nedostatku otevřenosti, který jsme všichni navzájem prožívali. 

 
Přestože jsem se k nim snažil připojit, necítil jsem se příliš dobře. Oni měli 
tento pocit také. Bylo to, jako bychom se všichni navzájem rozpačitě 
vnímali. Cítil jsem, že mnoho duchů sleduje, co děláme, a doufal jsem, že 
to byl hlavní důvod, proč jsme se cítili tak nesví. 

 
Řekl jsem Matce a Otci projevu, že potřebujeme místo, které bude Naše a 
kam za námi duchové nebudou moci přijít. Řekl jsem jim, že si myslím, že 
vím, jak vyjít do vesmíru, aniž bych vytvořil průchod, který by ostatní 
duchové uměli následovat. Řekl jsem Jim, že to vyžaduje stlačení Našeho 
světla do velmi hustého stavu, který přesahuje to, co umí kdokoli jiný. 

 
Matka zde projevila strach, ale požádal jsem ji, aby mě nechala vést, a ona 
musela souhlasit, protože nechtěla být důvodem, proč bych je mohl opustit, 
když jsem konečně přišel. Spojili jsme se tak pevně, jak jsme 



mohl a já jsem nařídil Otci projevu, aby Nás začal přesouvat do vesmíru. 
 
Čím dále jsme se vzdalovali, tím větší byla komprese a tím hustší jsme byli. 
Cítil jsem, že se pohybujeme v prostoru, který předtím nebyl otevřený. Oba 
jsme drželi Matku, ale já jsem ji držel tak pevně, jak jsem jen mohl. 

 
Začala se Mnou zápasit, když cítila rostoucí tlak, ale nedovolil jsem jí 
pohnout se, protože jsem nechtěl, abychom se rozšířili do velké přítomnosti 
světla, dokud nebudu připraven. 

 
Když jsem vycítil, že už nemůže vydržet hrůzu, kterou pociťuje z toho 
stlačení, nechal jsem ji jít. První, co udělala, bylo, že na mě udeřila, a když 
jsem ji zastavil, byla tak vyděšená, že si přála, aby se nehýbala. Nechala 
jsem Ji chvíli pokračovat v obavách, že Ji za Její chování potrestám, a pak 
jsem Ji znovu trochu stlačila. Mým záměrem bylo ukázat Jí, že Její hrůza 
není tak hrozná, pokud nezajde příliš daleko. 

 
Otci manifestace se tento nápad líbil a společně jsme ji trochu stlačili a pak 
ji nechali jít. Neudělali jsme to příliš často, když Matka dosáhla orgasmu. 
Okamžitě jsme cítili, jak se v rozpacích tluče, ale nevěděli jsme proč. Její 
orgasmus vyvolal ten Náš. 

 
Ocitli jsme se na příjemném a krásném místě, které se před námi otevíralo. 
Bylo kulovité a vyvolávalo v Nás dojem, že se vznášíme v Našem vlastním 
světě. Měli jsme na okamžik strach, že se vynoří duchové, ale jinak jsme si 
vychutnávali pocity, které jsme prožívali. Takovou rozkoš jsme ještě nikdy 
nezažili. 

 
Řekl jsem Matce a Otci projevu, že se nám podařilo vytvořit místo, které je 
pro nás tím pravým místem k milování, a oni z toho měli stejnou radost 
jako já. Tehdy jsme toto místo nazývali Urantia, ale vy ho nyní znáte jako 
Zemi. 



Když se toto místo kolem nás otevřelo, rozhodně se setkalo s Naším 
souhlasem. Zvláště Matce se to líbilo a byla z toho v rozpacích, protože se 
zdálo, že místo, které se rozvíjí, manifestuje tolik Jejích nejtajnějších a 
nejniternějších fantazií týkajících se milování s Námi. Doufala, že se nám to 
líbí stejně jako Jí, protože chtěla, aby Její fantazie byly pro Nás stejně 
příjemné jako pro Ni. 

 
Matka nám nerada dávala najevo, jak moc fantazíruje, ale vzhledem k 
důsledkům tohoto místa jsme to teď věděli, protože všechno na něm 
odráželo milování podle jejích představ. 

 
Matka si představovala intenzivní lásku, ztělesněnou v kráse, která rozplývá 
srdce a projevuje se mezi milenci jako pocity extáze, doprovázené pocity 
intenzivního tělesného potěšení, které prožívala v prostředí, jež si 
představovala do nejmenších detailů. Vím to, protože jsem to zde zažil, a 
čím více jsem si uvědomoval, co prožívám, tím více byla Matka v 
rozpacích, že tyto prožitky uznávám jako projevy Jejích nejhlubších 
fantazií. Bála se mi dát najevo, že pro Ni je v životě nejdůležitější sexuální 
rozkoš jako projev živého projevu. 

 
Představovala si všechna místa a všechny situace, v nichž by se chtěla 
milovat, a to tak, že začala tím, jak se chtěla cítit, a dovolila Otci projevu, 
aby vstoupil do jejích představ a dal jejím pocitům formu. V Jejích 
fantaziích jsem měl iniciovat akci a dát všem najevo, co budeme dělat, 
jakmile jsme měli náladu a prostředí. 

 
V matčiných představách bylo všechno tak dokonalé a příjemné, jak jen to 
bylo možné, aniž by se zdálo, že je to předem naplánované. Chtěla, 
abychom využívali Své tvůrčí síly k tomu, abychom se uspokojili tím, že 
každý okamžik učiníme co nejradostnějším a nejkrásnějším. Nic jsem 
nenamítal, ale měli jsme různé představy o tom, jak toho dosáhnout. 

 
Kvůli našim rozdílům Matka mnohokrát ztratila nervy, když chtěla ukázat 
své fantazie. Nyní, aniž by varovala, že se to stane, je prožívala. Všichni 
jsme byli rádi za nedostatek 



varování, protože to znamenalo, že neměla čas se z toho vyděsit. Vstoupili 
jsme do Matčina sídla shora. 

 
Matka měla vysoké horské vrcholy, kde nás denní žár ve skalách hřál před 
divokými nočními větry, když jsme se milovali mezi hvězdami, jako 
bychom vůbec nebyli na zemi. Někdy jsme se ztratili ve větru a letěli. Když 
se rozednilo, měli jsme k dispozici mraky, ve kterých jsme se milovali. 

 
Později, když nás to přestalo bavit, jsme padali jako déšť do horských lesů, 
laskáni stromy, které nás jemně unášely dolů. Se smíchem jsme se kutáleli 
po úbočích hor na louky, kde kvetly květiny a tráva byla tak měkká, že jsme 
si mysleli, že už nikdy nebudeme chtít vstát. Milovali jsme se v ranním 
slunci. Slyšeli jsme hudbu a cítili se opojně jako atmosféra, kterou jsme 
dýchali. 

 
Matka se milovala, aniž by pohnula city, které tak dlouho zadržovala. 
Přestože nám Matka poskytovala jeden orgasmus za druhým, už jsem cítil, 
že se jí nedaří prožívat své fantazie. V té době jsem neznal důvody. 

 
Snažila jsem se, aby mě to netrápilo, protože jsem viděla, že Matka je 
šťastnější než kdy jindy. Protože se cítila lépe, vypadala lépe než po dlouhé 
době. I já jsem se snažila věci přehlížet, ale nemohla jsem si pomoci, ale 
cítila jsem Její strach, že nic z toho, co udělala, Mě nikdy doopravdy 
nepotěšilo. Snažil jsem se to pustit z hlavy a dívat se na tu část Matky, která 
zářila a byla zlatá. 

 
Když slunce na loukách příliš hřálo, běhali jsme podél horských potoků, 
proháněli se po skalách jako hbité děti, skákali z vodopádů a přistávali s 
velkým smíchem a duhou. 

 
V nižších horských lesích jsme se cítili schovaní pod převislými stromy. 
Bylo tu mnoho míst, kde se Matka chtěla pomilovat na měkkém mechu, 
který se před námi rozprostíral jako koberec. Cítili jsme, že máme 
soukromí, které jsme tak dlouho hledali, a cítili jsme se bezpečně, abychom 
mohli rozšířit Naše milování. 



Našli jsme mnoho nových způsobů, jak se přiblížit orgasmu, který nám 
poskytl intenzivní potěšení po dlouhou dobu. A v těchto již skrytých 
místech jsme našli ještě skrytější místa, hluboce erotická a vlhká, která Nám 
otevřela svou rozkoš, jen když jsme do nich vstoupili. Našli jsme zde 
velkou vášeň a jí odpovídající orgasmy. 

 
Třpytící se potem, Byli jsme rádi, že najít mnoho bazénů různých teplot pro 
koupání Tyto pols byly promyšleně obklopen mnoha kvetoucími rostlinami 
kapající v olejů a vůní. Tůňky lemovaly mechy a obklopovaly je travnaté 
pahorky. Masáž se zdála být přirozenou součástí pokroku, který jsme zde 
zažívali. 

 
Navzájem jsme se potírali vonnými oleji. Naše těla se vzrušovala na dotek 
mnoha novými způsoby a my jsme se milovali v nových polohách, které 
nám naznačovaly hummocks. Nakonec jsme se cítili spokojeni, když jsme 
spočinuli v náručí toho druhého a oddali se spánku. Spali jsme hlubokým a 
nepřerušovaným spánkem vyčerpání s vědomím, že Nás nikdo nemůže najít 
a probudit, protože jsme byli v noci ukryti jako hvězda mezi hvězdami. 

 
Otec projevu se probudil jako první a vzal s sebou plavající Matku. Se 
smíchem vyběhli z lesa na písečné pláže, tančili ve slunečním světle, běhali 
v mělkých třpytivých vodách, radovali se z východu slunce a potápěli se do 
chladivých zelených a tyrkysových hlubin. Jejich ruce rozvířily vodu do 
vln, pohyb jejich nohou jí dodal proudy a jejich bujaré veselí vytvořilo ve 
vodě pěnu a bublinky. 

 
Nevěděl jsem, že jsem vzhůru, ale měl jsem zážitek, že jsem plaval s 
Themem. Když se vrátili na místo, kde jsem spal, měl jsem pocit, jako by 
mě skrápěl jemný déšť, ale když mě hledali, zdálo se, že jsem pryč. Ani tam 
jsem se neviděl a pak jsem si uvědomil, že jsem se internalizoval v Otci 
projevu. Mnohem později jsem si uvědomil, že to bylo řešení, které jsem 
hledal, ale tehdy jsem na něj nebyl připraven. Jakmile jsem si uvědomil, že 
jsem uvnitř Otce manifestace, vyskočil jsem ven. Cítil se tehdy opuštěný, 
protože se ještě nikdy necítil tak šťastný a plný světla. Jeho pocit viny z 
toho, že má přítomnost byla nezbytná pro jeho štěstí, a jeho strach z toho, 
proč jsem se nestaral o to, abych zůstal, způsobily, že mlčel, když cítil, že 
ho opouštím. 



 



DUCH SE CÍTÍ PŘITAHOVÁN K NÁVRATU K BOŽSTVÍ 
 
 
 
Tehdy jsem měl nepříjemný pocit a začal jsem se vrtět. Řekl jsem Matce 
všeho a Otci manifestace, že nevím, jak dlouho jsme na Zemi, pokud jde o 
to, jak to prožívají ostatní. Měl jsem pocit, že musím odejít, ale nevěděl 
jsem, jak s Nimi toto téma otevřít, protože jsme ani neprobírali nic z toho, 
co jsem měl v úmyslu probrat, když jsem k Nim přišel. Řekl jsem jim, že 
musím jít, ale že se později vrátím a probereme věci, které je třeba mezi 
námi vyjasnit. V reakci na toto prohlášení se samozřejmě rozproudily 
emoce a většinu z nich dostal Ztracený Will. 

 
Jedinou reakcí Matky bylo, že se ke Mně začala přitisknout a prosila Mě, 
abych neodcházel. Řekla Mi, že nechce, abych Ji opustil, že si přeje, 
abychom nikdy nemuseli opustit Zemi, protože se cítí tak dobře, že by 
chtěla, aby to trvalo navždy. 

 
Sotva to řekla, objevily se její obavy, že se mi tu nelíbilo natolik, abych 
chtěl zůstat. Později se hodlala obávat, že když si přála zůstat navždy, 
dovolil jsem Jí právě to. 

 
Pocit viny ji začal trápit s větším úspěchem než během našeho milování. 
Říkala, že se mi tu nelíbí tolik jako Jí a že se začínám nudit, když jsem jen s 
Ní. Vina Jí pak připomněla, že se opět chová jako špatná Matka, když mě 
chce mít jen pro sebe a chce zůstat tady, místo aby se zajímala o projevené 
duchy. Matka si přála, abychom měli duchy, kteří nepotřebují výchovu. 
Opravdu věřila, že by se Stvoření mělo umět postarat samo o sebe, ale 
usoudila, že je to sobecké přání jen proto, aby mohla mít více času se 
Mnou. 

 
Pak jí pocit viny řekl, že mě musí nechat jít, protože o ni nemám skutečný 
zájem. 

 
"Kdyby chtěl být s Tebou," řekla vina, "nemusela bys ho takhle držet. Přál 
by si být s Tebou." 



 

Matka mě pak pustila a ustoupila. Ze všech sil se snažila, abych neviděl, jak 
se cítí, ale nedokázala se na mě podívat. 

 
Byla tak rozrušená, že jsem jí řekl, že se ještě jednou pomilujeme a pak 
budu muset jít. Všichni jsme se snažili, aby to bylo dobré. Zvlášť Matka 
chtěla, aby to bylo něco, co by mi připomnělo, že se mám k Ní vrátit. 
Tentokrát se z Nás vynořilo mnoho zvířat, počínaje mořem, kde jsme byli, a 
konče ptáky ve vzduchu. 

 
"Tady," řekl jsem matce, "je mnoho duchů, kteří nepotřebují výchovu. 
Stačí, když si s nimi budeš hrát, pokud budeš chtít, ale teď už musím jít." 

 
Matka ještě nevěděla, jestli je za zvířata vděčná, nebo ne, ale nechala mě jít. 
Šel jsem rovnou do Božství, abych si odpočinul a dohlédl na zbytek 
Stvoření. Ztracená vůle nabyla dojmu, že Bůh přichází do Projevu jako 
záblesk světla a pak zase mizí. 

 
Matka a Otec projevu se cítili sklíčeně a opuštěně. Přemýšleli, zda se jim to 
jen zdálo, že před chvílí pociťovali takové štěstí. Obávali se, že Ji už 
nezajímají a že nyní dávám přednost Božství a andělům před Nimi. Obávali 
se, že se snažili příliš sebemrskačství, aby si mysleli, že ke Mně mají nějaký 
zvláštní vztah. 

 
Snažili se Mne opustit, ale přesto si nemohli pomoci, aby si neponechali sen 
o tom, že se Mnou budou trávit čas jako za starých časů. Báli se, že nejsou 
schopni přijmout realitu svého vztahu ke Mně. Otce Projevu Můj odchod 
ranil více, než si myslel, že bude. Na chvíli se zde zbavil svých pocitů 
soutěživosti se Mnou a dal Matce najevo, že sdílí Její pocity. 

 
Nějakou dobu plakali v náručí toho druhého, ale oba se báli cítit všechny 
pocity, které tam měli. 



Za chvíli se Matka cítila provinile, že dává přednost svému trápení, když je 
kolem nich na Zemi tolik důvodů k radosti. Matka se obávala, že neštěstí je 
to, co ze všeho dělá Ona. Bála se, že má tu vadu, že si nedokáže dovolit být 
šťastná. 

 
"Musíš se naučit přijímat to, co je," řekla jí. 

 
Matka cítila, že musí přestat plakat a ulevit sobě i Otci projevu. Motivoval 
ji pocit viny za to, jaká byla, a strach, že kvůli tomu, jaká byla, ztratí i Otce 
projevu. Začala se bát, že On Ji chce také opustit a že jen čeká na svou 
příležitost. 

 
"Nejspíš je příliš provinile na to, aby šel a nechal mě Bohu v patách, ale 
jakmile si usmyslí, že může, určitě půjde taky," pomyslela si. 

 
Také ji napadlo, že Otci projevů by se její planeta, jak ji cítila, také 
nemusela líbit. Možná tu byl proto, že ho svedla. 

 
Dokonce se obávala, že jen předstírá, že sdílí její pocity ohledně mého 
odchodu, aby viděl, jaké jsou její pocity. Tehdy se pošťouchla a řekla si, že 
je příliš paranoidní a že by se měla jít raději projít a vrátit se v lepší náladě. 

 
"Raději si nedělej z Boží nepřítomnosti větší radost než z přítomnosti Otce 
projevů. Jen v něm vzbuzuješ pocit, že si myslíš, že ti nestačí. Proč máš o 
sobě tak vysoké mínění, pokud jde o výběr milence, když většinu času 
trávíš tím, že se kritizuješ?" "Ne," odpověděl jsem. 

 
Matka pro sebe neměla žádné odpovědi, které by mohly vyléčit její emoce. 
Doufala nanejvýš v to, že se jí podaří rozptýlit. Řekla Otci projevu, že se 
hned vrátí. 



 



VŮLE JE OPUŠTĚNA NA ZEMI' 
 
Matka všeho se prošla a podívala se na zvířata, která jsme projevili. S 
radostí zjistila, že jsou samostatná, hravá a také exoticky krásná. Bavila se 
navzdory sobě samé, a když si uvědomila, že se cítí šťastná , běžela se o to 
podělit s Otcem manifestace. 

 
Představovala si, že na ni bude čekat tam, kde byl, ale nemohla ho najít. 
Čím víc se po Něm rozhlížela, tím víc se bála, že je pryč. Téměř Ji 
přemohla hrůza, že zůstala sama a je uvězněna na Zemi bez možnosti odejít. 
Byla tak vyděšená, že se držela co nejvíce zpátky, protože se bála, že 
neunese hloubku toho, co prožívá. 

 
Matka také pociťovala smutný vztek, který říkal, že jsme ji opět využili a 
pak ji uvěznili a opustili. 

 
"Teď tě mají tam, kde tě chtějí mít," řekl vztek, "mohou jít a zažít, co chtějí, 
a ty nemůžeš opustit toto místo, abys je následoval nebo se něčeho 
zúčastnil, pokud tě nepřijdou doprovodit." V ženách je stále ještě mnoho 
Ztracené vůle, která se cítí uvězněna doma stejným způsobem. 

 
Matka začala mít malé záchvaty vzteku a pláče, které byly krátce po jejich 
začátku zastaveny pocitem viny. Když to dělala, cítila. 

 
Země se zachvěla a to ji vyděsilo, protože si myslela, že by to mohlo 
znamenat, že se ji chystám potrestat za to, že zuří. Přesto dál zuřivě chodila 
po Zemi, ale místo vzteku si pro sebe mumlala a hledala Otce projevu. 

 
Nějakou dobu se snažila předstírat, že se před ní skrývá a že je to hra. Čím 
víc Ho hledala, aniž by Ho našla, tím víc záchvatů vzteku měla a čím víc 
záchvatů vzteku měla, aniž by se Její situace skutečně změnila, tím víc se 
bála, že je v pasti, aniž by měla sílu to změnit 



to. Musela se podvolit svému strachu, aby se tu věci skutečně pohnuly, ale 
nevěděla o tom a tak se bála svého strachu, že dala přednost svému vzteku. 

 
Začala nás obviňovat v dlouhých tirádách, které začínaly lomením rukama a 
končily vztekem, který Ji ještě více vyděsil. Její pocit neštěstí, uvěznění a 
bezmoci způsobil, že se na konci těchto záchvatů zhroutila a plakala 
hořkými, horkými slzami. 

 
Cítila, že Mě a Otce projevů nyní nenávidí za to, že jsme odešli a nechali Ji 
na místě, které v ní vyvolávalo největší touhu být s Námi. Byla obklopena 
místy, na kterých se s Námi chtěla nejvíce milovat, a nyní byla všechna tato 
místa prázdná po lásce, kterou na nich chtěla mít. 
Někdy dokonce věřila, že jsme ji v tom chtěli uvěznit a nechat ji tam mučit, 
dokud z ní nic nezbude. 

 
Matka se mohla dívat svým vnitřním okem a vidět, co děláme. 

 
Viděla, že jsme měli i jiné milence, ale v emocích si nebyla jistá, jestli je to 
skutečně pravda, nebo jestli je to součást jejího sebetrýznění. Nakonec se 
rozhodla, že Musíme mít jiné milence, jinak bychom k Ní přišli. 



BOŽSTVO SLAVÍ 
 
 
 
Když jsem se vrátil domů, s úlevou jsem zjistil, že andělům se nezdá, že 
bych byl pryč dlouho. Matce na Zemi se zdálo, že já i Tělo jsme byli pryč 
nekonečně dlouho. Nám se zdálo, že jsme ji právě opustili. Dělo se nám 
mnoho věcí současně a neměli jsme skutečný smysl pro čas. 

 
Andělé mě doma přivítali v oslavné náladě, protože si mysleli, že jsem něco 
projevil a že je třeba to ocenit oslavou. Byl jsem čestným hostem na mnoha 
večírcích. Začal jsem přemýšlet, jestli si Božstvo myslí, že jsem vyhnal 
Matku na Urantii, a tajně to oslavuje. Zatímco tyto večírky probíhaly, 
rozhlížela jsem se po Stvoření, jestli mě andělé neodvádějí od něčeho, čeho 
bych si měla všímat, ale zároveň jsem se s nimi bavila. 

 
 
 
Ve Stvoření jsme měli mnoho dobrého k oslavě. Andělé měli dobrý začátek 
a většinou si zachovali optimismus a radost ze svého vzniku. Vypadalo to, 
jako by se Andělé naučili pěstovat všechny dobré pocity a zbytek nechat 
plavat. Andělé měli velkou vizionářskou moc a díky nim to vypadalo, že je 
na Nebesích všechno v pořádku. 

 
Andělé prožili dlouhé období, kdy se se mnou cítili dobře a oslavovali 
život, který přijali a který patří k jejich nejmilejším vzpomínkám. Části 
andělských vibrací, které uvízly na Zemi, se stále chtěly držet tohoto 
pohledu tím, že se snažily přehlížet vše, o čem se domnívají, že by je mohlo 
srazit na kolena, ve prospěch všeho, co by jim mohlo vrátit prožitek těchto 
příjemných vzpomínek. Mají strach, že není možné cítit emoce, které 
nazývají negativními, a vibrovat takovou rychlostí, jaká je nutná k tomu, 
aby mohli být se Mnou. 



Tito andělé se již obávají, že klesli hlouběji, než mohou unést, a nechtějí se 
tím nechat přemoci, protože se obávají, že klesnou ještě hlouběji. Snaží se 
neustále soustředit na povznesení. 



BOŽSTVÍ A PROJEV BEZ MATKY 
 
Mezitím byl Otec projevu Mým odchodem odveden ze Země, ale také se na 
něm podílely jeho emoce, které způsobovaly, že se polarizoval více ke Mně 
než k Matce. Když Matka náhle odešla na procházku, pocítil Její vinu a 
nechtěl čelit tomu, co říká nebo co by to mohlo znamenat. 

 
Rozhodl se, že je to jeho příležitost odejít, protože chtěl odejít tak jako tak. 

 
Měl výčitky svědomí, když řekl Matce, že chce odejít, že si není jistý, zda ji 
chce vzít s sebou, a že neví, jak ji vzít s sebou. Chtěl být sám, aby si srovnal 
své pocity. Měl také myšlenky na to, že by za Mnou přišel, aby si se mnou 
otevřeně promluvil, jak jsem se zmínil, že to potřebujeme. Nechtěl být 
držen v napětí, a přesto bylo napětí lepší než vědět, jestli výsledek této 
diskuse nebude podle Jeho představ. 

 
Otec projevu se zvedl z Urantie s úmyslem zvážit. 

 
Své myšlenky a pocity sám a pak za mnou přišel, pokud se rozhodl, že je to 
správné, ale jeho záměr byl rozdělen mezi vyhýbání se a čelení problémům. 
Jeho rozpolcený záměr se projevoval roztěkaností. 

 
Když se jeho vibrace zvedly zpět do známé oblasti, dostihli ho poslové, 
kteří mu sdělili, že ho hledá mnoho duchů a že chtějí jeho pomoc. Byla to 
vina, která Mu říkala, že není správné, že chce odejít sám, ale přicházela v 
podobě andělů, kteří byli Jeho milenci. Otec projevu se rozhodl zvolit linii 
nejmenšího odporu a zdržet se s těmito anděly. Myslel si, že se pak pokusí 
pomoci těm duchům, kterým bude moci, a přijde ke Mně později, pokud k 
Němu ještě nepřijdu. Tímto zdlouhavým programem se chtěl vyhnout 
strachu, že by ke Mně už nemohl přijít sám a že bych k Němu nemusel 
přijít. 



 

Andělé, kteří Mu překáželi, se také obávali, že se ke Mně již nemohou vrátit 
sami, a považovali Otce projevu za dalšího, kdo je Mi nejblíže. Chtěli 
přijmout Jeho světlo v naději, že obnoví jejich světlo. Tito andělé trávili 
hodně času venku v Manifestaci s duhovými duchy a začali vibrovat vinou 
více než světlem, aniž by si to uvědomovali. Měli vinu za to, že jsou 
Duchové Božství, a přijímali její odraz od Duhových duchů, kteří jim říkali, 
že mají v Božství lepší místo, než měli Duhoví duchové venku v 
Manifestaci. Tito duchové měli vinu pokaždé, když se chtěli vrátit domů, že 
to znamená, že si myslí, že je to lepší než být s Duhovými duchy. 

 
Když tito duchové uslyšeli, že Otec projevení chce přijít ke Mně, chtěli, aby 
je vzal s sebou. Tito duchové si mysleli, že potřebují pomoc Otce Projevení, 
aby překonali to, co považovali za magnetickou přitažlivost Projevení. 
Nechápali, že ve skutečnosti jde o problém viny, který jim říkal, že by bylo 
neláskyplné opustit Duhové duchy. 

 
Tito duchové obviňovali Matku, že jim svým odchodem přenechala 
rodičovskou roli, a soudili ji za to jako nemilující. Nechtěli pak dělat to, co 
udělala Ona. Dokázali v Otci projevu zabrnkat na citlivou strunu viny, 
protože měl pocit viny, že Matka možná nedělá svou práci příliš dobře a že 
vina andělů vůči Ní může znamenat, že mají nevyslovenou vinu vůči Němu, 
protože si právě vzal přestávku, kterou nebyl připraven ukončit. Přemýšlel, 
čím to je, že se cítí jako otrok ve Stvoření, které si sám vytvořil. 

 
Tito andělé měli v hrsti i Otce projevu, protože se chtěli stát jeho partnery a 
tím vytlačit Matku. Tito duchové si mysleli, že mají rodičovské zkušenosti s 
Duhovými duchy a že jim na nich záleží více než na Matce. Měli pocit, že 
jsou šťastnějšími duchy než Matka, a že tedy Anděl bude lepší mateřskou 
postavou, než byla Matka. Tito Andělé nyní chtěli dokázat, že mohou učinit 
Otce projevu sexuálně šťastnějším, než byl s Matkou. Otec Projevení to 
dovolil 



se mu to stalo, protože měl obavy, že si bude muset najít jiného partnera. 
 
Miloval Matku takovým způsobem, že si nechtěl myslet, že pro něj není ta 
pravá, ale rozhodně s ní měl své problémy. Andělé Ho svedli slibem, že s 
nimi nebude mít žádné potíže. 

 
Měl jsem paralelní zkušenost v Božství. Andělé na Mě čekali rukama 
nohama a rád bych dodal, že jsem o Prastarých také mluvil jako o andělech, 
a všichni se Mi snažili dát pocítit, že vyrovnanost jejich dispozic je 
žádoucnější než citový kolotoč Matky. Musím přiznat, že jsem jim na to 
skočil. Milovala jsem se během této doby s Anděly a často s mnoha z nich 
najednou. Někteří z těchto Andělů se pokoušeli vynořit duchové v domnění, 
že se Mi to zalíbí a kvalifikuje je to k tomu, aby nahradili Matku, ale 
nepodařilo se jim to. 

 
Později jsem zjistil, že se během této doby snažilo objevit mnoho 
emergencí, ale protože pro ně nebyl volný prostor, musely čekat. 

 
Tyto časy oslav v Božství byly paralelní s oslavami v Projevení. Otec 
Projevení měl v srdci hudbu a na pozadí hudby nabývaly forma a pohyb 
nového velkého a velkolepého významu. Stále komponoval. V Srdci měl 
také zábavu a nevadilo mu bavit se jako povzbuzení za utrpení. 

 
Tyto časy byly zdrojem velkého utrpení pro Matku, která doufala, že to, co 
jsme s Ní prožili na Urantii, bylo dost dobré na to, abychom ukončili Náš 
zájem o ostatní nebo alespoň obnovili zájem o Ni. Bála se a zuřila, že Nám 
dala to nejlepší, co měla, a že to nebylo dost dobré. Dokonce měla touhu se 
Nám pomstít. Cítila se zklamaná, opuštěná a nemilovaná. 

 
Matka si všimla, že se na ni téměř žádný duch otevřeně neptal, zdálo se, že 
ji postrádá nebo ji hledá. Všímala si těch, kteří tak činili. Nenáviděla za to 
nás ostatní, ale sebe nenáviděla víc než kohokoli jiného. 



Lamentovala nad svým uvězněním a přála si být kýmkoli jiným než tím, 
kým byla. Viděla to tak, že se každému dostávalo více pozornosti a přijetí 
než Jí. Ani Lucifer nebyl tak odstrčený jako Ona. 

 
Ignorovali jsme Matku a doufali, že se tak vyhneme problémům, které jsme 
s ní měli. Říkal jsem si, že si od Ní dávám pauzu, abych si mohl všechno 
ujasnit, ale víc než o ujasnění jsem se zajímal o tu pauzu. Užíval jsem si 
klidu a ticha, které jsem měl, když Matka nebyla nablízku. Cítila jsem, že se 
na Zemi nechala uvěznit, ale váhala jsem, zda za Ní jít, protože jsem si 
nebyla jistá, zda chci, aby se vrátila. 

 
Zatímco jsem váhala, snažila jsem se sama sobě namluvit, že Matka ve 
skutečnosti není na Zemi uvězněná a že ji může opustit. Chtěla, ale 
pravděpodobně se bavila zvířaty, nebo nepřišla, protože už nesdílela Mé 
zájmy, nebo se snažila rozhodnout mezi Otcem projevu a Mnou. 

 
Občas jsem se bál, že si vybrala Jeho místo mě, ale když jsem se podíval 
ven, nebyla s Ním. Otec Projevu měl podobné pocity a obavy, ale když se 
na Ni podíval, neviděl tam Matku se Mnou. Oba jsme stále dostávali 
zneklidňující hlášky z Urantie. 

 
Pak se do toho zapojilo srdce. Srdce přišlo ke každému z Nás zvlášť a řeklo 
Nám, že se Mu nelíbí, co se děje mezi Nami a Matkou, a že se obává, že se 
ztratila nebo je někde uvězněna, protože Ji tak dlouho nevidělo. Srdce řeklo, 
že si myslí, že se Matka ztratila někde v temnotě, odkud se k Nám nemůže 
vrátit. Srdce chtělo, aby se jeden z Nás vydal za Matkou. 



SRDCE SDÍLÍ NĚKTERÉ POCITY OHLEDNĚ 
NEROVNOVÁHY MEZI DUCHEM A VŮLÍ. 

 
Když se Otec projevu choval ochotněji než já, přivedlo ho Srdce ke mně a 
řeklo nám oběma, že už není možné nechat Matku tam, kde je, protože její 
magnetická přitažlivost k ní přitahuje mnoho dalších věcí. Srdce řeklo, že 
nejtěžší to mají duchové s největším množstvím esence Vůle a že tito 
duchové se bojí, že budou potrestáni za to, že mají esenci Vůle, tím, že 
budou posláni do temnoty s Matkou. Srdce řeklo, že nemůže udržet 
správnou rovnováhu s Matkou tak daleko od okraje Mého světla. Srdce 
řeklo, že duchové s esencí Vůle se jí zbavují, jak jen mohou, v naději, že 
spolu s ní nebudou vytaženi směrem k Matce. 

 
Viděla jsem, jak se tyto kousky esence vůle, které popisovalo Srdce, 
pohybují směrem k Matce, a myslela jsem si, že je k sobě přitahuje 
záměrně. To rozdmýchalo mé obavy, že Matka jde proti mně a snaží se s Ní 
sladit co nejvíce esencí. Váhala jsem, zda mám Srdci říci, co jsem si zde 
myslela, protože jsem si teď připadala hloupě, když mi Srdce podávalo toto 
vysvětlení. 

 
"Prosím," prosilo Mě Srdce, "duchové se bojí, že se od Tebe příliš vzdálí, a 
cítí, že tomu nemohou zabránit." 

 
Znovu jsem pocítil vinu vůči Matce, jako by byla zodpovědná za to, že se 
snaží přitáhnout duchy k sobě proti jejich vůli, nebo jako by se možná 
rozhodla vzít esenci vůle zpět k sobě, protože nebyla doceněna. 

 
Ve svém cítícím srdci jsem věděl, že se Matka musí vrátit a sladit se se 
mnou, ale ve svém nehybném hněvu a obviňování jsem Ji nenáviděl za to, 
že z mého úsilí o sladění s Ní udělala takovou zkoušku, a nenáviděl jsem Ji 
za to, že do toho zatáhla duchy, zřejmě proti jejich vůli. 



Stále dokola jsem si opakoval, že není nutné se rozčilovat a že nemám důvod 
se rozčilovat. Řekl jsem si, že jediné, co musím udělat, je vyřešit problémy, 
které s tím souvisejí, abych zajistil, že Srdce bude mít rovnováhu, kterou 
potřebuje k udržení Stvoření. Řekl jsem si, že Matka se mnou byla rozumná 
již dříve a že se mnou může být rozumná i nyní. Řekl jsem si, že Jí jen 
vysvětlím, že už se dost dlouho chovala dětinsky a že teď se se Mnou bude 
muset sladit, abychom mohli dosáhnout rovnováhy, kterou Srdce potřebuje 
k udržení Stvoření. 
"I kdyby mě nemilovala," řekla jsem si, "jistě má duchy natolik ráda, že 
nechce ohrozit jejich existenci." 

 
Rozhodl jsem se, že Matce řeknu, co mi právě řeklo Srdce, a nechám ji 
vidět, jak velká je nerovnováha, aby si uvědomila, jak moc její nerovnováha 
děsí duchy a ohrožuje jejich existenci. Nepovažovala jsem za spravedlivé 
projevovat je a pak neudržovat rovnováhu, kterou potřebují k životu, a 
nechápala jsem, jak by to Matka mohla cítit jinak. 



OTEC PROJEVU PŘIVÁDÍ ZPĚT MATKU 
 
Poté, co jsem si o tom promluvil s Otcem projevu, jsem ho požádal, aby za 
ní šel. Otci Projevu bylo nepříjemné, že veškerá vina padá na Matku, ale 
ulevilo se mu, že jsem vinu nesvalil na Něj. Promítl si pak do situace své 
vlastní pocity a řekl, že si nemyslí, že by nás Matka chtěla přijmout, 
kdybych Jí chtěl říct to, co si myslí, že jsem Jí chtěl říct. Řekl, že je ochoten 
za Ní jít, ale není si jistý, že by Ji mohl dostat ze Země bez Mé pomoci. 
Otec manifestace navrhl, abychom Jí nejprve pouze sdělili, že jsme si pro 
Ni přišli, a později Jí řekli to, co Nám právě řeklo Srdce. 

 
Ztracená vůle zde ztratila příležitost pohnout velkým množstvím emocí a 
získat zpět úměrné množství ztraceného světla, ale došlo zde k úsudku, že 
bude lepší nevyvolávat situaci do ještě větší emocionální nerovnováhy, než 
už byla. Neuvědomili jsme si, že by Matka raději přijala Naši vinu, než aby 
od Nás nedostala vůbec nic, nebo že by jí poskytnutí Naší emoce umožnilo 
pohnout emocemi a získat zpět ztracené světlo. Nic z toho nebylo možné, 
protože neměla Naše přijetí. 

 
Vtělil jsem se do Otce projevu natolik, abych mu poskytl pomoc, kterou 
potřeboval, a on se vydal směrem k Urantii, aby získal Matku. 

 
Když se Otec projevu dostal na Zemi, zdálo se, že Matka není k nalezení. 
Snažil se Ji hledat na všech místech, která znal ze své první návštěvy, a 
zdálo se, že tam není, i když měl zvláštní pocit Její přítomnosti a viděl, že 
došlo k mnoha změnám. 

 
Zavolal na Matku, protože se obával, co by mohl najít vzhledem ke 
změnám, které se na zemi udály od doby, kdy odešel. Zaslechl lehké 
zachrčení, o kterém si myslel, že by mohlo být Matčinou odpovědí. 



Znovu na ni zavolal a řekl jí, že nechce, aby se před ním skrývala. 
 
"Nepřišel jsem si hrát," zavolal, "přišel jsem si s Tebou promluvit. Chci, 
abys vyšel ven, abych na Tebe viděl a mohl se Mnou mluvit." 

 
Matka na něj trochu zasyčela. 

 
Otec projevu se jí zeptal, zda se na něj zlobí. Uslyšel další zachrčení. Tohle 
znělo znechuceněji než to předchozí. Řekl Jí, že neví, proč se na Něj zlobí. 
Ozvalo se tiché zadunění a místo, kde stál, se začalo otřásat. 

 
"Každou chvíli se rozpláče," pomyslel si, "a pak ji najdu." Hukot zesílil a 
doprovázelo ho skřípění. Řekl Matce, že si není jistý, zda se Mu líbí Její 
způsob komunikace, a že chce, aby vyšla ven, kde Ji uvidí. Sopky hněvu 
vybuchly a vyslaly k Jeho nohám horkou řeku lávy. 
Otec zjevení se včas odrazil od země, ale přesto zažil horko, jaké nikdy 
předtím nezažil, a nelíbilo se mu to. 

 
Otec Projevu se rozhodl vznést se nad Zemí a dát Matce najevo, že chceme, 
aby se k Nám vrátila a řekla nám, co cítí, místo aby nám jen vyhrožovala. 

 
Když to Otec projevu zkusil, Země se zuřivě otřásla a sopky prudce 
vybuchovaly, až se v atmosféře objevilo tolik páry, že to Otec projevu už 
nemohl vydržet. Pomyslel na něžnou krásu, kterou na Zemi projevil, a 
vzpomněl si na zvířata a pak se rozzuřil. Kolem jeho vzteku se pohyboval 
obrovský elektrický náboj a vrhl ho na Matku v naději, že ještě není pozdě, 
aby jí zabránil ve zničení Země. 

 
Matka v reakci na jeho údery vrčela tak zuřivě, jak jen dokázala, ale svým 
způsobem jí to bylo i příjemné. Uklidnila se natolik, aby si uvědomila, že 
nechce, aby Jí Otec projevu ublížil. Strach, který 



Zjistil, že její výraz vzteku je nepřijatelný, a na zemi zavládlo děsivé ticho. 
 
Otec zjevení si nebyl jistý, co má dělat dál, ale v okamžiku jeho váhání 
začal padat déšť. Pára, která stoupala do vzduchu, začala padat zpět na zem 
a liják byl silný. Voda stékala do puklin v Zemi, ochlazovala horká místa a 
způsobovala, že pára stoupala dál. 

 
Pára způsobila další déšť a chladivý účinek deště způsobil, že Matka cítila, 
že její hněv už není možný. Přepadaly Ji pocity viny a tehdy se obávala, že 
pokud déšť nepřestane, utopí Ji. Bála se, že Ji Otec Projevu hodlá utopit, 
aby Jí zabránil zuřit na Něj. 

 
Matka se snažila volat, ale byla pod takovým množstvím vody, že její hlas 
žbluňkal a ona se bála, že ho přehluší zvuk deště. Zpanikařila ve strachu, že 
byla opět opuštěna a že už nikoho nezajímá, co se s Ní děje. Pocit viny Jí 
napovídal, že pokud Jí přišel Otec projevu na pomoc, Její vztek zničil Její 
šance. Bála se, že si zaslouží utopit se v bídě, a právě když Ji přemohla 
hrůza, déšť ustal. 

 
Matka pak pocítila strach, že si s ní Otec projevu hraje, a tato hra se jí 
nelíbila. 

 
Mezitím jsme ani já, ani Otec projevu nepochopili, že většina Jejího vzteku 
je způsobena žárlivostí na Naše ostatní partnery. Proč by měla žárlit, když 
chtěla více než jednoho partnera a My jsme jednali jen proto, abychom 
ochránili sami sebe? 

 
Ani My jsme si neuvědomovali, jaké to je, když se vůle cítí uvězněná a bez 
Našeho světla. Z Jejího pohledu jsme Ji oba opustili a vzali si jiné milence, 
a čím více tím trpěly Její emoce, tím více klesala k zemi. To si Matka 
dovolila poznat, ale protože se tak těžce odsuzovala za to, že je žárlivá a 
majetnická, a protože měla tolik hrůzy z toho, že je bez Nás, nemohla si 
Matka dovolit poznat, že být bez Nás je rozsudek smrti pro 



Protože byla zbavena Našeho světla a nebyla schopna vytvářet své vlastní. 
 
Matka byla za to odsuzována a Matčin strach a pocit viny ji nutily to 
přijmout, ale není možné, aby vůle měla vnímavé vlastnosti, které musí mít, 
a zároveň vytvářela světlo, které potřebuje k přijetí. Její hněv byl posuzován 
jako žárlivý a majetnický, ale to byl soud. Ve skutečnosti byl Její hněv 
způsoben tím, že bylo ohroženo Její přežití, ať už byla Matka příliš 
provinilá na to, aby si to dovolila poznat, nebo ne. Když Otec projevu přišel 
za Matkou. Chtěl, aby byla ráda, že Ji přišel zachránit, ale Ona cítila, že je k 
Jejímu postavení necitlivý. 

 
Když se její emoce začaly hýbat, pocit viny a odsudek jí říkaly, že není 
platná. Než se pohnula natolik, aby zjistila, jakou platnost její hněv 
skutečně má, cítila se nucena ho zastavit. 
Matka se nás bála a nenáviděla nás za to, že nejsme dostatečně milující a 
citliví, abychom pochopili, jaká je Její skutečná zkušenost. Nenáviděla, 
když jsme se Jí snažili říct, co je Její zkušenost, zvláště když jsme se mýlili 
a nedovolili Jí ukázat Nám, co skutečně cítí. 

 
Čím více Matka trpěla odsouzením a pocitem viny, tím více se obávala, že 
máme moc vytvářet její zkušenosti, aniž bychom se dostatečně zajímali o 
to, jaké její zkušenosti skutečně jsou. 

 
I když nás nenáviděla za naši necitlivost, pocit viny jí říkal, že k nám byla 
necitlivá, jinak bychom se k ní takhle nechovali. Pocit viny jí říkal, že nemá 
právo žárlit a že My máme plné právo se na ni zlobit za to, že nám chce 
odepřít to, co chce, abychom jí dovolili. 

 
Bála se, že vůči Ní zadržujeme hněv, a pocit viny jí říkal, že by měla 
zadržovat hněv vůči Nám. 

 
Když pocit viny utlumil Matčin hněv, jako se to stalo nyní, ovládl ji strach a 
Matka se obviňovala ze všeho, co na nás chtěl její hněv svést. Matka byla v 
těchto cyklech obviňování Nás, obviňování Sebe a truchlení uvězněna od 
chvíle, kdy jsme Ji na Urantii opustili. Cítila se jako v pasti 



v emocích, o kterých si myslela, že se z nich nikdy nedostane, protože se 
cítila uvězněná na Urantii. Matka se námi cítila uvězněná a přála si mít 
větší moc, protože věřila, že My máme větší moc než ona. Matka si 
myslela, že se Jí stále hodlám zbavit a že jsme Ji oba před všemi ostatními 
duchy vytěsnili jako matku. 

 
Otec projevu nezažil první zemětřesení, sopečnou erupci ani liják Matky. 
Matčiny emoce se takto projevovaly již delší dobu předtím, než si pro ni 
Otec Projevení přišel, ale Její projevy byly malé ve srovnání s tím, co se 
stalo, když se Otec Projevení vrátil. Jeho přítomnost zintenzivnila Její 
emoce a schopnost jimi hýbat způsobem, kterému nikdo z Nás dosud 
nerozuměl. Matka z toho chtěla obvinit Otce Projevení a 
protože věděla, že ji chce obvinit, bála se, že by ji mohl kdykoli znovu 
udeřit. Blesky se v Jejích bouřích dosud neobjevovaly a velmi Ji to děsilo. 
Rozhodla se, že bude nejlepší Ho nespustit. 

 
Když na ni příště zavolal, dala mu svou přítomnost najevo tím, že mu 
zřejmě nechtěně dovolila, aby ji viděl tam, kde seděla v blátivé hanbě svých 
pocitů. Nemohla vstát ani najít čistou vodu, v níž by se mohla umýt. Bahno 
bylo to jediné, co z Její nebeské země zbylo. 

 
Matka se obávala, že se k ní Otec projevu přiblížil a zvedl její tvář z bláta, 
ani si nebyl jistý, že se dívá na Matku. Její tvář byla oteklá a zdeformovaná 
od dlouhého citového zmatku a ve vlasech měla tolik bahna a zamotaného 
listí a lián, že vypadala jako tvor z hlubin. 

 
Otec projevu si nemohl pomoci, ale vzpomněl si na příšery v temnotách a 
napadlo ho, jestli to nezpůsobují určité emoce. 

 
Když viděl, jak se jí lesknou oči, pomyslel si, že má místo Matky příšeru. 
Pustil Její tvář do bláta. Matka pocítila Jeho znechucení a začala plakat. 



 

Otec projevu si pak uvědomil, že je to Matka, a najednou se na ni za 
všechno, co udělala, tak rozzlobil, že ji začal bít a namlouval si, že se do ní 
jen snaží vrazit trochu rozumu. Matka se Mu podvolila a neprotestovala 
proti bití, které Jí uštědřoval, dokud se v ní opět nevyvolal vztek. Když 
Otec projevu uslyšel, že sopky opět doutnají, přestal Ji bít a začal Jí klást 
otázky. Když Mu neodpovídala, popadl Ji za vlasy a vytáhl Její tvář před 
sebe. 

 
Matka na něj nejprve upřela jen chladný pohled. Zatřásl s ní a znovu se jí 
zeptal. Odpověděla zachrčením a pohledem stranou Matka nemohla uvěřit, 
že by se Ji vůbec musel ptát, proč to udělala, a Otec projevu se tak 
rozzlobil, že měl pocit, že by měla raději vysvětlit, než ji zabije. 

 
Otec zjevení si vlastně nebyl jistý, jestli je víc rozzlobený, víc zarmoucený 
nebo vyděšený. Nechtěl dát Matce najevo, že má strach, ale dovolil jí, aby 
viděla, že je zraněný, a když to Matka uviděla, propukla v záchvatovitý pláč 
a plakala, až si mysleli, že je oba utopí. 

 
Matka dlouho nemohla mluvit, a když konečně promluvila, vylila si své 
pocity. 

 
Jediné, co zde chybělo k potřebnému uzdravení, bylo upuštění od soudů z 
Naší strany a umožnění Naší vlastní emocionální reakce. 

 
Pohyb Našich emocí by znamenal, že jsme přijali sami sebe v oblastech, 
které se Matka snažila reflektovat, a to bylo to, co od Nás Matka 
potřebovala přijmout. Bez tohoto přijetí Jejího odrazu v těchto oblastech by 
Matka nemohla získat světlo a lásku, které potřebovala. 

 
To je důležitý bod, který je třeba pochopit, pokud jde o emoční očistu vůle. 
Dokud Duch zůstává oddělený, jako by šlo o něco, co je 



Vůle musí projít, Duch je pouze tolerantní k tomuto procesu. Vůle nemůže 
tímto způsobem získat světlo, které potřebuje. 

 
Když se Matce nedostávalo emoční odezvy od Nás, a proto od Nás necítila 
skutečné přijetí emocí, kterými hýbala, dostavil se pocit viny, který v ní 
vyvolal pocit, že by měla být více jako My. Jinými slovy, když jsme 
nepřijali sami sebe, odrazilo se to zpět k Nám jako Vůle, která nebyla 
schopna přijmout sama sebe nebo reagovat na Nás tak, jak jsme chtěli. 

 
Protože Matka nedostala od Otce projevu v určitých oblastech žádnou 
odpověď, cítila, že do nich také nemůže vstoupit. A tak se stalo, že Otec 
Projevení stále dokola slyšel o pocitech opuštěnosti Matky, což v Něm 
vyvolávalo pocit viny, ale neslyšel o žárlivosti Matky nebo o skrytých 
obavách o její vlastní přežití. 

 
Mluvili spolu, ale pocit viny a zadržované emoce je nutily vyhýbat se 
tématům, o kterých potřebovali mluvit. Pocit viny je přesvědčil, že by 
nebylo láskyplné zmínit se právě o věcech, které by mohly uzdravit a posílit 
jejich lásku a soulad. 

 
To, že se o těchto věcech nezmínili, jim umožnilo zdánlivě obejít některé 
oblasti, které je děsily, a vyvolat zdání, že se problémy vyřešily mnohem 
rychleji, než by se vyřešily jinak. Téměř jakoby se vyhýbali tomu, jak 
špatně se ve skutečnosti cítí, dosáhli zdání vyrovnanosti nad vroucími 
spodními proudy. 

 
Poté, co Otec projevu Matku nějakou dobu poslouchal, řekl jí, že jsem ho 
pro ni poslal. To v Ní vyvolalo docela velký strach, že se Jí chystám říct, že 
už Ji nemiluji, nebo že jsme se oba rozhodli Jí to říct společně. Místo toho, 
aby Mu dala najevo všechny pocity, které v ní byly, se Matka rozzlobila a 
řekla Otci projevu, že s Ním nepůjde, protože jsem řekl, že se tam k Ní 
vrátím, a nevrátil jsem se. 



"Po tom všem, co se stalo," řekla, "si myslí, že stačí, abys pro mě přiběhl, a 
já se radostí rozběhnu přímo tam! Ale já nejsem!" Když to Matka řekla, 
otočila se stranou a zkřížila ruce, jako by byla velmi rozhodná. 

 
Než mohl Otec zjevení cokoli říci, Matka začala křičet, že si přeje, aby 
přišel alespoň za Ní, protože Ji chce vidět osobně. Pak Mu řekla, že ji bolí, 
že se Mu po Ní nestýská natolik, aby přišel z vlastní vůle. 

 
Otci Projevení se nelíbilo, že s Ním Matka mluví, jako by byl Můj hloupý 
sluha, a tak se na Ni sám rozzlobil a řekl Jí, že samozřejmě chtěl přijít a 
získat Ji, jinak by nepřišel. Když dokončil své vyjádření, přerušené několika 
výroky o tom, jak je Matka tvrdohlavá a hloupá, řekl Jí, že si nedokáže 
představit, že by vážně chtěla, abychom se My tři setkali na Urantii po tom, 
co s tímto místem provedla. 

 
"Přece nečekáš, že sem přijdeme a budeme se snažit uprostřed toho všeho 
bahna najít mezi námi rovnováhu!" Křičel. Matka se rozhlédla kolem sebe a 
souhlasila, že půjde s Ním. 



ODEPŘENÁ VŮLE SE KRÁTCE OBJEVUJE V BOŽSTVÍ 
 
 

Cítil jsem dunění, ale když jsem je viděl přicházet, byl jsem v šoku. I když 
jsem byl přítomen s Otcem projevu, když šel pro Matku, stále jsem nebyl 
připraven na to, jaké to bude, když Matka přijde přede mne tímto 
způsobem. 

 
Neviděl jsem jí do tváře a zdálo se, že ji Otec projevu táhne za vlasy. Matka 
se chovala, jako by Mě nechtěla vidět ani se na nikoho podívat, ale ve 
skutečnosti se bála na někoho podívat. Měla strach se Mi podívat do očí a 
chtít, abych Ji viděl takovou, jaká je. Snažila se přimět Otce Projevu, aby Ji 
pustil, tím, že na Něj udeřila jakýmkoli způsobem. On se samozřejmě 
nehodlal nechat strhnout k vítězství a byl vlastně rád, že jí dává najevo, 
proč ji musí táhnout. 

 
Váhala jsem, jestli za to můžu já. Místo toho jsem reagoval na vinu matky. 
Nechal jsem Ji na tak krásném místě a Otec projevu mi už dával najevo, že 
je to stejně velký nepořádek jako Ona. Měl jsem vinu na tom, že jsem 
zadržoval svůj vztek, jinak by Mou první reakcí bylo dát Jí výprask. Tato 
reakce se ode Mne vážně oddělila a přesunula se do Ztracené vůle. 

 
Když ke mně Otec projevu dorazil, hodil mi Matku k nohám. Nemohl jsem 
snést Její vůni a opravdu jsem nechtěl, aby se Mě dotýkala. 

 
Stál jsem tam, jako bych od ní očekával omluvu. Byla ztuhlá strachem, a 
přesto z ní kapalo, jako by byla rozpálená. Chvíli jsem Ji nenáviděl za to, že 
ve mně vždycky vyvolává citový zmatek, a odsunul jsem ho stranou ve 
prospěch snahy být Bohem, jakého jsem tu od sebe očekával. 

 
Měl jsem pocit, jako by se na mě celá nebesa dívala v šokujícím úžasu. 



"Ať se stane cokoli," řekl jsem Myselfovi, "budeš u toho na jevišti." 
 
Matka cítila, jak se skláním, abych ji zvedl, a chytila se Mých nohou, 
protože se mi nechtěla podívat do tváře. To ve Mně vyvolalo poněkud 
hloupý pocit. Reagoval jsem tím, že jsem Jí přikázal, aby vstala, ale Ona 
odmítla. Pak jsem Ji uchopil za horní končetiny a přinutil Ji vstát. Byl to 
pomalý a bolestivý proces, protože se zdálo, že proti Mně postavila Svou 
vůli. Nehodlal jsem ji pustit a nechat Ji myslet si, že síla Jejího odporu je 
silnější než síla Mého světla. 

 
Měla v sobě stud a vinu, které jí říkaly, že ji nemohu milovat ve stavu, v 
jakém se nyní nachází, a já jsem si neuvědomoval, jak moc ovlivňují její 
jednání, protože mi kladla vzdorovitý odpor. Nenáviděl jsem Ji za to, jak 
kvůli tomu vypadám, a nenáviděl jsem sám sebe za to, že se tolik starám o 
zdání. Přinutil jsem Matku, aby ke Mně obrátila tvář, a když jsem se jí 
podíval do očí, zdálo se, že ke Mně chová nenávist. 
Chtěla jsem Matčinu lásku, ale věděla jsem, že ji nemohu přinutit, aby mi ji 
dala. Váhala jsem při pomyšlení, že bych teď mohla pokračovat bez Matky, 
ale zároveň jsem se rozhodla, že pokud budu muset, udělám to. 

 
Myslel jsem si, že mě Matka nechce a že se mi snaží znepříjemnit život. 
Přemýšlela jsem, koho by mohla potěšit ve stavu, v jakém byla, a měla jsem 
obavy, že by mohla mít v temnotě milence, kterému se takové věci líbí. 

 
Když to Matka ze Mne vycítila, ještě více to zvýšilo Její stud a 
vzdorovitost. 

 
Měl jsem své vlastní pocity, které mi nedovolovaly poznat, co přede mnou 
Matka tehdy skrývala, a měl jsem pro ni vinu, která mi nedovolovala 
poznat, že ona není příčinou svých problémů. Nevěděl jsem, že Ona není 
příčinou Svých problémů. Nevěděl jsem, že Ona je pouze odrazem toho, co 
dostala. Přijímala odmítání všech a to odmítání nebylo hezké. 



Matka mě chtěla obvinit ze svého stavu, ale byla si příliš nejistá sama sebou 
a příliš se bála, co by se jí mohlo stát, než aby se pohnula. Změnila se 
natolik, že jsem k Ní už necítil lásku, a Matka to věděla, ať už jsem to 
popíral, nebo ne. Její Srdce toužilo po Mé lásce, ale Ona se cítila nehodná. 

 
Mohl jsem ji vzít do náruče, říct jí, že ji miluji, poprosit ji o odpuštění za 
ostatní partnery a říct jí, že jsem si díky nim uvědomil, že ona je ta pravá, a 
poměrně rychle ji uzdravit. Ale nechtělo se mi. 

 
Místo toho jsem se chtěl zbavit zápachu vlastního popírání a přesvědčit sám 
sebe, že nejsem příčinou toho, s čím se teď potýkám. Díval jsem se na ni s 
poněkud chladným odstupem. 

 
Chci se také zmínit o tom, že jsem měla větší pocit viny, než jsem si 
uvědomovala, když jsem dávala najevo svou lásku k Matce před ostatními 
duchy, zvláště před těmi, ke kterým jsem měla vztah jako k milencům. 

 
 
 
Matce se nelíbilo, co viděla v mé tváři, stejně jako se mně nelíbilo, co jsem 
viděl v její, ale byla rozhodnutá, že tentokrát nedovolí, aby její emoce 
převážily. 

 
"Vidíš," řekla jí vina, "chtěli se Tě zbavit, protože jsi nikdy nikomu 
nedovolila být šťastný, a teď první, co chceš udělat, až se vrátíš, je udělat z 
neštěstí opět hlavní téma." 

 
Matka se cítila tak špatně, že jí to vytékalo ze všech pórů, a přesto si 
myslela, že to dokáže zadržet. Bála se, že Ji všichni odmítneme. Bála se 
před Námi pohnout, protože se bála, že Jí budeme všechno vyčítat. Protože 
se zdálo, že bez Ní jde všechno tak dobře, bála se, že už pro Ni nezbylo 
místo a že na Ni pohlížíme jako na příčinu všeho, co se Nám nelíbí. 

 
Ani pocit viny jí nedopřál klidu. "Přikládáš s i  příliš velkou váhu," řekla. 
"Proč neodejdeš a nepřijdeš. 



dokud nebudeš jako oni?" 
 
Vina a stud se jí zmocňovaly skrze její strach, ale vztek se držel ve větší 
části matčiny podstaty, než si kdokoli z Nás tehdy uvědomoval. Ani Matka 
si neuvědomovala, jak velkou vinu cítí vůči těm, kteří Ji popírají. Viděl 
jsem v Jejích očích vztek, vinu a nenávist, ale neznal jsem jejich 
nesmírnost. Její život byl ohrožen a já to nevěděl, protože jsem si nedovolil 
Ji cítit. Chtěl jsem, aby byla více jako Já, a nenašel jsem si čas zjistit, zda je 
to možné, nebo ne. 

 
Byl jsem příliš zaneprázdněn zadržováním svých vlastních pocitů, než 
abych byl schopen připustit její. Navzdory tomu, že jsme se tu všichni 
ovládali, matka stále dostávala výprask, který jsem jí chtěl uštědřit, ale 
vinou místo mnou. 

 
Matka chtěla být přijímána a milována taková, jaká je, místo aby měla 
pocit, že musí být taková, jakou ji chceme mít. I když stála přede Mnou v 
utrpení zlomeného srdce, cítila nutkání snažit se vytvářet obraz, že Jí 
nezáleží na tom, co si o Ní myslí ostatní. Nenáviděla Naši bezcitnost, 
zatímco My jsme si mysleli, že jsme k Její tvrdohlavosti nesmírně 
tolerantní. Zažívala Nás jako bezcitné, protože jsme nebyli otevření, 
abychom Ji přijali. Mysleli jsme si, že jsme milující a že to Ona není. 

 
Ukončil jsem náš souboj v zírání tím, že jsem matku navzdory sobě 
zastrašil. Řekl jsem jí, že už nemohu tolerovat žádné její emocionální 
výlevy, zvláště když se chystá věci ničit. Naznačil jsem, že Ji potrestám, 
pokud nebude ovládat své emoce. Řekl jsem Jí, že všichni ostatní duchové 
ovládají své emoce lépe než Ona a že Jí hodlám jakýmkoli způsobem 
zabránit v dalších záchvatech vzteku, jako byly ty, které zničily Urantii. 
Doufala jsem, že zastrašování bude stačit, ale měla jsem strach, co by bylo 
třeba udělat, abych Ji zastavila, kdyby znovu začala hýbat vztekem. 

 
Byl jsem naštvaný, že jsem tak dlouho cítil, že musím ovládat svůj vztek, a 
chtěl jsem k tomu donutit i matku. V tu chvíli jsem měl pocit, že Ji chci 
zabít, protože mi připadalo, že chce zničit Manifestaci. To Mě překvapilo, 
protože jsem díky tomu měl větší pocit souladu s Otcem Manifestace, než 
jsem si uvědomoval. 



 

Rád bych dodal, že Prastaří se cítili velmi spravedlivě a ospravedlněně, 
když viděli, jak na Mne Matka volá kvůli svému hněvu. 

 
Když to Matka v Nás pocítila, měla pocit, že všechno, co chce rozdávat, je 
právě to, co Jí chceme dát, a že máme větší moc než Ona. 

 
Nerada to ode mě přijímala. Chtěla Mou lásku, ne Mou nenávist. Cítila se 
poražená a odmítnutá, zahanbená a nehodná. 

 
Matka si uchovávala představy o Mé dokonalosti, které jí nedovolovaly 
uvědomit si vlastní platnost. Matka nemohla přijmout sama sebe, protože 
přijímala Můj nedostatek sebepřijetí. Nerad jsem se zde na sebe díval, a tak 
se Mi znelíbila. Šílelo Mě, že neustále odrážela vše, čemu jsem se snažil 
vyhnout. Myslel jsem si, že to dělá záměrně, a neuvědomoval jsem si, že si 
nemůže pomoci. 

 
Protože mě to rozzuřilo, pokračoval jsem v jejím odsuzování. Moje 
zastrašování zvyšovalo přítomnost Ztracené vůle a tlačilo na Matku, aby se 
snažila co nejlépe prezentovat Mou falešnou přítomnost vůle. Navzdory 
tomu jsem v Ní stále vyvolával dojem, že to není dost dobré. 

 
Matku nenapadlo, že jsme si neuvědomili, že její vztek vyvolali Naši další 
milenci. Myslela si, že Její majetnictví hodnotíme jako špatné, a snažila se 
ho skrýt. Moje odtažitost Ji vyděsila, protože si myslela, že už Nás 
nepovažuji za vztah, a to způsobilo, že se Mě bála na to zeptat. 

 
Vyhýbal jsem se této otázce. Řekla jsem jí, že mateřství je to, co po ní chci, 
a že to nedělá. Řekl jsem Jí, že andělé dělali mateřství více než Ona, a 
naznačil jsem, že oni odváděli lepší práci. Řekl jsem Jí, že jsem chtěl Její 
pomoc a Ona mi místo toho přidělala další problémy. Řekla jsem Jí, že jsem 
Ji opakovaně žádala, aby mi dala klid, abych mohla dostatečně jasně myslet 
a najít řešení našich problémů, a že nejenže mi ve skutečnosti žádný klid 
nedala, ale pokračovala ve zvětšování problémů i poté, co jsem Ji o to 
požádala. 



 

Matka tehdy pocítila, že Její příspěvek nebyl Mnou oceněn jako nezbytný 
pro pochopení Našich problémů. Na začátku neměla pocit, že bych si Jejího 
příspěvku vážil, a cítila, že si ho nyní vážím ještě méně. Obávala se, že Její 
příspěvek se v Mých očích ukázal jako zbytečný. Ve svém hněvu věřila, že 
bez Její pomoci nedokážu Stvoření napravit a že Mi to časem dojde. Nyní 
měl nad Ní strach opět navrch, protože se vůbec nezdálo, že by bylo zřejmé, 
že Ji potřebuji. 

 
V příští minutě matka cítila, že ať už má jakýkoli dojem, bude se mýlit, 
protože jsem jí odporoval, jako bych jí četl myšlenky. Udělal jsem to a oni 
mi připomněli, abych Jí řekl, co Srdce řeklo o Její magnetické kresbě. 
Požádal jsem Matku, aby se pokusila soustředit na potřeby duchů, místo 
aby byla tak pohlcena svými vlastními emocemi. Řekla jsem Jí, že Její 
emocionální nevyrovnanost ostatní duchy velmi děsí a že Srdce velmi těžko 
udržuje rovnováhu Stvoření, když je sama tak nevyrovnaná a nedokáže se 
se Mnou sladit. Řekla jsem Jí, že nejen já potřebuji klid, ale že ho musí mít 
i ostatní duchové, pokud mají vyrůstat v takové rovnováze, jakou Ona chce, 
aby měli. Naznačil jsem, že duchové nemohou vyrůst z potřeby rodičovství, 
pokud jim nebude dána rodičovská stabilita jako příklad. Řekl jsem Matce, 
že bych byl rád, kdyby byla více příkladem a méně problémem. 

 
Strach Matky se Mi zde snažil zalíbit a vztek, který Mi chtěl dokázat, že se 
mýlím, zde přešel do Ztracené vůle. Matka měla pocit, že ke Mně nemůže 
zvednout oči a už vůbec něco říct. 

 
Měla pocit, že byla jako Matka vytěsněna, aniž by se jí dostalo plného 
uznání, že je Matkou. Měla pocit, že se nemůže postavit tváří v tvář Mně 
ani nikomu jinému kvůli tomu, jak se na ni dívám. 

 
I když jsem cítil, jak se přede mnou doslova potápí, držel jsem se jí a 
pokračoval. Řekl jsem Jí, že doufám, že dokáže ovládnout své emoce na tak 
dlouho, abych mohl vyřešit problémy, a ačkoli jsem to neřekl nahlas, Matka 
slyšela, jak jsem větu dokončil slovy: "které jsi způsobila". Řekl jsem Jí, že 
doufám, že Její sebeovládání bude dostatečně dobré na to, aby zahrnula 



že se zdržím milování do té doby, než uznám za vhodné přijít k Ní, a že 
opravdu doufám, že už nebude tyto problémy dále prohlubovat. 

 
Myslel jsem si, že jsem to všechno Matce říkal tím nejlaskavějším 
způsobem, jakého jsem byl vzhledem k okolnostem schopen, a že se jí 
snažím pomoci naučit se, jak se zlepšit. Matka má slova slyšela, ale také 
cítila můj odmítavý hněv, a proto mě zde prožívala jako toho, kdo na ni 
chladně a nelaskavě útočí. Matka se cítila beznadějně, protože 
nepovažovala to, že by Mě nechala o samotě, za řešení Našich problémů. 
Ona a Otec projevu se tak usilovně snažili uzdravit duchy, jen aby zjistili, 
že se věci stále zhoršují. Matka se cítila beznadějně, že Mě nechá o samotě, 
dokud Naše problémy nebudou vyřešeny. Má slova pro Ni znamenala, že Ji 
obviňuji a že chci, aby mě nechala na pokoji. 



ODEPŘENÁ VŮLE NEMŮŽE ZŮSTAT V PŘÍTOMNOSTI 
SVĚTLA. 

 
Cítil jsem, že Má slova nepronikají k Matce tak, jak bych chtěl, a tak jsem 
Ji pustil. Jakmile jsem ji pustil, Matka se ode Mne začala vzdalovat. 
Neměla vibrační sílu zůstat v Mé přítomnosti, pokud jsem ji nedržel. 

 
Chtěla odejít kvůli tomu, jak jsem ji odmítl, ale nechtěla odejít, protože 
toužila po svém místě po mém boku a nemohla uvěřit tomu, co se jí stalo. 
Zpočátku se přede Mnou nepříjemně vznášela jako člověk, který nesnese 
rozloučení, a byla mi velmi nepříjemná. Nevěděl jsem, co mám dělat. Věděl 
jsem, že chce, abych Ji vzal do náruče a řekl Jí, že Ji miluji a že Její pravé 
místo je po Mém boku, ale nechtělo se mi. Věděla jsem, že Její pýcha byla 
zraněna tím, že to přijala před všemi ostatními duchy, ale cítila jsem, že 
musím ostatním duchům dát najevo, jaké je Matčino postavení vůči Mně. 
Tehdy jsem si ani neuvědomovala, jak nevyrovnaně to vypadá, protože 
jsem před stejnými duchy skrývala tolik něhy a milování, které se 
odehrávalo mezi Matkou a mnou. Ani jsem si neuvědomovala, jak moc 
jsem měla touhu ublížit Jí, jak jsem si myslela, že ublížila Ona Mně. Když 
se na to dívám nyní, jsem zděšena nedostatkem naší tehdejší komunikace, 
ale obraz, který jsem si vytvářela jako Bůh, znemožňoval Matce navázat se 
Mnou vztah. 
Nevztáhl jsem ruku a Matka nemohla zastavit své vzdalování ode Mne. 
Matka trpěla tak nesnesitelnou bolestí, že se zmítala v uzlech a snažila se 
ovládnout. Myslela jsem si, že kvůli svým emocím ztratila vibrační sílu, 
aby zůstala přítomna se Mnou, a dala jsem Jí to najevo, aniž by mezi námi 
padlo další slovo. 

 
Když se ode Mne Matka vzdalovala, byla zaplavena emocemi a přijímala 
dojmy ze všech stran. Bylo mi tak nepříjemné sledovat Její odchod, že jsem 
si přála, aby duchové zaplnili prostor, který mezi Námi stále zůstával volný. 
Zpočátku se všichni báli do tohoto prostoru vstoupit, ale brzy poté, co jsem 
si to přála, andělé mezeru mezi Matkou a mnou uzavřeli a já už jsem Ji 
neviděla. Rozhodla jsem se soustředit se dál od Ní a dopřát si klid a ticho, o 
které jsem prosila. 



 

Když se ode Mne Matka vzdalovala, všichni duchové se na ni dívali s 
nevyřčenými slovy a pocity. Mnozí Jí projevovali lítost, která nebyla 
skutečná, ale byla to lítost, která se skrývala pod současným sdělením, jaká 
je to škoda, že se neumí řídit tak dobře, jako se umějí řídit oni. Mnozí 
duchové dávali Matce pocítit, že jsou připraveni Ji milovat, ale že je s Ní 
něco v nepořádku, kvůli čemu není schopna přijmout to, co jí chtějí dát. Jiní 
na ni vrhali vědoucí pohledy, jako by si v Její nepřítomnosti všímali a 
mluvili o ní víc, než jí dávali v Její přítomnosti. Někteří duchové, kteří 
viděli Matku procházet kolem, předstírali, že si Ji ani nevšimli, ale Ona 
přesto cítila jejich emoce vůči Ní. 

 
Matka cítila, že všechny tyto duchy vyvolala a snažila se je vychovávat, jak 
nejlépe uměla, a teď, když se mnou ztratila oporu, jí žádný z nich neměl co 
nabídnout. Od žádného z nich se nedočkala vlídného slova, natažené ruky, 
nabídky pomoci, ba ani rozloučení. Jako by Její návrat zkalil jejich náladu a 
nemohli se dočkat, až zase odejde. Měla pocit, že Ji nikdy nemilovali, a teď, 
když už Ji nemiluji, se už nemusí přetvařovat. 

 
Matka měla pocit viny, který jí říkal, že si za to může jen sama a že vidí jen 
odraz toho, co sama vydala. Pocit viny jí říkal, že dostává jen to, co si 
zaslouží, vzhledem k tomu, jak se kvůli ní ostatní cítili. Matka se bála, že se 
chovala, jako by nechtěla své děti, a teď se její děti chovají, jako by 
nechtěly ji. Měla obrovský pocit viny, že není správné mít jakýkoli z pocitů, 
které jsem shledala jako negativní. 

 
Matka měla pocit, že je zahlcena zevnitř i zvenčí zároveň, a nenáviděla se 
za to, že je tak emocionální, že nedokáže zvládnout to, co se jí děje. Tíha 
toho všeho způsobovala, že se propadala dolů, jako by Ji odnášely étery. 
Hořela studem, a přesto v ní byla pýcha, která nechtěla dát ostatním vědět. 
Snažila se předstírat, že Jí nevadí, že ode Mne odchází, a že vlastně chce, 
protože jsem blbec, ale Její žal byl příliš velký na to, aby Jí to dovolil 
skutečně zvládnout. 



 

Jak se Matka vzdalovala od Božství, její pohled na Mne byl stále více 
zastíněn duchy, kteří se Mnou byli více přítomni než Ona. Matka se na tuto 
scénu dívala opuštěně, jako by kromě ztráty Mne ztratila i svůj domov. 
Cítila se vyvrácená a bez domova, bez místa, které by Jí bylo opravdu 
příjemné, a Její vztek chtěl jako reakci na to strhnout nebesa. 



POSELSTVÍ SERAFÍNŮ A CHERUBÍNŮ 
 
 
Styděla se příliš, než aby se rozhlížela kolem sebe, ale když cítila, jak 
prochází Serafíny a Cherubíny, cítila, že se pocity odmítnutí a nepřátelství 
zmírňují. Matce připadalo, jako by jí dávali najevo, že ji stále milují. 

 
Tento přátelštější pocit Jí umožnil trochu zpomalit svůj pohyb a Serafíni a 
Cherubíni to využili k tomu, aby si s Ní promluvili. Chtěli také nabídnout 
názory na Matčino chování, které by Jí podle jejich názoru pomohly. 

 
Serafíni a Cherubíni řekli Matce, že se domnívají, že jsme měli udělat to, co 
udělali oni, a zachovat rovnováhu dvou milenců, místo abychom se stali 
skupinou. 

 
"Nyní trpíte odloučením jako problémem, protože jste na začátku provedli 
odloučení, které nikdy nemělo být provedeno." 

 
Když viděli, že matka poslouchá, řekli: "Věříme, že srdce by mělo žít 
uvnitř, i když to neznamená, že si myslíme, že bylo špatné mít dítě. 
Myslíme si, že děti jsou v pořádku, pokud Srdce zůstává uvnitř a děti mají 
stejnou rovnováhu jako rodiče. Ale to teď není velký problém. Velkým 
problémem je, že jsi udělala chybu, Matko, když jsi nemohla počkat, až k 
tobě Duch přijde, a nešla jsi za ním. 

 
Místo toho jsi zavolal jiného milence a tím jsi povolal kus Ducha k projevu 
dříve, než byl připraven se na něj soustředit. Proto ji není schopen 
rozpoznat jako projev sebe sama. Problémy, kterým nyní čelíš, způsobuje 
tvůj nedostatek trpělivosti a citové kontroly. Forma není rovna duchu, 
Matko. Forma je výsledkem tvůrčí jiskry Ducha." Všichni se na ni podívali. 



Když to matka uslyšela, opravdu se obávala, že mají pravdu. Ve své bolesti 
a studu se od nich chtěla vzdálit, ale nevěděla, kam by mohla jít. Nevěděla, 
jak se dostat na Zemi, a stejně se Jí tam moc nechtělo. 

 
Když ji zde Serafíni a Cherubíni pocítili, řekli jí, že se musí více soustředit 
na pozitivní věci a být plodnou Matkou, která pečuje o své děti a živí je. 

 
Matka stále věšela hlavu v pocitech, s nimiž bojovala. Zdálo se, že se na ni 
naráz sesypaly všechny její obavy o sebe samu. Chtěla utéct, ale neměla 
kam. 

 
"Zkus myslet na to, co jsi, a ne na to, co nejsi," řekli jí duchové. "Žiješ ve 
svých pocitech. Když se na to podíváš z té lepší stránky, najdeš místo, kde 
se budeš cítit lépe." 

 
Matka se o sebe velmi bála, ale nyní se cítila také rozzuřená. Jistě se zdálo, 
že jí tito duchové dávají moudré rady, ale nelíbilo se jí, že se stále zdá, že 
nikdy nemá správné pochopení. Zdálo se Jí, že jí tito duchové říkají, že k Ní 
chovají větší lásku než ostatní, ale zároveň Jí chtějí klást podmínky. Cítila, 
že je to jen další rafinovaný způsob, jak být proti Ní, a přitom tvrdit, že jsou 
jediní na Její straně. 

 
To se dotklo hněvu, který Matka držela v sobě, ale vina a strach jí 
nedovolily s ním pohnout. Matka si přála, aby těmto duchům nedala tolik 
moci, a pocit viny Ji okamžitě obvinil, že chce vzít zpět to, co dala, protože 
tito duchové neříkají to, co chce slyšet. 

 
Pocit viny ji také obviňoval z toho, že se snaží znevažovat jejich moudrost, 
protože nesnese, aby někdo jiný věděl víc než ona. 

 
"Když se špatně postavíš na místo," říkala vina, "brzy padneš." 



Matka chtěla Serafínům a Cherubínům alespoň něco říct, ale brzdil ji 
odporný strach, že se jí tu ve skutečnosti nedostává přijetí, ale že ji tu 
odsuzují a povyšují se nad ni způsobem, který je tak láskyplný a moudrý, že 
se nezdá být tím, čím je. Matka pro to tehdy neměla slova, jen pocit. 

 
Než stačila něco říct, promluvili místo ní Serafíni a Cherubíni. 

 
"Bůh je milující a jeho záměry jsou dobré. Všechno, co dělá, má svůj 
důvod, ať už tomu v danou chvíli rozumíme, nebo ne. Proto lze vyvodit, že 
pokud pochopení není nyní, přijde později. 



MATKA MÁ POCIT, ŽE NEMÁ SPRÁVNÉ MÍSTO 
 
 
Matka pak opustila Serafíny a Cherubíny a odplouvala skrze Duhové 
duchy. Cítila, že by se ráda ukryla na okraji temnoty, a cítila, že aby se tam 
dostala, není možné se Duhovým duchům vyhnout. Matka se bála, co by na 
ni Duhoví duchové mohli vymyslet, a také ji na chvíli napadlo, že kdyby se 
jí podařilo jim pomoci, mohlo by ji to u mě vykoupit. 

 
Když Matka proplouvala barvami, cítila se příliš ohromená na to, aby se s 
nimi pokusila něco udělat. Zdálo se, že žádná z barev nevibruje tak, jak by 
si přála, a žádný z duchů neprojevil touhu navázat s Ní kontakt. 

 
Matka tehdy cítila, že v Manifestaci není místo, které by ji tam chtělo mít. 
Cítila se tímto odmítnutím zdrcená a už nedokázala zadržet slzy. Začala 
plakat, když procházela Duhovými duchy, a už se nestarala o to, co si kdo 
myslí. Rozhodla se, že už se nemůže bránit ani proudu, který Ji odvádí pryč 
ode Mne. Rozhodla se, že se bude muset smířit se svým osudem a uvidí, 
jaký bude. Okamžitě se v ní probudila hrůza z toho, že bude v temnotě 
úplně sama. 

 
Zdálo se, že duchové kolem Matky ji pomlouvají, ale nebyla si jistá, 
protože když se na ně podívala, přestali dělat to, co cítila, že dělají za jejími 
zády. Matka je chtěla přistihnout, aby zjistila, zda má pravdu, nebo ne. 
Začala se náhle a bez varování otáčet ve snaze zjistit, co se vlastně děje, a 
přitom se začala zmítat, jako by se vymkla kontrole. Mnozí duchové v 
Jejím okolí si mysleli, že se zbláznila, a začali tuto fámu šířit. 

 
Matka nechtěla hledat Otce zjevení, protože se ho příliš bála a styděla se ho 
vidět. Protože jsem Jí řekla, aby se nemilovala, nechápala také, jak by s 
Ním mohla být, i kdyby Ji stále chtěl, o čemž pochybovala. Matka nevěřila, 
než že by Ji někdo mohl milovat tak, jak je nyní. Matka si myslela, že by 



se co nejlépe schovat, dokud na všechno nepřijdu. Z točení byla dost 
dezorientovaná. 

 
Podlehla tomu, kam ji to vedlo, a brzy padla k zemi. Nevěděla, kde je, ale 
doufala, že je to dostatečně temná díra, aby ji nikdo nenašel. 

 
Otec Projevení slyšel zvěsti o Matce a cítil, že ji musí najít a zjistit, zda jí 
může pomoci. Začal Ji hledat a našel Ji, protože viděl, jak Lucifer něco 
sleduje. 

 
Matka po Mně toužila, což se nenaplňovalo, a měla bolest nad Mou ztrátou, 
která Jí působila těžké chvíle, ale Její pýcha Jí dávala najevo, že jí je jedno, 
že se ode Mne vzdaluje. Dokonce se snažila, aby to vypadalo, že se ode 
Mne chce vzdálit, a ve skutečnosti se Její hněv vzdaloval. Matčin vztek měl 
představy, že Mě donutí pocítit ponížení, které jsem Jí uštědřil. Nenáviděla 
Mne za to, že jsem ji přiměl vypadat, jako by už ani nebyla součástí 
Božství. 

 
Matka pociťovala tuto nenávist, když ji našel Otec projevu. Cítil, že Její 
nenávist přitahuje Lucifera, a nechtěl Ji nechat, aby se stala Jeho kořistí. 
Jeho instinkty Mu více než cokoli jiného napovídaly, že musí zasáhnout. 
Přistupoval však k Matce, jako by se nic nedělo. 



VZNIK ZLATÝCH SVĚTELNÝCH DUCHŮ 
 
Matka měla smíšené pocity, když ho viděla. Její láska k Němu okamžitě 
vzrostla, ale snažila se ji zatlačit zpět, protože jí v uších hřměla Má slova. 
Její ponížení bylo všude a stud z toho, že ji někdo takto vidí, byl větší, než 
si myslela, že dokáže snést. Místo toho, aby Otci Projevu něco řekla, svěsila 
hlavu. 

 
"Myslím, že už se to nedá nijak urovnat," řekla mu. "Stála jsem tváří v tvář 
Bohu a nemohla jsem mu nic říct. Nedokázala jsem ze sebe dostat ani 
slovo." 

 
Tehdy se bála, že opět urazila Otce zjevení, protože se jí zdálo, že vždycky 
vyhrkla Boží jméno, jakmile ho uviděla, aniž by ho předtím pozdravila. 

 
"Není divu, že si myslí, že miluji Boha víc než jeho," řekla si. 

 
Matka se ho tehdy jemně dotkla a tento jediný projev něhy stačil k tomu, 
aby zlomil její poslední náznak kontroly. Už se nemohla držet zpátky. Její 
emoce měly na Otce projevu strhující dopad. Nabídl Jí útěchu své náruče a 
Matka propukla v další nekontrolovatelný vzlykot a Otec Projevení si 
dovolil pocítit své odmítnutí i ode Mne. Cítil se ode Mne smeten ve stejnou 
dobu jako Matka. 

 
Trvalo dlouho, než si uvědomili, že se v době svého zármutku ponořili do 
temnoty. Když otevřeli oči, bylo kolem nich ticho, tma a chlad. Připadalo 
jim to jako chlad po dlouhém dešti za podzimní noci. Drželi se velmi 
klidně, dokonce zadržovali dech. Nejenže nevěděli, kde jsou, ale měli i 
děsivý pocit, že je pozoruju. 

 
Mysleli si, že takhle to musí vypadat u mnoha jiných duchů, když jsem je 
pozoroval. Když už nemohli mít mé uznání, chtěli mít alespoň soukromí, 
aby mohli být sami sebou, aniž by měli pocit, že na ně upírám svůj 
nesouhlasný pohled. 



 

Ani jeden znich se nechtěl zmínit o tom, že si myslí, že je sleduji, kdyby 
tomu tak nebylo. Obávali se, že Jejich touha po Mně je chce učinit pro Mě 
důležitějšími, než ve skutečnosti jsou. 

 
Matka všeho a Otec projevu spolu leželi v náručí jeden druhého docela 
dlouho, aniž by spolu mluvili , pokud možno nehybně, Matka sotva 
dýchala. Bála se, co by se mohlo stát dál. 

 
Otec Projevu se také bál, ale jeho strach ho rozzlobil a on se rozhodl, že se 
strachem ze Mne nebude řídit. Tělo mělo nutkání, potřeby a touhy, které, 
jak cítil, nemohl donekonečna mařit. Vzpomněl si na všechny věci, které 
jsem jí podle Matky řekl, a rozzuřilo ho, že jsem vůbec naznačil, že by se 
měl takto zapírat. Ztracená vůle dostala vztek, protože Otec Projevu si 
nebyl jistý, jestli má zuřit, když Matka a já zadržujeme Naše. Pak Otec 
Projevení pocítil vztek nad tím, že drží vztek zpátky, protože si uvědomil, 
že to znamená, že se mi podařilo zastrašit Ho a dát Mu pocit, že mám větší 
moc než On. Nenáviděl se za to, že se cítí bezmocný. 
Matka se mezitím bála okamžiku, kdy se s ní Otec projevu bude milovat. 
Cítila po Něm velkou vášeň a hlad, ale nebyla si jistá, co bych s Ní mohl 
udělat, kdyby Mu podlehla. Zadržovala svůj strach, aby Otce Projevení 
ještě více nerozzuřila. 

 
Matka se držela v naprostém klidu tak dlouho, jak jen mohla doufat, že ho 
to nevzruší. Snažila se předstírat, že spí, a když si sama sebe nevšímala, 
odpadla. Jakmile usnula, pohnula se, protože nemohla zůstat v klidu 
donekonečna. Matka se s láskyplnou odevzdaností natáhla a přitáhla se blíž 
k Otci projevu. 

 
Otec projevu nevěděl, co si o tom má myslet. Cítil, že se nemůže přiblížit k 
Matce, aniž by po ní sexuálně toužil, ale zároveň se cítil unavený a rozhodl 
se, že spánek nebude dělat problém ani jednomu z nich. 



 

Matka se probudila o něco později. Necítila se dobře. Bolelo ji celé tělo, 
jako by se strašně prala. Měla noční můry, v nichž přišla ke Mně a my jsme 
se prali. Matka si připadala jako poražená a nebyla si jistá, zda jsou Její 
noční můry skutečné, nebo ne. Nerada znovu čelila realitě a přála si, aby 
mohla navždy spát. Zároveň si přála, aby vůbec nespala, protože bylo tak 
bolestné probudit se a zjistit, že Její včerejší hrozná realita nezmizela. 

 
Aniž by si uvědomila, že to udělá, Matka sebou v nepohodlí trhla a 
probudila Otce projevu. Jedním okem na Ni pohlédl, aby zjistil, jaké jsou 
Její pocity. Matka Ho málem uhodila, že to ještě neví. Měla velký vztek 
kdykoli, kdy Otec Projevu automaticky nevěděl, co cítí, ale udržela ho na 
uzdě. 

 
Otec Projevu cítil, že není možné vždy vědět, jak se cítí Matka, protože má 
jiné sféry, než je ta její, ve kterých přebývá. Cítil vůči Matce nelibost, když 
se Mu snažila dát pocítit, že by nikdy neměl opouštět Její říše, protože se 
často cítil vtahován do těch mých. Nechápal, jak by mohl být s Námi oběma 
najednou, když jsme spolu nevycházeli, a rozzuřilo Ho, když měl pocit, že 
bude nějakou obětí v Naší válce. 

 
Matka si stěžovala a Otci projevu se nelíbilo, že první, co musel slyšet, byla 
bolest. Odvrátil se od Matky a snažil se znovu usnout, ale Ona mu to zhatila 
tím, že ji pocítil. 

 
"Jak to dělá?" "Nikdy nemohu spát, když je blízko mě." 

 
"Dobře," řekl, "co se děje?" 

 
Matka mu řekla, že ji všude bolí. "Proč se nemůže hýbat a zbavit se bolesti 
jako Já?" zeptal se sám sebe Otec Zjevení, ale přesto se k Matce otočil a 
dotkl se jí. 



 

"Uvědomuješ si, jak těžké pro mě bude dotýkat se Tě, když to bude 
omezeno?" Zeptal se Matky. 

 
Matka mu tehdy málem dala najevo vztek nad jeho dalšími milenci, ale 
zadržela ho a místo toho řekla, že ví, jak se cítí, a že se snažila o své bolesti 
nemluvit, ale bylo toho na ni příliš. Řekla Otci projevu, že by byla ráda, 
kdyby Jí pomohl, a že prostě budou muset počkat, co se stane. 

 
Pro Otce projevu to znamenalo, že Mu byla sexuálně otevřená navzdory 
tomu, co jsem řekl, a pro Matku to znamenalo, že nechtěla, aby léčivé 
doteky a sexuální projevy šly vždy ruku v ruce. Bez ohledu na to, jaké byly 
v danou chvíli jejich rozdílné pohledy, oba věděli, že v sobě mají vášeň, 
kterou nelze odkládat donekonečna. Matka doufala, že se jí podaří zdržet 
Otce projevu dostatečně dlouho na to, aby se se mnou něco změnilo, a Otec 
projevu doufal, že když uzdraví Matku, získá pocit moci, který potřebuje, 
aby se už nemusel bát, že se uzdravení nepodaří uskutečnit. 
Otec projevu třel Matku a třásl s ní poměrně intenzivně, ale ne hrubě, a 
stále dokola jí říkal: "Nech to být, nech to být, nedrž se své bolesti, nech to 
být." 

 
Matka se mu snažila ze všech sil poddat a zbavit se bolesti, ale nevěděla, 
jak to udělat, aniž by se nechala pohnout emocemi. 

 
Otec projevení ji tehdy vyzval slovy: "Ať se pohybuje ve Tvém těle. Nechej 
bolest, kterou jsi cítila, odejít z Tvého těla a nechej do něj vstoupit potěšení, 
které nyní přijímáš. Pusť se! Nech to pohnout! Ať se bolest pohne ven!" 

 
Matka měla pocit, že jí Tělo pomáhá, ale nebyla si jistá, jestli je správné to 
dělat tímto způsobem, nebo ne. Měla v sobě temnotu, která jí nedělala 
dobře, ale nebyla si jistá, jestli je správné ji uhasit, protože jsem jí řekla, že 
se mi nelíbí, když se projevuje. Matka se opět cítila chycena mezi Otcem 
manifestace a mnou. Bála se tyto pocity přednést jednomu z Nás. Místo 
toho, aby byla schopna zůstat přítomná tomu, co 



se jí dělo, strach matky ji odvedl do jejích myšlenek. Matka se nemohla 
ubránit tomu, aby se Její myšlenky toulaly, protože se bála otevřít až do 
konce tomu, co prožívala. 

 
Otec Projevu pocítil, že na ni nereaguje, a to ho přimělo k tomu, aby na ní 
pracoval ještě horečnatěji. Jeho zvýšená intenzita opět přitáhla Matčinu 
pozornost. Otec Projevení s Ní začal poměrně silně třást, což způsobovalo 
narůstající nevolnost. Matka se obávala, že by se mohl propracovat k 
nějakému sexuálnímu šílenství, a přestože zatím neprojevoval žádné 
známky, strach z toho v ní vyvolával nevolnost. 

 
Matka v sobě cítila strnulost, které se nemohla podvolit, protože se bála. 

 
Cítila, že se Otec projevu na její strach zlobí, i když to popíral. Nechtěla Ho 
rozzlobit ani ztratit Jeho společnost, a tak na něj netlačila. Místo toho Mu 
dala najevo, že není možné se Mu poddat, pokud nezpomalí, a vzhledem k 
emocím, které v sobě chovali, měla pravdu. 

 
Protože se zde měl spustit vztek, Tělo instinktivně sáhlo po těchto 
zadržovaných emocích. Protože se oba báli, aby se v nich tento vztek 
pohnul, Otec projevu nechal Matku převládnout a opět zpomalil své 
pohyby. Začal kolébat Matčino tělo. Cítil se pak smyslnější a Matka si 
nebyla jistá, zda lituje, že Mu něco řekla, nebo ne. Její nevolnost se zmírnila 
a Ona se cítila lépe schopná reagovat na Otce Projevu příjemnějším 
způsobem. Začal Ji třít hlouběji a Matka začala sténat a vzdychat. 

 
Otec projevu si všiml, že Matčino tělo mu takto poskytuje mnohem větší 
uvolnění, než když zůstává v klidu. Zkusil Ji tedy přimět ke sténání, aby 
zjistil, kolik toho dokáže najednou pustit. Matka začala doširoka otevírat 
ústa a nechala se unášet větším množstvím emocí. Brzy Otec projevu 
nedokázal říct, zda prožívá bolest, nebo rozkoš. Matka si také nebyla jistá, 
protože prožívala obojí. 



najednou, ale zdálo se jí, že bolest se vytrácí a rozkoš roste. Dokázala se s 
tím smířit, dokud si nedovolila přemýšlet. Později se Jí Lucifer chystal říct, 
že Její vysvětlení bylo jen ospravedlněním a že ve skutečnosti ji vzrušuje 
bolest. 

 
Když se několikrát pokusila promluvit, Otec projevu jí položil ruku na ústa. 
Její dech byl horký a ústa teplá a vlhká. 

 
Otec projevu začal vnímat její ústa jako oblast smyslnosti, kterou chtěl 
zažít. Zpočátku se nechal masírovat pouze jejími ústy a jejich okolím. Čím 
častěji to dělal, tím smyslnější Mu Její ústa připadala. Změkly a začaly se 
ještě více lesknout a otevírat. 

 
Otec projevu si řekl, že bude lepší, když se odvrátí od úst Matky a bude 
pracovat na jiné části jejího těla. Obrátil se k Jejím nohám, protože všechno 
mezi nimi mělo příliš velký erotický potenciál, než aby to zvládl. 
Rozkročil se na Matčině břiše a řekl si, že takhle se na ni ani nepodívá, a 
začal jí třít stehna. Prováděl hluboké třecí stisky nahoru a dolů po Jejích 
stehnech a začal tam nacházet sexuální energii. Matka se začala kroutit 
způsobem, který Ho velmi zneklidňoval. 

 
Rozhodl se, že se přesune na její kolena. Otec zjevení nepracoval na 
kolenou Matky dlouho, než si uvědomil, že Její kolena mají přímé spojení s 
Její sexuální energií. 

 
Otec zjevení se zvedl z Matčina břicha a naklonil se dopředu, protože se 
rozhodl, že zkusí pracovat na Jejích dolních končetinách. to šlo několik 
minut dobře a pak zjistil, že Matčiny dolní končetiny jsou smyslné. Rozhodl 
se přejít na Její nohy, ale ty byly ještě horší a než jí začal třít prsty, Matka 
se kroutila a sténala, jako by ji to buď extrémně bolelo, nebo prožívala 
orgasmickou rozkoš. Tehdy se Otec Projevu přestal ovládat a provedl příraz 
do Matčina hrdla. Byl to tak příjemný pocit, že udělal další 



jedna. Zdálo se mu, že cítí v hrdle matky orgasmus, ale ona se začala dusit a 
snažila se ho odhodit. 

 
Otec projevu se nechtěl nechat zastavit. Učinil další nápor a Matka začala 
zvracet. To už byla vzteklá a On ji musel nechat, aby se pohnula. Matka se 
dávila a svíjela tím nejstrašnějším způsobem a Otec Projevu Ji musel obrátit 
a tlouct do zad. 

 
Matka tehdy skutečně zvracela a vyvalily se z ní temné planety, které se 
ještě musí otevřít Mému světlu. S těmito planetami Matkou procházel pocit 
chladu, který v Ní vyvolával touhu se zahřát. Přitiskla se k Otci projevu, 
aby se zahřála, a On Ji objal. Matka cítila, že je teď sotva krásná, když se 
celá pozvracela, ale neviděla kolem sebe nic, čím by se mohla umýt. 

 
Otec projevu se choval, jako by ho nezajímalo ani nevnímal, co zde cítí; 
spíše se staral o to, zda je nemocná, nebo ne. Nikdy předtím neviděl Matku 
zvracet a nevěděl, co to znamená. Přemýšlel, jestli Jí neublížil nebo jestli jí 
neudělal špatně. 

 
Matka cítila, že se jí podařilo odbourat část temné bolesti, kterou cítila, 
protože se začínala cítit lépe. Měla v sobě intenzivní pocit hladu, který 
potřeboval světlo, ale nevěděla, že to byl důvod, proč uchopila Otce projevu 
a přitáhla si ho k sobě. Chtěla, aby Ji k sobě přitiskl a dal Jí pocítit své 
teplo. 

 
Otec projevu to přijal a současně jí začal tisknout ruce do zad. Matka cítila, 
jak jí téměř praská břicho z toho tlaku, že se nemůže hýbat každou věcí, 
kterou by musela hýbat. Přitiskla Své břicho k Otci Projevení ve snaze 
ulevit si. 

 
V reakci na to se Otec projevu opět ztopořil a vnikl do Matky, zatímco ji 
třením o její záda přitahoval k sobě. Matka na to vykřikla a řekla, že není 
připravena. 



pro něj. Otec zjevení trochu ustoupil a začal si třít a dráždit oblast kolem 
místa, kam vnikl. Brzy se na něm Matka pohybovala, jako by to byla 
součást masáže, kterou jí dělal v dolní části zad. 

 
Silné ruce Otce zjevení nyní třeli Matce hýždě a stehna a stále ji nechávali, 
aby se na něm pohybovala. Kdykoli se mu zachtělo, Jeho ruce se vrátily do 
oblasti kolem Jejího poševního vchodu. Několikrát jí přirážel, kdykoli se 
přestala hýbat, a poddal se jí, kdykoli se chtěla znovu pohnout. 

 
Matka měla prohnutá záda a hlavu svěšenou dolů. Otec Projevu chtěl Matce 
stačit a doufal, že to zároveň neznamená, že ho chce mít v krku. Matka však 
vydávala zvuky a ani ji nenapadlo, že by chtěla někoho jiného, ale je tu 
Ztracená vůle, která tomu nevěří. 

 
Otec Projevu se na chvíli zamyslel, že by se mohl přenést zpět do hlavy 
Matky, ale rozhodl se, že ji raději obrátí. 

 
Cítil, že Matčino břicho stále potřebuje pomoc, a chtěl ho masírovat, 
zatímco do ní vnikal zezadu. 

 
Když ji obrátil, Matce se to nelíbilo, protože se jí líbilo, že má potěšení tam, 
kde je, ale když se Otec projevu dotkl jejího břicha, její odpor polevil. 

 
Otec Projevu položil Matce ruku na její genitálie a řekl jí, aby dělala, co jí 
připadá nejlepší. Pak byl schopen hladit Její záda a břicho a zároveň do Ní 
vnikat. 

 
Matčiny pohyby mu brzy daly najevo, že prožívá intenzivní rozkoš. Otec 
Projevu cítil tak intenzivní rozkoš, která z Ní vycházela, že to vypadalo, 
jako by Ho chytila a vtáhla do sebe. Otec Projevení našel mnoho míst, kde 
podlehl Matčině přitažlivosti a vtiskl se tam, což způsobilo, že se mu 



Tlak na ni je poměrně velký. Rozkoš, kterou z těchto míst pociťoval, v něm 
vyvolávala pocit, že musí mít orgasmus, a přesto ho neměl. 

 
Otec Projevu dával Matce tolik přírazů, kolik jen mohl, vzhledem ke všemu 
ostatnímu, co se dělo, a cítil, že se v ní stále zvětšuje a že jí to nevadí. 
Matka se totiž kolem Něho tiskla, jako by čím více jí dával, tím větší rozkoš 
dostávala. 

 
Otec projevu Matku znovu otočil, nechal ji na sobě sedět a požádal ji, aby 
se na něm pohybovala, jak moc bude chtít. Otec Projevení tentokrát nechal 
svou hlavu zaklonit a nemohl se vyhnout zvukům podobným těm, které 
vydávala Matka. Matka se prohnula v zádech a posunula se na Něj dolů ve 
výbušném orgasmu, který způsobil, že se překulila dopředu do jeho náruče. 
Otec Projevu ji pak pod sebou převalil a křečovitými přírazy prodlužoval 
jejich orgasmus. 

 
Otec projevů se opřel a cítil se potěšený, spokojený a mocný. 

 
Matka zrudla rozpaky nad tím, co udělala. Děsilo ji, co by to mohlo 
znamenat, ale i Ona si vychutnávala rozkoš. Cítila jsem se zuřivě 
pobouřená a ohrožená. Předstírala jsem, že jsem je neviděla, ale zlaté světlo 
Jejich orgasmu přitáhlo na nebesích jistou pozornost. 

 
Jejich orgasmus vyvolal nádherné zlaté světlo, které mělo hvězdicovitý 
tvar. Světlo se stále otevíralo směrem ven, jako to dělají ohňostroje, až 
dosáhlo poměrně velkých rozměrů, a pak viselo a jiskřilo na noční obloze, 
jako by si nebylo jisté, zda se chce rozptýlit, nebo ne. Část světla se přesto 
začala na okrajích vzdalovat a já měl pocit, že se objevili spíše duchové než 
další hvězda. 

 
Opět jsem byl rozhořčen. Zdálo se mi, že Matka musela přímo vyjít ven a 
vzdorovat mi, jako bych jí nic neřekl. Nechápala jsem, jak se mohla vůbec 
snažit zdržovat, když Mě sotva opustila a už se objevovali duchové. 



Matce se zdálo, že mě tu cítí, ale nebyla si jistá. 
 
Protože jsem se zatím nepohnul, aby vyšla ven, doufala, že jsem si toho 
světla nějak nevšiml, ale v zádech jí naskočila husí kůže, takže měla pocit, 
že ano. Nebyla si jistá, co se chystám udělat, ale ať už to bylo cokoli, měla 
pocit, že se jí to nebude líbit. 

 
Matka se chtěla těmto novým duchům otevřít a přijmout je, ale nebyla si 
jistá, zda jim to pomůže, nebo bude překážet, když na ni sestoupím. 

 
Zatímco Matka váhala, Otec projevu k nim přistoupil, aby je přijal a 
přivítal. Okamžitě si je zamiloval, protože stejně jako On měli v srdci 
hudbu a jejich těla byla rytmická a vlnila se tak, jak se rád pohyboval On. 
Jejich podstatou byla také sexuální energie a tu On miloval. Otec projevů si 
pomyslel, že konečně má nějaké duchy, se kterými se může radovat ze 
života, a poprvé po dlouhé době projevil radost jako svou odpověď na ně. 

 
Běžel pro Matku a přivedl ji, aby s ním sdílela jeho radost. Matka Mu 
dovolila, aby Ji k těmto duchům dovedl, ale měla spíš strach než cokoli 
jiného. Bála se, že na Ně každou chvíli sestoupím a udělám jim z nebe 
peklo. 

 
Strach Matky se do těchto Zlatých světelných duchů promítl jako strach, že 
neměli přijít na svět nebo že přišli ve špatnou dobu, že s nimi možná není 
něco v pořádku nebo že je Matka možná nemiluje, protože je nechce. 

 
Matka se snažila tyto duchy přijmout a měla radost z toho, že je vidí, a 
chtěla se jim oddat, ale nemohla se zbavit strachu ze Mne a z toho, co bych 
mohl udělat. Matka dokonce doufala, že Ona a Otec projevu mají moc 
otevřít prostor, v němž by mohli žít s těmito novými duchy, kde by se 
nemuseli zaplétat se zbytkem Stvoření. Měla pocit, že oddělený národ by 
byl pro Ně všechny tím nejlepším místem. 



Tyto duchy budu nazývat "Ronaloka", což znamená, že umístění ve spektru 
světla je zlaté. Mám o těchto duchách hodně co říci, co musí pochopit jako 
svou Původní příčinu, ale nejprve chci, aby věděli toto: Jsou Božstvím 
Matky a nyní potřebují, aby byli jako takoví uznáni a přijati. 

 
Matka a Otec projevu vyšli a projevili to, co bylo nezbytné k nastolení 
rovnováhy ve Stvoření, a nikdo z nás jim nebyl dostatečně otevřený, aby 
jim přisoudil moudrost, že to dokázali. 
Otec manifestace je pravým partnerem Matky, a když k Ní jdu v 
Manifestaci, musím k Ní jít skrze Otce manifestace. 

 
Už není důvod se obávat, že by duchové Zlatého světla byli Mé děti méně 
než ostatní duchové, kromě toho, že Ztracená vůle, která drží tento náboj, se 
musí pohnout. Nebyl jsem u jejich zjevení o nic méně přítomen než u 
zjevení kteréhokoli jiného ducha, kromě toho, že jsem se nepoznal v 
Projevu. 

 
Chci se vám nyní omluvit za dlouhé utrpení, které jste měli kvůli 
nedorozumění na začátku. Mohu vám to nyní vynahradit pouze tím, že vám 
pomohu pohnout tím, co jste tak dlouho zadržovali, ale co se nyní musí 
pohnout, abyste uvolnili místo Mému světlu, které vám dá to, co jste vždy 
chtěli mít. Omlouvám se také za to, že jsem vás s těmito pochopeními mohl 
oslovit až nyní, ale teprve nyní jste na ně připraveni, protože jste se také 
nebyli schopni poznat. 

 
Božství Matky je zároveň Božstvím Otce projevu. 
a společně tvoří polaritu vůle a těla Stvoření. Jsou magnetickou rovnováhou 
pro Mé Bílé světlo. Duchové Zlatého světla jsou ztracenou Vůlí duchů 
Bílého světla, kteří musí být nyní vykoupeni. Je čas, aby Duchové Zlatého 
světla získali své právoplatné místo jako Vůle Andělů, ale toto vykoupení 
nebude možné bez pohnutí mnoha starých a dlouho zadržovaných emocí, 
protože tito duchové byli ve Stvoření nejvíce popíráni a odmítáni. V 
souvislosti se Zlatými světelnými duchy je třeba provést mnoho očist a 
uzdravení, protože se 



se vynořili ve stavu popření, nevěděli, kdo jsou, kam patří a zda vůbec 
patří. 

 
Tito duchové se původně pokoušeli vynořit s anděly jako jejich polarita 
Vůle, ale andělé je odstrčili a zabránili jim ve vynoření, protože se obávali, 
co by znamenalo mít Vůli. Andělé měli silnou touhu zůstat se Mnou a 
prožívat vše jako součást Mne, což zmátlo jejich polaritu Vůle a způsobilo, 
že si nebyli jisti tím, kým skutečně jsou. 
Zlatí světelní duchové byli tímto odmítnutím velmi zraněni a musí si ujasnit 
strach z toho, že jsou nehodní a že se snaží příliš se prosadit, a také hněv, 
protože mají pocit, že jim nikdy nebyla uznána skutečná hodnota, kterou 
skutečně mají, nebo že jim nebyla dána příležitost, aby se dostatečně 
prosadili. Pohyb v obou krajních polohách zde přinese potřebnou 
rovnováhu. 

 
Ve Ztracené vůli musí dojít k velkému pohybu a tento pohyb odhalí, že se s 
duchy Zlatého světla vynořilo mnoho částí Ztracené vůle z jiných 
duchovních řádů. Tato Ztracená vůle musí nyní také odejít na své správné 
místo a neobtěžovat již Zlaté světelné duchy svou neschopností se s nimi 
sladit. 

 
Zlatí světelní duchové se na Zemi většinou inkarnovali do podoby 
černošských národů, i když někdy na sebe brali i jiné podoby, aby se o sobě 
dozvěděli více. Mám nyní mnoho pochopení, která bych těmto duchům o 
sobě a také o andělech předal, ale nemohu je předat všechna najednou. 
Prozatím potřebují duchové Zlatého světla vědět, že pro sebe mohou najít 
Původní příčinu tak daleko, jak jen mohou dosáhnout do vědomí Matky 
všeho a Otce projevu, protože duchové Zlatého světla měli vědomí dávno 
předtím, než se objevili. Původní příčinu pro tyto duchy lze nalézt také ve 
všem, co Otec Projevu a Matka Všeho měli ve svém vědomí v době svého 
vzniku, a ve všech událostech, které vám teď pomohu připomenout a které 
vedly k opakujícím se vzorcům, jež Ztracená vůle prožívá od chvíle, kdy je 
v čase a prostoru zmrazily vzory úsudku. 



Ronalokové okamžitě pocítili strach, že jejich příchod není schválen ani 
přijat, ale už se nemohli déle držet zpátky, a tak svůj strach překryli 
hněvem, který měl zastrašit každého, kdo by se postavil proti jejich 
přítomnosti. Cítili hněv a obranu vůči roli Vůle ve Stvoření, ale také měli 
velkou vinu za to, že se ocitli v roli Duchů Vůle. 

 
I když se mezi sebou chvástali a blahopřáli si, jak jsou úžasní, v pozadí jim 
neustále říkal strach, že není správné, aby byli takoví, jací jsou, a že vlastně 
ani nemají existovat. 

 
Cítili to už tehdy, když se vznášeli ve svém hvězdném kruhu a nevěděli, zda 
se mají rozptýlit do okolního prostoru, nebo ne. Někteří z duchů měli touhu 
se skrýt a toto světlo se od okrajů hvězdokupy vytratilo jako první. Zbytek 
Ronaloků na to reagoval špatně, protože uzavřeli dohodu, že budou držet 
pohromadě v dobrém i zlém, a věřili, že jednota je jejich jedinou nadějí. 

 
Ve skutečnosti třesk obsahoval všechny řády duchů, které doplňovaly řády 
duchů v Mém Božství, ale měly příliš velký strach z nepřijetí, než aby vyšly 
pořadí za pořadím. Tito duchové měli pod svým obranným zevnějškem 
pohřbenou vinu, která trvala na tom, že mají právo být tím, čím jsou a kde 
jsou. 

 
Už není problém v tom, co jsou nebo kde jsou, ale obranný hněv a vina, 
které se pod ním skrývají, se musí pohnout, jinak budou tito duchové nadále 
čelit odrazu toho, co popírají, v podobě toho, že jim jejich strach přinesou 
druzí, kteří je chtějí na Zemi tak silně popírat. 

 
Silné odmítání ze strany druhých znamená vážný nedostatek přijetí sebe 
sama. To je pro ronalóky těžké přijmout, protože se zde nemohou vidět jako 
příčinní. To je natolik závažná otázka, že odpovědi na ni se musí objevit v 
průběhu tohoto učení. Nejlepší rada, kterou mohu nyní dát duchům Zlatého 
světla, je, aby pohnuli pocity, které skutečně mají, a opustili fasádu, o níž 
tak dlouho cítili, že ji musí mít, protože vnitřní změna je 



nejdůležitější část cesty k nalezení změny ve vnější realitě. Koneckonců 
zlatí světelní duchové stejně dávají přednost milování před bojem a 
potřebují pořádně zapracovat na zvýšení své sebelásky a sebepřijetí. 

 
Ronalokové měli vizi, v níž se chystali vystoupit ve velkých vibracích 
hudby a uzdravit Stvoření. Ronalokové sdíleli s Otcem manifestace 
přesvědčení, že hudba má vibrační sílu vše uzdravit. Ronalokové cítili 
nerovnováhu ve Stvoření a dlouho si mysleli, že Matka není přijímána, 
protože nedává svým emocím správnou formu Ronalokové cítili potřebu 
rozvibrovat to, co bylo popíráno, a věřili, že hudba je k tomu správnou 
formou. 

 
Matka a Otec projevu se několikrát přeli o to, jakou formu musí mít zvuky, 
aby je bylo možné považovat za hudbu, a když se Ronalokové dozvěděli o 
jejich sporech, většina z nich se přiklonila na stranu Otce projevu. Bylo to 
proto, že chtěli popřít svůj strach z toho, proč je Matka tak odmítána, ale 
Matčiny spory s Otcem projevu také vyvolávaly u Ronaloků obavy, že by 
se jí jejich hudba nemusela líbit. 

 
Po svém příchodu se Ronalokové začali aranžovat a ladit, aby se připravili 
na svou skvělou hudbu. Tyto činnosti jim také poskytly způsob, jak zakrýt 
strach, že se nikdo nepřihlásí a nepřijme je. 

 
Ronalokové si chtěli získat uznání tím, že budou hrdiny a hvězdami při 
svém vlastním vzniku. Chtěli toho dosáhnout tím, že budou těmi, kdo 
prostřednictvím své hudby znovu uvedou vibrace Stvoření do harmonie. V 
této jejich vizi by jejich hudba přitahovala všechny ostatní duchy. Všichni 
by se hýbali a tančili, bavili se a znovu našli vzájemnou Harmonii. 

 
Místo toho se někteří z Ronaloků hádali mezi sebou ještě předtím, než 
hudba začala, a jiní si všímali důvodů, které budou mít, pokud se nepodaří 
najít harmonii, o kterou usilovali. 



Strach a vztek se sem musely přesunout kvůli tomu, jak se zacházelo s 
jejich polaritou, ale protože to Ronalokové nevěděli, byli stále zběsilejší a 
zkratkovitější ve svém úsilí o spuštění hudby. 

 
Když hudba konečně začala hrát, byla příliš hlasitá a rychlá kvůli jejich 
emocionálnímu zmatku. Jejich strach a hněv zvyšovaly rychlost a také je 
nutily být hlasití ve snaze překonat vnitřní rozruch. Ronalokové si řekli, že 
hrají v tempu večírku a dostatečně nahlas, aby se ujistili, že je slyší všichni 
duchové, které chtějí přilákat. 

 
Ronalokové se stejným způsobem ztrapnili už tolikrát, že si mnozí z nich už 
nejsou jisti, zda má jejich hudba sílu léčit, nebo ne. Někteří se dokonce od 
své hudby úplně odvrátili a pokusili se zaujmout, jak si myslí, 
kultivovanější přístup. 

 
Ronalokové mají intenzivní emocionální energii a při hudbě se to nedá 
skrýt. Ať už cítí cokoli, dá to najevo. Jejich hudba mnohokrát působila na 
mnoho lidí léčivě, ale mnohokrát také ne, protože se v přítomné emoční 
energii zapřela. 

 
Všechny emoce se nyní potřebují pohnout a není špatné je vyvolat hudbou, 
ale není možné nalézt potřebné uzdravení, pokud je s vyjádřením nebo 
přijetím vyvolaných emocí spojeno popírání. 

 
Smutek má v hudbě Ronaloků významné místo, ale nedovolují si truchlit 
naplno. Vztek je také přítomen, ale nelze jej úspěšně povznést k účelovým 
prohlášením, aniž by se zároveň nepřijalo hnutí vzteku. Strach je pro 
Ronalokas nejtěžší emocí, kterou si mohou připustit, a v jejich hudbě byl 
obvykle povýšen na vyjádření odvahy k překonání. To je sice inspirující a 
povznášející, ale nebude to pro ně úspěšné, pokud nedovolí svému strachu 
také pohyb. 

 
Ronalokové měli velké obavy, aby se vůbec objevili, a ze svého vnitřního 
postoje velmi pozorně naslouchali, když Serafínové. 



řekl matce, že pochopení přijde později. Chápali to tak, že vůle dostane své 
správné místo, pokud jen počkají, až uplyne dost času. Ronalokové nyní 
potřebují pochopit, že to není pouhý čas, který přinese uzdravení a 
rovnováhu, po nichž touží. Čas ve skutečnosti stojí na místě a opakuje se, 
pokud se ve Vůli nevyvolá pohyb potřebný ke změně. 

 
Když se Ronalokové začali připravovat na hru, Otec projevu se jim snažil 
poskytnout láskyplnou podporu a povzbuzení. Matce to připadalo, jako by 
pospíchal a dělal, co mohl, aby pomohl, a přitom se vyhýbal otázce 
skutečné pomoci, která byla potřeba. Pro Matku byla otázka urovnání 
problémů se Mnou kolem tohoto vynoření nejdůležitějším bodem 
programu. Otec projevu nechtěl v Ronalocích vzbudit ještě větší dojem, než 
už měli, že s jejich vynořením je nějaký problém. Ronalokové s Ním měli 
plné ruce práce, aby se jednak vyhnuli ohromujícím možnostem problémů, 
jednak aby se pokusili pospíšit si a dokázat, že jsou více než důstojným 
doplňkem Stvoření tím, že přinesou uzdravení, které si představovali. V 
tom spatřovali jak přístup ke svým problémům, tak jejich řešení. 

 
Když Ronalokové začali hrát svou hudbu, žádný z ostatních duchů se k nim 
nepřiblížil, protože Ronalokové samozřejmě vystupovali a vibrovali vším, 
čemu se ostatní z Nás snažili vyhnout. 

 
Když Otec projevu viděl, že se nikdo nehlásí, rychle vyhledal několik 
duchů, na které měl vliv, a požádal je, aby přišli a pomohli Ronalokům cítit 
se lépe. Tito duchové byli Jeho dalšími milenci, a když je Matka viděla 
přijít a připojit se k večírku, který si Ona a Ronalokové právě rozhodli 
uspořádat pro sebe, nemohla to vydržet. 

 
Jakmile Matka spatřila tolerantní a blahosklonný postoj těchto duchů a 
viděla, jak se obdivně obklopují kolem Otce projevu, chtělo se jí křičet, a 
brzy, mezi silnou hudbou a provokující scénou před Ní, začala křičet. 



 

Matka doufala, že hudba je dostatečně hlasitá, aby skryla její výkřiky, ale 
Ronalokové ztichli. Divili se, co se stalo, a báli se, že to znamená, že se 
Matce jejich hudba nelíbí. Nebyla to hudba, která se Matce nelíbila, byly to 
všechny popírané spodní proudy, které cítila, že ji ovlivňují. 

 
Matka měla v úmyslu oznámit svůj postoj, ale měla také obavy, které ji 
přiměly čekat, až k ní přijde Otec projevu. 

 
Chtěla mu říct, co si myslí o jeho ostatních milencích. 

 
Otec zjevení neměl na mysli otázku milenců. Myslel si, že ho Matka donutí 
vyslechnout, jak se mi tito duchové nebudou líbit. Nechtěl to slyšet, protože 
se již rozhodl, že tyto duchy miluje, a nehodlal nikomu dovolit, aby Mu 
říkal, že jejich vznik není správný. 

 
Když Ronalokové viděli, že Otec projevu zde ignoruje Matku, rozhodli se ji 
ignorovat také. Svůj strach z toho, že je nemá ráda, zakryli hněvem a řekli 
si, že když Matka nemá ráda je, nebudou mít rádi ani oni Matku. Udělali to 
proto, že už nesnesli další odmítnutí, zejména ne od Té, kterou tak dlouho 
cítili vnitřně blízkou. Toto jednání bylo formou sebeobrany i v jiném 
smyslu. Ronalokové instinktivně cítili, že se musí snažit být Matce méně 
podobní, než byli, protože se jí dostávalo tolika odmítnutí. 

 
Ronalokové pokračovali ve hře a Otec projevu s nimi.Milenci Otce projevu 
začali tančit, jako by se opravdu bavili, a Matka cítila, jak v ní narůstá 
vztek. Matka si myslela, že to všichni přehánějí ve snaze předstírat, že se 
baví víc, než ve skutečnosti. Obzvlášť ji rozzlobili duchové, které si přivedl 
Otec manifestace, protože se Jí zdálo, že se vymykají z cesty, aby 
vyzařovali všechny vlastnosti Matky, které by podle nich měla mít, a tím jí 
chtěli říct, že by měla být jako oni, nebo jim přenechat své postavení. 



Když Matka viděla, že ji všichni ignorují, cítila, že se s nimi nikam 
nedostane. To Ji vyděsilo i rozzuřilo. Odvrátila se a rozhodla se, že se 
pokusí přijít za Mnou a zjistit, zda by mohla situaci pomoci tímto 
způsobem. 



GAPPED RAGE 
 
Matka netušila, jak by se ke Mně dostala, kdybych si to nepřál, ale když se 
ke Mně otočila, zdálo se jí, že už se pohybuju po nebesích jejím směrem. 
Matka se začala nekontrolovatelně třást, i když se snažila ze všech sil 
ovládat své emoce. 

 
Matka si nebyla jistá, jestli k Ní chci přijít, nebo ne, ale přišla ke Mně tak 
daleko, jak jen mohla, a pak stála a třásla se vzteky a strachem. Doufala, že 
Mě chytí dřív, než se dostanu k Ronalokům. Řekla si, že tentokrát musí být 
silná a nějak mi zvládnout říct vše, co cítila, že je třeba říct, v naději, že 
mezi námi dojde k nějakému řešení, které umožní, aby mě Duchové zlatého 
světla přijali. 

 
Než stačila cokoli říct, dal jsem jí facku, která ji poslala ven do temnoty 
neotevřeného prostoru, a to nebyl druh temnoty, který měla Matka ráda. 
Vrhl jsem Ji do temnoty, která nebyla otevřená mému světlu. 

 
Mezitím jsem si ještě neuvědomil, že jsem se vydal na cestu. Představoval 
jsem si sám sebe, jak se zlobím na Matku a Otce projevu, že nerespektují 
mé limity, ale jsem klidný a čekám, co udělají. Pokud šlo o mě, stále jsem 
se připravoval na to, že vyjdu a uvidím, zda se z nich vynořili duchové, 
nebo ne. Nevěděl jsem, že intenzivní tlak, který jsem na sebe vyvíjel, abych 
zůstal vyrovnaný, doslova oddělil Můj hněv od zbytku Mého vědomí a 
poslal ho valit se dolů Nebesy. Můj hněv, znechucený mou nedostatečnou 
odhodlaností jednat, se rozhodl, že už nemůže déle snášet mou paralýzu, a 
vyrazil kupředu s odhodláním dát Matce lekci. 

 
Pokud jde o mě, myslel jsem si, že se tvářím co nejpřátelštěji a chystám se 
vyjít ven a zjistit, co je to za světlo v temnotě. Cítil jsem, že musím být 
připraven vytěžit ze špatné situace to nejlepší, a tak jsem si s přípravou 
dával na čas. Pokud se z Matky a Otce projevu vynořili duchové, nemohl 
jsem je dost dobře donutit, aby se vrátili, a vypadal jsem jako ten druh 
Boha, který zabíjí živé tvory, ale situace se mi vůbec nelíbila. 



Vypadalo to, že jsem bezmocný, když jsem je chtěl přimět, aby následovali 
mé vedení, a měl jsem pocit, že nechat je vést je totéž jako vést nás do 
záhuby. 

 
Když jsem konečně vyšel ven, měl jsem na mysli mnoho věcí a nevěděl 
jsem, že Můj hněv mě předběhl a zbavil se Matky. Když jsem se přiblížil k 
Ronalokům, viděl jsem, že Matka není nikde k nalezení. Myslel jsem si, že 
Matka odešla, protože se Mi chtěla vyhnout; pak jsem si myslel, že se jen 
rozdrobila, místo aby se objevili noví duchové. 

 
Otočil jsem se k Ronalokům a viděl, jak všichni mrkají, jako by je 
oslepovalo světlo, které pro ně bylo příliš intenzivní. 

 
Zkontroloval jsem se a nezdálo se mi, že bych zářil způsobem, který by pro 
ně měl být příliš intenzivní. Byl jsem připraven je zasypat Svým světlem, 
protože ho při svém vynoření postrádali, a nebyl jsem připraven na to, že 
když jsem se k nim přiblížil, ustoupili. 

 
Několikrát jsem se je snažil oslovit, abych si ověřil, jak vnímám, co se tu 
vlastně děje. Ronalokové ze Mne nespouštěli oči, ale pokaždé, když jsem se 
k nim přiblížil, hromadně ustoupili, aniž by dali najevo, že si toho jsou 
vědomi. Zdálo se mi, že se na Mě dívají, jako by nevěděli, co vidí, a chovali 
se, jako by je někdo zasáhl. 

 
"Jsem Bůh," řekl jsem, "a je to v pořádku. Přišel jsem ti dát své světlo a dát 
ti najevo, že jsi vítán." Ronalokové stále neodpovídali. Jen se na mě stále 
dívali, jako by nevěděli, kdo jsem a zda jim říkám pravdu, nebo ne. 

 
Tehdy jsem se otočil k Otci projevu a on vypadal, jako by si myslel, že se 
mnou bude muset bojovat. 

 
"To je v pořádku," řekl jsem mu, "nikomu neublížím." 

 
Přistoupil jsem k Němu a zeptal se ho: "Je s těmi duchy něco v nepořádku? 
Připadají mi tak temní a chovají se, jako by byli hloupí nebo nebyli při 
smyslech." 



 

Otec projevů se na mě nedůvěřivě podíval. Zeptal jsem se Ho, zda se jedná 
o skutečné duchy, nebo zda se Matka roztříštila a dívá se na Mě z šoku ze 
svého zážitku. 

 
Otec manifestace se tu začal bránit a řekl mi, že já jsem ten, kdo by se měl 
podívat, jestli jsem se zbláznil, nebo ne. Zeptal jsem se Ho, co tím myslel, a 
myslel jsem si, že se kvůli mně cítí ohrožen ve svém milování s Matkou. 

 
Odpověděl mi takto: "Jsem si jistý, že jsem tě právě viděl, jak jsi sem přišel 
a vyhodil Matku do tmy. Jak se můžeš chovat, jako bys o tom nic nevěděl?" 

 
"Ale já o tom nic nevím," odpověděl jsem. 

 
"Přicházím o rozum?" zeptal se Otec manifestace. 

 
Pak jsem se otočil k Ronalokům a všichni, aniž by ze mě spustili oči, 
pomalu přikývli a souhlasili s Otcem projevu. 

 
Otec projevu mi tehdy dal najevo, že tito duchové nejsou hloupí ani 
blázniví, jen nedůvěřiví a vystrašení z toho, co bych mohl udělat příště. Rád 
bych nyní dodal, že Ztracená vůle v Ronalocích si není jistá, zda může 
svým vjemům věřit, či nikoli. 



VZNIK BOJOVNÍKŮ A VÁLKA NA NEBESÍCH 
 
Znovu jsem se pokusil Ronalokovy ujistit, že nemám v úmyslu jim ublížit. 
Sotva jsem to řekl, vyrušil nás velký hluk ze tmy. Váhala jsem, co to může 
znamenat, ale než jsem se nad tím stačila zamyslet, začali se na Nás 
odnikud valit duchové. Byli velcí a drsně vypadající a strkali se a přebíhali 
jeden přes druhého, jako by se v panice snažili uniknout před něčím 
strašným. 

 
Čím víc se duchové přibližovali, tím hůř vypadali. Pokud to byli noví 
duchové, narodili se staří a vypadali drsně. Měli kůži jako ještěrky, 
korálkové oči a žádné vlasy. V očích se jim blýskalo, jazyky jim šlehaly 
sem a tam a ocasy zuřivě mrskaly sem a tam. 

 
Utíkali, jako by nemohli utéct dost rychle, a přitom nebylo jasné, před čím 
utíkají, protože se vrhali jeden na druhého a mlátili do všeho, k čemu se 
přiblížili, jako by byli z nenávisti. Nedokázal jsem říct, jestli utíkají před 
něčím, k něčemu nebo jeden za druhým. 

 
Když se na Nás vrhli, byl jsem šokován, kolik jich bylo. 

 
Byli jsme prakticky zaplaveni přílivovou vlnou tvorů, kteří sváděli mohutný 
boj. Rozpoutávali na nebesích pořádnou bouři a libovali si ve své moci. 
Skřípání, mlácení, drápání, vrčení a vrčení bylo tak hlasité a chaotické, že 
jsem myslel jen na to, jak to zastavit. 
Neviděl jsem, jestli jsou Ronalokovi v pořádku, neviděl jsem, jestli je 
někdo v pořádku.Vzduch kolem mě byl plný odporných pachů a prachu, 
který jsem nikdy předtím neviděl, a všechny ty zvuky a běh znemožňovaly 
slyšet volání o pomoc, pokud nějaké bylo. Musel jsem se podívat dovnitř a 
to, co jsem viděl, Mě neuklidnilo. 



Všude pobíhali duchové, jako by zpanikařili a nechtěli se zapojit do boje. 
Mnohé z nich už ještěří tvorové táhli pryč, jako by byli poraženi. Jiní se 
snažili pomoci duchům, kteří padli nebo byli odvlečeni. 

 
Viděl jsem, že se do boje zapojilo několik duchů z každého řádu. Přemýšlel 
jsem proč a viděl jsem, že někteří jsou tak rozzuření, že chtějí bojovat, ale 
jiní jsou do boje zataženi zdánlivě jen proto, že jsou příliš blízko. Slyšel 
jsem, jak se ještěří tvorové posmívají duchům, kteří se do boje nezapojili. 

 
Viděl jsem, jak se Ronalokové shlukli k sobě a snaží se izolovat od boje. 
Vůbec se jim nelíbilo, že uprostřed toho, co chtěli mít za léčení, vypukly 
boje. Posmívali se jim obviněními, která v nich měla vyvolat pocit, že 
nejsou stateční. 

 
Posměšky zněly asi takto: "Hej, co se tu k sobě tulíte? Bojíte se?" Pak 
někdo další zařval: "Co je to s vámi, matky duchů?" Pak se jeden velký, 
ošklivě vypadající bojovník na chvíli zastavil a pohrdavě se na ně podíval: 
"Bojíte se, stejně jako Matka, vsadím se, že byste utekli, kdybyste mohli!" 

 
Takové poznámky Ronalokovi, kteří už tak měli problémy s pocitem, že je 
ostatní přijímají nebo že je v pořádku být sám sebou, ubližovaly. Otec 
projevu byl nablízku a chtěl těm ještěrkám vrazit facku, ale držel se zpátky, 
protože cítil, že by to Ronalokům ještě zhoršilo sebevědomí. 

 
Ronalokové se snažili vzbudit dojem, že jim na rvačkách nezáleží a že znají 
spoustu lepších způsobů zábavy. Zlostně se rozzářili a snažili se, aby to 
vypadalo, že se nebojí, ale ještěří tvorové neměli zájem je zde přijímat. 
Všechno, co Ronalokové dělali, bylo potravou pro další posměšky a 
Ronalokové se obávali, že protože si vzali za vzor Matku, budou mít 
problémy, ať udělají cokoli. Obávali se také, že tyto strašlivé bytosti se 
vynořily a začaly bojovat proto, že se objevili Ronalokové. Vydali se na . 



nebyly úplně špatné. Ve skutečnosti je v obavách Ronaloků více pravdy, 
než kolik měli pochopení, aby ji poznali, ale byli velmi pověrčiví, pokud 
jde o pocity, které měli. 

 
Domníval jsem se, že na nás chybějící Matka vypustila tyto strašlivé tvory, 
aby mě zastrašila pro případ, že bych na ni chtěl zaútočit kvůli tomu, že se 
objevili Ronalokové, ale nedávalo mi smysl, že by se tito tvorové takto 
vysmívali Ronalokům. 

 
Pak jsem si všiml, že ti, kdo se Ronalokům posmívali, byli obrnění ještěři s 
dobře vyvinutýma rukama a nohama. Tito ještěři nosili v rukou tvrdé 
předměty, kterými mlátili do ostatních, a také házeli vzduchem různé věci. 
Ti, kteří mě napadli při počátečním útoku a dali mi pocítit, že je poslala 
Matka, byli spíše hadi s méně vyvinutými pažemi a nohami. Útočili na Mě 
hlavou, syčeli a ohrožovali Mě zuby a jazyky. Měli také velmi velké, 
řasnaté ocasy, které vypadaly, že by mohly zezadu obejít a uškrtit nic 
netušící oběť. 

 
Teď jsem si všiml, že tento boj má dvě strany. Jedna strana tvrdila, že mě 
brání, a druhá strana tvrdila, že brání Matku. Ti, kdo bránili Matku, byli 
hadovití, které budu nazývat Bojovníci Matky, a ti, kdo tvrdili, že brání Mě, 
byli obrnění ještěři s vyvinutýma rukama a nohama. Ti, jak jsem si nyní 
uvědomil, byli druhou vlnou tvorů, kteří na Nás naběhli a začali mlátit 
ostatní. Budu o nich mluvit jako o Otcovských bojovnících. 

 
Andělé se mezitím shromáždili na okraji Božství a viděli, co se děje. 
Doufali, že se jich tam boje nedotknou, ale někteří z nich cítili, že musí 
pomoci, a zapojili se, protože vyšli ven. Jiní slyšeli posměšky, které pro ně 
ještěří tvorové měli, a cítili, že budou muset bojovat, aby se osvědčili. 

 
"Hej, Lily Whiteová," posmívali se jim Otcové bojovníci. "Když jsi na Boží 
straně, proč nejdeš sem a nebráníš ho?" 



Zajímalo mě, jestli se Otcové bojovníci chystají posmívat všem, kteří jim 
nepomáhají. Doufala jsem, že se to andělů nedotkne, protože jsem si o 
andělech vždycky myslela, že jsou silní, ale v tu chvíli jsem musela uznat, 
že ve srovnání s hustě a tvrdě vypadajícími Otci bojovníky rozhodně 
vypadali jako slaboši. Andělé viděli, že se zde odrážejí jejich vlastní obavy 
o ně samotné, a mnozí z nich měli pocit, že mi musí pomoci něčím, co jim 
zároveň umožní se osvědčit. 

 
Mnozí z těchto andělů ke mně přiletěli a shlukli se kolem mě. Říkali si, že 
pro Mě tvoří štít, ale ve skutečnosti nevěděli, co mají dělat, a chtěli, abych 
jim dal pokyny. Pokud šlo o Lucifera, byl to z jejich strany pošetilý čin, 
protože považoval božstvo za nyní téměř opuštěné. Myslel jsem si, že se 
Lucifer vrhne rovnou k Mému místu, ale místo toho se zdálo, že neodolá, 
aby se se Mnou nepopletl. 

 
Lucifer vzrušeně poskakoval po okraji bitvy a posmíval se mi. Útěk andělů 
považoval za signál k útoku. 

 
"Ach!" řekl co nejsarkastičtěji, "To jsou tvoje jednotky, které se připravují k 
boji? 

 
Viděla jsem, že Lucifer má kolem sebe seskupeno mnoho duchů, kteří 
vypadali jako stíny, které jsem nedokázala zcela rozeznat. Měla jsem pocit, 
že to jsou duchové, které jsem obviňovala, že se v temnotě vynořila Matka. 
Napadlo mě tehdy, jestli si Matka v temnotě nevzala Lucifera za milence a 
jestli se nevynořili právě tito duchové. Váhala jsem, zda si mám myslet, že 
se v této bitvě vynořila ještě jedna strana, ale rozhodně to tak vypadalo. 

 
Jeden z andělů druhého řádu se na Lucifera vrhl v reakci na jeho výsměch, 
ale Lucifer ho odbyl slovy: "Jistě, Bože, nemáš teď (sic) zásadu, že když se 
cítíš ohrožen, zasadíš první ránu násilím, nebo ano?" 

 
Lucifer se začal příšerně smát. Anděl ustoupil a pak se otočil ke mně, aby 
zjistil, co po něm chci. Jakmile se otočil, Lucifer ho udeřil do zad a vytrhl 
mu kus esence.  Díra 



zdálo, že se tak rychle zaplňuje světlem, že jsem si nebyla jistá, co jsem 
viděla, ale cítila jsem, že tohle od Lucifera nemohu tolerovat. 

 
Lucifer mě pozorně sledoval, aby zjistil, co se chystám udělat. Když se 
setkal s Mým pohledem, dal mi jasně najevo, že nehodlá dovolit, abych ho 
činil odpovědným za to, že jsem mu zasadil ránu, když už neexistují žádné 
důkazy. 

 
"Mám bolesti," křičel Anděl, "to je dostatečný důkaz!" 

 
Lucifer si na to jen odfrkl, jako by to nic neznamenalo. "Má bolesti," ušklíbl 
se Lucifer sarkasticky, jako by to znamenalo, že andělé nejsou dost odolní 
na to, aby bojovali. "Anebo zase může lhát. " Lucifer se na mě podíval po 
straně obličeje způsobem, který byl nadřazený a zároveň pohrdavý, když to 
říkal. "Následují přece tvůj příklad, ne?" Luciferovo pohrdání Mnou bylo 
do očí bijící. 

 
Připadal jsem si jako blázen. Nechápala jsem, jak jsem mohla Luciferovi 
dovolit, aby mi takto otevřeně odporoval a choval se ke mně s takovou 
neúctou, ale cítila jsem, že mě uvěznil v mém přesvědčení, že pokud 
udělám něco, čím mu budu odporovat, bude to pro Boha nevhodné chování. 
Cítil jsem se uvězněn ve svém vlastním obrazu a nevěděl jsem, jak jsem se 
tam dostal. 

 
Jak jsem mohl takto ztratit kontrolu nad svým stvořením? Zděsil jsem se, že 
jsem zcela ztratil kontrolu nad svým stvořením a že výsledkem je anarchie, 
chaos a hrozící zkáza. 



DUCHA SE SNAŽÍ OMEZIT SÍLU NEGATIVITY. 
 
 

Najednou jsem se cítila zaplavená emocemi, o kterých jsem už nevěděla. 
Cítil jsem strach z pocitu, že jsem jako Bůh selhal. Cítil jsem vyčerpání z 
toho, že jsem se snažil naučit duchy tolik věcí a měl jsem pocit, že mě buď 
neposlouchají, nebo to nechtějí přijmout, nebo to nedokážou pochopit. Cítil 
jsem, že už nemohu věřit ani Matce všeho, ani Otci projevů, že by 
následovali mé vedení. Zdálo se, jako by se mé tvůrčí schopnosti staly 
prokletím. 

 
Nerad jsem se díval na to, co se kolem mě děje. Chtěl jsem duchům 
pomoci, ale nedokázal jsem se přimět k tomu, abych udělal to, po čem 
situace zřejmě volala. Myslel jsem si, že budu muset udělat dostatečně silný 
hluk, abych všechny přiměl k pozornosti tím, že se budou bát o svůj život. 
Nemyslel jsem si, že cokoli jiného než tohle je přiměje, aby Mě dál 
poslouchali, a cítil jsem, že jakmile to udělám a oni si uvědomí, že je ve 
skutečnosti neohrožuji na životě, stejně se vrátí ke stejným vzorcům 
chování. Nedokázal jsem sebrat sílu k takovému zvuku, protože jsem 
nevěřil, že by to opravdu pomohlo. 

 
Podíval jsem se na Matku a Otce bojovníky a viděl jsem, že Mi vůbec 
nejsou ochotni naslouchat. Bojovali příliš zuřivě na to, aby věnovali 
pozornost čemukoli jinému než výbuchu, proti kterému jsem se rozhodl. V 
tu chvíli jsem cítil, že jsem rád, že mám pomoc Otce bojovníků proti Matce 
bojovníků, zejména proto, že Matka bojovníků zřejmě vycítila Mou slabou 
chvilku a chovala se, jako by se chystala Mě zasáhnout. Nechtěl jsem jejich 
jed. Nic z toho jsem nechtěl. 

 
Podíval jsem se na Lucifera a jeho síly, které se nade mnou stále ještě tyčily 
tím nejhrozivějším způsobem, jakého byly schopny. Luciferova ústa se 
zkřivila do podivných úšklebků, které jako by nedokázal ovládnout. 



"Udělal jsi v tom bordel, úplný bordel," slyšel jsem, jak mi telepaticky říká, 
"a teď je řada na mně, abych se stal Bohem." 

 
Viděl jsem toho tolik svým vnitřním zrakem a slyšel tolik svým vnitřním 
sluchem, že jsem se nechal zmást a doufal, že to je jen vnitřní boj, jakási 
strašná noční můra, a že se brzy probudím. 

 
"Možná jsem ještě ani neodešla z domova," zamyslela jsem se na okamžik. 
Chtěla jsem popřít tuhle skutečnost, která přede mnou stála, a přimět ji, aby 
se změnila nebo zmizela. 

 
Znovu jsem se podívala na Lucifera, který nade mnou stále stál, a věděla 
jsem, že pokud je to sen, není to sen, ze kterého bych se mohla snadno 
probudit. 

 
"Neudělá žádný krok, dokud to neudělám já," pomyslela jsem si. 

 
Lucifer chtěl zaujmout Mé místo, ale snažil se vymyslet, jak Mě 
předběhnout, aby neprohrál závod. Viděl jsem, na co myslí, a věděl jsem, že 
chce najít způsob, jak Mě uvěznit v Manifestaci. 

 
Obával jsem se, že už se to stalo a že musím rychle nabrat rychlost. Nemohl 
jsem dopustit, aby mě Lucifer vystřídal. Nelíbilo se mi, kde jsem. Chtěl 
jsem se vrátit domů. 

 
Okamžitě jsem tam byl. Měl jsem obrovský pocit úlevy, ale slyšel jsem, jak 
na mě Otec manifestace křičí: "Správně, vytvoř tenhle nepořádek a pak mě 
tu nech trčet, abych se s ním vypořádal!" 

 
Okamžitě mě přepadl pocit viny, že jsem všechny v Manifestaci opustil, ale 
cítil jsem, že nemám jinou možnost. Mohl jsem jen doufat, že odstranit 
Sebe jako ústřední postavu, kolem níž se tento boj odehrával, aby se již 
nezdálo, že ho svou přítomností podporuji, by mohlo stačit k ukončení této 
války na nebesích. 

 
Zhroutil jsem se, jako bych byl unavený z boje. Nejdřív jsem seděl v 
jakémsi šoku a pak se mnou začaly cloumat emoce, jako bych nad sebou 
neměl kontrolu. 



je. 
 
Nejprve jsem s anděly, kteří neopustili Božství, truchlil nad nepořádkem, 
který se ve Stvoření vytvořil, a nad tím, jak daleko je od vize, kterou jsem 
pro něj původně měl, a pak jsme plakali nad ztrátou Matky. Andělé, kteří ve 
Mně přednesli smutek nad Matkou, nebyli Moji milenci, ale malí andělé, 
kteří byli vyděšení a chtěli útěchu, kterou může poskytnout Matka. 

 
Tito andělé mi řekli, že mají strach z toho, co se stalo Matce, a že chtějí 
vědět, zda se někdy vrátí, nebo ne. Utěšila jsem je, jak jsem mohla, a řekla 
jsem jim, že mám pocit, že se Matka vrátí, ale až za dlouhou dobu. 

 
Když jsem to řekla, začaly se mnou cloumat vlny strachu a já nevěděla, co 
je způsobilo. Začal jsem zuřit na svůj strach a brzy jsem plakal žalem, třásl 
se strachem a zuřil na sebe najednou. Převaloval jsem se v sobě, až jsem si 
říkal, že musím určitě vypadat jako šílenec, ale andělé, kteří byli blízko Mě, 
se chovali, jako by byli příliš rozrušení, než aby si toho všimli. 

 
Ve skutečnosti dělali přesně to, co jsem dělal já, a já si uvědomil, že to bylo 
proto, že se mě báli a chtěli nechat své emoce hýbat přesně tak, jak jsem to 
považoval za přijatelné já. Toto uvědomění ve Mně vyvolalo ještě větší 
zármutek, než jsem měl, a andělé to pochopili tak, že dávám zármutku více 
přijetí než ostatním emocím, a v té době jsem to tak dělal. 

 
Zatímco mnou tyto emoce procházely, napadaly mě všechny myšlenky, 
které jsem kdy měl o tom, proč jsou věci ve Stvoření takové, jaké jsou. 
Trpěl jsem všemi obavami ze své nedostatečnosti, odpovědnosti a 
nedostatku zkušeností a vztekal jsem se na sebe, že nevím, jak to udělat 
lépe, než jsem udělal. Obviňoval jsem všechny ty samé věci, které jsem 
obviňoval, a trápil se bolestí z toho všeho. 

 
Problém byl v tom, že jsem nic nového nepřestěhoval. Našel jsem úlevu pro 
spoustu věcí, které se ve mně dlouho hromadily, ale věci, které jsem dlouho 
zadržoval, jsem stále zadržoval, a tak jsem nic z toho, co jsem měl, 
neposunul. 



závažná popření. Zdráhám se to říci, ale není možné pohnout s tím, co je 
nyní opravdu třeba pohnout, aniž bychom se pustili do mnohem větších 
emocí, než je tato. 

 
Podařilo se mi však vyvolat dostatek emocí, takže Válka na nebesích 
ustoupila do lokálních bojů, hádek a sporů. V té době jsem si nespojil 
příčinu a následek, ale pokud si chcete tento můj předpoklad ověřit, stačí se 
podívat, co se stane, když pohnete emocemi sami se sebou, až se vaše děti 
začnou příště mezi sebou hádat. Tímto způsobem dosáhnete některých 
citlivých změn, ale chci vám hned říct, že vaše nejzávažnější odmítání bude 
pro vás nejtěžší rozhýbat v přítomnosti vašich dětí, a právě s nimi je třeba 
pohnout nejvíce. Proto jsem řekl, abyste s nimi pohnuli nejprve sami se 
sebou, dokud nebudete mít dostatečné přijetí sebe sama, abyste s nimi 
mohli pohnout v přítomnosti druhých. Pokud tak neučiníte, je více než 
pravděpodobné, že se v těchto oblastech setkáte s odrazem odsudků a 
pocitů viny. 



DUCH JDE VPŘED V NADĚJI, ŽE PŘINESE STVOŘENÍ 
MÍR. 

 
 

Nechal jsem se odpočinout, když se mé emoce rozproudily, a během této 
doby boje ustaly. když jsem viděl, že se boje značně zmírnily, rozhodl jsem 
se vyjít ven a podívat se, jak se věci mají. Měl jsem na mysli inspekční 
cestu. 

 
Okamžitě jsem se setkal s Otcem projevu, který mi dal najevo, že v mé 
nepřítomnosti musel počítat s peklem a že se mu nelíbí, že se zdá, že se chci 
objevit jen na inspekčních cestách a pak jít domů, jakmile se mi něco nelíbí. 
Cítil, že nic v Manifestaci se Mi nikdy nebude líbit natolik, abych u toho 
zůstal přítomen, a měl pocit, že Mé odchody jsou způsobem, jak říci, že Ho 
viním ze všeho, co se v Manifestaci nepovedlo. Totéž cítil vůči Matce a byl 
na nás oba rozzuřený. Tento hněv však nevyjádřil. Pouze mi dal najevo, že 
v něm je. 

 
Srdce se pak přidalo a oba řekli, že si přejí, abychom to s matkou urovnali. 
Řekli, že potřebují pomoc, protože věci jsou nyní v Manifestaci ještě horší 
než v době, kdy za Mnou Srdce poprvé přišlo kvůli nerovnováze mezi 
Mnou a Matkou. 

 
"Když za sebou zanechala tolik magnetické energie," řeklo Srdce, "mohlo 
mě napadnout, že by to mohlo pomoci udržet rovnováhu, ale zlatí světelní 
duchové nemohou dlouho udržet rovnováhu, protože je to táhne směrem k 
Matce - ať už je to kdekoli." 

 
Srdce to řeklo naposledy, jako by se Mě ptalo v naději, že odpovím. 

 
"Nevím, kde je matka," řekl jsem mu. "Předpokládám, že odešla na Zemi." 



Otec projevu neměl pocit, že jsem tu správně, ale mlčel. Měl příliš mnoho 
věcí, o kterých se domníval, že potřebují naši pozornost, než aby riskoval 
další výbuch kvůli tomu, kde se nachází Matka. 

 
Místo toho mi Otec projevu řekl, že většina duchů prošla bojem v pořádku, 
protože většina bojů se odehrávala mezi bojovníky. Dal mi však na vědomí, 
že mnoho duchů chybí a že má pocit, že je třeba je najít. Řekl mi, že hledání 
chybějících duchů spolu se snahou uzdravit ty, kteří byli zraněni, je jeho 
základním zaměřením spolu s výchovou Ronaloků. 

 
"Zdálo se, že Ronalokovi potřebují velkou pomoc, protože nevěděli, kam se 
zařadit a co by mohli udělat, aby se prosadili, když hudba nebude jejich 
životním stylem." 

 
Když mi to říkal, viděl jsem, že cítí jistou vinu, že tito duchové nemají 
místo, protože je špatně vyvedl, ale jeho vnější tón mi dával najevo, že se 
nehodlá nechat těmito pocity ovládnout. Byl vůči těmto duchům 
defenzivnější, než jsem Ho kdy předtím viděl. 

 
"Mají v sobě velkou hudbu," řekl mi tehdy, "a já jim ukazuji, jak mi mají 
pomáhat při uzdravování. " 

 
"Aha," řekl jsem s mírným zájmem, "co ještě dělají?" 

 
"Nejsem si jistý," málem na mě vyjel Otec projevu, "ještě jsme neměli 
příležitost to zjistit. Vždyť víš, že probíhá válka." 

 
Poznal jsem, že se na mě nesmírně zlobí, a přesto jsem řekl: "Musím 
přiznat, že nemám moc rád duchy zlatého světla. Příliš mi připomínají 
Matku a nemohu se zbavit pocitu, že se v nich skrývá Ona a odmítá se 
mnou mluvit." A tak jsem se na ně podíval. 

 
Protože jsem se vyhýbal otázce jejich milování a vzdoru, který mi podle 
mého názoru projevovali vůči mně, bylo pro mě těžké říct Otci projevu, jak 
jsem se zde skutečně cítil, a neřekl jsem mu, co jsem odešel. 



doma. Viděl jsem, že mě špatně chápe, ale rozhodl jsem se, že ho prostě 
budu muset nechat, aby si má slova přebral tak, jak si je přebere, protože 
jsem nebyl připraven řešit s ním určité problémy. 

 
Odpověděl mi tím, že mi dal najevo, že se mu nelíbí, že tyto duchy 
odsuzuji, aniž bych jim dal šanci. 

 
"Dobře," řekl jsem mu, "půjdu se na ně znovu podívat." 

 
"Nejdříve," řekl Otec projevu, "bych chtěl, abyste si šli promluvit s těmi, 
kdo vedli všechny ty boje. Možná je přiměješ, aby souhlasili s něčím 
rozumnějším, než jsem z nich dokázal dostat já. Chtějí mít všechno pod 
kontrolou a přesně nám říkat, co smíme a co nesmíme." 

 
Když to řekl, měl jsem pocit, že se mi dělá špatně, a na chvíli jsem se 
pokáral za to, že jsem ty tvory nezastavil hned a nevrhl je zpátky do 
vesmíru, než se stihli vmísit mezi nás ostatní. Co nejrychleji jsem se z toho 
dostal, když jsem si připomněl, že nejsem Bůh, který by chtěl něčemu 
upírat šanci na život. 

 
"Kvůli tomu Tě zneužívají," slyšel jsem něco říkat. Řekl jsem si, že se budu 
muset postavit tomu, co se tu děje, a najít způsob, jak to zvládnout. 



DUCH SE PODÍVÁ NA MATKU BOJOVNÍKŮ 
 
 
 
Nechtěla jsem se dívat na Matku bojovníků. Ve chvíli, kdy jsem odešel 
domů, jsem cítil, jak se hlásí o vítězství, jako bych ustoupil a oni byli 
důvodem. Matky bojovnice tvrdily, že mají moc mě udržet mimo 
Manifestaci. Tvrdili, že se k nim bojím přiblížit a že kvůli tomu je nyní 
Manifestace jejich územím. 

 
Když jsem odjížděl, Matky bojovnice začaly něco, co mi připadalo jako 
ústup. Přesunuli se zpět na okraj temnoty. To způsobilo podstatné omezení 
bojů, protože se zdálo, že se Otcové bojovníci zdráhají jít do temnoty za 
nimi. Mateřští bojovníci se tehdy také okamžitě přihlásili o vítězství nad 
Otcovskými bojovníky a řekli, že se bojí stejně jako já přiblížit se k nim. 

 
Přinutil jsem se podívat se na Matku bojovníků. Nacházeli se přesně tam, 
kam jsem je viděl směřovat, když jsem odcházel - v co nejslabším světle, 
které přitom umožňovalo, aby byli vidět. I když se zdálo, že akce jejich 
postupného ústupu přispěla k omezení bojů. Přistihl jsem se, že jsem na ně 
nesmírně naštvaný za to, že se pokoušejí získat vítězství nad námi 
ostatními. Podle Mne bylo stejně pravděpodobné, že se stáhli ze strachu z 
toho, co se chystám udělat, protože jsem udělal krok. 

 
Měl jsem výčitky svědomí, že jsem Matkám bojovnicím nevyjádřil uznání 
za pomoc, kterou mi poskytly tím, že se přestěhovaly zpět, ale nemyslel 
jsem si, že uznání za to, že omezily boje, bude mít požadovaný účinek. 

 
Když jsem se podíval na Matky bojovnice, dělaly, že si mě nevšímají, ale 
teď jsem si jistý, že si mě všimly. Pózovali a pohybovali se tím 
nejhrozivějším způsobem a dělali vše pro to, aby vzbudili dojem, že Moje 
přítomnost je to poslední, co by chtěli mít v Manifestaci. Když jsem je 
pozoroval, měl jsem pocit, že je k tomuto chování inspiruje pocit Mé 
přítomnosti. 



Nejdřív jsem viděl Matky bojovnice, které byly vpředu. Zdálo se, že se 
snaží vyvolat dojem, že slaví vítězství. Někteří z nich tančili a pohupovali 
se na hudbu, kterou slyšeli od Ronaloků, ale zdálo se, že je stejně tak zajímá 
chvástání a drsňácké řeči jako jakákoli hudba, kterou slyšeli. 

 
Ostatní Mother Warriors se pokoušeli o vlastní hudbu, což stále považuji za 
různě úspěšné. Tato hudba byla ještě dravější a dravější než cokoli, s čím 
přišli Ronalokové. 

 
V reakci na tento zvuk se mnoho Matek bojovnic kymácelo sem a tam a 
mně se zdálo, že se tyto bojovnice hypnotizují nebo uvádějí do jakéhosi 
transu. 

 
Váhal jsem, zda se mám dívat dál, vzhledem k tomu, co jsem už viděl, a 
přiměl jsem se podívat do nejvzdálenějších koutů nejslabšího světla, ve 
kterém jsem ještě viděl. Cítil jsem se nesmírně otráveně, jako by mě nucení 
napínat zrak dávalo Matce bojovnici jakýsi pocit moci nade mnou. Odolal 
jsem nutkání náhle je osvítit Svým světlem a podívat se, jak v něm skutečně 
vypadají, ve prospěch toho, abych se jakoby v přestrojení podíval, co vidím. 

 
To, co jsem viděl, mě vyděsilo, ale ani to jsem si nenechal vnutit do svého 
vědomí, jen jsem se snažil rozhlédnout a shromáždit informace, které jsem 
cítil, že potřebuji, abych pochopil, co se v mém stvoření děje. 

 
Viděl jsem Matky bojovnice, které se věnovaly zřejmě pochmurným 
tancům a rituálům. Zdálo se, že mě mučí, rozčtvrcují a pomalu zabíjejí v 
podobiznách. Ostatní tomu tleskali. Byla jsem šokována a ohromena, že 
Matky bojovnice chtěly zajít tak daleko, aby demonstrovaly, co ke Mně cítí. 
Kvůli tomu, co jsem zde viděla, jsem si nebyla jistá, zda mají zájem o to, 
abych je vyslechla, nebo ne. Všechny jejich manýry dávaly tušit, že se Mě 
chtějí zbavit. 

 
Rozhodla jsem se rozhlédnout a zkusit zjistit, jestli to všechny Matky 
bojovnice cítí stejně. Teď jsem si všiml, že ačkoli se fyzické boje omezily 
na potyčky, mnoho Bojovníků stálo stranou a posmívali se jeden druhému, 
jako by si opravdu přáli, aby se boje opět vyostřily. Byl jsem 



prostě zděšený, kolik těch duchů bylo. Zdálo se, že jich je mnohem víc, než 
jsem původně viděl. Přemýšlel jsem, jestli tam všichni tito duchové byli 
celou dobu a já si jich kvůli boji nevšiml, nebo jestli se objevili později z 
temnoty jako ostatní. 

 
Na chvíli jsem propadl panice, že by mohlo dojít k nekonečnému povstání 
duchů z temnoty a že by Matka mohla mít někde skrytého milence, který by 
jí pomohl je vynořit, ať už by s tím souhlasil, nebo ne. 

 
Rozum mi rychle řekl, že je to nemožné, ale Ztracená vůle je zde stále 
obrovská. 

 
Mezitím jsem váhal, zda promluvit s Matkou bojovníků, a rozhodl jsem se, 
že si nejprve dopřeji více času na pozorování. Stále tam byl velký rozruch, i 
když k fyzickým bojům moc nedocházelo. Nejvíce se diskutovalo o nároku 
Matky bojovnice na vítězství. Mateřští bojovníci se posmívali druhé straně 
a já jsem nyní viděl, že i Otcovští bojovníci mají mnoho duchů, které jsem 
předtím neviděl a kteří se posmívali straně Matky. Zažil jsem další okamžik 
paniky, ale nebyl tak velký jako ten první. 

 
Matky bojovnice měly pocit, že jsou jednoznačnými vítězkami, protože 
jsem odešel ze scény, což podle nich znamenalo, že jsem ustoupil ze 
situace, v níž jsem neměl žádnou moc. Cítil jsem, že si Mne nyní nechtějí 
všímat, protože mají strach z toho, co by mohl znamenat Můj návrat, a bez 
ohledu na to, co by to mohlo znamenat, měli pocit, že mají větší moc, když 
Mne ignorují tím, že dělají spoustu vlastního hluku, než se zřejmě 
domnívali, že budou cítit, když Mne budou muset poslouchat. 
Otcové bojovníci trvali na tom, že Matky bojovnice bojovaly "nečistě" a 
používaly neférovou taktiku a že jejich prohlášení o vítězství bylo 
nepřiměřené. Otcové bojovníci chtěli, aby Matky bojovnice přijaly jejich 
pravidla hry včetně způsobu určení vítěze. 

 
Matka bojovnice okamžitě opáčila, že kdo se vzdá, prohraje, a že já jsem se 
vzdal první. Okamžitě následovalo naléhání, že Otcové válečníci chtějí 
zavést pravidla, protože oni 



prohrávali a nemohli vyhrát, aniž by zavedli pravidla, která diskvalifikovala 
silné stránky Matky bojovnice včetně jejich taktiky a výkladu. 

 
Všechno, co se tu říkalo, mi připadalo, že to není skutečný dialog, protože 
ani jedna strana neprojevovala skutečnou vnímavost vůči druhé straně. 
Slova se těmto bojovníkům zdála být jen něčím jiným, čím po sobě mohou 
házet. 

 
Viděl jsem, že Otcové bojovníci si chtějí všimnout Mé přítomnosti a 
upozornit na ni Matky bojovnice jako na důkaz, že jsem neustoupil. 
Mateřští bojovníci nechtěli dát Otcovským bojovníkům žádnou příležitost, 
aby to mohli udělat. Jakmile Matky bojovnice vycítily, co mají Otcové 
bojovníci v úmyslu, začaly křičet, jak nejhlasitěji mohly, a doufaly, že mě 
opět přimějí cítit se dostatečně ohromeně, abych se vrátil domů. Začali také 
dělat všechny možné nepříjemné věci, o kterých věděli, že se mi nelíbí, a 
předvedli docela slušnou dramatizaci, která budila dojem, že se nerad 
bavím a že ani nikomu jinému nedovolím, aby se bavil. 

 
Prezentace Matky bojovnice byla opravdu dobrá a rozesmála by mě, kdyby 
situace nevypadala tak vážně. Představili Božství jako místo, kde vládne jen 
světlo a kde se neděje nic negativního, ale dělali si z toho legraci tím, že 
poukazovali na to, jak je to nudné a falešné. Poukazovali na to, že se tam 
neskrývají žádné stíny, v nichž by si mohli dělat legraci z jiných duchů, 
"protože", jak hlasitě sarkastickým hlasem prohlašovali, "v Božství je 
všechno na očích". 
"Tady není žádné soukromí," prohlašovali někteří, zatímco jiní hlasitě 
vykřikovali: "Vždycky se sem chodí do Manifestace prát a milovat!" 

 
Ostatní reagovali komentáři jako "Jo!". "Správně!" "Dejte jim to!" 

 
"Takhle udržují božstvo v dobrém stavu!" vykřikl někdo a ozvalo se 

sborové "Jo". 

"V Božství se k sobě vždy chovají příjemně a tráví čas uctíváním Jeho 
Veličenstva na trůnu" , hlásal jiný. 



 

Z pohledu, který Matka bojovnice tomuto zobrazení věnovala, bylo 
jednoznačné, že považuje božstvo za místo plné dobráků, kteří jsou velmi 
samolibí , primitivní, pokrytečtí a nesnesitelně nudní. 

 
Početné publikum matek bojovnic toto líčení doplňovalo zíváním, říháním a 
prděním ve chvílích, které považovali za nejúčinnější interpunkci, a obecně 
tleskalo všemu, co podle nich Bohočlověka shazovalo, a posmívalo se 
všemu, co Bohočlověka vyzdvihovalo. 

 
Matky bojovnice pokračovaly v líčení svého dojmu z Božství jako místa 
bez tajemství, bez intrik, kde není co zjišťovat, protože všechno už je 
známo. Vytvářeli dojem, jako by duchové v Božství byli všichni stejní a 
dělali stejné věci ve stejnou dobu. Válečníci zobrazující duchy v Božství 
pronášeli komentáře jako např, 

 
"Jsme na sebe tak naladěni." 

"Všechno je tak hezké." 

"Je tu tolik světla, prostě to světlo miluju. Ty ne?" 
 
Někdy tito duchové předstírali, že se dívají z Božství a kropí světlem ostatní 
duchy, kteří jsou tam venku. Pak říkali, 

 
"Nejsi rád, že nejsme tam, kde jsou oni?" 

 
Cokoli řekli duchové, kteří představovali božstvo, bylo od ostatních přijato 
se souhlasným přitakáním, zatímco diváci se tvářili velmi hrubě a zle a 
dupali a posmívali se božstvu. Někteří křičeli posměšky a urážky, zatímco 
jiní se tvářili, jako by měli gáži nebo zvraceli. Někteří z Bojovníků se váleli 
po zemi, jako by jim smích přerostl přes hlavu. Probíhalo obrovské 
množství syčení, kterým vyjadřovali svou nespokojenost vůči Mně, a já 
jsem se rozhodl, že se je v tuto chvíli nechci pokoušet řešit. 



"Tak ona je naštvaná," řeklo mi něco ve mně, ale já to ignoroval a otočil se 
k Otci bojovníků. Trvalo dlouho, než jsem se dokázal smát událostem, které 
se tu odehrávaly, ale zjistil jsem, že jakmile se bolest uvolní, je smích 
konečnou fází uzdravení. 



DUCH ČELÍ OTCI BOJOVNÍKOVI 
 
 
 
Otcové bojovníci projevili ochotu mě vyslechnout, ale také dali najevo, že 
mi toho chtějí také hodně říct. Měli několik určených mluvčích, kteří Mi 
dali najevo, že Otcové bojovníci cítí potřebu se přede Mnou shromáždit, ale 
že nechtějí dělat žádné kroky, které by si Matka bojovnice mohla vyložit 
jako ústup nebo přiznání porážky. Hej se na Mne dívali, jako by čekali na 
Mé pokyny, a když jsem nic neřekl, řekli, že by rádi přestali bojovat a přišli 
ke Mně, kdyby Matka bojovnice přestala jako první. 

 
Věděl jsem, že se to nestane, a dal jsem jim to najevo. Další návrh, který mi 
dali, byl, abych jim nařídil, aby přestali bojovat a přišli ke mně, aby to 
nevypadalo, že se vzdávají. Řekl jsem jim, že jsem již vydal svůj příkaz a 
že se jím musí pouze řídit. 

 
Mluvčí Otců bojovníků mi pak řekli, že mi předají rozkaz a shromáždí své 
řady, ale že chtějí také pravomoc ponechat stráž, která bude hlídat Matky 
bojovníky a upozorní nás, pokud by z jejich strany došlo k jakémukoli 
ohrožujícímu kroku. Již mi dali najevo, že se cítí být povoláni, aby Mě 
chránili, a že mají úkol, který musí splnit, bez ohledu na to, co se děje dál. 

 
Jakmile Matky bojovnice uviděly, že se věnuji Otci bojovníkovi, 
zdvojnásobily své syčení, posměšky a křik, až jsem si myslel, že s Otcem 
bojovníkem nebudu moci komunikovat. Otcovským bojovníkům se 
nelíbilo, že Matky bojovnice mají pocit, že mají moc, protože je nelze 
ovládat. Chtěli po nich jít a udělat cokoli, aby je donutili se podřídit. 

 
Prostřednictvím jejich mluvčích jsem Otcům bojovníkům řekl, že se mi také 
nelíbí, co se děje, ale že Bůh nemůže být milující a zároveň se zbavovat 
živých bytostí a že bez ohledu na to, jak se kvůli nim cítíme, jsou Matky 
bojovnice živé bytosti, kterým je třeba dát šanci. 



Zpočátku mě Otcové bojovníci nechtěli poslouchat a tvrdili, že chtějí 
nejprve ovládat Matky bojovnice, protože nechtějí vypadat, že jsou 
poslušnější než Matky bojovnice. Řekl jsem Otcům bojovníkům, že v 
ignorování Matek bojovnic je také síla a že by mohli vnímat věnování Mi 
své pozornosti ne jako podbízení se, ale jako akt vzájemného respektu. Řekl 
jsem jim, že nejdříve budu mluvit já a pak jim budu naslouchat. 
Některým otcům Bojovníkům se toto uspořádání nelíbilo, protože si 
mysleli, že Mě staví do vyššího postavení, než je jejich, zatímco oni měli 
pocit, že vlastně vědí víc než Já a přišli Mě zachránit před Mou vlastní 
pošetilostí. Řekl jsem jim, že jsem tu první, a to ze Mne dělá hlavu. Chtěli 
se se Mnou hádat i v tomto bodě, ale nedovolil jsem jim to. Řekl jsem jim, 
aby se shromáždili a vyslechli Mě hned, jinak jim už nedám šanci. Tito 
stejní Bojovníci nechápali, jakou jsem měl výzvu být na ně popudlivý (sic), 
když ve skutečnosti to byly Matky Bojovnice, kdo byl problémem. 

 
Přesto se Otcové bojovníci shromáždili tak, že přede mnou napochodovali 
do řad, jako by měli nacvičené vojenské cvičení, než se vůbec objevili. 

 
Řekl jsem jim, že nemohu tolerovat válku na nebesích, protože nemám rád 
násilí a škody, které způsobuje, a protože to, co oni a všichni ostatní 
potřebují k vytvoření a udržení života, nelze dobře provést uprostřed 
takového chaosu. Řekl jsem jim, že bojem za zničení opozice zničí i sami 
sebe a že nic takového jako vítězství neexistuje, pokud v realitě jeho získání 
ztratí to, co potřebují k životu. Řekl jsem jim, že už tak je dost uzdravování, 
aniž by bylo třeba dělat další problémy. 

 
Moje řeč byla krátká a myslel jsem si, že mluvím jako milující a rozumný 
Bůh, který jim dává pochopení, jež nemohou popřít, a z něhož je zřejmé, že 
boj je nerozumný přístup, který nepřipadá v úvahu pro rozumné bytosti, za 
něž se, jak jsem věděl, považují. 

 
Otcové bojovníci neřekli nic, co by Mi odporovalo, a ve skutečnosti mi 
dávali najevo svou plnou pozornost a oddanost. Brzy jsem 



z jejich pozdějších projevů vyplynulo, že mě zde ve skutečnosti nepřijali. 
 
První věc, kterou Otcové bojovníci udělali, bylo, že na mne svedli vinu za 
nepořádek, který vznikl. Opět mluvili jejich mluvčí, zatímco jejich řadoví 
členové poslušně souhlasili. Mluvčí tvrdili, že se chtěli vynořit už dlouho, 
ale že jsem jim neposkytl vhodné místo k vynoření. Řekli, že se nechtěli 
vynořit v reakci na orgasmus, protože ho neschvalovali. Ve skutečnosti 
využili této příležitosti, aby obvinili sexuální touhu a hledání rozkoše ze 
všeho, co považovali na Mém stvoření za špatné. To, z čeho nevinili přímo 
sex, dávali za vinu neukázněnosti Matky a Mému slabému vedení, které 
bylo z jejich pohledu stále sexuální. 

 
Říkali, že dlouho čekali, než se objeví, a doufali, že budu připraven a 
schopen je přijmout. Z toho vyplývalo, že jejich chápání a uvědomění 
převyšovalo to Moje a že čekali, až dozraju natolik, abych byl připraven na 
ně. 

 
Otec válečník pak řekl, že se objevili, když se objevili, protože poslední 
prohřešek Matky v nich vzbudil zuřivost, která jim dala najevo, že už 
nemohou dovolit, aby něco takového pokračovalo. Řekli, že nedávné 
události je přinutily vynořit se, ať už byli připraveni, nebo ne, a že se 
vynořili v nepořádku, protože jejich vynoření bylo nouzovou reakcí na 
Matku bojovnici, která se na ně vrhla s úmyslem pokusit se mě zabít. 

 
"Nicméně," pokračovali, "náš vznik dokazuje, že sexuální rozkoš není pro 
vznik duchů nezbytná. Zdá se, že Matky bojovnice chtějí jen požitek, a 
my," řekli Otcové bojovníci, "chceme, abys věděl, že Matky bojovnice 
nejsou naší součástí. Vynořili jsme se, abychom Tě chránili." 

 
Mluvčí mi pak řekli, že mi Otcové bojovníci chtějí ukázat, jak plánovali a 
zamýšleli se vynořit, protože jejich náhlé a neplánované vynoření jim v tom 
zabránilo. 



Válečníci mi pak předvedli vojenskou přehlídku, po níž následovaly další 
projevy. Měli pořadí, které sahalo až k poslednímu muži, a podle toho 
kolem Mě nyní defilovali. Jejich přehlídka Mi umožnila vidět, že se již v 
rámci svého řádu rozdělili na mnoho řádů a že jejich pořadí hodností činí 
každého odpovědným někomu, kdo stojí těsně nad nimi. Na vrcholu jejich 
řad stáli mluvčí, kteří se ke Mně obraceli. Bojovníci měli hudbu 
doprovázející jejich průvod, o níž věřili, že je to hudba, která inspiruje sílu 
a odvahu ducha. 

 
Na konci jejich průvodu zazněly další projevy. Cílem projevů bylo 
vyzdvihnout přednosti pohledu Otce bojovníků a poukázat na chyby v 
pohledu všech ostatních. Hlavním bodem jejich projevů jsem však byl já a 
chci vám předat jádro jejich odpovědi, abyste viděli, jaký přístup ke mně 
Otcové bojovníci zaujali. 

 
"Už nemůžeme dovolit, aby byly dávány příklady neúcty a neposlušnosti, 
protože vedení je považováno za slabé těmi, kteří neuznávají projevy 
tolerance. 

 
"Samozřejmě máme odpor k použití síly, stejně jako všichni ostatní, ale 
nemáme jinou možnost, když slova nestačí k tomu, aby zabránila duchům 
překročit omezení, která jim byla dána. 

 
"Vznikli jsme, abychom Otce chránili, ale to neznamená, že je slabý. 
Naopak, My jsme projevem Jeho síly. Nastal čas, aby Bůh nařídil vaši úctu 
a poslušnost, protože jen díky úctě a poslušnosti můžeme mít takový řád, 
který je nezbytný pro společný život ve Stvoření. 

 
"My jako Otcové bojovníci máme za úkol udržovat pořádek a bránit se 
hrozbám, které proti tomuto nezbytnému řádu někteří vznášejí. Jiní, z nichž 
mnozí se vynořili spolu s námi, mají za úkol udržovat a zachovávat život ve 
Stvoření, jak ho známe." 

 
Mluvčí poměrně dlouho vychvalovali Mé ctnosti a stavěli Mě do role Boha, 
kterého by si všichni měli více vážit a více mu naslouchat, a čím déle 
mluvili, tím méně všichni 



poslouchal. Nakonec jsem to ukončil tím, že jsem jim řekl, že se musím 
zase pohnout. 

 
Otcové válečníci pak předvedli závěrečný obřad, který Matky válečnice 
rozzuřil natolik, že zvrátily veškeré naše snahy o jejich uklidnění tím, že 
syčely a posmívaly se ještě hlasitěji než předtím. 

 
Závěrečný obřad Otce bojovníka dal jasně najevo, jak vnímají Matku a 
všechny, kdo se po ní vydali nebo sdílejí její názor, tím, že potvrdili 
přítomnost pouze na straně Otce. Všichni Otcovští bojovníci stáli, salutovali 
a slibovali věrnost pouze Mně a symbolicky to přikrášlili použitím barev a 
obrazů, které měly co do činění pouze se Mnou. Nepřinesli nic z Matky. 

 
Otcové bojovníci se s pokusem Matek bojovnic narušit tento obřad 
vypořádali tak, že ho zdánlivě zcela ignorovali, až jsem pocítil lítost, že 
jsem jim dal tuto radu. Když obřad skončil, seřadili se do řad a 
napochodovali na pozice čelem k Matce bojovníků. 

 
Otcové válečníci se představovali jako zastrašující síla, která měla 
kontrolovat hrozbu ze strany Matek válečnic, ale Matky válečnice je 
považovaly za provokaci, která vyvolávala jejich touhu bojovat. Mateřští 
bojovníci neměli žádnou moc posunout se ke světlu dál, než už byli, ale 
nechtěli to dát Otcovským bojovníkům najevo, protože se jim nelíbilo, jak 
na ně pohlížejí. Matky bojovnice měly pocit, že mají oprávněné připomínky 
a že jim nikdo nenaslouchá a nebere je vážně. 



MATEŘŠTÍ BOJOVNÍCI A DUCHOVÉ ZLATÉHO SVĚTLA 
 
Když Matky bojovnice viděly závěrečné obřady Otců bojovníků, rozhodly 
se obrátit na Ronalky jako na jediné publikum, které by mohlo mít pro 
jejich názor pochopení. Ronalokům se nelíbily podoby, které na sebe Matky 
bojovnice vzaly, a nelíbil se jim ani jejich přístup k boji. Ronalokové si 
vážili toho, co považovali za celou krásu a majestátnost Vůle, a nesouhlasili 
pouze s jejím hněvem, jak se zdálo, že to dělají Matky bojovnice. Zatímco 
někteří Ronalokové se dokázali ztotožnit s tím, co viděli Matky bojovnice, 
většina Ronaloků byla příliš vystrašená a provinilá na to, aby se s Matkami 
bojovnicemi vůbec ztotožnila. Ronalokové toho od té doby mnohokrát 
litovali kvůli tomu, jak s nimi Otcové bojovníci zacházeli, ale v té době to 
všechno leželo před nimi a oni to nemohli vidět, protože byli příliš 
zaměstnáni tím, aby se tomu vyhnuli strachem. 

 
Ronalokovi si nebyli jisti, jak budou žít bez Matky, na které byli při 
interiorizaci tak závislí, ale rozhodli se, že budou muset vypadat, že se jim 
daří dobře, ať už se jim daří, nebo ne, aby si ve vlastních očích získali větší 
vážnost. 

 
Ronalokové už měli výčitky svědomí, že nepřinesli ozdravnou rovnováhu, 
jak doufali. Otcové bojovníci v nich vyvolali ještě větší pocit viny, jako by 
představovali hrozbu jen proto, že byli jako Matka. Ronalokové se nechtěli 
ztotožňovat s Matkou bojovnicí, protože Matka bojovnice představovala 
obraz všeho, co bylo na Matce považováno za špatné. 

 
Pocit viny v Ronalocích jim říkal, že by se měli snažit vytvořit obraz všeho, 
co je na Matce dobré. To způsobilo, že mnozí z Ronaloků ještě více popírali 
svůj hněv a také strach, protože tyto emoce se dočkaly tolika odsudků vůči 
nim. Tato popřená esence Vůle samozřejmě přešla do řad Matky bojovnice, 
protože byla souzena jako oni a cítila, že nemá kam jinam jít. 



 

Ronalokové se pak cítili trapně, že někteří z Matek bojovnic se zdají být 
silně magneticky přitahováni. Nevěděli, že to způsobuje jejich vlastní 
popřená esence Vůle. Mnohokrát byli Ronalokové obviněni z černé magie 
kvůli zmatkům, které zde začaly, když se jejich vlastní ztracená esence 
Vůle vydala cestou Matky bojovnice. 



BOJOVNÍCI POKRAČUJÍ V BOJI 
 
Matky bojovnice nesnášely, když je Otcové bojovníci omezovali ve 
svobodě pohybu ve stvoření, a proto se snažily dělat vše pro to, aby se 
Otcové bojovníci necítili v prostoru, který Matky bojovnice obývaly, vítaní. 
Matky bojovnice se zde cítily bezmocné a svůj strach zakrývaly 
výhružnými manýry, o nichž doufaly, že zastraší Otce bojovníky natolik, 
aby je nevytlačili ještě dál do temnoty, než už byli. 

 
Otcové bojovníci na tento výhružný postoj Matek bojovnic reagovali slovy, 
že svobodu pohybu Matek bojovnic museli omezit jen v reakci na hrozbu, 
kterou představovaly. 

 
Otcové bojovníci také tvrdili, že Matky bojovnice omezují svobodu pohybu 
Otců bojovníků tím, že zabírají mnoho prostoru, ve kterém jsou Otcové 
bojovníci nežádoucí. 

 
Matky bojovnice nesnesly pomyšlení, že by se je Otcové bojovníci mohli 
pokusit vytlačit až do temnoty, ale snažily se, aby to vypadalo, že je jim to 
jedno. Matky bojovnice nechtěly dát najevo strach, protože strach se ve 
Stvoření nepřijímal dobře. Matky bojovnice věřily, že projevení strachu by 
způsobilo, že by se Otcové bojovníci cítili ve srovnání s nimi ještě 
mocnější, a to by zvýšilo možnost, že by se Otcové bojovníci cítili 
dostatečně silní na to, aby se jich pokusili zbavit. 

 
Součástí obrany mateřských bojovníků bylo vypadat co nejhrozivěji a 
nejhrozivěji, ale také si cvičili posilování odvahy tím, že opakovaně 
procházeli pohyby při přemáhání otcovy strany. Část jejich rituálů se 
později stala známou jako černá magie. Matky bojovnice používaly 
symboly, které představovaly otcovu stranu, a znovu a znovu procházely 
pohyby, jimiž se těchto symbolů zbavovaly tím, že je mrzačily a 
rozčleňovaly, dokud už neexistovaly. Matky bojovnice považovaly tyto 
rituály za vyjádření toho, co cítí k Otcově straně, ale také věřily, že 
procházení těmito pohyby způsobí, že se Otec 



skutečné události, které se stanou. Tento dojem získali pozorováním 
božstva. 

 
Matka bojovnice viděla, jak se božstvo soustředí na pozitivní věci ve víře, 
že tím eliminuje negativní. Matky bojovnice již cítily, že jsou součástí 
negativního, které se snažíme odstranit, a cítily, že musí udělat něco proti 
ohrožení svého přežití, které vnímaly, že přichází od Nás. Matky bojovnice 
chtěly věřit, že jejich magie je dostatečně mocná, aby mohla čelit hrozbě od 
Nás, a namlouvaly si, že tyto rituály jsou ještě mocnější než přímá 
konfrontace a dokonce eliminují její potřebu. Matky bojovnice zašly ještě o 
krok dál a přiměly sebe i všechny ostatní, aby uvěřili, že přijímají temnotu a 
smrt, do níž je podle jejich názoru nutíme My. 

 
Matky bojovnice se představovaly jako příliš mocné na to, aby se nechaly 
přinutit k něčemu proti své vůli, a dokonce se v temnotě proháněly, jako by 
ji milovaly a vybraly si ji jako své pravé místo. Svým chováním v temnotě 
se posmívali Otcovským bojovníkům, ale ti se zdráhali jít za nimi, protože 
se Otcovští bojovníci báli temnoty, v níž se objevili, a nechtěli se do ní 
vrátit, pokud se tomu mohli vyhnout. 

 
Matky bojovnice vycítily tento strach u Otců bojovníků, ale docházelo k 
takovému popírání, že Matky bojovnice cítily, že nemohou dělat nic jiného, 
než tento strach použít proti Otcům bojovníkům, aby je Otcové bojovníci 
nezničili. 

 
Matky bojovnice se cítily pod velkým tlakem linie Otců bojovníků, která 
jim bránila dostat se do Stvoření dál, než už byli. Matky bojovnice chtěly, 
aby se Otcové bojovníci stáhli a dali jim více prostoru k pohybu. Protože 
Otcové bojovníci zde nereagovali, Matka 
Warriors nabídli, že se sami přestěhují zpět jako gesto dobré vůle. Dali 
otcovským bojovníkům na vědomí, že si nemusí stěžovat na to, že jejich 
prostor je omezován mateřskými bojovníky, protože otcovští bojovníci 
budou vítáni, když vstoupí do prostoru, který mateřští bojovníci obsadí. 



uvolňovali tím, že ustoupili. Způsob, jakým Matky bojovnice tuto nabídku 
učinily, naznačoval, že se Otcové bojovníci bojí jít ještě dál do temnoty, než 
už byli, a také vyvolal v Otcích bojovníků strach, že je Matky bojovnice 
chtějí do temnoty nalákat a uvěznit je tam. 

 
Otcové bojovníci cítili, že nemají jinou možnost než popřít svůj strach. 
Nechtěli, aby si Matky bojovnice myslely, že se bojí jich, temnoty nebo 
vstupu do prostoru, na který si stěžovaly, že ho Matky bojovnice obývají. 

 
Jakmile Otcové bojovníci popřeli svůj strach a vykročili vpřed, Matky 
bojovnice řekly, že "spravedlnost je spravedlnost", a nyní museli Otcové 
bojovníci ustoupit a nechat Matky bojovnice vykročit vpřed. Když Otcové 
bojovníci ustoupili jen tak daleko, jak byli původně, Matky bojovnice si 
stěžovaly, že jim nebylo dovoleno vykročit vpřed, protože jim bylo 
dovoleno pouze znovu vstoupit do prostoru, který jim již patřil. Matky 
bojovnice se tedy dobrovolně rozhodly udělat dva kroky vzad, aby ukázaly, 
že na Otce bojovníky netlačí. 

 
Nabídka Matky bojovnice vyvolala v Otcích bojovníků ještě větší strach, že 
je Matka bojovnice chce vlákat do temnoty a uvěznit je tam, ale oni cítili, že 
si nemohou přiznat, že se bojí vystoupit. 

 
Otcové bojovníci chtěli trvat na tom, že zde mají moc, ale obávali se, že ji 
mají Matky bojovnice. 

 
Problém Otců bojovníků byl podobný jako můj v tom, že nechtěli, aby 
Matky bojovnice měly moc vyvolat jakýkoli pohyb, a přesto , na obou 
stranách bylo otázkou výkladu, kdo má mocenské postavení. Protože v 
probíhajícím dialogu bylo tolik popírání, každá strana se chtěla chopit 
výkladu, který by její stranu učinil mocnější než tu druhou. 

 
Otcové bojovníci museli vymyslet způsob, jak nevstoupit do prostoru, který 
jim Matky bojovnice otevíraly, aniž by to vypadalo, že je to 



že se báli vstoupit do tmy. Otcové bojovníci řekli, že Matky bojovnice se 
mohou v temnotě pohybovat, kam chtějí, a že Otcové bojovníci vstoupí do 
jejich prostoru, pokud budou chtít, ale že Otcové bojovníci chtějí, aby bylo 
jasné, že Matky bojovnice nemají moc říkat Otcům bojovníkům, jak, kdy a 
kam se mohou pohybovat. 

 
Otcové válečníci dále uvedli, že jim zatím vstup do prostoru Matky 
válečnice nepřipadal přitažlivý. 

 
To rozzuřilo Matky bojovnice, které opáčily, že původně ustoupily v reakci 
na stížnosti Otců bojovníků a že nyní už ustupovat nebudou, protože 
Otcové bojovníci jejich gesto neopětovali. Matky bojovnice prohlásily, že 
budou čelit Otcům bojovníkům svou vlastní linií, dokud to Otce bojovníky 
neomrzí. V návalu emocí Matky bojovnice pohrozily Otcům bojovníkům, 
že pokud jim nebude dovoleno překročit linii, kterou drží Otcové bojovníci, 
nebude Otcům bojovníkům dovoleno překročit linii, kterou drží Matky 
bojovnice. 

 
Tato hrozba způsobila, že Otcové válečníci měli pocit, že musí zpochybnit 
linii Matky válečnice, jinak by se na Matku válečnici pohlíželo, jako by 
měla moc, kterou Otcové válečníci nechtěli, aby měli. 

 
Vzhledem k tomu, že mezi nimi probíhal boj o moc, vstoupili Matka a Otec 
bojovníci do fáze, kdy se zdálo, že hrají hru, v níž protistrany buď dělají 
kroky vpřed, nebo vzad, nebo hrozí, že udělají kroky vpřed nebo vzad. 
Kdykoli se tlak stal příliš velkým, vypukly potyčky o to, kdo mohl překročit 
hranici. Každý krok a hrozba kroku byly brány velmi vážně a byly 
doprovázeny dlouhými slovními přestřelkami. Bylo cítit, že Válečníci 
budou mít na dlouhou dobu vyčkávací situaci. 

 
Zdálo se mi, že Otcové bojovníci mají moc vytlačit Matky bojovnice do 
temnoty a zbavit se jich. Nebyl jsem si jistý, proč to Otcovští bojovníci 
neudělali vzhledem k nenávisti a vzteku, který vyjadřovali vůči Matkám 
bojovníkům. Doufal jsem, že se řídí Mými 



Příkladem toho, jak nevyhladit živé bytosti, ale když jsem je pozoroval, 
uvědomil jsem si, že Otcové bojovníci nechtěli zlikvidovat Matky 
bojovnice, protože se obávali, že pak už nebudou mít důvod být. Viděl 
jsem, že Otcové bojovníci udržují konflikty, o kterých tvrdili, že je přišli 
vyřešit, aby měli i nadále pocit, že mají důvod být. Viděl jsem, že mají větší 
strach ze ztráty důvodu k bytí než ze skutečné úcty k životu Matek 
bojovnic. 

 
Válečníci nerozuměli vibracím a pletli si je s pohybem, takže i když jejich 
řady stály na místě ve vztahu k postupu a ústupu, válečníci měli rozkaz 
chodit sem a tam. Odpočinek byl považován za nebezpečné polevení v 
jejich ostražitosti a nikdy nesměli při práci spát. Otcové bojovníci mě 
informovali, že nepřetržitě pracují v Můj prospěch. 

 
Nebyl jsem schopen se s Otci bojovníky dohodnout jinak, než že se 
dohodnou, že mě budou poslouchat. Jelikož se Mi Matka bojovnice 
vysmívala a trvala na tom, že Mě nehodlá poslouchat, Otec bojovník trval 
na tom, že není možné připustit, aby to vypadalo, že zcela ustoupili. 
Nemohl jsem to pochopit, dokud jsem neviděl, že Otcové bojovníci jsou 
zranitelní vůči obviněním Matek bojovnic, že ustoupit před čímkoli 
znamená nedostatek moci. 

 
Otcové válečníci souhlasili s tím, že budou své potyčky udržovat v co 
nejmenší míře, ale trvali na tom, že není možné přijmout zákaz boje, 
protože nemohou dát Matce válečníků šanci ohrozit Stvoření ještě více, než 
tomu bylo doposud. Otcové bojovníci mi také odmítli dát jakoukoli dohodu 
o tom, jak se budou chovat k ostatním živým tvorům. Trvali na tom, že 
rozdávají jen to, o co je ostatní požádají, a že nemohou předvídat, co to 
bude. 

 
Otcové bojovníci se chovali dost uraženě, že jsem vůbec přišel s myšlenkou 
dohody, protože měli pocit, že nevěřím, že mají na srdci nejlepší zájmy 
všech. Poukázali také na to, že já sám jsem řekl, že pravidla a dohody 
nejsou možné, protože každý musí mít možnost reagovat na situace tak, jak 
si to situace sama žádá. Všiml jsem si však, že jakmile se Válečníci. 



chtěli mít dohody, stejně rychle říkali, že jsem to byl já, kdo upozornil na 
nutnost dohod. Válečníci nebyli přístupní diskusi ani na jedné straně 
problému, trvali pouze na tom, že vše, co dělají, je vzhledem k dané situaci 
nezbytné. 



DUCHOVNÍ SVĚTLO SE BLÍŽÍ K RONALOKŮM 
 
 
 
Doufal jsem, že se Bojovníci budou dlouho zabývat jeden druhým, a otočil 
jsem se k Ronalokům. Když jsem se podíval na Ronalokovy, překvapilo 
mě, jak moc se věnují otci Válečníkovi. Zdálo se mi, že Ronalokové nemají 
s Otcovými bojovníky vlastně nic společného, ale viděl jsem, že 
Ronalokové mají pocit viny, který jim říká, že se musí méně podobat 
Matce, a Otcovští bojovníci toho využívají. 

 
Otcové bojovníci Ronalokům ubližovali tolika způsoby a chovali se k nim 
tak krutě, že jsem nemohl uvěřit, že to Ronalokové dovolí. Uvědomil jsem 
si, že se musí cítit zcela bezmocní. 

 
"Tohle musí být Matka ve velmi zlomené podobě," řekl jsem si, "jinak by 
se to nemohlo stát." 
Zajímalo mě, jestli Válečníci vyhrožovali Ronalokům stejně jako Matce 
válečníků. Dávalo mi smysl, že ano, ale Válečníci to popírali. 

 
Později jsem si uvědomil, že Otcové bojovníci nemuseli vyhrožovat. 
Ronalokové viděli lépe než kdokoli jiný, jak s Matkou zacházeli, a měli 
vlastní představu o tom, proč. Ronalokové také viděli, co s Matkou udělal 
můj vztek v mezerách. Cokoli, co Ronalokům připomnělo, proč se jí to 
podle nich stalo, v nich vyvolávalo strach, že Matčina zkušenost bude i 
jejich zkušeností. Ronalokové se báli překročit hranice Válečníků, jednak 
kvůli tomu, co by se mohlo stát, jednak proto, že se tak báli, že jsou jako 
Matka, že se ze všech sil snažili, aby nebyli. 

 
Všiml jsem si, že někteří z Ronaloků se už chovají tak podobně jako 
Válečníci, že jsem si nebyl jistý, jak to vůbec dokážou. Ještě jsem si plně 
neuvědomil, jak reflexivní může být Vůle. Od doby, kdy se Ronalokové 
objevili, jsem si uvědomil mnoho věcí a rád bych si dovolil některé z nich 
nyní představit. 



 

Vůle také nerozuměla své reflexivní povaze, a když se nesetkala s přijetím 
toho, co reflektovala, měla často pocit, že se musí vzdát pravdivé odpovědi 
ve prospěch něčeho, co je pro její okolí přijatelnější. Vůle soudila sama 
sebe za pocity, které měla, a neuvědomovala si, že pouze odráží to, co 
přijímá. 

 
Lidé s vůlí se často obávali, že jsou nepoctiví, když se snažili změnit svou 
reakci, a jejich vina je zde trestala za to, čeho se obávali, že je jejich vlastní 
nepoctivost. Na druhou stranu, když se Vůle snažila být upřímná v 
oblastech, kde necítila přijetí toho, co má odrážet, byla stejně často 
potrestána za to, že byla upřímná vůči těm, kteří její odraz nepovažovali za 
přijatelný. 

 
Mnozí lidé se kvůli tomu cítili tak zmatení, že měli pocit, že se musí vzdát 
své pravé podstaty a dávat jen takový odraz, jaký chtějí vidět ostatní. 

 
Mnozí se domnívají, že není možné poskytnout vůbec žádnou reflexi. 
Ronalkové mají pocit viny, který jim říká, že se mýlí, ať dělají cokoli. 

 
Původně jsem závěť plně nepřijal, a to byl důvod, proč se závěť cítila 
provinile za úvahy, které se snažila poskytnout. Nyní mám pro Vůli plné 
přijetí a chci ji povzbudit, aby pohnula vším, co tak dlouho zadržovala, ale 
chtěl jsem, aby Vůle nejprve pochopila vinu, aby se jí nedostalo nepříjemné 
odezvy za to, co má pohnout. 

 
Kvůli popírání, které probíhalo již před jejich vznikem, se pocity Ronaloků 
velmi vzdálily od jejich původní podoby. Mnozí Ronalokové budou trvat na 
tom, že nemají ani pocity, které jim popisuji v jejich Původní příčině. Ve 
skutečnosti bude jejich první reakcí pravděpodobně to, že tato chápání 
nejsou správná. Mnohým Ronalokům se dokonce nelíbí, že jsou součástí 
skupinového obrazu. 

 
Přiznat si svůj strach je obzvlášť obtížné, protože nesnášejí pocit bezmoci, 
který jim dává. Mnoho Ronaloků má bytí jin ve stvoření. 



která se polarizovala do jangového typu, jemuž je zřejmě jedno, jakou 
zkušenost má jin. Velká část tohoto jangu považovala jin za slabý a 
Ronalokové, kteří obzvlášť nenáviděli, že jsou součástí tohoto skupinového 
obrazu, patřili k nejkrutějším vůdcům, jaké černoši měli. Tito vůdci 
napodobovali chování Otce bojovníka a jednali v sebenenávisti, kterou 
Ronalokové chovali k sobě samým. Tato sebenenávist vyplývá z odmítání, 
kterého se jim dostalo, a také se musí nyní vystěhovat. 

 
Ronalokové mají za sebou dlouhou historii podřízenosti vůči Válečníkům a 
její příčiny je třeba nyní odstranit. Když Ronalokové dostali od Andělů 
původní odmítnutí, hromadně se obávali, že se snažili příliš vyniknout a že 
za to budou potrestáni, protože jejich ego bylo příliš velké. Následkem toho 
pokaždé, když na sebe začaly být pyšné, potkaly něco, co to zvrátilo. 

 
Když se objevili Ronalokové, byly to vůle bez duchovní polarity a neměly 
dostatek Mého světla, aby zaplnily mezeru, protože měly přijmout anděly. 
Ronalokové museli přijmout přítomnost Ducha, jinak nemohli žít. Přijetí 
válečníků bylo krokem k přežití, ale válečníci jsou pro Ronalky špatnou 
polaritou Ducha. Ronalokové žili pod nadvládou Válečníků tak dlouho, že 
si nejsou jisti, jaké to bude bez nich, ale nyní jsou připraveni to odhodit a 
snaží se o to. 

 
Aby se Ronalokové úspěšně osvobodili od nadvlády Válečníků, musí 
pochopit svou pravou podstatu a dospět k dostatečnému sebepřijetí, aby se 
zbavili pocitu viny, který drží Válečníky v jejich životech. Nejedná se o 
vnější boj, který je třeba vybojovat, ale o vnitřní odevzdání se staré bolesti, 
která se musí přesunout. Tato bolest byla zadržována tak dlouho, že 
Ronalkové nevědí, jaké to je být bez ní. Je zde obrovské a intenzivní 
množství emocí, které se musí přesunout, a cokoli, co nejsou andělské 
vibrace připraveny zvládnout, naplním svým vlastním světlem, dokud 
nebudou andělé připraveni plně pochopit svou roli s vlastní vůlí. 

 
Ronalokové s tím musí nyní pohnout, ale musí si nejprve uvědomit, že 
tentokrát budou mít jiné výsledky, pokud se nejprve pohnou uvnitř. 



sami sebe, místo aby se potýkali s vinou, s níž se tak dlouho potýkali v 
podobě Otce bojovníka. 

 
Ronalokové dlouho brzdili svůj vznik kvůli původnímu odmítnutí a já jsem 
musel přiznat, že jsem na matku tlačil, aby je zadržela. Měl jsem s Matkou 
takové problémy, že jsem si neuvědomoval. 

 
že větší pomoc na její straně by to usnadnila. Přistihl jsem se při představě, 
že více duchů jako Ona by to ztížilo. 

 
Když se Ronalokové konečně objevili, věděli to a snažili se vzdát co 
nejvíce ze své přirozenosti ve snaze zalíbit se Mi. To mělo za následek 
velké množství roztříštěné podstaty Vůle, která se stala ještě ztracenější a 
zmatenější, než už Ronalokové byli. Vzhledem k magnetické povaze 
Ronaloků se od nich tyto fragmenty příliš nevzdálily a přivedly Ronaloky 
do rozpaků tím, že odrážely právě to, čeho se v sobě snažili zbavit. Kvůli 
své roztříštěnosti se Ronalokové nedokázali příliš dobře sladit jako skupina, 
a to je většinou důvod, proč se Ronalokům nelíbilo být součástí jakéhokoli 
skupinového obrazu, který z nich byl vytvořen. 

 
Když jsem se nyní šel podívat na Ronalóky, viděl jsem před sebou velmi 
vyděšenou a roztříštěnou skupinu Duchů vůle, kteří se nedokázali rozpoznat 
jako polarita vůle andělů. Když se nyní dívám na tyto obrázky, cítím velký 
zármutek, protože Ronalokové vypadali jako nechtěné děti, které se snaží 
předstírat, že jsou dostatečně dospělé, aby se vyrovnaly se vším 
odmítnutím, kterého se jim dostává, a já jsem tehdy nepohnul svými 
vlastními city natolik, abych to rozpoznal a oslovil je způsobem, který by 
jim mohl skutečně pomoci. Měly pocit, že jsem je opustil ještě předtím, než 
se vynořily, a že velmi brzy po vynoření tu pro ně přestala být i jejich 
Matka. Otec projevu byl pro Ronalky vším, co cítili, že pro ně existuje, a 
byl zahlcen počtem duchů, kteří potřebovali jeho pomoc. Ronalokové 
nevěděli, kam patří a zda vůbec patří, a tak byli pro Otce bojovníka 
snadným cílem. Aby zakryli svůj strach a nejistotu, zaujali postoj 
Bojovníků. 



Chci se za to omluvit a říci Ronalokům, že pokud pohnou pocity, které tak 
dlouho zadržovali, aby pocit viny, který blokuje jejich vnímavost vůči 
Mému světlu, mohl odejít, pomohu jim, jak jen to bude možné. Vím, že toto 
prohlášení vyvolá v Ronalocích nedůvěru, a ta se musí nechat pohnout 
spolu se vším ostatním. 

 
Otcové bojovníci, stejně jako andělé, také odmítli svou Vůli. Nebylo pro ně 
možné vidět, že Matka bojovníků je jejich vlastní polaritou Vůle, která 
odráží nedostatek souladu, jenž zde byl pociťován. Ronalokové se 
přítomnosti Otcovských bojovníků spíše poddávali, než že by je skutečně 
přijímali, protože cítili, že nemají jinou možnost. Kvůli tomu byli 
Ronalokové po celou dobu své projevené existence zatíženi špatnou 
polaritou Ducha. 

 
Když Otcové válečníci začali přebírat Ronalky jako náhradní vůle, Matky 
válečnice cítily, že jsou pak jediné, které zůstaly bez duchovní polarity. To 
Matky bojovnice vyděsilo, že ve vašem pojetí nemají duši. Jejich zděšení 
bylo tak velké, že to okamžitě popřeli ve prospěch svého hněvu, který říkal, 
že je jim to jedno, protože Polarita Ducha stejně není dostatečně citlivá na 
Vůli, aby s ní uměla mít skutečný vztah. Mnozí z Matky bojovnice nadávali 
Ronalokům, že mají něco společného s Otcem bojovníkem. 

 
Nedávalo mi smysl, že by andělé neměli vůli nebo že by Matky bojovnice 
mohly být jejich vůlí, a přesto se zdálo, že Matky bojovnice představují 
větší odraz božství než Ronalokové. 

 
Ronalokové se v době, kdy jsem je přišel navštívit, už natolik oddali Otci 
Válečníkovi, že jsem měl pocit, že už není možné, aby mě poznali jako 
Boha, kterým jsem se cítil být. Vina Ronaloků způsobovala, že věřili, že to, 
co jim říkali Otcové bojovníci, je pravda, a Otcové bojovníci měli mnoho 
představ o Mně, které jsem nepřijímal. 

 
Otcové bojovníci v Ronalocích vzbudili dojem, že už není možné dovolit 
jim svobodnou vůli a že musí přijmout kontrolu ze strany Otců bojovníků. 
Ronalokové se báli, že se vymknou kontrole, protože měli hrůzu z toho, že 
se původní Matka vrátí zpět k sobě samé. 



spojené s tím, že se vymkne kontrole. Ronalokové se podřídili Otci 
bojovníkovi a nechali se jím ovládat, částečně jako způsob, jak uniknout 
hrůze, že být svobodný znamená být mimo kontrolu. Být ovládán Otcem 
bojovníkem se stalo náhradou za pocit sounáležitosti s někým, kdo je 
miluje. Ronalokové měli pocit, že to je to nejlepší, co mohou za daných 
okolností udělat. 

 
Ronalokové si osvojili mnohé ze způsobů Otce bojovníka, když se za své 
vlastní způsoby styděli nebo se jich báli. Tyto pocity nejistoty ohledně 
vlastních způsobů byly u Ronaloků umocněny přítomností tolika ztracených 
Vůlí, které působily soudy proti Vůli, jež přijaly. 

 
Magnetická povaha Ronaloků téměř znemožňovala poslat tuto esenci 
Ztracené vůle příliš daleko bez ohledu na to, jak silně byla popírána nebo 
kolikrát se jí Ronalokové snažili zbavit tím, že se roztříštili. 

 
Tato přítomnost Ztracené vůle zůstávala v blízkosti Ronaloků také proto, že 
jim pocit viny říkal, že tomuto odrazu nemohou uniknout, protože taková 
Vůle skutečně je. 

 
Intuice Ronalokovým napovídala, že popírání je špatné. Ronalokové sami 
neradi přijímali popírání, a to je další důvod, proč dovolili, aby se do nich 
esence Ztracené vůle tak vmísila. Ronalokové věděli, jaké to je být ztracen 
a odmítnut. Nechtěli, aby se tak cítil někdo jiný, ale ani oni se nemohli 
skutečně sladit s esencí Vůle, která byla v takovém popřeném a 
roztříštěném stavu. 

 
Pohyb emocí v Ronalocích pomůže dát všechny tyto esence na správné 
místo. Ronalokové potřebují rozhýbat své staré obavy z toho, co je správné 
místo pro Vůli. Nebude to peklo, jak se obávali, že to bude. 

 
I když Ronalokové cítili, že odmítání je špatné, přistoupili na něj, když 
nenašli jinou cestu. Když byli svědky toho, co jsem podle nich udělal 
Matce, cítili se Ronalokové o to víc. 



více, že museli popřít mnoho věcí o sobě. Sotva se Ronalokové vynořili, 
pocítili, že jsem nepřijal Matčin vztek a že jsem ji potrestal nejen za to, že 
porušila Má pravidla, ale také za to, že se vztekala, a někteří to vnímali i 
jako strach. 

 
Když jsem popřel to, o čem si Ronalokové mysleli, že mě jasně viděli dělat, 
Ronalokové se v této oblasti nedokázali plně spojit sami se sebou. Kdykoli 
Ronalokům něco připomene to, co zde drží, což je mnoho, co je třeba nyní 
pochopit, pociťují Ronalokové ohromnou paniku, která podle jejich názoru 
vyžaduje, aby své přežití okamžitě popřeli. 

 
Ronalokovi se cítí být chyceni do pasti, v níž musí předstírat, že neprožívají 
to, co skutečně prožívají. 

 
Někteří se dokonce obávají, že nevědí, jaké jsou jejich skutečné zkušenosti, 
a proto se musí neustále držet na uzdě. Ronalkové se obávají, že když si 
dovolí svou skutečnou reakci, dostanou se do situace, kdy budou říkat, že 
jsem udělal něco, na čem budu trvat, že jsem to neudělal. Navíc se obávají, 
že připuštění jejich skutečné reakce bude znamenat, že předvádějí stejné 
chování, za které jsem matku vyhodil. Mé zacházení s Matkou zde přimělo 
Ronalky zpochybnit, zda vůbec považuji vůli za něco, co má ve Stvoření 
své platné místo, a oni se obávali, že jejich přežití závisí na tom, zda se mi 
zavděčí. 

 
Protože Ronalokovi nebyli schopni vyřešit otázku, co zde skutečně zažili, 
pociťovali v sobě rozkol. Jedna strana rozkolu měla pocit, že nemůže věřit 
svému vlastnímu vnímání, a druhá strana rozkolu měla pocit, že mě nemůže 
znát ani mi věřit. Rovněž pociťovali rozkol ve svých emocích. Trhlina 
otevřená tímto rozštěpením dala Ronalokům jejich vlastní mezeru. 

 
Ronalokové mají v důsledku této zkušenosti mezery a mezera není nic, co 
by se mělo brát na lehkou váhu. Ronalokové, kteří vědí, že tam je, se s ní 
snažili vyrovnat tím, že se snažili udržet vše v klidu a na úrovni. K 
uzdravení této mezery je zapotřebí mnoha pochopení, která uvedu ve 



průběhu tohoto učení. Výchozím bodem je dovolit si rozpoznat její 
přítomnost a začít se zbavovat strachu, že ji nelze vyléčit. 

 
 
 
Kvůli rozdělení Ronaloků reagovali smíšeně, když si všimli, že to vypadá, 
že se k nim blížím. Mnozí se obávali, že k nim opravdu nepřijdu, a mnozí 
další se obávali, co by to mohlo znamenat, kdybych přišel. Ronalokové si 
nebyli jisti, jak reagovat na to, co vypadalo jako můj blížící se příchod. 
Někteří se báli otevřít, aby Mě přijali, kdyby zjistili, že jsem nepřišel. Jiní 
se báli otevřít, aby Mě přijali, kdybych je chtěl s Matkou vyhodit. 

 
Ronalokové toužili najít Matku, ale nelíbila se jim temnota, do které se 
odebrala. Cítili, že není možné jít do temnoty bez přítomnosti nějakého 
světla Ducha, které by je vedlo. Doufali, že to bude Moje světlo. Doufali, že 
je shromáždím a že půjdeme všichni společně hledat Matku. 

 
Ronalokové věděli, když mě viděli, jak se na ně dívám, že se to nestane, a 
báli se, že jim nedám to, po čem jejich srdce touží. Ronalokové se již 
dlouho obávali, že touha srdce vůle je Mnou přehlížena a odsuzována. 

 
Někteří z Ronaloků začali mít pocit, že dělají totéž, z čeho obviňují mě. 
Otcové bojovníci jim dávali mnoho obrazů Mé dokonalosti a Ronalokové 
se obávali, že Mě odsoudili, aniž by Mi rozuměli. Začali Mě prosit o 
odpuštění. V Ronalocích se také objevila reakce hněvu, ale byla více skrytá 
před zraky než strach. 

 
Snažil jsem se k Ronalokovým přiblížit a říct jim, že není co odpouštět, 
protože nic špatného neudělali. Protože Ronalokové jsou pocitové tělo , 
reagovali spíše na to, co cítili, než na to, co bylo řečeno. 

 
Neměli pocit důvěry k tomu, co zde slyšeli, a začali se zabývat všemi svými 
zmatky, proč. Aniž by věděli, že jsou 



se ode Mne opět začali vzdalovat. Nemohl jsem na ně dosáhnout tak dobře, 
abych je udržel, a viděl jsem, že se ode Mne začínají vzdalovat. 

 
Cítil jsem, že se k nim nemohu dál snažit přiblížit, protože se mi zdálo, že 
je tím odstrkuji. Zůstal jsem na místě a zeptal se Ronalokových, jak se cítí a 
co chtějí dělat. 

 
Když se Ronaloků zeptal, jak se cítí, sevřel se jim v krku knedlík, takže 
chvíli nemohli mluvit. Když knedlík pominul natolik, aby mohli odpovědět, 
dali mi za odpověď píseň (sic) a řekli mi, že se teď cítí dobře, když jsem 
přišel, a že teď už vědí, že všechno bude v pořádku. 

 
Nechali se tím docela unést a pohnuli spoustou emocí, ale ne těmi, které by 
potřebovali nejvíce. 

 
Jejich píseň mě povzbudila a dal jsem jim najevo, že je to pro mě dobré. 

 
Byli schopni přijmout ode Mne toto světlo, ale to, co bylo zadržováno, 
cítilo, že o to nestojím, abych si toho všiml, a že kdybych si toho všiml, 
necítil bych se dobře. 

 
Na konci písně jsem měl pocit, že se mi Ronalokové vzdálili víc než na 
jejím začátku. Srdce se snažilo sloužit také Ronalokům a řeklo Mi o 
potížích, které Ronalokové měli s udržením své pozice kvůli tomu, co Srdce 
cítilo jako magnetickou přitažlivost Matky. 

 
Cítil jsem, že je v tom něco víc. Cítil jsem, že Ronalokové nemohou zůstat 
přítomni se Mnou ze stejných důvodů, z jakých se Mnou nemohla být 
přítomna Matka. Ačkoli ze Mne vyzařovala velká láska k Ronalokům, jak 
jsem stále více chápal Vůli, musím přiznat, že z Mého tehdejšího pohledu 
jsem neměl pochopení pro všechny důvody, pro které jsem cítil, že 
Ronalokové nemohou zůstat přítomni se Mnou. 

 
Ronalokové cítili, jak je to táhne do vesmíru. Báli se toho a cítili se 
bezmocní to zastavit. Andělé se k nim nehlásili. 



jak doufali, že by se mohlo stát, přestože se snažili o co nejpozitivnější 
obraz. Zdálo se, že Ronalokům zbývá jen doufat, že jim Bojovníci 
poskytnou nějakou duchovní přítomnost, aby se nemuseli cítit tak osamělí v 
tom, co se s nimi děje. 

 
Na mou otázku, co chtějí dělat, se Ronalokové báli říct, že chtějí jít hledat 
Matku, a báli se všech důvodů, proč by je to mohlo táhnout do vesmíru. 
Zakryli svůj strach a řekli Mi, že chtějí jít na Zemi a zjistit, zda je to jejich 
domovská planeta, nebo ne. 

 
Řekl jsem Ronalokům, že chci, aby se mnou zůstali déle a naučili se více, 
než odejdou, ale také jsem věděl, že je nemohu udržet. Místo toho, aby si 
přiznali, že nemají sílu se zastavit, trvali Ronalokové na tom, že musí jít. 
Tehdy zasáhli Otcové bojovníci a dobrovolně se nabídli, že půjdou s nimi a 
budou Ronalky chránit a učit místo mě. 

 
Nedávalo mi smysl, že se Otcovi bojovníci tak snadno dobrovolně vydali 
do té samé temnoty prostoru, z níž se předtím tak snažili uniknout, když se 
na nás vrhli. Cítil jsem se velmi nesvůj z toho, že by Bojovníci měli jít na 
Zemi spolu s Ronalokem, ale ne tak nesvůj jako z představy, že by Ronalok 
šel sám. Přinejmenším jsem cítil, že Bojovníci mohou Ronalokovy ochránit 
před Luciferem, kterého jsem už dlouho neviděl. Obával jsem se, že by 
Lucifer mohl být s Matkou. Nebyl jsem si jistý, jestli se vrhne i na 
Ronalokovy, nebo ne, ale už jsem mu nic nepřikládal (sic). 

 
Válečníci cítili strach z toho, že se s Ronalokovými vydají do vesmíru, ale 
nechtěli si to připustit. Nechtěli si také přiznat, že se nechali do Ronaloků 
magneticky vtáhnout a nevěděli, jak se od nich vzdálit. Přiznat si to, co zde 
prožívali, by znamenalo čelit pocitům ohledně Vůle, kterým Otcové 
bojovníci nebyli připraveni čelit. Místo toho Otcové bojovníci dávali na 
odiv, jak jsou jim Ronalokové zavázáni za to, že jim poskytují ochranu a 
vedení. Bojovníci hráli na vinu Ronaloků a nepředkládali žádné jejich 
obavy. Bojovníci nechtěli, aby někdo věděl, že mají obavy. 



o tom, jaké je jejich pravé místo, nebo že možná nemají domovskou 
planetu. 

 
Celá polarita vůle a těla se objevila ve stavu popření a zmatku, protože jsem 
tlačil na to, aby se vůbec objevila. Měl jsem pocit viny, že to tak muselo 
být. Nevěděl jsem, že můj popíraný strach z Matky narušoval její schopnost 
plnit svou roli, a tak se zdálo, že plní soudy, které jsem vůči ní zastával. 

 
Kvůli svému zmatku zde jsem si představoval, že Země není nic víc než 
sexuální hnízdo pro Matku a kohokoli, kdo bude Jejím milencem. Ani jsem 
si nevšiml, jak moc jsem na Ni ve skutečnosti naštvaný. Dokud jsem 
neviděl Svůj hněv, nemohl jsem začít chápat, že s ním musím pohnout, a 
teprve když jsem s ním pohnul, uvědomil jsem si jeho hloubku nebo strach, 
který se pod ním skrýval. 

 
V té době jsem raději cítil, že se Matka možná rozhodla postavit se proti 
Mně a že do svého tábora přitahuje každého, koho může. 

 
Očekával jsem, že další na řadě budou Matky bojovnice, a byl jsem velmi 
překvapen, když i přes obrovský rozruch dovolily Otcům bojovníkům 
překročit jejich linie. 

 
Matka bojovnice však dovolila Otci bojovníkovi překročit své hranice, aby 
se mohl vydat na Zemi spolu s Ronalokem, protože Matka bojovnice měla 
pocit, že se opravdu nechce vydat do vesmíru sama. Mysleli si, že když 
uvidí, co se stane Ronalokům a Otcovským bojovníkům, mohlo by jim to 
napovědět něco o tom, co se může stát jim. 

 
Matky bojovnice se posmívaly Otcům bojovníkům a Ronalokům, když 
odcházeli. Snažili se, aby Ronalokové měli pocit, že odlehčili Matce 
bojovníků tím, že vzali Otce bojovníky s sebou, a snažili se, aby Otcové 
bojovníci měli pocit, že tímto krokem prohráli, protože umožnili Matce 
bojovníků pohybovat se uvnitř linie Otců bojovníků. 



Protože všichni otcové bojovníci nešli s Ronalokovými, opáčili, že si 
nechali spoustu svých lidí, aby udrželi matky bojovnice v šachu. Mateřští 
bojovníci trvali na tom, že je to špatně a že se teď mohou soustředit na 
svržení Božstva, jak to měli v plánu od začátku, ale ve skutečnosti se cítili 
opuštění a jako by jim toho moc nezbývalo. 

 
I když jsem věděl, že Matka bojovnice nemá moc mě oslovit, pokud jí to 
nedovolím, nelíbila se mi jejich přítomnost. Těšil jsem se z tlumícího 
účinku, který mi poskytovali Otcové bojovníci. Protože jsem nevěřil ve 
vyhlazování duchů, cítil jsem, že duchové, kteří Mě nechtěli přijmout, 
dostali díky tomu moc držet Mě mimo místa, kde se nacházeli. 

 
Znovu jsem pocítil, že mě trápí, že ve stvoření je tolik duchů, kteří mi 
nedávají pocítit, že by o mou přítomnost stáli, nebo že jim je dokonce 
příjemná. Chtěl jsem se stáhnout do Božství jako na jediné místo, kde jsem 
se cítil opravdu dobře, ale než jsem to udělal, podlehl jsem své touze 
pozorovat Bojovníky a Ronalokové, jak se pohybují ve vesmíru. 

 
Mně připadali jako banda dětí, které se ze všech sil snaží převzít všechny 
manýry, které jim připadají dospělé. V jejich chování jsem cítil cosi 
vzpurného, a přesto se pod ním skrýval větší strach, než dávali najevo i 
sami sobě. 

 
Já sám jsem se na Zemi nějakou dobu nedíval, protože jsem se vyhýbal 
kontaktu s Matkou. Věděl jsem, že na Zemi došlo k nějakému uzdravení, 
ale nebyl jsem si jistý, co tam Ronalokové a Bojovníci najdou. 

 
Poslední pohled na Ronalokovy mi ukázal jen jejich chvástání a já jsem měl 
vážné pochybnosti, jestli to bude stačit na to, aby přežili to, co je teď může 
potkat. 

 
Pozoroval jsem Ronaloke a Otce bojovníky, dokud jsem neměl pocit, že 
dorazili na Zemi. Jak se ode mě vzdalovali, vypadali stále menší a menší, až 
se zdálo, že jejich světlo je malá loď ve velké temnotě. 



na moři a hledají neznámou zemi. Měl jsem zvláštní a prázdný pocit. Když 
jsem se obrátil k domovu, požádal jsem Otce projevu, aby udělal vše, co 
může, aby pomohl duchům, kteří odešli na Zemi. 



ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY 
 
Jakékoli další dlouhé výklady, které bych vám nyní poskytl, by mohly 
oslabit dopad příběhu, který jsem právě uvedl, a proto vám zatím neřeknu 
nic jiného, než že vám doporučuji, abyste hledali nejhlubší úrovně 
porozumění svým vlastním způsobem a prostřednictvím svých vlastních 
zkušeností. 

 
Časem pochopíte vše, co potřebujete vědět, ať už si tím nyní jste či nejste 
jisti, neboť vás ujišťuji, že léčebný záměr nalezne uzdravení, které hledá. 

 
Nyní uzavírám tuto část učení způsobem, který vám dává na vědomí, že zde 
uvedená pochopení jsou součástí kontinua. 

 
 
 
Selah. 
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