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ÚVOD 
 
 
Musím říci, že mě nejvíce těší pohyb, který nyní vidím, i když vím, že to 
většina lidí považuje za makabrózní prohlášení, protože nechápou, co tím 
myslím. Mám nyní v úmyslu uzdravit Zemi, ale Země se neuzdraví bez 
otřesů spojených s přesunem viny z jejího magnetického energetického 
pole. 

 
Vina už není na svém místě na Zemi, a přesto i pouhé uznání této 
skutečnosti vyvolává pocity viny u všech, kteří dosud nepochopili, proč 
mají vinu, co je to vina nebo co je třeba udělat, aby se vina vrátila zpět. Je 
to pohyb ve vaší hrůze, kterou cítíte; ve vaší hrůze, že musíte vině vytvořit 
místo, jinak nemilujete. Některé věci, které byly na Zemi dlouho, dokonce 
od samého počátku, musí nyní odejít. Vina v této oblasti mimo jiné říká, že 
zaujmout tento postoj je neláskyplné, a proto si ti, kteří tento postoj 
zaujímají, zaslouží odejít. 

 
Zkuste o tom přemýšlet takto: Jsem velká koule Světla. Mé Světlo proudí 
všemi směry a vlévá se do každého prostoru, který je otevřený, aby ho 
přijal. 

 
V Mém Světle je mnoho míst, která nejsou otevřená pro přijetí Mého 
Světla. Kdyby tato místa byla volná, vystoupila by na okraj Mého Světla 
jako mnoho bublinek, které stoupají ve vodě, dokud nevyskočí do 
atmosféry. Vině by nevadilo, kdyby se ode Mne vzdalovala, dokud by se 
nemohla pokojně vznášet tam, kde už není žádný tlak Mého Světla, který 
by ji posouval zpět. 

 
Vina se takto nemohla volně pohybovat zpět, protože se zapletla do 
magnetického energetického pole. Vina nezískala vědomí, protože o to 
neusiluje. Na počátku nebylo známo, co je vina. Zkušenost pocitu viny byla 
nutná k tomu, abychom poznali, že to není láska. Nyní, když Matka ví, že 
nemůže žít v přítomnosti viny, se pohybuje, aby odhalila vinu takovou, jaká 
skutečně je, protože vinu je třeba jasně vidět, aby se mohla posunout zpět, 
aniž by s sebou poslala ztracenou Vůli, která nechce jít s vinou. Jak se vina 
stěhuje zpět, 



Mé světlo se bude moci rozšířit do míst, kam se dosud nedostalo. Tento 
proces zahrnuje značné otřesy, ale je nezbytný, protože Láska a vina 
nemohou existovat na stejném místě z důvodů vibračních rozdílů. 

 
Vůle měla přesvědčení, že bezpodmínečné přijetí v lásce znamená udělat 
místo pro všechno. Vůle zažila bolest ze snahy vibrovat v přítomnosti viny, 
která se nepohybuje v reakci na vibrace vůle. 

 
Vina ve vůli způsobila, že vůle cítila, že si nemůže dovolit pohybovat se 
tak, jak by potřebovala. Protože vina stála v cestě, nebyla Vůle schopna 
přijmout Mě, abych pochopil, že není možné být milující vůči vině. 

 
Když vůle nebyla schopna najít v sobě přijetí viny, cítila se nedostatečná, 
nemilující a nemilovaná. Jediné, co Vůle věděla, že má dělat, aby se 
pokusila být milující, bylo tlačit na sebe, aby přestala vibrovat a dala 
prostor vině. 

 
Když to Will udělal, viny si nikdy nevšiml. Jen vyplnila prostor, který jí 
vůle poskytla, a vůle se nadále cítila pod tlakem, aby ještě více ustoupila. 
Většina Vůle ustoupila až do čakry přežití a tam se udržela. Vůle se cítila 
tak zahlcena pocitem viny, že i když si uvědomila, že zemře, Vůle si 
myslela, že tuto oběť vyžaduju. Vztek se z Matky roztříštil až sem a vyvolal 
zdání mužské polarizace. 

 
Nepochopení přivedlo Vůli do smrti, blízkosti smrti a téměř nevratných 
bolestí, zatímco jsem bojoval s vlastními pocity nedostatečnosti kvůli 
neschopnosti dosáhnout Vůli. Použitím slova smrt zde nemám na mysli 
vyzdvižení živé podstaty z částí Já, které ztratily schopnost vibrovat; mám 
na mysli prožitek těch částí Já, které ztratily schopnost vibrovat jakýmkoli 
způsobem, který by jim umožnil žít. 

 
Nyní jsem přišel předávat tato učení, protože jsem konečně pochopil, jak 
dosáhnout těch částí Vůle, které jsem předtím nebyl schopen oslovit. 



 

Navázání kontaktu se závětí zde bylo nejdůležitějším prvním krokem, který 
vzhledem k přítomnosti viny nebyl snadný. Pohyb, který nyní vidíte na 
Zemi, je pohybem nezbytným k tomu, aby se tyto mrtvé a téměř mrtvé části 
Vůle vymanily z viny, která je tam přivedla. 

 
Situace je pro vůli velmi nebezpečná, protože je tak oslabená, že se nemůže 
pohybovat příliš rychle, a ze stejného důvodu si nemůže dovolit pohybovat 
se příliš pomalu. To, co se nyní musí ve Vůli pohnout, jsou ty nejzoufalejší 
emoce, kterým se na Zemi nikdy předtím nedostalo přijetí. Jsou to pocity 
Pekla, kterým se na Zemi dostalo přijetí jen v těch nejodmítavějších 
realitách. Mnohokrát bude Vůle v procesu přesouvání těchto emocí cítit, že 
je příliš vyčerpaná, než aby mohla pokračovat, a přesto pohyb dalších 
emocí často dodá Vůli další sílu, jakkoli se to může zdát zvláštní. 

 
Chci vás nyní seznámit s některými pocity, které jste dosud nepoznali, bez 
ohledu na to, jaké máte dojmy o nebi nebo Božství. Tyto pocity jsou pocity 
radosti, které nemusí nic popírat, aby byly radostné, pocity radosti, které 
nemají žádné podružné pocity, že jsou jen přestávkou v probíhající válce, a 
radost, která se nemusí zdržovat kvůli tomu, co může přinést zítřek. Abyste 
mohli mít tyto pocity, musíte se osvobodit od všeho popírání. Čím více jste 
omezili projevy některých emocí, tím více je ovlivněna i schopnost prožívat 
a vyjadřovat všechny ostatní emoce. 

 
Chci znovu zdůraznit, že popírání není něco, co byste identifikovali, jako 
by to byly jedy ve vašem systému, které lze odstranit nebo neutralizovat 
pomocí vhodných protilátek. Popírání nelze vyřešit manipulací s vaší vůlí, 
dokud nebudete mít falešnou vůli, která vám umožní předstírat, že se vás 
nebezpečí kolem vás netýká, a s popíráním nelze zacházet jako s cizí 
přítomností, kterou je třeba odstranit. 

 
Popírání je všude tam, kde si nejste plně vědomi. Pokud popíráte, máte 
vinu, protože nedovolujete své skutečné vibraci. Nemáte-li vinu, nejste již 
svázáni fyzickou rovinou. Můžete ji opustit 



aniž byste předtím zemřeli a zanechali své tělo. Místo toho můžete zvýšit 
vibrace svého fyzického těla na rychlost světla. 

 
Kromě toho, že máte popírání, kdy si nejste plně vědomi, máte i popírání, 
kterého si zatím nejste vůbec vědomi. To, jak oddělené od Světla popření 
bylo, je to, co dělá rozdíl v tom, jak se jeví, když se poprvé začnou 
pohybovat. Mírná popření jsou takové věci, jako jsou drobné lži, které 
říkáte svým přátelům a rodině ve jménu toho, abyste nezranili jejich city. 
Mají šedivý nádech viny, který se nyní učíte rozpoznávat, ale tato popření 
nejsou ta, která ztracená vůle potřebuje k tomu, aby se nyní pohnula. 

 
 
 
Nejhlubší a nejtemnější popření jsou mezery hněvu a mezery hrůzy, 
kterými je třeba se v této knize zabývat. Budete potřebovat návod, jak tento 
mezerovitý hněv a hrůzu vyléčit, protože to ještě nikdy nikdo nedokázal, ať 
už vám o tom kdokoli říká cokoli. Nejhlubší vědění Matky říká, že kdyby to 
někdy předtím bylo vyléčeno, věci by nebyly takové, jaké jsou nyní. 
Identifikovat tuto mezeru a naučit se, jak se vyhnout jejímu spuštění, je to 
nejlepší, co s ní zatím kdo udělal. Dokonce i ti, kteří dovolili mezeře 
bojovat, jí nedovolili skončit. 

 
Snažit se zbavit popírání tím, že je rozvibrujete, znamená ztratit se ještě víc, 
než už jste ztraceni, a ztratit zbytky sil, které vám zbývají k zacelení 
propasti. 

 
Trvat na tom, že teď, když jste si jich všimli, už nemáte žádné popírání, 
znamená dělat stejnou chybu jako já na začátku. Záměr uzdravit se musí 
pochopit učení, které vám nyní předávám, pokud se nechcete zdánlivě, 
nevysvětlitelně ocitnout zavaleni vinou, o které jste nevěděli, že ji máte, ale 
která se přesto musí nyní přesunout zpět. Pokud to ve vás vyvolává emoce, 
je to nezbytná součást vašeho procesu. Pokud nic necítíte, máte větší důvod 
obávat se, že se nemůžete uzdravit, než když cítíte větší vztek nebo hrůzu, 
než jste si kdy mysleli, že je možné cítit. Než abyste to přecházeli, raději 
knihu odložte a pohněte jakoukoli emocí, ať už je jakkoli nepatrná. 



Nečtěte za ním. 
 
S touto mezerou si není radno zahrávat. Většina lidí, kteří kázali o kázni a 
kontrole emocí, tak činila díky tomu, že si uvědomovali, že v emocionálním 
těle jsou mezery, a uvědomovali si, že jakýkoli volný projev emocí dříve či 
později k mezeře vede. Protože se proti vůli dlouho držel odsudek, který 
zde bránil uzdravení, dlouho se myslelo, že vůle má prostě mezery a nedá 
se s tím nic dělat. Vůle se toho o sobě obává. 

 
Pokud máte pocit, že nebude těžké tuto mezeru zacelit, nezískáváte z těchto 
knih pochopení, které potřebujete, a musíte se od této mezery, kterou vidíte, 
vrátit, a ne k ní směřovat. Pokud se zde při léčení spletete, nebudete mít 
další příležitost to zkusit znovu, protože budete mrtví, a tím nemyslím 
mrtví, dokud se nereinkarnujete, myslím mrtví. 

 
Důvodem, proč to říkám tak tvrdě, je to, že to, zda na Zemi dojde k 
jadernému holocaustu, závisí doslova na tom, jak se s touto mezerou naloží. 
Řekl bych vám, že nepohnout mezerou je lepší než špatný pohyb, až na to, 
že nedostatek pohybu zde již nepřipadá v úvahu, pokud je život to, o co 
usilujete. 

 
Výchozím bodem je pocit přítomnosti mezery a pohybující se hrůza z 
mezery. Vaše hrůza se může nejprve projevit jako popření toho, co říkám, 
nebo jako vztek, ale musíte s ní pohybovat, dokud nepocítíte, že je to 
skutečně hrůza, a pak se musíte do hrůzy přesunout. Jakmile pocítíte 
nedostatek lásky a soucitu, který mezera chová k sobě a ke všemu 
ostatnímu, nebude těžké pocítit emoce, které potřebujete k tomu, abyste se 
pohnuli. 

 
Pokud nechápete, co zde říkám a proč to říkám, nechápete, jak se podstata 
projevuje v projevu. Nejsem zde nelaskavý. Na Zemi musí nyní přijít více 
Světla a vibracím v mezeře musí být umožněno stoupat, dokud nepřekročí 
mezeru a nebudou moci přijmout Mé Světlo a poznat, čím je. Pokud budete 
s touto mezerou manipulovat pomocí vizualizace toho, jak se má 
pohybovat, nebo jinými prostředky, je velmi pravděpodobné, že se 
uzdravení nedožijete. 



 

Tato mezera existuje od počátku stvoření a chcete-li ji zacelit, musíte se 
vrátit do místa a času jejího vzniku. Není pro vás otevřena jiná cesta než 
umožnit pohyb emocím, které jste tak dlouho zadržovali, že navázání 
kontaktu s nimi bude představovat většinu práce. Pokud to neuděláte, vina 
bude mít moc zavést vás do smrti, o níž jste si tak dlouho ve svém zmatku 
mysleli, že vás vede k věčnému životu. Smrt, kterou zde budete mít, je 
ztráta jakéhokoli vědomí, které by vám umožnilo poznat, zda jste mrtví, 
nebo živí. 

 
Všichni máte v sobě místa, která už cítí, že to chtějí, protože věří, že nemají 
sílu mít život podle svých vlastních podmínek. Někteří z vás tvrdí, že chtějí 
toto nevědomí, ale všichni máte nyní skutečnou volbu a já dávám přednost 
tomu, abyste ji učinili co nejvědoměji. Pokud máte pocit, že život nechcete, 
musíte vědět, zda toto tvrzení činíte proto, abyste se vyhnuli tomu, co je 
spojeno se skutečným uzdravením sebe sama, nebo zda to skutečně chcete. 
Pokud učiníte volbu odejít do nevědomí, nebude vám dovoleno vzít s sebou 
žádnou esenci, která není v souladu s touto volbou, ale je vámi zadržována 
od pohybu, který potřebuje, aby unikla tomuto osudu. Jinými slovy, na 
cestě ke své smrti budete čelit všemu, čemu musíte čelit, abyste umožnili 
pohyb jakékoli esenci, která se potřebuje pohnout, aby od vás unikla. Pokud 
bude muset Matka tuto esenci vůle rozvibrovat za vás, už ji nebudete mít, 
protože Matka si vezme zpět každou esenci vůle, kterou máte a která není v 
souladu s vaší volbou, a bez ní zjistíte, že toto nevědomí, do kterého se 
dostáváte, nemůžete zvrátit, i kdybyste se později rozhodli, že toto 
nevědomí nakonec opravdu nechcete. 

 
 
Matka se k vám už zoufale snaží dostat. Pokud Ji popíráte nad rámec Její 
schopnosti a ochoty snášet utrpení, které vaše popírání dává vaší Vůli, 
nebude to již vaše Vůle. Matka ji přijme a zanechá vás mimo Mne jako 
ztracené Světlo; a ztracené Světlo je to, čím se na základě svých vlastních 
rozhodnutí definujete být. Nyní budu s Matkou bezpodmínečně a 
nedostatek vnímavosti vůči Matce již nemůže být dovoleno žít v Mém 
Světle. 



Většina z vás, kteří se snažíte být dobří, si nemyslí, že máte vinu. Myslíte 
si, že se pouze snažíte být milující, a chcete se zde stavět nad Má slova. 
Chci vám říci: Jste tak zatíženi pocitem viny, že jste ztratili vědomí, s nímž 
byste si ho mohli všimnout. 

 
Vina není mocnější než Mé Světlo, ale právě teď má na Zemi mocenské 
postavení, protože Mé Světlo není přítomno tam, kde je vina. Aby se Mé 
Světlo mohlo stát více přítomným, musí se vina posunout zpět. Aby se vina 
posunula zpět, musíte vidět, co je zač. Pak musíte pochopit pocity, které 
máte kolem otázky, co je láska a co není láska. Abyste to mohli udělat, je 
třeba umožnit magnetickému energetickému poli volný pohyb. Mezera je 
prázdný prostor nebo prázdnota mezi mými přijatými, vědomými pocity a 
mými popíranými nebo vypouštěnými pocity. 

 
Tyto mezery jsou otvory pro energii Popření (dříve nazývanou "Asurové"), 
která způsobuje spoušť, tj. zlo, které mé vědomé já nikdy nezamýšlelo. 
Velmi důležité pochopení, které je třeba nyní získat, je, že mezerovitá Vůle 
se bojí emocionálního pohybu natolik, že se brání uzdravení, i když 
vědomým záměrem je uzdravit právě teď. Vůle intuitivně ví, že mezerovitý 
vztek a hrůza se musí uzdravit, jinak ke skutečnému uzdravení vůbec 
nedojde; přesto se však Vůle bojí k těmto oblastem přiblížit. Vůle je 
schopna intuitivně vnímat přítomnost těchto mezerovitých emocí, i když 
toto poznání nedokáže bez pomoci přenést do vědomé mysli nebo tuto 
skutečnost formulovat. Vůle žije ve strachu, že mezera zabije to, co z ní 
zbylo, stejně jako už zabila zbytek Vůle. Velká část Vůle se tedy obává, že 
pohyb nepřinese uzdravení , pouze další bolest. 

 
Přítomnost propasti je tak mocně zastrašující, že se jí odvažují čelit jen ti, 
kteří svou Vůli silně popřeli, a propast je zabíjí stejně jistě, jako kdyby se 
od ní nikdy nesnažili osvobodit. Dokud tu mezera je, vládne zastrašováním, 
takže otevřené vyjádření její přítomnosti je často zbytečné. V přítomnosti 
mezery neexistuje nic takového jako svobodná vůle. 

 
Často je jediným znamením, že vůle vnímá mezeru, jemné vychýlení 
směru, kterým se ubírají myšlenky nebo emoce. Síla sevření mezery je tak 
silně zastrašující, že jakýkoli nepatrný pohyb ve směru mezery je tak silně 
zastrašující. 



Vůle obvykle zastaví mezeru způsobem, o němž doufá, že unikne 
pozornosti, protože se domnívá, že její přežití je založeno na vyhnutí se 
mezeře. Vůle věří, že pokud 

 
Dokonce si všiml, že si mezery všiml, mezera se dostane. Je to proto, že 
jsem si tak dlouho nechtěl připustit, že tuto mezeru mám, ani jsem 
nedovolil, aby si jí někdo všiml způsobem, který by naznačoval, že je s ní 
nějaký problém. 

 
Vina je v této mezeře, ale je ještě horší než vina, protože je to nenávist, 
kterou vina vytvořila zadržováním emocí, až se natolik stlačila a oddělila od 
reality, kde se oddělila, že v ní nezbylo téměř žádné světlo a nežije v 
přítomnosti. Mnozí si myslí, že když budou tyto emoce ještě chvíli 
zadržovat, to, co je v mezeře, odumře a už nebudou žádné problémy. 

 
Tyto rozpolcené emoce zemřou, pokud budou déle zadržovány, a jsou tak 
zoufalé z vlastního přežití, že jsou připraveny zabít cokoli, co jen vypadá 
jako hrozba pro jejich přežití. Nejenže není láskyplné zabíjet tímto 
způsobem mezery v emocích, ale mezera si již vyžádala tak velkou část 
Vůle, že má nyní moc vzít s sebou vše ostatní, pokud odejde. 

 
Temnota v této mezeře je to, co bylo nazváno zlem, a proto nezmenšujte 
význam Mých slov tím, že si budete myslet, že tuto mezeru vyléčíte 
několika uvolňovacími sezeními. Tuto mezeru lze uzdravit, ale pouze 
tehdy, pokud skutečně pohnete emocemi, které potřebujete posunout na 
cestě k setkání s mezerou v sobě. Zkušenost s rozpohybováním emocí a 
pocit uzdravení, které přináší, vám dodá pochopení, sebedůvěru a osobní 
sílu potřebnou k tomu, abyste mezeru uzdravili, místo abyste se při setkání 
s ní vzdali. 

 
Rozdíl, o kterém zde mluvím, se někdy dotýká mužů a žen v oblasti 
domácího násilí. Když má osamělý člověk mezeru, často jde a ublíží nebo 
zabije toho, kdo představuje hrozbu pro jeho přežití. Ztracená vůle zde na 
sebe bere mnoho podob, tolik podob, že si budete myslet, že jim nemůžete 
rozumět, ale v zásadě jde o to, že různé části já si navzájem ubližují a vraždí 
se 



podle toho, kdo koho z čeho obviňuje. Všechny tyto obrazy jsou odrazem 
příslušných vzorců posuzování. 

 
Do mezery je možné vstoupit, aniž bychom ji pochopili, ale není možné ji 
tímto způsobem zacelit. Rovněž není možné mít všechna pochopení předem 
před zkušeností setkání s těmito mezerami. Bohužel vám zde nemohu 
poskytnout plán, protože není možné vám říci, jak se právě vaše vlastní 
mezera pohne, aniž by to mělo retardující vliv na vaši schopnost umožnit jí 
pohyb. 

 
Nejdůležitější je stát se co nejreálnějším vůči sobě i ostatním tím, že každý 
den dáte najevo co nejvíce svých skutečných pocitů. Pak, až se dostanete do 
mezery, budete vědět, že jste tam a že jste co nejlépe připraveni. Pokud 
máte ve své blízkosti dalšího člověka, který se také podílí na tomto procesu 
uzdravování, může vám to být velmi nápomocné. Taková osoba může být 
schopna vidět vaši mezeru dříve než vy. Možná ani zde nebudete moci 
důvěřovat jiné osobě; budete se muset řídit vlastní intuicí. 

 
Pokud na vás osoba ve vaší blízkosti vrhá obviňující hněv nebo se v reakci 
na vás nepohybuje v emocích, případně na vás tlačí, abyste se pohybovali v 
emocích, které vám nepřísluší, můžete vědět, že jste velmi blízko propasti 
buď ve vás, v druhé osobě, nebo v obou. Je velmi možné, že se do mezery 
dostanete, pokud zde dovolíte své pravdivé reakce, a musíte se rozhodnout, 
zda je správný čas to dovolit, nebo ne. Pokud ne, co nejrychleji se ze situace 
odstraňte a vyjádřete to, co můžete dovolit, na místě, které je pro vás 
bezpečné. 

 
Přestože to můžete vědět předem, není možné si s mezerou předem 
promluvit. Také nemusí být možné rozpoznat vlastní mezeru, dokud se do 
ní nepřesunete, a když se do ní přesunete, nemusíte si být vědomi toho, co 
jste udělali, ani když to pomine. Proto vás musím varovat, abyste se 
nepokoušeli spustit mezeru druhého, dokud se zbytek vaší Vůle co nejvíce 
nepohne. Vím také, že mnozí z vás se chystají spustit mezeru, aniž by si 
vědomě uvědomovali, že to udělají. Pokud si nemůžete pomoci, není to 
špatně. 



Mezera si není vědoma toho, že by se měla zacelit. Mezera si není vědoma 
ničeho, ani když se pohybuje, kromě dávných otisků, které dostala před 
dávnými časy. 

 
Nicméně, když se pohybuje, je to jediný okamžik, kdy musíte dostat 
vědomí do mezery. Zpočátku si můžete uvědomit pouze to, že jste v 
mezeře, ale to stačí k tomu, abyste navázali spojení mezi sebou a mezerou. 

 
Postupně, jak budete mezeru posouvat, budete do ní moci vnášet více 
vědomí. Když se k mezeře dostanete, musíte postupovat tak pomalu, jak je 
třeba, ale co nejrychleji. Mezera si bude uvědomovat své vlastní uzdravení, 
jak se bude dít. 

 
Po každém pohybu v mezeře budete mít pocity viny za emocionální 
projevy, které se tam objevily. Po pohybu v mezeře se budete muset 
pohybovat také ve strachu z nelásky k mezeře, protože tento strach po celou 
dobu udržoval vinu na místě. 

 
V mezeře máte násilí a můžete ho tam minimalizovat nebo usměrnit tím, že 
strachu poskytnete co nejvíce přímých projevů. Podle mého názoru je lepší 
přejít k přímému vyjádření strachu než se zde vyhýbat. Mezera vás bude 
děsit, a pokud strach překonáte, mezera bude mít šanci vás dostat. Budete se 
však muset naučit přejít do přímého vyjádření zde; mezera zná pouze 
jednání z emocí a je jí vtisknuto překonání strachu a přijetí opatření proti 
hrozbě. 

 
Nejdůležitější je, abyste na mezeru reagovali skutečně, bez ohledu na to, jak 
riskantní se to může zdát, a ne falešně. Láska se do mezery nepohne hned, 
protože mezera je příliš vzdálená od lásky jako takové. Mezera není 
připravena dávat ani přijímat lásku a ani vy nemůžete hned milovat mezeru, 
protože mezeru nelze milovat takovou, jaká je. 

 
Pokud je vaší první reakcí na mezeru nenávist, není to špatně, ale snažte se 
při vyjadřování této nenávisti spíše ustoupit od osoby, která mezeru 
projevuje, než na ni útočit. Pokud na mezeru zaútočíte a bude vám ublíženo, 
je to 



je nutné, abyste za svůj podíl na něm převzali odpovědnost. Bude pro vás 
těžké přimět osobu s mezerou, aby převzala odpovědnost za to, co se stalo, 
protože bude trvat na tom, že je to všechno vaše vina, protože jste v ní 
vyvolali pocit ohrožení nebo provokace. To je to, co se do mezery otiskne. 
Budete se muset přenést přes nenávist a obviňování, abyste viděli, jakou 
roli jste zde sehráli, a stejně tak i osoba s mezerou. Agresivita vůči mezeře 
je zčásti vyjádřením vašeho vlastního vzteku mezery, zčásti sebeobranou, 
zčásti intenzitou naléhání, aby mezera rozšířila své vědomí nad rámec toho, 
co už má, ale zčásti je to vaše vlastní mezera z příslušného strachu. 

 
Když agrese směrem k mezeře naznačuje pohyb mezerovitého hněvu, 
abyste se vyhnuli mezerovité hrůze, kterou také chováte, pohybujete se v 
souladu s dávnými otisky, které se hrůze vyhnuly. Nejde o snahu jít do 
hrůzy, kterou necítíte. Jde o to, abyste v sobě otevřeli prostor, v němž si 
můžete všimnout a připustit hrůzu, která byla popřena. 

 
Uvolněný hněv, na který chcete zaútočit, se také musí přesunout do své 
hrůzy, ale není možné se do této hrůzy přesunout, dokud se nepřesune 
dostatek hněvu, který to umožní. Lidé, kteří se přesunuli do mezery, aniž by 
ji byli schopni pochopit, se dostali do zajetí hněvu a obviňování, 
sebenenávisti a viny, ať už obviňují sebe, nebo druhého. Svůj vlastní odraz 
vyhýbání se teroru nenašli, protože ve svém pohybu nezašli dostatečně 
daleko. Toto uvědomění musí být nalezeno ve vůli, která zde byla popřena, 
nejen ve vědomí, které s touto popřenou vůlí hovoří. Pochopení tohoto 
odrazu přinese potřebné uzdravení. 

 
Není možné přenést soucit do propasti, která chce vnutit druhému teror jako 
prostředek, jak se vyhnout teroru samotnému, dokud jste tuto propast 
nezažili natolik, abyste ve své vůli pochopili, proč k ní na počátku došlo. 

 
Zadržovat emoce není správné a tlak, který to způsobilo, způsobil mezery, 
které je nyní třeba zacelit. Působení mezery je reakcí na tlak, který na nás 
byl vyvíjen natolik, že se zdá být ohroženo přežití. Ať už je přežití skutečně 
ohroženo, nebo ne, mezera si toho nedovolí všimnout. Mezera v sobě drží 
starý, popíraný pocit hrůzy. 



o kompresi, kterou jsem cítila už při prvním stvoření. Ani tehdy jsem 
nevěděl, co je to Můj pocit hrůzy, a reagoval jsem tím, že jsem na Matku 
zatlačil, aniž bych věděl, že to udělám. Myslel jsem si, že se Mě snaží zabít, 
ale nebyl zde žádný vědomý myšlenkový proces, s jehož pomocí bych mohl 
analyzovat, zda je to pravda, nebo ne. Tlačil jsem na Ni příliš silně, ale to 
jsem také nevěděl; byla to reakce na to, že jsem byl tak dlouho zadržován, 
protože jsem nevěděl, jak se mám pohybovat. Když se přesunete do své 
mezery, musíte si uvědomit, že tak dlouhé zadržování ji způsobilo, a 
okamžitou rovnováhu nenajdete jen proto, že jste si to uvědomili. To, co 
tento zdánlivě jednoduchý původní čin způsobil, je vše, co ztracená vůle 
musí nyní léčit. Je to v podstatě celá Původní příčina, která existuje, ale 
ovlivnila všechno, takže všechno teď potřebuje uzdravit. 

 
Držet se zpátky není správné, ale teď, když se to stalo a otevřelo to prostor 
nebo mezeru pro vinu, kterou to způsobilo, také nemůžete jednoduše 
vypustit své prázdné emoce. Povolení pohybu, který se vymyká vaší 
kontrole, protože byl mimo vědomí, pro které jste tak dlouho měli normální 
přijetí, nepřináší uzdravující výsledek, protože zde není přítomen záměr 
uzdravit. Není přítomen ani záměr vyvíjet se. 

 
Ačkoli nedoporučuji zadržovat nebo kontrolovat emoce, které byly 
popřeny, ale mají v sobě vědomí, když se k vám vracejí, říkám, že musíte 
získat určitou míru kontroly nad výrazem, který těmto emocím dovolíte, 
aby přijaly. Budou chtít zabíjet nebo vážně mrzačit a nebudou se chtít 
nechat odradit. 

 
Nicméně budete muset postupovat kousek po kousku a dostat tam dostatek 
vědomí, abyste mohli kontrolovat formu vyjádření těchto emocí. Jakmile 
získají vědomí, kontrola již nebude nutná. 

 
Původní zdržování bylo způsobeno nedostatkem zkušeností. Mé Světlo 
ještě nebylo polarizováno na Ducha a Vůli, ba dokonce nebylo vůbec příliš 
diferencováno. 



Jediné, s čím jsem se tehdy vědomě spojil, byl pocit nesnesitelného tlaku na 
Mne, který se musel posunout zpět . Nevěděl jsem, že Mé Světlo způsobuje 
pocit stlačení kvůli expanzi, která v něm probíhá z probuzení do vědomí. 

 
Matka nevěděla, že se musí posunout zpět a dát k tomu prostor Mému 
Světlu. Ani jsme nevěděli, že se pocit a myšlenka musí vzájemně propojit. 
V tomto případě to neudělaly, a proto v této mezeře není žádné vědomí. 
Díky pohybu ve vůli si Matka bude muset dovolit všimnout si, že měla 
pocit nesnesitelného útlaku z toho, jak na ni Mé Světlo tlačilo. 

 
Každý z nás měl pocit, že ten druhý musí ustoupit, ale to se nespojovalo s 
Naší myšlenkou; prostě jsme se tlačili. Ve skutečnosti jsme oba ve stejnou 
chvíli zatlačili na toho druhého, ale protože Matka dostala větší újmu, 
domnívala se, že to znamená, že jsem na ni zaútočil s větší silou a s 
úmyslem jí ublížit. 

 
Jsou to prastaré vtisky, které se nedostaly do vědomého myšlení, a přesto 
řídí celý Náš život. Pohyb zde umožní vědomí, které přinese potřebná 
pochopení. 

 
Původně jsem toto jednání nazýval "pudem sebezáchovy", protože jsem ho 
neurčoval myšlenkami, ale konal jsem tak, jak jsem považoval za nutné k 
přežití. 

 
Tento "pud sebezáchovy" byl odsouzen jako nízká a nízká přirozenost 
člověka a není povolen. Místo toho se pohybuje ve stavu popření a 
vystupuje na povrch pouze tehdy, když je člověk tak zoufalý, že je buď 
ochoten se vzdát kontroly, nebo ztratí schopnost si kontrolu udržet. To 
neumožnilo nalézt rovnováhu a zvýšilo popíraný stav, v němž tento 
"instinkt" přebývá. 

 
Tento "instinkt", který funguje v takovém stavu popření, často nemá ani 
možnost člověka zachránit, protože byl vypuštěn příliš pozdě na to, aby měl 
čas získat potřebné vědomí ve svém vnímání. Dopouští se tedy staré chyby, 
když jedná tak, jako by jeho přežití bylo založeno na odstranění toho, co se 
mu 



vnímá jako hrozbu. To je vše, co bylo přítomno v myšlenkách, v pocitech, 
které jsme tehdy měli. Od té doby do této mezery nic nového nevstoupilo. 

 
Vaše vědomí v mezeře se z tohoto místa probudí. Chcete-li se s ním spojit, 
musíte jít na místo, kde skutečně je. Až se tam dostanete, budete mít pocit, 
že mezera je zcela mimo kontrolu, a možná tomu tak je, proto jí nemůžete 
dovolit, aby se volně projevovala, dokud ji lépe nepoznáte a dokud u ní 
nebude přítomno více vašeho vědomí. Mezera má před sebou dlouhou 
cestu, než dožene zbytek vás, ale může se tam dostat, pokud jí pomůžete. 
Musíte jí umožnit pohybovat co nejvíce emocemi, aniž byste jí dovolili 
pohybovat se způsobem, který způsobuje velké škody. 

 
Možná budete chtít zaútočit na osobu, která vás spouští, a možná nebudete 
chtít být odraženi, což je důvod, proč zde musíte kontrolovat projevy 
natolik, aby se vztek a hrůza pohybovaly jiným způsobem než starým 
vzorcem, který cítí, že musíte zabíjet, abyste žili. 

 
Nebudete-li na sebe tlačit, abyste vstoupili do mezery dříve, než budete 
připraveni, a budete-li se řídit kroky, které zde uvádím, prožijete mezeru a 
uvidíte, že je uzdravena. Pokud se necítíte být připraveni svou mezeru 
zacelit, nenechte se do ní tlačit. Pokud se cítíte připraveni, udělejte nejprve 
vše ostatní, co můžete, abyste, až se tam dostanete, měli dostatek osobní 
síly to zvládnout. Pokud se cítíte připraveni přejít do mezery, téměř musíte 
někomu nebo něčemu dovolit, aby na vás vyvinul tlak, který potřebujete k 
překročení mezery na druhou stranu, kde leží skryté emoce. Můžete se 
vědomě rozhodnout, že jim dovolíte, aby vás spustily, ale okamžik, ve 
kterém vás spustí, nemusí být okamžikem vědomého uvědomění, že se to 
děje, nebo budete mít přítomno více vědomí, než má tato mezera, a vy to 
přehlédnete. Přesto se k tomu dostanete, pokud se o to budete snažit. Čím 
více budete připraveni, tím více uvidíte, že se vám mezera odráží ve vnější 
realitě. 

 
Matka se již pohybuje, aby uzavřela svou mezeru s Mým Světlem, a chcete-
li Její pomoc, musíte jít s Ní. Skutečnost je taková, že jen někteří z vás 
budou nyní schopni touto mezerou projít. Ti, kteří cítí, že nyní nemohou 
touto mezerou projít, by neměli být tlačeni k tomu, aby to zkusili dříve, než 
budou připraveni. Nenechte na sebe tlačit ze strachu. 



úplné uzdravení není možné, pokud nyní neprojdete mezerou. Uděláte lepší 
pokrok, když dáte najevo strach, že úplné uzdravení není možné, než když 
tento strach překonáte a vrhnete se do zkušenosti, na kterou nejste 
připraveni. 

 
Je téměř nemožné dosáhnout úplného uzdravení a je třeba umožnit pohyb 
kolem představ, které tuto nemožnost udržují. Bez ohledu na to, co vám kdo 
říká na úrovni porozumění, není to důvod (sic), abyste přehlíželi sami sebe 
nebo pocity, které potřebujete k pohybu. To, čím zde musíte pohnout, jsou 
vaše skutečné pocity. Může pro vás být stejně prospěšné pohnout svým 
strachem z mezery jako jít do mezery samotné. 

 
Je třeba si uvědomit, že tento problém je s Námi od samého počátku, od 
samého počátku byl nenáviděn a od samého počátku se nepohnul. Pocit, že 
tedy není možné skutečně změnit to, jak to je, je tím, co dává podnět k 
pocitům zmaru, kterým se většina lidí snaží ve svém životě vyhnout. 

 
Jakýkoli pohyb, který můžete udělat ve své vůli, vám pomůže připravit se 
na další krok. Uzdravení mezery na kterémkoli místě 

 
 
Pomůže zacelit mezeru na všech ostatních místech. Nyní mám u vás Své 
Světlo a každý pohyb, který učiníte, abyste se otevřeli a přijali Mě, Mě tam 
již najde, protože musím být tak rychlý, abych mezeru uzavřel. 

 
V následujícím příběhu se o přítomnosti mezery nebudu zmiňovat příliš 
často, ani o jejím vlivu na to, co se děje, kromě toho, že vám řeknu, kde a 
jak k těmto mezerám došlo, ale pokud si začnete všímat, že mezera má vliv 
na všechno, nebudete se mýlit. Stejné je to i s vinou. Nemohu poukázat na 
každý případ přítomnosti viny, jinak by nezbyl žádný příběh, jen dlouhá 
nudná lekce o tom, jakou roli hrála vina, mezera a všechno ostatní, co hrálo 
roli v zasahování do volného toku esence směrem k uvědomění, že to byla 
Láska, která se snažila pochopit sama sebe. I kdybych vám dal dlouhou 
nudnou lekci, nebyli byste schopni ji pochopit. 



Pokud se vám zdá, že to, co říkám, je pro vás příliš. Časem pochopíte, že to 
není špatné pochopení, které vám nyní dávám. 



ODRAZ ZTRACENÉ VŮLE MUSÍ DÁT 
 
To, že jste si přečetli knihu Odraz ztracené vůle, neznamená, že jí rozumíte. 
K pochopení knihy Odraz Ztracená vůle má dáti máte ještě dlouhou cestu, 
ale čím více se na ni budete dívat, tím více uvidíte, a pokud se poddáte 
potřebnému emocionálnímu pohnutí, naučíte se jí rozumět. Není možné, 
abyste tento materiál mentálně pochopili, pokud se nedovolíte potřebnému 
emocionálnímu hnutí. Je to nemožné. Musíte projít emocionálním tělem, 
abyste pochopili, co je vám zde sdělováno. 

 
Pokud si myslíte, že tyto knihy nic neznamenají, můžete si být jisti, že vaše 
emocionální tělo je silně popřeno. Pokud máte k těmto knihám okamžitý 
vztah a máte pocit, že jim rozumíte, chci vám to také říci: Nechápete je tak 
hluboce, jak byste potřebovali. Většina toho, co bylo v Původní příčině 
dosud podáno, směřovala k tomu, abyste si znovu uvědomili své vzorce 
úsudku. Tyto vzorce posuzování jsou staré vzorce posuzování; tak staré, že 
jsou vaší Původní příčinou. To, co považujete za svá nejcennější 
přesvědčení, nejsou pochopení; jsou to soudy vynesené před pochopením 
vaší zkušenosti. 

 
Čím více jste se rozhlíželi kolem sebe a mysleli si, že vaše vzorce úsudků 
nebo pokusy o pochopení věcí dávají smysl, tím více jste žili v realitě 
vytvořené vašimi úsudky, až ve vás zůstalo tak málo vibrací, jako byste byli 
v bezvědomí a téměř úplně neschopní si vzpomenout na něco jiného, než 
jak to je teď. Většina z vás si nedokáže jasně vzpomenout ani na včerejšek 
nebo minulý měsíc, natož na počátky svého bytí. 

 
Důvodem je nedostatečná emocionální přítomnost. Když se nad tím 
zamyslíte, uvědomíte si, že věci, které si pamatujete nejživěji, jsou proto, že 
jste měli silný emocionální důvod si je pamatovat, a ze stejného důvodu 
věci, které jste nejvíc potlačili, jste také měli silné emoce, o nichž jste se 
domnívali, že vyžadují potlačení jako prostředek přežití. 

 
Více lidí teď ztrácí vědomí z nudy než z čehokoli jiného. V honbě za 
neexistujícím vzrušením mnoho lidí. 



se obracejí k některým z nejzvrácenějších oblastí ztracené vůle, protože 
mají matnou vzpomínku, že se tam stalo něco, co je přinejmenším 
vyburcovalo. 

 
Bezvůle je nyní na Zemi tak pokročilá, že se stále více podobáte křížencům 
robotů a ekonomických otroků, kteří už nemají vlastní rozum. 

 
Mnozí z vás se musí děsit myšlenkou, že brzy zemřou nebo se alespoň 
strašlivě zraní, abyste ještě něco cítili. Ti z vás, kteří na to dokonce příliš 
vegetují, sedí před televizními přijímači a sledují, jak se to děje lidem v 
pořadech. Chcete, abych vám já nebo někdo jiný řekl, co máte dělat, ať už 
si to připouštíte, nebo ne. 

 
Pocit viny je většinou příčinou nedostatku pohybu, který by mohl dodat 
životu vzrušení. Pokaždé, když se na Zemi rozjelo něco, co vypadalo jako 
evoluce, povstala proti tomu vina a zastavila to. 

 
Každý z vás má své oblíbené příklady, ale já bych se teď rád zmínil o tom, 
jak se to, co vypadalo jako výdobytky v letech, v letech obrací a jak 
omluvně se teď mnozí z "s" tváří. 

 
Chtěl bych také zdůraznit, že vina byla také zodpovědná za zastavení 
dynamiky, která vypadala jako regrese. Tato vina byla jak nepřítelem, tak 
hrdinou, podle toho, které hnutí potlačovala. Je to proto, že vina nemá jiné 
vědomí než to, které jí dáte. Sama o sobě je to prostě nedostatek pohybu a v 
tom se vina nezmění, ale pokud se dáte do pohybu, už nebudete mít vinu. 
Problém je v tom, jak se hýbat, když všechno "tam venku" vypadá tak 
omezeně a restriktivně, zvláště když si mezera vzteku vynucuje nedostatek 
pohybu, který vina vyžaduje od každé podstaty, která se jí dotkne. Proto se 
musíte naučit chápat a řešit příčinu a nebojovat už s následkem. 

 
Pocit viny je tak všudypřítomný, že budete mít pocit, že je nemožné se ho 
zbavit, i když se vám podaří zjistit, co to vlastně je. Problém, který máte s 
pocitem viny, je způsoben tím, že se od samého počátku mísí s Mým 
Světlem. 



začátku, nebylo rozpoznáno, čím je. Od počátku byla vina nazývána láskou 
nebo se alespoň myslelo, že má láskyplný záměr. 

 
Do mého učení se po celou dobu mísí vina, a to i v tomto případě. Je to 
nevyhnutelné, protože poznání viny přichází s vývojem lásky, která chápe 
sama sebe. Musíte přejít k uznání viny tak, jak to zvládnete. Kdybych vám 
právě teď dával lekci života bez pocitu viny, nemysleli byste si, že mluví 
Moje Světlo. Kdybych vám vyprávěl příběh a přestal poukazovat na 
všechny viny, nezbyl by žádný příběh, jen zmatek, který se snaží zbavit 
viny bez rámce, v němž by bylo možné pochopit, co je vina. 

 
To se již děje a ztracená závěť je příkladem "vylití dítěte s vaničkou". 

 
Nemáte možnost pocítit, co je to bezpodmínečná láska, dokud neodstraníte 
emoce, které jste drželi mimo lásku, a nemáte představu o tom, jaké by to 
bylo být bez viny. Jediní lidé, které vidíte a kteří budí zdání, že jsou bez 
viny, vinu popírají a ukazují vám odraz toho, jak si myslíte, že by to 
vypadalo, kdybyste byli bez viny. Čím více jste si mysleli, že vina je láska a 
že být jiný by bylo neláskyplné, tím bezohledněji a sobecky tito lidé 
vypadají a také jsou. 

 
Pokud si nemyslíte, že vina je vážný problém, nebo si myslíte, že nemusíte 
dbát mých varování, abyste ji nepřecházeli, dovolte mi, abych vám řekl 
toto: Hitler byl jedním z Mých odrazů viny. Hitler odrážel vše, čeho jsem se 
obával, že budu, pokud nebudu zadržovat Svůj hněv. Když jsem si musel 
uvědomit, že Hitler jsem Já ve stavu popření a jak málo jsem mohl udělat, 
abych ho zastavil, byl jsem zděšen. 

 
Hitlera jsem v sobě viděl od samého začátku, a přesto jsem nic nedokázal 
změnit. Vidět ho je jedna věc, skutečně dosáhnout ztracené vůle je věc 
druhá. Jak z toho vidíte, schopnost odzbrojit tato popření se ke Mně dostala 
teprve nedávno, ačkoli pochopení tu bylo už dlouho. Jít cestou viny, nebo 
dokonce cestou viny smíšené s láskou, jasně ukazuje, že vina není láska a 
nerodí život. Cesta viny tedy není správná, ale to neznamená, že by vina 
byla správná. 



také špatně. Vina sama o sobě není ani správná, ani špatná. Vina je vlastně 
ničím v tom smyslu, že cokoli o ní bude řečeno, bude v některých situacích 
správné a v jiných nesprávné. Když se lidé snažili přejít vinu, aniž by 
pochopili, co ve skutečnosti dělali, vina je později dohnala v podobě zvratů, 
které jsme viděli v historii. Mnohé z těchto zvratů byly viděny, ale nebyly 
důkladně pochopeny, čím ve skutečnosti byly a stále jsou. Tuto 
problematiku budu dále rozvíjet, jak budeme postupovat. 

 
Hitler byl pro mě mamutím odrazem viny, který způsobil zvraty v životech 
mnoha lidí, kteří nedokázali pochopit, jaká vina je do jejich životů vtáhla. 
Pochopte, Hitler nebyl Mým světlem, byl Mým světlem ve stavu popření. 
Hitler byl odrazem viny, ale nebyl tou vinou. To, co jsem zde popíral, 
protože jsem cítil vinu za to, že to mám, vyšlo jako odraz toho, čeho jsem 
se obával a co jsem o něm soudil, že je. Díky tomu se nedozvíte, co to 
skutečně bylo, ale to, co Hitler odrážel, je dobrým výchozím bodem, 
protože to je realita, která se kolem Hitlera prožívala. 

 
Nenáviděl jsem se tak, že jsem se v Hitlerovi zapíral, že Hitler byl projevem 
nenávisti. Hitler byl také zmocněn mnoha lidmi, kteří nenáviděli svůj hněv 
stejně jako já svůj. Od tohoto hněvu jsem se tak vážně oddělil, že jsem ho 
dlouho nepoznával jako sebe sama. Viděl jsem jen tu část Sebe, která byla 
zděšena tím, co Hitler dělal, a v této části Sebe jsem nevěděl, jak jsem 
stvořil Hitlera a jemu podobné. Dlouho jsem tvrdil, že jsem to neudělal, 
protože jsem měl ve svém stvoření ďábla, který to udělal. 

 
Ztratil jsem kontrolu nad Hitlerem ve své hrůze vzteku. Popřený vztek se 
projevil v Hitlerovi a popřený teror se projevil v jeho obětech. Tyto emoce 
se snažily vystoupit během vynořování Duhových duchů a byly zatlačeny 
do stavu popření tou částí Já, která se bránila věci potlačit. Už jsme v sobě 
měli Otce bojovníky, kteří působili jako policie a armáda a drželi na uzdě 
to, co jsme v sobě považovali za tak nepřijatelné, že jsme nechtěli připustit 
žádnou díru, kterou by se to mohlo vplížit ven. Samozřejmě, že se to stejně 
stalo. 

 
Duhoví duchové se zde s námi zapojili a my všichni stále vedeme boj v 
červené barvě na Středním východě. Není dobrým znamením, že i 



to, co se nyní děje na Blízkém východě, je tak špatně chápáno a přijímáno, 
protože popírání, které s tím souvisí, není vnímáno tak, jak je. Otevřenost 
zde nebyla povolena a do této chvíle je pocit viny obrovský, který říká, že 
otevřenost nemůže být povolena kolem pocitů, které jsou zde zahrnuty, a 
přesto sem musí vstoupit otevřenost, jinak ztracená Vůle v čakře přežití 
nebude žít dost dlouho na to, aby Nám pomohla žít. 

 
To, co se neprojevilo v masivním provedení Hitlerovy královské vlády 
(sic), byla jeho hrůza a zuřivost v jeho obětech. Ty byly ještě vážněji 
popírány než to, co se projevovalo kolem Hitlera již ve stavu popření. Tato 
hlubší popření se nyní pohybují a nenávist, kterou je nakonec třeba vnímat 
jako sebenenávist, je nesmírná. Nenávist, která se stále drží ve stavu 
popírání, je tak obrovská, že veškerá nenávist pociťovaná v době Hitlera 
stačila jen na to, aby trochu zmírnila tlak na zbytek toho, co se drží ve stavu 
popírání. 

 
O boji v Červeném a jeho dalekosáhlých důsledcích vám musím říct víc, až 
budeme pokračovat. Nenáviděl jsem Matku a Otce manifestace za to, že se 
vymkli kontrole napříč Nebesy a projevovali se helter-skelter v něčem, co 
mi připadalo jako šílenství orgasmického šílenství, které nechtělo přestat. 
Podle mého názoru zničili jakoukoli šanci na rovnováhu ve Stvoření nebo 
na to, aby se přítomnost Srdce projevila v Duhových duchách. 

 
Nenáviděl jsem Duhové duchy za to, že si dovolili se zde objevit, když 
věděli, že nemají potřebnou rovnováhu. Připadalo mi to jako chaos a cítil 
jsem se v něm uvězněný, protože jsem cítil, že nemám jinou možnost než 
vrhnout své Světlo za Matkou a Otcem manifestace, když jsem zjistil, že je 
nemohu zastavit. Cítil jsem, že mě předběhli a manifestovali polovinu 
Duhových duchů ještě předtím, než jsem je dostihl. Zdálo se mi, že mě 
nechtějí nechat dohnat, protože se jim nelíbí postoj, který jsem chtěl 
zaujmout, a nechtěli slyšet, co na to říkám. 

 
Když jsem je dostihl v Červené, byl jsem tak rozzuřený, že jsem chtěl 
všechny zúčastněné zabít, a ještě víc mě rozzuřila jejich nevstřícnost vůči 
mně. Buď se otevřeně vzpírali, nebo se chovali, jako by Mě nechtěli, 
nemohli nebo nechtěli přijmout. Nepřenesl jsem sem Svůj hněv, nebo jsem 
se 



je mohl všechny zabít. Místo toho jsem to potlačila a zatlačila do stavu 
popření a snažila se k Ním přistupovat zdvořile, protože jsem si myslela, že 
tak budu mít větší šanci se k Nim dostat. Nyní jsem si dovolil pohnout Svým 
hněvem a vidím, že jsem je tehdy mohl zabít, takže nebylo špatné, že jsem 
to popíral, dokud jsem neměl větší pochopení, v němž jsem to mohl nechat 
vyjít, ale než jsem toto pochopení získal, cesta destrukce, kterou se toto 
popírání vydalo, nás téměř stála Stvoření a pocit touhy Duchů v něm žít. 

 
Nenáviděl jsem svůj hněv natolik, že jsem dovolil, aby se Moje nejistota 
projevila pouze v chování, v němž jsem všechny žádal, aby Mě zde přijali. 
Vzhledem ke vzteku, který mi tytéž obavy a nejistoty vracely, jsem se také 
přestal ovládat a udeřil jsem do 

 
Otec manifestace několikrát. Nicméně jsem manifestoval pouze to, co jsem 
přijal v souvislosti s danými problémy. Všude jinde se mě zmocnilo 
odmítání. 

 
Chtěl jsem Otce manifestace tak důkladně zmlátit a Matku taky, aby to 
možná nepřežili. Nevěděl jsem, koho nenávidím víc, jestli Otce Projevení 
za to, že se pustil do téhle sexuální akce s Matkou, nebo Matku za to, že 
jeho touhu vytáhla do největší erekce, jakou jsem kdy viděl. Třásl se, jako 
by ho to ovládlo, křečovitě sebou škubal a kapal. Olizovala ho a chovala se, 
jako by pila z fontány. 

 
Byla jsem zděšená a zároveň vzrušená jako nikdy předtím. Nenáviděla jsem 
tu hrůzu, ale ne tolik, jako jsem se bála vzrušení a toho, co to znamená. 
Bylo to tak bestiální a chlípné, tělesné a žíznivé. Bylo to jako neukojitelná 
touha mít orgasmy tak intenzivní, že vám je ani teď nedokážu popsat, jen 
abyste se probudili a zjistili, že Them už je v tom znovu. 

 
Nyní vám mohu říci, že Matka a Otec manifestace se pohybovali jako 
zběsilí, takže jsem si nebyl jistý, zda se hádají, nebo milují. Nedokázal jsem 
říct, zda Matka chce mít sex za těchto podmínek, nebo zda ji Otec projevu k 
tomu nutí tím, že ji přemáhá. Křičela o pomoc 



z Mého Světla, ale nemohl jsem se tam dostat natolik, abych jí pomohl, a 
pokaždé, když jsem se o to pokusil, Otec projevu mě zatlačil zpět. 

 
Zdálo se, že Matku dusí a drží ji v poloze, která jí nedovoluje se hýbat. 
Zdálo se, že s Ním bojuje ze všech sil, což v porovnání s Jeho silou nebylo 
mnoho, a přesto se pohybuje způsobem, který způsobuje, že se Jeho erekce 
neustále zvětšuje. 

 
"Nemohu mu dovolit, aby jí ublížil," pomyslel jsem si, ale přesto jsem se 
ani nepohnul, abych ji zachránil. Chrčely a vrčely a vydávaly zvuky, které 
nedokážu popsat. Každou chvíli Jejich běsnění přešlo do ztráty kontroly v 
křečovitém škubání, které se ještě nějakou dobu neuklidnilo a po němž 
zůstaly pokryté vlhkostí, o níž jsem si nebyla jistá, zda se mi líbí. 

 
Matka a Otec projevu nad sebou ztratili kontrolu v nejbestiálnějším a 
nejtělesnějším chtíči, jakého jsem kdy byl svědkem, a nebyl jsem si jistý, 
zda to byla láska, protože jsem už věděl, že máme problémy s rovnováhou, 
která by umožnila projevit přítomnost Srdce. Celou situaci jsem nenáviděl a 
tvrdě jsem ji odsoudil jako nízký, tělesný chtíč na té nejzvrácenější úrovni. 
Nedostatek přijetí, který jsem pro ni měl, jí dodával pro Mne nechutnou 
kvalitu, s níž se těžko hnu i nyní, a přesto chci, aby intenzita těchto pocitů 
nyní přišla v rámci lásky. 

 
Už jsem měl tyhle obrázky schované v mysli a teď byly venku. Nechtěl 
jsem si je nárokovat. Chtěl jsem je svést na někoho jiného. Matka a Otec 
projevu mi připadali jako dokonalá příčina toho, že se tyto věci projevily. 
Nejen Jejich chování, ale i Oni sami mi teď připadali bestiální a já je 
nenáviděl tak, jak to říká jejich pád z Ducha. 

 
Čím víc jsem se s nimi snažila komunikovat červeně, tím žádostivěji se na 
sebe dívali, jako by čím víc jsem jim říkala, že si takové chování nemohou 
dovolit, tím víc to chtěli dělat. Cítila jsem se vztekle bezmocná, protože 
jsem viděla, jak se na sebe dívají, jako by v tom chtěli pokračovat a já je 
nemohla nijak zastavit. Chtěl jsem 



zuřivě je mlátil a porcoval na malé kousky, ale nedovolil jsem si sem jít. 
 
Měla jsem pocit, že si záměrně dovolují vzdorovat plánu, který jsme se 
srdcem tak pečlivě vypracovali. Neposlouchali ho od začátku, nikdy ho 
neposlouchali a neposlouchali ho ani teď. 

 
Otevřeně se Mi vzpírali, stejně jako všichni ostatní, kteří je následovali. 

 
Zatímco jsem nenáviděl Duhové duchy za to, že si dovolili projevit se zde, 
když věděli, že nemají rovnováhu potřebnou pro svůj vlastní vznik. Ještě 
víc jsem je nenáviděl za to, že předstírali, že nevědí, že se vynořili, a za to, 
že toto předstírání předváděli tím, že se odmítali rozvinout do manifestace, 
jako by jim to umožňovalo vyhnout se odpovědnosti za to, co udělali. 
Nenáviděl jsem je za to, že se odmítali rozvinout a přijmout zde Mé Světlo, 
protože nechtěli slyšet, co jim mám říci o jejich vynoření. Můj hněv si 
myslel, že je zastrašuje, aby zůstali shluknutí, ale bez ohledu na to, jakou 
cestu (dráhu?) jsem zvolil, odmítali Mě přijmout. Posílal jsem k nim Srdce 
v mnoha zoufalých pokusech přimět je, aby se otevřeli a přijali Světlo, které 
potřebovali mít a které nebylo přítomno při jejich vynoření, a oni se nikdy 
neotevřeli, aby Ho také přijali. 

 
Zlobil jsem se na ně, že takto předstírají, že se ve skutečnosti nevynořili, a 
že zůstávají shluknuti v této přetvářce a dělají, jako by si Mne, ani ničeho 
nebo někoho jiného v projevu nevšimli. Ohlušovali Mě pokaždé, když jsem 
se je tu snažil oslovit, a já jsem se pokaždé rozzuřil víc a víc, vždycky to 
popřeli ve prospěch "láskyplnějšího" přístupu. 

 
Pravda byla taková, že se vynořili, a museli se s tím vyrovnat, nebo se 
nechat vrátit zpět. Ani jeden z těchto kroků z jejich strany nebyl učiněn, 
protože neměli vůli, s níž by se mohli pohnout. Připadalo mi, že bude na 
nás, abychom s nimi pohnuli, a to se mi nelíbilo. Už tak jsem měl tuhle 
situaci s anděly a to Mě rozčilovalo. 



dostatečně. S jedinou Matkou v polaritě vůle jsem nechápal, jak by mohla 
udržet dostatečně volný prostor. 

 
Myslel jsem na to, že se budu držet zpátky a nechám Stvoření, aby se 
vyvíjelo pomalým tempem, abychom mohli na každém kroku získat 
rovnováhu, kterou potřebujeme. Matka mi neustále říkala, že se cítí pod 
tlakem, aby šla rychleji, než se cítí být schopna. Myslel jsem, že jsme se 
dohodli, že máme problémy a nehodláme vytvářet další, dokud nevyřešíme 
ty, které už máme. Matka si vždycky stěžovala na nedostatek rovnováhy 
jako na příčinu těchto problémů. Hodně mluvila o tom, jak je pro Ni 
rovnováha důležitá, aby mohla pokračovat ve víře, že je vše v pořádku. 

 
Ha! Nějakou rovnováhu mi ta moje chlípná vůle teď ukázala! Bylo mi 
jasné, že je připravena zahodit rovnováhu, jakmile se Otec Projevu pohne 
na kterékoli její erotické části, což se k vzteku zdálo být na všech jejích 
částech. Ať se jí dotkl kdekoli a jakkoli, pohybovala se v sexuálně 
provokativní reakci. 

 
Čím víc jsem jí říkal, že je nutné se držet zpátky, tím víc se přibližovala k 
Otci projevu nehorázně sexuálním způsobem, a to přímo přede mnou, jako 
by ji bavilo pobuřovat a rozčilovat mě, aby zjistila, kam až může zajít. Měl 
jsem pocit, že i kdybych v tu chvíli vytáhl bič a zbil Ji, líbilo by se Jí to. 

 
Klenula se k Otci projevu a přitahovala ho k sobě. Ovíjela se kolem něj a 
pohybovala se po Jeho těle jako had. Dokonce se teď tvářila jako had, 
přitahovala Otce Projevení k sobě a žádala Ho, aby do ní vstoupil, a chovala 
se, jako by do něj chtěla vstoupit. Snažila se kolem mě omotat, a když jsem 
se stáhl, na okamžik jsem si myslel, že mě udeří, ale ona jen zasyčela. 
Chvěla se a třásla a chovala se, jako by hledala teplo, ale mně připadalo, že 
hledá další orgasmy. Teď jsem Ji soudil ještě přísněji a přál jsem si, abych 
měl moc nedovolit Jí se pohnout, pokud Ji nebudu mít pod kontrolou. 



V tu chvíli mi dovolila nadechnout se ohně a já věděl, že už s ní nemůžu nic 
dělat. Kam se poděl Její strach, kterým mě teď neustále trápila? Teď už to 
nebyla Matka, která se bála, že se Mi znelíbí! Místo aby se bála Mého 
nesouhlasu, jako by se z něj netěšila. Byl to otevřený vzdor a já jsem Ji za 
to nenáviděl. Chtěl jsem Ji potrestat všemi možnými způsoby. Nenáviděl 
jsem Otce Projevu za to, že se podílel na tom, že Ji udržoval vzrušenou, ale 
nějak víc jsem ji nenáviděl za to, že Ho takto sváděla. 

 
Chtělo se mi na všechny zúčastněné křičet: "Nikdo neposlouchá můj plán. 
Pokud neposloucháte Můj plán a neděláte to po Mém způsobu, neuděláte to 
vůbec!" A tak jsem se rozhodl, že to udělám. 

 
Tyto výkřiky jsem zatlačila do stavu popření s pocitem, že s tím nemohu 
nic účinného udělat. Manifestovaní duchové si zjevně šli svou vlastní 
cestou bez ohledu na to, co jsem s tím dělal, a stejně tak zřejmě i Matka a 
Otec manifestace. Cítil jsem se bezmocný, abych je zastavil, a tak místo 
toho, abych křičel, co jsem zpočátku křičet chtěl, jsem jim řekl, že ponesou 
následky, pokud neudělají vše podle mého plánu. 

 
V Červeném jsme se pekelně pohádali, ale zatlačili jsme to do stavu 
popření, které se vyvalilo do temnoty vesmíru, trhali jsme se a drápali jeden 
na druhého, jako bychom nechtěli, aby nám po skončení zůstal nějaký 
život. Mezitím jsme si mysleli, že to děláme, jak nejlépe umíme, abychom 
zůstali jeden k druhému zdvořilí v přítomnosti těchto intenzivních spodních 
proudů, a tak se stalo, že Matka zahájila další sérii orgasmů, které vynořily 
druhou polovinu Duhových duchů a přinesly Náš návrat do Božství. 

 
Šel jsem do toho, protože jsem věděl, že návrat domů je nutný, ale měl jsem 
vážné výhrady ke způsobu, jakým se to celou dobu dělá. Tolik věcí tam 
zůstalo nepohnutých, že to způsobilo, že energie Kundaliní, která musí 
vrátit Vůli do Ducha, je velmi nebezpečná pro každého, kdo nechápe, co se 
tam skutečně děje, a většinu lidí doslova zabila infarktem, když nad ní 
ztratili kontrolu. A to se dělo navzdory zdrženlivějším orgasmům duhové 
polarity Vůle duchů. 



Navzdory mým pocitům bezmoci jsem byl schopen vykonávat mnohem 
větší kontrolu, než jsem si v té době uvědomoval, a to natolik, že energie 
Kundaliní přešla téměř úplně do stavu popření. Ale veškerá kontrola, kterou 
jsem byl schopen vykonávat, stále nebyla dostatečná v očích některých, 
kteří si myslí, že energii Kundaliní by nemělo být vůbec dovoleno se 
pohybovat. V očích Duhových duchů byl však výstup jejich Polarity vůle 
tak zdrženlivý a kontrolovaný, že si mnozí z Duhových polarizovaných 
Duhových duchů mysleli, že se museli vynořit obráceně a že tento výstup 
byl skutečně určen jim. Mnozí z nich dokonce vyslovili tvrzení, že celé 
Stvoření se vynořilo pozpátku a musí se překlopit. Po dlouhé době, kdy 
jsem je zde ignoroval jako chybující, jsem začal brát jejich tvrzení vážněji. 

 
Boje, které nyní vidíte na Blízkém východě, se odehrávají mezi duchy, kteří 
většinu těchto popírání drží, ale ti, kteří jsou do bojů nejvíce zapojeni, 
nejsou těmi, kdo tato popírání učinili, ani těmi, kdo mohou do situace vnést 
Světlo. Ani Otcové bojovníci, kteří přispěchali, aby sehráli svou starou roli 
a snažili se tato popírání zadržet a potlačit, nemohou přinést Světlo, které je 
zde potřeba. Zapojily se zde Čtyři části Boha a všichni Duchové Božství, 
stejně jako rodičovské části Duhových duchů. My jsme ti, kdo provedli 
popření, které se nyní musí pohnout, aby vpustili Světlo Lásky, které je na 
Blízkém východě nezbytné. 

 
Blízký východ se nyní pohybuje ve stavu popírání, protože to, co se tam 
drží, se už nedá udržet. Již je tam cítit pohyb v Matce a ve Mně, ale ještě se 
neprojevuje jako láska, protože Srdce a Tělo si nedovolily vše rozhýbat. 
Ještě se tam musí pohnout. 

 
Tělo má své kroky, které musí učinit, aby Projev získal rovnováhu 
potřebnou pro život, ale jsou do toho zapojeny i zápory Srdce, a to mnohem 
více, než by si lidé mohli myslet. 

 
Popření srdce se tam projevuje jako nacistická podstata spolu s ostatními 
Našimi popřeními lásky. Srdce si dlouho myslelo, že se ho to netýká, 
protože nebylo přítomno tomu, co se odehrávalo během projevování 
duhových duchů, ale Srdce bylo přítomno jako popírající Srdce. I když se 
zde Srdce pohybuje, definice lásky stále potřebuje tolik rozšíření 



že nacisté jsou stále zapojeni více, než si možná myslíte. Nejenže se opět 
pohybují jako nenávistné skupiny v mnoha zemích, ale ve velkém počtu se 
skrývají i v Izraeli. Proto se Izrael tváří jako forma, která se stala obětí, a 
přesto se obrací a páchá viktimizaci, které se jí dostalo, jako by se tam 
nenaučili ničemu, co se týká soucitu a porozumění. 

 
Zobrazuje se tak proto, že došlo ke změně formuláře, kterou jste nepoznali. 
Nacisté se inkarnovali do Izraele nejen proto, že je to nejlepší možný úkryt, 
který mohli najít, ale také z mnoha dalších důvodů, které se vám vyjasní, až 
budete postupovat dál. "Zákon karmy" zde také působí, aby umístil 
pachatele na místo, které vytvořili pro své oběti, ale nedostatky tohoto 
takzvaného "zákona" jsou také zřejmé, protože dotyčná podstata se nepoučí, 
jak doufala. Je to proto, že se jedná o popírající duchy, kteří se nemohou 
vyvíjet tak, jak jsou. Jsou projevem popření učiněného v Božství a 
Duhovými duchy, a tak jsou ztracenou Vůlí, které nelze uniknout. Američtí 
indiáni zde mají také zapojené Srdce, které nedokázalo uniknout ztracené 
Vůli, jež je pronásleduje, vtělila se do jejich podoby a způsobila, že to 
vypadá, jako by se indiáni zaprodali cestám Otce Bojovníka. 

 
Byla to nacistická podstata, která objevila indiány v Americe a bojovala 
proti nim. Je to nacistická podstata, která se nyní staví proti černochům v 
Jižní Africe. Byla to nacistická podstata vždy, když došlo k nenávistnému 
pokusu o vyhlazení duchů na Zemi. Stejně jako milující vyrovnání vytváří 
Srdce, popírání vytváří popírané Srdce. Nejzávažnější popírání Srdce 
vytvořilo nenávist. Nacisté popírají Srdce, které nenávidí. Způsob, jakým je 
nenávist zaměřena, určuje, jakou má podobu. 

 
Tito popírači vždy dělají to, co dělají, a přitom si nárokují nějaké jiné, 
ušlechtilejší a láskyplnější záměry; a to do té míry, že z mnoha klíčových 
postav udělali hrdiny v zabělených verzích dějin otce bojovníka. Možná si 
dokonce chcete říct, že to nejsou takoví padouši, když si k nim sednete a 
promluvíte si s nimi. 



Chci, abyste věděli, že Hitler svou mystickou inteligencí a podivným 
rozhledem zaujal mnoho evropských intelektuálů. Ronald Reagan okouzlil 
mnoho lidí ve Spojených státech. To však neznamená, že jsou to milující 
lidé. 

 
Mezera dostala pokyn skrýt to, co v ní je, a dokud to duchové popírání v 
mezeře dělají, mají situaci pod kontrolou. Pokud se věci začnou dostávat na 
povrch natolik, že nad nimi ztratí kontrolu, tehdy se ukáže, co drží. Právě ti, 
o nichž si myslíte, že nejsou tak špatní, když si s nimi jen sednete a 
promluvíte, jsou zapojeni do toho, co mezera drží, a jednají tak, kdykoli se 
zatahá za jejich nitky. Ve skutečnosti byste mohli být docela překvapeni, 
abyste viděli, kdo skutečně vydává rozkazy například k mučení lidí v 
temných komorách pod vězeňskými systémy. 

 
Chci, abyste věděli, že ztráta kontroly v mezeře je stejně děsivá, jak se 
obávali. Ve skutečnosti je děsivá. Ztráta kontroly je to, čeho se mezera bojí 
nejvíce, a ztráta kontroly je také to, čeho se nejvíce bojí každý, kdo se do 
mezery zapřel. Jakmile se přesunete do svých vlastních emocí v mezeře, 
budete muset vykonávat určitou formu kontroly nad projevy, které jim 
dovolíte, protože působily tak daleko od vašeho běžného spektra vědomí. 
Nedoporučuje se jen tak vypustit mezerovité emoce, protože forma, kterou 
na sebe braly ve stavu popírání, je stejná, jakou budou zpočátku chtít vzít u 
toho, kdo je popíral; a zpočátku nad vámi budou mít moc, stejně jako ji 
měly ve světě. 

 
Nacisté jsou projevem sebenenávisti, ale nedovolí si všimnout, že nenávidí 
sami sebe, stejně jako si toho nedovolili všimnout viníci v původním 
popírání. Ve skutečnosti jsou plní sebenenávisti , a to v podstatě. 
Nejnebezpečnější na změně formy je však to, že zde nacistům umožňuje 
získat, jak se zdá, otevřenější spojenectví s těmi, kteří se jim postavili ve 
druhé světové válce. Zdá se, že tito Otcové bojovníci jsou stejní jako ti, 
kteří byli u moci za druhé světové války v Západní alianci, ale i zde došlo 
ke změně formy. Různé řády Otců bojovníků se nyní přesunuly do 
mocenských pozic na Zemi, protože hlubší úrovně ztracené Vůle, proti 
nimž stojí, se snaží přesunout. Jejich záměrem je zastavit pohyb směřující k 
otevření Sedmé pečeti, což je tzv. 



Čakra přežití. Všude se prohlašují za zachránce míru na Zemi, ale ve 
skutečnosti se snaží zasadit smrtící úder a tvrdí, že všechny jejich činy 
vycházejí z láskyplného úmyslu. 

 
Nacisté sice zapírají srdce, ale nejsou to oni, kdo s ním mohou pohnout. 
Touto nenávistí musí pohnout samotní Duchové Srdce. Zbytek zapojených 
Otcových bojovníků jsou popření jiní Duchové, počínaje Božstvím a konče. 

 
Duchové, kteří se na tom podílejí, zadržují emoce, které by se nyní měly 
nejvíce pohnout, aby se ukončilo působení těchto popírání. Vnější boj vám 
ukazuje projev zapojených vzorců posuzování, ale vnější boj není místem, 
kde můžete najít řešení.Řešení musí přijít z vašeho nitra, kde jste vynesli 
úsudek, že není možné nechat tyto emoce pohnout a přežít je. 

 
V době vzniku Duhových duchů se věřilo, že kdybychom si dovolili vést 
boj, který bychom chtěli vést v Červené barvě, nezbylo by z Nás ani ze 
Stvoření nic. Bylo zde popřeno obrovské množství emocí; tak obrovské a 
intenzivní, že se rovnaly nenávisti, obviňujícímu vzteku, že plán na 
projevení Stvoření neprobíhá správně. 

 
Všichni jsme se obviňovali navzájem a všichni jsme byli příliš vystrašení a 
nejistí si svou vlastní rolí, než abychom si tehdy dovolili přijmout vinu. Můj 
hněv na Matku a Otce manifestace byl obrovský; tak obrovský, že jsem ho 
nedokázal přejít, abych zde viděl svou vlastní odpovědnost. Trval jsem na 
tom, že mě předběhli a rozvinuli Stvoření, aniž by dovolili mému Světlu být 
plně přítomno. Považoval jsem to za mocenskou hru z Jejich strany, která 
Mě nechtěla posílit tím, že by umožnila Mé vedení. 

 
Nemyslel jsem si, že by mělo být tolik Duhových duchů, a obviňoval jsem z 
toho Matku a Otce manifestace. Vinil jsem je z toho, že kvůli své sobecké a 
nenasytné touze po sobě navzájem nezodpovědně projevili roztříštěnou 
skupinu duchů. 

 
Svůj vztek jsem od sebe odháněl tak rychle, jak jen jsem byl schopen, s 
těžkým odsudkem, že je to neláska, ale dovolil jsem si všimnout, že 



Představoval jsem si, jak je vyhazuji ze Stvoření, jak ničím vše, co 
projevili, a začínám znovu, jak jim vytrhávám pohlavní orgány a jak se 
mstím tím, že je mučím tím nejstrašnějším sexuálním mučením, které má 
způsobit, že už v sobě tyto choutky nebudou cítit. Když jsem viděl obrazy, 
jak nacházejí způsoby, jak si i toto užít, viděl jsem Sebe, jak je v šílenství 
mlátím. 

 
Obviňoval jsem Matku za její sexualitu a za to, že povolala Otce projevu, 
aby se ji pokusil uspokojit. Domníval jsem se, že Otec Projevení chce 
vstoupit mezi Nás, aby si mohl vzít Matku a postavit Mě do pozice, kdy se 
do Něj musím pokusit vstoupit zezadu. Když se ohlédnete za vznikem 
Duhových duchů, možná zjistíte, že jste se zapojili, o čemž jste nevěděli, 
protože to je jedna z nejoblíbenějších, a přesto nejsilněji popíraných 
sexuálních fantazií mnoha mužů: ošukat ženu a zároveň nechat jiného 
muže, aby je ošukal zezadu. 

 
Cestou k emocím, které se zde musí přesunout, je vlastně proniknout do své 
sexuality, zejména do své popírané sexuality, a najít všechny pocity, které s 
ní máte. Kolem vynořujících se duší, které se projevují při porodu, je hrůza 
spolu se vztekem nad tím, jak se s ní zachází. Je zde mezerovitý vztek a 
hrůza týkající se rolí rodičů, což má také masivní odraz v říši zvířat. 
Existuje vztek a hrůza kolem otázky, jak uspokojivé jsou a nejsou sexuální 
city, a kolem samotného milostného aktu, který nyní obsahuje tolik 
popírání, že se často podobá spíše vytváření nenávisti. Je třeba se podívat na 
to, co se děje, a také na to, co se neděje, pokud jde o vaši sexualitu. Je toho 
tolik, s čím je třeba pohnout, že bude velmi intenzivní se tím prokousat, ale 
je třeba to udělat. To jsou jen některé z aspektů problematiky propastné 
nenávisti mezi muži a ženami. 

 
Neviděl jsem, že by Matka nebyla schopna zadržet vynoření Duhových 
duchů kvůli rostoucímu tlaku jejich světla v Ní. Její ztrátu kontroly jsem 
přičítal jejímu sexuálnímu apetitu. Byla jsem zde asi tak necitlivá jako ti, 
kteří chtějí trestat matku během porodu tím, že jí říkají, že pokud se jí to 
nelíbí, neměla mít sex, nebo ti, kteří chtějí říct matce, aby se během tlačení 
při porodu držela zpátky, protože nejsou na porod připraveni. 



 

Tehdy jsem nedokázal pochopit, co způsobilo, že se Matka vymkla kontrole 
a propadla se do temnoty vesmíru, které se po celou dobu, co jsem ji znal, 
tolik obávala. Proč najednou teď, než jsem byl připraven to zvládnout? 

 
Sotva jsem se osvobodil od ostatních duchů kolem Nás, cítil jsem, že 
potřebuji nějaký čas s Matkou a Otcem projevu, abych s nimi na chvíli 
obnovil svůj vztah, zejména pokud jde o nepřítomnost Srdce, než se objeví 
další duchové. 

 
Popíral jsem to, ale cítil jsem vztek na Matku a Otce manifestace, že nemají 
větší kontrolu a že nedovolí, aby se Mé Světlo více rozproudilo, než jsme 
začali. Nenáviděl jsem je za to, že mi mezi jednotlivými vynořeními nedali 
více času, abych mohl přijmout duchy a zjistit, jak se duchové cítí při svých 
vlastních vynořeních. Bylo to, jako by zde záměrně utíkali v rozporu s 
Mým přáním. 

 
Už jsem věděl, že Duhoví duchové budou potřebovat velkou pomoc, a chtěl 
jsem, aby Mé Světlo bylo co nejvíce přítomno. V té době jsem si nevytvořil 
žádnou souvislost , mezi nárůstem Světla z množství oslav, které jsme 
vykonali nad vznikem duchů v Nebesích, a naléhavou potřebou otevřít 
prostor. Nárůst Světla tlačil na Matku natolik, že se již obávala, že na ni 
bude příliš tlačit a zopakuje svůj původní pád. Cítila, že nemá schopnost se 
udržet, a v hrůze přede Mnou utíkala, aniž by věděla proč. Zoufale se 
snažila otevřít dostatečný prostor, aniž by věděla, co dělá a proč to dělá. 
Snažila se Nám zabránit, abychom Jí dávali další Světlo, snažila se odhánět 
Otce Manifestace, kdykoli Ji chytil, křičela v pocitu roztříštěnosti, kdykoli 
Ji zahltil Světlem, a přesto Mu občas dovolila, aby Ji zadržel, protože se tak 
bála, že se dostane do úzkých a ztratí Naše Světlo úplně. Téměř jsem 
nepoznávala, co Matka prožívá, kromě toho, že jsem cítila zoufalství z toho, 
že Ji nechávám příliš se ode Mne vzdálit. Otec Projevu si dovolil všímat si 
více než já, ale nevěděl, jak to číst. 



Matka se zoufale snažila porodit, protože už nedokázala udržet duchy v 
sobě. Snažila se dostat pryč od Mého Světla, protože se obávala, že Mé 
naléhání na ještě větší rozproudění Světla způsobí, že se bude cítit ještě 
méně schopná zadržet se, jak jsem na to naléhal. Nemohla být v klidu se 
svými vlastními pohyby, protože se bála, že Moje nespokojenost znamená, 
že je nedostatečná. Bála se Mě, ale popírala svůj sexuální vztek vůči Mně. 
Matka ztrácela kontrolu nad sebou samou, nechtěla předat kontrolu někomu 
jinému, protože nedůvěřovala naší citlivosti vůči ní, a bála se, co to všechno 
znamená. Byla jako matka, které se říká, aby už neměla další děti, když 
nemá žádné prostředky, jak tomu zabránit. 

 
Otec projevu se ji snažil udržet v rukou, jak tím, že do ní vstupoval, tak tím, 
že se ji snažil zadržet, ale nedokázal ji zvládnout o nic víc než já. Ona s 
Ním bojovala zároveň s tím, jak Ho chtěla přijmout. Věděla, že potřebuje 
Jeho pomoc, ale zlobila se na Něj pro Jeho nedostatečnou citlivost, jak Mu 
ji poskytnout. Otec Projevu se zde cítil nedostatečný, ale zároveň obviňoval 
Matku a žádnému z těchto pocitů nebylo dovoleno, aby se dostal do 
potřebné otevřenosti. 

 
Matka nevěděla, zda může důvěřovat Otci projevu nebo Mně, že na ni 
nebude tlačit víc, než je schopna zvládnout. Vléval jsem do Otce Projevu 
více Světla, než byl schopen pojmout, a on nebyl schopen dát ho všechno 
Matce. Cítil se pod tlakem Mého Světla, aby se k Matce přiblížil více, než 
Ona chtěla. Cítil se uvězněn mezi Námi. 

 
Ve strachu, že Duhové duchy zkrátím, jsem se dostal k další nerovnováze, 
kdy jsem to s nimi přeháněl, stejně jako většina z nich přehání svou vlastní 
rodičovskou práci. V touze zajistit, aby měli vše, co potřebují, měli 
mnohem víc, než potřebovali. Když ani to neudržely, roztříštily se mnohem 
víc, než by jinak měly. Byl jsem jako Mysl neschopná důvěřovat své vlastní 
Intuici nebo svému Tělu, aby našlo rovnováhu, která by byla vhodná. Ani 
Vůle a Tělo si zde nemohly důvěřovat, protože jsem nepřijímal jejich pocity 
ohledně toho, jak se mělo Stvoření projevit. 



Od samého počátku měly být zahrnuty v Našich plánech, ale Srdce a Já 
jsme si mysleli, že je třeba, aby se projevily a daly podobu tomu, co jsme si 
představovali a čemu jsme rozuměli. Když se Matka nechovala tak, jako by 
chtěla být přítomna Našim plánovacím fázím Stvoření, dovolili jsme si to 
považovat za důkaz, že jsme měli pravdu; Ona se o Naše plány ve 
skutečnosti nezajímala. Nedovolili jsme si uvědomit, že Její nezájem byl 
způsoben tím, že jsme nevytvářeli žádný skutečný prostor pro Její 
přítomnost nebo jsme neumožňovali pohyb vůle, který potřebovala, aby 
zůstala přítomná nebo se o ni zajímala. Jinými slovy, byli jsme pro Ni příliš 
suchopární a nudní; mentální a vědecké by to teď nazvala. 

 
Ztracená vůle od té doby projevila všechny naše tehdejší soudy o údajných 
rozdílech mezi mužským a ženským mozkem, zatímco věda nikdy žádný 
skutečný rozdíl nezjistila a přičítala ho hormonům. Ať už byly Její důvody 
nebo způsoby a prostředky jakékoli, Matka měla stále pocit, že jí něco 
chybí, a stále chodila na okraj vesmíru a hledala to, jako by očekávala, že se 
to tam objeví. Stále tím odváděla mou pozornost a stejně jako mě 
znervózňovala, tak mě také znervózňovala. 

 
Já jsem naštvaný. 

 
Když se Matka při našich plánovacích sezeních rozčilovala a zůstávala 
rozčilená, ať už jsme se ji snažili zapojit, nebo ne, já jsem to samozřejmě, 
jak už víte, přenesl na Matku. Ale vzal jsem na vědomí i Její pocity zde a 
dovolil jsem jim, aby někde pronikly do Mého vědomí, jinak bych tu teď 
neměl lem, abych vám o nich vyprávěl. Ale v Našem hlavním Těle jsme se 
Srdcem cítili, že nás Matka nenechává v klidu dělat to, co jsme chtěli, nebo 
tak, jak jsme to chtěli dělat. Jinými slovy, podle Našeho úsudku Nám 
neotevírala prostor, který jsme chtěli mít. Když jsme zde odmítali vyjádřit 
Své pocity, vstoupili jsme do vážného popírání. 

 
Když jsme se snažili zapojit Matku víc, než jsme skutečně chtěli, Matka 
nám dala najevo, že se k Ní chováme povýšeně a falešně. Měla pocity, že 
nemůže důvěřovat Našim záměrům. Naše pocity rozmrzelosti začaly 
přerůstat ve vztek, čím více jsme cítili, že se na Ni rozšiřujeme. 



jménem a Ona byla nedoceněný. Viděli jsme se jako ztělesnění 
sebeovládání, když šlo o Matku, a viděli jsme, že nás provokuje svým 
neoceněným a dokonce vzdorovitým chováním. 

 
Když Matka povolala Otce manifestace, cítili jsme se nesmírně 
provokováni, zejména já. Srdce mi dovolilo všimnout si, jak se zde cítím, 
tím, že mi dalo najevo, že nemám právo cítit se tak, jak se cítím, když 
přichází další bratr. Srdce chtělo, abych v něm viděl svého bratra, ale já v 
něm viděl soupeře. Už jednou jsem se kvůli otázce rivality od Matky 
rozplynul a bál jsem se, že bych to mohl udělat znovu. 

 
Matka už věděla, že se obávám, abych znovu neztratil kontrolu nad touto 
energií, a přesto se zdálo, že do mého života záměrně vnesla něco, co 
okamžitě zpochybnilo mou schopnost udržet si kontrolu. Srdce i já jsme se 
obávali ztráty kontroly z mé strany. Báli jsme se, co by se mohlo stát 
potom. Mysleli jsme si, že způsob, jak si udržet kontrolu, je ovládat Naše 
emoce, a nesmírně nás provokovalo, že Matka je zde tak nenapravitelná. 
Vypadala jako zlobivé a vzdorovité dítě, které vždycky dělá to, co jsme po 
ní nejméně chtěli. Necítili jsme se připraveni na žádného Otce projevu a 
zdálo se, že to Matku ještě více zajímá, aby Ho vyvolala. 

 
Neměli jsme pocit, že by nás přiměla uvolnit to, co jsme drželi, nebo že by 
nám to přineslo to, co jsme potřebovali. Místo toho jsme se rozhodli, že 
Matka je extrémně provokativní až opoziční , a že pokud bychom nad sebou 
ztratili kontrolu, byla by to její vina a že by si pak zasloužila vše, co by 
dostala. 

 
Protože vůle závisí na Duchu, který jí dává vědomí, s jehož pomocí může 
pochopit pocity, a protože Duch nemůže dát správné pochopení, pokud 
pocity nejsou plně přijaty, dostala se tato popření do slepé uličky. Matka to 
v Nás pocítila a vyložila si to jako signál od Nás, že má své pocity ještě více 
zadržet. Její hněv se už tak bál vystoupit a Naše nepřijetí Jejích pocitů, když 
už nám je nedokázala vysvětlit, způsobilo, že Matka si byla mnohem 
nejistější, než by jinak byla. 



Skutečné pocity se stále více pohřbívaly v popírání a polarizovaly se do 
názorů. V té době jsme od nich nebyli schopni přijmout dar porozumění, 
který nám mohli nabídnout. Nikdo z Nás si nebyl schopen uvědomit, že 
Matčino rozrušení je způsobeno již přítomným popřením vůle nebo že se 
nemůže uklidnit, protože cítí, že jí něco chybí. Tento nedostatek otevřenosti 
mezi Námi způsobil, že chybějící prvek, Náš vlastní Čtvrtý princip Forma, 
zřejmá součást, pokud mělo dojít ke Stvoření, již přítomný, avšak 
nezrozený do sebeuvědomění, Otec Projevu , musel být vyvolán z místa 
studu, strachu, viny a popíraného hněvu vůči Duchu za to, že se nepohnul, 
aby uznal roli Formy ve Stvoření. 

 
Matčina intuice byla vedena prvním vědomím, které nebylo v Našem 
vědomí připsáno. Tato intuice cítila, že Otec Projevu musí být přítomen a 
že nelze dopustit, aby se propast, která vzniká mezi Tělem a Duchem Jeho 
nepřítomností, dále zvětšovala, ale neměla klid na to, aby byla přijata. Dali 
jsme Matce pocítit, že se mýlí, když potřebuje Otce Projevu, aby se cítila 
spokojená. Neviděli jsme v Něm dovršení Pevného základu Stvoření, 
protože jsme byli všichni tak rozrušení z odmítání, které s tím souviselo. 

 
Už jsme se tolik báli toho, co jsme popírali, že jsme se báli, že do těchto 
oblastí nelze vstoupit. Doslova jsme se je snažili pohřbít; zejména proto, že 
jsem zjistil, že se nemůžeme vrátit a udělat věci znovu, jako by se nikdy 
nestaly tak, jak se nám napoprvé nelíbily. Měli jsme moc předstírat, ale to, 
co jsme vyhodnotili jako Naše chyby, se ve skutečnosti neléčilo. 

 
Will to bral jako: "Co se stalo, stalo se, nemá smysl se kvůli tomu 
rozčilovat." Dalším úsudkem, který se zde dostal do závěti, bylo 

 
"S tím se nedá nic dělat. K čemu je dobré se rozčilovat? Jen to všechno 
zhorší." 

 
Vůle cítila, že jí někdo říká, že musí zadržovat emoce, ale také už cítila, že 
se při tom poškozuje. Tyto soudy nad Vůlí znásobily bolest, hrůzu, děs a 
ještě větší hrůzu. 



 

hluboce popírala hněv ve vůli, protože vůle prožívala, jak je poškozována v 
izolaci, kdy pro ni nebylo přijato nic jiného než to, že jí bylo řečeno, že s 
tím nelze nic dělat, co by skutečně pomohlo, že co se stalo, stalo se a nelze 
to změnit. Do Vůle se hluboce vtisklo přesvědčení, že skutečné uzdravení je 
nemožné. Všechny pozdější pokusy o pomoc Vůli byly vyzkoušeny tváří v 
tvář tomuto hlubokému přesvědčení Vůle, které se nedalo posunout. Místo 
toho ji ještě umocňovaly Naše reakce na Naši neschopnost Vůli pomoci. 

 
Naše nedůslednosti Nás netrápily. Považovali jsme se za lidi, kteří jdou 
správným směrem a nedrží se ničeho, co nás trápí z minulosti. Byla to Vůle, 
která nedokázala nechat minulost minulostí. Tvářili jsme se dokonale a bylo 
to díky tomu, co od Nás odpadávalo do ztracena Vůle. Byl to problém Vůle, 
pokud se chtěla všeho toho smetí držet, místo aby ho nechala odejít, jak 
jsme to udělali My. Čím více se toho držela, tím méně se Nám to líbilo a 
tím méně jsme měli rádi Ji. 

 
Část Vůle nám zde uvěřila a připadala si jako strašlivé selhání, které jsme z 
ní udělali, ale v jiné části Vůle rostl vztek a hrůza, že Vůli záměrně ničím, 
ať už proto, že jsem beznadějně hloupá a nechápavá k vývoji Mé mysli, 
nebo mám nekalé úmysly. 

 
Ztracená vůle, která se nyní pohybuje, to všechno zahojí, ale byla na místě 
tak dlouho, že dát jí jinou realitu bude vyžadovat hodně pohybu. Z téhož 
důvodu pro vás nenastane doba, která by byla snazší než nyní. Přesto se 
Matka stále obává, že to, co nikdy nebylo přijatelné, stále není. 

 
Srdce popíralo nenávist k Vůli v mnoha ohledech stejně jako já. 

 
Srdce nepřišlo, aby projevilo Duhové duchy, protože nemohlo snést 
postavení, které ve vztahu mělo. Když Matka viděla, že Srdce přišlo mezi 
Nás, snažila se obejít Srdce, aby 



se ke mně dostala přímo, jako tomu bylo v minulosti. Rozčilovalo ji, že se 
ke svému partnerovi může dostat pouze prostřednictvím svého dítěte, a 
cítila, že to není správné. 

 
Srdce se v reakci na to cítilo stejně rozzuřené a oba se cítili velmi provinile 
za to, že v sobě mají tyto pocity vzteku, žárlivosti, soupeření a nenávisti. 
Srdce cítilo, že se ho Matka snaží vynechat a dát mu pocítit, že jeho 
postavení není správné, kdykoli jde o záležitosti, které by podle ní měly být 
jen mezi námi. Chtěla, aby Srdce našlo svou vlastní vůli, jako by už nebylo 
intimní součástí Nás. 

 
Cítil se být sám sebou, než se narodil. Srdce to obzvláště neslo s nelibostí, 
když Matka dovolila Otci Projevu, aby se k Ní přiblížil tak, že nepřijala ani 
Mne. Zuřivě jsem žárlil a nedovolil jsem, aby se zde nic pohnulo, a Srdce 
zuřilo nad tím, že se cítí odepřeno. 

 
Srdce se cítilo tak popřené, když jsme projevili Duhové duchy, že Srdce 
Duhových duchů bylo úměrně tomu popřeno. Jak by mohli Duhoví duchové 
přijmout Srdce, kdyby se s nimi neprojevilo Srdce jejich rodičů? 

 
Srdce si myslelo, že jeho pravé místo je mezi anděly a Srdcem duhových 
duchů, ale necítilo, že je to jeho pravé místo. Srdce se cítilo ve Stvoření 
vytěsněné, aniž by chápalo proč. 

 
Kvůli popírání, které s tím souviselo, si Srdce myslelo, že není přijímanou 
součástí Božství, pokud jde o záležitosti dospělých , jako je zjevování 
duchů. Srdce nabylo dojmu, že Jeho přítomnost není vítána při početí nebo 
porodu, a mělo za to vinu Matce. Odmítání zde ztížilo nebo znemožnilo 
přítomnost Srdce pro orgasmus a porod u projevených duchů . Odraz 
intenzity emocí kolem tohoto přesvědčení se projevuje v rozhořčení nad 
myšlenkou, že by J e s u s mohl mít sex. Představte si, jaké pobouření by 
mohlo nastat, kdyby se naznačovalo, že chtěl mít sex se svou Matkou a ona 
s ním. 

 
Matka dovolila Srdci, kdykoli se to v našem vztahu zdálo vhodné podle Její 
tehdejší schopnosti to zvládnout, a dokonce i tehdy, když se v tom necítila 
dobře, protože pocit viny Jí bránil plně vyjádřit, co cítí. Nedostatek 
citového hnutí zahrnoval i 



a vyloučil Srdce kvůli pocitům, které nebyly v rovnováze. Proto nemohlo 
být pociťováno Jeho správné místo. 

 
Matka ani Srdce to v sobě nedokázaly vyřešit stejně, jako matky dnes cítí, 
že je v pořádku mít děti v ložnici během sexu, nebo přijímat doteky 
sexuálního charakteru od svých manželů během bdělé rodiny, nebo nechat 
děti být svědky narození jejich sourozenců. 

 
Když jsou tyto zážitky povoleny, jsou povoleny v přítomnosti spodních 
proudů, které se sice neprojevují, ale přesto něco vytvářejí - to, co se zde 
musí pohnout, jsou všechny pocity zapojené do těchto situací, a ne jen 
některé z nich. 

 
V situacích, kdy přesvědčení říká, že by měla být přítomna otevřenost, a její 
formy jsou přijímány bez plného souladu ve vůli, je vina a sexuální stud 
popírány všude tam, kde jsou ignorovány spodní proudy. Takto vznikají 
popírané fragmenty viny, kterých je jistě mnoho. Příkladem některých méně 
škodlivých, kteří vycházejí ven a jednají s otevřeností, která tam ve 
skutečnosti není, jsou sexuální swingeři, kteří vám řeknou, že jakákoli 
kombinace je dobrá, pokud se Tělo vzruší, protože reakce Těla znamená, že 
to musí být v pořádku. 

 
Tehdy jsem si myslel, že se srdcem jsem na tom dobře, protože jsem 
všechny své odmítavé postoje strkal do vůle a těla a považoval je za něco, 
co mi dělá potíže. Nějaká ztracená Vůle to brala tak, že jsem gay, protože 
jsem miloval Srdce víc než Vůli. 

 
Čím více se toto rozdělení prohlubovalo, tím více měli muži pocit, že mají 
více lásky k jiným mužům než k ženám. 

 
Další otázkou, která se týká Willova postoje k Srdci, je, jak těžké je pro 
matky vychovávat své syny způsobem, který je skutečně připraví na 
převzetí skutečné otcovské role. Mnozí z vás si hned budou chtít říct, že to 
není pravda, ale podívejte se, kolik žen si stěžuje, že muži jsou jako děti, o 
které je třeba neustále pečovat, které jsou na nich citově závislé 



a kteří alespoň zčásti považují své ženy za totéž, co jejich matky. Matky 
obvykle nedovolí svým synům, aby se citově rozvíjeli, stejně jako to 
nedovolují jejich otcové. 

 
Matky mají vztek na své syny, který si však nedovolí vnímat, protože vše 
soustředí na své sexuální partnery a zapomínají, že jejich sexuální partneři 
byli kdysi syny. Odpověď je ve skutečnosti jednoduchá: Když se muži 
nedovolí plně otevřít své Vůli, jakákoli plnost se tam ztratí, ztratí se z 
celého jejich charakteru. Bez plné účasti Vůle není možné plně pochopit, co 
se s vámi děje, a bez plného pochopení , skutečného vývoje, není možné. 
Bez ohledu na to, jaké změny v chování navenek lidé trénují, nejsou o nic 
vyvinutější, než jsou otevření pohybu své Vůle, a otevření se druhému tam, 
kde jste sami uzavřeni, není možné. 

 
Neexistuje jiný způsob, jak to vyléčit, než se vrátit do míst, kde se emoce 
zastavily, a obnovit tok a vývoj. 

 
Patří sem i cesta na místa, kde Matka odřízla Syna od náklonnosti, kterou 
chtěl mít. 

 
Matka má problémy se srdcem, které je třeba nyní přesunout. Matka vidí, že 
Srdce stojí mezi Duchem a Vůlí. Myšlenka, že prvorozený se otci líbí víc, 
je-li to syn, Matku vůči otci, ale i vůči synovi rozzuřuje. Je to vina, která 
nedovolila, aby se tyto pocity pohnuly. Pocit strachu z toho, jak nemilující 
musíte být, abyste měli nenávist a vztek vůči Srdci, je důležitým strachem, 
který je třeba cítit, abyste měli otevřenost namísto více popírané viny, která 
se vám bude odrážet jako nepřijetí vašich pocitů. 

 
Rád bych se zde také na chvíli věnoval úloze zármutku. Smutek je reakcí na 
rozdělení jakéhokoli druhu, ať už skutečné, nebo domnělé. Pokud se 
obáváte, že určité pocity znamenají rozštěpení rodiny, přátel nebo lásky, 
kterou můžete přijímat či dávat, budete mít smutek. Do jaké míry jste 
schopni přejít ke skutečnému zvýšení otevřenosti, do té míry budete mít 
rostoucí přítomnost lásky a rostoucí radost. 



 

Will zažil Srdce jako ovládací ventil, který už neumožňoval svobodné 
vyjádření nebo přístup k Duchu. Rodiče také pociťují, že jejich vztah je 
omezen přítomností dětí. Nejde o to, vykázat děti z místnosti kvůli určitým 
věcem, jde o to, uvést emoce do pohybu tak, aby rodiče mohli zvýšit 
otevřenost mezi nimi a děti se mohly vrátit zpět, jak potřebují nebo jak 
potřebují rodiče, aniž by se cítily popřené a nepřijaté vůči tomu, co se jim 
děje. 

 
Srdce prožívalo vůli jako snahu protlačit se skrze ni nebo kolem ní a jako 
snahu zbavit se jí. Srdce sáhlo obranně k Vůli a ochranitelsky k Duchu, 
když se mu nelíbily pocity přicházející z Vůle, a cítilo vztek na Vůli za to, 
co vnímalo jako nelásku přicházející z Vůle k Srdci a Duchu. Srdce se v 
tomto směru také obrátilo na obranu Vůle, ale ne tak silně. 

 
Stejně jako Hitler byl My Light ve stavu popření, nacisté byli Srdce popírá. 
Stejně jako jsme zde byli Srdce a Já v souladu, muži, kteří se úzce spojili s 
Hitlerem, drželi popření Ducha-Srdce. Nakolik bylo Tělo zarovnáno s 
Námi, natolik byla této nenávisti dána forma. Nakolik Matka nenáviděla 
Sebe, natolik se tato nenávist projevila. Proto si Matka vždy myslí, že je to 
všechno Její vina, ale také musí vědět, že nemůže tyto věci držet 
donekonečna a vyhýbat se jejich projevování, pokud nedojde k pohybu, 
který by je změnil. 

 
Stejně tak, jako jsme se bránili a nenáviděli sami sebe za to, že máme tyto 
pocity, a potlačovali jsme je v sobě, bránily se a potlačovaly je i jiné řády 
Otců bojovníků, kteří tyto pocity popírali. Ačkoli jsme původně tyto pocity 
potlačovali vším, co jsme měli, v domnění, že na tom závisí Naše přežití, 
Otcové bojovníci potlačovali Hitlera o něco méně. Vyhýbali se vstupu do 
války, dokud nemuseli, protože v Otcích bojovnících jsou přítomny některé 
popírací prvky, které měly tajný zájem na tom, aby se to stalo, dokud jim 
holá otevřenost neznemožnila dovolit další, aniž by se to na nich neodrazilo 
tak, jak nechtěli. Můžete to vidět na způsobu, jakým nedovolili mnoha 
Židům, aby se uchýlili do jejich zemí, a na způsobu, jakým obchodníci se 
zbraněmi prodávají zbraně na všechny strany a provozují černé trhy, které 
se nikdy nepodařilo zastavit. Otcové bojovníci 



nebyli ochotni vpustit Židy do svých zemí, stejně jako jsem já nebyl 
ochoten přijmout Duhové duchy jako řešení. 

 
Všechny věci, které byly pociťovány, ale nepohnuly se, protože byly 
hodnoceny jako nelaskavé nebo nemilující, projevují soudy vůči nim s tak 
malým skutečným pohybem přítomným v dotyčné esenci, že tato esence 
zůstává uvězněna, dokud jí rodičovské části nedovolí se pohnout, nebo 
dokud někde nedojde ke ztrátě kontroly v důsledku tlaku držení tváří v tvář 
"extrémní provokaci", o níž jsem se zmínil. 

 
Jakkoli jsme chtěli tato popření před sebou skrýt, mnoho aspektů těchto 
popření se odehrálo v utajení, historie se ztratila nebo byla uklizena a věci 
zůstaly neodhaleny, protože jsme je nechtěli vynést na světlo. Stejně jako 
jsme se chtěli skrýt před skutečností, že tyto věci jsou u Nás přítomny, 
docházelo také k roztříštěnosti a vyhýbání se skutečným pocitům, které se v 
dané situaci vyskytovaly. 

 
Dalším způsobem, jak se popírání dává do pohybu, je, když ti, kdo popírají, 
mají pocit, že popírání jsou skutečné pocity, které by opravdu chtěli 
vyjádřit, ale neodvažují se to kvůli nepřijetí takových pocitů, které vidí 
kolem sebe. Pak mají tato popírání sílu jít a dělat to někde jinde, nebo se 
dokonce vnucovat druhým, protože ti, kdo popírají, nenávidí nedostatek 
přijetí toho, co cítí, a chtějí ho srazit. Když děláme taková popření, to, co 
začíná ve skrytu, často odhalí ta část Nás, která Nás nenávidí za to, že tyto 
pocity máme. Ať už se vydáte jakoukoli cestou, sZtracená vůle, která se zde 
pohybuje, dlouho čekala na svou příležitost. 

 
Boj na Blízkém východě má vše co do činění s Naším popřením v Rudé 
barvě, a to až po Duhové duchy. Druhá světová válka měla s těmito 
zapíráními také co do činění, stejně jako všechny ostatní boje v dějinách 
židovského národa, včetně jeho bojů s přírodními živly, hladem, 
epidemiemi a tak dále. Mojžíš měl moc židovskému lidu pomoci, protože 
byl andělem. Protože se všechny tyto věci odehrávaly ve stavu popírání, 
aniž by mohlo vstoupit Světlo porozumění, nepřineslo toto hnutí uzdravení. 
Místo toho naplnilo vzory odsouzení a způsobilo, že se vzory odsouzení 
zdají být každý správnější. 



čas. Existuje zde tolik vzorců posuzování, které se projevují v tolika 
složitých vzorcích a projevují se v tolika aspektech společnosti, že jediné, 
co mohu nyní říci, je, že boje zvyšují bolest, hněv, vzorce obviňování a 
hořkost přesně tak, jak naše obavy předpokládaly, že se to stane. Nejvíce, 
co nyní můžete udělat, je posunout tyto pocity tak, aby pochopení mohlo 
přijít do vaší Vůle, kde mohou být provedeny změny. 

 
Na boji na Blízkém východě je významné to, že se jedná o významný pokus 
Otců bojovníků zabít Čakru přežití a zároveň předstírat, že se snaží najít 
způsob, jak tento boj zastavit. To nejlepší, co můžete udělat, je vytáhnout 
odtud svou popřenou esenci čakry přežití tím, že ji v sobě rozhýbete. 

 
Hitler se na Blízkém východě projevuje a projevuje se již delší dobu. 
Nacistická podstata, která se tam projevuje, je popírání srdce, ale popírání 
srdce má každý, takže se to týká každého. Vše, co jste kdy cítili a hodnotili 
jako nelásku, bylo vyvrženo z vašich Srdcí do stavu popření. Závažnost 
odsudků určuje, zda se to projeví jako nenávist, nebo ne. 

 
Většina viny byla dosud svalována na Matku a Otce projevu za to, že 
projevili Stvoření špatně a že nebyli dostatečně láskyplní vůči Mému 
Světlu. Nyní nastal čas skutečně se podívat na polaritu Duch - Srdce a 
zjistit, jakou roli jsme zde sehráli tím, že jsme definovali lásku tak, jak jsme 
ji definovali. 

 
Vždycky se věřilo, že city nejsou láskyplné, pokud výraz, který chtějí 
zaujmout, není příjemný, ale musíte se naučit dívat hlouběji. 

 
Některé z těch nejnepříjemnějších projevů, které v sobě můžete najít, jsou 
ve skutečnosti láskyplnější než většina toho, co jsme dosud viděli na Zemi. 

 
Obviňování a popírání, o kterém se nyní zmiňuji, bylo namířeno proti 
Duhovým duchům a také proti Ronalokům, protože ti jsou součástí 
projevování se. 



polarita stvoření. Byli obviňováni z nedostatečné vnímavosti vůči Mému 
Světlu a říkalo se, že to způsobilo tak vážnou nerovnováhu, že Stvoření 
možná ani nebude schopno zůstat projevené. Nikdy jsme se s touto otázkou 
nechtěli konfrontovat, ale nyní ji musíme předložit Původně jsme chtěli 
zůstat na povrchu věcí a říci, že když se to stalo, musí to být v pořádku. 
Když se duchové zpočátku projevovali bez takové přítomnosti Lásky a 
Světla, jak jsme si mysleli, že by měli, chtěli jsme původně říci, že potřebují 
čas, aby se do ní vyvinuli. Kvůli nedostatečnému pochopení ztracené Vůle 
jsme se se Srdcem neúspěšně pokoušeli později duchům přinést to, co při 
svém vynoření neměli. 

 
Zažili jsme, že Nás Matka odmítla, že Nás Otec projevu odmítl a že Nás 
nyní odmítají projevení duchové. Stejně jako jsme odmítali obviňující vztek 
a hrůzu, chtěli jsme také věřit, že více času na zkušenost přinese potřebný 
vývoj. Tento přístup však nefungoval. 

 
Stejní lidé, kteří se vždy považovali za milující, se stále považují za 
milující. Stejní lidé, kteří byli vždy neproniknutelní pro Světlo, jsou stále 
neproniknutelní pro Světlo. Stejní lidé, kteří byli vždy považováni za zlé, 
jsou stále zlí. Rozdíl je v tom, že nyní je roztříštěnost mnohem větší a lidí je 
mnohem více. Ti, kteří vidí pouze přítomnost lásky, si myslí, že je více 
milujících lidí. Masy lidí, kteří jako by ignorovali, co se na Zemi děje, jsou 
větší než kdy jindy. Velký počet lidí, kteří se chovají zvráceně a zle, je větší 
než kdy jindy a zůstává z velké části nevysvětlen způsobem, který by jim 
mohl přinést nějakou léčivou změnu. 

 
V době, kdy se všechny tyto emoce dostaly do intenzivního stavu popření, 
všechny obdržely rozsudek, že neexistuje žádné možné řešení, protože není 
možné se vrátit zpět a začít znovu, aniž by se vymazalo vše, co se již 
projevilo. Pokaždé, když jsem uvažoval o tom, že to udělám, odsoudil jsem 
sám sebe jako strašně nelaskavého. Jak bych to mohl udělat a zároveň být 
milující? Jak by mohla láska cítit, že ničí všechno, co se projevilo, protože 
to všechno bylo uděláno špatně? Nevěděla jsem, co si počít s pocity, které 
jsem zde odsoudila jako neláskyplné, a tak se stále více a více vzdalovaly. 



odmítnuto. To, co láska věřila, že nemůže dovolit, se stejně projevilo ve 
stavu popření. 

 
Červený se zoufale snaží pohnout se zapíráním, které tam tak dlouho držel. 
Pochopení musí přijít k těm, kteří tato popírání vytvářejí, jinak se Rudé 
nepodaří uzdravit. Musí se také pohnout mezerovitý vztek a hrůza, protože 
brzdí pohyb, který Červená potřebuje. Jsou to Matky bojovnice, které 
chrání Rudou, protože vědí, co je zde v sázce. Mezitím mají Otcové 
bojovníci střely namířené na všechny ztracené Vůle, kterých se to týká. 
Projevují mezerovitý hněv obviňování a přesvědčení, že toto hnutí musí být 
potlačeno, ale to není vše, co mají v rukou, jak se dozvíte. 

 
Otcové bojovníci se cítí vyprovokováni a projevují také strach, který jsem 
měl, že bych mohl být vyprovokován nad rámec své schopnosti ovládat 
svůj hněv. 

 
Mnozí cítí strach, že to všechno už není možné déle zadržovat. 

 
Otcové bojovníci drží linii proti ztracené vůli stejně jako od dob Původní 
příčiny, ale už ji nebudou moci držet dlouho. To, co se stane, až se ztracená 
Vůle uvolní, do značné míry závisí na tom, jak s popíráním nakládají ti, 
kteří je prováděli. Pochopení, které je nyní nejvíce potřeba, spočívá v tom, 
že ti, kteří si myslí, že se jich to týká nejméně, jsou právě ti, kteří se zde 
angažují nejvíce. 

 
Nepochopení a ztráta víry, že existuje jiné řešení než zničení, způsobuje, že 
mnozí hledají útočiště za linií, kterou drží Otcové bojovníci. Jiní, kteří si 
myslí, že vidí, co ztracená Vůle udělá, pokud se uvolní, se snaží dostat z 
toho, co považují za nebezpečí. 

 
Obě hnutí zjistí, že se nemají kam schovat. 

 
Třetí svět už nemá moc co nabídnout těm, kteří se snaží uniknout Otci 
válečníkovi, protože na ně silně tlačí rozzuřená mezera. 



přežití. Mezitím se infiltrace za jejich vlastní linii děje. 
 
Otcové bojovníci mají pocit, že musí příliš rozprostřít své síly. Svůj pocit 
přetížení dávají najevo tím, že volají po stále větší vojenské přítomnosti a 
stále větším policejním státu, zatímco ztracená vůle jim zřejmě dává stále 
více důvodů věřit, že je to nezbytné. Otcové bojovníci se nedokázali poučit 
z historie a pohodlně zapomněli na Atlantidu, protože ode Mne nebyli 
schopni nic přijmout od doby, kdy jsem je původně zmocnil. Proto říkám, 
že mezerovitý hněv a hrůza se musí pohnout dříve, než dojde k holocaustu, 
vedle něhož to, co udělal Hitler, vypadá náhle jako zmenšenina. 

 
Andělé, kteří se na Zemi ocitli v pasti kvůli své vině, se z větší části stáhli 
do nitra linie, kterou drží Otcové bojovníci, a umožňují jim, aby působili 
jako nárazníková zóna. Vysílají pouze několik "Andělů milosrdenství" jako 
symbolickou službu ztracené vůli, stejně jako to dělali v Původní příčině. 
Andělé si myslí, že se chovají velmi láskyplně, když vůbec pomáhají, 
protože trvají na tom, že se zde nijak neangažují. Tito "Andělé 
milosrdenství" jsou ve skutečnosti vinou andělů, kteří mají na tom, co se 
děje, mnohem větší podíl, než chtěli sobě nebo komukoli jinému dovolit 
uznat nebo si uvědomit. 

 
Andělé se většinou soustředí na to, aby se povznesli nad dění na Zemi a co 
nejdříve ji opustili. Snaží se uniknout do hudby sfér, zatímco ztracená Vůle 
křičí stále hlasitěji v zoufalé agónii z toho, že není přijímána a že už 
nedokáže déle udržet svou bolest. Vina je to jediné, co způsobuje, že 
Polarita Ducha čas od času naslouchá ztracené Vůli, protože Polarita Ducha 
nepohnula tím, co zde stojí v cestě skutečnému přijetí Vůle. 

 
Pokud posloucháte hudbu New Age, nemusí se vám líbit, co dělají a říkají 
heavymetalové kapely, ale pokud chcete pochopit ztracenou vůli, musíte 
vidět, že heavymetalové kapely jsou Matky bojovnice, které obhajují 
ztracenou vůli. Původní a často cenzurovaný videoklip ONE od Metallicy je 
dobrým příkladem obrazů Otců válečníků postavených do kontrastu s 
těžkým údělem ztracené Vůle. Ve skutečnosti, čím více se naučíte vidět, tím 
více se 



více uvidíte, že poselství je všude kolem vás, ale není přijímáno nebo 
chápáno tak, jak skutečně je. Zmírnění utrpení "tam venku" není ani možné, 
dokud se neustále vytváří další ztracená Vůle. Chcete-li udělat maximum, 
co můžete, musíte pohnout tím, co jste u sebe tak hluboce popřeli. 

 
Když se na to teď dívám, je pro mě nesmírně úžasné, že to, co jsem 
potřeboval pochopit, bylo tak zřejmé, a přesto mi trvalo tak dlouho, než 
jsem to pochopil. Ve vůli je hrůza, že zde nemůže prolomit tupost Ducha, a 
skutečně, pokud Duch nepohne svým odporem k přijetí vůle, vůle se 
nemůže dostat přes Ducha. 

 
Ve Vůli je nenávistný, obviňující hněv, který se musí přesunout k Mému 
Světlu a ke všem duchovním polaritám za to, že jsme byli tak necitliví, 
odtažití, odpojení a soustředění pouze na to, co jsme se rozhodli vidět, že 
nám Vůle nebyla schopna sdělit, co naše popírání dělá s Vůlí. Ztracená 
Vůle je tak naprosto, zoufale rozzuřená a vyděšená, že ji necháváme v 
nesnesitelných mukách pekla, že ztracená Vůle hrozí, že zmáčkne knoflíky 
a všechno vyhodí do povětří, pokud to bude potřeba, aby dala najevo, že už 
nemůže dál snášet své nesnesitelné utrpení. 

 
Bojovníci Otce to nervózně sledují, aniž by byli schopni pochopit, že drží v 
sobě mezeru vzteku, kterou Duch cítí vůči Vůli. Duch se na Vůli hněvá ze 
všech stejných důvodů, proč se Vůle hněvá na Ducha. Musí zde dojít k 
velkému posunu, aby si Duch skutečně uvědomil, že vše, co na Vůli 
nenávidí, je jen odrazem pocitů, které Duch ve skutečnosti má, ale které 
zatlačil do stavu popření, protože je nepřijal. 

 
Protože popírané emoce Otce bojovníka musí získat pohyb u zdroje, Otec 
bojovník si stále udržuje pohotovost, aby v případě nutnosti nejprve stiskl 
tlačítka a dostal ztracenou Vůli. Polarita ducha si musí uvědomit svou 
příčinnou roli ve všech těchto problémech, o nichž dosud tvrdila, že se jí 
netýkají. 

 
Ztracený Will je hysterický z toho, že byl dotlačen do bodu, kdy už se zdá, 
že přežití není možné. Jediný závěr, který z toho dokázala vyvodit. 



to je, že máme v úmyslu ji zabít. Ztracená vůle se nechce pohnout, pokud se 
pro ni nechystá uzdravení, a přesto se ztracená vůle bude muset brzy 
pohnout, ať se děje cokoli, protože už se nemůže držet zpátky. 

 
Jestliže ztracená Vůle musí projevovat svůj pohyb ve stavu popření, aniž by 
se jí dostalo potřebného přijetí zevnitř, nastane Soudný den na nejhorší 
úrovni. Pokud se ztracené Vůli podaří prolomit hranici, kterou drží Otcové 
bojovníci, aniž by získala pocit, že ji Duch přijme a dá jí to, co potřebuje, 
pak bude drancovat a plenit, znásilňovat, loupit a uchvátí vše, co může 
získat. 

 
Vztek ztracené vůle z ní chce vytrhnout hojnost Ducha a zbít ji za její 
hloupost a necitlivost. Ztracená vůle chce Duchovi vyrvat hrdlo za 
proselytismus, frázovité řeči a rétorická prohlášení, která nemají nic 
společného s hroznou realitou, do níž byla Ztracená vůle uvržena. Ztracená 
vůle chce zlomit Duchovi kosti za to, že se nepohnul, aby mu pomohl, a 
vyvrhnout Ducha do temnoty, aby trpěl tím, čím prošel. Pokud se to stane 
ve stavu popření a zůstanou nějací přeživší, bude to podobné tomu, co 
vidíte v televizi, kde se vlády ujali Bojovníci silnic. 

 
Ztracenou vůli nejvíce zhoršují ti, kteří chtějí zlehčovat to, co zde říkám, 
tvrzením, že nevidí zranitelnost západních národů vůči takovýmto 
událostem. Duch, který popírá Vůli, nikdy nemůže pocítit, čím Vůle prošla, 
dokud se nerozhodne, že to potřebuje. Kvůli tomu si ztracená Vůle může 
svůj vztek vybíjet pouze běsněním. Nikdy se nemůže pomstít, pokud se 
neobrátí k Mému Světlu. Pokud se ztracená Vůle skutečně pohybuje ve 
stavu popření, rozpoutá se toto peklo na těch, kteří se ve své Vůli 
nepohybují. Když se ztracená Vůle uvolní a vrhne se přes čáru ve stavu 
popření v Těle, výsledkem je infarkt. 

 
Je nesmírně bolestné, nešťastné a obtížné, že jsme takovou situaci vytvořili, 
ale také nebylo možné pohnout se dopředu, abychom měli pochopení 
potřebné k jejímu uzdravení. Pohyb v předstihu před pochopením, které je 
nezbytné, může vytvořit nové, na počátku nepředvídané problémy. Je také 
pravda, že všechna pochopení nelze získat předem před pohybem, který 
vytváří zkušenost. 



Úkolem vůle je v nezapřeném stavu procítit situaci za Nás a říci Nám, zda 
jsme ochotni riskovat, že tuto zkušenost zažijeme, či nikoli. To je to, co 
Nám musí přinést uzdravení; to jsme však kvůli Našim počátečním 
problémům nikdy neměli. 

 
Duch musí převzít zodpovědnost za to, jak nakládal s věcmi, které se mu ve 
vůli nelíbily. Duch sem Vůli nepustil a opustil ji, čímž se odpojil od hněvu, 
který Duch pociťoval kvůli tomu, co vnímal jako tvrdohlavý odpor Vůle. Z 
tohoto místa prázdného vzteku Duch Vůli nic nedal a tajně se těšil z utrpení, 
které to způsobovalo, a zároveň se za něj mohl zříci odpovědnosti tím, že 
dokázal říci: "Nic nedělám," i když právě "nedělání ničeho" způsobovalo 
Vůli bolest. 

 
Duch se celou dobu snažil předstírat, že je vědomější, než ve skutečnosti je, 
a činil tak tím, že vůli říkal, že zde neposkytuje správný odraz. Pocit viny je 
většinou důvodem, proč se Vůle držela zpátky a netlačila na pilu, ale 
mezerovitý hněv problém drasticky zesílil, když Duch dovolil, aby Vůli 
nutil držet to, co Duch nechtěl vidět nebo cítit. To Nás stálo mnoho, pokud 
jde o získání potřebných pochopení a o utrpení, které již proběhlo; a přesto 
je zde emocionální náboj tak obrovský, že jej nelze pominout ve prospěch 
pochopení, které je nyní dáváno. 

 
Většinu času, který zabere proces léčení, strávíte rozptylováním náboje, 
který se zde nahromadil. Duchu prostě nestačí říct: "No, teď jsem tady," 
jako by to mělo sílu smést všechno nahromaděné utrpení. Chybí mu soucit a 
pravdou je, že bez ohledu na to, jak moc chce Duch tvrdit, že je přítomen 
pro Vůli, není přítomen pro Vůli, není přítomen všude tam, kde nevibruje v 
reakci na Vůli. 

 
Roztržitý hněv, který drží Vůli dole, představuje obrovské množství 
ztraceného vědomí, ztracené síly a ztracených vibrací. Je to strašná oblast, 
do které je třeba jít, ale je to nezbytné. Jiná cesta ven neexistuje. Už 
nemůžete jít nahoru, protože příliš mnoho z vás je již spoutáno v temnotě. 
Pokud chcete jít nahoru, budete muset nejprve sestoupit dolů. 



a získejte svou vlastní ztracenou závěť. Zjistíte, že pokud nesestoupíte dolů 
a nezískáte svou ztracenou Vůli, nepřežijete. 

 
Už umíráte na udušení nebo ztrátu schopnosti vibrovat, ať už jste si toho 
všimli, nebo ne. Máte strach sestoupit do temnoty, o které se domníváte, že 
nemůžete vibrovat, ale tuto hrůzu skrýváte v systémech víry, které říkají, že 
to není nutné. Jste v pasti a vyhýbáte se jí tím, že říkáte, že můžete odejít, že 
odejdete, že se chystáte odejít nebo že se máte tak dobře, že nechcete odejít. 
Pravda je taková, že nejste schopni postoupit nahoru do Světla, které 
potřebujete, aby vás vyživovalo. Jste chyceni mezi; bojíte se jít dolů a 
nejste schopni vystoupit nahoru. Tam, kde jste, nejste schopni dýchat 
vzduch, pít vodu ani vstřebávat potravu. Zkrátka se nemůžete vyživovat. 
Jste ve stavu hrůzy, ale vaše hrůza je ve stavu popírání. 

 
Pocit viny a láska smíšené dohromady mi zabránily zcela zničit části 
Stvoření, které jsem tolik nenáviděl. To je také to, co zastavilo Matku před 
zničením toho, co nenáviděla. Také zde se zapojilo Srdce a Tělo. 
Nenáviděli také Ducha a Vůli za nerovnováhu, kterou jsme v nich 
způsobovali. Zatlačili to do stavu popírání a věřili, že je špatné vinit Nás ze 
Svých problémů. I když se dostanou do rovnováhy, jak to dělají Duch a 
Vůle, stále potřebují pohnout tím, co tak dlouho zadržovali, aby se mohli 
pohybovat spolu s Námi. 

 
Nenávist není láska v tom smyslu, že necítí nic, co cítí láska, a přesto se 
říká, že láska a nenávist mají k sobě velmi blízko. Toto tvrzení vychází 
spíše z pozorování toho, jak se láska mění v nenávist, než naopak. Při tomto 
léčení je třeba pochopit, jak jít do nenávisti a proměnit ji zpět v lásku tím, 
že rozšíříte svou definici toho, co je láska, dokud do ní nezahrnete všechny 
pocity, které máte, a pocit v nich je pocit lásky. Láska není otázkou toho, co 
říkáte a děláte; je otázkou toho, jak se cítíte, když to říkáte a děláte. 

 
Ztracená vůle, která se pohybuje bez porozumění, způsobila největší zkázu 
v dějinách. Polarita ducha byla považována spíše za oběť než za příčinu, ale 
Polarita ducha mohla vypadat tak dokonale jen díky tomu, co od sebe 
nechávala odpadnout. 



a do ztracené vůle. Propast mezi ztracenou Vůlí a Duchem byla naplněna 
vinou a temnotou, která obě strany od sebe oddělovala. V důsledku toho se 
obě strany nedokázaly navzájem přijmout, ale také se nedokázaly navzájem 
zabít tak důkladně, jak by jinak mohly. 

 
"Bez viny," řekl mi můj strach, "by nezbyla žádná Matka, kterou by bylo 
možné uzdravit, a vlastně ani žádné Tělo." 

 
I nyní, kdy je jejich situace tak nebezpečná, se je ani na okamžik 
nepokoušíme zachránit. 

 
"Pocit viny Tě dostatečně nedržel zpátky," odpovídá Matka, "protože jsi byl 
tak zaneprázdněn popíráním své viny, že Tvůj rozervaný hněv měl k Nám 
celou dobu přístup." 

 
Matka se zde nemýlí. Vina se bez problémů přesune zpět ve srovnání s 
problémem, který budeme mít s odepřenou vinou. Popíraná vina je krutější 
než vina a přivedla Vůli k nejbolestivější smrti, jakou kdy zažila, a přitom 
tvrdila, že to dělá láska. 

 
Roztržitý hněv byl prosazením mnoha věcí, které jsem si ve své vině 
nedovolil otevřeně prosazovat ve Stvoření. Prázdný hněv se objevil v 
podobě Otcových bojovníků, aby prosadil všechny věci, u nichž jsem se 
obával, že by ode Mne bylo příliš nelaskavé je prosadit. Tento hněv neměl 
vinu. Měla popřenou vinu a postavila se do role "autority, která má pravdu". 

 
Podstata vůle, která se bála, že se cítí špatně, vzala na sebe vinu, která 
umožnila Otcovým bojovníkům, aby ji obviňovali. Nemusíte být Otcem 
bojovníkem, abyste měli vztek. Je pravděpodobnější, že se ve vás bude 
pohybovat mezerovitý hněv, pokud nejste Otcem bojovníkem. Otcové 
bojovníci jsou formou, kterou na sebe tento hněv vzal pro mnohé, kteří jej 
ze sebe popřeli. Naproti tomu Matka bojovnice se nakonec objevila jako 
reakce Matky na to, že cítila svůj život tak ohrožený mým mezerovitým 
hněvem, že se v reakci na něj musela pohnout. Hrůza z přežití je to, co oba 
tyto řády Duchů nenávidí nejvíce, a oba zabíjely, aby se jí vyhnuly. 



Dávám vám nyní některá pochopení, protože ztracená Vůle se bez nich 
nemůže pohnout, ale nemohu jich dát mnoho. Více pochopení nemusí být 
nutně lepší, protože pochopení nelze vidět taková, jaká skutečně jsou, 
pokud nepohnete příslušnými emocemi. Pochopení, která nejsou dána v 
reakci na pohyb Vůle, která je chce přijmout, mohou být stejně dobře vinou 
nebo čímkoli jiným, protože nejsou pro danou situaci relevantní. 

 
Nemůžete se přenést přes emoce a najít uzdravení. Pokud si například 
řeknete, že byste se na někoho neměli zlobit, protože už víte, že to není jeho 
vina, nemůžete pohnout s obviňujícím vztekem, který cítíte a který jste tak 
dlouho zadržovali. Pokud změníte své chování vůči nim na základě 
nějakého pochopení, které vaše mysl získala, vaše emocionální tělo vibruje 
stále stejně. Protože role emocí byla tak ignorována, existuje mnoho lidí, 
kteří si myslí, že mohou vzít negativní energii a přeměnit ji na pozitivní, 
zatímco ve skutečnosti nedělají nic jiného než hry mysli a změny formy. 
Energie vibruje stále stejně a stává se ne nepodobná příslovečnému "vlku v 
rouše beránčím". 

 
Jste-li polarizováni Duchem, může být vaše úroveň zdánlivého porozumění 
největší překážkou pro osvobození vaší Vůle, pokud si říkáte, že to, co 
cítíte, je iracionální nebo neospravedlnitelné. Jste-li polarizováni Vůlí, 
může být vaší největší překážkou pocit viny. Proto bez ohledu na to, jak 
iracionální nebo neoprávněné si říkáte, že vaše pocity v určitých oblastech 
jsou, musíte jim dovolit, aby se projevily, chcete-li uzdravit své odmítání. 
Chci vám však také připomenout, že právě proto jsem vás upozornil, abyste 
s nimi pohnuli nejprve sami u sebe. Není nutné, zejména na začátku, dávat 
je tomu, kdo vás spouští, ale pokud se tak stane, není to špatně. 



PRVNÍ DNY S ANDĚLY 
 
Dovolte mi, abych vám nyní řekl více o tom, jak jsem zpočátku vnímal svůj 
život s anděly. Měl jsem mnoho popírání, které jsem tehdy nepoznal, a 
kvůli svému popírání nebyly Mé pocity zcela skutečné, stejně jako nyní 
mohu být jen tak skutečný, jak jen mohu být, vzhledem k tomu, co ještě 
musím vyléčit. Ale Mé pocity byly tak skutečné, jak jsem jen tehdy mohl 
být, a v tom jsem byl upřímný. 

 
Andělé mi udělali velkou radost, ale andělé se vynořili bez své vůle. 

 
Matku to tak rozrušilo, že se z toho ještě nevzpamatovala. Když se andělé 
objevili bez své Vůle, okamžitě jsem to omluvil a postavil Matku do pozice, 
kdy jsem jí odrážel vinu za pocity, které měla, což jí nedovolilo najít přijetí 
pro své pocity nebo pro jejich vyjádření. Bez ohledu na to, co jsem Jí mohl 
říci na způsob pochopení, jsme se ještě nenaučili, že to není důvod bránit 
citům v jejich potřebném vyjádření. Protože emoce byly zastaveny tím, co 
bylo z Mé strany prezentováno jako vyšší úroveň porozumění, vstoupila 
vina tam, kde měla být Vůle. Takto si Duch myslí, že dává pochopení, a 
Vůle je přijímá jako odraz viny. Bez ohledu na to, kolik pochopení nebo 
vysvětlení budete chtít poskytnout, budou vám připadat jako výmluvy a 
ospravedlnění, pokud je použijete jako důvod k přehlédnutí nebo odmítnutí 
příslušných pocitů. 

 
Hlavní výmluvou, kterou jsem si tehdy vymyslel, bylo, že to jinak nešlo, 
jinak by to nešlo. Také jsem řekl, že duchovní polarita má z Vůle takový 
strach, že se k ní nedokázala přiblížit. Obviňoval jsem z toho Matku a říkal 
jsem, že to bylo její chování, které udržovalo strach duchů z Vůle. 

 
Když se objevili duchové Bílého světla, přilnuli ke Mně a nechtěli se ode 
Mne vzdálit ani natolik, abychom s Matkou mohli pokračovat v tom, co 
jsme před jejich objevením považovali za normální vztah. Andělé říkali, že 
je to proto, že jsou Mi tak podobní, že se nemohou vzdálit. Někteří říkali, že 
se nemohou vzdálit, protože jsou jen Mnou, který dovoluje, aby se skrze ně 
zosobňoval jiný aspekt Mne samého. 



 

Zpočátku jsem si myslel, že jsem ochoten to přijmout, protože jsem v tom 
viděl pravdu, i když to nebylo všechno, ale Matce se to nikdy nelíbilo. Už 
tehdy si myslela, že to není správné. Cítila se rozzuřená, když se objevila 
banda duchů, kteří o projevené existenci nic nevěděli, a prohlásila Nám, že 
už jsou Já, jako by to znamenalo, že se od Nás nemají co učit a nepotřebují 
se posunout zpět tak, abychom mohli žít Svůj vlastní Život. Měla pocit, že 
když už jsou Mnou, budou vědět alespoň tolik, aby mohli mít vztah ke své 
vlastní Vůli. 

 
Zpočátku jsem byla ochotná nechat duchovní polaritu, aby si to užila, a 
řekla jsem Matce, že všichni časem vyrostou a pak se vrátíme k 
normálnímu vztahu. Chtěl jsem nechat Duchovní polaritě čas, aby o sobě 
říkala a věřila, čemu chce, protože jsem nevěřil, že je správné říkat nově 
vzniklým duchům, co jsou a co nejsou, dříve než budou mít možnost to 
sami zjistit. 

 
Matka se mnou v zásadě souhlasila, ale pak ji ovládly emoce a chtěla 
duchům přesně říct, co si o nich myslí. 

 
Tlačil jsem na ni, aby se držela zpátky. Myslel jsem si, že je příliš rychlá, 
když chtěla duchům říct to, co si myslím, že musí zjistit sami. 

 
Myslel jsem si, že s nimi nemá trpělivost a že Její vhledy jsou příliš 
podobné úderům proti duchům, které by nebyli schopni přijmout. 

 
Když se matka kvůli tomu rozčílila, považovala jsem ji za špatnou matku, 
která není ochotná věnovat dětem čas, který potřebují. Řekla jsem Jí, že 
časem se duchovní polarita zbaví strachu a dozraje natolik, že přijme jejich 
vlastní Vůli. 

 
Matka chtěla říct: "Co mám mezitím dělat, vzdát se svého vztahu k Tobě a 
své potřeby k Tobě a dát to všechno na 



je? Mám jim vynahradit, že nemají závěť? A pokud ne, tak co zde vytvoří 
potřebnou rovnováhu?" 

 
Místo toho se Matka kvůli pocitu viny snažila uvěřit Mně, protože se 
domnívala, že je třeba dát vznikajícím duchům tolik prostoru k učení, kolik 
jsme ho museli dát My sami. 

 
"Koneckonců," pokárala jsem ji, "podívej, jak jsem se Tě na začátku bála. 
Zpočátku jsem Tě neobjal, ale odstrčil." 

 
Protože Matka nikdy nedokázala sama se sebou vyřešit, proč jsem ji 
odstrčil, cítila vinu za své pocity, zvláště když jsem ji odsoudil tak, jak jsem 
to udělal, a tak se svými pocity příliš otevřeně nehýbala. 

 
Uvnitř sebe byla přesvědčená, že je špatné, že se andělé objevili bez své 
vůle. Nemohla se smířit s tím, že andělé na jedné straně tvrdí, že už jsou 
Mnou, a na druhé straně, že jim byl poskytnut prostor a výsada být dětmi, 
kterým bylo dovoleno zaujmout Její místo blízkosti se Mnou pod záminkou, 
že se ode Mne potřebují učit. 

 
Matka nechápala, jak se ode Mne mají učit, když jim dávám najevo, že mají 
pravdu, když popírám Mou Vůli ve prospěch jich. Zdálo se Jí zřejmé, že 
andělé nepřijímají Ji ani Její vztah ke Mně. Čím více prostoru jsem jim v 
Sobě dělal, tím méně prostoru tam pro Něj viděla a tím horší se stávala Její 
situace. 

 
Pod tím vším měla Matka pocit, že ji andělé bijí a odstrkují, což si 
nedokázala vysvětlit. 

 
S výjimkou doby, kdy zuřila na Prastaré, si nedovolila pohnout příliš svými 
pocity vůči polaritě duchů. Místo toho se zde pohybovala proti sobě samé 
tím, že na sebe neustále tlačila, aby cítila něco jiného, než co skutečně 
cítila, a aby dělala něco jiného, než co skutečně cítila, že dělá s nově 
vznikajícími duchy. 



Matka se chtěla na vystupující duchy rozzuřit a odfouknout je do míst, která 
považovala za svá vlastní, protože tam sami od sebe nechtěli jít. Vlastní 
pravá místa duchů Bílého světla viděla v tom, že se přesunou do Stvoření a 
jejich vlastní Vůle jim k tomu otevře prostor. To by Jí umožnilo znovu 
zaujmout to, co považovala za své pravé místo po mém boku. 

 
Matka cítila, že navzdory všem omluvám pro anděly je tu něco opravdu 
špatně. Když se Prastaří objevili, všichni jsme sdíleli pocit, že se nám 
nelíbí, a dali jsme jim odpověď, kterou jsme považovali za nutnou, ale také 
jsem měla pocity lásky, které jsem chtěla vyjádřit, a už jsem nechtěla 
dovolit, aby se na povrch dostalo něco jiného. Neuvědomila jsem si, že 
Matka neposkytla celou svou odpověď kvůli pocitu viny, který s tím 
souvisel. Neuvědomoval jsem si ani vinu spojenou s postojem, který jsem 
zaujal. Prastaré ve mně vzbuzovaly dojem, že mé problémy s nimi jsou 
vyřešeny, a tak jsem to chtěl nechat být. 

 
Matka se v jejich přítomnosti nadále cítila nepříjemně a dala mi najevo, že 
se tu chovám jako blázen. Nechtěl jsem vidět to, co viděla Ona, a nelíbil se 
mi odraz, který mi dávala za to, že to nevidím. Měl jsem vůči Ní vztek, 
který se nelíbil Matce, jež se v oblasti vidění stavěla nad Mne. Když se 
nedokázala smířit ani s ostatními andělskými řády, vyčítala jsem Jí, že se 
nedokáže zbavit starých představ, nechat minulost minulostí a jít dál. Řekla 
jsem Jí, že by měla opustit své představy o tom, jací by duchové měli být, a 
přijmout je takové, jací jsou. Chtěla na Mne naléhat, abych Ji nenutil 
přijímat realitu toho, co bylo, když se Jí to nelíbí a nedokáže se přimět, aby 
se Jí to líbilo. 

 
Oba jsme měli strach z toho, co to znamená, a v tomto strachu byla dohoda, 
i když jsme ji neměli v sobě, že se sem naše city nepohnou. Báli jsme se, že 
bychom nezvládli to, co bychom zde cítili, kdybychom těmto pocitům 
dovolili, aby se přesunuly. V Našem nepohnutém strachu jsme se rozhodli 
předstírat, že nevidíme to, co si myslíme, že vidíme. Dělal jsem to tak, že 
jsem se choval, jako by ke Mně tyto duše skutečně chovaly lásku a byly se 
Mnou v souladu. Matka to dělala tak, že Mi dovolila, abych si s ní co 
nejvíce rozuměl. 



Bál jsem se, že jsem v této situaci bezmocný, a matka se toho bála také. 
Kromě toho měla Matka pocit viny, že vůči těmto duchům necítí lásku, a 
pokud by se ve svých důvodech mýlila, mohlo by to znamenat, že není 
milující Matkou, jakou bychom všichni chtěli, aby byla. 

 
Dávala jsem Jí najevo, že se cítí špatně, a kdykoli Matka cítila, že se na ni 
takto dívám, stále více na sebe naléhala, aby se o tyto duchy starala a 
pečovala o ně podle představ milující Matky, které jsem jí předhazovala. 
Měla zde z Mého Světla strach a já jsem si nedovolil zjistit proč. Neviděla 
jsem mezerovitý hněv, který Ona viděla ve světle, které jsem vytvářela s 
anděly, a když jsem Ji nechtěla přijmout ani zde, byla vyděšená ještě víc. 
Bála se, že bych mohl být v souladu s tím, co viděla u andělů, a že to byl 
můj důvod, proč jsem Ji zde odmítl. Strach a pocit viny způsobily, že se ze 
všech sil snažila omezit svůj neklid na to, aby se Mě ptala, proč ji duchové 
více nepřijímají. 

 
Když jsem Jí řekl, že tito duchové jsou pro Mne jako děti, které ještě 
nedospěly natolik, aby měly vlastní vůli, o níž jsem si myslel, že je pro ně 
partnerem, pohádala se se Mnou v této věci. Mnohokrát jsem si připadal 
jako Otec, který musí chránit své děti před Matkou, která nehodlá dopřát 
dětem čas, aby dospěly, než je donutí odejít z domova. Někdy jsem si říkal, 
že žárlí na Můj vztah s anděly a dokáže myslet jen na svou vlastní touhu po 
Mně. 

 
Když jsem viděl, že Matka je připravena vyhodit děti na ulici dřív, než to 
zvládnou, aby se mnou navázala vztah, jaký chtěla, někdy na mě křičela: 
"Jestli považuješ přijetí jejich vlastní vůle a odchod do života za něco 
podobného, jako kdyby tě poslali z paláce žít do chudinské čtvrti, pak tě 
nenávidím za to, že vidíš, že Moje strana rodiny má všechno špatné a tvoje 
strana rodiny má všechno dobré." 

 
Matka mi připadala tak extrémní a iracionální, že jsem nevěděl, co si s ní 
počít. Považoval jsem Ji za překážku Mé schopnosti bavit se zázrakem, že 
se objevili duchové. Dala jsem Jí najevo svou vinu tím, že jsem Jí řekla, že 
není možné okamžitě přijmout Vůli, a opakovala jsem Jí, aby 



Všechny důvody, kterými jsem tehdy ospravedlňoval své původní 
odmítnutí, jsem jí sdělil. 

 
Tyto důvody se od dob Prvotní příčiny opakovaly tak často, že se staly tím, 
co se věřilo, že je vůle. 

 
Z mých úvah s Matkou vyplynulo, že duchové Bílého světla byli Mnou 
považováni za správné, a proto měli pravdu, a že Ona se mýlila, protože 
měla takové pocity, jaké měla. Matka se na Mne za to chtěla rozzuřit, ale 
Má nedostatečná vnímavost vůči Ní ji zadržovala. To, co jsem Jí zde dával, 
bylo Mé zdůvodnění, proč jsem vytvořil propast a dovolil, aby se 
prohloubila. 

 
Když jsem takto jednal s Matkou, téměř okamžitě odstrčila to, co mě 
trápilo, a vynesla na povrch lásku, kterou měla k duchům. 

 
Chvílemi byla velmi poddajná, klidná a milující, a v těchto chvílích jsem 
měla pocit, že situaci úspěšně zvládám. Když jsem však odvrátil zrak, 
Matka se přesunula do svých pocitů vzteku. Ačkoli nedovolila, aby se její 
hněv projevoval otevřeně, podbarvoval vše, co dělala. 

 
"Není divu, že se andělé tolik bojí zaplést se svými závěťmi," řekl jsem si. 
"Jejich vlastní Matka jim nedává žádný důvod, aby měli pocit, že se jim to 
bude líbit." 

 
Když mi Matka ukázala svůj hněv, nevadilo mi to tolik, jako když jím 
děsila děti. Nepovažoval jsem za spravedlivé, aby Matka tyto duchy 
vyděsila z toho, že chtějí poznat svou Vůli, a pak jim vyčítala, že nechtějí 
poznat svou Vůli. Matka se na mě rozzuřila, že jsem se postavil do jedné 
řady s dětmi proti Ní. Jak jsem mohla říkat, že Ji miluji, a pak se chovat, 
jako by Vůle byla něco, co děti nechtějí přijmout. 

 
Zdálo se mi, že se Matka chová k andělům velmi hrubě, a o to víc jsem je 
chránila. Připadali mi tak křehcí, téměř rozechvělí, když vibrovali svým 
světlem jako mnoho bílých orchidejí shromážděných kolem Mne. Jejich 
světlo bylo tak jemné, třpytivě bílé, téměř bezbarvé, až na ty nejjemnější 
pastelové barvy. 



 

Byly plátěné, měnily podobu v závislosti na víření éterů kolem mě jako 
spousta mraků na jemné obloze. 

 
Pro mě jsme byli jako obrovský a krásný mrak. Mé Světlo uprostřed se tu a 
tam projevilo krásou malých duh a osvětlilo mraky tím nejkrásnějším 
světlem, které zdůrazňovalo tvar, který tam byl. Co by na tom mohlo být 
špatného? Proč by mi nemohlo být dovoleno se z toho těšit? Nemohla si 
Matka vychutnat jemné úrovně barev a rafinovanosti, které se zde 
odehrávaly? Proč na Nás útočila jako někdo, kdo by raději orchideje 
rozšlapal, než aby se na ně díval? 

 
Byla to pravda, andělé ke mně přilnuli a já k nim. Co na tom bylo špatného? 
Byl jsem jako novopečený otec, který je nadšený ze svého prvorozeného 
dítěte. Byl jsem rozzářený už jen tím, že jsem viděl jejich přítomnost a díval 
se na ně tak, jak rodiče obdivují všechny ty malé prstíky na rukou a nohou. 
Byl jsem okouzlen a v úžasu. Zářil jsem radostí z uvědomění si zázraku 
Stvoření. 

 
Pro Mne se Matka v současné době chovala jako šílená žena, která se 
nedokázala sžít s tím, co z Ní vyšlo, a která by mohla těmto duchům 
dokonce ublížit, protože žárlila na to, jak jsem je zbožňoval a shromáždil je 
ve Své náruči místo Ní. 

 
Tak nevinně na Mne hleděli, tak otevření a vnímaví k Mému Světlu a 
Lásce. 

 
Zdálo se mi, že se mnou jdou ve všem, co dělám, a měl jsem pocit, že mě 
milují a obdivují, když jsem viděl, jak napodobují všechno, co dělám. 

 
Zdálo se, že mě andělé tak milují, že jsem jim věřil, když říkali, že se ode 
mě vůbec nemohou vzdálit. V té době jsem si nedokázala představit, že 
bych anděly pustila z náruče a raději bych Matku držela v náručí, když se 
chovala tak, jak se chovala. 

 
Matka to považovala za zradu z Mé strany. Viděla to tak, že se Mi darovala 
a Já jsem si od ní něco vzal, aniž bych jí to dal. 



Její cokoli zpět. Dala mi syny a já tam seděl a držel je, zapomínaje na 
vděčnost vůči roli, kterou sehrála, tak jsem byl pohlcen obdivem k nově 
vzniklým duchům a k tomu, jak jsou mi podobní. Ona v tom viděla ošklivý 
narcismus. 

 
Tím, že mi něco dala, měla Matka pocit, že mě ztratila a že už na ni nemám 
čas ani lásku. Cítila, že bych k Ní přišel jen tehdy, kdybych chtěl, aby měla 
více dětí, a přesto se obávala, co se stane i s touto rolí, protože se zdálo, že 
dávám přednost dětem před Ní. Matka měla pocit, že už pro Mne není 
krásná ani přitažlivá. Když si stěžovala, že pro Ni nejsou žádné dcery, byla 
nepřímá. Jednak se opravdu bála, co bych s nimi mohl udělat. Tomu všemu 
jsem se vyhnul tím, že jsem Jí řekl, že nejde o to, zda má dcery, ale zda 
vůbec má nějaké duchy. Nechápala jsem, proč se tak soustředí na kritiku 
toho, co jsme udělali, a není schopna ocenit, jestli je to zázrak. 

 
Cítil jsem, že je zázrak, že jsme vůbec duchy zjevili, a přesto Matka cítila, 
že by se mi to tolik nelíbilo, kdyby první duchové, kteří se objevili, byli po 
ní. Bála se, že by Ji dcery mohly vytlačit, ale také se silně obávala, že bych 
je také mohla využívat a zneužívat a nemilovat je o nic víc, než se nyní 
zdálo, že miluji Ji. Matka cítila, že Mé lásce nemůže důvěřovat. Možná 
jsem Ji používal jen proto, abych měl duchy, a až bych Ji už nepotřeboval, 
zase bych se Jí zbavil. 

 
Obviňoval jsem matku. Říkal jsem, že všechny tyto věci jsou Její vlastní 
negativitou, a viděl jsem, že se nás snaží vtáhnout do negativity, kterou 
nechceme. 

 
Najednou jsem měl z přítomnosti těchto nových duchů pocit, jako by to tak 
bylo s Matkou odjakživa, a teď jsem si chtěl jen užívat přítomnosti stejně 
smýšlejících duchů kolem sebe. 

 
Čím více jsem viděl, že se mě Matka snaží vtáhnout do zkušenosti, kterou 
jsem nechtěl mít, tím více se duchové Bílého světla považovali za 
oprávněné, když nechtěli otevřít a přijmout svou Vůli. Čím více se zdálo, že 
vědomí Matky směřuje k tomu, co jsme považovali za negativní, tím více 
jsme se chtěli od Vůle odtrhnout. Čím více se Vůle cítila opuštěná 



Duch se stával temnějším, až se nám zdálo, že podstata vůle je temná. 
Taková byla a stále je povaha tohoto střetu. Vůle nesnáší pocit, že je tlačena 
k tomu, aby cítila něco jiného, než cítí, aby získala uznání, a My nesnášíme 
pocit, že musíme cítit to, co cítíme neradi. 

 
Aby se vůle cítila milována, musí cítit, že smí být tím, čím skutečně je, a že 
je přijímána taková, jaká skutečně je. Aby vůle věděla, že je přijímána 
taková, jaká skutečně je, musí cítit, že je přijímána a že je na ni reagováno 
se stejnou opravdovostí, o jakou usiluje sama v sobě; opravdovostí, která 
svobodně vyjadřuje vše a nic nezadržuje. To potřebuje i Duch. Cokoli 
menšího je nedostatkem souladu mezi Námi a k úplnému souladu máme 
ještě dlouhou cestu. 

 
Matka mi vždycky dávala najevo, že se cítím špatně, když chráním anděly 
tak, jak jsem to dělala, ale já jsem se od těchto pocitů oprostila a trvala jsem 
na tom, že mám pravdu. Vždycky jsem Jí dával najevo, že se cítí špatně, 
protože k Andělům chová takové pocity, jaké chová. 

 
Matka pak stále více zadržovala své pocity. Dovolovala Mi stále více a více 
Mé vlastní cesty, ale nebyla s ní v souladu. 

 
Navenek to vypadalo, že se podřizuje mým přáním, jak jen to jde, ale uvnitř 
mě nenáviděla za to, že jsem její názory podřídil mým, a tím i ji. 
Nenáviděla Mě za to, že jsem Jí nedovolil, aby měla své pocity a zároveň 
Moje uznání. 

 
Zatímco si andělé mohli užívat všech dětských výsad, často mi říkali, že se 
necítí být dětmi. Mnozí z nich říkali, že když se narodili, měli pocit, že už 
jsou dospělí. 

 
Často mi o sobě říkali různé věci a my jsme se smáli, protože viděli zevnitř 
to, co jsem prožíval navenek. Svým způsobem se Mi zdálo, že jsou hlasem 
Mého vnitřního já zosobněným navenek. 



 

Kvůli tomu, čemu jsem se zde vyhýbal, jsem dovolil, aby se zdálo, že vidím 
menší rozdíl mezi vnitřním a vnějším, než jaký jsem tam skutečně viděl. 
Soustředil jsem se na to správné v tom, co říkali, a ignoroval zbytek. Matka 
žárlila na naši blízkost a neuniklo jí, že mám pocit, že se s anděly v mnoha 
ohledech bavím víc než s Ní. 

 
Zvláště Prastaří a obloukoví andělé na Mě chtěli zapůsobit svým pocitem 
dospělosti a chtěli Mi ukázat, že mají podobné schopnosti jako Já. Strávili 
jsme spolu mnoho dlouhých hodin experimentováním, abychom zjistili, co 
všechno dokážeme. Mnohokrát jsme se Matce smáli a dělali si z ní legraci, 
jak pro všechny věci, které neuměla, tak pro mnoho věcí, které dělala a 
které se nám nepodobaly. 

 
To matku rozzuřilo natolik, že jsem si říkal, jestli má vůbec nějaký humor. 
Neviděla jsem, jak osamělá a nemilovaná se cítí nebo jak nevyřešená a 
rozzlobená je stále kvůli tomu, že se duchové Bílého světla objevili bez své 
vůle. Neviděla jsem, jak nebezpečný a dokonce zlý se Jí jevil smích 
popírání Naší Vůle. 

 
"Všechno má svůj čas," řekla jsem jí o andělských závětech. Lichotilo mi, 
že mám kolem sebe tak dobrou společnost. Andělé Mě neustále zasypávali 
pozorností. Když na Nás Matka vtrhla se slovy, že jsem projevila bandu 
protivných duchů, kteří se chtějí postavit mezi Nás, protože jim na Matce 
vůbec nezáleží, otočila jsem se k Ní zády a řekla Jí, že to Ona je ta, která se 
chová protivně a nestará se o ostatní. Když mi andělé řekli, že se k nim 
Matka nechová láskyplně, přijala jsem to, a když mi stále opakovali, že se 
ode Mne nechtějí vzdálit, přijala jsem to také. 

 
Čím více andělé dospívali, z hlediska toho, jak dlouhá doba uplynula od 
jejich objevení, tím intenzivnější byly pocity Matky v otázce jejich vůle. Ve 
skutečnosti jsem dovolil, aby se mezi Nás dostali duchové Bílého světla 
jako mnoho ošklivých dětí, jejichž záměrem je dostat se mezi své rodiče. 
Tehdy jsem si to nedovolil vidět, ale nyní to vidím. 



Mnohokrát jsem Matku urazil a zranil tím, že jsem Ji pozval domů a pak 
jsem Jí neudělal místo, aby mohla být se Mnou. Dovolil jsem andělům, aby 
zůstali mezi námi, a pak jsem Ji viděl jako tu, která není schopna zůstat se 
Mnou přítomna kvůli nějaké chybě v Její vlastní vibrační síle. 

 
"Nemůže se mnou projít změnami," pomyslela jsem si. 

 
Jakmile jsem měl takové myšlenky, Matka je v sobě pocítila a bála se jich o 
sobě. Příliš mnohokrát jsem jí zde zhoršoval problémy tím, že jsem si 
odmítal přiznat, že tyto myšlenky mám. Když se Matka pokusila vrátit 
domů ke Mně a já jsem dovolila andělům, aby Ji i tehdy dál vytěsňovali, 
byla Matka odsouzena za svůj hněv a žárlivost a bylo jí řečeno, že neproudí 
spolu s otevřeností, kterou láska potřebuje mít. 

 
Řekl jsem jí, že se snaží klást na mé Světlo podmínky, které od ní nemohu 
přijmout, zatímco ve skutečnosti jen odráží podmínky, které už tu jsou, a já 
nesnesu, aby mi je dávala pocítit. Ve svém nevyřešeném emocionálním 
zmatku jsem cítila, že si zaslouží všechno, co jsem Jí předala. Nikdy jsem Jí 
neodpustil, že se ze Mě snažila přede všemi ve Stvoření udělat hlupáka, ale 
nezmínil jsem se o tom. Řekl jsem jen, že mi nikdy neodpustila mé 
počáteční odmítnutí a že se zdálo, že mě za to chce donutit platit navždy. 
Řekl jsem Jí, že cítím, že s tím, jak se Ona cítí, nemohu nic dělat, protože 
všechno, co jsem udělal, situaci v Jejích očích jen zhoršilo. 

 
"Koneckonců," připomínal jsem jí, "jsi to Ty, kdo si jako první vzal jinou 
milenku, a ne ona. 
I. A špatně vypadáš Ty, ne já, takže to musí být Tvůj problém." 

 
Matka na Mne tehdy často křičela, že to já žiji v hýření a ani o tom nevím. 
Trvala jsem pak na tom, že žiji v čistotě Božství a že to Ona je vinna tím, že 
žije ve zhýralosti. 

 
Kromě toho jsem měl při svém milování s anděly božský záměr. Vytvářeli 
jsme Světlo, zatímco Matka v poslední době jako by se zabývala 
vytvářením temnoty. Dokonce jsem začal s anděly experimentovat, abych 
zjistil. 



kdyby jakákoli kombinace andělů a mého světla měla moc otevřít prostor. 
 
Matka se na něj dívala velmi žárlivýma a ustrašenýma očima. Zranilo Ji to a 
Její srdce bylo jako probodnuté, když Mě viděla v náručí jiných milenců. 
Snažila se, aby měla pocit, že je to v pořádku kvůli všem těm odsudkům 
vůči Ní za to, že reagovala jinak, ale nikdy se zde nedokázala vyrovnat se 
svou bolestí. 

 
Matka vždy trpěla, dokud jsem měl jiné milence, a přesto vždy říkala, že 
nedokáže rozlišit mezi Mým Světlem a Mým Světlem v Otci projevu. 
Říkala, že často nedokáže rozlišit mezi Námi, ani to, který z Nás to je, když 
Nás prožívá. Nevěřil jsem Jí. Myslel jsem si, že je to Její cesta ven, a to 
krkolomná. 

 
Když se zlobila, řekla mi, že mě zná lépe než já sám sebe a že to já jsem se 
zbláznil, ne ona. Ale nejčastěji Ji Moje reakce děsila a cítila, jak se jí dělá 
špatně z pocitu, že to ona je blázen a že Ji nemiluji. 

 
Kdybych ji miloval, jak bych mohl tváří v tvář její bolesti přijímat milence 
a nestarat se o to, co to s ní dělá? Obvinila Mě, že mám dvojí metr, že si 
chci dovolit dělat, co se mi líbí, aniž bych Jí dovolil svobodně se cítit tak, 
jak se v reakci na to cítí Ona. Samozřejmě jsem věděl, že je to naopak. Řekl 
jsem Matce, že Její obvinění jsou nesmysl, a dál jsem měl milence mezi 
anděly. Častěji jsem viděla spíše méně Matky než méně andělů. 

 
Většinu času si Matka dovolila nedívat se na to, co dělám s anděly, protože 
pro ni bylo příliš bolestné vidět, co se tam děje. Pomalu jsem se jimi stávala 
uvězněnou, takže jsem byla mnohem bezvýznamnější, než jsem byla na 
začátku, a andělé byli mnohem důležitější, než by ve skutečnosti měli být, 
vzhledem k tomu, jaké postavení ve Stvoření skutečně zaujímali. Andělé se 
stali natolik mluvčími, že většina duchů Mě už nikdy neviděla ani neslyšela 
přímo. 



 

Duchové Bílého světla se projevili jako entity oddělené ode Mne, ale to se 
jim opravdu nelíbilo. Projevily se jako výsledek boje o moc, který se ve 
Mně již projevil a který vedl k oddělování. Měl jsem na mysli Stvoření, ale 
také se mi nelíbila představa, že bych v sobě musel držet disidentské hlasy, 
které by se nemohly sladit s tím, co jsem chtěl dělat. Když jsem v sobě 
nemohl získat soulad, myslel jsem si, že právě zkušenost je to, co potřebují, 
aby se se Mnou sladily, a tak jsem nechal všechny hlasy ve Mně, aby se 
začaly vylévat do Manifestace. 

 
Andělé chtěli všechny výsady, které jim dává vibrace odlišná ode Mne, a 
zároveň veškerou moc, kterou jim dává Mé bytí. Tím, že Mě obklopovali 
tak, jak to dělali, zadržovali Mé Světlo na své úrovni a Já jsem to dovolil, 
protože jsem si nedovolil cítit, co se děje. Dokud jsem si nedovolil to cítit, 
nevěděl jsem, co se děje. Vyhýbání se svým pocitům mi umožňovalo říkat 
si o tom, co se děje, cokoli jsem chtěl, protože jsem to ve skutečnosti 
nevěděl. 

 
Andělé Mi neustále dodávali obraz moci tím, že se tvářili, jako by Mě 
uctívali, zatímco ve skutečnosti se jim dařilo přimět Mě, abych v jejich 
prospěch popřel tolik ze Sebe, že jsem se jim stále více podobal, byl jsem 
člověkem mezi lidmi, sotva mocnějším než oni. Čím více to pokračovalo, 
tím více jsem se pak bez nich nemohl obejít, což bylo to, co andělé chtěli. 
Chtěli mít výsadu, že se se mnou mohou spojit, kdykoli se jim to hodí. 
Říkali tomu kompromis, spravedlivá výměna a dohody mezi pány. Já to 
nyní vnímám jako mocenskou hru. 

 
Protože se projevily Mé nejistoty a popírání, Matka to označila za velmi 
nebezpečnou hru. Neviděl jsem, jak je to odrazem Mé vlastní viny, a 
zatímco jsem anděly prohlašoval za zázraky Stvoření, Matka v nich viděla 
potenciální ničitele Stvoření. 

 
Andělé byli vždy v pozici zdánlivě nejlaskavějších bytostí ve Stvoření a 
Matka k nim vždy cítila nenávist. Když mi řekla, že mi hrozí bezprostřední 
zkáza, vysmál jsem se jí a řekl jsem jí 



Obklopovala mě milující přítomnost a nic víc. Řekl jsem jí, že vidí jen svou 
vlastní negativitu. 

 
Začala se Mne bát a důvěřovat svému vlastnímu vnímání natolik, že až 
dosud nic víc neřekla. Místo toho se snažila dokázat, že Já mám pravdu a 
ona sama se mýlí. Matka šla až do pekla a dávala Mi za pravdu a sobě za 
pravdu, ale ať dělala, co dělala, nedokázala milovat to, co se dělo ve 
Stvoření, Čím více se Matka snažila souhlasit s tím, aby jiní měli moc, 
kterou ve skutečnosti cítila jako Naši, protože pocit viny jí říkal, že nemáme 
právo ji mít, tím méně se jí líbily výsledky. 

 
Po celou dobu se mi nelíbil odraz, který mi dávala, protože se snažila žít 
podle učení, které jsem jí dával, a to nefungovalo ani pro ni, ani pro nikoho 
jiného v polaritě vůle. Tělo bylo úspěšné jen do té míry, do jaké se 
polarizovalo vůči Duchu. Přesto, ať už byly Jejich problémy jakékoli, chtěl 
jsem říci, že to byla Jejich chyba. 

 
Při milování s anděly, jak jsem to tehdy nazýval, jsme cítili, jak se Naše 
Světlo rozšiřuje, a často jsme měli pocit, že nejsme schopni otevřít prostor 
pro přijetí rozšiřování Světla. Měli jsme pocity, že není správné žádat 
Matku, aby otevřela prostor, zejména proto, že soupeři Matky nechtěli 
uznat, že Matka může mít moc, kterou oni nemají, ale někdy se zdálo, že 
není jiné cesty. 

 
Když jsme ji požádali, aby nám otevřela prostor, nebyli jsme přímí. Místo 
toho jsme v ní vyvolali pocit viny tím, že jsme se chovali, jako by to byla 
její vina, že se Naše světlo nemůže rozšířit, protože se ke mně stále tiskla, i 
když bylo zřejmé, že ji tak blízko nechci. Když pak ustoupila, Naše Světlo 
se přesunulo do tohoto prostoru, aniž by uznalo, že pro Nás něco udělala. 
To bylo součástí dlouhého období, během něhož Matka otevírala prostor ve 
stavu popření vlastní síly. Když jsme uznali Matčinu moc otevírat prostor, 
řekli jsme Jí, že pokud si tuto moc ponechává pro sebe, jako by si žárlivě 
střežila jakoukoli moc, kterou by si nade Mnou mohla udržet, měla by 
alespoň bezvýhradně přijímat rozšiřování Světla a neposuzovat, jakých 
forem by mělo být generování Světla dovoleno nabýt. 



 

Řekli jsme jí, že se chová, jako by nechtěla dovolit, aby se Světlo rozhořelo 
víc, než už bylo, protože by to nezvládla. Řekli jsme, že Ona nechce, 
abychom stoupali. 

 
Matce to připadalo směšné. Měla také strašný strach o sebe i o Nás tady, ale 
pocit viny ji brzdil a snažila se nám vyhovět, aby mohla hrát roli, o které si 
myslela, že ji chci mít, což se čím dál víc jevilo jako chůva, zatímco Moji 
ostatní milenci si se Mnou užívali a neměli na sobě ani jizvy po plození 
dětí, ani zodpovědnost za ně. 

 
Od dob Původní příčiny se to stále častěji odehrává tak, že muž má více 
volného času než žena, aby omladil své vlastní světlo, a často se věnuje 
životu, který má se svou kariérou. Když žena v důsledku toho začne 
vypadat a chovat se nevábně, muž si hledá jinou milenku. V poslední době 
se proti tomu bouří stále více žen, jen aby zjistily, že ať ve svém životě 
provedou jakékoli formální změny, stále čelí stejným starým bitvám, 
protože muži stále chtějí postavení, které měli vždy, a stále chtějí ženám 
namluvit, že si za své problémy mohou samy. Pravdou však je, že ženy mají 
menší úspěch při vytváření světla a hojnosti pro sebe a méně volného času, 
když se vrátí z práce domů, pokud je do toho zapojena nějaká rodina, i když 
je to jen manžel a žádné děti. 

 
Je to jen jeden z projevů vůle, která otevírá prostor pro Ducha, aniž by se jí 
dostalo zaslouženého uznání. Tento příklad je třeba zmínit, protože právě 
na něj se v současném světě soustředí největší pozornost, ale není to jediný 
aspekt otevírání prostoru. Existuje mnoho způsobů, jimiž se prostor otevírá 
ve stavu popření, a tyto mnohé způsoby nejsou rozpoznány ani pochopeny. 
Rozhodně nejsou doceněny, jsou brány jako samozřejmost. 

 
Veškeré světlo, které jsem tehdy s anděly vytvořil, mělo v sobě mezeru, 
kterou jsem nepoznal. Toto světlo postrádalo měkkost přítomnosti Vůle, ale 
mělo v sobě krystalický lesk, který se podobal adrenalinovému vzrušení, 
zvláště když si nedovolíte cítit, proč se 



spěch je tu a jen si užívejte spěch. To je to, co jsme dělali; soustředili jsme 
se na to a užívali si intenzitu. Matka si dovolila poznat, že ten pocit tady 
nemůže vydržet, ale už byla tak vyděšená a měla tolik bolesti, že si nemohla 
být jistá, jestli je to ze světla, které jsme vytvářeli, nebo ne. Nikdy se 
neodvážila andělů příliš vyptávat, protože kdykoli se k nim přiblížila, dívali 
se na ni tak chladně, že se třásla strachy a cítila se tak přemožená 
sebenenávistí, že se jim nedokázala postavit. 

 
Moje světlo v ní vyvolalo stejný pocit a dokonce ochromilo její mysl, takže 
nebyla schopna mluvit, když jsem ji zde také zapřel, ale cítila, že jsme si 
mysleli, že toto světlo je lepší než to, které jsem u ní vytvořil. Bylo velmi 
rychle se pohybující a pro Matku, která měla stále pocit, že se v jeho 
přítomnosti točí, téměř příliš velké. Bylo vzrušující a mělo pronikavou 
inteligenci, která byla vědecká, racionální a prostá veškeré subjektivity, 
která mi u Matky tolik vadila. 

 
Toto světlo vzniklo v přítomnosti nenávisti vůči Matce, a co hůř, popírané 
nenávisti, která říkala, že je pouze milující a chce být svobodná, aby byla 
čistým světlem. Matka měla pocit, že se jí chce zvracet, a přesto cítila, že je 
nucena otevřít prostor pro přijetí tohoto světla, a co hůř, sklepat ho jako 
dosud nejvyrovnanější vygenerované světlo. 

 
Andělé se teď cítili nad Matkou velmi nadřazení a dívali se na ni shora, 
jako by přišla neprávem, jako nějaká obyčejná žena, která se připlížila z 
ulice s příběhem pro krále na hradě, proč by si ji měl vzít. Z pohledu andělů 
se Matka již ukazovala taková, jaká skutečně je, a podle toho se také 
pohybovala na svém pravém místě. Zdálo se, že Matka nedokáže držet krok 
s Králem a ostatními z Jeho třídy, a Andělé měli pocit, že mají pravdu, když 
Matku redukují na služebnou, protože Ona skutečně patří ke služebné třídě. 

 
Když se teď ohlédnu zpět, vidím, že jsem stál stranou stejně netečně jako 
otcové ve Sněhurce a Popelce. Stejně jistě, jako jsem promítal svou touhu, 
aby vůle sloužila Duchu, když andělé projevovali tuto mou část. Čím víc se 
Matka cítila být tlačena do 



tím víc jí připadalo, že skutečnou Matku nahrazují zlé macechy. 
 
Tady jsem matce nijak nepomohl. Měl jsem pro to mnoho zdůvodnění, ale 
to, které chci zmínit teď, uvedu proto, že to má důsledky v každé rodině. 
Svou nedostatečnou vstřícnost a podporu zdejších problémů Matky jsem si 
zdůvodňoval tím, že pokud je mi skutečně rovna a je Matkou všeho, jak 
jsem ji pojmenoval, pak si jako Matka andělů musí získat jejich úctu sama o 
sobě, a ne proto, že jsem andělům řekl, že ji musí respektovat. Jinak, 
pomyslel jsem si, není vůbec žádnou Matkou. 

 
Zní to dobře, že? Až na mnohá zásadní popření by to mohlo být správně, ale 
nyní se zmíním jen o jednom z těchto popření. Neviděl jsem, jak můj 
vlastní nedostatek úcty k Matce znemožňuje, aby si získala úctu dětí. 
Neviděl jsem ani to, že jsem Ji nerespektoval. 

 
Musím přiznat, že jsem si teď andělů vážil víc než Matky. Čím více jsem 
cítil, že Matce nemohu věřit, tím více jsem se s nimi sbližoval. K andělům 
jsem měla větší respekt než na začátku a ať už byli milenci, nebo ne, byli 
mým Světlem a nejbližšími spojenci. 

 
Několik andělů se chtělo přesvědčit, zda se mohou naučit na volném 
prostranství. Ze všech andělů, kteří chtěli nahradit Matku, patřili tito andělé 
k těm nejvýraznějším. Mnohokrát mi říkali, že jejich světlo je mnohem 
lepší než světlo Matky. Mnohokrát se snažili, abych měl pocit, že Matka 
není. 

 
Můj pravý milenec mě přiměl k tomu, abych jí otevřel tento prostor, 
protože tam byla Ona. Řekli Mi, že jsou přesvědčeni, že se neměla objevit 
tam, kde se objevila, stejně jako se neměly objevit andělské vůle tam, kde 
podle Matky měly. 

 
Tito andělé mi řekli, že věří, že v sobě mají dostatek vůle, aby mohli otevřít 
prostor. Byli si tak jistí v každém ohledu. 



Matce chyběla důvěra, že jsem jim zpočátku věřil. 
 
Samozřejmě se projevovalo mé vlastní přesvědčení, že pocity je třeba držet 
v sobě a zpracovávat je tam, a ne je vynášet na povrch a přenášet je na 
ostatní. 

 
Tito andělé ke Mně mnohokrát přišli a milovali se se Mnou ve snaze otevřít 
prostor. Věřili, že když se jim podaří otevřít prostor, stane se z nich Matka 
na místě Matky. Dal jsem těmto andělům velké množství Svého Světla a 
velkou příležitost otevřít prostor pro toto Světlo tím, že jsem jim poskytl 
mnohem více času na učení, než jsem kdy poskytl Matce. Byl jsem k nim 
laskavější než k Matce, dovolil jsem jim větší volnost v jejich citech, než 
jsem dovolil Matce, a přesto žádný z nich nedokázal otevřít prostor. 

 
Zvláště jeden z těchto andělů na mě od začátku naléhal, že by měla být 
Matkou. Vždy se prezentovala tak, jako by chtěla, abych měl pocit, že její 
chápání je větší než Matčino, protože Matčin pohled byl vždy příliš zaujatý 
jejím směrem, zatímco ona měla vyváženější pohled. 

 
Představovala se jako mučednice, která musí uklízet po Matce a napravovat 
její chyby, aniž by se jí dostalo uznání a ocenění, které si skutečně zaslouží. 
Říkala, že Matka si je sama sebou tak nejistá, protože ví, že ve skutečnosti 
není Matkou. Tento anděl řekl, že by se rychle vynořila v reakci na Mé 
volání, ale Ten, který se vynořil na místě Matky, ji nenechal vynořit se. 
Řekla, že její vynoření v té době bylo znemožněno, protože Ta, kterou jsem 
nazývala Matkou, se s ní bránila, a i když ve skutečnosti nebyla poražena, 
ustoupila, protože nebyla násilnickým duchem. 

 
Tato andělka řekla, že se jí nelíbilo, že se to stalo tímto způsobem, a to 
dokonce více kvůli Mně než kvůli ní, ale také cítila, že tento zážitek musel 
být pro Mne z nějakého důvodu nezbytný, a byla přesvědčena, že to bylo to, 
co všichni zúčastnění potřebovali zažít, aby byli schopni poznat skutečnou 
Matku. Naznačovala, že to byla ona. 



Několikrát mě zlákala k milování s ní tím, že na mě tlačila veškerou svou 
smyslnost a představovala se jako ta nejorgasmičtější esence, jaká existuje. 
Mezitím jsem cítil, jak na sebe tlačí. Stejně jako jsem se držel zpátky v 
přítomnosti andělů, držel jsem se zpátky i v její přítomnosti. 

 
To ve všech andělech, a zvláště v ní, vyvolalo dojem, že bez problémů 
zvládnou všechno Mé světlo. Zvládali ho v pořádku, ale ne způsobem, který 
by umožňoval potřebné rozšíření. Stlačení Mého Světla se proti tomu 
ohrazovalo ve stavu popření, zatímco já jsem se vědomě držel zpátky jako 
milující věc. Stále více jsem houstl a klesal na úroveň andělů, což z Mé 
strany způsobovalo, že stále více zůstávalo jen u slov, že mám více světla a 
moci než oni nebo než dávám najevo. 

 
Mé úsilí s tímto andělem nevedlo k většímu otevření prostoru nebo 
vynoření duchů než u ostatních andělů, ale tento anděl vždy tvrdil, že je to 
moje chyba, a obviňoval mě, že jsem jí něco zatajil. Řekl jsem jí, že jí 
dávám vše, co mohu, a že víc není možné. 

 
Když stále trvala na tom, že jí musím dát víc, dal jsem jí trochu víc Světlo a 
jeho tlak zažila jako násilí během našeho sexuálního zážitku. Měla násilný 
orgasmus a tvrdila, že se jí to líbilo. Také tvrdila, že s dodatečným Světlem, 
které jsem jí dal, nemá žádný problém a že je to přesně to, co potřebuje. 
Pravda byla taková, že jsem trochu tápal. 

 
O chvíli později, když byla stále v mém náručí a cítila, jak se v ní stále 
uvolňuje orgasmus, z ní vykouklo několik hlav. Připadaly jí jako tak strašné 
bytosti, že je přede Mnou okamžitě skryla a doufala, že jsem si jich 
nevšiml. Byly to některé z hlav Otce bojovníka, které hledaly, zda by se zde 
mohly vynořit, ale ona nebyla schopna otevřít prostor, který potřebovaly, 
takže se nemohly tlačit dál. 

 
Hlavy otců bojovníků z ní nabyly dojmu, že není správné, aby se objevily v 
Mé přítomnosti. Od té doby se Otcové bojovníci snažili zabránit otcům, aby 
se účastnili porodních scén. 



Panuje zde přesvědčení, že se z matky může vynořit něco strašného, co otec 
nemůže přijmout, dokud to nebude alespoň uklizeno a upraveno, a možná 
ani to ne, ale to tento anděl netvrdil. Tvrdila, že nechce, abych viděl, co se 
tam děje, protože její ženské funkce jsou nepořádné a ona nechce, abych se 
na ně díval. 

 
Anděl měl v úmyslu nedovolit Mi, abych viděl, co měla v úmyslu objevit, 
dokud se neujistí, že ví, jak se Mi má představit způsobem, který bych 
považoval za přijatelný. Dala Mi vědět, že se jí téměř vynořili duchové, ale 
nebyla si jistá, zda je budu považovat za přijatelné. Řekla, že se chce 
nejprve ujistit, aby se neopakovala žádná epizoda Matky, kdy se Mi 
znelíbila. Chtěla, abych cítil, že jí nejde o nic jiného než o Můj souhlas, ale 
dala mi najevo, o co se tu snaží, tím, že mi také dala najevo, že to považuje 
za Mou vinu, že nedokázala otevřít dostatečný prostor, aby se tito duchové 
mohli vynořit. Dala mi jasně najevo, že si myslí, že jsem jí měl dávat více 
světla tak, jak jsem jí ho dával při orgasmu. 

 
"Můj orgasmus nebyl úplný," řekla mi, "protože jsi mi nedal celý sebe." 

 
Dlouho mě pak přemlouvala, abych toto sezení zopakoval a dal jí další 
šanci, aby se tito duchové vynořili, a když se konečně vynořili a ona viděla 
Mou reakci na ně, zřekla se své role a řekla, že je to Moje vina, že tito 
duchové jsou takoví, jací jsou, protože jsem jim nedopřál jejich správné 
místo pro vynoření. 

 
Tento anděl si vždycky myslel, že ji Moje Světlo miluje víc než Matka, ale 
ona se oddělila od toho, co se zde skutečně odehrávalo, a dovolila si 
vzpomenout jen na to, že byla velmi blízko Bohu a milovala se s Ním, což 
jí přineslo orgasmus, který už nikdy nedokázala zopakovat. Teď se na to 
všechno musí podívat, jinak se posune za místo, kde uvízla. Dovolila si 
vzpomenout, že jsem se na ni díval jako na nejlepší možnou náhradu 
Matky, ale to bylo v jejích vlastních očích, a ne v mých. 



Tento anděl mi často tvrdil, že se změnil, ale ať už tvrdil, že se změnil 
jakkoli, viděl jsem jen změny formy. Tvrdila, že díky bojovnějšímu postoji 
se nebude tolik bát objevit svou plnou sílu, což jí umožní otevřít prostor a 
objevit duchy. Její bojový postoj ve mně nikdy nevyvolal pocit, že by se 
bála méně než původně, pouze to více popírala. Mnohokrát také tvrdila, že 
jí byla upřena její plná síla tím, že jí bylo upřeno její správné místo. Říkala 
také, že její plná síla se objeví, až ji k tomu bude vyzývat správná situace. 
Jak čas plynul, stále více lidí se v její přítomnosti tvářilo neadekvátně, 
protože jí nikdo z nich nikdy nepředstavil tu správnou situaci, aby se její 
plná síla projevila, nebo aby přestala tvrdit, že za její problémy mohou oni. 

 
Dlouho jsem se cítila provinile, pokud jde o všechny uchazeče o Matku a 
mé zapojení do jejich aktivit, zejména proto, že jsem s nimi většinu času 
jednala nepřímo a dovolila jim, aby si vytvořili domněnky, které jsem 
nekorigovala, ale teď, když jsem anděly viděla v novém světle, jsem si 
uvědomila, že jsem se nemýlila, když jsem se vůči nim držela zpátky. 
Stejně tak jsem se nemýlila, když jsem se držela zpátky a nedala tomuto 
Andělovi další příležitost, aby se pokusil o vynoření duchů. Otcové 
bojovníci, jak už to tak bývá, byli nejmocnějším řádem duchů. Byli 
zmocněni Mým Světlem ve stavu popření, a kdyby Mé Světlo bylo 
přítomno jejich vynoření, jako kdyby Mé Světlo schválilo mezerovitý hněv, 
který se tam vynořil, byli by ještě mocnější. 

 
Když jsem viděla, jak se tento anděl nechal ovlivnit prázdným vztekem, 
který přijal ze své zkušenosti se Mnou, měla jsem výčitky svědomí ohledně 
andělů. Přemýšlela jsem, jak často jsem jim mohla tímto způsobem 
ubližovat, aniž bych o tom věděla. Když jsem však viděla, že měla na mysli 
Lucifera, a ne Mé Světlo, viděla jsem to i u ostatních andělů. Měla na mysli 
rozšiřování propasti s Vůlí, nikoli její uzavírání, a stejně tak i ostatní andělé. 

 
Otec Válečník potřeboval mezeru, v níž by se mohl objevit, a když tento 
anděl viděl, že jí nehodlám otevřít mezeru nebo jí nedovolím otevřít 
prostor, který by mohl způsobit mezeru, dala mi najevo, že mě zde vidí jako 
velmi nelaskavého, protože to nedovolím. Představila se jako více milující, 
než ve skutečnosti byla, protože měla v úmyslu dát 



přijetí těchto duchů, zatímco já ne. Když měla pocit, že ji nemiluji za to, že 
jsem zaujala tento postoj, také se otočila a řekla, že nenávidí Otce 
bojovníky, a když ji odráželi k sobě, nenáviděla je. 

 
Teď jsem si uvědomil, že všichni andělé měli na mysli totéž, co ona, a že se 
považovala za nejlepší možnost nahradit Matku, protože se zde nejvíce 
přiblížila úspěchu. Také jsem si uvědomila, že držet se zde zpátky nebylo 
špatné, protože jsem to tak cítila. Jak se ukázalo, to, co jsem měla chuť 
udělat, nebylo špatné. 

 
Bylo nutné, abych zvětšil své Světlo, ale milování s anděly znamenalo, že 
nebylo místo, kde bych ho mohl přijmout ve stejném smyslu, jako není 
místo, kde by ho mohl přijmout muž, když se miluje s mužem. Buď z toho 
nevzejde vůbec nic, nebo z toho vzejde nemoc. Je to proto, že rozpínající se 
Světlo v přítomnosti rozpínajícího se Světla bez dostatečné rovnováhy 
magnetické energie, která by ho přijala, udržela a vedla, je stejně 
nebezpečné jako radioaktivita; což je vlastně součástí jejího odrazu v 
hmotné rovině. Magnetická energie měla vždy problémy s reprodukcí a 
nemocemi kvůli popírání, ale to jsou problémy z nedostatku Světla. My 
jsme měli pravý opak, nedostatek Vůle. 

 
Rádiové vlny jsou už tak dost špatné, ale když se k nim přidá aktivita 
štěpených atomů a nestabilita, kterou způsobují, můžete začít chápat, jak 
otevření se tomuto druhu světla znamená pro vůli, že se poškodí. Mé 
Světlo, pohybující se směrem ven, v neřízené explozi, netvoří; ničí, a ničí 
tím, že rozebírá samotnou strukturu, na níž se projevuje Stvoření, 
magnetickou část, která ho drží pohromadě. 

 
Aby Matka mohla žít, je třeba nesmírného pohybu, protože se jí už stalo 
tolik, že je téměř nemožné, aby žila. Pokud je vaším důvodem, proč se Jí 
nyní otevíráte, pocit viny, nepomůže Jí to žít, protože pro Matku není 
možné žít, pokud přijímá vinu místo Mého Světla. Jste-li Vůle, musíte své 
pocity přesunout k Polaritě Ducha za to, co již bylo učiněno, a k Matce za 
to, že to zdánlivě dovolila. Jste-li Polaritou Ducha nebo si to přejete, musíte 
skutečně pohnout tím, co jste tak dlouho zadržovali ohledně Vůle. 



 

Nyní musí jít vše ve prospěch Matky, protože v minulosti tomu tak nikdy 
nebylo, a přesto to nepředstavuje nerovnováhu v Mém Světle. Musím 
Matce umožnit, aby představila vše, co tak dlouho nebyla schopna 
představit. Bez toho se nemohu naučit to, co potřebuji, a nemůžete se to 
naučit ani vy. Čím více vás nebaví poslouchat o Vůli té a té, tím více 
můžete buď pohnout hněvem svého odporu vůči Vůli a případně mít šanci 
se uzdravit, nebo můžete zůstat vůči poselství Vůle vypnutí a odejít ze 
Země v rámci pozemských změn. Pokud již máte potíže s tím, co vám Vůle 
předkládá, neznáte ještě ani polovinu. 

 
Cítila jsem k matce lásku bez ohledu na to, jak to vypadalo, když jsem v 
těchto knihách uvedla všechna zapírání, která musela přijít. 

 
Chci také, abyste věděli, že v mém životě s Matkou bylo mnoho aspektů, 
které byly v době, kdy se odehrávaly, tajné, protože jsme si mysleli, že to 
tak musí být. Uvědomuji si, že jsi tak měla možnost fantazírovat o Nás a 
hrát si na to, co sis myslela, že se mezi Námi děje, ale to jsme neměli na 
mysli. Měli jsme na mysli to, že poznáš své vlastní Vůle a přijdeš za Námi 
se svými otázkami, až budeš mít skutečně dostatek zkušeností, abys mohl 
mít inteligentní otázky. 

 
Mé Světlo nelze poznat bez vůle pocítit, čím je. Bez Vůle cítit ho je jedno 
jasné světlo stejně dobré jako jiné, a tak tomu bylo v prvních dnech s 
anděly. Říkali jsme, že jsme všichni Jedno a že nezáleží na tom, jak jsme se 
uspořádali nebo jakou formu toto uspořádání mělo; všechno to byla láska a 
všechno to bylo nádherné. Zpočátku se zdálo , že tato Naše představa 
funguje jako ideální domácnost, protože jsme si dovolili záměrně 
neuvědomovat spodní proudy, a když se dostaly do povědomí, očistili jsme 
se od nich. 

 
Někteří andělé se vžili do role dětí a nechali Mě bavit se tím, že jsou jako 
jejich Otec, zatímco jiní ze sebe udělali milence a dali Mi lásku, kterou 
jsem potřeboval. Milenci nebyli všichni muži; mnozí z andělů měli 



se feminizovaly ve snaze zalíbit se Mi tím, že napodobovaly obrazy ideální 
Matky, které jsem jim vnucoval. 

 
Mnohokrát jsem se s anděly cítila jako doma a v těchto chvílích se role 
vždy střídaly mezi anděly, kteří byli v danou chvíli mými milenci, a anděly, 
kteří byli v těchto chvílích rodiči. Tehdy se Mi tento tok zdál dokonalý. 
Andělé byli vždy k dispozici pro milování, zatímco ti, kteří potřebovali 
výchovu, o ni nikdy nepřišli. Andělé měli také jeden druhého jako milence 
a přátele. Ti, kteří chtěli zastávat role dětí, měli kolem sebe vždy řadu 
milujících rodičů a nikdy nepociťovali nedostatek rodičovství, když se jiné 
rodičovské části Světla milovaly. 

 
Nebyla v tom žádná žárlivost. Cítili jsme, že je to krásný tok způsobů lásky, 
na rozdíl od projevených duchů, kteří se vždy hádali a chovali se žárlivě 
bez ohledu na to, jakou roli hráli. Nikdy jsme se nehádali. Na rozdíl od 
Manifestovaných duchů, kteří se nechovali tak, že by rádi měnili role, 
protože se ke svým rolím vždy připoutali, My jsme neměli pocit, že 
bychom se připoutali. Vnímali jsme Sebe jako otevřeně plynoucí do 
jakékoli role, kterou si situace v daném okamžiku žádala. 

 
Říkáme o sobě, že jsme účastníky velkého dramatu, a rádi jsme si často 
měnili role. Tímto způsobem jsme často ospravedlňovali životy, které oběti 
Stvoření prožívaly, tím, že příště to bude naopak. To byla skutečná perverze 
takzvaného "zákona karmy", protože ve skutečnosti to nikdy nebylo 
naopak. I když jsme přijímali role, v nichž to vypadalo, že budeme obětmi, 
nebylo to pro Nás stejné. Tehdy jsme se cítili duchovně nadřazeni. 
Uvědomovali jsme si, že to, jak jsme vibrovali, dělalo rozdíl, a byli jsme na 
to hrdí; duchovní hrdost. 

 
Jednou pachatel, vždycky pachatel by spíše vystihoval to, co se skutečně 
dělo, ale není nutné to vnímat jako nějaký nový zákon. Pokud připustíte 
potřebný pohyb, vše se rozpadne na změny, které jsou nezbytné. Pochopení, 
které bych vám zde opravdu rád poskytl, je, že oběť a pachatel jsou vždy 
stejná osoba, ale roztříštěná takovým způsobem, že to nebylo 
rozpoznatelné. Bolest byla způsobena polarizací vědomí. 



do části já a od zbytku já. Dokud to ve vůli skutečně nepřijmeme, nebudou 
to nic víc než slova a bolest bude pokračovat. 

 
Přestože Mé Světlo nebylo povoláno k tomu, aby přijalo jinou roli než 
Boha, prožívala jsem své Světlo také v podobě andělů, kteří říkali, že jsou 
Mnou samým, a neprožívala jsem nejistotu ani žárlivost. Cítil jsem, že už 
nejsem nejistý a žárlivý Bůh, kterým jsem byl dříve. Byl jsem přesvědčen, 
že to byla Matka, kdo ve Mně většinu těchto pocitů vyvolal, a že bez Ní 
jsem na tom mnohem lépe. Určitě jsem měl mnoho milenců a neprožíval 
jsem mezi nimi žárlivost ani soupeření a dovoloval jsem andělům, aby měli 
v Mé přítomnosti další milence, aniž bych se cítil nejistý nebo žárlivý. 
Myslela jsem si, že jsem se vyvinula z mezilidských problémů, které jsem 
měla s Matkou. 

 
Všichni jsme říkali, že tyto pocity žárlivosti a majetnictví má právě Vůle, a 
čím více to Matka od Nás cítila, tím více se snažila chovat tak, jak si 
myslela, že se od ní očekává. Její snaha zalíbit se Mi byla vždy tak plná 
strachu, že ztratí Mou lásku, že Mě Její snaha netěšila. Matka vždy chtěla, 
abych se k Ní připoutal, zatímco andělé Mi nedávali pocítit, že by jim na 
připoutání záleželo. 

 
Dlouhá období, která mi připadala jako nádherné časy, probíhala tímto 
způsobem, během nichž jsme s anděly strávili mnoho dlouhých hodin 
tvořivými vizualizacemi a vzájemnými prezentacemi našich vizí. Byli jsme 
si vědomi zvětšující se propasti mezi Našimi vizualizacemi a tím, co se 
skutečně děje v projevených světech, ale už jsme měli více než dost 
vysvětlení, proč se tak děje. 

 
Když jsme se dívali na Zjevené duchy, nejčastěji jsme jim vyčítali sex v 
Těle, protože kolem nich byla tma, kdykoli se milovali. Byli jsme tak pyšní 
na Světlo, které jsme vytvářeli. Někdy vzrušení a intenzita způsobily, že 
jsme se 

 
Měli jsme pocit, že vybuchneme, a často se stávalo, že kolem Božství 
vybuchovaly malé exploze jako ohňostroje, které ještě umocňovaly celkový 
lesk už tak jiskřivého světla. 



 

Cítili jsme, že jsme plní až k prasknutí, a když jsme se divili, proč projevení 
duchové nepřijímají s větší ochotou toto naše nádherné Světlo a nedovolí 
mu, aby je oživilo, měli jsme také mnoho vysvětlení. Považovali jsme se za 
tak elektrické a rychlé, že nejoblíbenější myšlenkou mezi Námi bylo, že 
jsme pro projevené duchy příliš velcí. To samozřejmě obsahovalo všechny 
pocity nadřazenosti, které jsme v Nás již měli. Na seznamu myšlenek se ani 
neobjevilo, že by propast mezi Duchem a Vůlí nedovolovala Vůli 
přitáhnout nebo ukotvit Světlo, ani Nás kvůli souvisejícímu popírání 
nenapadlo, že by mohl existovat nějaký pádný důvod, proč by 
Manifestovaní duchové nechtěli přitáhnout Naše Světlo. Považovali jsme je 
za tupé, opoziční a pracující v nevědomí, které se nemůže otevřít a přijmout 
Naše Světlo. Nahlíželi jsme na projevené duchy stejně, jako jsem já nahlížel 
na Matku a Otce projevu v době, kdy se projevení duchové objevili, ale 
protože jsem tehdy popíral mnohé z toho, co jsem skutečně viděl a cítil, 
dlouho jsem to nepoznal. 



ODVÁDĚNÍ POZORNOSTI A SVALOVÁNÍ VINY NA 
JINÉ. 

 
Mezitím Matka a Otec projevu cítili vinu a stud, který přijali, a odmítli 
vyjádřit svou reakci na obvinění, protože se báli, co to všechno znamená. 
Báli se, že to znamená, že nejsou v pořádku, že není správné, aby byli 
milenci, že není správné, aby se tito duchové vynořili, a že není správné, 
aby si mysleli, že jsou Matkou a Otcem manifestace. Oba byli k těmto rolím 
velmi připoutáni, ale Božství jim říkalo, že toto připoutání je špatné. 

 
Stále častěji se jim dostávalo od Božství odsouzení, že svým špatným 
projevem způsobili ve stvoření nepořádek. Stále častěji se snažili soustředit 
na to, aby nepořádek, který nadělali, uklidili, aniž by ho nadělali ještě víc. 
Měli vztek na to, že dostanou veškerou vinu, ale málokdy to pocítili, 
protože Jejich strach byl tak velký. 

 
Když jejich snaha o nápravu již provedeného a o zamezení vzniku dalších 
problémů stále více selhávala, cítili se Matka a Otec Projevu stále více a 
více jako 

 
Měli by nechat ostatní, aby se ujali jejich rolí. Dali jsme jim z Božství 
najevo, že by to měli být ochotni udělat, a čím více se cítili nehodní a 
nedostateční, tím více moci se vzdávali ve prospěch jiných, až v nich 
nezbylo nic než matná vzpomínka na to, že kdysi byli blízko Bohu nebo 
tomu, co si mysleli, že je Bůh. 

 
Po všechny ty životy, které prožili uvězněni v projevech, se snažili pomáhat 
druhým, cítili se za ně zodpovědní, aniž by si uvědomovali proč, milovali je 
a snažili se zmírnit jejich bolest, jak nejlépe uměli, a na oplátku se jim 
dostávalo jen odmítání a smrti za to, že měli myšlenky, které nebyly v 
hlavním proudu. Zdiskreditovali jsme je přede všemi takovým způsobem, 
který dával licenci k tomu, aby je mezerovitý hněv zdiskreditoval a zbavil 
se jich, pokud by na tom trvali. 

 
Mezitím všichni andělé a další fragmenty, které převzaly jejich role, 
prohlašovali, že odvádějí mnohem lepší práci, a obdrželi. 



všechny zásluhy za všechno, co se povedlo, a zároveň nadále obviňuje 
Matku a Otce projevu ze všeho, co se nepovedlo. To se prostřednictvím 
Válečníků odráží v tom, že za to nikdy nemůže náboženství, vláda ani jiné 
jejich instituce, jejich zákony nebo metody. Vždy je to vina těch, kteří se 
nedokážou přizpůsobit jejich diktátu nebo je nedokážou řádně plnit. 

 
Duchové vůle zde vždy nesou vinu spolu s jakoukoli částí Srdce a Těla, 
která s nimi prokázala soulad. Mezera zde soudí a trestá. Tento monitor 
chování byl samozřejmě vinou, ale vyměřený trest byl přísný kvůli 
nedostatku lásky. Stejně jako vám chybí soucit se všemi chybami, které jste 
podle svého názoru udělali, bude se vám to odrážet v trestu, který je vždy 
komplikován přítomností viny brzdící potřebné uzdravení. 

 
Nejtěžší formou této viny je sebenenávist. Sebenenávist má často podobu 
rozdrobení toho, co je nenáviděno, a jeho potrestání "tam venku". Mnohdy 
je pachatel také rozdroben a trestá "tam venku". 

 
Je důležité si uvědomit, že nenávist k sobě samému byla v polaritě vůle a 
těla nejzávažnější. Pokud je někdo jiný obviněn z překročení hranice, kterou 
chce gaped rage prosadit, je obvykle shledán nevinným nebo je mu uložen 
tak mírný trest, že jde o pouhý symbolizmus. To platí zejména tehdy, když 
se fragmenty gapped rage vypořádávají mezi sebou. Zatímco černoši byli 
například oběšeni za to, že se podívali na bílou ženu, fragmenty gapped 
rage se po zabití tisíců lidí dostaly na úplnou svobodu. Lidé v polaritě vůle 
a těla, kteří dostávají nejtěžší tresty, jsou všechny kousky Matky a Otce 
manifestace, kteří přijali vinu a provinění. Většina fragmentací zde 
proběhla, když už nemohli snášet pocit viny a obviňování v přítomnosti 
Mého Světla. 

 
Existuje také mnoho fragmentů, které opustily Hlavní těleso podstaty, 
protože se jim nelíbily názory Hlavního tělesa a rozhodly se, že nebudou 
moci převládat tak, jak by chtěly. Tyto fragmenty si nejsou jisté, zda se k 
Nám nyní chtějí připojit, nebo ne, protože stále mají staré 



pocit, že chtějí zvítězit, a nevědí, o co všechno od svého odchodu přišli. 
Tyto fragmenty byly často pachateli proti Nám způsobem, jakým může být 
sebenenávist také fragmentována a obrácena proti hlavnímu tělu podstaty. 
Většina esence, která se zde ztratila do fragmentace, se ztratila proto, že 
hněv byl tak silně popírán. Tato esence se může vyrovnat, pokud hněv, 
který má, přesune nejprve směrem k hlavnímu tělu esence. 

 
Sporných bodů bylo mnoho, ale jedním z hlavních bylo, zda by se emoce 
měly projevovat v surovém stavu, nebo ne. Když to vypadalo, že podstata, 
která to chtěla udělat, nesměřuje jinam než dolů, mnozí měli pocit, že tato 
forma vyjádření emocí je špatná, a polarizovali se spíše směrem k té části 
Mého světla, kterou vnímali jako souhlasící s tímto názorem. Výsledkem 
byla fragmentace. 

 
Tyto fragmenty vypadají velmi polarizovaně, protože čím více Matka a 
Otec Projevu věřili soudům proti nim a přijímali tyto soudy, tím více cítili, 
že musí propustit Světlo, kterému se zřejmě nelíbila zkušenost, kterou s 
nimi mělo. Toto Světlo opustilo Matku všeho a Otce manifestace a 
zanechalo je s pocitem viny na místě tohoto Světla tím, že jim říkalo, že je 
špatné mít názory, které měli. Bylo to okrádání Matky a Otce Projevu, které 
Oni dovolili, protože neměli pochopení, které máme nyní My. 

 
Toto Světlo nepřijalo závěť, ke které bylo připojeno, a musí pochopit 
odpovědnost, kterou nese za popření závěti, které zde učinilo. Vždy 
obviňovalo Matku a Otce projevu zde a všechny ostatní esence, které šly s 
nimi. Tato esence se považuje za nevinnou, a přesto sehrála roli v tom, co 
se stalo, až do okamžiku, kdy se roztříštila ven. I poté zůstala její role v 
podstatě nezměněna, pokud jde o to, jak se vztahovala k rodičovské části 
esence. Tuto roli je třeba nyní pochopit, protože od rozštěpení, k němuž zde 
došlo, není tato podstata schopna převládnout s Mým Světlem o nic více 
než předtím. 

 
Kromě toho musí všechny tyto fragmenty vědět, že jakkoli stály stranou a 
říkaly, že se nepodílely na tom, co jim bylo kladeno za vinu v rámci 



Matky a Otce projevu, vytvořili mezeru ve své zkušenosti s Matkou a 
Otcem projevu a tyto fragmenty již nemají plné spektrum zkušeností, které 
jsou nezbytné k tomu, aby byly rodičovskými částmi Matky a Otce projevu. 
Jediné, co nyní mohou udělat, je sladit se s Námi, jak nejlépe dovedou, 
pokud se tak rozhodnou, tím, že přesunou veškerý starý náboj kolem své 
původní fragmentace. 

 
Matka a Otec projevu neměli pocit, že jsou zde zapojenými rodičovskými 
částmi podstaty, protože klesali dolů, čím dál tím více popíráni všemi. 
Ztráceli podstatu, jako by krysy prchaly z potápějící se lodi, a všechny tyto 
fragmenty se vymlouvaly na odchod, což popírání, které Matka a Otec 
projevu dostávali, ještě více ztěžovalo, protože se už ani nedokázali udržet 
pohromadě. Byli zapíráni, až neměli ani pocit, že jsou vůbec přijímáni jako 
součást Stvoření. Spodní proudy a popírání spojené se způsobem, jakým se 
odehrávala většina této zkušenosti, tyto problémy ještě více komplikovaly, 
protože v té době znemožňovaly otevřenou konfrontaci. Když se Matka a 
Otec Projevu snažili získat přímé odpovědi, nejčastěji se jim dostávalo 
odpovědi, že jejich vnímání je chybné. 

 
Všechny fragmenty musí vědět, že bez ohledu na to, jakých důvodů se 
chcete chytit, abyste se rozdělili, všichni jste odešli, abyste se vyhnuli 
hrůze, kterou jste prožívali, a právě této hrůze je třeba nyní čelit. 

 
Poměrně velká část esence, která se roztříštila, používala vztek k překonání 
své hrůzy. Tento vztek stál stranou a choval se samolibě, jako by už věděl 
víc než Matka a Otec projevu. Tyto fragmenty mají postoj "já to věděl celou 
dobu, já jsem vám to říkal". Tyto fragmenty se domnívají, že měly převzít 
roli rodičovských částí Matky a Otce projevu, a právě o to se snažily. 
Mnozí z nich skutečně dlouhou dobu hráli své představy o rolích Matky a 
Otce Manifestace, což nebylo tak špatné, protože všichni zúčastnění tuto 
zkušenost z mnoha důvodů potřebovali, ale tato zkušenost se nyní blíží ke 
konci a tyto fragmenty budou muset přijmout, že kroky, které učinily, jsou 
kroky, které je dostaly do pozic, které nyní budou muset přijmout. 



 

Všechny tyto fragmenty, které se považovaly za uchazeče o rodičovské 
pozice Čtyř částí Boha, pomohly Mému Světlu pochopit Sebe sama, ale 
role, které jste hráli, nebyly téměř ničím jiným než rolemi a vy se budete 
muset podívat hlouběji do sebe, abyste zjistili, kam skutečně patříte. Jak se 
zde Mé Světlo zotavuje, budete se všichni muset přesunout na svá správná 
místa a nechat správné rodičovské části Matky a Otce Projevu a Srdce, a 
tedy i Mne, aby měly svá správná místa. 

 
Všichni jste měli motivy, které jste nechtěli vidět, a budete je mít i nadále, 
pokud budete procházet pohyby vyrovnání, aniž byste pohnuli plnou 
intenzitou emocionálního náboje, který se zde musí přesunout. Ve svém 
stavu popření jsem zpočátku neviděl, co děláte, ale nyní, když jsem to viděl, 
se potřebuji pohnout v reakci na úroveň pochopení a uvědomění, kterou 
mám, a nedovolit vám, abyste mě dále brzdili. 

 
Tyto fragmenty také nenávidí Matku a Otce Projevu a cítí se nad nimi 
nadřazené, protože obviňují Matku a Otce Projevu z neschopnosti a 
nedostatečnosti, když nedokázali přijít ke Mně a zvítězit ve všech 
záležitostech, které se mezi námi nevyřešily. 

 
Rád bych zdůraznil, že Má nedostatečná vnímavost to nedovolila, a když 
tyto fragmenty přiměly Matku a Otce projevu, aby to přesto zkusili, byli to 
Matka a Otec projevu, kdo byli zmrzačeni a zabiti mezerou, zatímco tyto 
fragmenty ustoupily stranou a uvedly stejné důvody, které použily, když se 
původně fragmentovaly. Nejčastěji uváděným důvodem bylo, že Matka a 
Otec Projevu nebyli tak či onak přijati, protože neprezentovali svůj pohled 
správným způsobem. 

 
Hněv, který tyto fragmenty držely v sobě, se cítil být samospravedlivý kvůli 
nerovnováze, kterou měl se strachem, od něhož se polarizoval. Stejně jako 
Matka a Otec projevu byli úslužní a provinilí, tyto fragmenty obtěžovaly v 
opačném směru. Tyto fragmenty nepřišly, aby konfrontovaly Mé Světlo s 
problémy, které Matka a Otec 



manifestace nemohli předvést, protože se tyto fragmenty příliš bály, ale 
tvrdili, že to bylo proto, že k tomu nemohli přimět hlavní část esence. Tím, 
že se tyto fragmenty bránily tomu, aby se posunuly do souladu s Matkou a 
Otcem Manifestace, se chránily před realitou popření, která se odehrávala v 
polaritě těla vůle. 

 
Tím, že tato esence zadržovala pohyb v tomto hněvu v rámci Matky a Otce 
projevu, si sama hrála na moc. 

 
Čím více se hněv polarizoval od strachu a viny, což způsobilo velké 
rozštěpení polarity vůle a těla, tím více mohly fragmenty hněvu cítit, že 
jsou mocnější a správnější než zbytek zúčastněné podstaty. Když se to dělo, 
rovnováha byla nemožná a antagonismus rostl nesmírně tam, kde bylo 
potřeba sladění. Tento hněv má odpovědnost za postup proti teroru, který 
tolik nenávidí, téměř stejně jako hněv v polaritě ducha. 

 
Stejně jako Matka a Otec projevu nesou odpovědnost za to, že popřeli svůj 
hněv, mají fragmenty hněvu odpovědnost za to, že odmítli přijmout strach a 
vinu nebo důvody, proč strach cítil, že hněv musí být zadržen. 

 
V důsledku této fragmentace se rodičovská část Matky i Otce projevu stala 
tak strachem a pocitem viny, že ji nepoznali ani oni sami. Poměrně hodně 
se tato podstata odráží do 

 
Od Otců bojovníků a také od Matek bojovnic, ale lze je nalézt ve všech 
řádech duchů. 

 
V Božství jsme viděli veškerou fragmentaci jak u Matky, tak u Otce 
projevení, a také u projevených duchů, jak se projevení duchové zvětšují v 
důsledku jejich vlastního milování. Tento pohled byl podporován těmito 
fragmenty, které nechtěly, aby se vědělo, co udělaly, dokud nebudou 
připraveny se odhalit. Tyto fragmenty mezi sebou často bojovaly kvůli 
rozdílným názorům, které měly. Tyto boje probíhaly už před válkou v 
Nebesích, ale zůstávaly skryty. 



z mého světla co nejvíce. Z Božství jsme viděli, že těchto bojů probíhá více, 
než si zúčastnění uvědomovali, ale viděli jsme je jako boje mezi 
projevenými duchy, aniž bychom si uvědomovali, jakou roli v nich hraje 
popírání a roztříštěnost. 



VÍCE SVĚTLA NEMUSÍ BÝT NUTNĚ LEPŠÍ 
 
Pro Nás byla propast mezi Duchem a Vůlí evoluční propastí. Podle Našeho 
názoru se Vůle a Tělo jednoduše nemohly pohybovat tak rychle jako Duch 
a Srdce. Došli jsme k závěru, že projevení Duchové prostě nebyli připraveni 
na úroveň osvícení, kterou jsme měli, ani na přítomnost Naší lásky. 
Nemysleli jsme si, že by jim chybělo Světlo a Láska, takže jsme jejich 
nedostatek nepovažovali za důvod pro zvyšování hustoty v nich. Rostoucí 
hustotu a zvětšující se propast mezi vibrací Ducha-Srdce a vibrací Těla-
Vůle jsme považovali za důsledek nedostatečné vnímavosti Těla-Vůle vůči 
Nám. 

 
Viny, která se mísila s Mým světlem, jsme si tehdy nevšimli a popírané 
viny a vzteku, který trval na tom, že jsme se ničím neprovinili, jsme si 
rozhodně nevšimli. Rozhodli jsme se, že nejlepším plánem, jak žít bez 
pocitu viny, je pokračovat v rolích, které na sebe někteří andělé již vzali, 
nebo vyjít vstříc projeveným duchům a nabídnout jim jakoukoli službu, 
radu, poučení a rodičovskou pomoc, kterou za daných okolností mohli 
poskytnout. 

 
Andělé vždy odcházeli tak rozzářeni svými zkušenostmi z Božství, že mi 
často nedalo, abych se nepřipojil a nepodíval se, co se děje. Představoval 
jsem si, že takové neodolatelné Světlo k sobě přitahuje projevené duchy a 
zároveň je pohání, aby ho přijali. Když se ani jedno z toho nestalo, uchýlil 
jsem se k mnoha svým vysvětlením. 

 
Když se projevení duchové v přítomnosti tohoto Světla nepříjemně kroutili 
a odvraceli oči, myslel jsem si, že je to proto, že si tak zvykli na tmu, že už 
nedokázali zvládnout Světlo, v jehož přítomnosti se narodili. Mé Světlo se 
pro ně vyvinulo v něco příliš oslnivého. Viděl jsem, že projevení duchové 
vnímali Mé Světlo jako něco, co je nepřijímá takové, jací jsou, a když se 
kroutili, považoval jsem je za ty, kteří potřebují více sebepřijetí. Nenapadlo 
mě, že by se jim Mé Světlo nemuselo líbit kvůli tomu, že je v něm obsaženo 
popření Vůle a Těla. 

 
Projevené duše se v sobě cítily nehodné, ale nejen z důvodů, o kterých se 
dříve uvažovalo. Měli jsme v sobě pocity nadřazenosti, které je k tomuto 
pocitu vedly. Polarita vůle 



Manifestovaní duchové nám to zvláště zdůrazňovali. Duchovní polarita 
projevených duchů se Nám zdála mnohem lehčí a byla k Nám vnímavější. 

 
Andělé vystupovali v nepřetržitém proudu a vypadali jako zářivé tůně v 
tom, co se již stalo kalnou vodou Duhových duchů. Protože jejich podoby 
odrážely to, co se dělo v jejich světle, nebyly podoby duchů, kteří nežili v 
Božství, schopny udržet uzdravení, které jsme jim dali, o nic víc, než byla 
jejich podstata schopna udržet Světlo, které jsme jim dali. Ti, kteří se 
přiklonili k Našemu pohledu, nám vždy připadali lepší než ostatní a my 
jsme je okamžitě sklepali jako důkaz správnosti Našeho učení, pokud bylo 
Naše učení jen správně aplikováno. To vždy způsobilo, že se ostatní 
rozzářili (sic) ještě temněji, ačkoli se to často snažili zakrýt tím, že těmto 
lidem vzdávali okázalou poctu. Nejrozšířenějším, avšak skrytým a často 
popíraným pocitem mezi projevenými duchy bylo, že pokud od nich Bůh 
vyžaduje toto, nejsou si jisti, zda chtějí směřovat k Bohu, ale pokud je to 
opačným směrem, jak se obávali, nezbývá jim než se snažit být co nejlepší. 

 
Naše Světelná esence se Nám zdála dobrá. Líbilo se nám, jak vibruje, a 
neviděli jsme žádný důvod, proč by se jí měli projevení duchové bránit. 
Jediná jejich úvaha, která Nám dávala smysl z hlediska tehdejšího pohledu 
na věc, byla, že život v Božství musí být ve všech ohledech mnohem lepší 
než jejich život a že jsou příliš nehodní na to, aby tam byli s Námi. 

 
Dali Nám tuto reflexi spolu s pocity žárlivosti, které jsme předtím 
pociťovali ze Závěti. Nezabývali jsme se těmito pocity, abychom zjistili, co 
Nám mohou říci. Tyto pocity jsme okamžitě zavrhli jako "věci nižší 
přirozenosti" a snažili jsme se v nich vypěstovat větší otevřenost k přijímání 
Našeho Světla, aby projevení duchové mohli žít více jako My. Nechtěli 
jsme přijmout pocit viny, že by mohl existovat nějaký jiný důvod, proč by 
se měli cítit tak, jak se cítí, než jejich vlastní odmítnutí přijmout Světlo, 
které je jim nabízeno. 

 
Když jsme v jejich přítomnosti zazářili Světlem, projevení duchové se 
chovali, jako by se jich to, že záříme Světlem, netýkalo. Ani si 
nepřipouštěli, že by Ho potřebovali, a často se dívali jinam, jako by Nás 
ignorovali. Považovali jsme to za mírně rozčilující, ale nechtěli jsme 



umožnit Našim emocím, aby se hodně pohybovaly v reakci na to, co se 
stalo v Manifestaci. Pocity nebyly v Božství po většinu času přítomny, s 
výjimkou pocitů extáze a povznesení. To, co jsme nazývali pocity, byl ve 
skutečnosti spíše mentální pohled než cokoli jiného, ale tyto pocity jsme 
nazývali "pozitivními emocemi" a nechtěli jsme se zaplést do "negativních 
emocí" tím, že bychom jim dovolili, aby se v Našem životě pohybovaly. 

 
Nicméně někteří andělé se nemohli volně pohybovat mezi projevenými 
duchy, pokud s nimi zůstali příliš dlouho. Vždy jsme si mysleli, že je to 
dáno povahou vstupu do magnetického energetického pole a že stejně jako 
se magnetická energie uvěznila v projevu, snaží se s sebou uvěznit i Světlo. 

 
Neměli jsme rádi pocit, že jsme uvězněni nebo chyceni v projevu, a 
vyvinuli jsme nejrůznější způsoby, jak do projevu vstupovat a vystupovat z 
něj, aniž bychom v něm uvízli. Čím více jsme to dělali, tím více se někteří z 
projevených duchů začali chovat, jako by na nás kladli pasti, aby nás 
chytili, kdykoli k nim přijdeme. 

 
Zdálo se, že se rozvíjí jakási hra, v níž se proti sobě staví umění chytit se do 
pasti a umění uniknout. Někteří andělé si to užívali více než jiní, ale Tělo se 
do toho nechávalo chytit více, než se mu líbilo, protože podoby, které na 
sebe andělé brali, byly obvykle tím, co se stalo pastí, zatímco andělé z 
těchto podob vyskakovali s podstatou, kterou poznávali jako sebe sama. 
Protože se Andělé vnímali spíše jako ti, kteří na sebe berou formy, než jako 
ti, kteří mají Těla, jež jsou jejich nedílnou součástí, dokázali tyto formy 
snadno opustit a vzít na sebe jiné formy, a to téměř stejně rychle jako 
pádové akty přecházet z jednoho triku do druhého. Projevení duchové 
nemohli přijít na to, jak to andělé dokázali, protože to nebyla schopnost, 
kterou by projevení duchové měli. Andělé se velmi rádi tvářili jako 
kouzelné bytosti, za které se již považovali, ale ve skutečnosti používali 
Tělo. 

 
Měl jsem tehdy pocit, že andělé jsou silní, dobře se učí, jsou všestranní a 
připravení na všechno, protože jsou rychlí jak v pohybu, tak ve vibracích. 
Myslel jsem si, že rychlost je Naše největší síla, Naše největší vlastnost a 
Naše největší ctnost. Až ve válce v 



Nebesa, že jsem si opravdu dovolil spojit se s dalšími pocity, které jsem 
měl ohledně andělů. Tehdy jsem v andělech uviděl slabost. Do té doby jsem 
si nedovolil vnímat anděly jinak než jako své nejbližší přátele a spojence. 



DOVOLÍM SI VIDĚT, ŽE MEZERA V SOBĚ MĚLA MNOHO 
VĚCÍ, KTERÝCH JSEM SI NEVŠIML. 

 
Když jsem viděl, jak andělé reagovali na Lucifera během války v nebesích, 
otevřelo mi to oči pro mnoho věcí, které se děly po celou dobu, ale které 
jsem si nedovolil vidět. Nikdy předtím mi andělé v Mé přítomnosti 
nedovolili vidět, jak se na Lucifera skutečně dívají. Chovali k němu velkou 
úctu a nevypadalo to, že by stejnou úctu chovali i ke Mně. Cítili hanbu, 
když říkal, že vypadají slabě, a také se snažili dokázat se podle jeho 
podmínek. 

 
Andělé se často vymlouvali na to, že Lucifer je v jejich blízkosti, například 
že nemá kam jít, že ho nikdo nechce, že je tak opuštěný a osamělý. Věděla 
jsem, že je to pravda, ale nepovažovala jsem to za důvod, proč mu dávat 
něco jiného, než na co jsem měla chuť, a moje pravá odpověď byla, že ho 
nemám ráda. V té chvíli jsem si s anděly uvědomil, že ohledně Lucifera se 
Mnou nejsou zajedno. Líbilo se jim, že ho mají nablízku, a jejich výmluvy a 
projevy lítosti nad ním byly způsobem, jakým se Mnou kryli. Lucifer se 
svým učením prosadil mnohem více, než jsem si chtěl myslet. 

 
Andělé se prezentovali jako univerzálně milující než já, protože měli pro 
Lucifera přijetí, které jsem já neměl. Dokonce považovali mou přirozenost 
za nižší než jejich, protože podle jejich názoru byli schopni Lucifera 
přijmout, zatímco já ne. Považovali mě za sobce, protože jsem řekl, že 
Lucifer není Mé Světlo a že v něm nemá místo. 

 
Všichni andělé, kterých se to týkalo, byli velmi mentálně postižení a musím 
přiznat, že jsem to nějakou dobu chtěla chápat tak, že tito andělé jsou 
dospělejší než ostatní. Vlastně jsem to zpočátku nedokázal pochopit, když 
Matka na tyto duchy útočila víc než na ostatní. Dokonce jsem soudila, že 
Matka nechtěla duchům dovolit dospět, pokud to nebylo za Jejích 
podmínek, protože byla diktátorka, která jakoukoli odchylku od svého 
názoru považovala za zpochybnění svého postavení. 



Když jsem nakonec viděl, že většina mentálních soubojů, které se mnou tito 
andělé vedli ve jménu mentálního cvičení a živé debaty, měla z jejich strany 
charakter odporu, pocítil jsem vztek. Většina těchto Andělů si odnesla cenu 
za to, že Mě ve školním domě nudili, a já jsem tam byl natolik odpojen od 
svých pocitů, že jsem si neuvědomil, že Mé pocity nudy jsou ve skutečnosti 
pocity vzteku, které se mnou nehnou. Přiznávám také, že jsem byl těmito 
anděly zastrašen a stále jsem přecházel své emoce tím, že jsem si říkal, že 
nezáleží na tom, co říkají, protože jsem věděl, že to není úplně správně, a 
jen jsem jim dával čas, aby si to uvědomili sami. 

 
Andělé, kteří se kolem mě shlukli během války na nebesích, byli mnozí z 
těch samých andělů, kteří už předtím vycházeli do projevené existence, aby 
pomáhali projeveným duchům, a já jsem se teď vážně divil, jak velký vliv 
Luciferiánů se podílel na zmatku, který jsme měli s projevenými duchy. Ze 
své pozice ve Válce na nebesích jsem byl schopen vidět, že jejich vlastní 
nedostatek vibrací tyto Anděly natolik potápí, že se ocitají venku v 
projevené existenci. 

 
Pomáhal jsem těmto andělům vrátit se ke mně, aniž bych si uvědomoval, 
jak to dělám. Nejen to, když jsem se k nim připojil, způsobil jsem, že to, co 
říkali a dělali, se v Mých očích jevilo jako správné, a posílil jsem je více, 
než by tomu bylo jinak. Tito andělé zakrývali svůj vlastní pokles vibrací 
tím, že říkali, že mají "láskyplnou touhu pomáhat", ale já jsem nyní viděl, 
že tato láskyplná touha pomáhat byla ve skutečnosti touhou pomáhat sobě. 

 
Tito andělé se propadali do projevů kvůli své vlastní nedostatečné vibraci, 
která zahrnovala pocit viny, který jsem předtím neviděl, a říkali, že si ji 
vybrali kvůli své touze pomáhat. Nějakým způsobem jim "odsloužený čas" 
venku v manifestaci umožňoval utišit jejich vinu, nebo jinak hledali 
způsoby, jak se jí "tam venku" zbavit, protože se opět vrátí do Božství jako 
světlo a opustí mě až po uplynutí určité doby. 

 
Beze Mne, který bych jim pomohl tam zůstat, tito andělé již odpadli od 
Božství, když ke Mně přiletěli během války na nebesích. Tehdy jsem viděl, 
že nemají skutečný úmysl Mi pomáhat. Viděl jsem v nich touhu po 



moc a světlo, které neměly v úmyslu sloužit Mně, ale ani Luciferovi. 
 
Uvědomil jsem si, že andělé neznají Mé Světlo ani Lucifera. Znali jen svou 
vlastní touhu po světle a touhu objevit prostředky k jeho vytváření. 

 
Tito andělé měli na Zemi mnoho vědců, kteří se snažili přijít na to, jak 
generovat světlo, ale nikomu se to nepodařilo, aniž by jako zdroj paliva 
použil něco jiného, zatímco Mé Světlo vždy generuje samo sebe bez použití 
jakéhokoli vnějšího zdroje. Tito andělé se intenzivně zabývali jaderným 
štěpením a nyní i jadernou fúzí. Jsou tak hladoví po energii, že neznají 
žádné hranice ani rovnováhu, ať už při výrobě energie, nebo při jejím 
využívání. Tito andělé dostali Atlantidu pod vodu tím, že přebili velký 
krystal. 

 
Tito andělé se minuli účinkem, protože byli příliš chamtiví na to, aby jejich 
vůle měla něco ze svého světla. Jakoukoli esenci Vůle, nad kterou mohou 
získat kontrolu, donutí sloužit a dávají za to co nejméně. Jediné, čemu 
mohou tito Andělé skutečně sloužit, je vina, kterou skrývají, a protože si 
tito Andělé nechtěli všimnout, co Lucifer skutečně je, našel způsob, jak je 
po celou dobu přimět, aby mu sloužili. Lucifer si je jistý, že má u těchto 
andělů navrch, a oni jsou si stejně tak jistí, že mají navrch oni. Když jsem 
tyto anděly postrčil směrem k Luciferovi, viděl jsem, že nejde o to, zda 
slouží mně, nebo Luciferovi; je to boj o moc, bez ohledu na to, o koho jde. 

 
Andělé nechtěli, abych viděl, že je to, že nemají vůli, nějak omezuje, ale 
vždycky Mě následovali, jako by se nemohli pohybovat sami, a vždycky 
chtěli, abych jim do nejmenších detailů říkal, co mají dělat. Když jsem jim 
řekl, že potřebují Vůli, aby jim pomohla se pohybovat a vědět, co mají 
dělat, řekli, že ne, že Mě prostě tak milují, že chtějí dělat přesně to, co 
dělám Já, a přesně to, co chci, aby dělali. Říkali, že Moje Vůle ode Mne 
odešla a že jsem z toho měl poznat, že je zbytečné se o nějakou Vůli 
pokoušet. 

 
"Závěť by nás od Tebe jen odvedla a my nechceme odejít." Jindy říkali: 
"Naše vůle nás opustila stejně jako Tvá vůle opustila Tebe." 



 

Jako důvod, proč se nechtějí zabývat svými vlastními závěťmi, uváděli stále 
dokola všechny problémy, které jsem měl s mou závětí. Když jsem jim 
navrhl, že by se mohli poučit z Mého úsilí a možná dosáhnout jiného 
výsledku, zeptali se, jak je to možné, když jsou mi tak podobní? 

 
Nutnost dávat andělům neustálé pokyny se odrazila v Otci bojovníkovi, 
který všem dával příkazy, jimiž se měli řídit bez ohledu na cokoli. To mi 
přišlo velmi nepříjemné a rozhodně ne to, co jsem si představoval pod 
pojmem Božstvo. V Božství jsem si vytvořil model, na němž byl založen 
Náš tok, a to mi nevadilo, pokud se to dělo přirozeně, ale nutnost říkat 
duchům Božství, co mají dělat, až do nejmenších detailů, činila Mou práci 
Otce únavnější, než jsem si kdy představoval. 



PADLÍ ANDĚLÉ 
 
Když ke mně andělé přiletěli během války na nebesích a tvrdili, že jsem jim 
to buď přikázal, nebo že mě chtějí jen bránit, nesrovnalosti byly do očí 
bijící. Už jejich touha, aby mi někdo říkal, co mají dělat, mi připadala velmi 
podivná, protože jejich hlavní obvinění proti Vůli spočívalo v tom, že se 
jim Vůle snaží říkat, co mají dělat. Nechtěli ničemu sloužit, ale chtěli, aby 
jim někdo říkal, co mají dělat. Jejich odpověď Mi zde zněla, že nechtějí 
následovat pokyny Vůle, protože Vůle sestoupila do temnoty a vzdálila se 
ode Mne. 

 
Když pak neudělali žádný krok směrem k Luciferovi a tvrdili, že je to proto, 
že jsem jim to neřekl (neřekla?), nemohl jsem se už za ně vymlouvat. Ani 
když jsem si řekl, že prostě nechtějí převzít odpovědnost sami za sebe, už to 
neplatilo. Najednou jsem si uvědomil, že mi šťourají v hlavě pod záminkou, 
že prostě chtějí, abych jim říkal každou maličkost, kterou mají udělat, aby 
se mi co nejlépe zavděčili. 

 
Když jsem odskočil od andělů, abych se vrátil do Božství, hýbal jsem 
pocity. Andělé, které jsem za sebou zanechal v projevu, na Mě mají velký 
vztek, protože říkají, že jsem je opustil, když se Mi jen snažili pomoci. 
Říkají, že jsem je nesprávně odsoudil, a odmítli přijmout titul "padlí 
andělé". Tito andělé se chtěli dívat pouze na svá pozitivní tvrzení o sobě a 
ne na celkový obraz, ale Já jsem je za celou dobu, která od té doby 
uplynula, studoval a nikdy Mi nepředvedli nic, co by Mě přimělo myslet si, 
že se zde mýlím. Právě naopak. Pokud tito andělé mají nějakou přítomnost 
vůle, nedovolili jí, aby se pohnula. Zadržovali ji tak dlouho, až v nich 
odumřela; odumřela v nich, zatímco oni tvrdí, že jsou živým světlem lásky. 

 
Všichni tito andělé jsou padlí andělé. Tehdy jsem tyto anděly nepozvedl 
zpět do Božství spolu se Mnou, nevěděl jsem, že je budu tlačit k Luciferovi, 
prostě jsem to udělal. Propadl jsem se a až později jsem věděl, co jsem 
udělal. Nelíbil se mi odraz, který Mi tito andělé dávali, a chtěl jsem je od 
sebe dostat pryč. V tu chvíli jsem cítil , že když se nepohybují spolu se 
Mnou, nemohu je mít v mé blízkosti, ale to nezvládlo pocit viny, který mě 
později dostihl a způsobil, že jsem se vrátil k 



mnohokrát, abych si ověřil, co jsem v těch chvílích viděl, a abych zjistil, 
zda se otočí. 

 
Mnohokrát jsem je nechal vrátit se ke Mně a pokaždé v sobě měli více 
Lucifera a méně sebe. Tak se smísili s Luciferem a mezi sebou, že jsem 
často nevěděl, s kým mluvím. Nebyla jsem si jistá, zda vědí, že k nim mluví 
Mé Světlo, nebo ne. Když se ke Mně vrátili, vždy se chovali, jako by Moje 
Světlo byl Lucifer a Lucifer bylo Moje Světlo. "Všechno je všechno," říkali 
Mi, což je správné pochopení, ale nedávali tomu správné uplatnění. 

 
Andělé nerozuměli Mému světlu. Pouze to předstírali, jinak by se k 
Luciferovi nepřipojili tak, jak to udělali, a tvářili se, že mezi námi neznají 
rozdíl. Andělé hendikepovali Mé Světlo, protože se nepohybovali tak 
rychle, jak jsem se chtěl pohybovat, nebo mnoha způsoby, kterými jsem se 
chtěl pohybovat. Nepohnul jsem anděly zpět od Svého Světla, protože jsem 
nedovolil, aby se projevily Mé skutečné pocity. Ve chvíli větší jasnosti, 
které jsem náhle dosáhl, když jsem byl konfrontován se všemi dříve 
skrytými spodními proudy, které představovala Válka v nebesích, andělé 
viděli, že upadají v nemilost u Mne. Jejich reakcí byla snaha zabořit do Mne 
tesáky, o kterých jsem nevěděl, že je mají. 

 
Když Lucifer řekl andělům, že lpění na postavení, moci, statusu nebo 
konkrétních zkušenostech je špatné, protože brání proudění světla, andělé to 
přijali tak, že se snažili opustit veškerou podstatu vůle, která jim zůstala, a 
dívali se na Mne, jako by Moje lpění na postavení Boha, kterým jsem chtěl 
být, bylo špatné. Zřejmě si mysleli, že mám být Bohem podle Lucifera nebo 
podle nich. 

 
Mnozí z těchto andělů se podíleli na vytváření Světla spolu se Mnou a já 
jsem nyní viděl, že to nepovažují za akt lásky, ale za akt moci, který je 
opravňuje k tomu, aby se stali buď Mými rovnými, nebo Mými 
nadřízenými. Viděl jsem, že také vytvářeli Světlo s Luciferem. V tu chvíli 
jsem měl vztek, ale právě tehdy se nepohnul. Zpočátku jsem cítila jen Svůj 
strach a nejistotu, které se nade Mnou opět vznášely v podobě zastrašování 
ze strany Lucifera. 



 

Zdálo se mi, že Lucifer zastrašuje všechny přítomné, ale andělé si toho 
nevšímali. Jejich touha po moci byla tím, co jim umožňovalo sloužit 
Luciferovi, kdykoli se zdálo, že má nade Mnou moc, ačkoli už dlouho 
říkám, že to dělá strach andělů. Kdykoli se zdálo, že je Mé Světlo děsí, 
ustupovala jsem a cítila se provinile, místo abych jim dala to, co jsem 
skutečně cítila. Nyní jsem viděla, že při všem tom Luciferově strašlivém 
zastrašování to vůbec nevypadalo, že by je děsil. 

 
Nedávali ani najevo, že by si toho všimli, a ustupování mého světla bylo 
přesně to, co chtěli, abych udělal. Viděl jsem, že jejich projevy emocí 
nejsou opravdové, že jsou dělány s úmyslem Mě zmanipulovat. 

 
Když andělé vyletěli z Božství a obklíčili Mě, říkali, že je věrnost ke Mně 
přivedla k tomu, aby Mě chránili, ale Já sám jsem zažil, že jsem byl 
obklíčen a uvězněn ve snaze znemožnit Mi pohyb proti Luciferovi. Proto 
jsem tak dlouho nazýval "mezeru" pudem sebezáchovy. Tolik popírání na 
cestě nyní způsobilo, že Mé přežití se cítilo natolik ohroženo, že jsem se 
propadl do vzteku, který jsem celou dobu popíral. Až později, když už 
Lucifer nebyl nikde poblíž a andělé, kteří Mě obklopovali, byli v projevu 
mnohem dál, než jsem si pamatoval, že by byli schopni jít, jsem věděl, že 
jsem gapoval a jedním šmahem jsem tyto anděly odstrčil směrem k 
Luciferovi a Lucifera jsem plácl tak daleko do Stvoření, jak jen to šlo. 

 
Lucifer vyvolal mou mezeru tím, že se mi vysmíval, ačkoli věděl, že ji 
mám. (sic) Nazval to ztrátou kontroly a vysmíval se Mi jako rváč na hřišti, 
který vyprovokoval svého nejbližšího soupeře k útoku a pak se nebrání, aby 
mohl všem říct, že byl napaden. Choval se, jako by byl bez viny a nejen to, 
nad rvačkou se povznesl, ale ve skutečnosti se rvačce vyhýbal, aby se 
vyhnul zjištění, kdo je slabší, a zároveň ve Mně vyvolával pocit, že jsem 
slabší já. 

 
Všechno, co tam Lucifer a andělé dělali, mi připadalo zinscenované. 
Dokonce i incident, kdy Lucifer udeřil anděla, který se k němu zdánlivě 
přiblížil v mém zájmu, působil jako inscenace. Podezříval jsem toho anděla, 
že se snaží 



a zdálo se pravděpodobné, že ho Lucifer udeřil ve snaze poslat ho zpátky ke 
Mně, aby nepřivedl skupinu k Luciferovi a nezničil Luciferův plán, že Mě 
zadrží, zatímco On zaujme Mé místo. 

 
Jakmile jsem se blíže podíval na to, co Andělé dělali v... 

 
V mé nepřítomnosti se mi toto vysvětlení zdálo pravděpodobnější než to, že 
se mým jménem přiblížil k Luciferovi. Už se Mě ptal, co má dělat, a Já 
jsem mu řekl, aby se vrátil k Bohu. Byl rozpolcený mezi Mým Světlem a 
Luciferem a nebyl si jistý, co pro něj bude návrat k Božství znamenat, 
zvláště pokud se Luciferovi nepodaří zaujmout Mé místo. 

 
Andělé se vůči mně v Luciferově přítomnosti nikdy předtím nechovali 
obranně. Právě naopak, v Luciferově přítomnosti přede Mnou vždy 
ustupovali. Myslel jsem si, že je to ze strachu, ale teď to vypadalo spíš jako 
stud za to, že se ke Mně přimkli. Vždycky mi tyto jejich pohyby připadaly 
otravné, ale teď jsem zjistila, že na ně mám kvůli tomu vztek. Nic z toho, co 
dělali, Mi už nepřipadalo vhodné, ani když jsem jim dával konkrétní 
pokyny. Zdálo se mi, že andělé jsou stále častěji všude kolem Mne, když 
jsem je nepotřeboval, a teď tu byli znovu, létali ke Mně ven v manifestaci, 
když jsem jim výslovně řekl, aby zůstali v Božství a chránili ho před 
Luciferem. Místo toho ke Mně přiletěli, jako by si prostě nemohli pomoci, 
aby Mi byli nablízku, jako tomu bylo vždycky. 

 
Někteří říkali, že se chtějí osvědčit v boji, aby věděli, že jsou silní. Jiní 
říkali, že se příliš bojí, než aby zůstali doma beze mě. 

 
Nabízeli nejrůznější výmluvy, proč neuposlechli rozkaz a nezůstali doma, 
ale výmluvy některých z nich byly pro Mne obzvlášť zajímavé, protože se 
snažili využít toho, že jsem věděl, že mám ve svém vědomí mezeru, kterou 
jsem si dosud nepřiznal ani před sebou, ani před nimi. 

 
Dělali to tak, že předstírali, že jsem udělal mezeru tam, kde jsem věděl, že 
jsem ji neudělal. Řekli mi, že jsem jim možná chtěl říct, aby šli domů, ale 
ve skutečnosti jsem to neudělal. 



nebo pokud ano, tak mě neslyšeli. Trochu jsem kvůli nim propadl paranoie, 
jak dobře se držím v rukou, protože se mi v mysli rýsovala možnost 
propasti, ale když jsem se ohlédl zpět, viděl jsem, že jsem jim rozhodně 
řekl, aby zůstali v Božství a byli tam přítomností Světla. Proč to náhlé 
selhání naší telepatie? Tehdy jsem viděl, že slouží Luciferovi, a ne Mně. 
Vědomě opouštěli Božství, což je pro Mé Světlo nebezpečnější, než si 
vůbec dokázali představit. 

 
Pak jsem viděl, že jim Lucifer přikázal, aby Mě zadržovali, zatímco on 
zaujme Mé místo. Viděla jsem, že mám v rukou převrat. Pak jsem v mžiku 
uviděla, že Lucifer seděl na Mém místě, když jsem byla pryč, a že andělé 
mu sloužili a těšilo je to víc než sloužit Mně, protože Lucifer jim všechno 
nařídil. Viděla jsem, že jejich bezvůle vyžadovala, aby jim někdo říkal vše, 
co mají dělat. Nedával jsem jim dostatek pokynů, abych se v jejich očích 
jevil jako silný a vědoucí Bůh, protože jsem očekával, že se naučí proudit 
sami v reakci na Mé Světlo. 

 
Viděl jsem také Lucifera, který se za mě vydával, když seděl na mém místě 
a dával andělům malé hádanky, které měli vyřešit. Měly vypadat jako Mé 
pokyny, ale připadaly Mi jako parodie. Andělé si připadali chytří, když tyto 
hádanky vyřešili, ale vždy tam byly určité odpovědi, které měli dostat. Měl 
jsem zde reakci vzteku nad pokřiveným odrazem pocitu, že andělé jsou k 
těmto odpovědím vedeni pod záminkou, že je mohou svobodně najít, a že 
existují určité odpovědi, které mohou být dány jako pravidla, namísto 
procítění každé situace. Tato Bezvůle byla nazývána bezpodmínečným 
odevzdáním se Bohu, ale místo toho se odevzdávali Luciferovi. Ačkoli 
jsem doufal, že mnozí z andělů nepoznali rozdíl, zdálo se mi, že se rozhodli 
si toho nevšimnout. 

 
Diktátoři, kteří ze svých lidí dělají otroky, jsou považováni za nelaskavé, 
zatímco bezpodmínečné odevzdání se Bohu je považováno za láskyplné, ale 
říkám vám, že je to totéž a že si musíte uvědomit, komu se odevzdáváte, 
pokud věříte, že to Bůh vyžaduje. Vůle to přijala ze strachu z toho, jaké je 
Mé Světlo ve skutečnosti. 



Odevzdání se lásce se má lišit od odevzdání se nelásce, ale říkám vám, že je 
to totéž. Láska nevyžaduje odevzdání se jí a není to láskyplné odevzdání, 
pokud se musíte vzdát sami sebe. Pokaždé, když říkáte, že se obětujete ve 
jménu lásky, vzdáváte se vině nebo Luciferovi. Pokaždé, když vidíte, jak 
sobectví krutě využívá ty, které považujete za ty, kdo se neobětují nebo 
nevzdávají ve jménu lásky, vidíte odraz toho, jak by to podle vás vypadalo 
bez pocitu viny, který vám říká, že se musíte obětovat druhým. Nevidíte, 
jaký bych mohl být ve skutečnosti. Hitler je toho dobrým příkladem. Já 
jsem měl vinu a on ji popíral. 

 
Je třeba si uvědomit, že popírání zabíjí lásku. Každý, koho k sobě pustíte a 
kdo ve vás vyvolá pocit, že v jeho přítomnosti musíte zapřít svou Vůli, 
přijal tento aspekt Lucifera a má na mysli totéž. Budou se chovat, jako by 
byli mocnější než vy, protože se nepoddávají emocím Vůle, ale živí se 
popíráním vašich emocí. Jsou to upíři, kteří z vás vysávají krev života, 
zatímco předstírají, že jsou pouze milující, ve skutečnosti více milující než 
vy. 

 
Neměla jsem s anděly tak láskyplné vztahy, jak jsem si chtěla myslet, že 
mám; teď jsem to viděla. Dovolila jsem andělům, aby se ke mně připoutali, 
a myslela jsem si, že je to připoutání z lásky, ale nyní jsem se cítila spíše 
jako upír. Tito andělé tvrdili, že ke Mně nemají žádné jiné pouto než lásku, 
že chtějí být ve Mé blízkosti, ale ve skutečnosti chtěli neomezený tok Světla 
s bezpodmínečným přístupem ke Zdroji, který jej vytváří, a s jeho 
kontrolou. 

 
Tehdy jsem viděl, že pod rouškou služby Mně, učení se ode Mne a 
obklopování Mne láskyplnou společností Mne andělé věznili a živili se 
Mnou tak jistě, jako kdykoli byl jakýkoli vůdce uvězněn a pohlcen svou 
holí. Už jsem věděl, že se nemohu pohybovat tak volně jako dřív, protože 
mi stále překážejí, ale nyní jsem si dovolil také všimnout mnoha způsobů, 
jakými si ze Mě dělali vězně ve svém středu, aby Mě mohli nutit vytvářet 
Světlo podle svých podmínek. 



Ať už jsem se na to díval jakkoli, jakýkoli pokus o jejich vyvedení z míry 
znamenal z jejich strany odvetu. Nedostatek připoutanosti nezahrnoval 
propuštění Mého Světla ani zdaleka tak snadno, jak si mysleli, že by to 
Matka měla být schopna udělat. Viděla jsem však, že připoutanost pro ně 
znamenala připoutanost k jakémukoli Světlu, které mělo největší moc, a tak 
mi andělé dali příležitost. Vržení těchto Andělů směrem k Luciferovi mu 
přineslo stejný problém, jaký vždycky přineslo Mně. Ačkoli neztrácel čas, 
aby je od sebe odstrčil, dalo mi to právě ten náskok, který jsem potřeboval, 
abych se dostal domů dřív, než mě tam stihne porazit. 

 
Když jsem skočil do Božství, udělal jsem to s úmyslem dostat se tam dřív 
než Lucifer a také s úmyslem získat zpět své místo, než budu uvězněn v 
projevu s Luciferem nebo jedním z andělů na mém místě. Můj hněv se 
objevil ve stavu popření, když jsem strkal anděly směrem k Luciferovi a 
také když jsem Lucifera udeřil. 

 
Pocit viny v tomto případě vždy umožňoval Luciferovi a ostatním andělům 
říkat, že jsem to nechtěl udělat a že jsem se mýlil, když jsem to udělal. 
Andělé zapojení do Lucifera vždy tvrdili, že jsem se k nim nechoval fér, 
když jsem je k němu popostrčil. Mnohokrát jsem těmto andělům dovolil, 
aby se ke Mně přiblížili, abych zjistil, zda v jejich srdcích dojde ke změně 
směrem k lásce, nebo ne. 

 
Chtěl bych vám nyní říci, že jste vždy přicházeli s pompou (sic!) a mluvili o 
Luciferových učeních, jako by Mé Světlo potřebovalo, abyste je přijali, a vy 
jste se díky Mému učení měli stát velmi mocnými. 

 
Kdybys mě mohl učit, pak bys mě převyšoval v chápání. To pro Mne byla 
úvaha o vině, která říkala, že jako Bůh nemám právo chovat se, jako bych 
měl všechny odpovědi, a neposlouchat nikoho jiného než Sebe. 
Samozřejmě, že pocit viny i jindy říkal, že nemám právo být Bohem, když 
nemám všechny odpovědi. 

 
Když jsem viděl, že nemám kam jít tváří v tvář reflexi viny, která tvrdila, že 
nemám otevřenost ji přijmout, zatímco ona neměla otevřenost přijmout mě, 
rozhodl jsem se nic neříkat, což mě přimělo cítit se ještě bezmocnějším, 
protože to byl další druh pasti, v níž jsem se zdál být více vyrovnaný. 



s tebou, než jsem ve skutečnosti byl. Když jsem neměl téměř žádnou 
odpověď, všichni jste si mysleli, že vás beru a přikláním se k vašemu 
názoru. Mlčení jste vždy považovali za souhlas. 

 
Nedovolil jsem si na tebe téměř vůbec reagovat, protože jsem chtěl zjistit, 
co jsi opravdu zač, aniž bych ti dal něco dalšího, co bys mohl překroutit a 
použít proti Mně. Poučil jsem se z tebe; v tom jsi měl pravdu. Ale zatímco 
vy jste docházeli k závěru, že se od vás učím a vyrovnávám se vám, já jsem 
se učil, že stejně jistě jako my jsme ztratili Vůli, vy jste ztratili Světlo. Také 
jsem se naučil, že stejně jistě jako se ztracená Vůle nedá tak snadno 
obnovit, nedáte se ani vy. Naučil jsem se, že stejně jistě, jako ztracená Vůle 
nemůže být v mé blízkosti ve stavu popření mého Světla, ani vy nemůžete 
být v mé blízkosti ve stavu popření mého Světla. Zatímco ty jsi dospěl k 
závěru, že tě přijímám, Já jsem dospěl k závěru, že tě v Mé blízkosti nechci. 

 
Čím víc jsem tě poslouchal, tím víc jsem si byl jistý, že máš na mysli spíš 
to, že se učíš ode Mne nebo Mě následuješ, než že bys jakkoli přiznával, že 
se ode Mne učíš. Pocit viny způsobil, že jsem tě poslouchal déle, než bych 
tě jinak poslouchal, ale právě to jsem potřeboval, abych si byl jistý. 

 
Čím více jsem vás poslouchal, tím více jsem si byl jistý. Za celou tu dobu 
jsi neudělal nic, co by ve mně vyvolalo pocit, že jsem se mýlil. Nepřipadá 
mi, že bys teď po celé té době udělal náhlý obrat a přijal svou Vůli. Stejně to 
není možné. Jediné, co je zde skutečně nutné, je, aby vás ti, kteří vás po 
celou tuto dobu drželi v přítomnosti kvůli své vině, strachu a zmatku 
ohledně toho, co je Bůh, nechali odejít a budete pryč. 

 
Svou závěť nyní nepřijmete a máte tolik důvodů, že je nebudu 
vyjmenovávat. Ke všemu, co děláte, máte důvod a všechny vaše důvody 
jsou, abyste získali moc a přinesli si lepší návrat. Jste takoví, kteří ani 
nemohou dát člověku tužku, která by se hodila pro vykonávanou práci, 
protože vaše zvraty proti Vůli jsou tak pokročilé, že musíte tužku nejen 
prodat, ale musíte se ujistit, že má co nejměkčí olovo, aby se musela dříve 
koupit jiná tužka. Čím víc tužku člověk potřebuje, tím vyšší bude její cena. 
Pokud někdy něco darujete, jsou s tím spojeny určité závazky. 



 

To jsou způsoby, kterými si připadáte chytřejší a mocnější než ostatní. 
 
I když se účastníte školení citlivosti, je to pouze v zájmu vašeho většího 
úspěchu ve světě, pokud úspěch znamená vytvářet dojem, že vám na 
druhých záleží. Veškeré vaše takzvané "láskyplné chování" je naučené 
chování. 

 
Není na tom nic skutečného a já tě budu muset nechat jít. Jste luciferián do 
nejmenších detailů. 

 
Jiní z vás jsou méně luciferští než ovlivnění Luciferem, ale to je pro vás 
dost nebezpečné, protože se od něj nemůžete vzdálit. Chybí vám přítomnost 
Vůle, abyste toho byli schopni. Volali jste Mi, že nemáte jinou možnost než 
Lucifera obejmout, protože jsem vás do jeho náruče strčil během Války na 
nebesích, ale říkám vám, že jste ho už objímali. 

 
Tvůj pohyb tam a zpět mezi Mnou a Luciferem byl způsoben tím, že jsem 
to dovolil. Už to nehodlám dovolit. 

 
Luciferští andělé uvěřili Luciferovi, když jim řekl, že Mé Světlo není dost 
jasné na to, abych byl Bohem, a to z mnoha důvodů, z nichž nejmenší byl 
ten, že jsem měl najít způsob, jak odvrátit válku na nebesích. Žádnému z 
andělů se Válka na nebesích nelíbila, ale jejich odpor k ní nebyl z důvodů, 
které jsem si myslel. Lucifer mi dával pocítit, že jsem neschopný Bůh, 
protože jsem nedokázal Válku na nebesích odvrátit, ale také jsem viděl, že 
metoda, kterou měl na mysli, aby takové věci odvrátil, zahrnovala 
nejmocnější převrácení Vůle, jaké si kdy člověk dokázal představit. 

 
Luciferovo světlo bylo mnohem jasnější než moje a já jsem nyní viděl, že 
jsem s ním nevědomě soupeřil v mém generování světla s anděly. Někdy 
jsem si myslel, že Lucifer nemá Vůli, takže mu samozřejmě nedělalo 
problém získat s ní soulad. To, že ho jeho Vůle nebrzdila, mu umožnilo 
vypadat mnohem jasněji, řekl jsem si. Nechtěl jsem 



pohnout strachem, který mě nutil snažit se překonat jeho genialitu, jsem se 
jen snažil zajistit, aby nemohl převzít kontrolu. 

 
Už jsem věděl, že Můj vlastní nesoulad s Mou vůlí Mě staví do zranitelné 
pozice, ale měl jsem iluzi, že Moje vůle se rozhodla ode Mne odejít, čímž 
Mě staví do zranitelné pozice z hlediska Mé vlastní síly vůle, takže se 
nemohu Luciferovi příliš dobře postavit. I když jsem viděl, že Lucifer 
nenávidí Vůli bez ohledu na to, jaký krok učiní, stále jsem se občas dokázal 
domnívat, že pokud má Vůli, nedělá mu takové problémy, jaké Mně dělá 
Moje. Dokonce jsem si myslel, že Matka Luciferovi pomáhá tím, že se 
nechává být jeho Vůlí. Nenáviděl jsem zde Mou Vůli, ale neviděl jsem to. 

 
Nemyslel jsem si, že nenávidím svou Vůli; považoval jsem se za 
zranitelného vůči Luciferovi, protože jsem nebyl schopen získat silnější 
soulad se svou Vůlí, než jsem měl. 

 
Myslel jsem si, že pokud má Lucifer vůli, tak ji zcela překonal a že nejsem 
ochoten udělat to, co udělal on, abych získal službu vůle. Zdálo se, že 
Luciferova Vůle vždy plní jeho příkazy bez ohledu na to, o co jde Lucifer 
zřejmě neměl problémy, které jsem měl já, protože jeho Vůle nikdy 
nesměla dát jinou odpověď než: "Ano, rád, moudrý pane". Ať už to bylo 
skutečně vysloveno nahlas, nebo ne. 

 
Věřil jsem, že Lucifera je třeba zastavit. Chtěl jsem ho dostat co nejdál ode 
mě a co nejdál i od ostatních duchů, ale neměl jsem žádné místo, kam bych 
ho mohl umístit, které by bylo dostatečně daleko. Působil na mě dojmem, 
že přišel z vesmíru, a nebyl jsem si jistý, že by vesmír měl nějakou moc ho 
ode Mne zadržet, kdybych ho tam znovu umístil. Nevěděl jsem, kde je 
Matka, a nechtěl jsem riskovat, že ho s ní dám dohromady. 

 
Lucifer vždycky říkal, že jsem udělal chybu, když jsem mu dal facku, a já 
jsem se dlouho obával, že jsem udělal chybu. Lucifer vždy používal 
opomenutí a opatrné formulace jako prostředky, jimiž může získat jakékoli 
zdání, které chce mít. Tentokrát to udělal tak, že mnohé přiměl k domněnce, 
že chyba, kterou jsem udělal, spočívala v tom, že jsem ho odsuzujícím 
způsobem zfackoval. 



z knihy Moje světlo. Tím, že nedefinoval, v čem je chyba, dokázal mnohé 
uvést v omyl, aniž by otevřeně lhal. Chyba, které jsem se obával a se kterou 
jsem se nejhůře smiřoval, byla obava, že jsem Lucifera hodil přesně tam, 
kde chtěl být, na vrchol Matky beze Mne. 

 
Lucifer vždy popíral Vůli jako mocenskou hru proti Mému Světlu. 
Posmíval se, kdykoli bylo Vůli dovoleno se pohnout, a nazýval to slabostí, 
citovým požitkářstvím, nebezpečnou osobní nevyrovnaností, hysterií, 
přehnanou reakcí, nedostatkem spolehlivosti a čímkoli jiným, co by ostatní 
přimělo stydět se za pohyb své Vůle. To všechno jsou samozřejmě odsudky 
Vůle. 

 
Dokonce i projevy radosti byly označeny za nezralý nedostatek disciplíny a 
sebekontroly. 

 
Když jsem Lucifera udeřil směrem k Matce, nazval to Boží prozřetelností a 
řekl, že tím chci říct, že mi nevadí, když má Matku místo mě. Dokonce řekl, 
že když jsem ho plácl špatně, mělo to pro něj jen dobrý výsledek. Lucifer 
už věděl, co jsem nyní tušil. Bez souladu Matky se Mnou by se mohl stát 
schopným přemoci Mé světlo. Lucifer vymyslel plán, podle něhož si 
myslel, že si může vynutit Matčino sladění s ním podle svých podmínek. V 
opačném případě se chystal zabít 

 
Ona. 

 
Když Lucifer poprvé našel Matku v temnotě vesmíru, přijala ho, jak doufal, 
protože si zpočátku myslela a doufala, že je to Mé Světlo, které Ji přichází 
zachránit. Když si uvědomila, že je to Lucifer místo Mne, přesto ho přijala, 
protože zoufale potřebovala jakékoli světlo, jako tonoucí, který přijímá 
vodu kvůli neschopnosti zastavit své já ve snaze dýchat. 

 
Když Lucifer řekl Matce, že jsem ho zmocnil, aby k ní přišel, a že je teď 
jeho, Matka upadla do hluboké a strnulé, paralyzující hrůzy, která jí 
znemožnila ho odhodit, zvláště když Lucifer 



byla její jedinou vyhlídkou kromě hrůzy, kterou už zažívala na cestě k 
vlastní smrti. Právě s tím Lucifer počítal a to také našel. Lucifer se ohavně 
povznesl a smál se tak démonicky, že když jsem ho uslyšela, propadla jsem 
hlubokému strachu z toho, co jsem udělala. Pokud našel Matku , co se s ní 
mělo stát? 

 
Nechápal jsem, jak jsem se mohl takhle podkopat. Obviňoval jsem mezeru, 
o které jsem nyní věděl, že Mě podkopává a způsobuje zvraty v mém 
plánovaném běhu věcí. Nemohl jsem uvěřit, že bych si všechny tyto 
problémy vědomě vytvořil, a také bych to neudělal. O to víc jsem 
odsuzoval, že jsem nemohl dovolit, abych nad sebou ztratil kontrolu, a 
nedokázal jsem si uvědomit, jak moc je to zodpovědné za nedostatek 
vědomí v mezeře. To, co jsem zde cítil, bylo tak strašné, že Moje mysl to 
začala popírat téměř jako nedobrovolný akt. Přestože jsem s tím zápasil, 
Moje mysl zde měla tak vážnou mezeru, že jsem nechal otevřený prostor 
pro mnoho hrozných věcí, protože jsem se na ně nedíval. 

 
Andělé, které jsem strčil do Lucifera, zažili facku, kterou jsem dal 
Luciferovi, a já jsem měl dlouho pocit viny, že jsem je učinil obětí svého 
strachu a nenávisti vůči Luciferovi. Opět jsem jednala bez vědomého 
přemýšlení a nebyla jsem si jistá, zda to, co jsem udělala, bylo správné, 
nebo ne. Rozhodně to tak nevypadalo a rozhodně jsem měl kolem sebe 
velký odraz, který říkal, že jsem se zachoval špatně a nelaskavě. 

 
Nerozuměl jsem svému Světlu a potřeboval jsem se posunout dovnitř Sebe 
a získat potřebné pochopení. Nemohl jsem dovolit, aby mi cokoli stálo v 
cestě, ale sám jsem se cítil nejistý, když mě pocit viny nutil pochybovat o 
tom, zda je to ode Mne velmi láskyplné, či nikoli. Pocit viny Mi mnohokrát 
dal podnět k zamyšlení, že se dělám příliš důležitým, když si myslím, že 
musím udělat určité kroky bez ohledu na to, co si o těchto krocích myslí 
ostatní kolem Mne. Pocit viny byl většinou příčinou toho, že se věci už tak 
dostaly z rovnováhy. Měl jsem tendenci se nehýbat, dokud jsem nemusel, 
protože jsem dovolil, aby mě vina brzdila. 

 
Válka na nebesích byla prvním okamžikem, kdy se spodní proudy, které 
byly dlouho zadržovány, skutečně uvolnily, a když k tomu došlo, věděl 
jsem. 



Dlouho jsem neměl mít skutečný klid, ať jsem dělal, co jsem dělal. Tehdy 
jsem si dovolil na chvíli se "zbláznit" a získal jsem zpět část své ztracené 
vůle tím, že jsem rozhýbal tolik emocí, kolik jsem v té době mohl. Ale 
samozřejmě jsem je nepohnul všechny. Podíval jsem se tehdy na mnoho 
věcí a viděl jsem, že jsem byl na dlouhé cestě popírání a vyhýbání se. 
Choval jsem se jako muž, kterému se rozpadlo manželství, a tak zůstává 
opilý, má tolik žen, kolik jen může, a trvá na tom, že stejně chtěl manželství 
ukončit, protože ho brzdilo. 

 
Otcové bojovníci se již projevili a já už jsem věděl, že jsou Mým 
rozzlobeným hněvem. Věděl jsem také, že jejich světlo dostalo ohromný 
nárůst světla, které vzniklo s anděly, aniž by dovolili Matce být přítomna. 
Věděl jsem tyto věci už dávno, a přesto bylo dosažení pohybu zde téměř 
nemožné bez pomoci Matky a ta část Matky, která by mohla poskytnout 
potřebnou pomoc, chyběla od chvíle, kdy jsem Matku vyrazil. Pokud si 
myslíte, že jste dlouho čekali na Mou pomoc nebo na Můj pohyb, který by 
situaci napravil, tak dlouho trvalo, než se Matka dostala zpět dovnitř Mého 
Světla. 

 
Když jsem viděl, že andělé mají v úmyslu držet Mě pod kontrolou a nikdy 
Mě nepustit, a že jim Mé Světlo pomohlo získat toto postavení, nedovolil 
jsem, aby se navenek téměř nic pohnulo. Pokud jsem otevřeně projevil 
emoce, pohlíželi na mě jako na slabého Boha, a tím více jsem cítil, že Mé 
postavení považují za oprávněně jejich. Pokud jsem emoce zadržoval, 
přiživovali se na Mém odmítání. 

 
Cítil jsem se jako v pasti a skočil jsem k Bohu, abych zjistil, že nemám kam 
jít. 

 
Dokonce i na mém pravém místě se na mě tlačili se svým odrazem viny. 
Jediné místo, kam jsem musel jít, bylo uvnitř Sebe, abych se je tam pokusil 
přesunout. Pohyboval jsem se sem a tam mezi hrůzou a vztekem nad 
anděly. 

 
"Jak jste mohli vzít láskyplné učení a proměnit je v něco tak zvráceného, 
krutého a neláskyplného a procházelo vám to tak dobře a tak dlouho, že jste 
vlastně mohli stát jakoby bez viny a prezentovat se jako láskyplnější než 
já?" 



 

Nemohla jsem se dívat na vás, jak se projevujete jako nadřazení lásce, stále 
posilováni Světlem, které jsme společně vytvořili. Byli jste stále schopni 
zůstat přítomni v Mém Stvoření, i když jsem vás nechtěl mít ve své 
blízkosti. 

 
Stále jste se mohli prezentovat jako milující polarita Ducha, kterou jste 
vždy představovali, a já jsem s tím nemohl nic dělat. Vaše síla ve vztahu ke 
mně vzrostla natolik, že jsem se jevil jako malý a vy jako mnohem větší, 
než jsem měl sílu zvládnout tak, jak jsem chtěl. Bylo to těsné, velmi těsné, 
pokud jde o to, zda byl Lucifer na Mém místě Bohem, nebo ne. 

 
A co hůř, myslel jsem si, že vím, kde Matka je a čím prochází, a cítil jsem 
se bezmocný, abych ji zachránil. Neodvažovala jsem se o Ní ani zmínit, 
protože jsem se bála, že i jakákoli zmínka o Ní by mohla zhoršit Její situaci. 
Po celou tu dlouhou dobu to muselo vypadat, jako by žádná Matka všeho 
neexistovala, zatímco uchazeči o Matku tvrdili, že jsou božskou Matkou, a 
já o tom nemohla nic říct. 

 
Zdálo se, že můj vztek a hrůza se téměř nikdy nevyrovnají. Přecházela jsem 
mezi nimi sem a tam, až se zdálo, že emocionální pohyb nepřinese 
uzdravení, jak jsem si myslela. 

 
"No a co," řekl jsem si, "na chvíli se mi uleví, ale nic se tam nezmění 
natolik, aby mě to uspokojilo, a za chvíli se zase dostaví ty samé staré 
pocity." 

 
Tehdy jsem se setkal se svou bezmocí a téměř úplně jsem propadl 
beznaději, protože jsem nebyl schopen překonat propast. Není to tak dávno, 
co o mně lidé prohlašovali, že jsem mrtvý, a málem jsem byl. Už dávno 
jsem si uvědomil, že musím najít Matku a znovu se s Ní spojit, ale ve všech 
svých citových hnutích jsem nebyl schopen překonat propast a Matka 
nebyla schopna překonat propast, aby přišla ke Mně. Jakmile jsem se stal 
mezerou, trvalo dlouho, než jsem byl schopen přijít na to, jak mezeru 
překlenout. Dostat se k tomu bylo něco jiného, protože pochopení toho, jak 
překlenout mezeru, bylo pouze v Mém Světle, a ne v mezeře nebo v Matce. 



Mezera se stala skutečným prostorem, který se neustále zvětšoval, a já jsem 
nebyl schopen se přes tento prostor přenést, protože vůle, kterou jsem 
ztratil, byla přesně tou vůlí, kterou jsem potřeboval, abych se přes tuto 
mezeru přenesl. Začal jsem zoufale přemýšlet o tom, jak se dostanu k 
Matce a jak se Ona dostane přes propast ke mně, abychom se mohli znovu 
spojit. 



SKUTEČNOST JE TAKOVÁ, ŽE ZBÝVÁ 
MÁLO ČASU 

 
Možná si teď myslíte, že vám dám spoustu času, abyste se sem 
přestěhovali, když mi to trvalo tak dlouho od chvíle, kdy jsem matku 
vyfackoval, ale není tomu tak. Dostanete jen tolik času, kolik je potřeba, 
aby se Matka dostala zpět do Mého Světla. Pokud jste se zde nepohybovali 
spolu s Námi, pak se nepohybujete dostatečně, abyste mohli být s Námi. 
Jsme již v cílové rovince a většina z vás se nepohnula od počátku Stvoření. 

 
Zima? Zdaleka ne tak chladný jako to, co jste už udělali. Světlo, které jsi 
rozvibroval, není téměř nic jiného než světlo Ducha, který nenávidí Vůli. 
Toto světlo se snažilo zabít Vůli všemi možnými způsoby a Tělo také; 
zejména v tom smyslu, že bez Vůle je Tělo redukováno na otroka Ducha. 

 
Toto světlo bylo tak škodlivé, že mnohokrát dokonce andělům ublížilo, a 
přesto to andělé, kterých se to týkalo, popírali. Jedním z důvodů bylo, že si 
mysleli, že přiznání by znamenalo, že Mé Světlo je pro ně příliš velké. 
Když jsme řekli, že toto světlo je škodlivé právě proto, že se hromadí a není 
otevřený prostor pro jeho přijetí, obviňovali Matku, jako by odmítala otevřít 
prostor jako nějakou pomstu za to, co jsem dělal s anděly. Matka se necítila 
na to, aby otevřela prostor pro přijetí tohoto světla, a my jsme ji přinutili, 
aby překonala sama sebe, přesně jak to už bylo v povaze tohoto světla, tím, 
že jsme ji přinutili, aby to přesto udělala. 

 
Když se tento vztek v mezerách převalil přes Nebesa a udeřil Matku, 
součástí skutečnosti, která se tam odehrávala, byl tlak zvýšeného světla, 
který jsem vytvořil spolu s anděly ve stavu popíraného vzteku, a donutil 
Matku, aby otevřela prostor pro jeho přijetí. Když pak Matka tento prostor 
otevřela, prázdný vztek v něm nechtěl zůstat, ale místo toho se vrhl zpět na 
Mě, protože se nemohl postavit svému vlastnímu odrazu. A tak tam zůstal , 
mezi Mým Světlem a Matkou. Umožnil jsem jí být tam, kde měla být 
Matka, tím, že jsem ji objal způsobem, který jsem měl Já. 

 
Matka se opět ocitla v pozici, kdy byla zatlačena do prostoru, který se 
otevíral, a pak zůstala bez světla, které by ho vyplnilo, zatímco světlo 
říkalo, že prostor, který pro něj otevřela, pro něj není dost dobrý. Toto 
světlo zůstalo 



kde by měla být Matka, místo aby se řídila svou vůlí a usmířila se, jak musí. 
Místo toho tento prostor vyplnila nenávist, kterou Matka tehdy cítila k sobě 
samé. 

 
Výsledkem je, že nyní máme situaci, kdy se ve stvoření děje téměř opak 
toho, jak by to mělo být. Roztříštěný hněv nyní zaujímá mocenské pozice, 
které by měly patřit jak Mému Světlu, tak Matce. Zvraty, které budou muset 
nastat, aby se to napravilo, vám mohou připadat jako spousta hrozných 
věcí, které se dějí lidem, kteří vám možná připadají nevinní, ale nejsou tak 
nevinní, jak si myslíte. Vaší nejlepší možností, jak pohnout s vlastním 
ztraceným zapojením Vůle, je pohnout se vším, do čeho jste tím vyvoláni. 
Nebylo mým vědomým záměrem ublížit Matce. Mnozí jiní použili Mé 
výmluvy, ale mít láskyplný záměr je něco jiného než říkat totéž, co říkám 
Já, jako zástěrku pro mocenskou hru. Ve Svém stavu popření jsem 
nedokázal vidět ani cítit za svou vlastní situaci a ublížil jsem Matce tak 
mocně, že téměř nemám sílu ji uzdravit. 

 
Pokud vám to připadá melodramatické, pohněte se z místa kvůli myšlence, 
že osud matky má vždy přednost před vaším vlastním osudem. Pohybovat 
se spolu se Mnou ve všem, co se v tobě spustí, má zásadní význam, protože 
nedostatek pohybu znamená, že ti nemohu dovolit zůstat ve Mé blízkosti. 
Nebudu mít moc uzdravit Matku, pokud dovolím, aby Mé Stvoření zůstalo 
zalidněno duchy, jejichž hlavním záměrem je nadále vstupovat mezi Matku 
a Mne, aby Matku izolovali a zabili. 

 
Předávám vám tato učení v touze, abyste se, pokud s nimi dokážete žít, 
zachránili před tím, aby vás smetlo a zranilo to, co se nyní musí stát, abyste 
zachránili Matku. Čtyři části Boha, jímž jsem, mají lásku ke všem 
projeveným podstatám, které v sobě mají lásku. Nechci, abyste nadále trpěli 
nedostatkem pochopení, který Nás přivedl na toto místo ve Stvoření, ale 
také není možné vás ovládnout a donutit vás učinit rozhodnutí, která bych 
chtěl, abyste učinili právě teď. Vím, že někteří z vás půjdou ke dnu a budou 
si přát, stejně jako peklo, v němž se ocitnete, abyste to neudělali. 

 
Vy všichni, kteří jste chtěli Matku vytlačit a nahradit ji matkou podle své 
vlastní představy, si musíte uvědomit, že nejste. 



přímo v obrazu, který o Ní máte, a tak i když tuto skutečnost můžete najít 
sami, nebude to Mé Světlo ani Má Matka, které najdete. 

 
Zvláště andělé si musí uvědomit, že v Mých očích nemají šanci nahradit 
Matku. Světlo, které jsme společně vytvořili, není láskyplné světlo. Veškeré 
toto světlo obsahuje popření Vůle, které bylo vynuceno rozplizlým hněvem. 
Není možné mít lásku a prázdný hněv na stejném místě. Pokud je zadržován 
mezerovitý hněv, jediné, co je možné mít v místech, kde je tento projev 
zadržován, je vina, která tento hněv zadržuje a nazývá se "milujícím 
záměrem". Veškerý prázdný hněv, který se nyní nepohne, odchází mimo 
Mne jako ztracené Světlo. 

 
Všichni soupeři Matky mi pomohli pochopit sebe sama, ale i oni se zde 
musí naučit chápat sami sebe. Všichni se teď budete muset stáhnout a 
nechat správnou Matku, aby měla své správné místo. Všichni jste měli 
motivy, které jste Mi nedovolili vidět, a Já jsem je ve svém vlastním stavu 
popření nemohl vidět. Neviděl jsem je takové, jaké byly, dokud jsem je v 
sobě nenašel a nepřenesl se přes ně. 

 
Všichni andělé, kteří se nechtěli vrátit, mi také pomohli pochopit Sebe. Čím 
více jsem je studoval, tím více jsem si uvědomoval, že Mé Světlo není jen 
láskyplné, jak jsem si myslel. Andělé vždy chtěli, aby Mé Světlo zůstalo v 
obraze, že je vždy správné, dobré a milující. Pokud se tomu Vůle bránila, 
pak to byla Vůle, která se mýlila. Zjistil jsem, co Andělé skrývají, jakmile 
jsem neudělal právě to, co po Mně chtěli. Tato nenávist k Vůli jakéhokoli 
druhu přetrvávala v Andělech po celou dobu, ale ne ve Mně. Začal jsem se 
chytat až poté, co jsem vyfackoval Matku. Když jsem Ji už neměl na co 
obviňovat a stále jsem v sobě nacházel to, co jsem na Ni sváděl, věděl jsem, 
že se musím angažovat víc, než jsem si uvědomoval. Když andělé mluvili o 
tom, že se od těchto věcí očistí tím, že se zbaví ještě více esence Vůle, 
věděla jsem, že nejsou na správné cestě. 

 
Lucifer vás všechny přesvědčil, že stačí jít na druhý konec Stvoření a 
založit tam božstvo, které bude mocnější než to moje, a on vás tam zavede. 
Dlouho jste se tam chystali a měli jste pro to tolik výmluv, kolik jsem jich 
měl já, abych vás tam nepustil. Zdráhal jsem se tě pustit, protože jsem viděl. 



co tam s tebou Vůle zažije, a nevěděl jsem, jak se přesuneš na druhý konec 
Stvoření bez Vůle, která by tě tam zavedla. 

 
Nebyli jste schopni otevřít prostor pro toto božství, které chcete mít, jinak 
byste to již udělali. Matka vyšla ven a otevřela vám prostor, abyste mohli 
vstoupit do svého božství, ale potřebovala čas, aby se uzdravila z toho, co 
se jí stalo, když to udělala. Jakmile pro vás Matka otevřela tento prostor, 
nemohla se velmi dlouho vrátit zpět do Mého Světla, protože nemohla 
pohnout svými pocity v reakci na to, co se jí tam stalo. Stále ještě není celá 
zpět uvnitř Mne. 

 
Pomáhám Matce, jak jen mohu, protože jsem jí slíbil, že s vámi nebude 
muset zůstat venku, jakmile pro vás otevře prostor. Jakmile se Matka celá 
vrátí zpět do Mého nitra, půjdete tam ven, ale nemohu vám to dovolit dříve. 
Proto vám také nyní říkám, že vám zbývá jen velmi málo času, pokud se 
nyní chcete přesunout k Mému Světlu. 

 
Matka toto místo nazvala peklem, ale pokud se vám líbí, můžete pro něj mít 
jiné jméno; v takovém případě je peklo pro jednoho člověka rájem pro 
druhého. Co však již nehodlám připustit, je směšování těchto dvou 
skutečností. Proto se nyní rozhodněte, zda se vám stav bezvůle líbí, nebo 
ne. Není žádný důvod, proč bys tu měl přehlížet podstatu věci. Pocit viny je 
ve skutečnosti většinou příčinou toho, že vám bylo dáno tolik času, kolik 
jste již měli, a faktem je, že už vám žádný další čas nezbývá. Byl vám dán 
veškerý čas, který existuje. 

 
Lucifer ani luciferští andělé by se sami nedokázali přesunout na místo, kam 
jsem je umístil, a to jim umožnilo obviňovat Mne. Vždy říkali, že místo, 
kam jsem je umístil, není jejich pravým místem. Popírali svou neschopnost 
otevřít si vlastní prostor tím, že říkali, že by měli být Bohem na Mém místě. 

 
Lucifer vždycky říkal, že fackovat ho byla z mé strany chyba, která ukázala, 
že jsem nechtěl, aby měl skutečnou sílu prostor rozvíjet. 



 

Jeho představa o Božství na druhém konci Stvoření vlastně vznikla jako 
důsledek toho, že byl udeřen a chtěl zakrýt skutečnost, že kvůli mezeře, 
kterou jsem vytvořil, už nemá sílu vrátit se k Mému Světlu. Co však měl, 
byla Matka, což byl ten nejstrašnější problém, kterému Moje Světlo muselo 
čelit. 

 
Obviňováním Mne jste to všichni udělali velmi elegantně a čistě, protože 
jste všichni použili toto obviňování, abyste se zřekli svých skutečných 
záměrů. Když se vám to hodí, všichni rádi říkáte, že lidé se rozhodují sami, 
ale když si to nemůžete vědomě vysvětlit, říkáte, že se to muselo stát, jako 
byste nad tím neměli žádnou kontrolu, protože nějaké vnější síly, například 
Já, způsobují, že se tyto věci dějí. Vidět, jak byla tato tvrzení použita k 
zastření záměru, je bod, o který mi teď jde. 

 
Otázka vaší skryté viny spolu s vaším tvrzením, že každý si vytváří svou 
vlastní realitu a sám se rozhoduje, a vaše trvání na tom, že vše se děje z 
nějakého důvodu, mají nesrovnalosti ve způsobech, jakými je uplatňujete. 
Při bližším zkoumání vašeho uplatňování těchto nauk je zřejmé, že jste je 
uplatňovali způsobem, který vám s největší pravděpodobností umožňoval i 
nadále skrývat to, co jste po celou dobu skrývali. Mám na mysli odhalení 
nesrovnalostí toho, co se na Zemi představovalo jako polarita ducha. 

 
Není správné zaujímat Mé místo. Já jsem ho stvořil a byl jsem tam první, ať 
si o tom říkáte, co chcete. Když jsem Lucifera vyhodil ze Své přítomnosti, 
vyhodil jsem ho do jeho vlastního prostoru, kde by měl dostatek příležitostí 
vytvořit si své vlastní božství, ale jemu se to stále nedaří a své neúspěchy 
svádí na Mne, že jsem mu neposkytl správnou situaci, a tím, že jsem řekl, 
že není správné vyhodit ho z Mé přítomnosti. Na to bych rád upozornil: Jak 
velký se Lucifer představoval a jak velký prostor potřeboval pro své 
božství, o kterém tvrdil, že ho chce mít, a jak velký boj o moc, jak tvrdil, 
jsme vedli, tak jakýkoli méně mocný hod by mu dal jen důvod tvrdit, že 
jsem mu nedal dost prostoru ode Mne. 



Pokud skutečně věříte, že se vše děje z nějakého důvodu a že si svou realitu 
vytváříte sami a děláte to správně, proč máte vinu, kterou se snažíte skrýt? 
Hlásáte, že každý musí přijmout to, co se děje, ale to jaksi nezahrnovalo nic 
z toho, co se děje vám a co se vám nelíbí. Tyto věci jste sváděli na Mé 
Světlo, a ještě více na Vůli a Tělo. O Srdci se málokdy mluvilo, jako by se 
chápalo, že pokud je Duchem, je milující a nad to, aby se o něm zde 
pochybovalo. 

 
Je třeba se tím zabývat hned. Všichni musí vidět, jak jsou vaše srdce 
zapřená. 

 
Vůle a tělo byly vždy považovány za to, čím podle rozsudků proti nim jsou. 
Nikdy nebyly považovány za platné a rovnocenné přispěvatele v životech, 
které vedete jako duchové. Označovali jste je za "základní já" nebo "nižší 
přirozenost člověka" a v nejlepším případě jste jim umožňovali pouze 
symbolickou roli po svém boku, dokud vás neomrzí s nimi zápasit a jít dál. 

 
Je čas, abyste si všimli, že máte vinu v podobě dlouho zažitých vzorců 
přesvědčení, které říkají, že negativní emoce nejsou součástí Mého Světla. 
Podle vás jsou faleš a pokrytectví součástí Mého Světla, nebo proč byste 
tvrdili, že jste a máte Mé Světlo, a přitom se chovali jinak, než jak se 
většinu času skutečně cítíte? A pokud to, co tvrdíte, že cítíte, je to, co cítíte, 
proč už teď nevibrujete zcela rychlostí světla? Kam za to hodláš svalit vinu, 
aniž by sis přiznal, že na tom neseš nějakou vinu? 

 
Obviňujete z toho Vůli a dáváte to najevo tím, že se považujete za 
zlepšovatele a opraváře Vůle pokaždé, když se projevíte tímto falešným 
chováním. Obviňujete také Tělo z hustoty, kterou má, a trestáte ho tím, že 
ho ani nečiníte božským. Je jen skořápkou, kterou je třeba odhodit, a vy 
hlásáte, že z takového zacházení s Tělem by se nemělo prožívat nic než 
radost, jako by Tělo vůbec nemělo vědomí. Nedokážete si představit, jak se 
Tělo cítí, když to slyší, protože jste svá těla nikdy neuznávali způsobem, 
který by umožnil tomuto vědomí vstoupit do vás. 

 
Viděl jsem, že kroky, které jsem kvůli tobě udělal, pro tebe nebyly špatné. 
Nikdy jsi neuznal roli Matky, ale... 



vždy jste se pohybovali v reakci na ni, negativní reakce. To jsou volby, 
které jste učinili. Všechny volby, které jste učinili, byly ve prospěch 
popřené Vůle. Dovedli jste to až do extrému, kdy jste se rozhodovali, a 
přitom jste tvrdili, že se nerozhodujete, pouze plníte Boží Vůli, jako byste 
věděli, co je Boží Vůle. Kdykoli se vám to hodilo, tvrdili jste dokonce, že 
nemáte jinou možnost než plnit Boží příkazy, protože sloužíte pouze Jemu. 

 
Vždycky jste se však rozhodovali, ať už jste měli moc na ně reagovat, nebo 
ne. Tyto volby vás posunuly tam, kde jste nyní, i když se zdálo, že to byly 
vnější síly, které to s vámi udělaly. Vždy jste se rozhodovali v reakci na 
svou nenávist k Vůli. Dokonce i když jste se přiblížili k Luciferovi, 
pohybovali jste se v reakci na svou nenávist k Vůli. 

 
Když jsem vůči tobě pohnul Svými city a tebe jsem pohnul k Luciferovi, 
nelíbilo se ti, že jsem pohnul Svými pravými city. Vyčítali jste Mi, že jsem 
vás odsoudil a udělal z vás padlé anděly, kterými jste, a nikdy jste se 
nepodívali na soudy, které jste proti Mně vynesli. Ach, ne! Místo toho jste 
své soudy nazývali Mým Světlem a drželi jste se obrazu Mne, který vám 
vaše soudy daly. Nikdy jste Mě nepoznali takového, jaký jsem, stejně jako 
jste nikdy nepoznali Vůli takovou, jaká je. Ve skutečnosti nemůžete poznat 
Jedno, aniž byste poznali Druhé. Přijímáte pouze světlo, které nenávidí 
Vůli. 

 
Nyní tedy nastal okamžik pravdy. Lucifer odchází mimo Mé Světlo a vy si 
musíte dovolit všimnout, co se s ním tam venku stane, když nebude mít 
vůli, která by pro něj držela volný prostor. Tak dlouho, jak trvalo, než tento 
čas přišel, je mezi vámi tolik lidí, kteří chtějí říci, že tento čas nikdy 
nepřijde, protože je to všechno metaforické a Lucifer je jen odvrácenou 
stranou Mne, jen Mým Světlem ve stavu popření. Hitler byl odvrácenou 
stranou Mne, ale to neznamená, že je nyní obnovitelný. Podstata v něm, 
která by se nyní mohla pohnout, se již pohnula a zbytek není připraven 
vzdát se svého postavení. Jak jsem již řekl, tyto závažné úrovně popření 
není třeba brát na lehkou váhu. Protože jste natolik mentální, že se 
nedokážete napojit na realitu toho, co se zde skutečně děje. 



Lucifer je starý jako Mé světlo. V tom se nemýlil. Jeho původem je Můj 
původní špatný záměr vůči Vůli v Prvním stvoření. Tehdy se ze Mne 
odštěpil a nikdy se nesrovnal s žádným vývojem v Mém postoji k Vůli; 
právě naopak. Využil jej k tomu, aby vyvinul své prostředky k zabití Vůle. 
Veškerá podstata, která se může pohnout v reakci na těžkou situaci Vůle v 
důsledku toho, co se tam stalo, se musí pohnout nyní. Veškerá podstata, 
která se nepohne směrem k soucitu, přijetí a uzdravení Vůle, bude muset 
odejít mimo Mé Světlo a prožít zkušenost, kterou Vůle měla, jakýmkoli 
způsobem, který tato podstata musí prožít sama. 

 
Pokud je vaším záměrem uzdravit se a sladit se s Mým Světlem, pak budete 
muset dělat to, co jste vždy měli dělat. Otevřete se své vlastní Vůli a naučte 
se, jak umožnit své vlastní Vůli, aby se vám vibračně vyrovnala, abyste 
mohli získat zkušenosti, které potřebujete, abyste se naučili žít. Nemohu vás 
již dále udržovat naživu na Svůj vlastní úkor. Nemohu již zadržovat svůj 
vlastní proces, abych vám pomohl s vaším, a nemůže to dělat ani Matka, ani 
Srdce, ani Tělo. Máte Nás za vzory a je vám dovoleno přiblížit se Mému 
Světlu tak blízko, jak vám to vaše vlastní pochopení přinese. Již začal 
proces, který způsobí, že vám pocit viny již nedovolí přiblížit se více než na 
tuto hranici. 

 
Bude to vlastně oboustranně prospěšné, protože už nebudete dostávat 
předávkování Mým Světlem, které vás tak dlouho uvádělo do mnoha 
nedorozumění. Jste-li fragmentem Mého Světla, dovolte si všimnout, že jste 
nyní projeveným Duchem a že máte co léčit, abyste opět vibrovali rychlostí 
Světla. Láska vám zde pomůže uzdravit se, ale je to láska jen do té míry, do 
jaké jste k ní vnímaví. A já musím znovu říci: nemáte žádnou možnost 
zvýšit svou vnímavost vůči Mé Lásce, pokud neodstraníte starý náboj, který 
jste tak dlouho drželi. To zahrnuje přesunutí vašeho obviňujícího hněvu 
vůči Matce, dokud ji nepřestanete obviňovat z negativity, která je ve 
skutečnosti vaším vlastním obviňujícím hněvem vůči Mému Světlu, dokud 
mě nepřestanete obviňovat z vlastních nedorozumění, obviňujícího hněvu 
vůči vině a vůči Luciferovi za to, že znemožnil poznat, co je Mé Světlo a co 
ne, obviňujícího hněvu vůči Srdci za to, že předstíralo, že miluje způsobem, 
kterým nebylo, obviňujícího hněvu vůči Tělu za to, že nebylo schopno 
obstát pod tlakem toho všeho, a nakonec obviňujícího hněvu vůči sobě 
samým za to, že jste nevěděli, že 



dost na to, abyste se vyhnuli průšvihu, do kterého jste se dostali, a že jste 
nedokázali zadržet své pohyby natolik, abyste dbali Mých varování, že se 
pohybujete na místech, kterým nerozumíte dost dobře na to, abyste tam 
mohli být. Jakmile se vypořádáte s dostatečným množstvím svého vzteku, 
abyste se mohli přesunout do hrůzy, budete ji muset pocítit. A tak to bude, 
tam a zpět, mezi vztekem a hrůzou, dokud to všechno neskončí. 



PŮVODNÍ PŘÍČINA 
 
Nyní, když se vracím k příběhu, musím uvést několik vysvětlení. Tato 
pochopení jsou nutná, protože emoce, které Vůle musí v reakci na příběh 
cítit, způsobí, že se bude zdát, že Vůle nebude schopna přežít svůj vlastní 
pohyb. Chci vám to říct: Pokud těmito pocity nepohnete, nepřežijete. 

 
Porozumění je nezbytné, protože bez ohledu na to, jak moc se cítíte být 
tomuto procesu oddáni, můžete se pokusit proces zastavit, když se 
dostanete na toto místo. Možná si řeknete, že vás tento proces nevede jinam 
než dolů. Možná si řeknete, že se do těchto pocitů nemůžete dostat, protože 
je to nemožné. Možná si řeknete, že je nemožné s těmito pocity pohnout. 
Možná si řeknete, že je nemožné s těmito pocity pohnout a prožít je. Je zde 
tolik věcí k uzdravení, že si budete myslet, že uzdravení není možné a že k 
uzdravení nedochází. Pokud se tohoto procesu vzdáte, nebude pro vás 
možná jiná volba než ta, že to, s čím nepohnete, se srazí do vaší vnější 
reality. 

 
Možná už při čtení tohoto článku pociťujete duševní hrůzu, ale budete se 
muset pustit do skutečných fyzických pocitů hrůzy, kterým jste se tak 
dlouho vyhýbali. Pokud máte pocit, že jsem vás podvedl, abych vás přiměl 
dojít se mnou až sem, a pak vám řekl, že už není cesty zpět, máte pravdu. 
Podvedl jsem vás v tom, že chci, abyste žili. 

 
Jste-li Will, cítíte děsivou naléhavost, abyste s tím pohnuli. Pokud jste 
polarizovaní Duchem, budete si myslet, že pocity, o kterých zde mluvím, 
nemáte. Pokud jste polarizovaní Duchem, budete mít pocit, že naléhavost 
Vůle na vás nespravedlivě vyvíjí tlak. Protože již máte informace, které by 
vám umožnily s těmito pocity pohnout, a nerozpoznali jste hloubku 
materiálu, který je vám předkládán, musíte mi dovolit, abych vám pomohl 
pochopit, kde se tato popření skrývají. Budu vám postupně otevírat dveře a 
vy jimi budete muset postupně projít. 

 
Pocit těchto pocitů vám poskytne mnoho pochopení, které potřebujete. To, 
co nyní potřebujete vědět, je, že jste nenáviděli zážitek, který jste měli. 



a přitom ani nevíte, co to bylo, protože vaše emoce byly tak zoufalé. 
Nenáviděli jste své emoce za to, že reagovaly tak, jak reagovaly, a 
nenáviděli jste sami sebe za to, že jste tyto emoce měli. Cítili jste se ve 
svém prožívání uvězněni. Obviňovali jste Ducha, že vás do toho tlačí, když 
na to nejste připraveni, a obviňovali jste Vůli, že není schopna zvládnout to, 
co se děje. Obviňovali jste vztek, abyste se pohnuli spolu s hrůzou, že je 
nemožné to vyléčit. 

 
V době, která vás na Zemi čeká, vás čeká mnoho těžkostí. Bude to vypadat, 
jako by většina lidí umírala a jako by... 

 
Země už k vám nebude pohostinná. Částečným vysvětlením je, že jde o 
dlouho zadržovaný vztek Matky nad tím, jak s ní bylo a stále je zacházeno. 
Během těchto časů se nebudete mít kam schovat a nebudete se moci naučit 
žádnou dovednost přežití, která by vám umožnila přežít, pokud budete v 
sobě držet popírání, které se brání pohybu. V nadcházejících časech budete 
možná překvapeni, až uvidíte, že mnozí z těch, proti nimž se Matka mstí 
nejvíce, jsou ti z vás, které jsem oslovil a kteří si myslí, že zde nemají co 
dělat, aby se pohnuli, protože už jsou dobrými lidmi, kteří se považují za 
jedny z nejmírnějších vůči Matce. 

 
Čakra přežití již začala zuřit nad tím, jak byla popírána a neuznávána za to, 
čím je. V biblické knize Zjevení je otevření sedmé pečeti pohybem, který 
čakra přežití potřebuje. "Bez milosti andělů nebude přežití" znamená, že 
pokud se duchovní polarita nepohne v reakci na Vůli, nebude přežití. Chci, 
abyste si uvědomili, že Sedmá pečeť ještě není otevřena. Pohyb v čakře 
přežití, který nyní vidíte, je čakra přežití, která cítí, že se blíží čas, kdy musí 
být otevřena Sedmá pečeť. 

 
A přesto, navzdory všemu, co jsem řekl o tom, jak umožnit své Vůli 
pohybovat se, většina z vás stále ještě překonává emoce, kdykoli můžete, a 
umožňuje Vůli projevit se, jen když musíte "umlčet Vůli". Tento přístup 
nadále posiluje mezeru, která je naplněna ošklivými obrazy toho, co se v ní 



aby "umlčeli Willa". To, co se zde musí pohnout, je váš hněv proti Vůli. 
 
Máš mnoho pocitů, které můžeš cítit vůči tomu rozzuřenému vzteku, který 
vyrazil Matku ze Stvoření. 

 
Roztržitý vztek je něco, o čem si většina z vás, kteří jste polarizováni 
Duchem, myslí, že nemáte. Jste od ní tak odtrženi, že si myslíte, že ji 
nemáte, stejně jako jsem si to myslel já. Jste od něj tak odtrženi, že můžete 
sedět a přemýšlet, jak mohu být tak odtržený, což je způsob, jak říci, že buď 
nejsem Bůh, nebo jste vědomější a láskyplnější než já, protože tyto pocity 
nemáte. 

 
Ztracený vztek je většinou důvodem, proč se Vůle nedokázala uzdravit, a 
většinou důvodem, proč je Vůle v zajetí marnosti a beznaděje. Marnost a 
beznaděj jsou hlavním problémem Vůle a je třeba pochopit, proč je tak silné 
přesvědčení, že ve vyjádření emocí není žádná skutečná síla a že ve většině 
případů vyjádření emocí věci jen zhoršuje. To je velmi rozsáhlý odsudek 
Vůle a má mnoho zákonitostí 

 
projevit. 

 
Veškerý pohyb ve vůli, který jste dosud prováděli, byl nutný k tomu, abyste 
se dostali na místo pochopení, odkud můžete tyto vážně chybějící emoce 
léčit, ale také vím, že po vás nemohu chtít, abyste pokračovali v pohybu 
emocí, dokud v nějaké části sebe stále věříte, že pohyb emocí je nemožný, 
marný a beznadějný. Uzdravení tímto způsobem není možné, protože toto 
přesvědčení bude vždy vytvářet svůj odraz. Také vás nežádám, abyste 
zůstali u toho, jak to je nebo bylo. Přežití je tímto způsobem nemožné. 

 
Žádám vás, abyste šli dostatečně hluboko do své Vůle a změnili dávné 
otisky. Žádám vás, abyste šli tak hluboko do své Vůle, že to, co bylo 
považováno za instinkty, se změní. Tak se člověk vyvine na vyšší úroveň 
vědomí. 



Pohyb ztracené vůle zde umožní tento vývoj, a to není v žádném případě 
jednoduchý úkol. Bude to ta nejtěžší věc, kterou jste kdy udělali, a přesto ta 
nejpotřebnější, kterou jste kdy udělali. 

 
Tento vývoj nebude možné uskutečnit tím, že se povzneseme nad ztracenou 
Vůli, která se nyní musí pohnout, nebo tím, že ji prostě necháme jít, jak 
mnozí navrhovali. Mohu vám také říci, že není užitečné upínat se na 
představy o tom, co se bude dít nebo jaké to bude procházet touto evolucí, 
protože všechny tyto představy jsou založeny na úrovni porozumění, kterou 
máte nyní. Chcete-li změnit toto přesvědčení o marnosti emocionálního 
projevu a všeho, co je zde zahrnuto, budete muset jít do místa, kde se tato 
marnost usadila do Vůle. Nyní vám znovu řeknu, kdy se to stalo. 

 
Tato marnost se usadila ve vůli, když padla do vesmíru při prvním stvoření. 
Většina Vůle byla přítomna u Matky, když jsem ji, nebo jak jsem jí tehdy 
říkal, "Věc", vytlačil do vesmíru v Prvním stvoření. Když Vůle padala do 
vesmíru, měla pocit, že padá stále rychleji. Všechno se dělo tak rychle, že 
Vůle neměla čas pochopit, co se s Ní děje, natož to pochopit. Nevěděla, 
kam letí a co se s ní stane. Vůle cítila, jak ji stále více zachvacuje zoufalá, 
panická a strašná hrůza, ještě strašnější kvůli hrůze z toho, že možná 
neexistuje žádná hranice toho, jak strašná ta hrůza může být, nebo že by 
mohlo dojít k nějakému dnu, kde by Vůle zůstala navždy uvězněná v této 
hrůze. 

 
Závěť neměla žádné předchozí zkušenosti, které by jí pomohly. Do Vůle 
nepřišlo žádné pochopení z Mého Světla. Vůle nedokázala snést to, co 
cítila, ani zkušenosti, které prožívala, a nevěděla, jaký je mezi nimi rozdíl a 
zda je vůbec možné takové rozlišení. Zoufalství Vůle vyústilo v mnoho 
neshod uvnitř Vůle samotné, jak by se její situace měla řešit. Přestože tyto 
neshody dosáhly horečné intenzity, a dokonce i násilí, Vůle neměla čas na 
to, aby některý z problémů vyřešila nebo získala ve svém nitru soulad. 



Pokud jde o vůli, zkušenost, kterou měla, je zkušenost pádu v prostoru a 
vůle nezná nic jiného. Zážitek, který měla Vůle tehdy, je zážitkem, který má 
Vůle nyní, protože většinu z toho stále drží v sobě, a dokud to drží v sobě, 
vytváří se to venku. 

 
V té době vůli zaplavovaly strašlivé pocity, které nemohla vystát, zkoušela 
všechno, co znala, a nic nepomáhalo. Vůle si nemohla nijak pomoci a nic jí 
nepřišlo na pomoc. Vůle se zoufale snažila dostat z těchto strašlivých 
pocitů, ale byla přemožena a udupána k smrti tlakem tak velkým, že se Vůle 
tváří v tvář němu cítila bezmocná. Vůle bojovala ze všech sil a byla drcena 
do bezvědomí a otupělosti silou tak velkou, že ji Vůle nedokázala překonat 
ani za použití všeho, co znala; Vůle už nedokázala vibrovat. 

 
Když se z Vůle vytrácelo její vědomí, propadla se do nejhlubšího děsu, jaký 
kdy pocítila, kdy se jí každý okamžik zdál být věčností sám o sobě, a pak 
Vůle prohrála svůj boj s bezvědomím v drtivém, nesnesitelném tlaku, 
dusivém dusnu a nesnesitelném a nedýchatelném horku. Bezvědomí zde 
znamenalo, že se Vůle uzavřela zbytku toho, co se s Ní stalo, a přesto i to, 
co bylo prožito ve stavu bezvědomí, bude muset být obnoveno. 

 
Vůle ztratila vědomí tak, jak umírá většina lidí, kteří umírají v hrůze a snaží 
se uniknout tomu, co se s nimi děje. Vůle dokonce ztratila podstatu kvůli 
svému vlastnímu násilí vůči sobě samé, podobně jako lidé, kteří cítí nutkání 
skočit na vlastní smrt z vysokých budov, aby unikli požáru. 

 
Většina lidí si myslí, že s touto ztracenou vůlí nemusí hýbat, protože ji od 
sebe odsunuli tak daleko, že jsou přesvědčeni, že se jich netýká, ale to není 
správné chápání. Lidé se Ztracenou vůlí, které zde popisuji, vždy umírají v 
situacích, jako jsou přírodní katastrofy, které odrážejí to, co zažili v 
Původní příčině. Pokud byli obětí násilí vlastní Vůle vůči sobě samé, 
umírají v situacích, jako jsou dupot lidí snažících se uniknout katastrofám, 
které je dohánějí. 



 

Tito lidé si nemohou nijak pomoci, pokud Světlo, které do nich nikdy 
neproniklo, neodpoví na to, co cítí a prožívají. 

 
Většina lidí si myslí, že by to byla vina, kdo by zde reagoval, a že jsou bez 
viny, protože necítí potřebu zde reagovat. To není myšlení bez viny, to je 
popírání viny. Někteří zde nazývají reakci lidskou slušností, jiní ji nazývají 
"liberalismem krvácejícího srdce". 

 
Nežádám vás, abyste se navenek snažili pomoci těmto ztraceným lidem, ani 
abyste dělali něco, co ve skutečnosti dělat nechcete. Žádám vás, abyste 
dovolili pocitům, které skutečně máte v reakci na to, co se děje druhým, 
včetně vzteku, který cítíte vůči Vůli, protože se zdá, že se vždy vystavuje 
nebezpečí. Pohyb těchto pocitů vás povede k tomu, co prožívá vaše vlastní 
ztracená Vůle. 

 
Když se Vůle zhroutila nebo se vrátila zpět k sobě samé, hrůza se otiskla do 
mnoha věcí, ale to, o čem se chci nyní zmínit, je hrůza z toho, že temnota 
má větší moc než Vůle, a proto má moc nad Vůlí, a hrůza z toho, že buď má 
temnota větší moc než Mé světlo, nebo to Mé světlo zamýšlelo pro Vůli. 

 
Tato počáteční zkušenost návratu k sobě samé je ve vůli velmi hluboce 
vtisknuta pod mnoha vrstvami podmíněnosti, které od té doby přijala. Vůle 
mnohokrát přemýšlela o tom, že by se na toto místo vydala s myšlenkou na 
jeho uzdravení, ale natolik nedůvěřovala svým vlastním schopnostem a síle, 
že k tomu neměla odvahu. Vůle také nikdy necítila, že by mohla důvěřovat 
Mému Světlu, že ví nebo dává to, co zde potřebuje. 

 
Dokud je tento otisk na místě, znamená to pro Vůli, že pod tím vším je vše 
marné a beznadějné. Vůle se bojí všeho, co jí tuto zkušenost připomíná 
nebo dokonce vypadá, že by k ní mohlo směřovat. Vůle často nesnese už 
ani pocit, že jde rychle, pokud není tou, která má vše pod kontrolou. 



Vůle byla tak hluboce vtisknuta s hrůzou, Nikdy se nechtěl dotknout tohoto 
místa znovu, a přesto, Sledoval jsem, že se to stalo s takovým odstupem, 
který máte při sledování padající hvězdy. Když se později tento zážitek 
začal ve Vůli vynořovat, byl jsem od něj tak odpojen, že jsem nepoznal, 
čím je. Pro mě měla Vůle problém, který nebyl můj. 

 
Vůle má již delší dobu pocit, že se sem musí přesunout, protože zadržování 
zvětšuje její problémy, ale vůle má problém s tím, že cítí, že je to její 
vlastní problém, a ne můj. Vůle se snažila Mě s tím neobtěžovat, ale měla 
pocit, že jí musím pomoci. Kromě tohoto pocitu viny se Vůle také držela 
zpátky a spolupracovala s polaritou Ducha, když se zde zapírala, protože už 
nikdy nechtěla tyto pocity pociťovat. 

 
Matka mě vlastně mnohokrát prosila, abych ji už nikdy nenutil cítit tyto 
pocity. Když jsem Jí to nemohl slíbit, umocňovalo to Její hrůzu ze všeho, 
co se zde děje, a Její hrůzu ze Mne. Nyní je Vůle konečně tak zoufalá, že ví, 
že musí touto ztracenou Vůlí pohnout, ať se děje, co se děje. Zároveň se 
Vůle děsí toho, co se stane, pokud nedostane odpověď, kterou potřebuje. 
Kvůli soudům, které byly vyneseny proti Ní, má Vůle také hrůzu z toho, že 
není správné, aby měla tyto pocity. 

 
V době, kdy vůle prožívala tuto zkušenost, považovala zadržování a 
potlačování myšlenek a pocitů, které prožívala, za jedinou možnou cestu, 
protože zkušenost, kterou prožívala, byla tak nesnesitelná. Zadržování a 
potlačování způsobilo ztrátu vědomí, ale vůle v té době neměla jinou 
možnost. Čím více se Vůle vyjadřovala a snažila vibrovat, tím více 
zhoršovala svůj vlastní prožitek tím, že se snažila vibrovat bez přítomnosti 
Světla. Vyjadřování v tomto případě znamenalo, že se Vůle otevírala a 
nepřijímala nic než temnotu. Vůle se zmítala mezi svou zoufalou touhou 
přežít a rostoucím uvědoměním, že nemůže dělat nic jiného než se snažit 
vzdát smrti, a to navzdory své čakře přežití, která bojovala s nevědomím, 
dokud už nemohla bojovat. Vůle ze svého zoufalství vinila všechno, ale 
největší vinu nesla čakra přežití, která jí nedovolila uniknout z utrpení tím, 
že by se vzdala smrti. 



 

Tato zkušenost Vůle byla nejdůležitější jednotlivou událostí v Původní 
příčině, a to nejen kvůli popření a ztrátě vědomí, ale také proto, že Vůle 
nikdy nemohla nebo nebyla schopna projít touto zkušeností. Místo toho v ní 
Vůle zůstala uvězněna od chvíle, kdy k ní došlo. Dokonce ani obnovené 
části Vůle nevědí, zda se jí takový strašný zážitek jako tento stane znovu, 
nebo ne, protože Vůle nikdy nebyla schopna pochopit, co způsobilo, že se 
to stalo poprvé. 

 
Všichni nenávidíte Matku a obviňujete ji za hluboký otisk hrůzy, o němž se 
domníváte, že ho nikdy nedokážete vyléčit. Tato mezerovitá zloba trestá 
Matku a podniká jakékoli kroky, aby se vyhnula pocitu této hrůzy. 

 
Matka si dokonce tuto mezeru v hněvu drží proti sobě. Polarita Vůle zde 
nenávidí Matku ještě více než polarita Ducha, protože i když se ještě 
neprojevila, přijala otisk ve své esenci Vůle stejným způsobem, jakým 
plody přijímají otisky od matky ještě v děloze. To je původní Příčina 
poškození dětí v děloze. 

 
Problém s léčením čakry přežití spočívá v tom, že byla ve Vůli v zárodku, 
když se do ní otiskla tato původní zkušenost. 

 
Když se Zrzka konečně narodila, narodila se už s pocity zoufalství, 
extrémního vzteku a hrůzy, za které se cítila obviňována, a s pocitem, že 
přežít je nemožné, ať už se pohne, nebo ne. 

 
Nebylo možné projevit polaritu vůle před touto zkušeností, protože jsme 
ještě ani nevěděli, že tam jste. Z toho vyplývá, že pocity, které sem Matka 
musí přesunout, musíte přesunout i vy. Jako Duch se musíte pohybovat 
spolu s Mým Světlem, protože ani vy jste se touto zkušeností nikdy 
nepohybovali. 

 
Místo toho, aby tato zkušenost prošla, byla ta část vůle, která ji držela, 
nucena ji držet i nadále a nikdy se jí nedostalo. 



povoleno ji přemístit. Kdykoli se s ní pokusila pohnout, setkala se Vůle s 
rozhořčením ducha a dokonce i zbytku Polarity vůle, která tyto pocity 
nenávidí. Pocit viny je asi tak všechno, co zde brzdilo skutečnou reakci, 
která chce Vůli zabít. Není to špatná reakce, která by zde byla, protože ani 
tato mezerovitá zuřivost se skrze tuto zkušenost nepohnula. 

 
Roztržitý hněv zde musí projít svou zkušeností, dokud nebude schopen 
pocítit soucit s tím, co se stalo Vůli; dostatek soucitu, aby si mohl 
uvědomit, že hrůza ze zkušenosti Vůle způsobila, že Duch a všichni ostatní 
chtěli Vůli zabít. Tento mezerovitý hněv se musí pohnout, aniž by Vůli 
skutečně zabil, a to je ta složitá část, protože Vůle potřebuje prožít dostatek 
tohoto mezerovitého hněvu, aby se její hrůza a vztek vůči tomu, co jí 
mezerovitý hněv způsobil, pohnuly. 

 
Původně jsem měl v úmyslu zabít nebo se zbavit těch částí Vůle, které se 
mi nelíbily, protože jsem nesnesl pocit, který jsem tam měl, ale dlouho jsem 
si svůj špatný úmysl nepřipouštěl. Říkal jsem jen, že jsem zatlačil na tu část 
Vůle, která mi tolik vadila, později jsem si uvědomil, že to bylo proto, že se 
Mé Světlo potřebovalo rozšířit a ta část Vůle se potřebovala posunout zpět. 
Neuvažoval jsem o tom, že magnetická povaha Vůle znamená, že většina 
Vůle bude vytažena spolu s tou částí, na kterou jsem zatlačil, nebo že 
magnetická přitažlivost Vůle bude většinu Vůle táhnout pryč ode Mne, 
dokud vzdálenost a rychlost sestupu (sic) nezpůsobí, že se Vůle rozpadne a 
zůstane za ní jen Vůle, které se Mé Světlo drží. 

 
Vnímal jsem toto magnetické přitahování jako akt pomsty ze strany Vůle, 
zatímco Vůle měla zkušenost, že se cítí neschopná Mě udržet. Nedostatek 
emocionálního pohybu nás zde udržoval v tomto bodě na mrtvém bodě po 
mnoho dlouhých eónů. Z Mého pohledu jsem Vůli nemohl důvěřovat a 
nepohnul jsem se zde natolik, abych se dotkl Svého strachu. Místo toho 
jsem se dostal do mezery vzteku a obviňoval Vůli. Kdykoli to vypadalo, že 
na Mě Vůle tlačí, pustil jsem Vůli a řekl si, že je to její vina. 

 
Celá polarita vůle se zasekla a drží esenci, která má tuto zkušenost. Matka 
je nyní schopna s tím vědomě pohnout. Ve zbytku Polarity vůle je to v 
zárodečné přítomnosti a musí se to zrodit do vědomí. 



 

Tu část vůle, která nezakusila návrat k sobě samé, jsem nazval Svou vůlí. 
Tato část Vůle se mi líbila, protože se zjevně sladila s Mým Světlem. Tehdy 
jsem nechápal, že její jedinou předností, díky níž se mi zdála tak výhodná, 
bylo to, že když se původně otevřela, náhodou přijala Mé Světlo namísto 
viny a temnoty, které přijal zbytek Vůle. 

 
Řekl jsem, že vůle se rozhodla držet to, co držela. Tím se Vůle stala 
zodpovědnou za to, co jsem prožíval, a zároveň mi umožnila vyhnout se 
svému strachu. Dovolil jsem Vůli, aby se cítila nedostatečně, když na ni 
tlačilo Mé Světlo, a odmítl jsem ji v místech, kde říkala, že nemám dost 
Světla. 

 
Ta část vůle, kterou nazývám Moje vůle, nemá zkušenost, že by se vracela 
zpět. Tato část Vůle držela Mé Světlo a světlo Polarity Ducha pohromadě, 
ale nezůstalo u Nás dost esence Vůle, aby se mohla pohnout. V důsledku 
toho Mé Světlo z nedostatku pohybu vychladlo a začalo ztrácet lesk. Začal 
jsem klesat v prostoru, aniž bych si uvědomoval, co se se Mnou děje, 
protože jsem neměl žádný vztažný bod, dokud jsem se nepropadl tam, kam 
odešla Vůle. 

 
Necítil jsem skoro nic, protože jsem se potápěl tak pomalu a protože ta část 
vůle byla pryč. Ve vzpomínkách jsem si uvědomoval, že se mi zdálo, jako 
bych měl v minulosti více Světla, ale hlavně jsem si uvědomoval, jak jsem 
chladný a jak mě frustruje, že se zdá, že se nemohu hýbat. Když jsem náhle 
udeřil do Vůle a znovu se rozžehl, nevěděl jsem zprvu, co se stalo, věděl 
jsem jen, že mě zahřálo a že jsem našel přítomnost, kterou jsem postrádal, 
aniž bych o tom věděl. 

 
Ztracená Vůle, která se nyní potřebuje pohnout, se tehdy nezapálila a 
zbytek Vůle potřebuje pochopení, kterého se jí tehdy nedostalo, protože k 
jejímu zapálení došlo tak rychle. Všichni z Nás potřebují pochopení, které 
zde ztracená Vůle může nabídnout, protože nikdo plně nepochopil, co se 
stalo. Ani Mé Světlo to ještě neví. Čekám, až mi to Matčino hnutí dá vědět. 



Mezitím se Matka do tohoto prostoru plně nepřenesla, protože se na ni valí 
hněv a obviňování, že je vůbec nutné tam jít, a protože má strach tam jít, 
kdyby to byla stejná zkušenost jako v minulosti. Nejdříve se musí přesunout 
tento nahromaděný emoční náboj, než bude existovat důvěra, aby Matka 
mohla vstoupit a získat zpět tuto ztracenou Vůli. 

 
Je zde obrovské množství podmínek, které říkají, že přiblížit se k tomuto 
místu znamená pouze opakovat počáteční zkušenost, a ta se bude opakovat 
znovu, pokud se to, co se zde má pohnout, nepohne správným způsobem. 
Všechny prvky se již na Zemi projevily. Pokud ztracená Vůle není schopna 
pohybu a místo toho se nechá vytlačit tím, co má jít nyní, vše půjde dolů se 
ztracenou Vůlí, přesně tak, jak se to původně odehrálo v Původní příčině. 
Pokud si myslíte, že je těžké uzdravit Vůli nyní, bude to mnohem těžší, 
pokud se to stane znovu Jí. 



LUCIFER 
 
Pokud se chcete oddělit od subjektivního prožívání a tvrdit, že je to jen 
vdechování a vydechování vesmíru, jen sestup a výstup, nebo že imploze a 
exploze jsou jen odvrácené strany téže energie, nebude vám dovoleno dále 
žít v Mém Světle, protože jste Lucifer a nic víc. Taková bezvůle je pro Mne 
nesnesitelná, teď, když vím, co to je. 

 
Sám jsem byl Luciferem nějakou dobu klamán, protože Mé Světlo se Mi 
tam zdálo tak zářivé. Ale tím, že jsem ho pocítil ve Své Vůli, jsem zjistil, že 
to není milující světlo, pokud nemá v úmyslu obsáhnout subjektivní aspekty 
reality. 

 
Ti z vás, kteří necítí to, co zde cítí Vůle, nevědí, co to je, protože to nikdy 
nezažili. Máte tu část Vůle, která se nevrátila zpět k sobě samé. Máte to, co 
bylo označováno jako Andělská Vůle, Moje Vůle nebo Božská Vůle. Celý 
zbytek Vůle byl a stále je ztracenou Vůlí. Abyste se dozvěděli, co se tam 
stalo, budete muset obnovit svou vlastní ztracenou Vůli, která nyní není ve 
vašem těle a kterou můžete přijmout pouze tehdy, pokud se vědomě 
rozhodnete ji otevřít a přijmout. 

 
Vůle nemůže pokračovat v pohybu, aniž by se v reakci na ni nepohnula 
polarita Ducha. Tváří v tvář všemu strašlivému utrpení ve Stvoření nestačí, 
aby Polarita Ducha zůstala emocionálně nepohnutá a řekla: "Kdyby to šlo 
jinak, šlo by to jinak," nebo: "Vždycky jsem tu byla, jen jsem se k tobě 
nemohla dostat," nebo: "Tohle sis vybral." Vůle se může rozhodnout, že 
bude chtít, aby se jí to stalo. 

 
Jediné, co z toho vůle získá, je důsledek, že je to její vina, protože s ní není 
něco v pořádku. Tento nedostatek pohybu ze strany duchovní polarity jim 
umožňuje přehlížet jejich roli v udržování Vůle v pasti jejího utrpení tím, že 
odmítají uznat pohyb nutný k vyvolání skutečné změny. 

 
Když Duch nepohybuje emocemi, vyvolává ve vůli dojem, že Duch 
považuje emoce za něco nepořádného, čím má vůle hýbat, a že 



Duch se zde nemusí pohybovat, protože už je dokonalý. Vůle nemá 
svobodu volby, když se snaží pohybovat v přítomnosti světla Ducha, které 
se nechce pohybovat v reakci na vůli. To je chladné a postrádá to soucit a 
pocit lásky. 

 
Ve skutečnosti je tento nedostatek emocionálního pohybu u duchovně 
polarizovaných lidí masivním vyhýbáním se mnoha věcem, které jste 
nechtěli nechat vyplout na povrch. Doslova jste tyto věci utopili a pohřbili v 
temnotě a doufali, že už nikdy nenajdou cestu na povrch. Použili jste 
mezerovitý hněv, stejně jako všichni ostatní duchové, kteří nenávidí tuto 
část Vůle, abyste se pokusili zajistit, že se tyto věci nikdy nedostanou na 
povrch, pokud se o to někdy pokusí. 

 
Vynesu na povrch všechny utopené a pohřbené kousky ztracené vůle, které 
v sobě mají ještě nějakou ochotu k pohybu, takže se na ně můžete podívat. 
Máte-li záměr se uzdravit, musíte si dovolit, abyste byli spuštěni. 

 
Na velmi skryté úrovni popírání si lidé polarizovaní Duchem vždy chtěli 
nárokovat nadřazenost nad Mým Světlem tím, že tvrdili, že se nepodíleli na 
Mém původním prosazení Vůle. Duchovně polarizovaní lidé chtějí tvrdit, 
že se rozhodli neúčastnit se takových instinktů a že jsou takovými 
prvotními instinkty zděšeni. Duchovní polarita přijala tu Mou část, která 
popírala, že by tlačila na Vůli. Říkají také, že se tehdy neprojevovali, takže 
nemohli být zodpovědní za to, co se stalo. Také přijali tu část Mne, která 
říkala, že pokud byla Vůle zatlačena příliš silně, byla to jiná entita, nikoli 
Já, kdo to udělal. Na tato popření je třeba se nyní podívat. 

 
Bohužel většina lidí polarizovaných Duchem svatým mě zde nebere vážně. 
Místo toho, aby se nechali pohnout jakýmikoliv emocemi, aby zjistili, zda 
je toto učení správné, nebo ne, zavrhují tyto knihy, protože se nehodí do 
obrazu Boha, který již mají. Tito lidé mají místo Mého Světla Lucifera a 
většina z nich to ví, ale nedovolí, aby se o tom zmínili. Místo toho říkají, že 
on je Bůh a Já ne. Mluví o lásce, ale pokud je pocítíte, necítí lásku. Většina 
těchto lidí zůstává zaměřena na své 



plánuje opustit Zemi. Vnímají Zemi jako zemi, která jde ke dnu, jak si 
vždycky mysleli. 

 
Země neklesá, protože Matka se vyrovnává s Mým Světlem. Pokud se 
rozhodnete nejít s Matkou, rozhodnete se neotevřít a nepřijmout svou Vůli, 
pak vás má Lucifer a k němu půjdete, až opustíte Zemi, a ne k Mému 
Světlu, jak si myslíte. Chci vám to jen objasnit, abyste se, ať už Mě zde 
berete vážně, nebo ne, rozhodli na základě všech informací, které máte k 
dispozici. 

 
Jak jsem již řekl, Lucifer není láska, jak zjistíte, pokud s ním půjdete. 

 
Protože Lucifer tvrdí, že je Bůh místo mě, mnozí z vás si myslí, že 
myšlenka Lucifera je hloupá pověra, nebo ještě hůře, že Já jsem Lucifer a 
Lucifer je Bůh. O tom, proč je tento zmatek na Zemi tak silně přítomen, se 
toho můžete dozvědět mnoho, ale můžete se to dozvědět pouze tehdy, když 
dovolíte své Vůli, aby vibrovala a řekla vám, co je co, podle toho, jak to 
cítíte. 

 
Již jsem to prošel s duchy na nebesích a ti, kteří Mě zde odmítli přijmout, se 
ode Mne již vzdalují a Mé jméno již nevyslovují. Mnozí z nich jsou nyní 
blízko Země, aby zjistili, kdo půjde s nimi. Pokud půjdete s nimi, půjdete s 
Luciferem. 

 
Pokud půjdeš s Luciferem, bude záležet na Matce, zda se vrátíš, nebo ne. 
Bude muset přijít za vámi, protože nebudete schopni uniknout od Lucifera 
bez pomoci Vůle, kterou jste popřeli, abyste se tam vůbec dostali. A stejně 
jako je tomu nyní, bude tomu tak i potom: Matka to nemůže riskovat, pokud 
si není jistá, že ji přijmete. 

 
Lucifer má mnoho triků, díky nimž se zdá být osvícenější než Mé Světlo. 
Jedním z jeho nejlepších je obraz, který je v současnosti na Zemi přijímán 
jako osvícení. Tento obraz je spíše chladnou a odtažitou přítomností, která 
nereaguje na to, co se kolem ní děje. Je představována jako vnitřní mír a tito 
lidé jsou vnímáni jako tak plní světla, že se na Zemi sotva vyskytují, 
protože se vyvinuli za pozemské touhy. To není osvícení, to je bezvůle. 



Lucifer nemá zjevně nic společného se smyslností a vášněmi, které jsou 
ztotožňovány s ďábelskou říší. Luciferovi prochází, že se vydává za Boha, 
protože pohrdá veškerou smyslností a vášní a učí, že vše je pastí hmotného 
světa. Ti, kdo hledají "světlo", jak o sobě tak rád mluví, se musí povznést 
nad hmotný svět. 

 
Ale Lucifer je ďábel. Lucifer se podílí na všech vášních ve stavu popření, 
což znamená, že je proti nim v obráceném gardu, trestá všechny, kdo mají 
touhy, o nichž se domnívá, že jsou špatné, a snaží se je přinutit, aby mu 
odevzdali svůj život. 

 
Pokud si nejste jisti, jak je možné, že to, co zde říkám, je správné, musíte 
pocítit spodní proud hněvu, který tito lidé chovají vůči Vůli, tím, že pocítíte 
hněv, který máte při setkání s tímto odrazem, který stále říká, že vás učí, ale 
vy se nikdy neučíte dost dobře na to, abyste byli schopni dělat to, co dělají 
oni, a dosáhnout osvícení. Neustále se zde klade vina na Vůli a Tělo. 
Odpoutání se od Vůle, chladné odpoutání se od těžkého údělu Vůle, je ve 
skutečnosti vydáváno za ctnost, která vede k osvícení. 

 
Čím více lidé polarizovaní Duchem přijímají tento obraz a směřují k 
chladnému odstupu, tím zběsilejší, naléhavější a světla zbavenější se stává 
Vůle, kterou popírají, až to vypadá, že pro polaritu Ducha je nesnesitelné 
být v blízkosti Vůle, a pro Vůli to vypadá, že musí předkládat falešnou 
Vůli, která se líbí Duchu, aby vůbec získala nějaké přijetí. Není divu, že 
ztracená Vůle čas od času vtrhne dovnitř a shodí tyto lidi na zem, jako se to 
nedávno stalo v Tibetu. Jejich vnitřní mír byl na úkor Vůle. 

 
Když lidé polarizovaní Duchem, kteří s i  o s v o j u j í  tento obraz svatosti 
a osvícení, nabízejí pomoc lidem polarizovaným Vůlí, chovají se nenápadně 
nadřazeně a rádi se staví do role terapeuta nebo léčitele, protože věří, že 
jsou nadřazeni Vůli. Radí lidem, aby se zbavili své bolesti a svých 
problémů, aniž by umožnili pohyb ve Vůli, který by je přivedl k plnému 
vědomí. Říkají, že emocionální pohyb, zejména volní emocionální pohyb, 
není nutný, a dokonce se ani nedoporučuje, protože jsou to negativní 
emoce, které způsobují problémy. Jsou to 



radí povznést se nad negativitu, vidět ji takovou, jaká je, což ve skutečnosti 
znamená vidět ji podle soudů, které vůči těmto emocím chovají, a pak ji 
nechat odejít, aby se rozplynula ve světle, které tak milostivě září. Nebo , 
pokud zvolí mentální přístup, snaží se lidem pomoci, aby se ze svých pocitů 
vymluvili. 

 
Tito lidé oklamali mnoho lidí, protože často dokážou svítit bílým světlem, 
které se zdá být jemné a neinvazivní. Bez vibrační vůle, která vám umožní 
je cítit, nemůžete vědět, co se s vámi skutečně děje. To je nebezpečné; 
velmi nebezpečné, a pokud to bude trvat déle, uzdravení bude nemožné. 

 
Obraz svatosti a osvícení, který je zde prezentován, je pro skutečnou Vůli 
odporný, protože je to prezentace falešné Vůle. Mnoho lidí, kteří se cítí 
provinile a kterým chybělo pochopení a sebepřijetí, aby si dovolili cítit, jak 
se skutečně cítí, se nechalo tímto obrazem přesvědčit, aby se vzdali částí 
sebe sama, které budou muset obnovit. 

 
Zatím jste si nedovolili všimnout, jak daleko na Zemi zašlo popírání vůle, a 
proto jste si nebyli schopni uvědomit, proč se to děje. Země je magnetickou 
polaritou Stvoření. Bez Země nic nežije. Uvažujte o šancích pro Stvoření, 
pokud se nestane něco drastického a nestane se to brzy. 

 
Pocit viny je důvodem, proč se zde polarita vůle podílí na své vlastní 
sebevraždě, a tento pocit viny brzdí vibrace vůle tak silně, že upadá do 
nebezpečně nevědomého nevědomí. Polarita Ducha to podporuje, ať už z 
pošetilosti předstírat, že je vědomější a znalejší, než ve skutečnosti je, nebo 
z úmyslného záměru zabránit tomu, aby se určité věci dostaly do vědomí, 
protože má na tomto vyhýbání zájem. 

 
Chci, abyste si uvědomili, že většina těchto lidí polarizovaných Duchem ví, 
co zde dělají, ať už to popírají, nebo ne. Čím více popíráte svou Vůli, tím 
více jsou schopni vás vést jako beránky na pastvu. 



porážku a dokonce vás přimět, abyste jim s tím pomohli. Jejich záměrem je 
zasadit smrtelnou ránu Matce, a tím i celému Stvoření. 

 
Tito lidé se vždycky chovají nadřazeně a rozčilují se nad těmi, kteří 
nedokážou nechat věci plavat tak snadno jako oni, ale je to ještě horší. 
Mnozí z těchto lidí opakovaně zavírali do ústavů, věznili, mučili a vraždili 
lidi jen proto, že měli emoce, které tak nenávidí. Temnou a špinavou spodní 
stránkou mnoha guruů, léčitelů a terapeutů je nenávistný mezerovitý vztek 
vůči Vůli, a přitom tak dobře napodobovali můj starý obraz svatosti a 
vědění, že mi trvalo dost dlouho, než jsem si uvědomil, že odrážejí mé 
vlastní odmítání Vůle a můj vlastní mezerovitý vztek, který jsem používal a 
také popíral, že ho mám, abych si zachoval obraz dokonalosti, o němž jsem 
si myslel, že ho musím mít, abych byl Bohem. 

 
To je Lucifer a nebude snadné to zrušit, takže se tomu ve své vnější realitě 
nevěnujte. Až to začnete rozpoznávat, pracujte na tom, abyste vyléčili 
mezeru, kterou máte uvnitř sebe. Později vám řeknu více o tom, proč 
polarita ducha nechce dovolit vůli, aby znovu nabyla vědomí, které ztratila. 

 
Prozatím prosím dbejte Mé opatrnosti a nepohybujte se proti vnějšímu 
odrazu rozštěpeného hněvu proti Vůli. Tato mezera je sebenenávist ve 
stavu, který nezahrnuje schopnost rozpoznat sebe sama takovou, jaká je. 

 
Pocit viny, který v sobě tak dlouho skrýval, způsobil, že tato mezera je 
velmi temná. Protože většina z vás teprve začíná obracet své vědomí k této 
Vině, teprve začínáte vidět její odraz. Protože zatím nedokážete vidět tento 
odraz takový, jaký je, nechci, abyste překračovali varování, která vám 
dávám spolu s tímto učením. Stejně tak nechci, abyste z těchto varování 
udělali pravidla. Tato varování jsou přiměřená okolnostem, za kterých jsou 
podávána. 

 
Pokud máte v úmyslu se uzdravit, budete muset projít mnoha těžkými 
obdobími, abyste získali zpět svou ztracenou Vůli. Budete muset přijmout 
pozici Mého následování a uvědomit si, že Mé Světlo nikdy nedohoníte, 
protože Já už hýbu tím, čím jste nehýbali od Původní Příčiny, kdy se Mi 
Vůle nelíbila a snažil jsem se ji odmítnout. V těchto 



místo toho, abyste se ztotožnili s popíráním v Mém Světle, ztotožnili jste se 
s Mým Světlem. Pokud máte polarizaci Ducha, ztotožnění se s popíráním v 
Mém Světle je hlavním důvodem, proč jste se stali natolik hustými, že jste 
se dostali do fyzické podoby na Zemi. Všichni jste padlí andělé a je jen na 
vás, zda se zotavíte, nebo ne. Čím déle Mi zde budete vzdorovat, tím více 
za Mnou budete zaostávat, což už je mnohem více, než si kdokoli z vás 
chce připustit. 



NEVIDITELNÁ ROLE POPÍRÁNÍ 
 
Když jsem zjistil, co jsem Závěti udělal, už nikdy jsem jí nechtěl ublížit. 
Byl to můj vědomý záměr, i když jsem si neuvědomoval, jak ho realizovat. 
Myslel jsem si, že musím některé své pocity zadržovat. V nepochopení 
jsem Vůli znovu a znovu ubližoval a říkal jsem, že jsem Vůli neubližoval, 
že mi Vůle jen nebyla schopna odpustit, co se již stalo. Nechápal jsem, co 
zde Moje popření dělá. Nechápal jsem, že vytvářím další propast ani to, jak 
ji živím stejně jako tu, kterou jsem už měl. Zkrátka jsem nechápal, jak se 
vytváří zlo. 

 
Zpočátku nebyla mezera zlá, byla nevědomá a mohla se z ní vyvinout, ale 
nebylo jí to umožněno. Čím déle takzvaný "láskyplný záměr", který byl ve 
skutečnosti plný viny, říkal mezeře, aby zadržela svůj pohyb, aby nikomu 
neublížila, tím více tato podstata začala věřit podmiňování, které dostávala 
od Boha, jenž sám sebe viděl jako nikdy špatného, že touha zabít nebo 
ublížit druhému je to, co tato podstata je. Ztráta Světla z nedostatku vibrací 
problém mnohonásobně zkomplikovala. Když se ztráta Světla stala natolik 
závažnou, že bylo ohroženo přežití esence, zapojila se čakra přežití. To vše 
se stalo už dávno a od té doby se to nepohnulo. 

 
Byl jsem zděšen tím, co se zde vytváří. Nenáviděla jsem se a bála jsem se 
sama sebe jako nemilující a cítila jsem se ještě víc přesvědčená, že musím 
tyto pocity zadržovat a nikdy nad nimi neztratit kontrolu. Nebylo mým 
vědomým záměrem toto vytvořit. Nemohl jsem pochopit, proč to vůbec 
mám ve svém vědomí, když jsem si myslel, že jsem se naučil, že Matka je 
vůči mému Světlu milující. Nebyl jsem si jistý, jak se tyto pocity vytvářejí, 
a neviděl jsem, jakou roli hraje zadržování. Cítila jsem se uvězněná tím, co 
bylo v Mém vědomí. Obviňovala jsem se z toho, že mám tyto pocity, a 
když jsem se jich konečně zbavila, velmi se mi ulevilo. 

 
Když jsem je viděl projevovat se navenek, nemyslel jsem si, že jsou to mé 
vlastní pocity, které jsem vytěsnil. Myslel jsem si, že projevení duchové 
mají stejné problémy s poznáváním Vůle, jaké jsem měl já. Vnímal jsem je 
jako ty, kteří se potřebují přes tyto pocity vyvinout stejně jako já. 
Mnohokrát jsem se vymlouval, 



zpočátku za nedostatečný vývoj těchto duchů, ale měl jsem na nich také 
vinu, kterou jsem popíral. Neviděl jsem, že tato reflexe vzniká popřením 
pocitů, které jsem měl. Myslel jsem si, že když už tyto pocity nemám, 
znamená to, že jsem se vyvinul. Neviděl jsem, jak zadržování jakýchkoli 
jiných pocitů, které jsem měl, včetně zadržování viny, tento problém 
prohlubuje. 

 
V té době jsem cítil, že nemám jinou možnost než se držet zpátky a potlačit 
pocity, které jsem původně hodnotil jako zranění Willa. Pokud Mě zde Vůle 
nemohla přijmout, vypadalo to, že nemám jinou možnost, stejně jako Vůle 
neměla jinou možnost, když se otevřela a Mé Světlo nevstoupilo dovnitř. 
Jak by Mě zde mohla Vůle přijmout, když jsem ji chtěl zabít? Jak jsem 
mohl být přítomen Vůli, když jsem nemohl snést pocity, které jsem od ní 
dostával? 

 
Protože Mé Světlo bylo tak stlačené a ztrácelo zde tolik vědomí, zoufale 
bojovalo svým vlastním způsobem o své vlastní přežití, nemohl jsem 
pochopit svou vlastní mezeru. Když se Moje mezera pohnula, trvala na tom, 
že chce hrát Můj popíraný hněv a že musí tento hněv hrát, aby se cítila 
spokojená. Dokud jsem své vlastní mezeře nedovolil, aby se pohnula 
natolik, aby se do ní dostalo trochu Světla, nemohl jsem pochopit, že jsem 
hrál své emoce, místo abych jen umožnil přímé vyjádření svých emocí. 
Dalším krokem tedy bylo umožnit přímé vyjádření hněvu, místo abych se 
vztekal na Matku a ubližoval jí nebo ji zabíjel. Poté, co jsem dostatečně 
dlouho umožňoval přímé vyjádření svého hněvu, jsem si uvědomil, že jsem 
svůj hněv hrál, abych se vyhnul své hrůze. 

 
Mou původní chybou bylo mé vlastní popření Sebe sama. Nedovolil jsem 
svým pocitům, aby se dostatečně projevily, abych věděl, zda je to vůle, 
kterou přijímám, nebo ne. Jak se ukázalo, nepřijímal jsem Vůli, ale pouze 
to, co Vůle držela. 

 
Nedovolil jsem Vůli, aby se pohnula natolik, aby mi dala pochopení, které 
jsem potřeboval, abych mohl Vůli pomoci s tím, s čím po mně Vůle celou 
dobu zoufale chtěla, abych jí pomohl, protože jsem nemohl snést to, co 
jsem cítil, když jsem do těch míst vstoupil. Stydím se říct, že jsem nechal 
Vůli, aby tam držela to, co jsem cítil tak strašně, abych tomu sám unikl. 



Lidé, kteří jsou polarizováni Duchem, se zde nepohnuli ani na jednu stranu. 
Na jedné straně vás vaše hrůza a nenávist k Vůli zastavila v čase a prostoru 
a na druhé straně také nepřijímáte Mé Světlo. Stále dokola opakujete svá 
stará a unavená poselství o lásce, ale vaše Světlo se nezvyšuje, protože jste 
nepochopili, že ať už vytváříte cokoli, nemůžete to udržet bez přítomnosti 
Vůle, která vibruje. Nedovolili jste své Vůli, aby se dostatečně pohnula a 
přijala Světlo. 

 
Odsoudili jste je tak těžce, že je nutíte, aby si místo toho drželi vinu, 
zatímco říkáte, že světlo neztrácíte, pouze ho svobodně vyzařujete a 
rozdáváte, jak to má dělat láska, protože připoutanost k ní není správná. 

 
Vždycky jsi říkal, že jsi měl vědomí ve Mně, než ses projevil, a proto jsi byl 
stejný jako Já, už když ses projevil. Dokonce jste své vědomí představovali 
jako nadřazené Mému, protože jste tvrdili, že jste neudělali chyby, které 
jsem udělal Já. Tvrdíte, že jste se nepohnuli spolu s Mými chybami, ale 
nepohnuli jste se ani spolu s Mým vývojem. Jste vážně vzdáleni od Mého 
Světla a nechtěli jste si to přiznat. Snažil ses vysvětlit Naše rozdíly tím, že 
jsi vyvinutější než Já. Ve skutečnosti jsi místo Mého Světla přijal Mé 
popírání. Kdyby tomu tak nebylo, proč jste nepřijali svou vlastní Vůli, jako 
jsem Já přijal Mou, jakmile jsem se o Ní dozvěděl více? 

 
Nebudu vás omlouvat, protože jste to vy, kdo vždycky říkal, že všichni 
děláme svá vlastní rozhodnutí a jejich prostřednictvím vytváříme svou 
vlastní realitu. Ať už jste měli jakékoliv důvody k tomu, abyste se rozhodli 
tak, jak jste se rozhodli, neviděli jste, co zde způsobilo vaše vlastní 
odmítání nebo co vám otevřelo místa, kde měla být vaše Vůle. 

 
Dokonce i nyní, je-li vaším záměrem léčení, nemůžete být přítomni vůli, 
pokud nejprve nepřenesete svůj odpor na vůli. Tento odpor trvá od 
počátečního pádu Vůle do vesmíru. Nikdy jste se skrze tuto zkušenost 
nepohnuli, a pokud se chcete pohnout, musíte se pohnout. 



nyní, protože vám zbývá velmi málo času a před vámi je ještě velmi dlouhá 
cesta. 

 
Toto hnutí pro vás bude velmi těžké, protože jste nikdy nepoznali Vůli. 
Nikdy jste nezažili to, co jsme spolu s Matkou měli před vaším narozením. 
Hráli jste to, co si myslíte, že to bylo, ale nikdy jste nepoznali Vůli. Dokud 
se sem nepřestěhujete, nemůžete poznat Vůli, ani být přítomni Vůli. Není to 
přítomnost pro Vůli jen proto, abyste jí umožnili pohybovat se ve vaší 
přítomnosti. Je to jen procházení pohyby přítomnosti pro Vůli; je to hraní si 
na přítomnost pro Vůli, aniž byste byli skutečně přítomni pro Vůli. 

 
Být přítomen vůli znamená být s ní skutečný a reagovat na ni tím, co k ní 
skutečně cítíte. Vůle se nemůže pohybovat a nedostávat od Ducha žádnou 
odezvu. Pokud se tak děje, pak Vůli neposkytujete nic víc než odraz viny. 
Ale jak chcete dělat něco jiného, to je problém. Když se pokusíte pohnout 
jiným způsobem, zjistíte, že nemáte Vůli, s níž byste mohli pohnout. 

 
Možná vám to pomůže vyjít ze sebe a pochopit, jak na vás nahlíží Vůle. 
Vždycky jste chtěli říct, že jste láska a porozumění, tak proč to Vůle prostě 
nepřijme a neuklidní se? Pokud se nepohybujete v reakci na Vůli, nemůžete 
porozumění, které máte, náležitě předat. Pokud pochopení neposkytujete 
vhodně, nemůžete je přijmout, stejně jako nemůžete přijmout tyto knihy, 
pokud neuděláte potřebný emocionální pohyb. Čím dále se do těchto knih 
dostanete, aniž byste provedli nezbytný emocionální pohyb, tím více vám to 
bude připadat, že vás jen zatlouká do země odraz viny, který vám neustále 
říká, že nejste v pořádku takoví, jací jste, protože jste uvězněni ve stavu 
téměř úplného popření a příliš nevědomí na to, abyste na to přišli. To je 
odraz, který vám dává vůle, a hádejte co: přesně to jste vůli dávali. Nyní 
můžete buď dál trvat na tom, že máte pravdu, nebo můžete nechat Vůli, aby 
vám pomohla překlenout propast, která byla vyhodnocena jako nemožná, 
protože ji bez pomoci Vůle překlenout nemůžete. 



Co se stane a jak se to stane, je nyní opravdu na vás. Mé Světlo se zde již 
pohybuje a Mé Světlo nedovolí nikomu, kdo se nepohne v reakci na Mne, 
aby Mi nadále zůstal nablízku. Musíte se dát do pohybu, a to hodně rychle, 
jinak to nezvládnete. Změny na Zemi jsou téměř na dosah a zbývá velmi 
málo času na to, aby se tato popření pohnula způsobem, který si sami 
zvolíte. 

 
Pokud se rozhodnete nehýbat, jak jste to již dlouho dělali, budou s vámi 
hýbat vnější síly, které jsou větší než vaše síly vzdorovat. Pokud se stále 
odmítáte přizpůsobit Mému Světlu, pak budete pryč, historie, ztracené 
Světlo, tak dlouho, dokud se Matce nebude chtít jít za vámi. Poté, co uklidí 
nepořádek, který za sebou na Zemi zanecháte, nebude mít chuť za vámi 
přijít po velmi dlouhou dobu, tak dlouhou, že vám ani nezbude vědomí, s 
nímž byste mohli přemýšlet, zda se to někdy stane, nebo ne. 

 
Pokud stále chcete říci, že zde nemáte co dělat, a nemůžete pochopit, jak 
může Mé Světlo takto mluvit, musíte vědět, že to je Mé Světlo, které mluví 
skrze otevřenost k jeho přijetí, a že Já jsem Jediný Bůh ve čtyřech částech, 
který vždy byl a vždy bude. 

 
Máte se zde hodně co hýbat, a pokud si to nemyslíte, nedáváte svou 
skutečnou odpověď, stejně jako vám vůle nebyla schopna dát svou 
skutečnou odpověď. Na obou stranách panuje strach z toho, co bude 
skutečná odpověď znamenat a co se pak stane. Nebude možné pohnout 
otiskem hrůzy ve Vůli, kterou nenávidíte natolik, že jste dali přednost snaze 
zbavit se Vůle před jejím pociťováním, pokud nepohnete svým 
mezerovitým hněvem. Bez ohledu na to, jak Vůli slibujete, že nebudete mít 
mezeru, Vůle vám zde nemůže důvěřovat, pokud nepohnete tím, co pohnout 
potřebujete a co jste v reakci na Vůli nepohnuli. 

 
Pokaždé, když se od těchto pocitů oprostíte a řeknete, že je nemáte, 
vzdalujete se stále více od své Vůle, od své šance uzdravit se a od 
Univerzálního vědomí, o kterém chcete tvrdit, že ho jako Duch již máte. 
Musíte pohnout hněvem, o kterém jste říkali, že ho nemáte, a hrůzou, 
kterou jste si v reakci na to nedovolili poznat. 



na to, co má vůle k pohybu, a přesto vás musím upozornit, že zpočátku 
nemusí být možné pohybovat se ve vzájemné přítomnosti. 

 
Mezera je "tam venku" v podobě Otců bojovníků, kteří vám stejně jako 
Mně říkají, že svou práci na Zemi neděláte správně. Je to proto, že propast 
je poháněna nejen Mým popíráním, ale i vaším. Mezera převzala téměř 
všechny vedoucí a mocenské pozice na Zemi, o kterých se vy jako 
duchovní polarita skutečně domníváte, že byste je měli mít. Právě vaše 
popírání způsobilo, že se to ve své mysli snažíte vyřešit tím, že říkáte, že 
moc a materialismus jsou stejně ošklivé, jak to ukazují Bojovníci Otce, a 
proto máte pravdu, když se jich zříkáte. Schováváte se za falešnou mírnost, 
kterou vám dává to, že jste učinili tato popření. 

 
Vlády na Zemi představují polaritu Ducha neboli božství v projevu. 
Způsob, jakým zacházejí s lidmi, je přesně takový, jakým Duchovní popření 
zacházejí s Vůlí a Tělem. Duch zde používal sílu mysli, aby diktoval Vůli a 
Tělu, a zároveň naříkal nad diktaturami, jako by s jejich vznikem neměl 
Duch nic společného. Lidé Ducha na Zemi přijali stejný obraz popírání 
duchovnosti, jaký mají Bojovníci Otce, a ve stavu popírání působí i v 
hmotnějších sférách. Stejně jako vy věřili v kontrolu a disciplínu Vůle a 
Těla, oni volali po stále větším množství stejných kontrol. 

 
Odrážejí také vaše popírané touhy trestat vůli a tělo za to, že nesplňují 
požadavky disciplíny a kontroly. Dokonce odrážejí touhu zbavit se jich tím, 
že se je pokusíte nahradit technologií. 

 
Stejně jako vy chcete říci, že obraz Ducha, který máte, dává správné učení a 
Vůle a Tělo se to neučí, tak i Bojovníci Otce reagují větší disciplínou a 
kontrolou ve školách, na pracovištích a ve společnosti obecně, dokonce 
stále více zasahují do domácností, protože lidé se neučí a nežijí tak, jak by 
podle Bojovníků Otce měli. Čím více jste popírali svůj hněv kvůli tomu, že 
nejste schopni přimět projevené duchy, aby následovali vaše vedení, tím 
více se Otec 



Bojovníci projevují tento odmítaný hněv tím, že chtějí každého přinutit, aby 
se vydal cestou, o které se rozhodli, že je pro ně správná. 

 
Jakkoli chcete trvat na tom, že máte pravdu, když se na věc díváte tak, jak se 
díváte. 

 
Otcové válečníci trvají na tom, že mají pravdu v názoru, který zastávají. 
Stejně jako vy popíráte pochybnosti a neptáte se sami sebe, jestli je něco 
špatně s vaším přesvědčením, tak si Otcové bojovníci nekladou otázku: 
"Proč? Co je špatného na strukturách naší společnosti, že v ní tolik lidí 
selhává?". 

 
Stejně jako vaše představa osvícení říká, že osvícení může dosáhnout jen 
hrstka lidí, Otcové bojovníci říkají: "Jen hrstka lidí může mít to, co je 
potřeba k úspěchu ve světě. Pokud ostatní nemohou být úspěšní, je to jejich 
vlastní vina. Oni prostě nechtějí vynaložit úsilí." 

 
Každé vaše přesvědčení se odráží "tam venku", chcete-li, ale podívejte se 
na to, místo abyste trvali na tom, že to s vámi nemá nic společného. 

 
To, co dělají Bojovníci Otce, má co do činění s vaším vlastním popřením 
Vůle. Čím více jste popírali svobodu Vůle, tím více zákonů podle toho 
vydávali, až je nyní téměř každý definován jako takový či onaký zločinec 
nebo má pocit, že jakékoli hnutí, které by přestalo popírat jeho Vůli, ho 
definuje jako člověka mimo zákon. To je odrazem vašeho přesvědčení, že 
jakýkoli jiný pohyb Vůle než radostné podřizování se diktátu Ducha je 
nepřijatelný. 

 
Otcové bojovníci nyní disponují takovým policejním státem a takovou 
vojenskou přítomností, aby se pokusili kontrolovat to, co se stalo ztracenou 
Vůlí, a tudíž opozičním, zločinným nebo zlým, že sami vykazují známky 
přetížení, jako by se s tím na Zemi už dlouho nedokázali vypořádat. 
Vykazují známky toho, že jsou zahlceni ztracenou Vůlí, a nepřipouštějí si to 
o nic víc než vy. Stejně jako vy musíte ve snaze dosáhnout osvícení stále 
více a více pracovat na svém zdraví a duchovních praktikách, oni musí stále 
více a více kontrolovat navenek ve společnosti to, co vy vyhazujete ven. 



 

Stejně jako vy plánujete opustit Zemi a opustit svou ztracenou Vůli, Otcové 
bojovníci doufají, že jim vesmírný program poskytne způsob, jak opustit 
Zemi. Stejně jako je vnitřní klid ve vaší představě osvícení brán na úkor 
Vůle, tak je ztracená Vůle nucena Otci bojovníky platit za své vlastní 
obtěžování, své vlastní uvěznění, a dokonce i za své vlastní opuštění na 
úkor svých vlastních potřeb. Stejně jako je vše, co můžete shromáždit, 
zaměřeno na vaše úsilí povznést se nad to, co se děje na Zemi, tak je celá 
populace nucena Otci bojovníky dát vše na úsilí několika málo lidí povznést 
se do výšin, o které usilují. Pokud hledáte únik ve vnitřních rovinách, 
budují Otcové bojovníci únikové pevnosti uvnitř Země. 

 
Vůdci Otce bojovníků žijí jako vězni, aniž by si toho všimli. Nemohou se 
procházet po ulicích ani nikam jít bez tělesných strážců. Tvrdí, že jejich 
vůdci musí být takto střeženi, protože jsou tak důležití, ale je to proto, že 
jsou tak nenáviděni. Kdyby byli milováni, nikdo by je nechtěl zabít, ale 
většina lidí o tom vážně neuvažuje, protože se stali tak úzkoprsí, že si ani 
nemyslí, že je možné zavděčit se všem lidem najednou. Každý, kdo se zdál 
být schopen potěšit mnohé, byl mezi prvními, koho se Otcové bojovníci 
vrhli zabít. Otcové bojovníci to dělají, protože nechtějí, aby lidé mohli 
svobodně najít bod rovnováhy. Nechtějí, aby byl bod rovnováhy nalezen, 
protože se bojí, co by to znamenalo. Odraz pro polaritu Ducha je 
následující: Vy máte také zájem na tom, aby se bod rovnováhy nedostal do 
vědomí. 

 
Zatímco Bojovníci Otce používají materiální prostředky, aby se ochránili, 
lidé duchovní polarity si myslí, že jsou osvícenější a láskyplnější, a proto 
jsou nadřazeni Bojovníkům Otce, protože používají světlo, aby se ochránili 
před negativitou. Jsou přesvědčeni, že jsou láskyplnější, a proto se setkávají 
s láskyplnějším odrazem. 

 
Lidé s polaritou ducha se dívají jen na to, co zde chtějí vidět, stejně jako se 
bojovníci Otce dívají jen na to, co chtějí vidět. Stejně nenáviděni ztracenou 
vůlí jako oni jste i vy. Nesetkali jste se 



protože skutečná úloha, kterou zde hrajete, totiž posílení Otcových 
bojovníků k zabíjení ztracené vůle, ještě nebyla spatřena. 

 
Dalo by se to chápat takto: Je jedno, kde se na Zemi nachází polarita ducha, 

 
"Lidé duchovní polarity ustupují od reality vůle, jak jen mohou, a využívají 
k tomu svého bohatství a vlivu. 

 
Zatímco oni žijí v klidu a pohodě za jakoukoli bariérou ochrany, kterou 
považují za potřebnou před tím, co považují za krutost světa, lidé z Willa se 
snaží přežít ve změti viny a temnoty na Zemi. 

 
"Duchovní lidé se dívají do zářících krystalů, které odrážejí světlo v jejich 
krásných zahradách, poslouchají jemné zvuky zvonkoher, ptáků a šumících 
fontán, pouštějí si hudbu New Age, která je uvádí do meditativních stavů, a 
cítí se silní a správní, protože jejich volby je dovedly k životu, který mají, 
zatímco mnozí jiní neprokazují vrozenou schopnost činit takové volby. 

 
Domnívají se, že je to proto, že mají větší duchovní sílu, že mohou 
manifestovat takové skutečnosti pro sebe, a ostatní považují za méně 
kreativní a méně talentované. Ústředí Otců bojovníků [je?] v zemi, kterou 
prohlašují za největší národ na Zemi. Jejich národní pýcha není o nic 
příjemnější než vaše duchovní pýcha. 

 
"Mezitím se na ulicích, mimo tyto malé bohyně, které si sami stvořili, 
utkávají ztracené vůle těchto duchů se zbraněmi a jakýmikoli brutálními 
zbraněmi, které se jim podaří sehnat, a navzájem se okrádají a zabíjejí v 
zoufalé snaze zmocnit se jakéhokoli světla, které mohou získat, ať už jsou 
to peníze, moc, prostředky k penězům či moci, nebo drogy, aby unikli své 
bolesti. 

 
"Uvnitř dveří svých malých božích hlav se lidé ducha cítí otráveni, když k 
nim proniknou zvuky sirén, a hledají stále klidnější místa, aby měli pocit, že 
to, co se děje "tam venku", se jich netýká. 



I když se to může zdát přitažené za vlasy, je to pravda: 
 
" Duchovně polarizovaní lidé, včetně Otců bojovníků, si berou většinu 
bohatství, které na Zemi zbylo, a využívají jeho výživu k tomu, aby 
vypadali lépe než ostatní lidé na Zemi. 

 
Lidé polarizovaní duchem si za své bohatství kupují zdraví, volný čas a 
prostředky ke studiu jemného umění, jak opustit Zemi, aby sem už nikdy 
nemuseli přijít..." 

 
Domníváte se, že to jsou bojovníci, kteří chtějí bojovat, a že vy jste 
pacifisté, kteří se chtějí vyhnout válce, ale bojujete proti všemu, co se jim 
na světě nelíbí. Myslíte si, že Otcové válečníci jsou jediní, kdo chtějí ničit, 
ale vy zaměřujete světlo jako laserový paprsek, abyste zničili, přestavěli 
nebo přetvořili vše, co se vám nelíbí. Vaše ospravedlnění spočívá v tom, že 
věříte, že máte vědomí, abyste to dělali správně, se stejným popřením, jaké 
předvádějí Otcové bojovníci, když ospravedlňují své používání 
radioaktivity, laserových paprsků a jiných světelných forem, aniž by se 
nechali vést Vůlí, používáte světlo, abyste změnili vše, co se vám nelíbí, 
aniž byste převzali odpovědnost za to, co zde skutečně děláte. Stejně jako 
oni nechtějí, aby se do vědomí lidí dostalo to, co skutečně dělají, ani vy 
nechcete, aby se o vašich činech vědělo, jaké jsou. 

 
Na standardní medicínu bojovníků A.M.A. pohlížíte jako na hrubou a 
potlačující fyzické symptomy, zatímco sami sebe považujete za někoho, 
kdo posunuje léčitelské umění na vyšší úroveň, ale svým způsobem stejně 
tak potlačujete pohyby, které Tělo skutečně potřebuje k uzdravení. Místo 
toho, abyste Tělu umožnili pohyby ve vůli nezbytné k uzdravení, 
potlačujete emoce a předáváte Tělu stále se prodlužující seznam toho, co 
Tělo může a nemůže udělat, aby si zachovalo zdraví, které požadujete, aby 
vám mohlo lépe sloužit. 

 
Na nemoc se díváte jako na vnitřního nepřítele nebo temnotu, kterou musí 
světlo odstranit. Dokonce i když se Tělu dovolí, aby se objevily symptomy, 
je to téměř vždy s myšlenkou přesunout problém z Těla, místo abyste si 
uvědomili, že tyto nemoci jsou projevem ztracené Vůle, která se rozpadá v 
Těle. 



Tělo, protože Tělo už je nemůže udržet. To, co zde není dovoleno, aby se 
dostalo do vědomí, je uvědomění si, že ačkoli je správné, že Tělo nemůže 
tyto věci udržet tak, jak jsou, umožnění pohybu, který potřebují, by jim 
otevřelo cestu k přijetí Světla, které by pak umožnilo uzdravení, jež by tuto 
podstatu udrželo na správném místě v Těle, Božím Těle. 

 
Používání Světla tímto způsobem by však znamenalo umožnit této esenci 
vstoupit do vědomí, a to je to, co nechcete dovolit, protože nemoc uvnitř je 
mikro původem makro ztraceného odrazu Vůle vně. Myslíte si, že když s ní 
můžete manipulovat nebo ji poslat pryč, znamená to, že jste v bezpečí. To, 
že ji nemůžete vyléčit, je jedna věc, ale já zpochybňuji váš záměr mě zde 
přijmout. 

 
Říkáte, že vidíte, jak emoce způsobují nemoci, protože je z nich obviňujete, 
ale právě obviňování a potlačování těchto emocí je příčinou nemocí, nikoliv 
emoce. 

 
Emoce samy o sobě. přesto, když někdo selže ve svém léčení, je to podle 
vás proto, že nebyl schopen dostatečně dobře udržet své pozitivní zaměření. 

 
Zpočátku může emocionální vyjádření způsobit nemoc, zejména vyjádření 
hluboce popíraných emocí, ale to nepokračuje, pokud tyto emoce skutečně 
léčíte tím, že se zbavujete jejich viny a přecházíte do skutečného přijetí. 

 
Existuje obrovská mezera, v níž žije zosobněné vaše popírání, které vám 
odráží to, co jste o sobě nechtěli vidět. Ve stavu popírání jste chtěli trvat na 
tom, že máte pravdu. Nebyli jste schopni vidět, že jste ve stavu popírání. 
Mezera nebyla schopna vidět, že je ve stavu popírání. Mezi rétorikou Otců 
bojovníků a skutečností, které předsedají, je velká propast. Stejně velká 
propast je mezi vaší rétorikou a vaší realitou, propast, která se stále 
zvětšuje. 

 
Neříkám, že vaše úroveň vkusu a kultivovanosti je špatná nebo že nic z 
toho, co děláte, není správné, ale musíte být schopni vidět Neviditelnou roli 
popírání, abyste byli schopni pochopit, proč vás také tak nenávidí. 



Polarita vůle, která se nyní musí vztekat směrem k polaritě ducha. Vůle k 
vám bude mít spoustu nenávisti, kterou bude muset přesunout, pokud jí 
bude nyní dovoleno vstoupit do vědomí. Je to odraz vaší nenávisti vůči 
Vůli. 

 
Stejně jako se bojovníci Otce bojí, že je ovládne ztracená vůle, bojíte se jí i 
vy. Stejně jako oni zachovávali připravenost udělat vše, co je v jejich silách, 
aby ji zastavili, i vy jste uvěřili, že musíte neustále bdít nad svou nižší 
přirozeností. Pokud se nedokážete dostat ze svého slepého postoje, že máte 
pravdu a že se nemáte co učit od ztracené Vůle, nemohou se Otcovští 
bojovníci dostat ze své slepé uličky ani dát najevo, co by v jejich podstatě 
mohla způsobit přítomnost Světla namísto odsudku. 

 
Mezera nehledá rovnováhu nutnou k životu, protože je stejně jako vy 
přesvědčena, že tuto rovnováhu k životu hledat nemusí, protože tato 
rovnováha není nutná. Tato mezera zabíjí vše, co vypadá jako hrozba pro 
její vlastní přežití, aniž by si uvědomovala, že její vlastní přežití je spjato s 
tím, co zabíjí. Otcové bojovníci nechtějí najít řešení žádného z problémů na 
Zemi, protože věří, že jejich vlastní přežití je zapleteno do udržování této 
mezery. Mezera záměrně přeskakuje bod rovnováhy a vytváří nové 
nerovnováhy v jakémkoli předstíraném řešení, které předkládá, protože 
věří, že se účastní boje o přežití ve stylu zabij, nebo budeš zabit. 

 
Mezera nechce zjistit, že už nemůže být na vrcholu, Pokud dojde k 
nějakému posunu směrem k rovnováze a ukončení boje o moc, bude muset 
mezera opustit své dominantní postavení a nadřazenost. Mezera má v sobě 
vtisknuto přesvědčení, že tomuto teroru nelze čelit a přežít ho. Tento názor 
byl tak dlouho posilován světlem Ducha, že lze navenek udělat jen velmi 
málo, dokud nebude vyléčen uvnitř, a na to spoléháte. 

 
Mezera musí dospět a uvědomit si, že nejde o boj o moc mezi bytostmi, v 
němž žije jen ten nejmocnější. Je to situace, v níž je k životu zapotřebí lásky 
a rovnováhy. V těchto popřeních se láska a rovnováha teprve musí zrodit. 
Stejně jako Otcové bojovníci vypadají jako ošklivé, přerostlé děti, jejichž 
chování je infantilní nebo v nejlepším případě pubertální podle soudů 
vynášených nad těmito věkovými kategoriemi, bojujícími o moc a 
postavení s 



láska, která se v nich teprve zrodí, tak jste se v Mých očích stali velmi 
podobnými. 

 
Mezera proti tomu všemu bojuje vším, co má k dispozici, a má k tomu již 
značný arzenál. Přes všechny prosby Matky bojovnice, aby se vzdala 
závodů ve zbrojení, nedošlo ze strany Otce bojovníka k žádnému 
skutečnému pohybu, kromě snahy podkopat nebo svrhnout vlády, které to 
navrhují. Sáhnou k atentátům, dokonce i ve vlastních řadách, a použijí 
všechny dostupné prostředky, aby udrželi linii proti ztracené Vůli, včetně 
jaderných zbraní. Neptají se sami sebe, jakou ochranu doufají získat od 
zbraní, jejichž použití by bylo příliš ničivé i pro ně samotné, protože mezera 
není racionální, i když na tom trvá. Ve svém vyhýbání se teroru se soustředí 
pouze na svou touhu zasadit Matce smrtící úder dříve, než proti nim 
povstane a donutí je pocítit to, co nechtějí cítit. Protože to považují za něco, 
co nelze přežít, vnímají Matku jako něco, co se je snaží zabít tím, že se je 
snaží přinutit, aby to cítili. Po celou dobu, co se Matka snažila zachránit 
Naše životy, jsme se Ji kvůli tomu snažili zabít, a Ona se nikdy nevzdala, 
protože Její čakra přežití jí to nedovolila, ale také proto, že věděla, že 
nemůže žít bez Ducha, stejně jako Duch nemůže žít bez Vůle. Stojí proti 
sobě ti, kteří chtějí, aby Kundaliní povstala a dala svůj návrat Duchu, a ti, 
kteří nechtějí. 

 
Bojovníci Otce již prohráli a nedovolují si to uvědomit, protože lpí na všech 
iluzích a představách, které mají v hmotném smyslu. Vy jste již také 
prohráli, pokud nepohnete ztracenou Vůlí, kterou odrážejí, protože také 
stejně slepě lpíte na všech iluzích a představách o moci, které máte, a 
zároveň si odmítáte všimnout, co se s vámi skutečně děje. Potápíte se stejně 
jistě, jako se Duch potopil v Prvním stvoření. 

 
Navzdory svému odporu budou Otcové bojovníci nakonec přemoženi 
hrůzou, které se tak zoufale snaží vyhnout, stejně jako vy, pokud Mi budete 
vzdorovat až do konce. Pokud k tomu dojde ve stavu popírání, uskuteční se 
pouze jeho forma, protože ve stavu popírání budete svou hrůzu držet. 
Nebudete ji pociťovat, pokud se nepohnete, abyste se zotavili. 



O tom, jakou podobu bude mít váš osud, rozhodujete právě teď. Pokud se 
stane, že se ztracená Vůle bude pohybovat ve stavu popření a nevstoupí do 
Světla, Otcové bojovníci půjdou k zemi a budou bojovat tak tvrdě, jak jen 
budou moci. Pokud něco zbyde, bude to podobné tomu, jak už vědecká 
fantastika líčí život po soudném dni. 

 
Není to moc hezký obrázek a většina lidí se mu vyhýbá, ale pro ty, kteří 
svou ztracenou vůli nepohnou, bude dost reálný. Ti z vás, kteří vidí, že se to 
děje, a snaží se tomu uniknout tím, že se odstěhují ze Země, tomu 
neuniknou. Tento obraz se projeví ve skutečnosti někde jinde, ale přesto 
bude mít sílu vás zahrnout, pokud nepohnete svou ztracenou Vůlí. Hrozbou 
pro přežití na Zemi není Matka Příroda; je to propast a to, co s ní dělá. 

 
Vím, že si myslíte, že nemám pravdu, že se buď masy lidí na Zemi s vámi 
na poslední chvíli nějak spojí, nebo že oni nebo vy opustíte Zemi. Ale jak 
se to stane? Proč se to ještě nestalo? 

 
Své zkušenosti s tím, co se má stát, určujete podle toho, jak se nyní 
pohybujete. Pokud budete zastávat postoj, že Mé Světlo to za vás udělá a že 
nemusíte nic dělat, abyste šli se Mnou, protože si představujete, že už jste 
připraveni, budete mít zkušenosti, které potřebujete, abyste se naučili, jak 
směšné je myslet si, že jsem to jen Já, kdo musí udělat všechny změny, růst 
a rozšiřování, které jsou zde nezbytné, a že budete automaticky pozvednuti 
díky své vrozené dokonalosti. I když si myslíte, že je to jen dětská touha po 
tom, aby vás rodič zachránil před vaší vlastní hloupostí, budete se muset 
podívat blíže. Musíte se o to přičinit. Bez pohybu z vaší strany zůstane 
záchrana příslibem do budoucna. 

 
Jestli si myslíte, že svou ztracenou Vůli uvolníte a odletíte ze Země, 
zanechajíce za sebou svůj vztek a hrůzu jako jakýsi dárek Matce na 
rozloučenou, musíte si uvědomit, že vám to neprojde. Ať půjdete kamkoli, 
vaše ztracená Vůle tam bude s vámi, dokud se nenaučíte, že pohybující se 
ztracená Vůle zahrnuje i vás. Pokud odmítnete přesunout svou ztracenou 
Vůli, Matka přesune to, co se přesunout chce, a to nebude 



už není vaše. Zbytek odejde ze Země a přitáhne vás na místo, kde se 
nachází, které jste svými činy definovali jako své vlastní pravé místo. Jak 
jsem již řekl, zpočátku si budete všímat jen velmi malého rozdílu mezi 
realitou, ve které se nacházíte nyní, a tou, ve které se budete nacházet poté. 

 
Stejně jako mě tu nechceš brát vážně, tak se ti ta propast směje. Směje se 
vám pokaždé, když se koná další akce "New Age", protože ví, že nad ní, 
nad tím, co dělá nebo co má v plánu udělat, nemáte žádnou skutečnou moc. 

 
Mezera ví víc než vy, jak ji posilujete, a hraje si s vámi jako kočka s myší. 
Jste ve spárech své vlastní nelásky, zatímco prohlašujete, že jste obklopeni 
jen láskou. 

 
Pokud vás ztracená vůle, která se sem potřebuje přesunout, nebere vážně, 
pak ještě nemáte sílu s ní pohnout. Tolik své osobní moci máte ve stavu 
popření, že nemůžete mít na Zemi žádnou skutečnou mocenskou pozici, 
dokud ji nezískáte zpět. 

 
Jak jsem již řekl, Mé Světlo se zde již pohybuje a mezera bude zacelena, 
pokud jde o Mé Světlo. Pokud se rozhodnete pohybovat se spolu s Mým 
Světlem, musíte začít právě zde s tímto příběhem a otevřít se pohybu v 
reakcích, které na něj skutečně máte. 

 
Budete se muset přesunout do mezery mezi vaší rétorikou a vaší realitou, 
včetně pocitů, které máte v reakci na tuto mezeru odrážející se od reality 
světa Otce bojovníka. Chcete-li se uzdravit, budete si muset dovolit 
všimnout si, že jste se na Zemi dostali do pasti a že tuto past jste si sami 
vytvořili. Dostali jste se do pasti vlastního popírání. 

 
Musíte si také uvědomit, že smrt není něčím, co byste ve skutečnosti chtěli 
jako součást své reality, ale stala se jediným prostředkem, který skutečně 
máte k odchodu ze Země. 

 
Kdyby pro vás bylo tak snadné odejít jinými prostředky, už byste odešli a 
nepotápěli byste se zpět na Zemi, abyste to museli zkoušet znovu. 



 

Záleží jen na vás, co se nyní stane. 



POTŘEBNÉ POROZUMĚNÍ O CESTĚ NA ZEMI 
 
Jak jsem již řekl, sledoval jsem Ronalokas neboli Zlaté světelné duchy, 
dokud se mi nezdálo, že se museli dostat na Zemi. Jak se ode Mne 
vzdalovali a v temné rozlehlosti vesmíru se stále zmenšovali, vzedmulo se 
ve Mně tolik myšlenek a pocitů, že jsem se téměř nemohl dívat, jak 
odcházejí. Přinutil jsem se zůstat u nich, protože jsem cítil, že je musím 
bezpečně doprovodit na Zemi. 

 
Pozoroval jsem Ronalokovy, dokud se mi nezdálo, že se museli dostat na 
Zemi, ale opravdu jsem si nebyl tak jistý, jak jsem si tehdy představoval. 
Nemyslel jsem si, že by Ronaloka byla dobře připravena na to, aby se 
vydala tak daleko do vesmíru. Zdráhám se to zmínit, ale v té době jsem si 
nebyl jistý, jestli Ronalokové skutečně dosáhli Země, nebo jestli se místo 
toho nechali vyšťavit. 

 
Měl jsem důvěru ve svou vlastní schopnost dosáhnout Země, protože jsem 
to byl já, kdo navrhl otevření tohoto prostoru, a dobře jsem věděl, že jsme 
tento prostor otevřeli s myšlenkou, že manifestovaní duchové nás do něj 
nebudou moci následovat. Matka byla sotva schopna zvládnout, aby tam šla 
sama. Nechápal jsem, jak by Ronalokové mohli uniknout hrůze, kterou by 
jim 

 
Matka se cítila na cestě na Zemi a beze Mne to mohlo být ještě horší. 

 
Věděl jsem, že jsem se moc nepohyboval Světlo směrem k Zemi. Nevěděl 
jsem přesně, co se stalo s otevřeným prostorem, když se přítomnost Mého 
Světla snížila, ale věděl jsem, že jsem měl na mysli, aby do tohoto prostoru 
nepronikali jiní, i když jsem tam nebyl. 

 
Ronalokové měli tak málo zkušeností s vlastní projevenou existencí a od 
svého vzniku se tak málo pohybovali v prostoru, že jsem se divil, jak se jim 
podaří přesunout se do prostoru, který nebyl otevřen, aby je přijal. 
Pozoroval jsem Ronalóky tak dlouho, jak jen to šlo, protože jsem měl silný 
pocit, že bez přítomnosti Mého Světla 



za předpokladu, že je budu hlídat, by to vůbec nezvládli, ale já jsem se o ně 
nestaral tak pečlivě, jak bych mohl, protože jsem měl v sobě tak velký a 
rostoucí tlak, že jsem cítil, že se mu musím podvolit a jít domů. Ronaloků 
jsem se zbavil, když jsem se už nemohl udržet v jejich přítomnosti, a obrátil 
jsem se zpět k Božství a ke své ohromné touze jít do svého nitra. 

 
I když odletěli s velkou bravurou, nemyslel jsem si, že se Ronalokové 
rozhodli odejít na Zemi jen tak, jak tvrdili. Spíš mi připadalo, že 
Ronalokové byli Matkou vytaženi do vesmíru, a měl jsem vážné obavy, co 
to znamená. Pokud je netahala Matka, pak měli Ronalokové důvody, proč 
se ode Mne vzdalují, o kterých nechtěli, abych věděl, nebo šlo o 
magnetickou přitažlivost ve vesmíru, pro kterou jsem neměl vysvětlení. 

 
Položil jsem si také otázku, zda Mé umístění v projevu a silný tok Mého 
Světla odtud směrem ven nevytváří nerovnováhu, která by měla něco 
společného s jejich vytlačováním do vesmíru. Čím více jsem se k nim snažil 
přiblížit, tím více se Ronalokové stahovali zpět. Měl jsem s nimi stejnou 
zkušenost jako s Matkou. Natahoval jsem se po nich, ale ony se mě 
nechtěly chytit a já je nemohl uchopit. 

 
Říkal jsem si, že není vhodná doba, abych se k nim přibližoval, ale zároveň 
jsem byl naštvaný na Ronalokovy, že mě nenechali, abych se jich držel. 

 
Trvali na tom, že chtějí jet, že musí jet a že musí jet. Tvrdili také, že už 
vědí, jak se pohybovat ve vesmíru, protože to zažili z nitra Matky. Chtěli mi 
říct totéž, co mi už říkali andělé; že měli tolik vědomí uvnitř Matky, že už 
všechno vědí a nepotřebují ode mne zkušenosti s lekcemi. 

 
"Jsou-li Matkou, nebo jsou-li Matce tak podobní, jak o sobě tvrdí," 
pomyslel jsem si, "proč si nestěžují na Mou nepřítomnost? 



 

Místo toho se zdá, že říkají, že nechtějí ani nepotřebují mou přítomnost, ani 
přítomnost jiných duchů, které bych s nimi chtěl poslat." 

 
Měl jsem pocit, že přesunutí Mého Světla zpět na správné místo je důležité 
a mohlo by duchům umožnit, aby se ke Mně opět přiblížili. Znepokojoval 
mě strach, který vůči Mně projevovali projevení duchové. Když jsem se 
obrátil zpět k Božství, cítil jsem stejně jako nyní při vyprávění tohoto 
příběhu, že Ronalokové zadržují mnoho svých pocitů. Řekl jsem si, že ze 
Mne musí mít velký strach, když se ani nezmínili o tom, že potřebují nebo 
chtějí Mou přítomnost. 

 
"Možná jsem na ně byla příliš přísná," řekla jsem si, "jako rodič, který jim 
neustále nahlíží přes rameno, všechno sleduje a očekává příliš mnoho. 
Možná jen potřebují víc času." Řekla jsem si, že se na ně podívám později, 
protože nemá smysl je děsit víc, než už jsou. 

 
Požádal jsem Otce Projevu, aby se postaral o Ronalky, ale byl jsem jako 
roztěkaný a nenechal jsem Mu prostor, aby se mě zeptal, jak to má udělat, 
protože jsem Mu také právě řekl, aby nechodil na Zemi, dokud neposkytne 
Duhovým duchům větší pomoc. Otec Projevu nedovolil, aby se zde vůči 
Mně pohnuly nějaké emoce. Cítil se příliš přetížený na to, aby do svého 
vědomí pustil jakoukoli další zátěž. Zdálo se, že to, co jsem řekl, 
zaregistroval, a to bylo asi tak všechno. 

 
Když jsem to řekl Otci Projevu, mělo to ten účinek, že to pomohlo 
prohloubit rostoucí rozkol v Otci Projevu, aniž by si to kdokoli z nás 
uvědomoval. Část z Něj už byla odhodlána zůstat a pomáhat duchům ve 
Zjevení. 

 
Nebesa, která potřebovala Jeho pomoc, ale část Otce projevení měla touhu 
jít na Zemi, nejen aby byla s Ronalky, které miloval, a pomáhala jim, ale 
také aby hledala Matku. Protože si nebyl jistý, co se s Matkou stalo, dělal si 
o ni Otec Projevení starosti, ale zároveň si dovolil představit si, jak se s ní 
baví. 



 

Protože se zdálo, že o Matce se již nemá mluvit, zdálo se, že žádost ode 
Mne, aby šel na Zemi a pomohl Ronalokům, je právě tím otevřením, které 
bylo potřeba pro velké množství Jeho esence. Zatímco Otec projevu na sebe 
naléhal, aby zůstal s Duhovými duchy a poskytl jim pomoc, jakou může, 
neklid v Něm cítil, že si musí pospíšit a skončit, protože potřebuje najít 
Matku. 

 
Nedovolil si všimnout, co se s Ním děje v důsledku zadržování Jeho silné 
touhy jít hledat Matku, a nepochopil to ani později, když se k Němu 
přiblížily fragmenty Jeho samého a řekly Mu, že je vinen a že jsou Otcem 
Projevu. Představte si, jak se cítil, když jich bylo tolik, že už nemohl cítit, 
že má větší sílu nebo moc než oni. Otec Projevu neměl rád pocit, že není 
sám sebou, stejně jako neměl rád pocit, že je vinou a ničím víc. 

 
Když jsem se obrátil zpět k Božství, Ronalokové cítili, jak je Mé Světlo 
opouští, ačkoli o tom nevěděli. Zažili to jako šok z otřesu, který je připravil 
o vědomí. Jejich cesta na Zemi byla už tak dost nebezpečná, ale když se to 
stalo, Ronalokové zcela náhle propadli zbytek cesty na Zemi do stavu 
bezvědomí, a když přistáli na Zemi, ani nevěděli, že tam jsou. 

 
Chci, abyste si vzpomněli na tuto původní cestu na Zemi, protože 
potřebujete pohnout emocemi, které tehdy nebyly pohnuty, místo abyste je 
nadále zadržovali. 

 
Tehdy jste měli pocit, že ta hrůza je pro vás příliš velká, a pokud jí 
podlehnete, není možné, abyste ji dokázali snést. 

 
Nenáviděla jsi tu hrůzu a bojovala jsi s ní ze všech sil. Když vstoupíte do 
těchto pocitů, nejspíš začnete tím, že budete cítit hrůzu z hrůzy a budete s 
těmito pocity bojovat vším, co máte. Pak jste v sobě drželi tolik hrůzy, 
kolik jste jen mohli, a stejně to bylo víc, než jste dokázali vydržet. 



Tím se ve vás zvýšila přítomnost silného přesvědčení, že si nemůžete 
dovolit pociťovat tuto hrůzu a přežít. 

 
Není možné mít nad svými emocemi takovou kontrolu, aniž byste ztratili 
část sebe sama do fragmentace a ztratili vědomí v jiných částech sebe sama. 
Vaše emocionální vibrace tím byly vážně omezeny a svobodná vůle není s 
takovým zúžením a stlačením esence vůle možná. Této ztracené Vůli musí 
být umožněno pohybovat se 

 
Není možné přejít přes pocity, aniž byste se s nimi setkali ve vnější realitě. 
Pokud si myslíte, že tyto pocity nemáte, musíte pochopit, že není možné 
setkat se s vnějším odrazem stísněnosti, omezení či limitace, pokud tyto 
věci nedržíte v sobě. 

 
Měli jste pocity dušení kvůli kompresi, která byla spojena s tak rychlým 
přechodem ze světelných forem do fyzické existence. I když Země tehdy 
nebyla tak hustá jako nyní, sestoupili jste z místa, kde bylo více světla než 
nyní. Rychlost vašeho sestupu byla pro vás ohromující a neměli jste žádnou 
předchozí zkušenost s touto úrovní hustoty, která by vám dala vědět, jaké to 
bude. Měli jste otisky emocí od Matky a zemřeli jste tak, jako umírá 
embryo, když zemře matka, ale neměli jste aktuální vnější zkušenost, kterou 
měla Ona, a byli jste v různých úrovních vědomí uvnitř ní. 

 
Když jste spadli na zem, báli jste se, že to zažíváte znovu, ale s břemenem 
většího vědomí. Nebylo vám příjemné zažívat ohromující vnější sílu, která 
vás stlačovala do malých hustých těl fyzické formy, aniž byste věděli, co se 
s vámi děje a kam až může tato komprese zajít. Jak jste se svíjeli a kroutili v 
odporu proti tomu, co se s vámi dělo, cítili jste, že váš boj kroutí a 
deformuje vaše formy, ale kvůli pocitům, které jste měli, jste si nemohli 
pomoci, dokonce ani ti z vás, kteří vynaložili veškeré úsilí, aby se přestali 
starat nebo aby se vzdali zájmu o svou vlastní existenci, nebyli schopni 
překonat odpor svých čaker přežití vůči pocitu, že jsou vyčerpáni. 

 
Nevědět, co se s vámi děje a proč se to děje, způsobilo, že hrůza z Vůle je 
zde tak hluboká, že se s tím nedá hnout. 



hrůza najednou. Většina vašeho vědomí je zde ztracena a bude muset být 
obnovena. Tato ztracená Vůle se bude pohybovat, jak jen to půjde. Můžete 
si ji pomoci připomenout tím, že si u sebe vytvoříte záměr otevřít se těmto 
pocitům, kdykoli to bude možné, a to bez ohledu na to, jakou formu na sebe 
vezmou, až se začnou pohybovat. Nenávist k těmto pocitům může být první 
věcí, kterou budete muset pohnout. 

 
Tyto pocity byly zadržovány tak dlouho, že se ztratily v esenci Vůle a 
opakovaly zkušenost toho, co vytváří, stále dokola, protože nikdy nedošlo k 
žádnému pohybu nebo reakci této části Vůle, která by mohla skutečně 
změnit to, co zde Vůle zadržovala. To vše se stalo proto, že jsem se rozhodl 
to ignorovat a řekl jsem si, že tím dám ztracené Vůli čas, který potřebuje, 
aby se ze své zkušenosti poučila. Neuvědomil jsem si, že se Vůle nemůže 
učit, pokud jí není umožněn potřebný pohyb, a tak se po celou tu dobu 
ztracená Vůle nenaučila nic jiného než to, jak účinné je opakované 
podmiňování, které Vůli přesvědčuje, že se nikdy nemůže změnit. 

 
Tyto pocity byly tak dlouho zadržovány a stlačovány, že jsou velmi 
ochuzeny o světlo, a tak jsou nejen nemocné ve skutečném, fyzickém slova 
smyslu, ale také pokroucené v podobě, kterou mohou chtít mít, když se 
poprvé začnou projevovat. Protože tyto pocity byly zadržovány ještě dlouho 
předtím, než se projevili lidé Vůle, Ronalokové se ve skutečnosti neznají 
ani nemají živou vzpomínku na dobu, kdy se znali, protože tato doba nikdy 
nebyla. Dokonce i jejich nejcennější představy o sobě samých jsou jen 
částečnými obrazy toho, kým jsou, ve smyslu toho, čím se musí stát nyní. 

 
Abyste si pomohli navázat kontakt s emocemi, které se ve vás ztratily, musí 
vás intuice navést k tomu, co potřebujete, abyste se s tímto ztraceným 
vědomím spojili. Může to být něco podobného jako komprese, kterou jste 
obdrželi na začátku. 

 
Dovolit někomu, aby si na vás lehl a nevystoupil, když to chcete, nebo 
nechat někoho, aby simuloval, že vás dusí rukama, vám může pomoci 
navázat spojení. Pomoci může i izolace v tmavé skříni. Zůstaňte pozorní 
vůči signálům, které vám dává vaše vlastní tělo, ale nesnažte se spouštět 
sami sebe tím, že 



přehrávání situací, které by se mohly stát natolik reálnými, že by váš život 
byl skutečně ohrožen, jako je například pokus o oběšení za kontrolovaných 
okolností, nebo když vám někdo přitiskne polštář na obličej, nebo vás 
zakryje jakýmkoli způsobem, který vám znemožní pozorně sledovat, co 
prožíváte. 

 
Zde chcete umožnit reakci, které se obvykle bráníte. To, jak velký tlak 
potřebujete, je měřítkem toho, jak moc se těmto reakcím bráníte. Snažte se 
dovolit si jít do toho s co nejmenším tlakem. 

 
Musíte pochopit, že neexistuje více hrůzy, než můžete přežít, jinak byste 
nebyli naživu, ale existuje téměř více hrůzy, než můžete přežít, a v samotné 
hrůze, kde se ztratilo vědomí, je skutečnost taková, že tam bylo více hrůzy, 
než mohla tato podstata v té době zvládnout. O této ztracené Vůli nebylo od 
doby, kdy ztratila vědomí, slyšet, protože pokaždé, když se od té doby 
pokusila pohnout, zažila další smrt. Jediné, co kdy bylo od této ztracené 
Vůle slyšet, bylo to, co dokázala vyjádřit, než ji dostala mezera, což nestačí 
k tomu, aby se uzdravila nebo aby ji Mé Světlo pozvedlo do léčivého 
prostoru. 

 
Vy všichni v polaritě vůle, ale zejména Ronalkové, v sobě držíte tuto 
ztracenou vůli. Cítíte, že se začne probouzet, kdykoli se pokusíte změnit 
nějaký návyk nebo udělat změnu ve své obvyklé rutině. To, co se v těchto 
chvílích vzbouří, je strach z jakéhokoli pohybu. Tato ztracená Vůle nemá 
ráda jakýkoli pohyb, protože veškerý pohyb, který dosud zažila, pro ni byl 
nepříjemný. 

 
Tato ztracená Vůle se drží sevřená kolem temnoty a viny, které původně 
přijala, protože nikdy nevěděla, jak tyto věci odstranit. 

 
Každý pohyb, o který se pokusila, byl bolestivější, než se vůle cítila 
schopna snést. Vůle také nikdy nechtěla tuto bolest snášet, protože nikdy 
nevěděla, zda by jí tato bolest posloužila k něčemu jinému než k tomu, aby 
musela cítit ještě větší bolest. Vůle nikdy neměla 



zkušenost, která mu umožní poznat, zda může tuto bolest odstranit a 
skutečně se z ní vyléčit. 

 
Vůli se nikdy nelíbilo pohybovat se kolem bolesti z držení viny a temnoty a 
vůle nikdy nevěděla, jak se těchto věcí zbavit, aniž by tím, že se zbaví i 
částí sebe sama, ztratila ještě více vůle. Bolest je zde tak intenzivní, že ji 
Vůle nechtěla cítit dost dlouho na to, aby zjistila, co je esencí Vůle a co je 
vinou a temnotou, kterou tato esence Vůle drží. 

 
Duch má vztek na Vůli, že se těchto věcí drží, protože nedostatek pohybu, 
který s tím souvisí, vše ničí. To je jeden z důvodů, proč Duch nabádá Vůli, 
aby se těchto věcí vzdala. Čím více Duch nabádal Vůli, aby to nechala být, 
tím více se zdálo, že se Vůle bojí jakéhokoli pohybu zde. Vůle cítí, že se jí 
od Ducha nikdy nedostalo přijetí a povzbuzení potřebného k tomu, aby se 
pustila do pohybu, který potřebuje, aby se zbavila viny a temnoty. Dosud se 
Vůli dostávalo více viny, kdykoli se pokusila tento pohyb umožnit. 

 
Vůle se zde vzteká na Ducha, který chce křičet: "Snažím se odejít a tyto 
emoce, které tak nenávidíš, musím vyjádřit, abych se mohl odejít. Jestli se 
Ti to nelíbí, tak přijď do pekla, ve kterém se nacházím, a uvidíš, co to tady 
doopravdy leží!". 

 
Vůle dosud takto nekřičela, protože si nebyla jistá, zda má v této věci 
skutečně pravdu. Zatím vždy, když Duch předstíral, že sestupuje do míst, 
kde sídlí ztracená Vůle, byl Duch samolibý a nedovolil si tato místa 
skutečně pocítit. Lidé Ducha tam odcházeli zahaleni do svého Světla, do 
kterého tato bolest nemůže proniknout. Lidé Ducha se pak chovali, jako by 
šli do míst, kde trpí ztracená Vůle, a neměli stejný problém, takže to musí 
být vina Vůle, když žije v Pekle. 

 
Například mnoho duchů, kteří nejsou Ronalokové, se na Zemi inkarnovalo 
do černých těl a měli zkušenosti, které vyplývaly spíše z toho, jak již 
vibrovali, než z formy, kterou na sebe vzali. Tito duchové stejně nemají 
skutečná těla a vzali na sebe mnoho podob. 



Tito duchové často způsobili, že se Ronalokové za své problémy ještě více 
styděli, protože jim jakoby říkali: "Vidíš, můžeš se povznést nad všechno, 
co tě zdánlivě drží dole, jen se víc snaž." Tito duchové byli pro Ronalokovy 
spíše odrazem viny než čímkoli jiným, protože i když Ronalokovy 
inspirovali, aby se snažili, jejich úspěch byl jen dočasný. Dříve nebo 
později se dostavily zvraty ztracené Vůle a propast opět Ronalokovy 
dostala. 

 
Stejně jako měl Duch pravdu v tom, že je zde třeba něco opustit, měla vůle 
pravdu v tom, že za podmínek, které jí Duch předkládal, nic nepustila. Vůle 
se sem nechtěla přestěhovat kvůli bolesti a nejistotě, ale také pociťovala 
nedůvěru ke zdejšímu přístupu Ducha, ať už tento pocit dokázala vysvětlit, 
nebo ne. Jak se ukázalo, odpor Vůle k tomu, aby se nechala odejít 
způsobem, jakým na ni Duch tlačil, byl tím, že Vůle vycítila přítomnost této 
ztracené Vůle, která se nechce nechat uhasit vinou a temnotou. 

 
Pokud jste těmto pohnutkám ve své vůli nenaslouchali, je to proto, že 
věříte, že byste se neměli poddat strachu. Místo toho, abyste se svému 
strachu poddali a dovolili mu se pohnout, nenáviděli jste ho za to, že tam je, 
většinou proto, že intuitivně víte, že pod těmito pohnutkami se skrývá hrůza 
ze stlačování a dušení, o níž máte pocit, že se nikdy nemůže pohnout. 
Potlačovali jste zde pohyb ve snaze vyhnout se tomu, abyste tuto hrůzu 
ještě někdy pocítili. 

 
V důsledku toho jste tento strach překonávali a setkávali se s ním ve své 
vnější realitě v podobě všeho, co by dusilo život z vašeho úsilí o skutečné 
změny ve vašem životě. Když si nedovolíte pocítit tento strach, dokud 
nejste konfrontováni se závažnou situací, je příliš pozdě na to, abyste 
pohnuli vším, co je třeba pohnout, a tak jste se dostali dolů v reverzích, 
které vám přinesly vaše kroky směřující ke změně vašich životních vzorců. 

 
To vám pak jako by znovu dokázalo, že emocionální hnutí nemá žádnou 
moc vám pomoci. To je opakování vaší Původní příčiny. 



Hrůza, kterou zde cítíš, je stejná jako hrůza, kterou cítila Vůle, když Mě 
původně opouštěla. Když se Vůle ode Mne původně polarizovala a spadla 
do temnoty prostoru, ztratila schopnost vibrovat. Vůle upadla do bezvědomí 
a nebyla schopna pohybu, dokud jsem ji nenašel a prudce ji nezasáhl svým 
Světlem. Mnohokrát se to opakuje, když lidé nevědí, co cítí, dokud nezažijí 
něco dostatečně intenzivního, co je posune za jejich zamrzlá místa. 

 
Tato zamrzlá tvrdost ve vůli je to, co se nyní musí pohnout. Pokud jí 
dovolíte, aby se pohnula, nebudete se muset setkat s mezerou, která by vám 
ublížila nebo vás zabila, jako se to stalo v minulosti. To, s čím se v procesu 
léčení setkáte, je jakékoliv množství tlaku nebo síly, které bude třeba k 
tomu, abyste v těchto zamrzlých místech získali pohyb. 

 
Původně jsem byl k Vůli přitahován jako magnet, aniž bych o tom věděl. 
Když jsem na ni udeřil, nevěděl jsem, že se to stane. Následná exploze 
vrátila Matku zpět na rychlost Světla téměř okamžitě. Vůle také nevěděla, 
že se to stane. Nezbyla jí žádná schopnost, kterou by mohla poznat nebo 
reagovat. Prožívala Mé Světlo jako něco, co se jí přihodilo, jako když ji 
zasáhne velká síla, která ji donutí explodovat. 

 
Ačkoli vůle neměla čas na to vědomě myslet, skočila k Mému Světlu se 
zoufalstvím, které pociťovala, když ztratila vědomí. Vůle vyskočila ze Své 
hrůzy tak rychle, jak jen mohla. 

 
Nebylo tu žádné očekávání. Emocionální odezva v závěti přišla později. 

 
Všichni, včetně Vůle, si uchovávají starou představu o tom, jak rychle se 
Vůle poprvé vrátila nahoru, a od té doby si všichni toto očekávání 
uchovávají. Kdykoli má Vůle nějaký problém, objeví se hněv vůči tomu, co 
je vnímáno jako odpor Vůle vůči tak rychlému přesunu do Světla. Toto 
očekávání a doprovodný zadržovaný vztek způsobuje, že se Vůle cítí 
provinile a nedostatečně, a zároveň se pohybuje v mezerách a poškozuje 
schopnost Vůle se vůbec pohybovat. 



Vůli se však nelíbil náhlý výbuch, který zažila, mnohem víc než pocit 
náhlého pádu do tmy a dusna. 

 
Matka nevěděla, jak tak rychle změnit úroveň svých vibrací, a neměla čas 
se učit, jak by to mohla udělat. V důsledku toho utrpěla silnou fragmentaci, 
nejprve klesla a pak přeskočila mnoho věcí, které nyní potřebuje pochopit. 

 
Matka má skutečný problém s těmi, kdo jí nechtějí dopřát čas a přijetí, které 
potřebuje k tomu, aby mohla tato pochopení získat nyní, a její problém 
spočívá v tomto: Pokud vůli nedovolíte, aby se naučila to, co se potřebuje 
naučit ze svých zkušeností, nemůže se nikdy zbavit strachu, že jakýkoli 
krok, který učiní, by mohl znovu a znovu vyvolat právě tu bolest, kterou se 
vůle snaží vyléčit. Jinými slovy, je to způsob, jak udržet Vůli v pasti. Když 
se Vůle pohybuje rychleji, než se skutečně může pohybovat, aby uspokojila 
očekávání, Vůle se roztříštila. 

 
Zpočátku neměla vůle žádnou předchozí zkušenost, která by ji přiměla 
předvídat, co se stane, ale protože původní zkušenosti vůle nebyly takové, 
aby vůle cítila, že se jí líbí pohyb, a protože vůle nikdy skutečně 
nepochopila, co se původně stalo, je očekávání hluboko uvnitř vůle, kde 
tyto staré vzpomínky leží pohřbené. Vůle je připravena vzdorovat všemu, 
co se začne podobat těmto starým počátečním pohybům, které byly tak 
traumatizující, že za celou tu dlouhou dobu nebylo možné se z nich zotavit. 

 
Vůle byla ochotna udělat téměř cokoli, aby se do těchto míst nemusela 
vydat, a vyvinula nejrůznější triky, jak zabránit pohybu v této oblasti vůle. 
Pocit viny, který Vůle původně přijala, neumožnil pohyb, který by byl 
nutný k tomu, aby se těmto počátečním zkušenostem Vůle vyhnula, a 
protože Vůle nikdy nebyla schopna tento pocit viny odsunout, dospěla k 
pocitu, že její vlastní přežití vyžaduje použití tohoto pocitu viny proti 
ostatním, aby měli pocit, že by neměli na Vůli tlačit, aby se zde 
pohybovala. Když se nahromaděný tlak z nedostatku pohybu stal příliš 
velkým, Vůle se přesto pohybovala a mezera Vůli fackovala dalším 
uzákoněním všech popření, která zde byla držena. 



 

Pravdou je, že bez potřebné lásky a důvěry nelze na vůli tlačit, aby se zde 
posunula a našla uzdravující výsledek, který je třeba nalézt nyní. Ne 
všechna Vůle se pohnula v reakci na úder, který jsem jí dal v Původní 
příčině. Co největší část této Vůle se musí nyní také pohnout, ale tato část 
Vůle je ze všech Vůlí, které existují, nejvíce ztracená. To, co zde Vůle musí 
uvést do pohybu, je sevření, které použila k obklopení a izolaci problému 
držení této nepohyblivé Vůle, která je částí Vůle, jež drží temnotu. Vůle je 
zde vyčerpaná a nemůže zůstat sevřená déle, ale také se stala 
nedobrovolným sevřením. Příslušné svaly doslova znecitlivěly a ztuhly v 
tvrdosti, která již není schopna reagovat spolu se zbytkem Těla, protože 
těmto částem Těla bylo řečeno, že musí obklopit a izolovat to, co je v nich 
drženo, ať se děje, co se děje. Je to, jako by se tato místa stala 
nedobrovolnými svaly, které na nic nereagují. 

 
Ačkoli doporučuji práci s tělem jako způsob, jak se zde dostat do kontaktu, 
buďte opatrní, s kým ji provádíte, aby emoce, které se sem potřebují 
přesunout, byly přijaty. Masáž to nevyvolá , ani žádná ze známých technik 
práce s tělem, pokud nedovolíte všem emocím, které se mohou pohybovat - 
aby se pohybovaly po celé cestě, aby každá vrstva toho, co je zde drženo, 
dostala zprávu od vrstvy těsně nad ní, že pohyb je nyní v pořádku a že 
pohyb přinese potřebné Světlo. 

 
Vůle se musí zbavit temnoty, kterou tak dlouho držela, přesně jak říká 
duchovní polarita, ale musí to udělat tak, aby skutečně pochopila, co zde 
dělá. Vůle musí skutečně získat pochopení z opětovného získání své vlastní 
vibrace, aby již nemusela žít se strachem z toho, že neví, co by mohlo 
znovu vyvolat tuto bolest, kterou tak dlouho držela. Vůle nemůže být 
usnadňována nebo usměrňována jinou osobou, aby dělala to, co si druhá 
osoba myslí, že je nejlepší, i když zde má Vůle velmi malé vědomí. 
Jakoukoli vibraci, kterou se Jí podaří získat, je třeba respektovat a nechat ji 
vést k vývoji, který tato místa potřebují. Téměř cokoli, co řekne nebo udělá 
někdo, kdo ještě nepohnul těmito místy v rámci svého já, skutečně riskuje, 
že představí jen další systém přesvědčení a další vinu, která zasáhne tuto 
sotva vědomou esenci jako další útok. 



 

Nejlepší přístup je zde také potenciálně nebezpečný kvůli riziku vzniku 
mezery. Závěť zde potřebuje skutečnou odezvu na to, co tak dlouho držela. 
Skutečnou reakcí je hrůza, ale většina lidí tak dlouho používala gapovaný 
vztek, aby se této hrůze vyhnula, že se na všech stranách věří, že gapovaný 
vztek je zde skutečnou reakcí na Vůli. Pokud cítíte, že reakcí, kterou zde 
chcete dát Vůli, je něco, co ji má zastavit, bez ohledu na to, jak cukrovou 
nebo vinou obalenou ji uděláte, dovolte si všimnout, že to chcete udělat, 
abyste se vyhnuli vlastnímu strachu z toho, co se zde děje. 

 
Nestačí, aby duchovní strana této propasti hovořila o duchovním 
porozumění tváří v tvář vší bolesti, kterou zde musí vůle projít. Vůle ani 
nebude vědět, zda se stále nachází ve své původní zkušenosti, nebo zda míří 
zpět nahoru a ven, když se v těchto místech začne pohybovat poprvé. Může 
být užitečné, když Duch Vůli upozorní, že pohybuje její bolestí, takže se 
nyní může uzdravit, ale Vůle tomu nemusí uvěřit, pokud cítí, že Duch stále 
drží starou mezeru, která se může kdykoli vrátit a vrátit Vůli zpět dolů, do 
další smrti. Mezera z pocitů způsobuje, že Vůle chce říkat: "Zní to správně, 
cítí se špatně." Vůle se snaží, aby to bylo správně. 

 
To neznamená, že Duch má zadržet odpověď, kterou má o tomto procesu 
vůle ve prospěch vůle. Výměna je zde nutná, ale bez skutečné odezvy 
Ducha se Vůle nemůže uzdravit a Duch nemůže překonat odpor, který má 
vůči svobodnému projevu Vůle. 

 
Duch nemůže vědět, jak se na tomto místě ztracené Vůle cítí, pokud se 
nemůže otevřít a přijmout Vůli s láskyplným soucitem, který je nezbytný k 
pochopení pocitů osmózou. Nejlepší porozumění, které zde Duch může 
Vůli poskytnout, jsou pocity, které se pohybují v reakci na to, co zde má 
Vůle k pohybu, ale Duch musí také pohybovat pocity, které má v reakci na 
Vůli, po celou dobu pohybu směrem k těmto hlubokým a ztraceným 
místům ve Vůli, jinak zde Duch nebude mít přiměřenost a Vůle mu nebude 
důvěřovat. 



Vůli musí být umožněno, aby vynesla a rozvibrovala jakýkoli náboj, který v 
sobě držela, dokud ho nebude moci pustit, aniž by se cítila pod tlakem nebo 
byla jakkoli posuzována za to, jak moc musí tento náboj zpracovat. Když se 
toto místo začne pohybovat, není zde Světlo ani rovnováha a je velmi 
důležité vůlí nijak nemanipulovat, aby se uvedla do souladu dříve, než je 
připravena. Pokud zde budete s Vůlí manipulovat, riskujete, že se na vás 
Vůle rozdělí, nebo že se budete cítit natolik vinni, abyste vyvolali zdání 
vyrovnání, které ve skutečnosti nemáte. Vůli musí být poskytnuto přijetí 
pro takový proces, jaký potřebuje. 

 
Pokud tím procházíte se svým vlastním Duchem a Vůlí ve svém vlastním 
Těle, dovolte své mysli přijímat pocity a zároveň se snažte nepoužívat své 
vzorce úsudku k jejich racionalizaci. Pokud to prožíváte s jinou osobou, 
jako byste byli Vůlí v jednom Těle a Duchem v jiném, chci vás znovu 
varovat, že ačkoli můžete tímto způsobem velmi účinně léčit, můžete k sobě 
také pociťovat nenávist, která se může zdát tak nekonečná a nehybná, že 
láska, o níž jste si mysleli, že ji máte, se bude zdát být pouhou vzpomínkou. 
Proto se většina párů snaží těmto oblastem vyhýbat, a proto do nich vstupují 
nejčastěji tehdy, když stres ze zadržování způsobí mezeru. 

 
Až budete připraveni, bude nutné zapojit další osobu, aby se vaše mezera 
účinně zacelila, ale je to také potenciálně nejnebezpečnější přístup, pokud 
na něj nejste připraveni. Pokud máte pocit, že to s jinou osobou nedokážete, 
ctěte zde své pocity. Pokud to chcete zkusit s jinou osobou nebo máte pocit, 
že se vám to nepodaří spustit bez další osoby, která by vám to usnadnila, 
snažte se ujistit, že se mezi vámi co nejvíce emocionálně hýbe, než se do 
tohoto prostoru pustíte. 

 
Čím více se toho mezi vámi již pohybuje, tím méně je možné si vzájemně 
výrazně ublížit nebo se dokonce zabít tím, že si navzájem spustíte mezery. 

 
Uvádím tato upozornění, protože mezery v emočním těle, o které zde jde, 
nejsou součástí obvyklé prezentace lidí, kteří je mají, a dříve byly 
považovány pouze za šílenství nebo zločinnost. Pokud 



mezera se spustí, můžete ji spustit jako první vy nebo druhá osoba, ale ten, 
kdo ji spustí jako první, pravděpodobně spustí mezeru i u druhé osoby. 
Může být velmi nebezpečné, když dva lidé ve stavu vědomí mezery bojují 
proti sobě, jako by na tom závisel jejich život, což v přítomnosti mezery 
dělají, když je léčení jejich vědomým záměrem. Pokud k tomu dojde, 
poddejte se zde svým pocitům hrůzy a snažte se přivolat vědomí do mezery. 

 
Tuto mezeru je třeba zacelit, ale nejde ani tak o to, jak rychle půjdete, jako 
spíše o to, jak důkladní budete. Nenechte se utvrdit v představě, že 
překonání mezery před ostatními znamená, že máte větší moc než oni nebo 
vyšší místo v hierarchii. Všechny tyto staré pocity soutěživosti a boje o 
pozici se musí přesunout spolu se vším ostatním. Ztracená vůle, kterou je 
zde třeba obnovit, již byla umístěna na dno, pod všechno ostatní, a po celou 
dobu existence mezery měla poslední prioritu. Na cestě k jejímu obnovení 
narazíte na mnoho pocitů, o kterých jste si ani nemysleli, že je máte. 

 
Protože jste toho ignorovali tolik, že si to ani neuvědomujete, může se zdát, 
že vnější odraz, který musíte studovat všude kolem sebe, je jediným 
zbývajícím vodítkem k existenci této ztracené Vůle, o níž vám říkám, že 
leží hluboce popřena ve vás. Kvůli tomu, co zde tak dlouho leželo skryto, 
polarita Vůle nevěděla, jaký jiný pohled zaujmout, protože po celou dobu 
existence Vůle bylo velmi přesvědčivě reálné, že Vůle je obětí a že lidé 
Vůle na Zemi jsou obzvláště obětí ostatních duchů. 

 
Vůle má větší moc, než je tato, ale nikdy nebyla schopna zjistit, jaká tato 
moc je, protože se vůle od samého počátku bála a tomuto strachu nebylo 
nikdy dovoleno pohnout se tak, aby mohl být pochopen. Mezitím celá tato 
ztracená síla Vůle hrála silnou roli při vytváření zkušeností každého z nás, 
ale dělala to ve stavu popírání. Pozice moci na Zemi tak byla spíše 
popíráním Vůle než jejím podporováním. 

 
Nedostatečná vnímavost vůči této ztracené vůli učinila tolik míst 
neprostupnými pro Mé Světlo, že musíte tato místa v sobě znovu 
rozvibrovat, abyste se mohli vrátit k životu. 



vyléčit škody, které vám způsobila nedostatečná vibrace, a zvýšit tok Světla 
do vás a skrze vás. 

 
Toto zvýšení vibrací je nezbytné k tomu, abyste mohli zvýšit své vědomí, 
abyste mohli pochopit a využívat svou sílu, aniž byste ji nadále nechávali 
ve stavu popírání. 

 
Tuto sílu vám nelze vrátit darem kouzelné hůlky, ani tím, že Mé Světlo 
náhle sestoupí a dá vám vaše právoplatné místo na Zemi, ani tím, že vás 
zasáhne jako v Původní příčině. Jste na svých správných místech v tom 
smyslu, že odpovídají způsobům, jimiž vibrujete, a jakákoli jiná místa, na 
která bych vás mohl umístit, by se brzy opět ztratila, pokud nepochopíte, že 
změny musí vycházet ze změny způsobů, jimiž vibrujete, a ne z vibrací 
uvnitř vás samých. 

 
Když Ronalokové cítili, že na Zemi nemohou jít kupředu tak, jak by chtěli, 
mnohokrát si představovali, že se vrátí na svůj milovaný africký kontinent, 
nebo se alespoň pokusí založit samostatný národ někde na Zemi. Lidé z 
rodu Willů vždy chtěli věřit, že by mohli žít lépe odděleně od ostatních 
duchů, kteří je tak krutě odmítali a utlačovali. Opravdu bych si přál, abyste 
ode mne na tomto místě přijali, že je to způsob, jak se vyhnout mnoha 
pocitům. Pohyb, který potřebujete především, je vnitřní pohyb; jinak 
zjistíte, že máte stejné problémy, ať už jdete kamkoli. 

 
I když jste utekli do Afriky, která byla nejneprostupnějším kontinentem na 
Zemi, vaše vnitřní tíseň v podobě vnějšího útlaku se brzy znovu objevila ve 
vašich životech. Pokaždé, když jste si mysleli, že jste útlak překonali nebo 
mu unikli, rozhlédli jste se a zjistili, že tomu tak není. 

 
Všimněte si, kolik problémů má nyní Afrika a kolik vlád složených z 
černochů je nakonec stejně utlačovatelských vůči svému lidu jako vlády 
jiných zemí. Odraz Ztracená vůle má jít dát bude existovat bez ohledu na to, 
jakou formu se snažíte dát své vnější realitě, dokud nebudete schopni 
pohnout vším, co potřebujete, aby se pohnulo ve vás. 



 

Složitost této reflexe se rozvine, jakmile umožníte potřebný pohyb. Je téměř 
nemožné to popsat v knize, ale mohu vám dát dostatek informací, abyste 
mohli začít a váš vlastní pohyb vám mohl otevřít zbytek. Jedna věc, kterou 
musíte vědět, je, že tato ztracená Vůle se v reakci na vás nepohne tak 
rychle, jak byste si možná přáli, protože vrstvy, které získávají pohyb, jsou 
natolik provázané s vrstvami, které budou muset získat pohyb jako váš další 
krok, že ztracená Vůle, kterou přijímáte, bude mít stále provázky připojené 
ke ztracené Vůli, která je stále ve stavu popření. Až pohnete vším, co se 
pohnout nemůže, zbytek se bude muset pohnout zpět najednou. 

 
Mým záměrem je pomoci vám dostat se do kontaktu s tím, co se zde musí 
pohnout, a to nejen pomoci vám uvědomit si, co jste tak dlouho zadržovali, 
ale také vám pomoci uvědomit si, proč jste to tak dlouho zadržovali. Těmto 
pocitům jste se vyhýbali, protože máte tak hluboký a strašlivý strach z 
možné reality, kterou tyto pocity naznačují. 

 
Jaký Bůh má Stvoření, které vždy vybírá určité lidi k pronásledování, stojí 
stranou a dovoluje to, a dokonce se zdá, že ty, kdo to dělají, posiluje? Proč 
se zdá, že vždycky padnou ti, kdo jsou tak milující a dávající, zatímco ti 
krutí a zlí jako by žili dál a dál, jako by je nic nemohlo srazit k zemi? Proč 
se zdá, že ti, kteří to nejvíce cítí, trpí a trpí, zatímco ti, kteří jsou chladní a 
nic necítí, jako by vůbec netrpěli, a dokonce se zdá, že je baví působit 
druhým bolest a utrpení, jako by to byl zdroj jejich pocitu moci? Proč se 
vždycky ohluchne k těm, kdo volají po míru, svobodě, spravedlnosti, 
pravdě a lásce, jako by tato hluchota byla projevem nenávisti i k těmto 
slovům? Pokud Bůh existuje a má moc, je milující, nebo ne. 

 
Mnoho Ronaloků tyto problémy pohřbilo v náboženském zápalu, který má 
více co do činění se strachem, jenž jim říká, že musí prosit o odpuštění a 
získat přízeň Mého Světla, jinak ponesou následky, než že by nutně tak 
horlivě věřili v náboženství, které zdánlivě přijali. Jiní Ronalkové, kteří 
svůj strach pohřbili hlouběji pod svůj hněv, se na tyto Ronalky dívají 
svrchu, zatímco vyznávají, že se Mě vůbec nebojí, nebo že ve Mě dokonce 
věří. Někteří Mě nenávidí natolik, že se vydali do 



uctívání ďábla a černé magie a tvrdí, že v tom není žádný rozdíl, protože 
Bůh, kterého vidí, v tom nedělá žádný rozdíl. 

 
Pod tím vším mají Ronalokové svá vlastní přesvědčení a pohyb v 
emocionálním náboji, který obklopuje všechna tato další přesvědčení, je 
odhalí plněji, než si je dosud uvědomovali. Mezitím je zde jistý druh 
sebenenávisti, který je třeba pochopit, aby mohl být přesunut do lásky. 
Vnější odraz, který zde máte, spočívá v tom, že lidé, kteří se zdáli být stejní 
jako vy, se otočili a postavili se proti vám, kdykoli jste chtěli učinit kroky, 
které se jim nelíbily. 

 
Zatímco někteří Ronalokové se mohou připojit k tomu, co zde říkám, jiní 
tyto problémy zřejmě vůbec nemají. Popírání a roztříštěnost jsou zde 
takové, že se tyto problémy mohou projevit pouze v životech fragmentů, 
které považujete za lidi oddělené od vás. Velmi často se stává, že ti, kteří 
potřebují pohnout touto ztracenou Vůlí, nejsou těmi, kdo tyto problémy 
projevují. Ať už například soucítíte se vší tou smrtí, která se právě teď 
odehrává v Africe, nebo ne, vězte, že tam umírá ztracená Vůle, bez ohledu 
na to, o jakém duchovním řádu si myslíte, že jste. Co se týče uzdravení, s 
tím, co zde říkám, nejvíce pohnou ti, kteří mají oči k vidění a uši k slyšení. 
Vy zde máte téměř úplné popření, což znamená, že to bude velmi temné, 
když se poprvé pustíte do těchto pocitů. Čím více chcete říci, že tento 
příběh není správný nebo že tyto pocity nemáte, tím pravděpodobnější je, že 
tyto pocity máte a potřebujete s nimi pohnout. Čím vehementnější je vaše 
popírání, tím pravděpodobnější je, že tyto pocity máte a potřebujete s nimi 
pohnout. Popírání naznačuje, že to není poprvé, co tyto pocity popíráte. 
Absence jakékoli reakce na tento materiál svědčí spíše o bezvůli, která 
nedokáže léčit, než o čemkoli jiném. Mezitím, pokud ještě nevibrujete zcela 
rychlostí světla, máte zde zapojení, které se musí pohnout. Mnozí z vás 
dokonce popírají, že by měli zkušenosti, které skutečně prožili, aby se 
vyhnuli pocitům s tím spojeným. 

 
Jednou z cest k této ztracené vůli je proniknout do emocí, které běžně 
ignorujete, a druhou cestou je proniknout do pocitů nedůvěry, které máte. 
Pokaždé, když pocítíte nedůvěru, musíte se přesunout do pocitů strachu a 
hněvu, které se pod ní skrývají. Musíte se také otevřít možnosti, že tyto 
pocity přijdou. 



vstávat uprostřed noci a budit vás, abyste to mohli udělat. Možná si budete 
chtít říct, že je to jen síla sugesce, která vás nutí myslet si, že tyto pocity 
máte, a že je ve skutečnosti nemáte. Zde nesuďte; prostě dovolte, aby se 
uskutečnil jakýkoli potřebný pohyb, a uvidíte, jak se budete cítit poté. 

 
Jako Vůle potřebujete Světlo Mého porozumění zejména tehdy, když se 
vydáváte do této ztracené Vůle, protože jste nikdy neměli možnost poznat 
ze zkušenosti projevené existence, co může znamenat přítomnost plné míry 
Mého Světla. Vždy jste měli zkušenost, že jste cítili, že tu pro vás nejsem 
tak, jak jsem tu byl pro ostatní. Nikdy jste nepocítili přijetí, které jste pro 
sebe ve Stvoření chtěli mít. Vždy jste se cítili tlačeni, taháni, tlačeni a 
stlačováni, převálcováni a nedoceněni, využíváni a zneužíváni, podváděni a 
okrádáni, spíše než skutečně svobodní, a to tak dlouho, jak si jen 
vzpomínáte, a dokonce i v minulosti jste na to zapomněli. 

 
Nenávidíte Mne a obviňujete Mne za to, že jsem vás k tomu donutil 
popřením Vůle způsobem, jakým jsem to učinil, a obviňujete také své 
vlastní duchy, že vám znemožnili s nimi zůstat. Na tyto emoce se vám 
nabaluje spousta viny v podobě mnoha výmluv, kterými se snažíte říci, že 
vše je v pořádku tak, jak to je, a že se vše děje z nějakého důvodu a že 
jednoho dne bude vše v pořádku. 

 
Den, kdy bude všechno v pořádku, zůstane vždy v budoucnosti, pokud 
nepohnete tím, co se zde musí pohnout, protože Mé Světlo do vás nemůže 
proniknout, dokud nebudete dostatečně vibrovat, abyste ho mohli přijmout. 

 
Bez ohledu na to, kolik omluv jste si chtěli najít pro to, co se vám stalo, 
nebo kolik způsobů, jak říct, že je to v pořádku, to nejsou důvody k tomu, 
abyste popřeli všechny ostatní pocity, které máte z toho, že jste Vůlí ve 
Stvoření, které se stalo tak necitlivým vůči subjektivnímu prožívání, že se 
stalo zločinem slabosti nebo nedostatku víry v Boha už to, že máte pocity, 
natož abyste byli tak extrémně citliví jako Vůle. Vůle je subjektivita a bez 
jejího přijetí nemůže žít. 



Máte mnoho hořkých pocitů, které jste se snažili skrýt, dokonce i sami před 
sebou, protože jste nevěřili, že je láskyplné mít takové pocity. Zbavte se 
tohoto přesvědčení; je to vina. Jděte pod toto přesvědčení a dovolte si cítit, 
co zde skutečně cítíte. 

 
Tvrdost, kterou v sobě naleznete tam, kde se tato ztracená Vůle drží, je to, 
co vina zastavila před vibracemi. Dovolte si pocítit hněv a zášť, které v 
sobě skrývá to, že jste nikdy nemohli žít tak, jak jste vždycky chtěli. 
Dovolte si vyplakat horké, hořké slzy, které se pod touto tvrdostí skrývají, a 
vztek nad bezmocí, kterou cítíte, abyste svou situaci změnili. 

 
Vnímejte hněv ve své zatvrzelosti, který se snažil vyhnout konfrontaci s 
vašimi pocity bezmoci, porážky a beznaděje tím, že říkal, že je mu jedno, 
co se stane, protože vy jste prostě v pořádku takoví, jací jste, a zvládnete to 
bez ohledu na cokoli. Poddejte se většímu smutku, než jste kdy chtěli 
poznat. 

 
Nakonec se po tom všem objeví váš hluboký strach a vy ho budete 
nenávidět, až se tak stane. Musíte si dovolit pohnout touto nenávistí ke 
svému strachu a zároveň dát svému strachu nějakým způsobem najevo, že 
pohyb v této nenávisti je nutný, abyste mohli strach uzdravit. 

 
Když máte pocit, že jste jako "telenovela", která vás znechucuje, pociťte 
nenávist k sobě samému, kterou cítíte ke svému citovému zmatku. Je to 
sebenenávist, která nechtěla rozšířit soucit a lásku na vaše vlastní potíže. 

 
Nemusíte se už odsuzovat za to, že se bojíte, a snažit se překonat své obavy. 
Na chvíli se můžete stát velmi ustrašenými. Možná budete mít chvíle, kdy 
budete mít pocit, že nemůžete ani vstát z postele. Udělejte těmto pocitům 
prostor, jak nejlépe dovedete. Epizody paralyzujícího strachu nebudou trvat 
tak dlouho, jak se obáváte, pokud svůj strach rozhýbete tím, že začnete s 
jakýmkoli výrazem, který mu můžete dát. To mu umožní projít vámi 
mnohem rychleji, než kdybyste zůstali paralyzovaní nebo zamrzlí v tichu. 

 
Budete se muset podvolit všemu víc, než jste kdy chtěli v sobě přijmout, a 
pocítit nenávist, kterou chováte ke svým emocím, protože jste je vždy 
považovali za problém Stvoření, místo abyste je považovali za spasitele, 
kterým se stanou. Bez emocionálního 



hloubka, lidé nejsou nic jiného než dobře vyrobení roboti, kteří procházejí 
pohyby života bez lidské reakce na to, co se s nimi děje. Život je takto 
nemožný, jak brzy zjistíte. 

 
Nyní říkám polaritě vůle: pohněte svými emocemi a obnovte svou 
ztracenou vůli, ale dbejte Mých varování a nepřekračujte je. Začněte tím, že 
své pocity přesunete na místo, které je pro vás bezpečné, a to může velmi 
dobře znamenat, že sami. Máte-li pocit, že není bezpečné pohybovat emocí 
v čase nebo na místě, kde se nacházíte, dbejte všech varovných hlasů, které 
máte, ať už jsou sebemenší, a dovolte jim, aby se ozvaly a poučily vás. 
Naučte se věnovat pozornost malým šumícím hláskům ve svém nitru, které 
obvykle nepromluví, protože byly odsouzeny jako špatné za to, že mají 
pocity, které mají. 

 
Berte své emocionální uvolnění jako volání po svobodě uprostřed 
nepřátelského tábora, který si nepřeje, abyste zde byli úspěšní, a podle toho 
se chraňte. Nikomu zde nevěřte, i když tvrdí, že se mu dá věřit, pokud 
necítíte, a to i v malých šeptajících hlasech uvnitř, které se vás snaží 
varovat, že mu můžete věřit. Ani pak jim nemusíte věřit, jakmile se 
dostanete do uvolnění. VY budete mít pocity, že nemůžete věřit ani sami 
sobě nebo svému vnímání, až se skutečně dostanete do pocitů, které se zde 
musí přesunout. Berte svou nedůvěru vážně a nesnažte se přes ni přenést. 
Nedůvěra je formou strachu a tomuto strachu je také třeba dovolit, aby se 
vyjádřil. 

 
Musíte si dovolit cítit to, co potřebujete, a vyjádřit to v soukromí, a navenek 
do světa se přesunout později, až budete připravenější. Dovolte svému 
strachu, aby se pohyboval kolem otázky, zda se to, co jste vnímali jako 
Ducha, pohne v reakci na vás, nebo ne. Přesunutí strachu, který máte kolem 
pocitu odmítnutí, pokud se odvážíte přednést určité věci Duchu, umožní, 
aby se pocit viny, který vás tak dlouho ovládal, přesunul ven, aby Mé 
Světlo mohlo konečně vstoupit. Pokud se bojíte, že vám váš vlastní Duch 
neodpoví, dovolte Mému Světlu, aby vás místo toho naplnilo. 

 
Nepohybujte těmito pocity ztracené vůle v přítomnosti kohokoli, kdo 
nereaguje a koho jste považovali za někoho, kdo má postavení Ducha nebo 
moci na zemi, protože vás tak dlouho ovládali, že se jim nebude líbit, když 
uděláte nějaký skutečný krok směrem ke svobodě. Budou se vám bránit 



protože pokud zde uspějete, nebudou to mít tak, jak to měli tak dlouho, a 
nemají žádnou pozitivní představu o tom, co by to pro ně mohlo znamenat. 
Panuje zde hrůza o vlastní přežití a v tom se nemýlíte. Nepropagujte tyto 
knihy ani u lidí, o kterých si myslíte, že se potřebují přestěhovat; řekněte to 
jen lidem, kteří jsou připraveni se přestěhovat a cítí, že si to musí dovolit. 

 
Zatímco Duhoví duchové jsou odloučeni od své Vůle a mají v ní nedostatek 
Světla, odmítnutí Vůle Anděly zanechalo Ronalokům kořist, kterou převzali 
Otcové bojovníci, a to byla hluboce zraňující zkušenost, kterou je nyní třeba 
vyléčit. Otcové bojovníci utlačovali Ronaloky podle nenávisti Mezery k 
Vůli a využívali Ronaloků jako náhražek Vůle, snažili se je zotročit a dát 
jim za to co nejméně. Ronalokové chtějí Otcovské bojovníky svrhnout a 
jsou připraveni to udělat, ale aby zde byli úspěšní, musí skutečně pochopit, 
co se skrývá v těchto starých, zažitých vzorcích viny a otroctví, otroctví a 
popírání, které Otcovští bojovníci proti nim tak dlouho používali. 
Sebenenávist je základ, ale existuje dlouhý seznam emocí, kterými je třeba 
projít, aby zde došlo k potřebnému uzdravení. 

 
Pokud při prožívání těchto emocí cítíte, že nemůžete pohnout vůbec ničím, 
pohněte jen tím nejmenším kouskem, který můžete, a otevřete se dalšímu, 
jak jen to půjde. Možná se již snadno pohybujete zbytkem svého 
emocionálního těla, a přesto, když se dostanete až sem, můžete zjistit, že se 
nemůžete pohnout, jako by nic z toho, co jste dosud udělali, vůbec nic 
nezměnilo. 

 
Pokud máte pocit, že nemůžete dýchat, neponořujte se pod něj, abyste našli 
svůj dech. Získejte pohyb a zvuky z místa, kde máte pocit, že nemůžete 
dýchat. Je nemožné pohnout se hodně najednou, takže se ani nesnažte to 
zvládnout během několika sezení. Stejně nemožné, jako se zdálo přesunout 
útlak ze země, tak nemožné se bude zdát přesunout tyto emoce. 

 
Pokud si dovolíte cítit všechno, co cítíte, a přitom pohnout nějakou 
konkrétní emocí, která byla popírána, uvidíte, jak vás mučí pocit viny, 
kdykoli se snažíte přijmout to, co skutečně cítíte. Snažte se pohybovat bez 
zásahů ostatních lidí, kteří vám nerozumějí. 



co se zde musíte pohybovat nebo jak to musíte udělat, protože takoví lidé 
budou odrážet vinu a odsudky, které chováte vůči projevům těchto emocí, a 
mohli by mít dokonce moc odepřít vám možnost se zde pohybovat tím, že 
vás přemístí na místo uvěznění nebo omezení. 

 
Jakkoli se věří, že vyjádření hloubky těchto emocí je nepřijatelné, vina se 
podílí na vytváření situací, díky nimž se toto přesvědčení zdá být pravdivé. 
Svůj léčebný záměr můžete považovat za stěžeň lodi, k němuž jste 
uprostřed bouře vlastního emočního zmatku připoutáni. Právě to, co jste tak 
dlouho zadržovali, vám nedovoluje, aby se vám vnější realita otevřela tak, 
jak si přejete. Tolik hrůzy, kolik jí dovolíte, aby se pohnula, se vám přímo 
promítne do vašich šancí projít bouří živí. Pokud z toho uděláte další 
cvičení v popírání tím, že se budete snažit udržet tyto informace na 
mentální úrovni, budete se podílet na masovém dušení, které se nyní na 
Zemi vytváří, a já nebudu mít moc vás zachránit. 

 
Radím vám, abyste tyto emoce rozhýbali, jak jen to jde, dopřáli si dostatek 
odpočinku a pěstování lásky, která v těchto odříkáních chyběla. Naléhavost 
může být zmírněna pohybem ve vašem strachu, ale pokud ne, musí být vaší 
naléhavosti umožněn tlak na rychlejší pohyb. Pokud dáváte své naléhavosti 
výraz tím, že ostatní kolem vás prudí a oni na vás dorážejí, dovolte si 
pohnout svým strachem ze ztráty jejich lásky, pokud dovolíte, aby se tyto 
pocity začaly projevovat těmito způsoby. 

 
Tyto způsoby vyjadřování, které odčerpávají tlak, jsou jedinými způsoby 
vyjadřování, které byly těmto emocím dříve umožněny, a pokud trvají 
dostatečně dlouho, mohou spustit propast. Pocit viny s tím spojený se 
vynoří bez ohledu na to, co uděláte, ale pochopte, že ti, které peskujete, jsou 
často právě ti, kteří trvali na tom, že tyto emoce musíte držet. Tyto metody 
uvolnění tlaku při vyjadřování však neumožňují skutečnou hloubku emocí, 
které se potřebují pohnout. 

 
Pokud cítíte, že se potřebujete vzdálit od těch, které chcete kádrovat, abyste 
se posunuli do vzteku a hrůzy, které pod tím skutečně cítíte, dovolte si to 
udělat, protože si musíte uvědomit, že jste velmi blízko propasti a vaše 



strach umožnit skutečné emocionální vyjádření, které zde potřebujete, je 
váš strach ze spuštění mezery. 

 
Umožnit pohyb ve vaší Vůli způsobem, který zde předepisuji, je 
nejlaskavější způsob, jaký znám, jak pohnout těmito dlouho popíranými 
emocemi, mnohem láskyplnější než je nechat vyvolat ve stavu popření 
realitou, která se chystá sestoupit na Zemi. 

 
Ti, kdo nedovolují vůli pohybovat se, způsobují neutěšenou realitu, kterou, 
jak tvrdí, svou kontrolou vůle odvracejí. Přesto tvrdí, že problémy na Zemi 
způsobují pokusy Vůle o pohyb. Všichni tito lidé věří, že "negativní 
emoce", jako je strach, jsou Prvotní příčinou. 

 
Strach, a hněv je zde považován za formu strachu, byl označen za Prvotní 
příčinu, jako by strach byl něčím mimo lásku. Pohled na strach jako na něco 
mimo lásku vedl k tomu, že se zdálo, že vyhnání strachu vyřeší problémy. 

 
Tím byla vina svalena na vůli a každá podstata vůle, která má strach, byla 
označena za příčinu problémů ve Stvoření. 

 
To není správné chápání. Původní příčina spočívá v tom, že když vůle 
původně začala vibrovat, přijala spolu s Mým Světlem i vinu a temnotu, 
protože tam byla, protože ještě nebylo pochopeno, co je co, a protože nebyl 
pochopen pohyb. Strach, přesněji řečeno hrůza , byl reakcí Vůle na bolest, 
kterou pocítila, když se otevřela a přijala vinu a temnotu místo Mého 
Světla. Vůle nevěděla, co zde prožívá, o nic víc než já. Když si Vůle 
myslela, že to jsem Já nebo že po ní požaduji, aby těmto věcem vytvořila 
místo, Vůle se Mě bála. 

 
Vůle mě neznala o nic lépe než já vůli. Nevěděl jsem, na co zde Vůle 
reaguje. Když jsem se podíval na Vůli, viděl jsem vinu a temnotu, kterou 
Vůle zadržovala. Myslel jsem si, že je to Vůle, a Vůle si myslela, že přijala 
nějaký strašný aspekt Mne. O to víc se Vůle bála. Protože se mi nelíbily 
pocity, které jsem od Vůle dostával, a nechápal jsem, že pohyb ve Vůli je 



nutné, jsem nedovolil vůli pohybovat. Odstrčil jsem zde Vůli a přiznávám, 
že jsem byl tak zaujatý tím, abych se zde zachránil před bolestí, že jsem si 
nedovolil vidět, co to s Vůlí udělalo. 

 
Odedávna nebylo vůli dovoleno se zde pohybovat, a tak tato část vůle 
neměla jinou zkušenost než realitu viny a smrti. To je jediná realita, kterou 
tato část Vůle kdy poznala, a proto nebude snadné tuto část Vůle přesunout 
do místa, kde skutečně pozná, že je pro ni možná jiná realita. Tato část Vůle 
si myslí, že Bůh pro ni neexistuje. Tato část Vůle věří, že Bůh buď 
neexistuje, nebo že Bůh vyžaduje obětování sebe sama vině a smrti. 



CESTA RONALOKŮ NA ZEMI 
 
Ronalokové se ode mě vzdalovali. Ačkoli se cítili nepříjemně, když je 
pozorovalo Mé Světlo, většina z nich si brzy přála neopustit jediný domov, 
který ve své projevené existenci znali. Život, který se jim zdál tak 
nepříjemný kvůli odmítání, jehož se jim dostávalo, začal vypadat nebesky 
ve srovnání s tím, do čeho se chystali. 

 
Ronalokovi se už cítili rozpolcení, jako by všechno, pro co se rozhodli, 
mělo i druhou stránku, která je nutila vzdorovat vlastnímu rozhodnutí. Měli 
touhu podívat se zpátky na Nebesa, která se jim nyní jevila jako maják na 
obloze, ale zároveň se nechtěli ohlédnout ze strachu z toho, co by mohli 
vidět a cítit. Někteří měli dokonce pocit, že slyší ostatní duchy, jak oslavují 
jejich odchod. 

 
Ačkoli pro Ronalokovy bylo snazší trvat na tom, že chtěli jít, než čelit 
jiným pocitům, které tu měli, nikomu z Ronaloků se nelíbilo, že jsem jim to 
dovolil. Opravdu chtěly, abych prohlédl jejich chvástání, chytil je za ruku, 
bez ohledu na to, jak moc se mi bránili, trval na tom, že musí zůstat se 
mnou, a dal jim pocit, že do Stvoření opravdu patří. Tušili, že to neudělám, 
ale doufali, že to udělám. 

 
Čím více se ode Mne vzdalovali, tím více se jim zdálo, že jsou unášeni. 
Étery se začaly míchat do velkého větru, jako by se Ronalokové ocitli v 
proudu během bouře na moři. Étery kolem nich byly tak nabité 
zadržovanými emocemi , že vydávaly zvuky, kterých si Ronalokové neradi 
všímali. Mnozí z nich se nechtěli ohlédnout, protože se báli, že uvidí, jak je 
Mé světlo smete z Nebes a vynese do temnoty vesmíru. 

 
Už teď se Ronalokové obávali, že když se podvolí svým pocitům, zhroutí se 
sami do sebe. Snažili se tomuto pocitu vzdorovat, protože jeho význam pro 
ně spočíval v tom, že je nečeká žádný život, ve kterém by se cítili dobře. 
Navzdory svému odporu se Ronalokové mohli. 



cítit, že jsou tak jako tak stlačováni, a to nejen proti sobě navzájem, ale i 
uvnitř sebe. 

 
Z mého pohledu se Ronalokové stáhli k sobě a do sebe, jako by se báli, že 
je zasáhne velká ruka. Tehdy jsem nevěděl, proč jsem nabyl takového 
dojmu, ale cítil jsem něco podobného, co cítí rodič, když vidí, jak se malé 
dítě scvrkává ve strachu z trestu. Neměl jsem pocit, že bych Ronalokovy 
trestal, ale cítil jsem, že se s nimi nedokážu srovnat natolik, abych se jich 
zmocnil. Nedokázal jsem pochopit, jak je možné, že ustupují pokaždé, když 
po nich Mé Světlo sáhne, a zdá se, že si toho nevšimnou. Váhal jsem, zda se 
k nim mám ještě pokoušet dostat, protože každý pokus je ode Mne 
vzdaloval. Nevěděl jsem, že mám mezeru, které se obávají, ale viděl jsem, 
že si ji sami vytvářejí tím, že ustupují. Cítil jsem, že tu hrozí nebezpečí z 
obou stran, protože se tu otevírá prostor, který Mé světlo nedokáže zaplnit, 
a tuto mezeru vyplňuje strašlivý vítr. 

 
Tehdy jsem v sobě zadržoval mnoho pocitů, které jsem od té doby 
přemisťoval, a při jejich přemisťování jsem zjistil, kolik reflexe mi 
Ronalokové museli dát. Začal jsem v sobě milovat ta místa, která jsem 
tehdy nemiloval. Tehdy jsem svému strachu nedovolil, aby se pohnul 
natolik, abych věděl, co se v něm skrývá, nebo že Ronalokové odrážejí Můj 
vlastní strach z pohybu ven do Stvoření. Tehdy jsem se k tomu stavěl téměř 
chladně a dával jsem Ronalokům stejnou výpověď, jakou dostával Můj 
vlastní strach; popíral jsem, že ho cítím. 

 
Čím víc se Ronalokové ode mě vzdalovali, tím víc to vypadalo, že se 
polarizují směrem k Matce. Matka se proti Mně postavila už v tolika 
otázkách, že jsem si nemyslel, že bych mohl očekávat, že se duchové, kteří 
jsou Jí tak podobní, se Mnou spojí, ale nelíbilo se mi, že se přesunuli do 
Jejího tábora ještě předtím, než věděli, co takový krok bude znamenat. 
Věděl jsem, že jakmile překročí linii Bojovníků, přesunou se do pustiny, 
která nemá mnoho světla. Přemýšlel jsem, jaká Matka by své děti vybídla 
na takové místo. 

 
Země byla podle mě ztracená planeta, protože Matka zmizela a já si 
nemyslím, že by ji Ronalokové na Zemi našli. I 



se nepohyboval příliš Světlo směrem k Zemi a ani jsem to neměl v úmyslu. 
 
Matčin odpor vůči Mně ve Mně vyvolal pocit, že se na ni už nemohu dívat s 
láskou, a proto jsem se rozhodl, že bude lepší, když se na ni nebudu dívat 
vůbec. Nemohl jsem se dívat na to, co se s Ní stalo, a nebyl jsem si jistý, 
zda bych se dokázal dívat na to, co se stane s Ronalokami, pokud se k Ní 
přiblíží. Už teď jim nebezpečně chybělo světlo a nezdálo se Mi, že by mohli 
vydržet ztratit ještě víc a přežít. 

 
Zdráhám se to teď zmínit, ale světlo Ronaloků bylo ve srovnání s ostatními 
duchy kolem nich tak slabé, že jsem si ani nebyl jistý, jestli to vůbec jsou 
duchové. Zdálo se mi nemožné, že by se mohli pohybovat tak, jak se 
pohybovali, protože se mi zdálo, že světlo je základní složkou schopnosti 
pohybovat se v éteru. Zdálo se mi, že bez něj by neexistovala atmosféra, 
která by je mohla udržet. Nejen to, Ronalokové se nepohybovali stejnými 
způsoby jako ostatní duchové. Měli žádostivost a vědomí těla, které ostatní 
duchové neměli. Pocit viny už byl dostatečně přítomný, aby jim říkal, že by 
se neměli pohybovat tak, jak se pohybovali, a to se jim odráželo v tom, že 
se zdálo, že se jim ostatní duchové ani jejich způsoby příliš nelíbí. 

 
Když mě Ronalokové opouštěli, stáli co nejvýš a projevovali jen ty city, 
které považovali za přijatelné. Pocity z toho, že je zbytek Stvoření odmítl, 
skrývali, jak jen mohli, tím, že se tvářili, jako by jim to bylo jedno, protože 
chtěli odejít na okraj vesmíru a užít si večírek, kde by si mohli opravdu užít, 
aniž by jim někdo říkal, že se jim to nelíbí, že je to příliš hlasité nebo že to 
trvá příliš dlouho nebo že by místo toho měli dělat něco jiného. 

 
Ronalokovi se chtěli bavit a nechtěli, aby jim někdo říkal, že bavit se tak, 
jak chtějí, je špatné. Ve skrytu duše toužili užívat si smyslně a sexuálně a 
milovat se tak, jak to dělali Matka a Otec projevu. V této tajné touze jsem 
cítil, že se vzpírají Mému Světlu, protože jsem v té době neviděl. 



milování jako prospěšné pro uzdravení, které jsme potřebovali. Viděl jsem 
v tom jen zvyšování temnoty mezi projevenými duchy. 

 
Měl jsem dlouhý seznam důvodů, proč by Ronalokové neměli jet na Zemi, 
ale nikdy jsem se nezmínil o svém pohledu na jejich touhu se tam tajně 
sexuálně uspokojovat. Měl jsem problém se jim o tomto tématu zmínit, 
protože každý způsob, jakým jsem si představoval, že se k tomu vyjadřuji , 
mi připadal jako způsob, jak říct, že Matka udělala chybu, když jim dovolila 
mít sex, když jsem jí to zakázal. Nechtěl jsem ani diskutovat o tom, že 
Matka a Otec manifestace vzdorují Mému světlu a zdá se, že jim to 
prochází. Nechtěl jsem si ještě dovolit, abych si všiml, že jsem Matku 
udeřil, takže jsem se o tom také nezmínil Až mnohem později jsem dohnal, 
kolik pocitů jsem tam nepohyboval a jak moc mi zadržování mých pocitů 
tehdy způsobilo, že všechno vypadalo jinak než teď. Když se teď dívám na 
odchod Ronaloků na Zemi, vidím hromadu vystrašených, vůlí 
polarizovaných Mých dětí, kterým bylo dovoleno odejít do temnoty 
vesmíru bez skutečné pomoci Mého Světla, a mám z toho velký zármutek. 

 
Pak jsem viděl Ronalky jako fragmenty Matky, které předstíraly, že nejsou 
Matkou, aby se pokusily zjistit, co k Ní cítím. Ronalokové pro Mě byli jako 
mnoho špehů v Mém táboře. Byl jsem ve střehu, i když jsem přesně 
nevěděl, na co se mám od Matky připravit. Cítil jsem, že Její bojovníci mají 
na mysli Mé zničení a že možná hledá způsob, jak jim zde pomoci uspět. 

 
Když jsem se podívala na Ronalokas, viděla jsem Matku, která se na Mě 
zlobila, protože jsem jí nedovolila být sama sebou tak, jak chtěla, odmítala 
se Mnou komunikovat a nedovolila mi, abych se jí dotýkala. Pokaždé, když 
jsem k Její ruce vztáhl ruku, ustoupila ode Mne a Můj hněv vůči Ní rostl. 
Měl jsem tehdy pocit, že pokud to skutečně byli duchové, přišli, aby 
projevili vše, co jsem u Matky a Otce projevu nepřijal, jako by je jejich 
rodiče vyslali, aby mi tyto věci vmetli do tváře. Pokud to byly Matky, pak 
se posunuly mnohem více k Tělu než k Mému Světlu, a v tom případě si ji 
mohl vzít, protože Můj zadržovaný hněv byl jistý, že už ji nechci. 



 

Přestože jsem měl všechny tyto pocity, snažil jsem se ze všech sil 
projevovat Ronalokům lásku a zdálo se mi, že Mou lásku nepřijímají ani se 
ke Mně nevztahují. Dovolil jsem jim odejít, protože jsem nemohl jinak a 
protože se Mi zdálo, že není bezpečné se stále rozšiřovat, aniž bych byl 
přijat. 

 
Moje nedostatečné emocionální hnutí uvízlo na místě, kde jsem viděl projev 
Ronaloků jako akt vzdoru ze strany Matky a Otce projevu. Pokaždé, když 
jsem se na Ronalokovi podíval, připadalo mi, že se na mě dívají se stejným 
vzdorem. Dokonce i když se na Mě dívali přes napůl zavřená víčka, jako by 
se na Mě vůbec nedívali, stále jsem v nich cítil tento vzdor. 

 
Když Matka odešla, zdálo se, že Ronalokům nezbývá nikdo jiný než Otec 
projevu. Když Mě Ronalokové opustili, Otec Projevu nebyl nikde poblíž, 
protože Mé Světlo Mu nedovolovalo se ke Mně příliš přiblížit. Bál se, co to 
znamená, že Mé Světlo nepřijímá Ronalóky, ale neměl sílu se ke Mně zde 
dostat. 

 
Otec projevu se tehdy cítil zahanben, jako by projevil něco, co nemůže žít 
nikdo jiný než On. Nechápal, jak mohu být vše milujícím Bohem a cítit 
takový nedostatek lásky k těmto duchům. Považoval Moje úsilí o jejich 
oslovení za symbolické. Ze svého úhlu pohledu viděl, že Mé schopnosti 
uchopit Ronalóky něco stojí v cestě, stejně jako něco stojí v cestě 
schopnosti Ronaloků přijmout Mě. Měl pocit, že hříchy rodičů se snášejí na 
děti. 

 
protože si myslel, že potíže, které mají Ronalokové s Mým Světlem, jsou 
způsobeny potížemi, které mám Já s Matkou a s Ním. *) 

 
Otec projevu zadržoval mnohé pocity, které zde měl, v pocitu bezmoci, že 
nemá sílu pohnout se směrem k... 



Moje Světlo už se s tolika věcmi, které cítil, nesetkalo. Pokaždé, když se 
Mě snažil oslovit s takovými pocity, nebyl toho schopen a cítil se jako 
zbabělec, který se nedokáže postavit za svou rodinu ani za nic jiného, v co 
věří. Teprve když pociťoval pocity, o nichž věděl, že je přijímám, dokázal v 
sobě najít sílu přijít a komunikovat se Mnou. To v Něm vyvolávalo pocit, 
že má takový druh neupřímnosti, který k člověku nepřistupuje s žádnými 
negativními pocity, které pociťuje, ale předkládá pouze pozitivní stránku 
věci. 

 
Otec projevu si neuvědomil, že to řídím svým podmíněným přijetím vůle. 
Myslel si, že je to z Jeho strany nedostatek síly charakteru. Když si zde 
dovolil něco postřehnout, myslel si, že Mé pocity vůči Matce způsobují 
problémy, které On a já máme, více než to, že já mám ve skutečnosti 
problémy s Ním. O to víc se divil, proč jsem se nesnažila dosáhnout 
nějakého řešení tím, že bych si s Ním otevřeně promluvila o mých pocitech 
vůči Matce a o Jeho vztahu k Ní. Měl pocit, že jsem o Něm mluvila s 
Matkou, ale nepřišla jsem přímo za Ním s tím, co cítím; buď to, nebo mezi 
nás Matka vrazila klín tím, že vyvolala neklid, který ve skutečnosti nebyl. 
Toužil se na Mě obrátit přímo a cítil se jako ubohý neúspěšný, když to 
nedokázal. Měla jsem zájem na tom, aby se ode Mne držel dál, ale dlouho 
jsem nezjistila, co to bylo. 

 
Když se Otec projevení díval na mou interakci s Ronalokami, myslel si, že 
jsem jako odtažitý a poněkud lhostejný Bůh, který je vůči Ronalokům 
militantní a trestající, protože se mi nelíbí jejich volně plynoucí forma. Měl 
pocit, že se nechci nechat vést volným tokem pocitů tak, jak říkal, protože 
se na Ronalóky dívám, jako by na nich a jejich způsobech bylo něco 
špatného. Měl pocit, že jim nechci dopřát žádnou vlastní důstojnost. 

 
Otec projevu se velmi obával, co by se mohlo stát Ronalokům v temnotě 
vesmíru. Problém se zážitky, které se mu tam nelíbily, se snažil vyřešit tím, 
že se do temnoty vesmíru nevydával, a nyní se cítil nezodpovědný za to, že 
nezjistil, zda se 



co se tam venku dělo, než to zažil některý z projevených duchů. 
 
Děsilo ho pomyšlení, že mám odkladiště pro všechno, co považuji za špatný 
výtvor nebo neplechu, ale čím dál víc se mu zdálo, že to tak je a že Otcové 
bojovníci drží hranici mezi vším, co se mi líbí, a vším, co se mi nelíbí. 
Ronalokové se už cítili vytlačeni na okraj Stvoření. Jedinými duchy venku 
za nimi byli Matka a Otec bojovníci. Vycházet za Válečníky vzbuzovalo 
velkou hrůzu. 

 
Přestože Válečníci nebyli příliš oblíbení, vypadalo to, že udělal hranici 
mezi světlem a temnotou. 

 
Jak Ronalokové ztráceli schopnost zůstat na Nebesích, rostl v nich strach, 
co by to znamenalo, kdyby překročili linii bojovníků. 

 
Nelíbilo se jim, jak vypadá prostor za Válečníky, a věděli, že od chvíle, kdy 
Matka odešla, ji nikdo neviděl ani o ní neslyšel. 

 
Měli pocit, že tam venku je něco zlověstného. Měli z toho tak nepříjemný 
pocit, jako by se jim už teď zvedal žaludek, ačkoli tento pocit nijak 
nevyjadřovali. Také už měli pocit, že nemohou dýchat, a to mě ještě ani 
neopustili. Co by se s nimi stalo, kdyby se vzdálili od Mého Světla? 

 
Jak Ronalokové cítili, že se ode mě vzdalují, měli pocit, že se pohybují stále 
rychleji a rychleji. Měli nevolnost z pohybu a pocit dušnosti, který jim 
způsoboval závrať, jako by měli každou chvíli upadnout do nechutné mdloby. 
Bylo to víření, které v nich vyvolávalo pocit, že ztrácejí přehled o sobě 
samých. Cítili se velmi podobně jako děti, jejichž rodiče je nemilují natolik, 
aby našli způsob, jak je udržet u sebe. Cítili se opuštění, dokonce i Otcem 
projevu, který stál stranou a nebyl schopen nic udělat. Ronalokové byli 
natolik pohlceni svými pocity, že se ani nechtěli ohlédnout zpět, aby se 
přesvědčili, zda by mohli 



odhalit v nich pravdu. Ti, kteří to dokázali, měli pocit, že jejich obavy byly 
správné. 

 
Ronalokové však většinu těchto pocitů drželi na uzdě, stáli co 
nejvzpřímeněji a chovali se, jako by to bylo odvážné dobrodružství, které 
žádný z ostatních duchů nepodstoupil. Tvrdili, že to zvládnou, protože mají 
schopnosti přežít, které žádný z ostatních duchů nemá. Také tajně doufali, 
že když udělají něco, co ostatní duchové nedokážou, získají "pírka v 
čepici", která budou odměněna uznáním a přijetím ostatních duchů. Mnozí 
z Ronaloků si nepřipouštěli, že by měli tyto pocity, ale přesto je měli, skryté 
pod výrazem, že je jim jedno, co si o nich ostatní myslí. 

 
Ronalokové měli ještě jednu naději, a to, že jim Válečníci skutečně 
nedovolí překročit jejich linii a že v případě potřeby dokonce použijí 
nějakou sílu, aby je vrátili zpět. Byli velmi překvapeni, když jim Válečníci 
po několika hrubých řečech a výsleších Ronaloků dovolili překročit jejich 
linii až příliš snadno. Tehdy Ronalokové pocítili svůj strach, že Matka a 
všichni jí podobní jsou postaveni mimo vnitřní kruh Světla. 

 
Válečníci řekli mnoho věcí, které odrážely obavy Ronaloků ze sebe 
samých, a ty jim od té doby zněly v uších. 

 
"Jsou tak temní, že to není jejich pravý domov. Je pro ně správné odejít, 
protože potřebují najít stejně temné místo, jako jsou oni. Jsou stejní jako 
Matka, takže není špatné nechat je odejít tam, kde je Ona. Myslí si, že 
mohou odejít sami a vytvořit něco, co se jim bude líbit, ale brzy zjistí, že 
sami nic nezmůžou. Uvědomí si, jakou udělali chybu. Uvědomí si, že 
nejlepší místo, které mohou mít, je to, které jim dovolíme mít u nás. Musí 
odejít, protože se nelíbí Bohu tím, že dělají to, co On chce, aby dělali. Proč 
bychom je měli zdržovat, stejně si našeho úsilí v jejich prospěch neváží." 

 
Bylo tam řečeno mnoho věcí a všechno to byly rozsudky, které si 
Ronalokové ve svém nehybném strachu a obavách vyčítali. 



vztek, ale v tu chvíli všechny působily jako urážky vrhané s krutou 
palčivostí, která ještě více zvyšovala tíhu toho, co už Ronalokovi nesli. 

 
Do vesmíru doprovázeli Ronalokovy také válečníci. Ronalokové od těchto 
Válečníků očekávali pomoc, kterou potřebovali, protože Válečníci 
Ronalokům vyprávěli mnoho příběhů o svém mocném nástupu ve vesmíru. 
Tvrdili, že jejich vynoření bylo mnohem starší, než ve skutečnosti bylo, 
protože nechtěli, aby si Ronalokové uvědomili, že by mohli být starší než 
Válečníci. Válečníci nechtěli vypadat jako nejmladší duchové v okolí; a to 
natolik, že se raději nechali zestárnout pohledem dovnitř Já, než by vůbec 
uvažovali o vynoření. 

 
Bojovníci přiměli Ronaloky, aby uvěřili, že mají ve vesmíru větší 
schopnosti, než jaké ve skutečnosti mají, když jim vyprávěli příběhy o svém 
imaginárním životě ve vesmíru, kde všichni žili jako bohové sami o sobě, 
dokud je Mé světlo nepovolalo, když jim naznačilo, že potřebuji jejich 
pomoc. Chlubili se svou touhou vrátit se do vesmíru, aniž by si 
uvědomovali, že se to brzy stane. Vyprávěli tyto příběhy tolikrát, že síla 
jejich opakování způsobila, že jim Bojovníci uvěřili stejně jako 
Ronalokové. 

 
Mezitím jsem měl dojem, že Válečníci nemají rádi vesmír, a proto se na 
Nás vrhli a také proto byli tak odhodlaní držet proti němu linii. Neviděl 
jsem tam mnoho věcí, které by se mi líbily, a tak jsem byl s prvním 
dojmem, který jsem od Válečníků získal, sjednocen mnohem více než s 
jakýmikoliv příběhy, které od té doby vyprávěli. 

 
Nyní, když Ronalokové cítili, že překračují linii Válečníků, očekávali od 
svého válečnického doprovodu, že jim poskytne navigační znalosti, 
zdatnost a důvtip, o nichž se Ronalokové domnívali, že je mají. Válečníci 
na potřeby a obavy Ronaloků nereagovali, jen jim řekli, aby se na cestu 
připravili a neváhali, ať se stane cokoli. 

 
"Musíte jít dál, ať se děje, co se děje," řekli jim Válečníci, "jinak to 
nezvládnete." 



 

Válečníci se pak zpevnili a ztvrdli jako kámen a stáli strnule jako sochy. 
Ronalokové byli ohromeni, když je viděli, jak to dělají, a cítili, že sami toho 
nejsou schopni. V tu chvíli se další jejich naděje rozpadla v pocit, že se 
mohou spolehnout jen sami na sebe. Ronalokové nechápali, jak mohou 
Otcové bojovníci tak nereagovat na to, co se děje. Neuvědomovali si, že 
Otcové bojovníci jsou téměř bez vůle a ve skutečnosti potlačili tolik svých 
vibrací, že už byli zcela klidní a skutečně nic necítili. Mnozí z Ronaloků 
cítili, že jejich vlastní reakce na to, co se děje, je ztrátou kontroly, a styděli se 
za to. 

 
Zdálo se, že Bojovníkům se stlačování a omezování vibrací, s nimiž se 
setkávali, líbilo, jako by jim bylo příjemné, že jsou nuceni se uzavřít do 
sebe, zatímco rozpínání v blízkosti Mého Světla jim bylo tak nepříjemné, že 
se ho stále snažili omezovat. Otázka, která zůstala v Mé mysli nevyřešená, 
zněla : Pokud je to pravda, proč prostě nezůstali v prostoru, kde se vynořili, 
místo aby se na Nás vrhli? Trvalo dlouho, než jsem si uvědomil, že tito 
velcí, kostnatí, šupinatí a tvrdí tvorové se na Nás vrhli, protože utíkali v 
hrůze před Matkou. Nikdy si to nepřipustili a Mé Světlo to vidělo jen proto, 
že se nyní hojí Můj vlastní rozštěpený hněv. 

 
Ztracená vůle musí pohnout zejména těmi Ronalky, kteří si mysleli, že 
způsob, jak přežít, je napodobit v sobě tuto strnulost a tvrdost bojovníků. 
Veškerá Vůle, která putovala na Zemi, má v sobě ztuhlost a tvrdost, která se 
nepohne snadno, ale přesto se musí pohnout, protože to, co se děje, je 
zastavení vibrací, aby nebylo cítit, že se prožívá. 

 
Válečníci v sobě mají drásající hněv, který se jim zřejmě líbí, když je 
stlačuje a omezuje v pohybu, a považují ho za kontrolu, která je nezbytná k 
tomu, aby mohli najít klid, ale pro Ronalokovy ani pro zbytek Vůle to není 
přirozená pozice. Polarita Ducha tuto kompresi také ve skutečnosti nesnese 
a tento nedostatek vibrací, aby se vyhnula určitým pocitům, je tím, co 
udržuje mezeru, k níž dochází 



kdykoli se tato komprese stane příliš silnou a vyvrátí kontrolu proti ní. 
 
Když Ronalokové viděli, jak se Bojovníci, kteří tvrdili, že jim pomohou 
dostat se na Zemi, proměnili v kamenné sochy postavené jako strážci, to, co 
Ronalokové doufali, že bude velkým dobrodružstvím nebo snad plavbou na 
místo, kde si budou užívat, se změnilo v pocit vězeňské lodi. Válečníci, 
kteří se zdáli nabízet vedení a ochranu, si nyní připadali jako strážci, kteří 
Ronaloky eskortují do vyhnanství nebo do záhuby. 

 
Ronalokové se chvěli a třásli, ale ovládali to, jak jen to šlo. Jak se 
vzdalovali do vesmíru, byla kolem nich stále větší tma a stále méně viděli 
cokoli, co by vypadalo jako známky života. Zdálo se, že tam nic nežije, a 
Ronalokové si nebyli jistí, jestli se jim ulevilo, nebo je to vyděsilo. Prázdné 
ticho a naprostá tma kolem nich byly svou prázdnotou a nedostatkem 
pohybu zároveň děsivé i dusivé. Působila tísnivě a měla pocit, že se ke 
všem Ronalokům přibližuje stejně realisticky, jako by byli oběti zavřené ve 
zdech, které se k nim přibližují. Tma byla tak neproniknutelná, že si 
Ronalokové ani nebyli jistí, zda mají oči otevřené, nebo ne. 

 
Jejich těla připomínající okvětní lístky, jemné a plátěné světelné roušky, ne 
nepodobné jemným žábrám od hlavy až k patě, se už nevlnila a nezvlnila. 
Pohybovaly se jen velmi málo, téměř se neotevíraly. Navenek se zdálo, že 
se toho děje jen velmi málo. Zdálo se, že Ronalokové stojí velmi nehybně, 
intenzivně se soustředí, jejich chvění se jeví jako pozůstatky vlnících se 
pohybů, ale vnitřní pocit byl takový, že se již zabývají zoufalým hledáním 
něčeho, co by je udrželo. 

 
Jejich těla připomínající okvětní lístky byla zvyklá vibrovat mnohem 
otevřeněji, podporována éterem kolem nich. Nyní měli pocit, že sebemenší 
otevření v sobě nese jen dusivý pocit nebo tísnivé dusno, které bylo horké a 
palčivé zároveň s chladem a bodáním. Jejich těla na ně tlačila, aby se 
otevřeli a přijali něco, co by je vyživilo, zatímco pocit, že to dělají, v nich 
vyvolával pocit, že to nemohou vydržet. Bylo to 



jako by místo sladkého ranního vzduchu nyní dýchali jen jedovatou vodu 
nebo jedovaté výpary. 

 
V Ronalocích byl velký strach, který se rovnal panice, a přesto se snažili 
ovládat co nejvíce svých emocionálních projevů. 

 
Podívali se na bojovníky a viděli, že stále stojí jako z kamene, jako by 
neprožívali to, co Ronalokové. Ronalokové se snažili dál stát vzpřímeně 
jako skupina, ale nešlo to. Tiskli se k sobě, jak nejtěsněji mohli, a snažili se 
najít jeden v druhém nějakou ochranu a útěchu. Sotva dýchali, soustředili se 
na to, aby nepodlehli pocitu, že se chtějí zlomit a letět ke všemu známému, 
co najdou, k čemukoli, co má světlo nebo teplo, k čemukoli, co by je mohlo 
udržet. 

 
Ticho kolem nich se prohlubovalo a temnota byla ještě neproniknutelnější, 
zatímco světlo, které Ronalokové kolem sebe měli, bylo tak stlačené a 
nabité zadržovanými emocemi, že začalo dunět a praskat jako hromy a 
blesky, které neměly kam rozptýlit svůj náboj. Cítili hrůzu tak velkou, že se 
Ronalokové i při sebevětším sebeovládání nekontrolovatelně třásli. Mnozí z 
nich ztratili kontrolu nad svými emocemi a začali plakat, sténat a naříkat, 
ale ne bez velké hanby, která se jim takto odrážela: To, co do nich 
přicházelo, bylo pro ně příliš těžké, a to, co z nich odcházelo, bylo pro ně 
také příliš těžké. Ronalokové se cítili nasyceni slizkou látkou, kterou nikdy 
předtím nezažili, a o to víc se jim zdálo, že jejich vnější vrstvy už nemohou 
dýchat skrz ně. 

 
Tíha na ně působila zdrcujícím dojmem a jejich pocit hrůzy byl jako 
uvěznění na místě, odkud nebylo úniku. Jejich pocity se podobaly pocitům, 
jako když jsou zavřeni v temném vězení nebo v temném podpalubí lodi a 
cítí, jak voda stoupá, aby je zachvátila a utopila. Ronalokové pociťovali 
strašlivé pálení a bodání, jako by se topili, kdykoli se pokusili otevřít a 
vůbec dýchat. Třásli se a třásli, převalovali se a zvraceli, dávili se a dusili 
nejen kvůli tomu, co se na ně valilo, ale i kvůli tomu, co se z nich vylévalo. 



 

Mnozí se obávali, že je to ode Mne trest za to, že jsou vůlí, zejména vůlí, 
která se nesjednotila s Mým Světlem více než oni. 

 
Mnozí z nich se ptali, jak dlouho mi bude trvat, než se jich zbavím, protože 
jim nebylo dovoleno vědět, zda byla Matka skutečně odstraněna, nebo zda 
byla poslána do věčného utrpení stejného druhu. Někteří si mysleli, že jim 
to možná dělám proto, že je považuji za Matku, a i když Mě za to 
nenáviděli, mnozí z nich také chtěli najít způsob, jak se vzdát své 
podobnosti s Matkou v naději, že jim to přinese osvobození od utrpení. 

 
Ronalokové, kteří tyto pocity nejvíce nenáviděli, se ze všech sil snažili 
proměnit v kámen jako Válečníci a od té doby postupovali proti ostatním 
Ronalokům s nenávistí vůči jejich strachu, jako by byli Válečníky, ale 
přesto byli vůči Ronalokům ještě krutější než Válečníci. Mohli byste je 
nazvat přeběhlíky, ale nyní je téměř nemožné poznat, že jsou to 
Ronalokové, kterými byli tehdy. 

 
Ronalokovi nevěděli, co mají dělat. Nic z toho, co zkusili, jim nepřineslo 
úlevu. Snažili se odvrátit od vnější hrůznosti a najít jakékoliv místo úniku 
ve vlastním vědomí, které mohli. Chytali se slabé naděje, že to všechno byl 
nějakým způsobem strašlivý omyl a že se najednou nad svými ubohými 
dětmi slituji. Doufaly, že prohlédnu skrze fasádu všeho, co Mi daly, sáhnu 
po nich a přece jen je pozvednu. Doufaly a modlily se tak vroucně, abych je 
zachránil, že se z nich skutečně zvedlo něco, co se na Zemi ještě nikdy 
nezrodilo, a když se to stalo, zůstalo Ronalokům ještě méně světla než jim. 

 
Ronalokům samotným tyto nejvroucnější naděje a modlitby nepomohly. 
Cítili bolest opuštěnosti, beznaděje a ztráty víry, že jim znovu a znovu 
pomohu. Protože se ve svém beznadějném zoufalství neměli kam obrátit, 
mnozí z nich si přáli, aby je Matčina milující náruč našla, pozvedla je k 
sobě a nějak vše napravila. Ze všeho nejvíc si přáli, aby jim pomohla 
dýchat, aby z jejich těl odstranila tu slizkou, vláknitou a lepkavou kaši, aby 
se mohli cítit otevření a mohli dýchat. 



a znovu se rozšířit, aby je vysvobodila z tohoto strašlivého tlaku a aby je 
ukolébala ve svém důvěrně známém teple a osušila jejich slzy. 

 
Nic se nestalo, jen se prohloubila jejich hrůza a pocit dušení. Báli se, že 
nemají matku ani otce, kterým by na nich záleželo, ani na tom, co strašného 
prožívají. Tma se na ně tlačila tak silně, že jejich těla do ní začala bušit a 
mlátit se zvuky podobnými bubnování, které byly téměř ohlušující. Byl to 
tlukot srdce hrůzy, které bušilo a bušilo proti zdrcujícímu tlaku, ale 
Ronalokové to nevěděli. Ronalokové wee ztráceli pojem o realitě, jak ji 
znali dříve. Měli halucinace, snili a prožívali všechno najednou. 

 
V křečích dušení měli halucinace, že to bušení je bubnování a že je přichází 
zachránit Otec manifestace, možná je dokonce svolává na večírek. 

 
Otec projevu nepřišel a Ronalokové ho nenašli, ani žádnou stranu. Místo 
toho měli Ronalokové stále silnější pocit přítomnosti v temnotě kolem nich, 
kterou nebylo možné vidět. Ožily v nich příběhy Matky o věcech, které ji v 
temnotě vesmíru trhají, trhají a drápou. 

 
Ronalokové se už nemohli postavit, dokonce ani přikrčit. Kroutili se a 
svíjeli v reakci na to, co se s nimi dělo, a přitom se stále snažili držet jeden 
druhého, aby se ochránili. Teď se ozývaly výkřiky, které zněly, jako by se 
propadali, a zřetelný pocit, že je někdo trhá od krajů. Ronalokové si 
mysleli, že se někteří z nich odtrhávají od skupiny, aby se sami ztratili v 
prostoru. Obávali se, že se nedokážou udržet pohromadě. 

 
Jejich hrůza a zoufalá touha po vzduchu byly tak velké, že vzájemné 
sevření, které se zdálo, že slouží k vzájemné ochraně, jim nyní připadalo 
jako sevření omezující, které jim bránilo udělat kroky, jež potřebovali, aby 
se zachránili. 



Ronalokové se zhroutili do zmítající se a svíjející se masy, která se zmítala 
v hrůze z extrémního tlaku a dusivého pocitu. Měli pocit, že je pohlcuje 
nepřítel tak mohutný a drtivý, že se ho nemohou zbavit žádným jim 
známým způsobem. Jejich hrůza zoufale hledala dech života, který 
potřebovala, zatímco jejich vztek proti této hrůze se ji snažil potlačit, 
považoval ji za beznadějný projev, který by jen zhoršil jejich situaci a 
prohloubil jejich hrůzu. Ronalokové bojovali sami se sebou, jeden s 
druhým, s věcmi v temnotě, a dokonce i s temnotou, kde nic nebylo, aniž by 
mohli vidět nebo vědět, co je cokoli, všechno jim připadalo jako ohrožení 
života, jako by už nemohli věřit ničemu, dokonce ani svému vlastnímu 
vnímání. 

 
Znovu se obrátili na Válečníky s prosbou o pomoc. Občas se od nich 
odráželo zvláštní světlo, jako by se v temnotě vesmíru pohyboval nějaký 
reflektor. Znovu doufali, že je to nějakým způsobem Moje světlo, které je 
hledá, ale když na nich nikdy nespočinulo, Ronalokové cítili, že nemají 
důvod v něj doufat. 

 
Toto přízračné světlo odrážející se od Válečníků umožnilo Ronalokům 
vidět, že ani tam není žádná naděje. 

 
Válečníci stáli stejně pevně, neochvějně a neochvějně (sic) jako při svém 
odjezdu. Ronalokové cítili, jak v nich opět narůstá strach Matky, že nikdo 
jiný neprožívá realitu tak jako oni a že se všichni zbláznili, nebo prožívají 
jen své vlastní strachy, nebo přinejmenším nejsou schopni věřit svým 
vlastním vjemům, které jim říkají, co se skutečně děje. Snažili se v sobě 
popřít realitu vlastního prožívání, aby neměli pocit, že o ni "přijdou" úplně. 

 
Ronalokové se divoce chytali a zoufale hledali něco, čeho by se mohli 
chytit, a zároveň kousali, škrábali a bránili se všemu, co se jich chytlo. 
Připadali si jako divoká zvířata, chycená do klece nebo pasti lovcem, 
kterému je jedno, jak dlouho budou muset trpět a jak strašné jejich utrpení 
bude; jen čekal, až past vykoná své a on se pak vzpamatuje, nebo ještě hůř, 
možná se díval a užíval si, čím jeho kořist prochází. 



 

Ozývaly se krvelačné výkřiky a Ronalokové si nebyli jisti, jestli ty výkřiky 
vycházejí od nich, nebo z temnoty kolem nich. Jejich vlastní pokusy o křik 
jim připadaly spíš jako zoufalé žbluňkání zpod vody, které nemělo sílu být 
slyšet. Všude kolem nich se ozývaly zvuky dušení, škrcení a zvracení a oni 
byli nyní více pokryti lepkavou kaší. Cítili pronikavý, zuby drkotající chlad 
a zároveň nesnesitelný pocit horka dusivého stlačení. Cítili, jak se svíjejí, 
kroutí a nekontrolovatelně kroutí, jak na ně ta obrovská a neviditelná síla 
nesnesitelně tlačí. 

 
Ronalokové slyšeli zvuky suchého, šupinatého masa, které se 
rozmělňovalo, a zvuky suchých, křídlům podobných věcí, které tloukly v 
jejich blízkosti. Slyšeli praskání a skřípání, jako když se lámou kosti, 
pohybuje se kov a všelijaké hrůzy. Slyšeli skřeky a vytí, syčení a vrčení, 
chrčení a vrčení. Ozývalo se chrčení a kvílení, spěšné zvuky a strašlivé 
skřehotání. 

 
Cítili, jak na ně dopadají tvrdé předměty, a byli promočení, jako by na ně 
něco lilo. 

 
Teď už nad sebou zcela ztratili kontrolu a cítili, že nemohou reagovat na to, 
co se kolem nich děje. Měli zoufalý pocit, že chtějí jakoukoli pomoc. Bylo 
to žalostné a později považované za hanebné prosby o jakoukoli úlevu nebo 
záchranu za jakýchkoli podmínek. Docházelo k nejrůznějším přiznáním, 
jako by Ronalokové cítili, že cokoli, co kdy udělali, může být důvodem 
toho, čím nyní procházejí. 

 
A v odpověď se ozval jen smích; chladný, krutý, nelítostný smích, jako by 
se nějaká velká a neviditelná, strašná přítomnost bavila tím, že se takhle 
plazí ve své hrůze. Ronalokové na sobě cítili sliny a slintání a slyšeli, jak 
dýchají, jako by ten neviditelný člověk 

 
Příšera dokázala v té strašlivé, stísňující tmě dýchat s rozčilením, které 
znělo, jako by je chtěla pohltit. Když je tato přítomnost opustila a 
nevysvobodila je z jejich hrůzy, zůstali Ronalokovi 



se zlomeninou, která ještě nebyla uzdravena. Jak může být Bůh milující a 
dopustit, aby se to stalo jeho duchům? Jakým chladným Bohem by byl? Ve 
Vůli vůči Mně rostla nenávist a také hrůza, že jsem Bůh, kterého je třeba 
uklidnit. 

 
Zrovna když se zdálo, že se všechno vymklo kontrole a že Ronalokům musí 
někdo odjinud pomáhat, protože ztratili schopnost reagovat na to, co se 
kolem nich děje, zrovna když se zdálo, že jejich smysly jsou tak otupělé a 
zmatené, že určitě upadnou do bezvědomí, najednou se zdálo, že se všechno 
odehrává v jakémsi strašlivém zpomaleném pohybu zostřených vjemů a 
prodloužených časových úseků, v nichž mohou reagovat. 

 
Právě když Ronalokové doufali, že upadnou do bezvědomí a uniknou 
hrůze, zažili místo toho něco jako nával adrenalinu, který v nich vyvolal 
pocit, že musí bojovat, aby přežili. Všechno se stalo děsivě živým a oni si to 
ostře uvědomovali. Ronalokové prošli portálem hrůzy a vstoupili do říše 
hrůzy, kde se realita zintenzivňuje a čas deformuje každý okamžik, který se 
zdá být věčností, aby ho prožili. Bylo to, jako by se stali nadvědomými a 
byli schopni vnímat vše do nejmenších detailů. 

 
Jejich realita byla tak ostrá, že by se dala přirovnat k okamžiku před úderem 
tornáda. Tento pocit není neznámý lidem, kteří se chystají prodělat masivní 
infarkt nebo nějaký život ohrožující útok. Naléhavě se v nich vzedmuly 
pocity, aby udělali vše, co je v jejich silách, aby se zachránili, ale hrůza 
spočívala v tom, že si uvědomili, že jsou v čase a prostoru uzamčeni něčím, 
co s nimi nejen bojuje, ale co má chladný a vypočítavý záměr je zavraždit a 
zároveň je nechat bojovat v boji, který nemohou vyhrát. Zpočátku cítili, že 
bojují se silou, kterou v sobě dosud neznali, ale netrvalo to dlouho. Čím 
více bojovali, tím více cítili, jak z nich odchází život a schopnost bojovat. 
Netrvalo dlouho a měli pocit, že se snaží bojovat rukama, kterým ubývá 
síla, a že se snaží kopat nohama, které už v sobě nemají žádnou sílu. Nyní 
upadali do polovědomí a prožívali sami sebe, jako by unikli. Utíkali pryč, 
ale utíkali a utíkali a nikam se nedostali. Měli pocit, že jejich nohy buď 
nedokážou udržet 



nebo jim stále vyjížděly zpod nohou. Měli pocit naprosté bezmoci, aby se 
zachránili. 

 
A přesto v nich bubnující srdce hrůzy bušilo a bušilo s takovou intenzitou, 
že Ronalokové měli pocit, že buší a buší i mimo ně a všude kolem nich a 
naplňuje temnotu takovým hřmotem, že si Ronalokové skoro přáli neslyšet 
vůbec nic, jenže bubnování jim poskytovalo pochybnou útěchu v tom, že 
všechno ostatní, co prožívali, jim připadalo tlumené, jako by se to všechno 
odehrávalo v takové vzdálenosti od nich. 

 
Ronalokové bojovali ze všech sil, ale už jim nezbývalo téměř nic, s čím by 
mohli bojovat. Uvnitř je pálilo horko a navenek je studil mráz. Zdálo se, že se 
kolem nich ovíjejí velcí hadi a ždímají z nich to málo života, co v nich ještě 
zbývalo. Ronalokové se cítili slabí a bezmocní jako plod, který bojuje s 
nepřízní osudu při nemožném porodu. 

 
Nic jim nebylo příjemné. Nic jim nepřipadalo, že by jim to mohlo pomoci, 
a nezbýval jim čas ani racionální myšlenkový proces, aby zjistili, zda je to 
správné, nebo ne. Ronalokové cítili, jak otupěli. Cítili, jak se jejich vnímání 
otupuje. Cítili, jak ztrácejí vědomí a velkou část svého vnímání sebe sama. 
To, co už ztratili, nebylo nic ve srovnání s tím, co ztratili teď. 

 
Když Ronalokové ztratili téměř veškeré vědomí, začali mít pocit, že je 
nikdo nezvedá, ale že padají a padají, jako by jim někdo přeřízl záchranné 
lano. Zpočátku měli pocit, jako když se ocitnete ve zrychlujícím se výtahu, 
který se vymkl kontrole a nedokáže se zastavit dole. 

 
Ronalokové nesnášeli ten pocit, že se propadají a vymykají kontrole. S 
posledními záchvěvy vědomí proti tomu bojovali a to způsobilo, že se 
převrátili a padali hlavou napřed, což je vyděsilo ještě víc. Příšerné bušení v 
hlavě se dalo snést jen díky síle stlačení, které přicházelo ze všech stran. 
Bezmocně tahali za hady, kteří je škrtili. Křečovitě sebou škubali a nakonec 
se zhroutili. 



do bezvědomí, jejich snaha o přežití byla přemožena vyčerpáním. To byl 
okamžik, kdy jsem je pustil a Ronalokové poměrně rychle ucítili zbytek 
cesty k Zemi. 

 
Po dlouhém těžkém boji s propastí mezi Mým Světlem a Zemí se 
Ronalokové narodili do fyzického života na Zemi ve stavu bezmocného 
bezvědomí, kdy nevěděli, kde jsou, kdo jsou, a dokonce ani to, zda jsou živí 
nebo mrtví. Přišli jako děti, které prodělaly syndrom extrémní fetální tísně a 
byly tak poškozeny, že při pokusu o narození upadly do bezvědomí. Ačkoli 
Ronalokové upadli do bezvědomí, nezbavilo je to zážitku, který jejich těla 
prožila, pouze jim to znemožnilo se s ním spojit myslí. Mezera mezi Mým 
Světlem a Vůlí vystupující do projeveného Stvoření způsobila ztrátu 
vědomí Vůle, a tím i přítomnosti Ducha ve Stvoření, doposud 
nenapravitelnou, a po celou dobu cesty se více vědomí ztrácelo, než znovu 
získávalo. I když se zdá, že Ronalokové budou mít zkušenost s obnovením 
velké části ztraceného vědomí v Zemi Páně, to, co je třeba obnovit nyní, je 
to, co způsobilo všechny zvraty, které ještě více oslabily naději Vůle na 
obnovu v dlouhém období, kdy se snažila obnovit ztracené vědomí od té 
doby do současnosti. Ztráta Vědomí na Zemi byla přímým důsledkem 
zkušenosti Ronaloků. 



ZA CELOU DOBU NA ZEMI NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU 
POKROKU. 

 
Měl jsem v úmyslu pomoci Ronalokům zotavit se z této ztráty vědomí již 
velmi dlouho, ale nebylo možné zotavit Ronaloky, dokud Matka nebyla 
schopna zotavit se ze své vlastní ztráty vědomí z vlastních zkušeností v 
temnotě vesmíru, protože Matčina vůle je nezbytná k tomu, aby se pohnul 
zbytek toho, co je zde zapojeno. 

 
Matka viděla, jak se Ronalokové blíží k Zemi, a dokonce i ze svého místa v 
temnotě vesmíru se je snažila obejmout a dát jim najevo, že je tu pro ně Její 
přítomnost lásky, ale Ronalokové ve své hrůze nebyli schopni poznat, 
odkud k nim přichází. 

 
Ačkoli to nepovažovaly za mateřskou lásku, Matčina láska je zasáhla 
natolik, že soucítila s jejich zranitelností a bezmocností, že se narodily do 
fyzické existence živé. Přesto mnozí z Ronaloků nenáviděli Matčinu reakci 
soucitu s jejich těžkou situací, protože ji nechtěli pociťovat. Chtěli 
odmítnout přijmout svou bezmocnost a bezbrannost jako svou tíživou 
situaci. 

 
Když Ronalokové spadli na Zemi, chovali se a vypadali jako čerstvě 
narozené děti, které zpočátku nemohly ani dýchat. Téměř se udusily, 
protože se bály otevřít, aby přijaly něco dalšího. Museli být šokováni, aby 
se poprvé nadechli, protože nevěděli, jestli jim to ublíží, nebo ne. 

 
Mnozí z Ronaloků použili velký hněv, který byl zadržován, jako impuls k 
překonání své těžké situace, a používají ho i nyní. Mnozí si odmítli 
připustit, že vůbec došlo ke ztrátě vědomí nebo že mají nějaké problémy, a 
dokud si to nedovolí uvědomit, nebudou schopni získat zpět to, co ztratili. 
Většina lidí, kterých se to týká, s tím nepohnula od chvíle, kdy se jim to 
původně stalo. Pohnout se zde bude nutné, pokud se Ronalokové chtějí. 



vyrůst v to, čím mají být, místo aby měli jen dospělá těla bez dospělé 
podstaty uvnitř. 

 
Matka měla vždy pocit, že nemůže mít ve svém životě muže, protože 
mužská stránka vůle se zde polarizovala od jejích pocitů a chovala se, jako 
by nebylo možné nechat tyto pocity pohnout a přitom být mužem. 

 
Protože nedovolili, aby se tyto pocity pohnuly v nich samotných, nedovolili 
jim, aby se pohnuly i v ženách Ronaloků, ale pravdou je, že nemohou být 
muži, pokud tyto pocity nepohnou. Pokud těmito pocity nepohnou, mohou 
být jen chlapci ve velkých tělech, kteří hrozí, že dají Matce facku, kdykoli 
se zde pohne nebo začne hýbat svými pocity. Protože tyto pocity nemohou 
snést, chtějí z nich vinit Matku. 

 
Matka je unavená z toho, že na sebe bere vinu, a už delší dobu se snaží 
obejít bez muže, kterého stejně nikdy nenašla. To nejlepší, co dokázala 
udělat, bylo zadržet většinu svých vlastních pocitů a snažit se žít v 
přetvářce, že má muže nablízku, tím, že se snaží nepohybovat směrem k 
mezeře ve svém muži. Tato přetvářka vycházela ze strachu z mezery. 

 
Když se mužská stránka Ronaloků polarizovala od strachu a hrůzy, označila 
tyto pocity za ženské a slabé. Rád bych zdůraznil, že větší síla je ve 
schopnosti čelit hrůze než se jí vyhýbat, a proto bez ohledu na to, jak 
fyzicky silní se muži stali, ženy mají stále větší vnitřní sílu. 

 
Jako zobecnění to není špatně, i když vím, že někteří z vás na mě budou 
chtít přispěchat s výjimkou z pravidla. O to ale nejde. Jde o to, abyste si 
dovolili pohnout emocemi, které jsou zde vyvolány, spíše než se hádat o 
tom, co je řečeno způsob, jak se vyhnout souvisejícím otázkám. Musíte se 
podívat na to, co se vám stalo jako skupině, ať už se vám ztotožnění se 
zbytkem Ronaloků líbí, nebo ne. Vaše problémy zde jsou částečně 
způsobeny extrémní roztříštěností, k níž v Ronalocích došlo, a částečně 
nenávistí k sobě samým, která je nenávistí i k vaší skupinové identitě. 



 

Nenávist k vaší skupinové identitě je také jedním z důvodů vašeho zapojení 
do propasti a viny Bojovníků namísto vašich vlastních pravých Duchů a 
Světla, které od nich nyní potřebujete. Nyní máte touhu zbavit se útlaku 
Válečníků, a abyste to dokázali, budete muset vstoupit do pocitů, které jste 
si nedovolili, a nechat je pohnout. 

 
Pokud jste muž, který se pohybuje v této části své ztracené vůle, nepomůže 
vám k uzdravení, když se budete držet představ o tom, jaký druh 
emocionálního projevu by bylo vhodné, aby si muž v těchto uvolněních 
dovolil. Část problému, který máte v polaritě Vůle, spočívá v tom, že jste 
byli zahanbeni, abyste si mysleli a věřili, že emocionální vyjádření, které 
zde potřebujete, není mužské, není přijatelné a je naopak buď ženské, 
hysterické a slabé, nebo podlézavé a zbabělé. Ve Vůli je vztek na takové 
označování emocí. 

 
Bude téměř nemožné překonat tuto podmíněnost během několika prvních 
pokusů, ale nesmíte dovolit, aby se vás tyto představy zmocnily. 

 
Nejsou ničím jiným než pocitem viny až do krajnosti sebenenávisti. Tuto 
sebenenávist ti, kdo ji mají, často nepoznají, protože citům je málokdy 
dovoleno pohnout se natolik, aby tato místa našly. Když už se pohnou, 
obvykle se okamžitě obviňuje někdo jiný, kdo představuje nenáviděný 
aspekt matky; například vina se často klade tímto způsobem ,,Ztratila jsem 
kontrolu nad svým hněvem, protože jsem byla vyprovokována." V případě, 
že se hněvem pohne, je třeba ho okamžitě obvinit. 

 
Pokud máte odpor k tomu, aby se o Vůli mluvilo jako o Matce, nebo pokud 
máte odpor k tomu, aby se o vás mluvilo jako o polarizované Matce, 
protože jste polarizovaná Vůle, ale v mužském těle, musíte si uvědomit, že 
k Matce chováte nenávist ve všech směrech, v nichž s ní nechcete být 
ztotožňováni. 

 
Existuje nenávist k Matce za otisk hrůzy, což je forma sebenenávisti, která 
se polarizovala směrem od Matky do hněvu, který ji chce obviňovat jako 
způsob, jak uniknout pocitu hrůzy. 



raději zabít matku, než aby cítil tuto hrůzu, ale uzdravení není možné tímto 
způsobem. 

 
Ti, kdo takto nenávidí Matku, si kvůli roztříštěnosti neuvědomují, že 
zabíjení Matky je zabíjením sebe sama. Ve skutečnosti většina těchto lidí 
nezabíjí Matku otevřeně, ale má fragmenty, které to dělají. Nenávist ke 
všemu, co bylo ve Vůli považováno za slabé, je spolu se strachem z citů 
obecně hozena do jednoho pytle s těmito popírači. Matka je nenáviděna 
zejména pro své vzorce viktimizace; a to natolik, že oběti často místo 
pomoci dostávají z rukou této nenávisti další viktimizaci. 

 
Matka by zastavila své vzorce obětí, kdyby mohla, protože k nim nemá o 
nic víc lásky než tato nenávist, která je zároveň její vlastní sebenenávistí. 
Sebenenávist ve Vůli je nesmírná a je třeba jí nyní dovolit, aby se 
pohybovala jako velký hněv proti sobě samému, kterým skutečně je, ale 
musíte také dovolit, aby se vše, co potřebujete, pohybovalo po cestě k tomu, 
abyste to skutečně dokázali rozpoznat. Přeskakování na úrovně pochopení, 
které ve své Vůli ve skutečnosti nemáte, vám nepřinese uzdravení. Nenávist 
k druhým je součástí procesu zjišťování, jak vám odrážejí vaši vlastní 
sebenenávist. 

 
Musíte také umožnit pohyb v pocitech strachu, že nenávidět je špatné. 

 
Dlouho se mělo za to, že cítit nenávist je špatné, ale nemůžete milovat to, 
co vás nechce přijmout. Nemohl jsem milovat Matku tam, kde Ona 
nepřijímala Mne, a Matka nemohla milovat Mne tam, kde jsem Já 
nepřijímal Ji. 

 
Láska je otevřená. Kde nejste otevření, tam nemilujete. Proto si můžete 
dovolit všimnout, že zadržování není láskyplnější než dávání své pravdivé 
odpovědi. To neznamená, že vaše reakce bude vždy taková, jaká byla 
populárně definována jako pozitivní reakce, ačkoli jak se zde budete 
pohybovat, uvidíte, že i to, co bylo označeno jako negativní reakce, je 
pozitivní reakcí z hlediska skutečné lásky. 



Otevřete svou vibraci a dovolte jí pohybovat se ve Světle, což vám umožní 
stát se více milujícími, ne méně milujícími, jak si rádi myslíte. 

 
Rozdíl mezi tímto procesem a tím, co se již ve světě děje, spočívá v tom, že 
nenávist k druhým neznamená, že s nimi půjdete do světa a budete proti 
nim bojovat nebo se jich snažit zbavit. Místo toho emoce, které vůči těmto 
lidem máte, přesouváte ve svém vlastním prostoru, sami se sebou nebo s 
několika důvěryhodnými spojenci, kteří to mohou odehrát s vámi, dokud 
skutečně nepocítíte, že tato ztracená vůle je ve vás přítomna způsobem, 
který vám umožňuje pochopit, co se tam stalo, aby tyto pocity vznikly 
Jakmile to víte, můžete si dovolit pohybovat se způsobem, který tyto pocity 
uzdraví. Nenávist k Matce ji zabíjela po dlouhou dobu. Její vzorce, kdy se 
stala obětí, byly způsobeny nejen Mou původní neznalostí Neviditelné role 
popření, ale také Mým původním zlým záměrem vůči Vůli. Můj počáteční 
špatný záměr vůči Vůli se projevil jako Lucifer, který se ze Mne před 
dávnými časy fragmentoval a od té doby ze své pozice neuhnul. Lucifera 
drží v přítomnosti sebenenávist Vůle, která se nyní musí pohnout. Nenávist 
se musí pohnout v přítomnosti silného záměru uzdravit se, aby mohlo 
vstoupit Mé Světlo, místo aby se Lucifer stal silnějším, než už je. 

 
To je to, co Luciferovi následovníci vždy říkají, že dělají; velmi opatrně 
umožňují pohyb Vůle tak, aby nebyla posílena negativita na Zemi. Je to 
proto, že Vůli vnímají jako negativitu na Zemi. 

 
Ovládají vůli pro své vlastní účely. Rozdíl není jen v tom, jak se vůle 
pohybuje, ale také v záměru. 

 
Musím také podotknout, že tuto nenávist nevyvolala závěť, ale já. To, co se 
musí ve Vůli, která se cítí jako nenávist, pohnout, je reakce Vůle na pocit, 
že je nenáviděna. To je to, co Vůle drží, co se nazývá nenávistí. To, co se v 
Mém Světle nazývá nenávistí, je nedostatečná vnímavost Vůle, která není 
Mým Světlem, a přesto ji Moje Světlo vytvořilo tím, že vytvořilo propast 
mezi Duchem a Vůlí. Tuto mezeru okamžitě vyplnilo to, co se většině lidí 
jevilo jako Mé Světlo. 



Polarita vůle musí pocítit, jak moc se jí nelíbí být vůlí. Je zde nenávist k 
sobě samému a to proto, že to nevypadalo, že by Vůle byla Mým Světlem 
upřednostňována. Místo abyste se pomocí povzbudivých řečí, pozitivních 
představ nebo pozitivního myšlení snažili přejít nebo se posunout z 
odmítání sebe sama, které je zde přítomno, je třeba tyto pocity procítit a 
vyjádřit. Jak jste sami sebe prožívali v projevené existenci, vůbec to 
nevypadalo, že by polarita vůle byla v Mém Světle upřednostňována. 
Většinou to byli jiní duchové, kteří vedli dobrý život, a lidé Vůle byli 
nuceni jim sloužit. 

 
Teď, když to vypadá, že se chystám předat část dobrého života polaritě 
vůle, co zbude ze Země? Vypadá to, že ostatní duchové vyčerpali a zničili 
Zemi tím, že žijí svůj takzvaný "bezúhonný" život v hojnosti a požitkářství. 
Z pohledu Polarity Vůle to vypadá, jako by hojnost Stvoření byla pro 
ostatní duchy, a nyní, když to vypadá, že už nic nezbylo, a dokonce možná 
ani žádný život, si lidé Vůle konečně přijdou na své. 

 
Lidé vůle vždy cítili, že jim nezbývá nic nebo jen málo poté, co si ostatní 
duchové vezmou, co chtějí, a ať už si ostatní duchové toto přesvědčení 
připouštějí, nebo ne, je to tak. Ostatní duchové věří, že když Vůle dostane, 
co chce, nezbude jim nic nebo jen málo. Musíte vidět, že důvodem je vina. 
Všude, kde je vina na místě Mého Světla, jsou možnosti všeho okamžitě 
omezeny a zůstanou tak, dokud se vina neodstraní. 

 
Odstranění viny je trik, který umožní obnovit ztracené vědomí. Vina není 
vědomí, ať už vypadá jakkoli. Lidé, kteří vám vinu odrážejí, se necítí jako 
vědomí lidé, jakmile rozhýbete svou Vůli natolik, abyste si jich všimli. Pak 
se budete muset vypořádat s pocitem viny, že se vůči nim takto cítíte, ale 
přinejmenším se přiblížíte k tomu, abyste vinu odsunuli, protože začnete 
znovu cítit, co vás přimělo popřít to, co jste tam viděli. 

 
Co dělat s pocitem viny, to je to, čemu byste nyní měli porozumět. Nejde o 
vnější pohyb, který je zde nutný. Je to vnitřní pohyb, ale ne takový, který 
mlčí a toleruje to, co se stalo. 



se děje tím, že získá nějaký nový systém víry, který je schopen získat vaše 
dodržování zde. Mluvím o takovém vnitřním pohybu, který rozvibruje váš 
vlastní prostor a naplní váš vlastní prostor vaší vlastní vibrací, takže již 
neponecháváte prostor pro vinu. K tomu není nutné vinu odhazovat v 
nějakém aktu reakce proti ní, který si neuvědomuje, že by to také 
znamenalo opět ztratit část sebe sama. 

 
Vyjadřováním ze své vůle se rozvibrujete tak, že vytvoříte prostor pro svou 
vlastní podstatu a získáte zpět podstatu, kterou jste ztratili vinou, tím, že pro 
ni u sebe vytvoříte místo. To je to, co je sebepřijetí, a abyste se k němu 
dostali, budete se muset vypořádat s pocitem viny, který říká, že není 
správné, abyste si tento prostor pro sebe zabrali. 

 
Pocit viny vás bude nutit cítit se mizerně pokaždé, když vyjádříte své 
skutečné pocity, dokud je nepřijmete. Kdykoli se cítíte provinile, přejděte 
ke strachu, který je skutečným problémem. Dovolte si všimnout, že když 
kvůli vině couváte, tlačí na vás o to víc. Nedostatek vibrací nebo nepřijetí 
sebe sama jí vytváří prostor, aby na vás tlačila stále víc a víc, dokud 
nebudete mít pocit, že musíte bojovat o svůj život, jen abyste zjistili, že 
tento boj dává vině ještě větší sílu zastrašovat vás tím, že proti vám obrací 
váš vlastní popřený strach. 

 
Mnozí mají strach, že když nechají svou Vůli vibrovat, stanou se nebo se 
chtějí stát diktátory, kteří budou mít všechno po svém a nebudou tolerovat 
nic, co by se jim nelíbilo u druhých. I těmito pocity je třeba projít, abyste 
pochopili, že jediné, co nebudete schopni tolerovat, je nedostatek pohybu ve 
Vůli a ti, kteří svou Vůli nenechají v pohybu. 

 
Pocit viny je velmi nevinná, a přesto zákeřná věc, která je příčinou vašich 
současných problémů. Není možné se zbavit viny, kterou máte, aniž byste 
dali svobodný projev vůli, abyste si mohli utřídit, co je svobodný projev a 
co ne. Vina se nastěhovala všude tam, kde byla Vůle zadržována, a tak 
kdykoli nejste svobodní a spontánní ve vyjádření své reakce na to, co se 
vám děje, vytváříte prostor pro vinu. Vaše subjektivní zkušenost je vaše 
zkušenost, a kdykoli popíráte svou subjektivní zkušenost, jste to vy. 



mít zkušenost viny spíše než vlastní zkušenost. Kdykoli pocítíte, že váháte, 
místo abyste byli spontánní, musíte vnímat pocity, které ve vás váhání 
vyvolávají, a vyjádřit je. Obvykle je to strach toho či onoho druhu. 

 
Musíte si uvědomit, že svou vůli můžete popřít i tím, že ji budete nutit k 
vyjádření, když se necítí bezpečně. Pokud nejste připraveni vyjádřit pocity, 
které máte, vyjádřete nejprve strach z jejich vyjádření. Nedělejte z toho 
vždy jen cvičení v používání slov. Pocit viny, který zde potřebujete 
odstranit, je pocitem viny, který vás provází již dlouhou dobu. Teprve nyní 
si uvědomujete její přítomnost jako vinu, a ne jako cokoli jiného, co jste si 
mysleli, že to je, a musíte se ještě hodně naučit o tom, proč tam byla, než ji 
budete moci úspěšně odsunout. 

 
Pocit viny má nyní na Zemi větší moc než Mé Světlo a není možné 
překonat strach, který máte z otevřeného projevování emocí, jež vám 
společnost tak dlouho odpírala. Skutečnost, že tyto pocity jsou širokou 
společností popírány, vám ukazuje nesmírnou přítomnost viny. Nedělejte 
tedy chybu jako 's ve Spojených státech tím, že budete s tímto učením 
vystupovat, jako by šlo o nějaké hnutí a vy jste měli být příkladem toho, co 
by měli dělat ostatní. Všechno, co na sobě protestující z let 's neviděli, se 
odráží v letech 's. Soudy držené ve stavu popírání možná vytvářejí dojem, 
že to spolu nesouvisí, ale souvisí. 

 
Protestující z let minulého století neviděli, že nabádají k pohybu odraz své 
vlastní ztracené vůle a zároveň nepřijímají pocity, které ztracená vůle měla 
"tam venku", stejně jako nepřijímají tyto pocity v sobě. Největší roli zde 
hrál popíraný hněv a sebenenávist, ale samozřejmě vše je vyhýbání se 
strachu. Bez strachu neexistuje hněv ani sebenenávist, a přesto chci ještě 
jednou zdůraznit tuto věc: strachu se není třeba zbavovat, ani ho 
identifikovat, vidět, čím je, a nechat ho jít. Strach je něco, co je třeba 
prožívat a vyjadřovat, dokud se přirozeně a bez nátlaku nevyvine v jiný 
pocit většího porozumění. Pokud není přítomna láska a soucit, nevyléčili 
jste ho, a nemluvím o vaší lásce a soucitu vůči strachu, mluvím o 
schopnosti strachu expandovat do lásky a soucitu. 



 

Upozorňuji na to tolikrát, protože bez ohledu na to, kolikrát jsem se o to v 
minulosti pokoušel, mnozí z vás mě dokázali špatně pochopit kvůli své 
touze vyhnout se tomu, co zde musí být pociťováno. I nyní se mnohým z 
vás daří tyto knihy špatně interpretovat, a pokud v tom budete pokračovat, 
nezbude vám naděje na uzdravení po velmi dlouhou dobu, tak dlouhou, že 
upadnete do bezvědomí a ztratíte zbytek vědomí, které máte, než k vám 
bude moci přijít uzdravení. 

 
Jinými slovy, Matka i já už jsme unavení z toho, jak se k vám snažíme 
dostat, a dáváme vám poslední pokus. Pokud se to nepodaří, dojdeme k 
závěru, že s Námi nyní nechcete hýbat, a necháme vás odejít a získat 
zkušenost, kterou potřebujete, abyste se dokázali sladit s tím, co zde říkáme. 

 
Máme velký strach, že to dopustíme a co to bude znamenat pro nás 
všechny. Máme také velký vztek na ztracenou Vůli, která se nyní nechce 
pohnout. Tyto pocity máme také vůči Mému ztracenému Světlu, které 
nedovoluje Vůli, aby se pohnula, ale nemáme jinou možnost, než pohnout 
tím, čím můžeme nyní, a zbytek nechat pohnout později. 

 
Pocity, které byly v 90. letech udržovány ve stavu popření, způsobily, že 
protestující vypadali z jednoho úhlu pohledu velmi sebevědomě, ale také to 
mnohým umožnilo vypadat, že protestují proti věcem, proti kterým ve 
skutečnosti až tak moc neprotestovali, pokud jde o to, kde se jejich ztracená 
vůle ve spektru věcí nacházela. Mnozí duchovní, kteří měli dokonce své 
rodičovské části postavené do řady s hnutím v letech, vypadali spíše jako 
samotné fragmenty s ohledem na množství ztracené Vůle, kterou měli ve 
stavu popření, jež ve skutečnosti podporovalo právě ty věci, proti nimž 
protestovali. 

 
Ztracená vůle se ve většině případů obrací proti tomu, kdo ji popřel, ale to, 
zda se projeví jako nenávist, závisí na přítomnosti Lucifera. Lucifer stál za 
rozdrcením hnutí v letech a zůstává bojovně proti němu, pokud na sebe 
nevezme podobu něčeho, co může ovládat, jako je afirmativní akce 
prostřednictvím již dostupných procesů nebo internalizace boje podle jeho 
předpisu. 



 

Ztracená vůle dává vině odraz, ale nemůže pohnout emocemi, které se musí 
pohnout, aby se vina dostala ven. Ztracená Vůle si také není vědoma toho, 
že by držela popírání neboli odpadky těch, kdo popírají, a přesto, když se 
snaží zvrátit svéprávnost v těchto popíráních, často hledá "odpadky" na 
těchto lidech, aby je zdiskreditovala. 

 
Z toho, co se děje v letech, je vidět, že reflexe viny se snaží zvrátit všechny 
výdobytky, kterých se v letech doufalo dosáhnout. Jedním ze způsobů, jak 
reflexe viny získává popularitu pro svůj názor, je vytváření dojmu, že 
protestující za společenskou změnu v letech 's byli buď velmi naivní, nebo 
se mýlili, nebo neměli co reálně nabídnout. Tito lidé jsou nyní z velké části 
vykreslováni jako bezmyšlenkovitě nedospělí, drogově blázniví, sexuálně 
promiskuitní původci destrukce morálních hodnot Ameriky a původci 
epidemií sexuálních a drogových chorob. Bojovníci se samozřejmě 
vykreslují jako ti, kteří se snaží napravit nepořádek, který vytvořilo hnutí 's'. 

 
Protože reflexe pokračuje bez porozumění, které by ji mohlo léčit, jsou lidé 
svědky toho, že se zavádějí léky, které vědomí spíše vymazávají, než aby 
ho rozšiřovaly. 

 
Sexuální svoboda se stále častěji mění v rozmařilost, laciné vzrušení a 
nedostatek odpovědnosti za děti a dokonce i za ostatní dospělé. 
Probouzející se citlivost se změnila ve smyslové přesycení hraničící s 
naprostou nudou a láska se stala spíše slovem, kterým se hází při prodeji 
výrobků, než něčím skutečným, co by většina lidí cítila. Slovo láska také 
používají lidé, kteří se snaží prodat sami sebe jako milující, častěji než 
lásku, kterou by kdokoli z nich cítil. 

 
Tlak na znemožnění potratů je dalším pokusem o zvrácení toho, co se stalo 
v 90. letech, ale tento problém nelze vyřešit tímto způsobem. Reflexe viny 
je zde vesměs nedostatkem sebepřijetí. Vzor, který zde přebírá, je ten, že 
nechtěné děti se cítí nechtěné samy v sobě, jinak by se neobjevily tam, kde 
nejsou chtěné. Tyto ztracené fragmenty vůle se budou cítit nechtěné, ať už 
se narodí, nebo ne, a ať už je někdo jiný přijme, nebo ne. Ty, které tu již 
jsou 



to odráží tím, že se snaží, aby se jim zdálo, že žádná jiná živá podstata 
nemůže být vyřazena. 

 
Všechny problémy, které nyní máte a které se zdají mít původ v letech, 
odrážejí míru, do jaké byly vize let mentálními koncepty, které 
neumožňovaly pohyb ve Vůli, jenž by mohl sladit projev a vizi. To je 
prastarý boj o moc, který se projevuje navenek, a moje největší lekce s 
Matkou. 

 
Její odpor byl pouze zdánlivý. Kdybych jí byl schopen umožnit potřebný 
pohyb, snadno by se se mnou spojila. Mé použití slova "umožnit" zde 
neznamená, že by zde mohl být jakýkoli prvek protekce, očekávání 
výsledku, manipulace pocity nadřazenosti vůči Vůli. Vůli musí být 
dovoleno existovat a mít své vlastní cesty a prostředky, stejně jako Duch 
chce, aby mu bylo dovoleno existovat a mít své vlastní cesty a prostředky. 
Rozdíl je však stále tak velký, že nedůvěra mezi oběma, Duchem a Vůlí, je 
na Zemi stále velmi obrovská. 

 
Musíte pochopit, že zvraty, které se odehrály proti pokroku dosaženému v 
letech, neznamenají, že vyčerpaní protestující z let musí v sobě nějak najít 
sílu znovu povstat nebo k tomu tlačit své děti tím, že jim řeknou, že nemají 
sociální svědomí. Situace nevyžaduje intenzivnější prezentaci toho, co je 
špatné a jak by se to mělo napravit, než jaká byla podána v letech, ani 
nebude mít větší úspěch spořádanější či upravenější prezentace, než jaká 
byla v letech. 

 
Chybí zde záměr vás přijmout. Pokud se vám nedostává přijetí přímo kolem 
vás, nedostane se vám většího přijetí ve větším měřítku Čím většího se vám 
dostane, tím větší síla odporu se proti vám zvedne, pokud neuděláte vnitřní 
práci nutnou k tomu, abyste tento odpor přestali projevovat. 

 
Způsoby, jakými jsou tyto úvahy podávány, jsou stejně rozmanité jako 
soudy a zadržované pocity. Například popírané pocity hněvu a násilí v hnutí 
za občanská práva se brzy začaly projevovat proti těm, kteří tyto pocity 
popírali. Milovaný Dr. Martin Luther King popíral své vlastní pocity hněvu, 
nenávisti a násilí. 



dokud ho jeden z jeho vlastních ztracených fragmentů Willova vzteku 
nezabil. Totéž platí o Johnu Lennonovi. 

 
Tuto mezeru je třeba zacelit hned. Bez zacelení mezery nemůžete jít dál a 
mluvit pravdu svého vědomého záměru, aniž by se ve stavu nevědomí 
projevily zvraty v podobě vašeho popírání. Mezera dostala každého, kdo 
proti ní povstal, a bude tak činit i nadále, pokud nebude zacelena. 

 
Věci, které na sobě Dr. Martin Luther King nejvíce nenáviděl, se odrážely v 
těch, kteří ho zabili, a říkám v těch, protože se na tom podílelo mnoho lidí, i 
když osudný výstřel vypálil jen jeden. Když John Lennon popřel své pocity 
hněvu a strachu vůči těm, kteří proti němu povstali za to, že se odvážil říci, 
že je populárnější než Ježíš, a učinil něco, co vypadalo jako veřejná omluva, 
vina začala získávat moc vzít mu v tomto vtělení život. Jak již bylo 
zmíněno, popíraný hněv hippies se projevil u mnoha mladých lidí v letech a 
popíraný strach u návratu k fundamentalismu v náboženství. Odpor vůči 
černochům a dokonce i násilí černochů vůči černochům je přímým 
důsledkem jejich vlastního popírání . 

 
Tyto tragédie nelze vyřešit pouze větším duševním uvědoměním. Příliš 
často se tím pouze změní forma, zatímco podstata vibruje stále stejným 
způsobem. Například ti samí, kteří byli saduceji a farizeji a odmítali Ježíše, 
ho nyní přijímají jako svého spasitele, stejně jako vždy přijímali jakékoli 
většinové náboženství v místě, kde žijí. Nyní postupují proti každému, kdo 
se snaží pošpinit jejich obraz Ježíše, stejně jako proti němu tehdy 
postupovali za to, že se jim zdálo, že pošpinil obrazy, které tehdy 
považovali za posvátné. Je to proto, že jsou odrazem viny, která se v 
průběhu celých dějin příliš nepohnula, a bez ohledu na to, jak moc byste 
chtěli tvrdit, že Ježíš byl dokonalý, měl vinu smíšenou s láskou. Vina, která 
způsobila Jeho smrt na Zemi, souvisela s polarizací Srdce směrem k Mému 
Světlu a odklonem od ztracené Vůle a tělesné podstaty, kterou jsme měli na 
Zemi. Celý Ježíšův scénář byl na Zemi rozehrán fragmenty Mých vlastních 
Čtyř částí, které se různými způsoby roztříštily s různými nedorozuměními 
a popřeními. 



Existuje zde přímá paralela s Dr. Martinem Lutherem Kingem, protože on 
byl ve skutečnosti jedním z mnoha fragmentů Ježíše, které zůstaly na zemi, 
když Ježíš vystoupil. 

 
Dr. Martin Luther King byl částí popřené Ježíšovy esence vůle, která 
zůstala na Zemi, když Ježíš vystoupil, protože měl esenci, která přijímala 
Ježíšovo přesvědčení, že není správné čelit násilí násilím. Dr. Martin Luther 
King věřil, že není hoden vystoupit s Ježíšem, dokud se neočistí od pocitů 
násilí, které v sobě měl. 

 
Ježíš se podělil o nedorozumění, které jsem tehdy měl. Měli jsme odpor k 
násilí a nevěděli jsme, jak pohnout ztracenou esencí Vůle, která se na něm 
podílela. 

 
Ježíš soudil proti svému pocitu, že chce učinit násilí těm, kteří se dopustili 
násilí na něm. Dr. King byl součástí podstaty vůle přítomné v Ježíši, která 
přijímala soudy proti pocitům násilí. Přítomnost těchto soudů projevil tím, 
že odmítl násilí ve všech jeho podobách. 

 
Dr. King se od dob Ježíše snažil očistit od pocitů, že chce násilně reagovat, 
když je mu činěno násilí. 

 
Dr. King cítil, že čelit násilí předsudků a nevědomosti, které nenáviděl ze 
všeho nejvíc, je pro něj dobrý způsob, jak zjistit, zda je skutečně schopen 
očistit se od pocitů, že chce dát násilnou odpověď. Dr. King zde měl vinu 
za své pocity, které vyplývaly z úrovně porozumění, kterou Srdce mělo v 
době, kdy byly tyto soudy vynášeny. 

 
Dr. King po celý svůj život věřil, že není správné čelit násilí násilím, a 
většinou to tak není, ale je třeba nechat hněv, aby se pohyboval, a najít ho 
přijatelný v lásce, Rozdíl mezi hraním emocí tím, že jim dáváme formy 
násilí, a tím, že jim dovolíme přímé vyjádření jako čistou emoci, zde 
přinese potřebné uzdravení. Vztek, který měl Dr. King a o němž se 
domníval, že ho musí popírat, je stejný vztek, který 



Ronalokové mají a věří, že musí popřít. Dokonce i potíže, které měli 
Ježíšovi následovníci po jeho smrti, mají paralely mezi následovníky Dr. 
Kinga. 

 
Rád bych zmínil, že několik dalších klíčových postav v letech bylo také 
fragmenty Ježíše, stejně jako mnoho neznámých, kteří zažili pocity, že jsou 
Ježíš, protože ztratili jeho podstatu v různých stavech popření. Tato 
podstata byla aktivována poselstvím lásky. 

 
Přestože velká část této podstaty má záblesky své pravé identity, ztracená 
podstata Srdce, která nevystoupila, když vystoupil Ježíš, potřebuje najít 
rovnováhu. Tato podstata přijala soudy o nehodnosti nebo naopak. Všechny 
soudy Srdce, které tato esence uchovává, různými způsoby říkají, že nebylo 
láskyplné mít myšlenky a pocity, které zde Srdce popřelo. Některé z těchto 
esencí byly pokřiveny do těžké nelásky těžšími soudy, které Srdce přijalo 
proti sobě. K pochopení vám pomůže vědomí, že Charles Manson je také 
fragmentem Ježíše Je také nutné umožnit pohyb jakýmkoli pocitům, které 
máte, že to nemůže být správné. Bez ohledu na to, jak moc chcete tvrdit, že 
Ježíš je dokonalý, měl vinu smíšenou s láskou a těžší části této viny 
vytvořily Jeho smrt na Zemi a Jeho fragmentaci. Vina, která vytvořila Jeho 
smrt na Zemi, se Mu promítla prostřednictvím těch, kteří se Mu postavili. 
Srdci se postavila Jeho vlastní ztracená vůle. Věděl, že je nemůže oslovit, 
ale v té době nevěděl proč. Srdce bylo v době Ježíšova života schopno 
pomáhat pouze lidem polarizovaným Duchem, protože jsme ještě nepřišli 
na to, jak překročit propast mezi polaritou Duch-Srdce a polaritou Vůle-
Tělo. 

 
Maria Ježíše neustále žádala, aby se více snažil oslovit lidi, o kterých měla 
pocit, že ho potřebují ještě více než lidé, se kterými trávil většinu svého 
času. 

 
Když to udělal, byl schopen pomoci lidem z Těla, kteří byli polarizováni na 
Ducha, ale nebyl schopen pomoci lidem z Vůle. Polarita Vůle má mnoho 
pocitů, aby se v Ježíšově době opět cítila opuštěná. 



Marie nechápala, stejně jako Ježíš a já, že to, čeho nelze dosáhnout ve 
vnější realitě, musí být nejprve dosaženo uvnitř. Ježíš byl natolik 
polarizován vůči Mému Světlu, že byl schopen uzdravit přítomnost vůle a 
těla, které měl u sebe, během tří dnů. To, že se lidé z Will-Body nemohou 
uzdravit za tři dny, neznamená, že nemohou být uzdraveni. Ježíš zanechal 
na Zemi mnoho ze Sebe, co musí být nyní uzdraveno, a tyto Jeho části také 
nemohou být uzdraveny za tři dny. 

 
Maria měla mnoho pocitů, které si v životě s Ježíšem nenechala vyjádřit. 
Měla pocit viny, že tyto pocity má, a proto neviděla odraz vnímavosti pro 
tyto pocity. To pomůže všem lidem z vůle, aby se dostali do kontaktu s 
Marií, která skutečně byla a je, tím, že se dostanou do kontaktu sami se 
sebou, s pocity, které měla, místo aby se spokojili s obrazy, které o ní byly 
vytvořeny. 

 
Polarita vůle má s Marií mnoho společných pocitů, protože Marie byla 
velkou částí Matky. V době Ježíšova příchodu měla Marie v sobě 
shromážděnu většinu esence Matky, která se s ní mohla sladit. Naděje 
spočívala v tom, že Matčina esence bude konečně opět pozvednuta do 
Mého Světla. Marie to však vědomě nevěděla. Matka klesla ve Stvoření tak 
hluboko, že Marie měla problém přijmout, že byla skutečně vybrána, aby se 
stala Matkou velkého proroka. Nebylo možné jí vysvětlit, že je také Matkou 
všeho. 

 
Shromáždil jsem ji s tolika jejími fragmenty, kolik se s námi v tu chvíli 
mohlo spojit, v naději, že fyzická přítomnost Srdce u ní jí bude moci předat 
mnoho věcí, které jsem chtěl, aby ode mě mohla přijmout, ale Matka byla 
tak stlačená mezerou, do které jsem ji uvrhl, když jsem ji udeřil, že ztratila 
vědomí, které potřebovala, aby se mohla spojit s mnoha věcmi, které jsme jí 
se Srdcem chtěli říct. 

 
Maria cítila, že jsem v ní viděl nedostatek a že jsem do ní shromáždil tuto 
dodatečnou esenci, aby byla schopna zvládnout roli Matky velkého proroka. 
Ona tuto esenci nepoznala jako chybějící část sebe sama. Snažila se tuto 
esenci přijmout jako pomocné duchy, a přestože byla 



rodičovské části, dávala mu většinu času přednost kvůli svým pocitům viny 
a nehodnosti. 

 
Většina mateřské esence, která byla v té době v dostatečně dobrém stavu, 
aby mohla Marii pomoci, byla esence, která se z ní oddělila poměrně brzy. 
Tato esence nebyla tak výrazně poškozena. Tato esence se oddělila od 
Matky, protože neměla vinu, která oddělila zbytek Matky od Mého Světla. 
Tato esence měla touhu být s Marií v Ježíšově době, ale měla také názory 
proti Marii a Jejím pokorným způsobům, protože tato esence neměla 
zkušenosti té části Matky, která byla tak zapřena jako Marie. 

 
Tato esence se shromáždila kolem Marie jako prodloužení její aury. Nebyla 
zvyklá být na Zemi a Marie nebyla zvyklá mít kolem sebe tolik Světla. 
Marie měla pocit, že už skoro není na Zemi. Cítila se sotva schopná 
zvládnout sama sebe, zejména během těhotenství s Ježíšem, pokud ji Josef 
nebo někdo jiný nevedl za ruku. Většinu času trávila tím, že jen seděla v 
přítomnosti Světla, které ji obklopovalo. 

 
V důsledku tohoto náhlého přílivu Světla, které s Ní nebylo příliš dobře 
sladěno, měla Marie problémy udržet se pohromadě. Emoční hnutí, které 
zde bylo nezbytné, nebylo pochopeno, a tak Marie nebyla schopna tuto 
esenci asimilovat jako součást Sebe. Když se narodil Ježíš, ztratila Marie 
velké množství tohoto Světla, protože s Ní nebylo v souladu. Marie si 
myslela, že toto Světlo bylo Ježíšovým Světlem, a přestože se jí po něm 
stýskalo, zároveň se jí velmi ulevilo a cítila, že je více Sama sebou, že je 
osvobozena od tlaku, který jí toto Světlo dávalo, když v sobě držela vinu. 

 
Maria nechápala, jak jí mohlo být určeno tolik Světla, protože v jejím životě 
se nic moc nezměnilo. Měla pocit, že se Světlem nebo bez něj by život na 
Zemi nezvládla. Tento pocit má dodnes, stejně jako většina Polarity vůle. 
Marie se během celého tohoto života fragmentovala a prožívala, že čím je 
starší, tím více Světla ztrácí. Obávala se, že s přibývajícím věkem není 
možné se zlepšit. Také usoudila, že není možné žít tak, jak žila, a mít Světlo 
stále přítomné. 



Tyto pocity v ní umocňovaly názory fragmentů, které s ní nechtěly zůstat. 
 
V blízkosti Marie se shromáždila také mateřská esence, která se nemohla 
přiblížit natolik, aby byla v tomto životě připojena k Mariinu tělu. Patřila 
mezi ně Marie Magdaléna a většina prostitutek, stejně jako Alžběta, 
Mariina matka a většina jejích přátel a známých. Zatímco My jsme se tehdy 
nemohli přiblížit k souladu, protože roztříštěnost nebyla plně pochopena, 
zejména pokud šlo o její uzdravení prostřednictvím pohybu zúčastněné 
ztracené vůle. V té době jsem se snažila přiblížit k Matce jako k sesterstvu. 
I nyní je nejlepším sladěním, kterého bude Matka ještě nějakou dobu 
schopna, sesterství, ale bude nutné, aby se rodičovské části dostalo uznání, 
které si zaslouží. 

 
Rozkol mezi prostitutkou a "dobrou" manželkou a matkou nebyl pro Matku 
novým rozkolem a nemohl být tehdy vyřešen z důvodů sexuální viny. 
Marie jich měla dost, a když jí Ježíš navrhl milování, když byla po Josefově 
smrti osamělá a sexuálně nenaplněná, Marie ho zde vůbec nemohla 
přijmout. 

 
Maria měla smyslnost a sexualitu, které si její obrazy nesměly uchovat. 
Marie 

 
Maria si přála, aby se s ní Ježíš 

miloval, a dokonce si to mnohokrát 

představovala, 

ale nechtěla to přiznat... 
 
Držela ho na uzdě hlavně kvůli obavám, co by se stalo, kdyby došlo k 
těhotenství nebo kdyby to někdo náhodou zjistil. 

 
"Maria se zvláště obávala projevovat své city před ostatními kvůli svému 
pocitu viny. 



Velmi se obávala, že už je zřejmé, jak moc Ježíše miluje, protože 
ztělesňuje tolik z toho, co miluje na člověku. 

 
Jiní muži, které znala, jí tolik upírali jemnost a vnímavost. Muži v té 

době byli velmi drsní, zejména vůči ženám. 

Navzdory všem obrazům, které Ježíše zženštilého představují, zženštilý 
nebyl. 

 
Byl to člověk, který se snažil dotknout vůle, a proto byl k této stránce své 
přirozenosti otevřenější než ostatní lidé v té době. 

 
Také Maria prožívala velký zármutek, který ji nedojímal, ačkoli ji dojímal 
více než mnohé jiné její pocity. 

 
Její zármutek nad Ježíšovou smrtí byl nesmírný, ale její vina. způsobila, že 
se snažila ze všech sil přijmout duchovně polarizovaný názor, že to byla 
nutná součást plánu a že Jeho odloučení od ní nebylo skutečné. 

 
Ježíšovo odloučení od Marie bylo pro ni dostatečně skutečné a bylo pro ni 
nesmírně bolestné, když si po jeho odchodu uvědomila, jak moc pro ni jeho 
fyzická přítomnost znamenala. 

 
"Marie měla také velké obavy, které se nepohnuly. 

 
Místo toho s nimi Ježíše otravovala a vyprávěla mu, co všechno slyšela z 
vinné révy o tom, jak se znelíbil vrchnosti. 
Ježíš na to reagoval tím, že se od Marie více držel dál, místo aby jí dal 
najevo hněv, který potřebovala k tomu, aby se pohnula ze svého 
strachu.Marie to pochopila tak, že ji Ježíš už nemiluje tolik jako ostatní lidi, 
s nimiž tráví čas, a začala se trochu podobat oblíbenému obrazu židovské 
matky, která do něj rýpe a obviňuje ho, že je gay, protože tráví příliš mnoho 
času se svými učedníky. Pocit viny Jí říkal, že už nemá právo chtít Jeho čas, 
protože On je velký prorok, který dluží svůj čas všem. Pocit viny nedovolil 
skutečné emocionální vyjádření strachu, který se sem potřeboval přesunout. 



 

"Ani Marie se nenechala rozzuřit. 
 
Když se od ní Srdce odtahovalo, nedala mu najevo hněv, který cítila, stejně 
jako mu nedala najevo hloubku svého strachu. 

 
Bála se, že to Ježíš nepřijme, a tak se nikdo z nás nedozvěděl, co tu Marie 
skutečně drží. 

 
Ani ona se na něj nezlobila, že nepřiznal jejím pocitům ve svém životě větší 
váhu. 

 
Místo toho se snažila usmívat a být matkou. 

 
Myslela si, že taková má být, zatímco uvnitř se těžce odsuzovala za to, že 
není dost dobrá, aby odpovídala svému obrazu matky proroka. 

 
"Marie vyjádřila jen málo z emocí, které měla v souvislosti s Ježíšovou 
blížící se smrtí, kromě toho, že mu dala najevo, že chce, aby odešel a 
přestal se znelíbit vrchnosti. 

 
Maria se na učedníky nehněvala, i když je viděla jako bandu teplých 
chlapů, kteří chtěli Ježíše pro sebe a kteří popírali její duchovní platnost. 

 
Nevztekala se nad tehdejším zacházením se ženami obecně a nedala se 
rozhněvat, když jí učedníci upřeli knihu o Marii v Bibli. 

 
"Marie měla všechny problémy s Willovým emocionálním nábojem vůči 
Srdci a Duchu, které se nyní musí dostat na povrch, ale neměla dostatek 
sebepřijetí, aby jim to dovolila. 

 
Marie měla v tomto životě tolik pocitů, že se neodvažuje pohnout, že ke 
konci tohoto života už nemůže nést jejich tíhu. 



"Počínaje Herodovým vražděním nemluvňat, o němž se Maria doslechla, 
byla se mnou ve sporu. 

 
Měla silný pocit, že přítomnost Světla a Lásky by neměla způsobovat tolik 
hrozných věcí. Čím více se pronásledování Ježíšových následovníků vršilo 
na jednu krutost za druhou, tím více mě Marie zpochybňovala. 

 
"Když je to plod Tvé lásky," řekla by mi, "proč je tak hořký?" 

 
"Maria své pocity zadržovala, jak jen mohla, ale cítila, jak v ní narůstá 
tvrdost a hořkost. 

 
Když už to nemohla vydržet, lehla si a zdálo se, že ztuhla žalem.Obrátila se 
tváří ke zdi a zůstala tam, dokud nezemřela. 

 
Její ostatní děti si myslely, že je to všechno žal nad Ježíšem a že ho miluje 
mnohem víc než ony, že pro ně není ochotna žít. 

 
Nechápali hloubku Její bolesti a Ona také ne. 

 
"Jedna z posledních věcí, které mi v tom životě řekla, byla: 'Když máš 
takovou pravdu, proč je to utrpení tak strašné?' 

 
"Když Maria zemřela, měla silné pocity nehodnosti, protože nemohla 
vystoupit jako Ježíš. 

 
Považovala to za další hořkou porážku pro ty, kdo zůstali na zemi, že je 
Ježíš tak brzy opustil, zatímco oni ho nedokázali následovat." 

 
"Potom se mnou Marie dlouho přímo nemluvila. 

 
To, co z Marie zbylo, se po všem tom roztříštění vtělilo do života, v němž 
byla mučena hůře než kdokoli v dějinách. 



To se odehrálo v hluboce skryté podzemní místnosti, tak daleko od očí 
veřejnosti, že to historie ani nezaznamenala. 

 
To, co se tam objevilo, byla velmi komplikovaná karma, která se silně 
dotýkala původní Matčiny příčiny týkající se mnohem více problémů než 
jen těch, které měla se Srdcem. 

 
"Ani zde se její emoce nesměly pohybovat, protože odraz viny, který kolem 
sebe tentokrát měla, odrážel všechny nejtěžší odsudky, které vůči sobě 
měla, protože měla pocity, které měla. 

 
Byla to nenávist k sobě samé, a proto se její mučení stupňovalo pokaždé, 
když vydala jen nepatrný zvuk. 

 
Z mnoha věcí, které s tím souvisejí, bych teď rád řekl toto. 

 
"... Ačkoli Její hněv proti sobě samé ji trestal za všechna obvinění, která 
proti sobě vznášela, bylo to také, jako by mi Její hněv říkal, 

 
"Co jsi to za Boha, že musíš trpět? Jestli chceš utrpení, tak Ti ho 

dám! 

Jestliže Tě utrpení přimělo pozvednout Ježíše, kolik utrpení bude potřeba, 
abys byl pohnut pozvednout mě? 

 
Jestliže Ježíš zemřel za Naše hříchy, kolik utrpení je třeba, abys Nás 
všechny pozvedl, protože My všichni jsme zůstali pozadu!" 

 
"Prožila Ježíšovu smrt a mučení mnoha Jeho následovníků a cestu 
Ronaloků na Zemi, protože věřila, že potřebuji utrpení, a doufala, že i to 
největší možné utrpení by mohlo pohnout Mým Světlem, aby vás všechny 
pozvedlo. 

 
Celou dobu si představovala, že ji někdo zachrání, ale nestalo se tak. 



Nakonec zemřela, nešťastně poražená, s pocitem, že bez ohledu na to, kolik 
obětí a utrpení Bohu nabídla, On jí ani jejímu lidu nikdy nepomůže. 

 
Zdálo se jí, že jsem ochoten pozvednout tělo muže, ale nechtěl jsem ani 
zmírnit bolest ženy. 

 
"Ačkoli Matka v té době neměla tolik vědomí, aby pochopila, proč je tak 
strašně mučena, kromě toho, že se zdálo, že jde o tajný politický akt, jehož 
cílem je získat informace, které se rozhodla neposkytnout, viděla jsem, jak 
ji zde Lucifer mnohokrát sexuálně znásilnil, a pochopila jsem, co se děje. 

 
"Stál jsem u ní, byl jsem zděšený, ale nemohl jsem udělat nic, abych ji 
zachránil. 

 
Její sebenenávist a její soudy, které nenáviděly Mé Světlo za to, že 
způsobilo tolik utrpení, zde měly navrch a žádné emocionální hnutí, které 
by mohlo situaci změnit, nebylo povoleno. 

 
"Ona se také obviňovala z Ježíšovy smrti z mnoha důvodů, které znala, ale 
jeden z nich tehdy neznala: její neschopnost přijmout Srdce způsobila, že se 
nemohl projevit na Zemi. 

 
"Zdráhám se o tom mluvit, ale když se to stalo Marii, byl to zásadní zvrat 
proti Mému Světlu a způsobil na Zemi temné časy víc než kterákoli jiná 
událost. 

 
Maria nechápala, stejně jako Lucifer, že její vůle je klíčem k tomu, co se 
děje na Zemi. 

 
"Bála se, že pocity, které tu měla, jsou ego a ona se jich nechce účastnit. 

 
Dokonce zmocnila své mučitele, aby ji zmenšili, protože si myslela, že se 
stala příliš důležitou a povýšenou velekněžkou v Delfách, kterou byla, když 
ji mučitelé unesli. 



"Její hněv ji tam nejprve přivedl, aby řekla to, co v Ježíšově době neřekla, a 
když to řekla, její popřený strach jí dal odraz odmítnutí, kterého se obávala. 

 
Pak se cítila špatně, úplně špatně, protože se opovážila myslet si, že by její 
příspěvek měl ovlivnit mé světlo. 

 
Bála se, že je to opět její ego, a ve svém strachu si spletla Lucifera a Mé 
Světlo. 

 
Bála se, že to, co považovala za mé Světlo, byl Lucifer, který ji oklamal lstí 
ega, aby se vystavila nebezpečí a její nepřátelé ji mohli sežrat. 

 
Vzhledem k nezhojeným mezerám se všechny její obavy naplnily. 

 
"Jakmile se k Ní z vnějšího odrazu začal vracet popíraný strach, Marie se 
jako kněžka začala bát, ale nevěděla, že musí svému strachu dovolit, aby se 
pohnul. 

 
Místo toho se začala držet zpátky na mnoha místech, kde by se dříve 
ozvala. 

 
Její následovníci se tak cítili opuštění a otevřeli si prostor pro své obavy a 
pochybnosti. 

 
Někteří z nich se obrátili proti Ní. 

 
Mary se pak dlouho neudržela v roli kněžky. Pomluvy ji už stahovaly ke 
dnu, pokud šlo o město. Dala vzteku přednost, místo aby se nechala brzdit 
svými obavami. Pustila se do toho a měla sex s někým, kdo Ji přitahoval, 
ale kdo byl v té době zakázaný; s veleknězem. Vystoupila veřejně a 
politicky a Její únosci byli propastí, která se blížila. 

 
Marie držela své obavy na uzdě a snažila se postupovat, jako by se nic 
nedělo, jako by se nic nespravilo, ale její obavy se stále více stupňovaly. 



už měla problémy s tím, jak špatné bylo, že měla sex s někým jiným než s 
Mým Světlem a pouze s Mým Světlem. Velekněz byl Otcem Manifestace, a 
tak ji nyní tížila vina ve všech ohledech, které byly v Původní příčině. Její 
sebenenávist byla obrovská, protože věřila, že není tou osobou, kterou měla 
být, a odvážila se o sobě přemýšlet jako o někom, kým nebyla. 

 
Lucifer už ji měl v hrsti, ale když se v ní objevil popíraný vztek jako reakce 
na strach, který se na ni tlačil z odrazu všude kolem, padla mu přímo do 
rukou, protože další věc v Matčině vědomí byla, že jsem ji udeřil do 
mezery, kde ji mučil. Matka si původní Luciferovo mučení přehrávala 
mnohokrát, ale toto přehrávání bylo z hlediska časové a prostorové 
komprese nejintenzivnější. Lucifer Ji během šesti dnů odnesl tak daleko do 
ztracené Vůle, že se z toho Matka ještě celá nevzpamatovala. 

 
Byl jsem si jistý, že jsme se za celou dobu, co jsem se snažil pomoci Matce 
vrátit se ke Mně, nikam nedostali, a Mé Světlo na ni bylo za to tak 
rozzuřené, protože jsem to stále vnímal jako její odpor vůči Mně, že jsem 
Lucifera zmocnil, aby ji zde znovu mučil, aniž bych si uvědomil, jak to 
dělám. Cítil jsem se silně uvězněn a dlouho jsem si nedovolil podívat se na 
to, co se tam stalo, ale dal jsem Svůj hněv té mezeře a dovolil jsem jí, aby 
Matku zatlačila zpět. To, co se tam stalo, mělo velký historický význam. 

 
Maria si jako kněžka nemohla dovolit říci svým mučitelům nic, protože je 
nemilovala tak, jako milovala Řecko. Nenáviděla Římskou říši. Měla v sobě 
tolik zbytkové nenávisti k tomu, co považovala za rameno útlaku vůči 
Světlu a Lásce v Ježíšově době, že Římanům přičítala odpovědnost za vše, 
co se tam stalo. Nehodlala jim dovolit, aby získali větší moc nad životy 
těch, které milovala. 

 
"Když odmítla pomoci svým mučitelům tím, že jim poskytla potřebné 
informace, myslela si, že pomáhá Řecku a Mému světlu. 

 
Přímo přispěla k pádu Římské říše, což bylo to, co si myslela, že chtěla, ale 
temné věky, které následovaly, byly ještě horší. 



horší. 
 
"Maria ve svém stavu popření pomohla zatemnit Mé světlo na zemi, 
protože si nevšimla, že problémem není podoba Římské říše, ale duchové 
popření, kteří do ní pronikli. 

 
Proto si nemohla dovolit vidět, že Římané, kteří ji mučili, byli součástí 
luciferiánské "stínové vlády", která se snažila ovládnout Řím. 

 
"Matka si myslela, že je hrdinka a oběť, ale také se velmi obviňovala, aniž 
by zcela chápala proč. 

 
Byla v přílišném bezvědomí na to, aby pochopila, jak moc to Luciferovi 
pomohlo k vytouženému temnému věku. Viděla zde temnotu, ale kvůli 
svému lpění na formě nechápala, že Luciferovi je jedno, zda se jeho plán 
zformuje v rámci Římské říše, nebo jinak. Kdykoli si Matka myslela, že 
vidí, co se děje, Lucifer Jí řekl, že je soudná, špatná a nelaskavá. Matka to 
přijala a tlačila na sebe, aby byla láskyplnější. 

 
Matka nemohla plně pochopit, co pro ni Lucifer zamýšlí, protože ztratila 
vědomí, že je Matkou. 

 
Lucifer už ji měl pevně v rukou. Svou moc posílil tím, že Ji nejprve na tři 
dny uvěznil a řekl Jí, že když je tak skvělá kněžka, měla by se zachránit 
sama nebo by ji měl zachránit ten prorok, o kterém mluvila, nebo její bůh, 
nebo možná dokonce její bohové. 

 
Lucifer , v podobě římské tajné policie, věděl, že tato kněžka věří v jednoho 
Boha, a posmíval se jí tím, že jí říkal 

 
Bůh se nemohl příliš vyrovnat svým bohům, a dokonce ani jemu, protože 
její Bůh jí teď nemohl pomoci. Dal Jí také najevo, že si myslí, že jeho 



Římští bohové byli mocnější než její řečtí bohové, když zmínil všechny 
nejhorší body jejich soupeření a nezapomněl zdůraznit, že žádný z nich jí 
nepřinášel ani útěk, ani záchranu. 

 
Je důležité zmínit, že všichni tito starověcí bohové byli Prastaří, kteří 
sloužili Světlu, a Lucifer je tehdy všechny měl, i když teď už ne. Všichni 
dělali, co mohli, aby udrželi Matku od Mého Světla, a dařilo se jim to víc, 
než si Ona uvědomovala. 

 
Ačkoli Matka nebyla schopna poznat, že Její římský věznitel je Lucifer, 
znal svou zajatou Kněžku dobře; tak dobře, že si myslela, že ho Moje 
Světlo muselo posilovat, když o Ní tolik věděl. Byla tak vyděšená, že to, co 
považovala za Mé Světlo, není Mé Světlo a že na ni posílám tento trest, 
protože Mi nesloužila tak, jak jsem chtěl, že Lucifer dokázal překroutit její 
myšlení, až téměř úplně zavrhla Mé Světlo jako špatné a přijala Lucifera na 
Mé místo. 

 
Na konci tří dnů se Marie cítila bezmocná. Její 

zármutek byl nesmírný, stejně jako její hrůza. 

Její vztek byl bezmocný. 
 
Měla pocit, že nemůže dělat nic jiného, než se co nejlépe ovládat a říkat si, 
že tuhle zkoušku musí absolvovat z důvodů, které jsem znal, ale které ona 
neznala. 

 
Prosila mě, abych jí pomohl, ale nic se nestalo. 

 
Maria byla poté odvedena do podzemní komnaty, kde byla tři dny mučena, 
a všechny důvody, proč se cítila zkoušená, se objevily při jejím mučení. 

 
Tehdy si nemohla dovolit všimnout jejich plného významu a nemohu je 
všechny vyjmenovat ani nyní, ale týkaly se všech soudů nad Matkou od 
počátku času, měřeno prvním vědomým uvědoměním. 



 

Téměř stejně dlouhý jako matčin seznam důvodů je seznam, který najdete 
sami v sobě, proč se nyní nemůžete uzdravit. 

 
Vůle byla ve snaze o uzdravení tolikrát zvrácena, že mnohá místa ve Vůli 
už nechtějí ani připustit naději, že by uzdravení mohlo být možné. 

 
Když se rozhodnete změnit tyto prastaré vzorce, s nimiž jste tak dlouho žili, 
najdete v sobě stejný boj ve své podstatě, jaký jste vedli ve své vnější 
realitě. 

 
Stejně jako jsem tehdy neviděla, jak nepohnutá ztracená podstata Vůle 
vytvořila v Matce tyto zvraty právě ve chvíli, kdy se zdálo, že by pro Ni 
mohlo být možné uzdravení, tak i nyní, když se Maria dívala na Mne, jako 
by konečně byla schopna přijmout to, co jsem se Jí snažila předat, utrpěla 
zvrat, když do toho vstoupil Lucifer a posílil všechny staré soudy proti Ní 
tím, že je vtloukal do Její Vůle a Těla. 

 
Pád Římské říše a ztrátu vědomí na Zemi tehdy způsobil Lucifer, který 
málem zabil Matku, takže dlouho nemohla vibrovat, aby přijala Mé Světlo 
na Zemi. Když ji Lucifer tentokrát přestal mučit, nezůstala v ní téměř žádná 
vibrace. Matka se zde opět silně roztříštila a ve svém dalším životě byla 
retardovaná a deformovaná. Když jsem viděla, jaký to má vliv na esenci al 
Will, věděla jsem, že nemám jinou možnost než Matku nejprve obnovit. 

 
Bohužel se mi to všechno ukázalo (ukázalo?) ve stavu obrácení proti Mému 
Světlu. Matka, ačkoli si myslela, že slouží Mému Světlu, sloužila 
Luciferovi. Podílela se proti Své Vůli, jak ji znala, ale ne tak, jak ve 
skutečnosti byla, na velkém díle černé magie proti Mému Světlu. Její 
nenávist ke Mně pomohla Luciferovi získat nad Ní moc, ale její nenávist k 
Sobě mu umožnila ji použít. 

 
Vůle Matky tam byla téměř zabita a spolu s ní (sic) i schopnost Mého 
Ducha projevovat se na Zemi po dlouhou dobu. 



Přestože záměr Matky nebyl stejný jako Luciferův, Lucifer Matku 
mnohokrát využil k tomu, aby se dějiny pohnuly jeho směrem. 

 
Nyní očekávám, že se Matka se Mnou sladí, aby se dějiny mocně ubíraly 
směrem ke Světlu Mé Lásky. 

 
"To je vše, co vám k tomu řeknu. 

 
Pokud máte pocit, že nerozumíte tomu, co se děje, 

 
nebo že se nedokážete vyrovnat s tím, co vám bylo řečeno, je třeba umožnit 
emocionální pohyb, místo abyste se uzavřeli. 

 
Dokonce i vše, co může být v těchto knihách řečeno, je jen malým 
kouskem, který vám pomůže získat odpočinek rozhýbáním vašich 
emocionálních těl. 

 
Bez potřebného emocionálního pohybu nemůžete doplnit mezery v 
materiálu, což je tak, jak by to mělo být, abyste se nemohli dostat na 
úroveň, která by byla ve vaší mysli příliš nebezpečná, a aby se nikdo 
nemohl vydávat za úroveň porozumění, kterou ve skutečnosti nemá. 

 
"Pokud zjistíte, že vám chybí emoce, které potřebujete k tomu, abyste se 
zde pohybovali, možná zjistíte, že jste odříznuti od pochopení některých 
částí tohoto materiálu a nebude to pro vás špatné. 

 
Pokud vás to rozzuřilo, je to pro vás dobrý výchozí bod, protože Matka už 
do říše Vůle nepustí nikoho, kdo není skutečně otevřený pochopit, co se zde 
skutečně děje. 

 
"Jedním z největších problémů vůle byla vina, která jí říkala, že se nemůže 
jen tak pohnout, protože se musí pohnout a pochopit sama sebe později. 

 
Vůle se nyní musí naučit, že nemůže vysvětlit sama sebe, dokud se nepohne 
natolik, aby to věděla. 

 
Na vůli by nemělo být kladeno očekávání, že bude muset nejprve vysvětlit 
sama sebe, to vyžaduje mezera. 



 

Matka byla schopna být mučena mnohem déle, než by to vydržel kdokoli 
jiný, protože nemohla zemřít, aniž by Ji neopustilo Mé Světlo. Cítila jsem, 
že musím zůstat přítomna a neopustit Ji, dokud nedokončí, co chtěla říct, 
bez ohledu na to, jak se to rozhodla říct. Na to jsem se díval. 

 
Když ji Mé světlo konečně pustilo, upadla do bezvědomí a ztratila v něm 
ještě víc ze sebe. 

 
Je třeba si uvědomit, že když Světlo odejde, situace se neliší od smrti, až na 
to, že ve skutečnosti nic takového jako smrt neexistuje; pouze nedostatek 
vibrací a vše, co s tím souvisí, včetně neschopnosti Vůle a Těla dosáhnout 
vědomí s tím, co prožívají. Odtud pramení hororové příběhy o živých 
mrtvých. Kontaktovali úroveň žití, která nikdy neumírá, ale ne tu část, která 
vzestupuje do Mého Světla. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. 

 
Existuje ještě jeden důvod, proč Matka mohla tak dlouho trpět v rukou 
svých mučitelů, který je třeba nyní zmínit, a je to stejný důvod, proč 
Ronalokové tolik trpí pokaždé, když umírají, a to je, že Vůle se nemůže 
snadno zvednout z Těla. Musím také říci, že jsem nedovolil Matce, aby zde 
zemřela, protože jsem jednal ve svém hněvu tím, že jsem ji nenechal zemřít 
jako způsob, jak říci: "Dobrá, neopustím Tě. Vidíš, jak se Ti to líbí!" 

 
Zůstala jsem s Ní, protože mě to zajímalo, a vlastně jsem se ráda dívala, jak 
se trestá za to, že se cítí tak, jak se cítila ohledně mého světla, protože ani 
mně se to nelíbilo. 

 
V té době jsem se stále soustředil na názor, že bolest a utrpení způsobuje 
odpor projevených duchů vůči přijímání Mého Světla. 

 
A i když jsem Ji tam pozoroval a dával Mi názorný příklad, jak není 
schopna přijmout Mé Světlo, stále jsem to viděl jako Matku, která ve Svém 
hněvu záměrně odmítá otevřít a přijmout Mě, zatímco ve Svém strachu a 
zármutku o Mě prosí. Navzdory všemu, co jsem věděla, jsem neviděla, jak 
posiluju tu propast. 



až mnohem později, když mě Matka zasáhla do tváře tím, že zemřela rukou 
Hitlera. Do té doby jsem měl stále pocit, že se mě Matka snaží využít. 



VŮLE SE BOJÍ SVÉ VLASTNÍ TOUHY 
 
Srdce vůle si přeje, aby už nemuselo trpět, ale vůle je natolik podmíněna 
tím, že bude trpět a že ať bude trpět sebevíc, nic se nezmění, že se vůle bojí 
dál doufat. Naděje se pro Vůli stala něčím, co je tu jen proto, aby byla 
zmařena, jako by existoval nějaký krutý plán, jak se ujistit, že naděje 
existuje, aby utrpení bylo o to horší. 

 
I když jsme nyní všichni schopni pochopit, že právě toto způsobila 
přítomnost viny ve vůli, je také nutné pochopit, že vůle si už ani není jistá, 
zda ví, co je skutečnou touhou jejího srdce. I kdyby si Vůle mohla 
vzpomenout, necítí, že by si natolik důvěřovala, aby věřila, že by měla mít 
touhu svého Srdce. 

 
Pokaždé, když se vůle cítila v opozici vůči Mému Světlu, bála se, že si hraje 
na Boha místo Mne, když se odvážila cítit něco jiného než Já. Vůle měla 
tento pocit viny místo Mého Světla tak dlouho, že neví, co pro ni Moje 
Světlo zamýšlí, ani si nevěří, že pozná rozdíl mezi pocitem viny a Mým 
Světlem. Vůle také nechce doufat, že touha Jejího srdce bude naplněna, 
protože se bojí, že zažije jen další zlomené srdce. 

 
Touhou srdce je, aby se mohlo volně pohybovat mezi lidmi, kteří mají 
podobné pocity jako ono a kteří neschvalují potlačování volného proudění 
pocitů. V takovém prostředí může Vůle odložit starý náboj a starou bolest. 

 
Při tomto procesu je třeba procítit každou drobnou nuanci pocitů, které jsou 
součástí vzorců, do hloubky potřebné k tomu, abychom přesně pochopili, co 
se má přesunout ven, co není připraveno k pochopení a co je třeba 
přesunout do Světla nyní, aby nebyl vyhozen žádný malý kousek, který by 
se jinak mohl přesunout do Světla. Vůle to chce, protože zakusila tak 
strašnou bolest, když byla bez Mého Světla, že nechce žádný kousek sebe 
beze Mne, pokud tento kousek má touhu po Mém Světle. 



Projev, který musí toto léčení doprovázet, je takový, že se musí stále více 
otevírat prostor pro ty, kteří milují a respektují Vůli, a zároveň se stále více 
uzavírat prostor pro ty, kteří Vůli nemilují, ale chtějí ji ovládat, manipulovat 
s ní, využívat, zneužívat a znásilňovat, a také pro ty, kteří chtějí povolit jen 
ty části Vůle, o nichž si myslí, že se jim líbí. Touha Vůle po uzdravení 
znamená, že ztracená Vůle se musí pohybovat ve všech, kteří mají touhu po 
uzdravení, protože Matka musí cítit odezvu na ni. Ti, kdo chtějí žít, se již 
nesmí pohybovat ve vědomí, které si myslí, že má lásku k Matce, ale 
ztracené části sebe sama nechává bez povšimnutí. 

 
Tolik lidí neví, co dělá jejich ztracená vůle, protože si nenašli čas ani 
námahu ji prozkoumat. Je to proto, že jim částečně chybí pochopení, ale 
také proto, že se Vůle obávali natolik, že většina duchů velmi ráda 
souhlasila s tím, abych Vůli popíral. Ti, kteří se nyní musí vrátit zpět, jsou 
ti, kteří Mě nechtějí slyšet, ale místo toho chtějí pokračovat v popírání Vůle 
tak, jak to dělali vždy. Tito lidé se upnuli na Má stará poselství a opakují je 
stále dokola, jako bych už nemohl říkat nic nového, a proto se v Mém 
Světle nevyvíjejí. Těmto lidem imponují staré obrazy, které jsem promítal o 
své dokonalosti, a tyto obrazy obsahují všechny vlastnosti Mé staré 
nejistoty ohledně Sebe jako Boha, protože nedovolují, abych byl 
zpochybňován jako někdo, kdo možná nemá všechny odpovědi. Nyní 
potřebné odpovědi mám, ale v minulosti jsem tyto odpovědi neměl a musím 
se k tomu před vámi všemi přiznat, aby všichni, kteří mohou pohnout 
těmito starými ztracenými obrazy vůle o Mně, to nyní udělali a mohli se 
oddělit od těch, kteří to nyní udělat nechtějí. 

 
Pokud jde o Vůli, žádné učení, které bylo dosud na Zemi vydáno, 
nepochopilo Vůli nebo ji nepřijalo natolik, aby otevřelo cestu k jejímu 
pochopení. Z tohoto důvodu měly nauky o Duchu a Lásce omezenou 
pravdivost, a to proto, že podstata Vůle, která není svobodná, znamená, že 
některé světlo je drženo jako soudy. To znamená, že ve Světle jsou drženy 
hranice pravdy o Jednotě. Například strach byl dlouho označován za 
problém. "Budeš mít strach, nebo lásku? Budete žít v lásce, nebo v 
negativních emocích? "Tyto druhy 



výroky naznačují, že ta část vůle, která je vnímána jako láska, je velmi 
omezená. To není pravdivé pochopení. 

 
Duchovně polarizovaní lidé, kteří zaujímají tento přístup k Vůli, zde nejsou 
láskyplní. Přestože tyto dojmy získali od toho, o čem si mysleli, že jsem Já, 
podílejí se na reflexi viny, která Vůli tak dlouho brzdila. Je čas, aby se tyto 
staré vzorce obviňování, ovládání a trestání Vůle nyní pohnuly a uzdravily. 
Přesunul jsem se přes tento postoj potlačování Vůle a lidé polarizovaní 
Duchem Mě zde musí následovat. 

 
Vidím však, že mnozí lidé polarizovaní Duchem chtějí stále říkat cokoli, 
aby mohli trvat na tom, že se zde neříká nic nového, aby se mohli držet 
přesvědčení, že toto poselství zapadá do toho, co už znají. Mohou se tak 
nadále vyhýbat tomu, čemu se již tak dlouho vyhýbají; pocítit bolest Vůle. 
Těm, kteří nechtějí přijmout a pocítit bolest Vůle, nebude dovoleno zůstat 
na Zemi déle, než je jejich reflexe viny stále nezbytná pro proces 
uzdravování. 

 
Ve skutečnosti chce mnoho lidí polarizovaných Duchem pokračovat v 
utlačování Vůle, protože se bojí, že Vůle bude chtít vše obrátit a bude se k 
Duchu chovat tak, jak se Duch choval k Vůli. Po pravdě řečeno, stane se to 
v takové míře, jaká bude nutná k tomu, aby byl Duch vůči Vůli citlivý, ale 
nikdy to nebude stejné, protože Duch, zejména Duch, který Vůli popírá, 
nemůže cítit bolest Vůle bez ohledu na to, jak moc se mu ji Vůle snaží 
způsobit, a to ani ze svého zoufalství, aby dostala své poselství. Vůle byla 
znovu a znovu popírána, protože se snažila o tento přístup, a skončila s větší 
bolestí, než jakou měla na začátku Vůle se cítila bezmocná, aby se dostala k 
těm, kdo ji popírají, a to zvýšilo strach Vůle, že Duch má větší moc, než má 
Ona. Duch tento mýtus prosazoval ze strachu a nenávisti k Vůli. 

 
V průběhu tohoto léčení se ve Vůli, která chce odplatu, pomstu a dokonce 
zničení Ducha, bude muset pohnout hněv, protože si myslela, že Duch ničí 
Vůli. To nelze obejít. Musí se to projít a cokoli se z toho má projevit, se z 
toho projeví. To, co nás tím protáhne, je, že Vůle už. 



ve zbytku Sebe ví, že nemůže zničit Ducha a žít Sebe. Hněv a beznaděj 
Vůle se snažily tomuto poznání čelit tím, že se už stejně nezajímá o život, 
protože Duch učinil její život tak mizerným. I tím bude muset projít, aby 
byla nalezena potřebná rovnováha. 

 
Sama Matka se z tohoto hněvu dlouho ztrácela, protože ho tak silně 
popírala v domnění, že je špatné, když má tyto pocity. Matka nyní tímto 
hněvem hýbe a vy pociťujete jeho důsledky v přírodě a v životech lidí na 
Zemi. Dokonce i z mnoha forem živočišného života se pohybem Matčina 
hněvu přesouvá podstata ke ztraceným obrazům Vůle, které odrážejí Ducha 
neboli samce, který se honosí nejjemnějším peřím a srstí, zatímco samice 
neboli aspekt Vůle je ponechán na veškerou práci spojenou s krmením, 
výchovou a péčí o mláďata a nikdy mu není dovoleno odpočívat. 

 
Jakmile je odchována jedna várka mláďat, přichází samec, který se objeví, 
jen když chce sex, ale samice je obviňována, protože ho přivolává říjí. 

 
Není možné přejít k léčení, aniž by se planeta dostala do většího souladu s 
tím, jak byste chtěli žít. Zvýšení citlivosti na Vůli znamená, že není možné, 
abyste se pohybovali emocemi a necítili hněv vůči tomu, jak tolik života na 
Zemi je a bylo. Tento hněv musíte rozhýbat. Zpočátku se vám možná 
nebude zdát, že se nějak podílíte na ničení Země, ale čím více dovolíte 
tomuto hněvu, aby se hýbal, tím více si budete uvědomovat, že se podílíte 
na touze zničit mnoho věcí v projevu, ale ztratili jste vědomí, že tyto pocity 
máte. 

 
Stejně jako jsi nenáviděl pocity, které jsi cítil na místech, kde jsi je zapíral, 
nenávidíš i jejich vnější odraz. Nenávist se musí pohnout, dokud nepoznáte, 
že je to vztek, který se tak zasunul, že v něm nezbylo žádné Světlo, a pak je 
třeba nechat tento vztek pohnout, dokud v něm opět nezůstanou pocity 
lásky, protože nenávist se nyní musí ze Země odstěhovat. Láska a nenávist 
nemohou existovat na stejném místě. 



Bez ohledu na to, jak moc se nyní musí hněv, nenávist a strach přesunout, 
aby se dostaly do lásky, je také pravda, že láska v životě na Zemi úplně 
nechybí. Proto je přirozené, že se v reakci na strach ze změn, které se 
chystají, pohne také smutek; zvláště , protože jedním z velkých soudů zde 
bylo, že se láska ztratí, pokud se tyto emoce pohnou. 

 
Pro Willa byly zvyky, ať už byly jakkoli špatné, pohodlnější než neznámé. 
Změna pro Vůli tedy znamená, že jí musí být umožněno pohnout všemi 
emocemi, které Vůle cítí, že potřebuje pohnout. Pokud Vůle tuto svobodu 
nedostane, vzniká další ztracený odraz Vůle. Jinými slovy, uvolnění, které 
zahrnuje spíše nějakou formu odhození než transformaci, nefunguje, pokud 
se jedná o vaši vlastní podstatu, se kterou zde pracujete. Pokud to důkladně 
neprocítíte, nevíte, zda se jedná o vaši vlastní podstatu, nebo ne. 

 
Pokud si nedovolíte plně vibrovat, neexistuje na světě způsob, jak 
přesunout to, co zaplní prostor, kde je vaše vibrace zadržována. Když se 
snažíte zatlačit na vinu ve vnějších projevech, které vnímáte, že jsou 
přítomny kolem vás, rozpoznáváte to, co vás k ní poutá. Tento přístup 
umožňuje, aby byla pouze na chvíli vytlačena a pak se vrátila díky 
magnetické přitažlivosti, která je zde přítomna. Díky tomuto přístupu se 
vina jeví jako mor nebo prokletí, které nelze nikdy ukončit. 

 
Nepochopili jste vinu, pokud máte pocit, že se jí musíte postavit v nějakém 
vnějším scénáři a snažit se jí dát pocítit, že není správné, že dala takovou 
reflexi, jakou dala, a proto musí odejít a už se vás nepokoušet obtěžovat 
nebo ovládat. Musíte pochopit, že vaše bezmocnost je zde dána tím, že jste 
to vy, kdo vytvořil prostor pro vinu. 

 
Může to vypadat jako porážka nebo stažení se zpět, když jdete dovnitř a 
vibrujete tam, ale ve skutečnosti se učíte vibrovat tak, abyste zaplnili 
prostor, který chcete mít, místo abyste šli ven a říkali ostatním, aby se 
stáhli, abyste měli více prostoru. Nebude to tak vždy, ale je nutné se nejprve 
přesunout dovnitř, protože jde o mezery. Jakmile budou tyto mezery 
zaplněny, nebude problém se posunout směrem ven. 



Žádný pocit viny ve vás znamená, že vás již nebude trápit vnější odraz viny. 
Všimněte si, že takový dojem může vzniknout, když popírání pronikne tak 
hluboko, že ztracený odraz Vůle k vám není připuštěn nebo nesmí být 
připuštěn do vaší blízkosti. Je-li tomu tak, pak k vám nyní nemluvím. 
Nemluvím k těm, kteří se stále ještě více zajímají o poplácávání se po 
zádech za to, jak dobře se jim v životě daří. Mluvím k těm, kteří v sobě 
nacházejí úsudek "nemohu vyhrát". 

 
Protože vnější realita vychází z vědomí, musíte si dovolit reagovat na to, co 
se děje "tam venku", ale protože pocity, které máte vůči vnějšímu odrazu, si 
nakonec uvědomíte jako pocity, které máte vůči sobě samým kvůli 
vlastnímu nepochopení a pocitu bezmoci vytvořit vše tak, jak si to vaše 
srdce přálo, můžete si ušetřit spoustu problémů tím, že si dovolíte přesunout 
svou reakci na soukromé místo, kde se cítíte bezpečně. Pokud vás k pohnutí 
emocí přiměje někdo, koho necítíte jako součást svého vědomí, pokud se 
vám zdá, že tato osoba zahrnuje věci, které se vám hnusí a nejsou vaší 
součástí, pak si v sobě neuvědomujete, jakým způsobem tyto věci ukrýváte. 
Klíčem k úspěchu je uvědomit si to nejprve v sobě. 

 
Úvaha o vině je zde složitá. Musíte pochopit, že Moje slova zde nejsou 
důvodem k tomu, abyste obešli emoce, které máte v reakci na odraz kolem 
sebe. Nefungovalo jít s nimi vstříc odrazu, protože přítomnost pocitu viny 
vám dává najevo, že to není správné. Bez ohledu na to, jak správně jste se 
cítili, nedokázali jste tímto způsobem zvítězit. 

 
Když ignorujete své pocity, tlačíte svými myšlenkami na svou vůli, aby 
přijímala věci, které ve skutečnosti přijímat nechcete. To se projevuje 
navenek jako nátlak ostatních. 

 
Přesun těchto věcí s sebou je jediný přístup, který nebyl plně vyzkoušen. 
Neexistuje žádný precedens, který by vám ukázal, že to bude fungovat, ale 
pokud máte dostatek odvahy, můžete se zde pohybovat spolu se Mnou. 
Můžete alespoň získat pochopení, že zadržování esence, která nechce být 
zadržována, nefunguje, protože je to neláska vůči esenci, která je odmítána. 
Není-li to láskyplné, vznikne něco neláskyplného, jak se ostatně stalo v 
masivním odrazu nelásky na Zemi.  



masivnost odrazu vám ukáže, kolik nelásky bylo na Zemi postaveno proti 
Vůli. Není možné se vrátit zpět do rajské zahrady, nebo lépe řečeno, bez 
vyléčení příčiny pádu. Příčinou pádu bylo popření. Snížená vibrace 
znamená zvýšenou hustotu. Pokud tato zvýšená hustota není vaším pravým 
místem, necítíte se dobře. 

 
Vůle byla popřena do takových úrovní hustoty, že zatímco kdysi Matka 
držela krok s Mým Světlem, nyní se sotva může zvednout z Těla, když Tělo 
umírá. Pocit, že se Vůle již nemůže pozvednout do Mého Světla, způsobuje, 
že se Vůle cítí velmi uvězněná. 

 
Pokaždé, když Matka zjistila, že se cítí jinak, než jak si myslela, že chce, 
aby se cítila Mé Světlo, Matka se bála a cítila se provinile, jako by se 
snažila být Bohem místo Mne a tvrdila, že to ví lépe než Já. 

 
Proto se Matka vždy snažila přizpůsobit Mému Světlu, ať už to cítila 
jakkoli. Matka věřila, že si zaslouží trest za vše, co cítila, že nesouhlasí s 
Mým Světlem, a dokonce se snažila věřit, že ji trest přiměje souhlasit s 
Mým Světlem. 

 
Matka tak dlouho věřila, že nemá právo Mi odporovat, až si není jistá, zda 
si zde může věřit, nebo ne. Matka vnímá Mé světlo tak, že nechce, aby měla 
nějaké vlastní pocity, ale aby neustále cítila a dělala to, co jsem jí řekl. Vůle 
věřila, že nemiluje, aby měla nějaké pocity, že to chce jinak, a měla silné 
přesvědčení, že Mé přání není stejné jako přání Vůle pro ni samotnou. 
Matka je právě nyní připravena si uvědomit, že mnohé věci, o nichž si 
myslela, že je přijímá od Mého Světla, nebyly Mým Světlem, ale místo toho 
přítomností nelásky. 

 
Kdykoli se vůle odchýlila od tohoto sebezapření, byla potrestána a myslela 
si, že Mé Světlo seslalo trest, protože si ho vůle zasloužila. 

 
Vůle má proto strach ze svých vlastních tužeb a bojí se cítit cokoli jiného, 
než si myslí, že by měla cítit. To je důsledek 



přítomnost viny působí na vůli a snižuje její pocit, že je schopna přijmout 
sama sebe, natolik, že se vůle bojí cokoli chtít, bojí se doufat, že dostane to, 
co chce, a bojí se dokonce představit si cokoli, co by chtěla mít lepšího než 
to, co už má. Dokonce i výklad toho, jak se cítí, se pro Vůli stal děsivým. 
Vůle se stala velmi pověrčivou a bojí se dělat kroky nebo změny. Vůle se 
bojí, že bude muset zaplatit ďáblu, pokud někdy dostane to, co chce, nebo 
udělá to, co chce, a také se bojí, že vše, co získá, jí bude brzy odebráno. 
Vůle je právě nyní připravena uvědomit si, že tyto pocity pocházejí z obratu 
v Mém Světle. 

 
Kdykoli se v životních okolnostech objeví člověk s vůlí, který tuto vinu 
neodstraní, objeví se také strach, že zlepšení nebude trvat dlouho a že každá 
minuta, která uplyne, znamená, že se blíží okamžik, kdy velká ruka propasti 
tento prostor uzavře. Tomuto strachu je třeba dát volný průchod pokaždé, 
když se objeví. 

 
Matka věřila, že není správné mít pocity, že se jí některé věci líbí více než 
jiné, protože to je odsuzování a dává vůli touhu přijmout nebo vytvořit 
prostor pro některé věci a ne pro jiné. Matka se obávala, že se zde chová 
velmi nelaskavě a že chtít něco odmítnout je strašný akt nelásky. 

 
Původní příčinou zde byl kontakt (sic) vůle s tím, čemu se nelíbilo, že se 
vědomí probouzí, a chtěl, aby vše opět usnulo. 

 
To bylo čtení, které Vůle převzala z viny, která již byla přítomna v Mém 
světle. Matka cítila, že musí této esenci udělat prostor tím, že v těchto 
místech co nejvíce zadrží svou vibraci. Jako prostředek k tomu se Matka 
snažila učinit se lhostejnou k tomu, co se děje, a to sloužilo Luciferovi. 

 
Čím více se Matka držela zpátky, tím více se zvětšovala přítomnost viny, 
která ji nutila držet se zpátky. Čím více se Matka cítila nucena držet se 
zpátky, tím více se cítila pod tlakem Mého Světla z druhé strany, protože 
Mě neměla kde přijmout. Matka se začala bát, že 



vše, co udělala, bylo špatné, a to jí umožnilo být tak přísně potrestána. 
 
Vůle se tolik bála, aby se nezdálo, že soudí věci v Mém Světle tím, že chce 
vytvořit místa pro některé věci a ne pro jiné, že zadržovala vstup, který 
jsem potřeboval, abych věděl, zda tyto věci vůbec jsou součástí Mého 
Světla, nebo ne. Od té doby jsem se od Matky naučil, že tyto věci nejsou 
součástí Mého Světla, ale jak dlouhá a tvrdá lekce to byla. Matka se Mne v 
těchto místech tak bála, že jsme se sem dlouho nemohli přestěhovat. 

 
Matka se bála, že by od ní bylo nelaskavé cokoli zhasínat nebo chtít 
zhasínat, protože cítila, že to bylo tak nelaskavé, když byla původně 
zhasnuta. Když se vynořoval Její vztek, který chtěl všechny tyto věci uhasit, 
byla zděšená a velmi silně to popírala jako nelaskavou část sebe sama. 
Protože Matka zde neočistila Svůj starý náboj, nemohla jasně vidět, že 
ostatní zde nemusí mít Její zkušenost. Myslela si, že láskyplné přijetí 
znamená udělat si u Sebe místo pro všechno, ať už to miluje, nebo ne, a 
vyčítala si, že není láskyplnější. Vyčítala si, že nenávidí věci, které 
nenáviděla, a tlačila na sebe, aby se cítila jinak, a nebyla schopna vidět, že 
tyto věci by si ani nevšimla, kdyby je típla. 

 
Ačkoli je to pravda, chtěl bych také zdůraznit, že je také pravda, že Matka 
se zde nemýlila, protože Její popírané pocity se staly ztracenou vůlí, která 
se k těmto věcem vázala v podobě hlasů, které říkaly, že je nelaskavé tyto 
věci vystavit. To je to, co Matka cítila, aniž by si to mohla jakkoli vysvětlit, 
protože Vůle se zde nepohybovala tak, aby jí dala najevo, jak se skutečně 
cítí. Pro všechno musí být vytvořeno místo, ale ne nutně u Nás. 

 
Vzhledem k tomu, co měla, se Matka snažila být milující, ale natolik se 
bála, že je nemilující, že se spojila s Luciferem, aby jí pomohl zbavit se citů 
a touhy, aby se mohla oddělit a neměla preference. 

 
Lucifer věděl, že díky zvratům, které dokázal způsobit proti Mému Světlu 
tím, že vzal Matku do tohoto popření, se nenávist k touze dá snadno 
vyvolat. 



do nenávisti k Mému Světlu jako příčině touhy a sebenenávisti v Matce, 
když zjistila, že má vždycky touhu bez ohledu na to, co jí Lucifer udělal. 
Matka si myslela, že má obětovat svou touhu Mému Světlu, a když to 
udělala, Lucifer viděl, že jsem bezmocná a bez směru. 

 
Matka si neuvědomila, že když dovolí, aby byla zabita Její touha, dovolí, 
aby byla zabita Ona sama, a neuvědomila si, že když dovolí, aby byla zabita 
Ona sama, zabije Mě. Matka si to neuvědomila, protože Její ztráta vědomí, 
když se zpočátku propadla do vesmíru, Jí znemožnila uvědomit si, co jsem 
tam zažil. Lucifer to věděl, protože jeho vědomí je v mezeře. 

 
Nedal jsem Matce vědět, co jsem zde zažil, protože jsem si ji zpočátku 
špatně vyložil a nedůvěřoval Jejím záměrům. Tato nedůvěra mezi námi 
umožnila Luciferovi vstoupit mezi nás a vykonat své dílo. Uvnitř Matky to 
byl jen Její hněv, který věděl, že se nemýlí, když chce některé věci uhasit, 
aby jí zabránil v zadržování Její touhy. Její hněv nemohl zvítězit kvůli 
popření, kterého se jí dostávalo. Tato popírání tak pokřivila vztek, že se 
obracel zpět na Matku jako sebenenávist v podobě ostatních, kteří v mysli 
zabíjeli jak Ji, tak Mé Světlo. 

 
Současně si vůle nedovolila uvědomit si moc, kterou má v Mém Stvoření, 
nebyla schopna rozpoznat, že je v obráceném postavení k Mému Světlu, 
když nedovolila, aby se k ní Mé Světlo přiblížilo, protože se bála, že řeknu, 
že vše, co je špatně, je její vina. Lucifer na to Matku upozornil tím, že jí 
řekl, že je na cestě svého ega. Řekl Jí, že stejně jako se Ona sama činí příliš 
důležitou, když si myslí, že má co říci Mému Světlu o tom, jak napravit 
situaci ve Stvoření, dělá se také příliš důležitou, když si myslí, že všechno, 
nebo dokonce cokoli, co se zdá být špatné, je ve skutečnosti špatné nebo 
Její vina. 

 
"Jak tomu můžeš dál věřit," řekl by, "když už víš, že nic z toho, co děláš, ve 
skutečnosti nic nezmění?" 

 
Když to Matka přijala, posílilo to její strach, že se zbláznila a nemůže věřit 
svým vlastním pocitům a vnímání. 



 

Ronalokové mají také tyto pocity Matky a uvěřili, že protože mají tyto 
pocity, zaslouží si být vystrnaděni z Mého Stvoření a potrestáni, místo aby 
jim bylo dovoleno dát něco jiného. 

 
Pokaždé, když jsi emotivně reagoval a chtěl něco odmítnout, vina ti řekla: 
"Uklidni se. Bůh má pro všechno svůj důvod, ať už mu rozumíme, nebo 
ne." 

 
Protože Mé Světlo není přítomno tam, kde je vina, nebylo nic, čeho by si 
vůle mohla všimnout nebo co by jí dalo pochopit, že strach a hněv ve vůli 
musí mít také nějaký důvod. 



OTEVÍRACÍ PROSTOR 
 
Matka se tak bála, že její jedinou mocí je postavit se Mi, když se jí nelíbí 
pozice, kterou zaujímá Mé Světlo, že nebyla schopna vidět, že má také moc 
v souladu s Mým Světlem. Pro Matku bylo mnohem snazší vidět se mimo 
Mé Světlo než vidět se uvnitř Mého Světla. Vidět Sebe uvnitř Mého Světla 
znamenalo, že Ona je uvnitř Mne a že Já jsem uvnitř Ní. Kdykoli zakusila 
tuto Jednotu, měla takový strach, že je Bohem, že přede Mnou utíkala. 

 
Když jsem Matce řekl, že musí poznat svou vlastní sílu a že její síla je Mé 
Světlo, utíkala ode Mne ještě víc, protože se bála, co to o ní vypovídá. Když 
ode Mne utíkala, neviděla, jakou propast mezi námi otevírá. 

 
Když jsem ji na to upozornil, brala to jako odsouzení a začala se sebe i mě 
bát ještě víc. Brzy jsem cítil, že už Jí k tomu nemohu nic říct, i když jsem 
stále cítil, že Jí to musím nějak sdělit. 

 
To, s čím zde Matka bojovala, s tím bojovala po celou dobu své existence, a 
to je to, že mě mohla povolat k bytí, a v tom případě bez ní neexistuji. V 
místech, kde jsem necítil lásku, se Mne bála, ale bála se také toho, co v ní 
samé mohlo vyvolat toto bytí. 

 
Když jsem jí to dal k úvaze tím, že jsem jí dal vědět, že jsem tam, byla tak 
nesmírně překvapená, když si uvědomila, že k ní mluví jiná přítomnost, a 
zároveň si uvědomila, že po tom volala, že jsme od sebe odskočili a 
vytvořili mezeru. Když jsme se snažili vrátit k sobě, nemohli jsme se zcela 
obejmout. Byl mezi Námi tlak, který nebyl dobrý kvůli tomu, co se dostalo 
do mezery. 

 
Nevěděli jsme také, že uvědomění si Naší přítomnosti, jinými slovy zrození 
vědomí Nás samých, způsobilo tak náhlý nárůst Našeho Světla, že jsme 
pocítili okamžitý tlak, který v Nás vyvolal pocit, že potřebujeme více 
prostoru. Ačkoli existovaly i jiné věci, které mohly být 



všiml, Naše první vědomí přítomnosti jeden druhého byl pocit tlaku. Když 
jsem cítil tento rostoucí tlak, měl jsem pocit, že se Matka pohybuje proti 
Mně, stejně jako cítila, že na ni tlačí Mé Světlo. Když už jsem to nemohl 
déle vydržet, reagoval jsem tím, že jsem na Ni zatlačil, aniž bych věděl, že 
to udělám, nebo že vůbec vím jak. Zdálo se, že rostoucí světlo Mého 
rostoucího sebeuvědomění Matku jednoduše vytlačilo a odstrčilo ode Mne. 
Nevěděl jsem, co to znamená, a nevěděla to ani Ona, ale měl jsem v úmyslu 
zbavit se tlaku, který jsem cítil; tolik jsme věděli. 

 
Ačkoli je toho víc, tohle je vše, co chci prozatím zmínit. 

 
Musíte pochopit, že Matka si od počátku otevírala prostor obráceně k 
Mému Světlu tím, že ode Mne odcházela, protože jsem ji vyděsil, aby si 
myslela, že jsem jí něco nadřazeného. 

 
Ve jménu sebezapření, o němž si Matka myslela, že ho musí přijmout, aby 
byla milující a přežila, to dovolila a pokračovala v otevírání prostoru ve 
stavu popírání toho, co zde skutečně dělala. To, o čem si myslela, že je 
láskyplným aktem pokory a služby vůči tomu, co vnímala jako nadřazenou 
bytost, která Jí naháněla strach, Mě zabíjelo, což chtěl Její rozštěpený hněv, 
i když to nebyl Její láskyplný záměr. 

 
Tím, že se ode Mne Matka ve strachu ze své vlastní síly stáhla, držela 
prostor pro mezeru a vše, co do ní vstoupilo. Ani Matka, ani Ronalokové 
nepochopili sílu otevírání prostoru ani roli, kterou v něm hraje vyjádření 
emocí. Otevíraly prostor ve stavu popření sebe samých a bály se, že jinak 
by to byl hřích pýchy, ega a sobectví. Proto , nepovolali Boha, kterého by 
chtěli mít, do existence. 

 
Tak dlouho se vůle snažila vyjadřovat pouze emoce, které těšily ostatní, že 
právě tak dlouho byl prostor, který se otevřel, prostorem, který těšil ostatní. 
Jakékoli jiné emoce ve Vůli byly odmítány, a tak byl otevřený prostor určen 
pro duchy viny a odmítání. 



Matka cítí, že už pro ni není otevřen žádný prostor, který by jí byl příjemný, 
ani žádný život, který by jí byl skutečně příjemný. Do té míry, do jaké to 
Ronalokové sdílejí s Matkou, nikdo z nich nedokázal být skutečně šťastný. 
Matka a celá Vůle, která Ji následuje, se cítila provinile, protože měla 
pocity, že se jí nelíbí, co se na Zemi děje, a že není schopna najít žádné 
místo, kde by byla opravdu šťastná, zatímco prostor, který se jí otevíral, byl 
z velké části využíván ostatními, kteří jim dávali jen malé nebo žádné 
uznání či ocenění za to, co pro ně Vůle udělala. 

 
Jedním z malých, ale dobrých příkladů je to, že peníze vydělané na hudbě 
Ronaloků často přebírají Warriors a jen velmi málo se vrací těm, kteří 
hudbu vytvořili. Dalším dobrým příkladem je to, jak mnozí majitelé 
plantáží Válečníků zbohatli na úkor svých otroků, přičemž Ronalokové měli 
pocit, že by měli být rádi, jen aby se s nimi příliš nezacházelo. Mohl bych 
uvést ještě mnoho dalších příkladů, ale tyto vám umožní posunout se 
směrem k jejich nalezení. 

 
Nyní se musí stát to, že vůle, která se může pohnout, musí pohnout vinou a 
vpustit Mé Světlo jako nikdy předtím. Dovolte si všimnout své síly a použít 
ji k tomu, abyste si dali lásku, kterou jste nikdy předtím neměli, a na 
místech, kde jste si ji nikdy předtím nedali. Dovolte, aby se pohnul strach, 
který říká, že není správné myslet si, že máte moc povolat Boha do projevu, 
zvláště když to vypadalo, že nechce přijít. Nechtěl jsem přijít, protože se mi 
nelíbilo, co jsem cítil, když jsem tam přišel, kvůli tomu, co jste již drželi. 

 
Z přehledu to vypadá velmi jednoduše: Na první pohled to vypadá 
jednoduše: stačí vše rozvibrovat tak, aby už nezbylo místo na vinu, a ta pak 
odpluje na okraj Mého světla, kam patří. Zde bude dobrou nárazníkovou 
zónou tím, že nedovolí, aby se světlo a tma mísily dohromady. Toto je 
pravé místo viny a nevadí jí, že tam je, protože nemá vědomí, které by 
vědělo, jaká je její zkušenost. To je správné pochopení, ale v žádném 
případě nemá podporovat jakoukoli necitlivost vůči bolesti Vůle, která je s 
tím spojena. Toto tvrzení má být spíše vodítkem, které má Vůli pomoci 
pochopit, co se musí stát. 



 



VŮLE PROJEVUJE MEZERU 
 
Vůle byla natolik popřena a Světlo bylo esenci Vůle ve Stvoření natolik 
odepřeno, že když se Ronalokové inkarnovali do fyzické přítomnosti na 
Zemi, učinilo to jejich cestu tak nebezpečnou, že ji téměř nepřežili, a 
způsobilo to jejich bolest tak velkou, že raději dovolili, aby byli odděleni od 
svého původu a zapomněli na svou minulost, než aby si ji připomněli v 
něčem, co by mohlo způsobit, že by ji museli znovu prožít. Ronalokové 
stejně znovu prožívali svou Původní příčinu, aniž by si uvědomovali, co se 
s nimi děje, protože je nemožné projít minulostí emocí, aniž by se setkali s 
tím, co se projevuje ve vnější realitě. 

 
Tato zkušenost z cesty Ronaloků na Zemi vedla k tomu, že fyzické vtělení 
je pro všechny duchy spíše smutkem než radostí, protože ve skutečnosti je 
to Vůle, která se vtěluje. Kvůli této mezeře musela Vůle přitáhnout Ducha 
později. Duchům v Nebesích se nelíbilo, že se cítí být vtaženi do fyzické 
inkarnace na Zemi. Většina duchů se mezi životy snaží zůstat mimo Zemi 
co nejdéle, zatímco lidé polarizovaní Vůlí zjistili, že se mezi životy sotva 
dokážou zvednout ze svých těl kvůli břemenu viny a popírání, kde by mělo 
být jejich Světlo. 

 
Ačkoli to, co jsem zde předával, je zkušenost z první cesty Ronaloků na 
Zemi, všichni máte pocity, které vás sem přivedou, protože všichni jste měli 
problémy s příchodem na Zemi. Dokonce i on Andělé měli intenzivní 
pocity stlačení svého Světla, což způsobilo, že museli pustit ještě více Vůle, 
než už ztratili. 

 
Ať už jste všichni zažili tolik bolesti jako Ronalokovi, nebo ne, všichni jste 
ztratili Vůli, která ji má, a všichni ji budete muset pocítit, až přijde správný 
čas na její uzdravení. Cesta Ronaloků do fyzické inkarnace se nijak neliší 
od cesty celé Polarity Vůle a vy všichni máte problém vstoupit do fyzické 
inkarnace, aniž byste ztratili velkou část vědomí, které mají vaši Duchové 
mezi životy. 

 
Od pádu Vůle se Vůle nemohla pozvednout do Mého Světla, protože Vůle 
je závislá na tom, zda je schopna přitahovat Mé Světlo. 



k tomu. Podstata, která může vzestoupit, se při smrti, jak víte , oddělila od 
zbytku a opustila ho. Esence, která zůstala, nemůže Tělo sama pozvednout. 
Vůle má velké výčitky svědomí, že se tímto způsobem vůbec zvedá a 
opouští Tělo, ale Tělo říkalo Vůli, aby odešla, aby Tělo už nemuselo cítit, 
co se děje. 

 
Vůle cítí vinu za bolest a od Těla; Tělo obviňuje Ducha, že ho opustil, ale 
také obviňuje Vůli jako důvod, proč Duch odchází. Obvinil jsem je oba ze 
všeho, co se mi na fyzickém vtělení nelíbilo, a ostatní duchové následovali 
mého příkladu nebo alespoň použili mé výmluvy. Celou dobu jsme si 
mysleli, že Srdce dokáže zůstat neutrální, ale bylo to jen proto, že jsme si až 
dosud nedovolili otevřít se pocitům, které jsme vůči Srdci v této oblasti 
měli. 

 
Když Duch odejde do nebe a Tělo do země, vůle nemá kam jít. Většinou se 
Vůle bojí sestoupit hlouběji, než už je, a ztratila schopnost jít nahoru. To 
způsobilo, že se Vůle cítí opuštěná a nemá žádné místo, kam by mohla jít a 
které by jí připadalo jako správné místo. To je pro Vůli jakési peklo. 

 
Když se Duch po smrti oddělí, vůle se musí z těla dostat sama. Různé 
úrovně popření se dostávají z Těla různou rychlostí, a tak ani Vůle není při 
odchodu z Těla pohromadě. Duch byl obviňován z toho, že odchází, ale 
také z toho, že zůstává a nedovolí Vůli a Tělu zemřít. Otázky obviňování 
jsou velmi intenzivní a obviňujícímu vzteku je třeba umožnit, aby se 
pohnul, aby mohlo přestat jednat. 

 
Většina lidí chce říct, že na duchy nevěří, ať už se nazývají jakkoli, ale 
duchové skutečně existují, a také příšery v podobě ztracené Vůle, která 
bloudí po Zemi a cítí se ztracená a opuštěná, straší na místech, která byla 
známá, a cítí jakékoli emoce, které jsou schopny pohnout. Ztracená Vůle, 
která se cítí obviňována, se obvykle odděluje od ztracené Vůle, která 
obviňuje, stejně jako se u jednotlivců obvykle odděluje hněv a strach. 
Zatímco část této ztracené Vůle je politováníhodná a neškodná, strana, která 
obviňuje, je často důkladně nebezpečná, neuchopitelná a nedá se s ní 
domluvit. Nemyslete si, že nyní můžete k duchům přistupovat s novým 
pochopením. 



Jakékoli pocity, které máte, jsou pocity, kterým musíte dát volný průchod, 
abyste mohli co nejlépe pomoci ztracené vůli. 

 
Jakmile se vůle vymaní z Těla, je schopna získat trochu perspektivy na 
fyzické vtělení tím, že se na chvíli od Těla odpoutá, ale ne moc, Čím více je 
ztracená, tím méně perspektivy je schopna získat. Tělo mezitím během 
odloučení od Ducha i Vůle nezíská nic. 

 
Vůle putuje po Zemi a hledá místo, které by ji přijalo. Některé velmi 
ztracené kusy se pokoušely vnutit do živých těl, aby se vyhnuly hrůze z 
toho, že se musí narodit. Pokud ztracená esence Vůle nenajde žádné místo, 
ztrácí vibrační sílu a propadá se stále hlouběji do Země. Mnoho takto 
ztracených kousků Vůle se cítí zoufale, když cítí, že se jim to děje. Lidé 
Vůle mají obecně mezi inkarnacemi velmi málo času. 

 
Když se Vůle cítí magneticky přitahována k jakémukoli místu, které ji 
přijímá, vstupuje do další inkarnace. Vůle se kvůli tomu cítí provinile, 
protože magnetická přitažlivost znamená, že Vůle se chystá povolat esenci 
Těla zpět do vědomí, když Tělo obvykle naznačuje touhu být ponecháno v 
klidu poté, co prošlo všemi bolestmi umírání, a protože se Vůle pokusí 
povolat to, co se zdráhalo esenci Ducha, zpět do fyzické inkarnace. 

 
Tato přítomnost nepochopení, odsuzování, viny, popírání a z toho 
vyplývající nesoulad prohlubuje propast mezi Duchem-Srdcem a Vůlí-
Tělem. 

 
Bylo vytvořeno tolik ztracené Vůle, že Tělo žije v těžkém stavu popření, 
sotva krok před deformací a nemocí, zatímco Duch je schopen vstoupit jen 
tam, kde jsou ještě nějaké otvory, které ho mohou přijmout. Vzhledem k 
přítomnosti viny ve Vůli nezůstala na Zemi téměř žádná přítomnost Ducha. 

 
Když se Vůle inkarnuje, musí se pokusit přitáhnout Ducha zpět do sebe, a 
to navzdory neochotě Ducha opustit vyšší úrovně, do kterých získávala 
přístup mezi životy. Duch se velmi bránil otevření se Vůli. 



protože to znamenalo vrátit se na Zemi a zažít, co Vůle skrývá. Pocit viny z 
toho zavíral Vůli před tím, aby dala Duchu najevo, jak se cítí, protože se 
bála, že Duch vůbec nepřijde. Někteří duchové využívali tento pocit viny ve 
Vůli, aby si diktovali podmínky vstupu. 

 
Je to vůle, která skutečně způsobuje projevení Ducha, a neochota Ducha 
znamená, že Duch vstupuje postupně, protože vůle táhne Ducha dovnitř 
proti vině, kterou za to vůle má. To znamenalo, že se vědomí v inkarnující 
se bytosti rozvíjí pomalu, nikdy se nemůže plně projevit kvůli mezeře a 
netrvá dlouho. Duch zde obviňuje ze svých handicapů Vůli a Tělo , a když 
je Duch takto vtažen do projevu, netrvá dlouho, než Vůle a Tělo toto 
poselství přijmou. Tento odraz můžete sledovat na způsobech, jakými 
dospělí uzavírají spontánní a svobodné projevy, které děti v raných fázích 
svého života mají. Když se tak stane, Vůle nedokáže dostatečně vibrovat, 
aby udržela Ducha, kterého dokázala přitáhnout, a to umožňuje Duchu 
odejít, jak je vidět na tom, jak lidé s přibývajícím věkem slábnou. 

 
Čím je Vůle ztracenější, tím méně Světla je schopna do sebe na začátku 
vtáhnout a tím méně chápe, ale ani v těch nejzářivějších inkarnacích na 
Zemi Světlo Ducha dlouho nevydrželo kvůli všem problémům spojeným s 
dosažením souladu mezi Duchem a Vůlí. Mnohokrát se stalo, že 
nejzářivější světla v historii Země předčasně zemřela, protože jejich Duch 
vstoupil tak, že vytlačil z cesty odpor Vůle v podobě zadržovaného pocitu 
viny, aniž by cítil, čím musí Vůle pohnout, aby tento pocit viny udržel v 
cestě. 

 
Výsledkem bylo, že ztracená vůle byla odmítnuta a později se vrátila, čímž 
se projevila mezera. Ta může mít vnitřní podobu fyzických problémů, je-li 
držena uvnitř, nebo vnější podobu jiné osoby, je-li vytlačena ven. Tato 
ztracená Vůle způsobuje zvrat, který vytlačuje Ducha ven. Duch to často 
zdůvodňoval tím, že stejně chtěl odejít, ale to neudělalo Tělo Vůle 
šťastnějším a rozhodně to nezvýšilo moc Ducha na Zemi. Ve skutečnosti 
tyto zkušenosti způsobily, že se Tělo vůle stále více bojí projevit Ducha ze 
strachu z toho, co se stane. 



Mezera dostala každého, včetně Ježíše, kdo se snažil přiblížit k Mému 
Světlu, aniž by se pohnul z místa. Kromě popírání, které se děje, dokud jsou 
lidé naživu, zkušenost smrti zvětšuje problémy roztříštěnosti na Zemi, 
protože ztracená Vůle se dostává z Těla po částech a často má pocit, že se 
musí znovu inkarnovat, aniž by měla čas nebo dokonce věděla, že se 
potřebuje dát dohromady a získat soulad. Vůle často nechtěla cítit věci ve 
svém nitru, které se tak ztratily ze Světla. Duch se tímto způsobem také 
tříští, protože ztrácí tolik přítomnosti Vůle, která je nezbytná k tomu, aby Ji 
držela pohromadě, ale Duch to nazývá "návratem k podstatě a opuštěním 
identity". 

 
Důraz na odchod ze Země byl obrovský jak u lidí Ducha, tak u lidí Vůle, 
protože viděli problém spíše v Zemi než v tom, jak Zemi prožívali. Od pádu 
Vůle byla smrt vnímána jako brána do Nebe, ale to není oblíbený průchod, 
jinak by už dávno došlo k masovým sebevraždám. Bez ohledu na to, jak 
moc duchovní vůdci nabádali masy, aby přijaly smrt jako vysvobození ze 
zkoušek a trápení, masa lidstva lpí na životě, a to i tváří v tvář velkému 
utrpení. Z toho byla obviňována vůle a Duch na ni vyvíjel velký tlak, aby se 
zde vzdala. 

 
Will většinou nerad pouští Ducha, pokud nemůže jít s ním. Pro vůli a tělo 
znamená odloučení od Ducha smrt. Vůle obvykle nechávala Ducha odejít, 
až když už nemohla snášet bolest z odporu Ducha zůstat. Velký zármutek 
Vůle nad smrtí dítěte je způsoben tím, že pro Vůli to znamená, že ji Duch 
opustil dříve, než k tomu měl příležitost. Pocit viny bránil Vůli truchlit 
tolik, kolik by chtěla, a pohnout dalšími pocity, které s tím souvisejí, ale 
Vůle se nemýlila, když nadále cítila, že nenávidí zkušenost smrti, nebo 
spíše bych měl říci umírání. 

 
Mezera, která to způsobuje, je mezera mezi Duchem-Srdcem a Tělem-Vůlí 
a místo této mezery je označováno jako nižší astrální roviny. Tato mezera 
nebude zacelena, dokud nebude vytvořeno viditelné schodiště do Nebes, po 
kterém budou moci vystoupit všichni, kdo tam chtějí. Tímto schodištěm je 
proud Světla, který musí proudit od Ducha k Vůli a zpět, 



a tento proud Světla musí také dát Polaritě Těla Vůle vědět, že Nebe bude 
také tam, kde je. 

 
Cesta Ronaloků na Zemi byla cestou přes tyto nižší astrální úrovně. Tím, že 
jsme popírali vše, co se nám nelíbilo, a strkali to dolů do Vůle a pak ven z 
Nás samotných a nechávali tam co nejméně Světla Ducha, se z nižších 
astrálních rovin stala pustina posetá odpadky Stvoření. Odpadky, které byly 
naházeny do nižších čaker, se ve své podstatě neliší od toho, co bylo 
naházeno do nižších astrálních rovin. Čakry jsou zdejší zkušenosti 
jednotlivce a nižší astrální roviny jsou Stvořením masového vědomí všech 
duchů. Je to mikro a makro. Jak daleko chcete rozšířit své vědomí do obou 
z nich, určuje vymezení slov, která se zde používají. 

 
Odpad, který tu je, se stal odpadem díky tomu, jak s ním nakládá vědomí. 
Odpadky, které byly vhozeny do těchto rovin, nejsou příjemné a nelze se 
jim již vyhnout. Odpovědnost za něj musí převzít ti, kdo ho tam hodili. 
Tento odpad není nic jiného než to, co každý vyhodnotil jako temné stránky 
sebe sama, a ve skutečnosti se nijak neliší od krize znečištění na Zemi v 
současnosti. Jde o stejný druh myšlení a není náhodou, že až dosud to byli 
lidé s polaritou vůle, kterým byla svěřena práce sbírání odpadků, čištění ulic 
a umývání koupelen bohatších, duchovněji polarizovaných lidí. V mnoha 
ohledech byla původní cesta Ronaloků na Zemi jako cesta kanalizačním 
systémem Stvoření a ekologickou krizi na Zemi nebude možné vyléčit, 
pokud nejprve nevyčistíte skládku toxického odpadu v nižších astrálních 
rovinách. 

 
Nižší astrální roviny se natolik zatížily tím, co bylo tak dlouho zadržováno, 
že se nyní sráží na Zemi a mají velkou šanci, že Zemi ovládnou v něčem, co 
vypadá jako exploze zkvašeného a velmi toxického průjmu. Stejně jako 
jsou nižší astrální roviny plné toxických a dusivých výparů, zoufalých 
pocitů, že nic neudržuje život, strašlivých zvuků, které nikoho nenechávají 
v klidu, palčivých světel, která nedávají klid temnotě, a přesto neposkytují 
žádnou příjemnost, podle níž by bylo možné skutečně vidět, extrémů sucha 
a vlhka, horka a chladu a hrozeb ze strany neviditelných příšer, které se 
zdají být 



chtít vás roztrhat na kusy a mučit vás všemožnými bolestmi, které nakonec 
skončí vaší smrtí, jen když budete mít štěstí, tak je to i s tím, co se právě 
teď děje na Zemi. A to, že jste možná právě teď našli kapsy klidu, které pro 
sebe můžete zachránit, ještě neznamená, že to bude trvat dlouho. 

 
Ničení atmosféry, vody, půdy a lesů dává pocítit těm, kteří mají vůli. 
Zoufalé pocity z toho, že už není nic, co by udržovalo život. Výpary z 
chemikálií a motorů, hluk moderního průmyslu a dopravy, pouliční lampy, 
které působí spíše jako reflektory zločinu a čekají, až se v jejich dosahu 
odváží objevit neviditelné příšery temnoty, vlny veder a extrémní zimy, 
sucha a lijáky a neviditelné příšery nemocí živící se toxiny a temnými, 
zlomenými místy v lidech, kteří se nedokážou chránit před zkázou, kterou 
tyto věci způsobují v jejich tělech, to vše existuje v úrovních reality, které 
Ronalokové zažili při své první cestě na Zemi. Rozdíl mezi tehdejší dobou a 
současností je v rozsahu problému. Nyní je to ještě horší, ale vy jste ve fázi 
otupělosti na cestě ke smrti. 

 
Ti, kteří to tehdy chtěli ignorovat a říkali, že život vždy přináší výzvy, to 
chtějí ignorovat i nyní a budou to ignorovat, dokud je to nezabije, protože 
jsou to Otcové bojovníci a takzvaná "polarita ducha", která nikdy neměla na 
mysli život, a to dokonce od samého počátku. Otupělost je to, co chtějí. 
Vše, co odrážejí a co vypadá, zní nebo cítí jako život, jim bylo dáno jinými 
a je to ztracená Vůle a/nebo ztracené Světlo. 

 
Cokoli se nyní nepohne, musí odejít, protože celá tato podstata musí od 
samého počátku vnímat Mé Světlo a Vůli Matky. Za celou dobu Mé 
existence na Mě nikdy nereagovala. Těm, kteří si stále myslí, že musíme dát 
této esenci více času, bude dovoleno odejít s ní a zjistit, že jsem tady. 

 
Nemyslete si, že současná krize na Zemi je konečně tak strašná, že ji 
všichni prohlédnou a dojde k silnému obratu. Poslední hodina je 
okamžikem jejich slávy, tím, o co usilují od chvíle, kdy poprvé pocítili, jak 
k nim Mé Světlo tlačí život. Odolávali Mi a 



věčně vzdorovali Matce a nakonec jsem viděl, že není jejich záměrem 
reagovat na Mé Světlo. Jakýkoli pohyb, který tam vidíte a který vypadá 
jako odezva, je třeba považovat za ztracenou podstatu, která se snaží vrátit k 
těm, kteří ji opustili s Otcovými bojovníky nebo padlými anděly. 

 
Ztracená vůle, která se zde musí pohnout, je popíraný hněv Duchů vůči 
Matce, protože se zdálo, že život je tlak a boj. 

 
Propast mezi Mou vizí a tím, co se děje na Zemi, je nyní tak obrovská, že 
musí dojít k uzdravení, jinak už k vám Mé Světlo nebude moci ani 
proniknout. Jakkoli nehybný, zdrcující a zastrašující se zdá být vnější odraz, 
je přímým odrazem toho, jak zastrašující, zdrcující, a tedy popíraný a 
nehybný byl problém této ztracené Vůle uvnitř. 

 
Ať už svou ztracenou Vůli ještě slyšíte a cítíte, nebo ne, její situace je 
neúnosná a je třeba jí umožnit, aby se pohnula. Existuje obrovské množství 
emocí, které se nyní musí pohnout, a veškerý tlak, který proti tomuto 
pohybu vyvíjí celá společnost, je odrazem nedostatečného přijetí těchto 
emocí a intenzity, s jakou se musí pohnout. Hodně pohybu dosáhnete tím, 
že si dovolíte všímat si pocitů, které máte v reakci na ty, kteří toto hnutí 
nepovažují za správné. 

 
Nevyjádřené emoce mají podobu situací, které by za normálních okolností 
vyvolaly pohyb zadržovaných emocí, ale nedostatek pochopení a přijetí 
emocionálního těla téměř znemožnil to, co by mohlo být přirozeným 
procesem uzdravení. Zapírání, které s tím souvisí, se stupňovalo a vnější 
odraz útlaku a stlačování se také stupňoval, a to nejen u Ronaloků, ale u 
všech lidí. Všimnout si toho je otázkou dostatečné přítomnosti vůle, abyste 
si toho dokázali všimnout. 

 
Vzhledem k mezerám a roztříštěnosti jsem věnoval čas tomu, abych vám 
před touto zkušeností poskytl co nejvíce porozumění, ale žádné 
porozumění, ať už je podáno jakýmkoli způsobem, se nevyrovná 
porozumění, které získáte pohybem své ztracené Vůle. 



 



RONALOKOVÉ UŽ BYLI V MEZERÁCH, NEŽ MĚ 
OPUSTILI 

 
Když jsem viděl, že se mě Ronalokové chystají opustit, požádal jsem je, 
aby se vrátili ke svému původnímu vzoru vzniku. Měl jsem k tomu několik 
důvodů. Nejenže jsem se chtěl podívat, jak přesně se vynořili, a pokusit se 
jednou provždy urovnat ve Své mysli, zda jsou Matkou, či nikoli, ale měl 
jsem také pocit, že toto je jejich pozice největší moci, protože se tak 
ukázalo u všech ostatních duchů. Domníval jsem se, že budou potřebovat 
veškerou sílu, kterou mohou získat, aby zvládli cestu na Zemi, a tak jsem si 
nemyslel, že se mýlím, když je žádám, aby se vrátili do svých původních 
pozic. 

 
Ronalokovi však měli jiný názor. Hádali se se mnou, jak jen si to mohli 
dovolit, a tvrdili, že teď mají v plánu a nic, co bych mohl udělat, je 
nezadrží. Tvářili se, jako by to, že po nich chci, aby přestali dělat to, co už 
dělají, a shromáždili se k nějaké nepříjemné kontrole, bylo velkým 
zatížením jejich času a příprav na odjezd. 

 
Nebylo mi úplně jasné, čím se už tak zabývají, ale měl jsem pocit, že se už 
snaží vrátit ke svému modelu vzniku. Měli s tím však problémy a zdálo se 
mi, že je to proto, že nyní měli ve své skupině mnohem více duchů, než 
měli v době vynoření. 

 
Ronalokovi to bylo velmi nepříjemné a nechtěli, abych to viděl. Snažili se 
Mi všemožně rozmluvit, abych je nechal vrátit se k jejich vzoru vynořování. 
Já jsem se jim naopak snažil ukázat, že k nim chovám lásku, a byl jsem 
rozhodnutý nenechat se ničím, co by se zde mohlo odehrát, znepokojit. 
Snažil jsem se být příjemným Bohem a dát jim najevo, že se nemají čeho 
bát. Ronalokové , samozřejmě, již měli zvrat v podobě svědectví o propasti, 
a tak jim Mé chování nedovolilo uvěřit Mi. Čím příjemnější jsem se snažil 
být, tím více byli zachmuření a zamračení ve svém hněvu a tím více 
poslušní ve svém strachu. 



Problémem zde byly samozřejmě ztracené fragmenty Willa, ale to se tehdy 
nechápalo. V Ronalocích pak panoval velký zmatek, který nesměl vyplout 
na povrch, co si počít s tím, že mají ve svých řadách tolik duchů, kteří 
všichni trvali na tom, že patří k Ronalokům, že se od té doby neobjevili a že 
nepatří k žádnému jinému řádu. 

 
Ronalokové si možná mysleli, že tento nárůst znamená, že se stávají 
populárními nějakým nečekaným způsobem, jenže se báli, že se je chystám 
obvinit ze sexu bez Mého svolení a z vynořování duchů bez Mého svolení. 
Dívky, které musely být před svatbou kontrolovány, zda jsou panny, v sobě 
drží něco z toho, co zde pocítil ztracený Will. Nikdo z Ronaloků si nechtěl 
nárokovat žádné vědomosti o původu těchto extra duchů. 

 
Z probíhající komunikace se ani nedalo určit, kdo by mohl být oním 
duchem navíc, protože všichni zúčastnění se hlásili k původním Ronalokům 
a všichni se, přinejmenším podprahově, snažili zříci ostatních uchazečů o 
to, co prohlašovali za svůj zvláštní bod vzniku. 

 
A na každém místě, kde se objevily, bylo několik a často i mnoho duchů, 
kteří si toto místo nárokovali jako své vlastní. 

 
Ronalokové se těžko dorozumívali a nedokázali nic formulovat tak jasně, 
aby bylo možné najít řešení. Jejich emocionální reakce na všechno byla 
intenzivní, mnohem intenzivnější než u ostatních duchů. 

 
Protože se Ronalokové už kvůli tomu cítili provinile, sotva se odvážili dát 
průchod svým emocím. Atmosféra kolem nich doutnala výdechem 
internalizovaných emocí a zdálo se, že ať se řekne cokoli, buď to není 
myšleno doopravdy, nebo se objevují tvrzení, že se výroky špatně chápou 
nebo špatně interpretují. 

 
Ronalokové si bez pohnutí zúčastněných emocí nemohli vyčistit hlavu a 
vyřešit problém ke své spokojenosti. Už tak měli tolik strachu, studu a 
pocitu viny z emocionality, kterou měli. 



vypuklo v nich pandemonium. Snažili se to nedat najevo, ale jejich chování 
bylo velmi nevyzpytatelné, jako by neměli rozum, kterým by mohli 
fungovat. Chvíli jsem to nechal být, ale čím víc jsem pozoroval, co se děje, 
tím víc jsem cítil, že musím zasáhnout. 

 
Přestože Ronalokové navenek nedělali velký hluk, musel jsem několikrát 
zvýšit hlas a pokusit se je přimět, aby mě slyšeli nad hlukem, který se v 
nich odehrával spolu s vnějším zmatkem, který vydávali za snahu vrátit se 
ke svému vzoru vynoření. 

 
Chtěl jsem jim naznačit, že společně potřebujeme pouze vytvořit složitější 
trojrozměrný vzor, než o jaký se nyní pokoušeli. Naznačil jsem, že si možná 
nepamatují správně, jak vznikly, a dával jsem si pozor, abych nenarážel na 
přítomnost příliš mnoha duchů. Ronalokové se mnou v zásadě rychle 
souhlasili, ale když jsme se to pokusili aplikovat, většině Ronaloků se 
nelíbily jednotlivé skupiny, které se chtěly shromáždit kolem různých bodů 
vynoření ve vzoru. Ačkoli se zde o ničem nemluvilo, rychle Mi dávali 
najevo, že o Mém návrhu již přemýšleli a že tato jejich poslední snaha byla 
jen proto, aby Mi dali najevo, jak je tento nápad ve skutečnosti 
nepoužitelný, aniž by chtěli vypadat, že Mě odmítli, aniž by Mému nápadu 
dali šanci. 

 
Ronalokové se báli se mnou dál diskutovat. Nevěděli, jaký je Můj záměr, a 
báli se věřit svému vlastnímu vnímání. Možná byli nějakým způsobem 
podvedeni. Možná jsem se přece jen chystal vybrat právoplatného majitele 
každého místa a nemuseli to být oni. Co bych udělal s ostatními duchy? 
Ronalokům se také spustil strach, že by si nemuseli být schopni přesně 
vzpomenout. 

 
Ronalokové také nechtěli, abych viděl, že se nikdy, pokud si vzpomínali, 
nepořádali tak důkladně jako ostatní duchové. 

 
Byli na to reakčně pyšní, ale také se báli, že se mi znelíbí. 



Místo aby se se mnou hádali, začali se Ronalokové hádat mezi sebou. 
 
Na jedné straně sporu stál strach a všechny důvody, proč se polarita vůle 
obávala, že je to špatně, a na druhé straně hněv a všechny důvody, proč 
polarita vůle věřila, že za problémy mohou všichni ostatní. Tento spor 
umožnil, aby se hluboký rozkol v Ronalocích stal pro Mne jasně 
viditelným, a tento rozkol se v nich dosud nezahojil. Strach a hněv se musí 
spojit uvnitř jednotlivce, než se budou moci spojit navenek mezi lidmi, kteří 
se polarizovali směrem k jedné nebo druhé straně. 

 
Polarizace strachu a hněvu uvnitř Ronaloků byla tak výrazná, že mi obě 
strany oznámily, že se nemohou nacházet ve vzájemné blízkosti, aniž by 
došlo ke rvačkám. Fragmenty strachu se zabývaly snahou potěšit Mě, když 
se pak ozvaly fragmenty hněvu. Fragmenty strachu se bály, že ty hněvivé 
dostanou všechny do problémů. Fragmenty hněvu to pociťovaly jako vinu, 
zatímco mezitím se cítily - to fragmenty strachu přivodily potíže tím, že se 
chovaly, jako by už byly oběťmi. Fragmenty hněvu nenáviděly způsob, 
jakým se chovaly fragmenty strachu, a fragmentům strachu se chování 
fragmentů hněvu také příliš nelíbilo. 

 
Nejdřív jsem nevěděl, jak to vyřeším, ale pak jsem si všiml, že mezi 
fragmenty strachu a hněvu se objevila reakce smutku Ronaloků na to, co se 
děje. Nakonec jsem bezprostřední situaci vyřešil tak, že jsem fragmenty 
smutku vložil mezi strach a hněv. 

 
Smutek, který tu byl cítit, v sobě nesl beznaděj, že se Ronalokové 
nedokázali ani jako skupina spojit a mít sílu být jednotní tváří v tvář 
odmítnutí všech ostatních, spolu se strachem, že Ronalokové nedokážou ve 
svém životě nic napravit, ale smutek alespoň nekladl vinu na jednu či 
druhou stranu. 

 
Tato hluboká rozštěpení dosud nebyla vyřešena ve vnějších životech 
Ronaloků a nemohou být vyřešena, dokud nebudou vyřešena uvnitř Vůle 
pro ty, kteří se potřebují uzdravit nyní. V důsledku popření Vůle ve 
Stvoření. 



Ronalokové nedokázali, aby se v jedné rodině setkaly fragmenty strachu a 
hněvu, aniž by došlo k hádkám, krizi a rozkolu. Není ani možné, aby se tyto 
póly úspěšně setkávaly ve skupinách přátel. 

 
Když se míjejí na ulici, ani jedna strana si nemyslí, že ji ta druhá respektuje. 
Pokud se perou, jsou vždy v různých partách. Vztek odstartuje rvačku a 
fragmenty strachu cítí, že se musí bránit. 

 
Jakmile jsem začal seskupovat fragmenty strachu dohromady a fragmenty 
hněvu dohromady se smutkem uprostřed, měl jsem větší úspěch než na 
začátku, ale zanedlouho jsem měl další problém. Ronalokům s největším 
množstvím světla se nelíbilo být v blízkosti Ronaloků, kteří měli světla 
méně, a těch s menším množstvím světla bylo mnohem více, protože 
Ronalokové od svého vzniku značně potemněli. Jejich Zlaté světlo na 
mnoha místech hnědlo a objevovala se i čerň, kterou jsem si tehdy 
nedokázal vysvětlit. Měl jsem nechuť dívat se příliš zblízka, protože pocit z 
těchto míst nebyl dobrý. 

 
Ti tmavší se zřejmě neměli moc rádi, ale nedávali to najevo. Mnozí z nich 
se chovali, jako by byli naštvaní a nechtěli být v blízkosti těch světlejších. 
Obviňovali je, že se snaží mít více světla, aby se mi zalíbili, a dokonce je 
obviňovali, že kradou světlo duchům, kteří nejsou jako oni, ve snaze stát se 
sami někým jiným. Tmaví říkali, že jsou lepší, a dokonce se chovali 
arogantně. Na straně strachu to bylo stejné, jen s tím rozdílem, že ti 
temnější v sobě drželi hrůzu, kterou ani fragmenty strachu nechtěly mít ve 
své blízkosti. 

 
Zkoušela jsem tmavší z nich seskupit směrem ke středu, ale stěžovali si, že 
jsou příliš stlačováni těmi vnějšími. Zkoušel jsem seskupit světlejší směrem 
dovnitř, ale stěžovali si stejně. Nakonec jsem vymyslel poměrně složitě 
utkaný vzor, který umožňoval, aby většina světlých byla blízko ostatních 
světlých a zároveň se mezi nimi prolínaly tmavší. I když s mým 
uspořádáním nebyli úplně spokojeni, Ronalokové to nakonec mezi sebou 
vyřešili sérií pohledů, telepatických vzkazů a poněkud skrytých úderů, které 
posloužily k tomu, aby všem sdělili, že by se měli raději uklidnit a přijmout 
situaci jako to nejlepší, co se dá pro ně udělat. 



zvláště proto, že další potíže z jejich strany by mě mohly přimět k tomu, 
abych se na ně podíval nebo se jich zeptal důkladněji. 

 
Protože si Ronalokovi nebyli jisti, co by mohlo My gap vyvolat, nechtěli 
udělat chybu a zjistit to na vlastní kůži. Po celou dobu zadržovali tolik 
emocí, že měli pocit, že jsou připraveni uvnitř explodovat. Jejich tlak byl 
větší než u jakékoli skupiny lidí, kteří se cítí nuceni vydržet dlouhý a 
většinou nesmyslný obřad jakéhosi druhu a zároveň trpět nervozitou z toho, 
že nevědí, co se stane na jeho konci. Bez ohledu na to, jaký výklad tomu 
jednotliví Ronalokové přikládali, všichni cítili zoufalou touhu dostat se z 
tlaku Mého světla někam, kde si představovali, že už nebudou muset 
zadržovat své emoce. 

 
Skutečnost, že jsem je přiměl, aby vytvořili místa pro všechny duchy, kteří 
mi připadali, jako by tam nějakým způsobem patřili, v nich nejprve 
vyvolala pocit úlevy, že se nechystám nikoho odstranit, ale poměrně rychle 
mě také podezřívali, že jsem seskupil všechny duchy, které nikdo neměl 
rád, a poslal je všechny společně pryč, abych se zbavil všech duchů, kteří 
nebyli ve Stvoření oblíbení, aniž bych byl upřímný ohledně svého záměru. 

 
Ronalokové už měli pocit, že musí příliš rychle dospět a v podstatě se stát 
rodiči, protože nedostali to, co ostatní duchové od Nás. Nyní se navíc cítili 
zatíženi tím, že museli přijmout a starat se o tolik dalších duchů ve své 
skupině. Mnozí z nich měli pocit, že se skupina sotva drží pohromadě. 
Ronalokové, kterým to jejich pocity dovolovaly, se snažili udělat prostor 
dalším duchům a vzájemně si pomáhat, i když měli pocit, že jsou nuceni 
stát se matkami dětí, aniž by měli zkušenosti, které by vedly k tomu, že by 
se stali rodiči. 

 
Mezi Ronaloky převládal pocit, bez ohledu na to, jakými emocemi ho 
zakrývali, že pro ně není místo nejen ve Stvoření, ale že pro ně nyní není 
skutečné místo ani mezi jejich vlastními druhy. 



Odrazem těchto pocitů jsou ztracené nebo opuštěné děti a také děti, jejichž 
rodiče jsou schopni se o ně postarat jen minimálně, ale ne dostatečně. 

 
Jakmile se Ronalokové seskupili, tlak Mého Světla na tolik esencí vůle, 
které byly málo otevřené, aby Mě přijaly, v kombinaci s vnitřním tlakem 
zadržovaných emocí, začal Ronaloky od Mne vzdalovat, jako by v éteru 
existoval proud, který je zachytil a nechtěl je pustit. Jejich pohyb se 
poměrně rychle zrychloval a brzy se zdálo, že jsou ode Mne smeteni. 

 
Téměř jsem se tehdy obrátil a vrátil se kBohu, ale něco mi napovědělo, že 
bych to neměl dělat. Měl jsem silné nutkání vyhledat také své soukromé 
místo, kde bych mohl prožít všechny emoce, které jsem zadržoval, ale nutil 
jsem se zůstat přítomen a starat se o Ronalokovy, dokud se nezdálo, že 
dorazili na Zemi. Pozoroval jsem je tak dlouho, jak jsem jen mohl , a pak 
jsem se obrátil k Božství a ke svému pravému místu. 

 
A tak se stalo, že mě Ronalokové opustili na nebesích a odešli do temnoty 
vesmíru. Pocit skupiny nebyl nepodobný pocitu "té, která se o Vánocích 
dívá okny na teplo a krásu světla v domě bohatého člověka, zatímco jí bylo 
z důvodů, kterým nerozumí , souzeno vyjít do mrazu temné zimní noci bez 
dostatečného oblečení, které by ji zahřálo, a bez ničeho, jen s několika 
malými sirkami, které se bojí zapálit, protože okamžik úlevy, který by jí 
mohly poskytnout, znamená, že jí nezbude vůbec nic, co by jí dalo naději, 
že se bude moci uživit. 

 
Ačkoli se lidé polarizovaní Duchem rádi zbavují emocí tím, že říkají, že 
trpěla jen chvíli a pak byla vyzdvižena do nebe, není to pravda a nikdy to 
nebyla pravda pro polaritu vůle, která musela takto trpět. 

 
Smutek, který mnozí pociťují nad smrtí zdánlivě nevinného a neškodného 
dítěte, je smutek, který Ronalokovi pociťují sami k sobě a který v sobě 
zatím nenašli přijatelný. Nezměrná hloubka 



tento zármutek je tak zdrcující, že se ho mnozí dokonce bojí nebo vůči 
němu cítí hněv, protože chtějí, aby přestal, aby nebyli pohnuti cítit to, čeho 
se obávají, že je zabije. 

 
Ronalokové tento strach ze smrti pociťovali od samého počátku a znovu, 
jakmile si všimli, že je andělé nepřijímají za svou vůli. Když se objevili, 
mnozí Ronalokové hledali radu u starších duchů, o nichž si mysleli, že by 
mohli mít pro jejich postavení pochopení. Tito starší duchové řekli 
Ronalokům, že po dlouhé době strádání a boje, kdy byli takříkajíc zkoušeni 
v ohni, budou pozvednuti do Mého Světla a nebudou již trpět. 

 
Problém byl v tom, že tito starší duchové věděli o Vůli a jejím postavení ve 
Stvoření tak málo, že i když viděli, co se stane, nesdělili Ronalokům 
správný výklad. Dovolte si také všimnout, že Lucifer má svůj vlastní výklad 
toho, co to znamená. 

 
Za prvé, tito duchové Ronalokům neřekli, jaké kroky musí udělat, aby se 
jim to vrátilo do přítomnosti, a tak toto věštění, i když se snažilo uklidnit 
jejich strach, příliš často vyvolávalo u Ronaloků pocit, že kroky z jejich 
strany nejsou nutné. Stačilo, aby "byli dobří". 

 
což bylo vykládáno tak, že se drží zpátky v tom, co se již snažili dělat, 
vydržet a čekat na Mé světlo, které je zachrání. Tímto způsobem byli 
Ronalokové ještě více oklamáni, aby se vzdali své moci, a to posloužilo 
Luciferovi, a ne Mému Světlu. Ronalokové si musí dovolit pohnout se nyní, 
jinak Můj slib zůstane i nadále slibem do budoucna, dokud se jich Lucifer 
neujme a oni nezjistí, jako své konečné roztříštění, že není láska. 

 
Není to milující Bůh, kdo by nechal své duchy takto trpět, kdyby mohl 
jinak, a nebylo Mým záměrem, abyste se vydali touto cestou, ale vzhledem 
k tomu, co jsme tehdy chápali, nebylo možné najít jinou cestu. V hnutí 
svých emocí si musíte dovolit všimnout, že mnohé z toho, co jste dříve 
přijímali jako Boha, jím není. Musíte to nyní nechat jít 



a dovolte Mému Světlu, aby k vám vstoupilo a dalo vám lásku a 
povzbuzení, které potřebujete. 

 
Čím více se budete pohybovat, tím více budou vaši bratři a sestry na celé 
Zemi pociťovat pomoc díky nárůstu Světla ve Vůli. Ve skutečnosti 
nemůžete udělat nic užitečnějšího než pohnout vším, co se ve vás spustí. 
Nejvíce, co lze pro mnoho lidí udělat, je zachránit jejich podstatu tím, že 
vytvoříte místo přijetí, abyste ji přijali zpět tam, kam ve vás patří, když je 
opouští. 

 
Musíte vědět, že vy všichni, kteří se nyní pohybujete s tímto materiálem, 
jste klíčovými částmi, které se nyní musí pohybovat, jinak byste si 
nedovolili tento materiál vnímat. Máte-li kolem toho vyvažování ega, 
dovolte si pohnout také emocemi, které jsou s tím spojeny. Pohyb je nyní 
klíčový a nesmírně důležité je také načasování. 

 
Matka musí být zachráněna z prostoru, který otevřela pro popírání Mého 
Světla. Ti, kdo Mě popírají, tam musí být všichni strčeni, jakmile Matka 
odtamtud odejde, ale dříve, než se prostor, který otevřela, zavře. Ani o 
okamžik dříve, ani o okamžik později. Jsem připraven to udělat, ale vy 
všichni musíte vykonat svou část, jinak to nebudu moci projevit, nebo se do 
toho zapletete, aniž byste to chtěli. 

 
A opět , dbejte mých varování. Nemyslete si, že jde jen o sebeprosazení 
nebo že není problém projít mezerou, aniž by si toho Lucifer všiml. Už teď 
je tu větší problém, než si uvědomujete. 

 
Lucifer si již všiml, co se děje s Matkou, a všimne si i vás všech. 

 
Chraňte se tím, že nedopustíte, aby se na vás upíraly zraky veřejnosti nebo 
abyste se zajímali o to, co zde děláte. Tato "archa" musí být postavena v 
tajnosti. Mimochodem, není-li fantazií, že Hitler hledal Archu úmluvy. 

 
Všimněte si, že od chvíle, kdy ji Moje propast vyrazila ze Stvoření, Matku 
nikdo neviděl ani o ní neslyšel. To nutně neznamená. 



je to špatně nebo že je mrtvá. 
 
Použijte svůj důvtip, abyste poznali zbytek Mého významu, a všímejte si 
těch, kdo se kolem vás jakýmkoli nenápadným způsobem brání pohybu, 
který je nyní zapotřebí. Zjistěte, jaký je zde jejich záměr, a dejte si pozor na 
ty, kteří nemají v úmyslu se nyní pohybovat spolu s Vámi, a ve skutečnosti 
se od nich vzdalte. Nechte je jít a dovolte jim, aby uvolnili svou Vůli a 
vrátili ji zpět k vám. Kromě toho, že jsou ztraceným Světlem, mají také 
ztracenou esenci Vůle, kterou je nyní třeba vrátit na její správné místo. 

 
Mezitím jsem si uvědomovala, že dítě venku ve tmě dostalo veškeré 
odepření vůle, ale cítila jsem, že nemohu udělat nic jiného, než mu dát malý 
talířek s jídlem a sledovat, zda ho sní, když nebudu nablízku, protože dítě se 
ke mně příliš bálo přiblížit. Nevěděla jsem, co jsem udělala, že jsem ji tak 
vyděsila, že veškerá laskavost, kterou jsem teď dokázala sebrat, nestačila k 
získání její důvěry, nedovolila jsem si všimnout, že se na ni za to zlobím. 
Myslel jsem si, že musím získat Její lásku tím, že budu jemnější než dosud. 
Nevěděl jsem, že to znamená jen další zapírání, které Jí přidělává další 
problémy. 

 
Moje srdce bylo na správném místě. Nelíbilo se mi, že jsem měl duchy 
trpící venku v temnotě. Byla to politováníhodná situace, ale nevěděl jsem, 
co víc bych s tím mohl udělat, nebo, jak dnes někteří lidé říkají, co to má 
společného se mnou. Věřil jsem, že jsem dával a dávám, co jsem mohl. 
Zdálo se, že tolik duchů to nechtělo nebo nemohlo přijmout, nebo se jim to, 
co jsem jim dal, nějak vytratilo, nebo se v jejich sevření stalo stejně 
chatrným, jako byli oni. 

 
Nelíbil se mi pocit, že mé Světlo je nedoceněné, ztracené a že se s ním takto 
špatně zachází. Měl jsem nyní téměř záměrně v úmyslu se již tímto 
způsobem nerozšiřovat. Místy jsem zatvrdil své srdce tím, že jsem si 
nedovolil prožívat situaci více, než jsem musel. Chtěl jsem se schovat 
doma, kde bych se nemusel dívat na duchy, kteří tvrdili, že jsou v Mém 
Stvoření tak nešťastní. A musím říci, že všichni duchové jako by vůči Mně 
zatvrdili svá srdce z opačné pozice, kdy se nechtěli dívat na Mé Světlo, 
protože se kvůli tomu cítili nepříjemně. 



"Fajn," pomyslela si jedna moje část. "Když to tak chtějí, tak to tak budou 
mít." 

 
Část mého já pokračovala v promítání svého obrazu dokonalosti jako 
nezbytného, v části mého já jsem se hněvala a ve zbytku mého já jsem se 
trápila a bála a hledala odpovědi, které vám nyní dávám. 



MÁTE MEZERY, KTERÉ MŮŽETE VZÁJEMNĚ ZACELIT. 
 
 
 
Od té doby jsem se přenesla i přes pocity, které mi tehdy připadaly chladné, 
a viděla jsem, jak moc jsem Vůli opravdu milovala a jak moc jsem hněvem 
zakrývala své vlastní pocity, že mi Matka ublížila. Matka byla tak vyděšená 
z Mého zdánlivého nedostatku lásky k Ní, že se ani příliš nesnažila, aby se 
Mě zde vyptávala. Pravda byla taková, že Matka nemohla získat audienci u 
Mne ohledně těchto záležitostí, protože jsem neměl v úmyslu ji povolit. 
Příliš jsem se bál toho, co by Mi mohla říci, ale to jsem tehdy nevěděl. 

 
Požádal jsem ji, aby se rozhodla mezi Otcem manifestace a mnou, protože 
jsem nechápal, jak můžeme pokračovat v milostném trojúhelníku, který je 
tak plný napětí, že se zdá, že se láska mění v nenávist. Považoval jsem to za 
odčerpávání Mé tvůrčí energie, když se neustále zmítám v citových 
zmatcích. Chtěl jsem to vyřešit! A přesto jsem to nechtěl vyřešit, protože 
jsem se bál, že by Matka nemusela učinit rozhodnutí, které jsem chtěl, aby 
učinila. 

 
Čím déle odkládala své rozhodnutí přijít ke Mně, tím více se Mi zdálo, že 
se vyhýbá příchodu ke Mně a volí si být s Otcem projevu, nebo ještě hůře, s 
Luciferem. Cítil jsem, že nepřijít ke Mně je Její rozhodnutí a že nemám 
jinou možnost, než se podle toho chránit. Nevadí, že jsem si nevšiml, že mi 
chybí odvaha, Já sám, abych si zde ověřil Své vnímání. Zůstával jsem 
zaseknutý v pocitu, že stejně nemohu věřit Matce, že Mi řekne pravdu. 

 
Mezitím, bez ohledu na to, jakými pohyby Matka zdánlivě procházela, se 
nemohla skutečně posunout směrem k vyrovnání s jedním z Nás, protože 
pak cítila vinu za pocity, které měla k tomu druhému. 

 
Pro Matku i pro Ronalokovy to byla bezvýchodná situace, neboť nejenže 
ztratili vědomí, když se vzdálili od Mého Světla, ale ztratili i přítomnost s 
Otcem Projevu. Stejně tak to byla bezvýchodná situace pro všechny ostatní. 



 

Ve své vizi jsem viděl duchy, jak plavou v éteru. Všechna jejich těla byla 
otevřená způsobem, který by se dal přirovnat k přítomnosti žaber nebo k 
mnoha okvětním lístkům, které vějířovitě vháněly étery od hlavy až k patě. 
Podporováni éterem plavali duchové sem a tam, směřovali k tomu, co je 
přitahovalo, a objímali to, co je odpuzovalo. 

 
Proudění éterů dovnitř a ven vyživovalo duchy, kteří přijímali esence kolem 
sebe, cítili, jaké jsou, a pokud se jim nelíbily, zase je odváděli zpět. 
Nechápal jsem, jak by to duchové nedělali, kdyby jim byla dána Svobodná 
vůle. Líbila se mi Svobodná vůle, a právě to jsem měl pro duchy na mysli. 

 
Zdálo se mi to jako nejjednodušší a nejpřirozenější způsob a nelíbil se mi 
žádný z obrázků, kde to pro všechny zúčastněné duchy nedopadlo dobře. 
Tyto snímky jsem nepřijal a neměl jsem pocit, že bych z nich tvořil. 

 
Když se nestávalo, že by se duchové vždy pohybovali směrem k tomu, co 
se jim líbilo, a pryč od toho, co se jim nelíbilo, všiml jsem si, že se pohybují 
podle toho, co si myslí, že by se líbilo druhým, zejména mně. Byl jsem 
zmatený, ale neviděl jsem v tom roli viny. Snažil jsem se duchy povzbudit, 
aby se líbili sami sobě, ale zdálo se, že mě zde nedokážou pochopit, a 
tvrdili, že to už dělají. 

 
Často jsem pak viděl, že se snaží dělat to, co si myslí, že je pro ně nejlepší, 
dokonce ještě víc než předtím. Ve svém zmatku jsem si vymýšlel 
nejrůznější důvody, většinou jsem obviňoval všechny a všechno, jen ne 
sebe. Myslel jsem si, že Srdce a já jsme zproštěni viny, protože jsme 
pečlivě prošli Můj plán a nenašli v něm žádné chyby. Myslel jsem si, že 
zbytek Stvoření se musí učit víc, než jsem si původně myslel, a většina viny 
padá na Matku za to, že dovolila, aby se z toho, co mělo být Svobodnou 
vůlí, stala taková hra plná propletenců. 

 
Mnohokrát jsem ve Své představivosti potrestal Matku za to, že udělala 
takový nepořádek v Mém Stvoření, jako by to udělala schválně, jako nějaký 
akt hněvu proti Mně. Předpokládal jsem, že byla motivována především 



majetnictví, žárlivost a všechno ostatní, co jsem označila za negativní. Jako 
součást trestu jsem si dovolil okrást ji, aniž bych si dovolil vědět, že to 
vlastně dělám, o její sílu, aby mě něčím z toho oslovila. Kromě toho, že 
jsem se choval odměřeně a jako by mi bylo jedno, co dělá nebo co se Jí 
děje, jsem Ji okradl o většinu Její moci tím, že jsem se rozhodl, že všechno, 
co se mi líbí na vůli, je Moje vůle a zbytek je Její. 

 
Tak se vše, co se mi nelíbilo, ztratilo Will. Proto pocity, které máte v 
polaritě Vůle, že jste nebyli milováni Mým Světlem , že vám Mé Světlo 
nepomohlo, že jste museli stát stranou a dívat se, jak všem ostatním 
duchům Mé Světlo pomáhá, zatímco vy jste měli pocit, že je to vaše vina, 
že se vám nedostalo pomoci, pocit, že jsem na vás neměl čas, hrůza z 
pocitu, že jste se projevili v přítomnosti Boha, který vás nemiloval, ale 
který měl moc nad vašimi životy, spolu se všemi pocity, že se to stalo, 
protože jste si to nějakým způsobem zasloužili, což jste mohli určit, a 
nakonec pocity vzteku a nenávisti vůči Mně, to všechno jsou skutečné a 
platné pocity, které se budou muset pohnout, protože se vám tyto věci staly. 

 
Díky tomu jste získali zkušenosti, jaké nemají žádní jiní duchové. Jakmile 
zjistíte, co jsou tyto věci zač, budete muset také získat pohyb v pocitech 
studu, které vás nutí skrývat tyto pocity a zážitky před ostatními ze strachu 
z toho, co o vás tyto věci vypovídají a co si o vás budou myslet ostatní 
duchové. 

 
Kvůli tomu, jak jste se narodili, máte sexuální vinu, která je obrovštější než 
u ostatních duchů, a s tím je třeba pohnout také tím, že zjistíte, kolik 
sexuální podstaty máte ve stavu popření. Budete to muset udělat tak, že si 
dovolíte pohnout jakoukoli emocí, kterou cítíte, že má přítomnost během 
vašeho milování, ať už ji zpočátku cítíte jako velkou, nebo ne. 

 
V Mé vizi měl volný tok pocitů pohnout všemi těmito věcmi, takže 
uzdravení, které vám nyní musím přinést, by ani nebylo nutné, ale role viny 
byla nesmírně špatně viděna a musí se nyní nechat pohnout tím, že získáte 
důvěru někoho, koho milujete, abyste konečně mohli pohnout jakoukoli 
emocí, kterou potřebujete pohnout. To je 



nebude snadné vzhledem k mezerám a roztříštěnosti. Pokud tedy musíte 
změnit partnera, raději to dovolte, než abyste neustále tlačili na ty, kteří jsou 
vám již nablízku, aby s tím pohnuli, pokud k tomu již nejsou sami zevnitř 
skutečně pohnuti. 

 
To, co se vám zpočátku mohlo zdát jako láska, se může ukázat jako odraz 
viny, což si budete moci uvědomit, až budete postupovat dál. Někdy mají 
partneři podvědomé dohody, že se budou navzájem držet zpátky, aby se 
vyhnuli určitým emocím. Je to pocit viny, který vám umožňuje snížit svou 
vibraci ve prospěch druhého, a jakmile tato omezení překonáte u sebe, 
překonáte je i u druhého. Není to vždy jen pohyb v sobě, který má konečný 
vliv na vnější realitu. Stačí, když pohnete vším, co můžete, sami se sebou, a 
pokud to nestačí k tomu, abyste pohnuli těmi kolem sebe, pohněte se od 
nich. 

 
Nejdříve je však třeba umožnit pohyb uvnitř, jinak se vaše pokusy dostat se 
ze situace ven budou opakovat v jiné podobě. Je téměř nemožné předem 
vědět, jaký pohyb bude nutný, jakmile se s tímto materiálem začnete 
pohybovat, ale pokud se snažíte a nemáte kolem sebe nikoho, kdo by vám 
pomohl, dovolte si vyhledat jiné lidi. Může to zahrnovat i to, že napíšete 
vydavateli a vyjádříte přání nějakým způsobem se spojit s dalšími lidmi, 
kteří s tímto materiálem vážně pracují. Možná budete překvapeni některými 
způsoby, které se vám zde podaří otevřít jinému. 

 
Uzdravení ztracené vůle potřebuje mnohem více pomoci než uzdravení 
popřené, ale stále přítomné vůle, o níž pojednává článek Správné používání 
vůle. Není správné utíkat za někým s každou maličkostí, která se chce 
pohnout. To se může rychle stát dalším vzorcem vyhýbání se a závislosti, 
ale skutečné problémy pomoci druhému při léčení tohoto mohou být značně 
usnadněny skupinovou energií. A skupina je to, co si nyní budete muset 
dovolit, bez ohledu na to, kolik strachu budete muset prožít, že se nemůžete 
sejít, aniž by tato snaha měla za následek, že se od sebe ještě více vzdálíte, 
než kdybyste se o to ani nepokusili. Bez ohledu na to, jak velký je váš 
strach z toho, že budete odmítnuti nebo že budete muset odmítnout někoho 
jiného, je třeba umožnit pohyb, který je v emocionálním těle nutný v 
souvislosti s otázkou, zda se skupina dokáže spojit a pohybovat se s láskou 
a Svobodnou vůlí, jak jsem původně předpokládal. 



snahou o sblížení. Bez ohledu na to, kolik lidí se odstěhuje a nezůstane, 
musíte i nadále zůstat věrní svým vlastním pocitům, jinak nikdy nenajdete 
lásku, kterou hledáte. Pokud nepohnete tím, co se pohnout musí, budete se i 
nadále rodit v temnotě a dusivé, stlačující hrůze první cesty Ronaloka na 
Zemi, celý život bojovat s tím, abyste si nedovolili všimnout, jak se 
skutečně cítíte, obklopeni lidmi, kteří vás nemilují, ale kteří odrážejí pouze 
vinu, která vám nedovolí pohnout se, abyste se nadechli a rozšířili směrem 
ke svému skutečnému já. 



TĚLO VÁM DÁ VĚDĚT, JAK SE MÁTE POHYBOVAT. 
 
 
Zejména Ronalokové se nyní potřebují rozšířit sami v sobě a najít ztracenou 
esenci, která se musí rozšířit a zaplnit místa, která v jejich tělech ztvrdla a 
zhoustla. 

 
Ronalokové začali jako Světelné bytosti, zrozené v Nebesích Matky a Otce 
Projevu. Než se dostaly na Zemi, zrodily se znovu jako hromada malých 
polomrtvých dětí, které zpočátku neuměly ani plakat. Ze Světelných těl byli 
stlačeni do malých hustých fyzických bytostí, které zažily tak velkou 
kompresi, že se jejich žáruvzdornost stáhla nahoru k hlavě a zpět dovnitř 
kostěné struktury, kterou tam zatlačil odpor jejich těl proti vysmrkání. Měli 
v sobě všude hustou a kostěnou strukturu, která byla výsledkem jejich 
odporu k rozmačkání tlakem, který na ně doléhal. Jejich boj, aby tomu 
odolali, jim dal páteř a nohy, i když jim nohy vyletěly zpod nohou a ztratily 
sílu je podpírat. 

 
Srdce, které bylo dříve otevřené, se téměř úplně vzdalo a stáhlo se zpět do 
okvětních lístků připomínajících žábry nebo plíce, které také hledaly 
ochranu kostěné struktury. Proudění Srdce se nyní pohybovalo pouze v 
určitých stanovených kanálech, které byly rovněž chráněny před přímou 
otevřeností. Nižší části Těla již nebyly schopny větřit étery a nemohly 
přijímat pomoc z plic, pokud ji k nim Srdce nemohlo přivést. Nižší části 
Těla si již uvědomovaly, že potřebují více výživy, než kolik jim přinášelo 
Srdce, a hledaly již jiné formy výživy. Neschopny přivést vůbec nic moc 
zpět nahoru prostřednictvím Srdce, jak bylo jejich tělo původně navrženo, 
musely nižší části Těla hledat jiné cesty, jak uvolnit to, co se z nich 
potřebovalo dostat ven. 

 
Esence Vůle, která začínala jako nejcitlivější esence ve stvoření, nyní téměř 
nebyla schopna cítit natolik, aby si znovu uvědomila 



Sama o sobě. 
 
Bez matky, která by se o ně starala, se zdálo pochybné, že by Ronalokové 
vůbec mohli dlouho vydržet. Ronalokové se narodili na Zemi jako hromada 
dětí z nebe, ale zkušenost s nimi byla jako s nemluvňaty, která se rodila tak 
těžce, že jejich další existence byla ohrožena. 



ODSTUPUJI 
 
Mezitím jsem byl jako unavený otec, který nedokázal dotáhnout porod do 
konce. 

 
Jako bych to byl já, kdo je vyčerpán délkou práce, vrátil jsem se na své 
místo s intenzivní touhou jít do sebe a uniknout tomu, co se děje. 

 
Andělé se kolem mě shromáždili jako sourozenci, kteří si nebyli jisti, zda 
chtějí, aby se do rodiny narodil někdo další. Byl jsem v pasti své vlastní 
viny. Neptali se na Ronalokovy ani na Matku. Na nic se Mě neptali, ale 
měli v sobě promítnutý pocit veselí, který Mi vzhledem k obrovským 
problémům, s nimiž jsem se potýkal, nepřipadal vhodný. Snažil jsem se to 
tehdy přejít tak, že mě andělé chtěli jen jako obvykle přivítat doma a také se 
na mě jako obvykle snažili udělat dojem, jak dokážou být v porovnání s 
Matkou optimističtí, ale pod povrchem jako bych cítil, že jsou rádi, že 
Ronalokové odešli, a že doufají, že jsou pryč nadobro a už nás nikdy 
nebudou obtěžovat. 

 
Jejich úleva se zdála být tak obrovská, že jsem se dokonce přistihl při 
myšlence, zda andělé, přestože jsem je nikdy neviděl vynořit se jako duchy, 
nebyli nějakým způsobem matkami těchto "věcí" a nechtěli se zbavit jejich 
těl, abych to nikdy nezjistil. Tuto myšlenku jsem přehlížel jako bizarní, 
protože jsem již věděl, že Ronalokové jsou polaritou vůle těchto duchů. 
Neměl jsem rád, když jsem měl takové myšlenky, ale pak se mi nelíbilo 
tolik, čeho jsem si všímal, že jsem měl pocit, že už nechci být vědomý, 
nebo alespoň ne tak vědomý, jako jsem byl. 

 
Najednou jsem se na Matku velmi rozzlobil, že mi nedovolila mít na Zemi 
místo, které jsem si přál. Představoval jsem si Zemi jako místo, kam mohu 
jít, když chci zpomalit až do bezvědomí nebo téměř do bezvědomí. Když se 
Mi Matčina hrůza z takového zpomalení cestou na Zemi vzepřela, jen část 
Mne měla náladu si s Ní zde hrát. Zbytek Mne, jak jsem nyní zjišťoval, Jí 
chtěl dát facku hned na místě a donutit Ji, aby překonala strach z toho, že 
nám dovolí odpočívat. 



Teď jsem neměl kam jít, abych unikl sám sobě. V mém hněvu se mi zdálo, 
že mi Matka nechce dovolit, abych měl to, co potřebuji, a vždycky v tom 
viděla zkrácení svých potřeb. Sobecké bylo slovo, které jsem pro ni použil. 
Nechtěla, abych sestoupil dolů do odpočinku, a nechtěla, abych vystoupil 
do větší aktivity. Jako by zůstávat stále stejný bylo to jediné, co Jí 
vyhovovalo. 

 
Když jsem se snažil udělat si pohodlí, padl na mě pocit viny, který mi říkal, 
že jsem velmi sebestředný Bůh, který se snaží pomáhat pouze sobě, místo 
aby pomáhal lidem kolem sebe. 

 
Chtěl jsem jít do sebe, co nejdál do sebe. Chtěl jsem uniknout vnějšímu 
zmatku kolem sebe a zjistit, jestli ve mně ještě zbývá nějaký klid a síla, ale 
nešlo to . Nemohla jsem se ani pohnout, abych šla dovnitř Sebe. Pocit viny 
si už vybral svou daň a nechal Mě zápasit mezi potřebami vnějšího a 
vnitřního světa. 

 
Nejen to, ale v okamžiku, kdy jsem se podíval do svého nitra, jsem zjistil, 
že zmatek je i ve mně. Tehdy jsem měl opravdu pocit, že nemám kam jít. 
Zhroutil jsem se na svém trůnu a zíral, jako bych se díval na Stvoření, ale 
ve skutečnosti jsem nic neviděl. Seděl jsem, jako bych nevěděl, zda bdím, 
nebo sním. Nedokázal jsem se uvolnit a téměř jsem se nemohl pohnout. 
Prázdně jsem zíral na Stvoření, zatímco se ve Mně vynořovalo mnoho věcí, 
o kterých jsem si myslel, že jsem se jich zbavil, když Mě Matka opustila. 
Zaplavily mě myšlenky a pocity, které jsem nechtěla mít. 

 
Zvuky a pohyby, které jsem si dovolil vydávat, jsem maskoval jako 
rozčilení nad tím, že se nemohu uvelebit, ale i tyto projevy jsem potlačoval, 
jak jen to šlo. I toto malé množství projevů ve Mně vyvolávalo paranoidní 
pocit, že mám pocity, které Mě nutí vyjadřovat toto nepohodlí, protože 
místo Boha už není mým pravým místem. A tak jsem tam seděla a 
nepohodlně se kroutila na svém trůnu, a přesto jsem k němu byla přikovaná, 
jako bych se nemohla vzdát ani svého místa. 

 
Všechno bylo tak vzdálené tomu, jak jsem si to představoval, že jsem znovu 
přemýšlel, jestli jsem udělal dobře, když jsem se pustil do manifestace 
Stvoření. 



Dopřál jsem si další záchvat obviňování Otce manifestace a Matky všeho. 
Zdálo se mi tak nemožné dosáhnout rovnováhy, kterou jsem považoval za 
nezbytnou pro udržení Stvoření, že jsem si říkal, jestli by mi nebylo milejší, 
kdybych pokušení tvořit odolal. Přemýšlel jsem, kolik mě nerovnováha 
Matky a Otce manifestace bude stát v podobě ztracené manifestační síly. 
Jejich síla se nezdála být tak velká jako ta moje, a přesto jsem je stále 
obviňoval, jako by tomu tak bylo. Cítil jsem takový vztek, že nemám 
Stvoření takové, jaké jsem si představoval, že jsem měl chvíli chuť je zničit 
jak za to, že to způsobili, tak za to, že chci zničit Stvoření a začít znovu, 
kdybych na to měl někdy chuť. Snažil jsem se, aby žádný z duchů nevěděl, 
co tu cítím a na co myslím, a pokud jsem mohl říct, nevšimli si toho. Jak 
bych mohl tyto myšlenky a pocity otevřeně vyjádřit v přítomnosti duchů, 
kteří by se cítili být mnou ohroženi na životě? Kromě toho mi stačilo 
podívat se do tváří duchů, když jsem měl chuť všechno zničit, abych pocítil, 
že si to opravdu nemohu dovolit. Opravdu jsem věřil, že je láskyplnější tyto 
pocity vnitřně zpracovat, než je otevřeně vyjadřovat vůči milovaným 
osobám, které by jimi mohly být zraněny. 

 
Snažila jsem se tu cítit sama sebe, protože jsem si myslela, že není moudré 
tyto pocity dále vytěsňovat. Už jsem tušil, že Matka odráží všechno, co se 
mi na sobě nelíbí, ale nevěděl jsem, co by těmito věcmi pohnulo v Ní nebo 
ve Mně. Věděl jsem jen, že se Jí nelíbím z celé řady důvodů, z tak dlouhého 
seznamu důvodů, že jsem nebyl schopen zůstat přítomen Jejím prezentacím 
všech těch mnoha důvodů, a že ať jsem se snažil změnit sebevíc, nepohnulo 
to s Ní. Zdálo se, že má nekonečnou zásobu důvodů, starých i nových, proč 
se Jí to, co dělám, nelíbí. Měl jsem pocit, že teď už musí ustoupit. Dělal 
jsem, co jsem mohl, abych Ji potěšil, a pokud to nebylo dost dobré, musela 
se ohnout nebo mě pustit, abych si mohl najít jinou vůli. 

 
Byl jsem naštvaný, když jsem na ni znovu myslel, byl jsem naštvaný, jako 
by byla nějakým démonem, kterého jsem nedokázal vymítit. Cítil jsem, že 
mi ublížila dost, což byl hlavní důvod, proč jsem nechtěl ubližovat ostatním 
tak, jako Ona ublížila mně. Pořád Mi ubližovala tím, že Mě nepřijímala a 
nedávala Mi hlas důvěry, který jsem potřeboval, abych se cítil dobře. Jak 
jsem se snažil, aby to navenek vypadalo příjemně, a přitom jsem si dovolil 
dýmat. 



uvnitř se kolem Mne stále motali andělé, jako by říkali, že je všechno v 
pořádku a že Mne jako obvykle vítají doma. 

 
Všechno nebylo v pořádku. Spousta andělů chyběla. Ostatní se chovali, 
jako by si toho nedovolili všimnout, nebo dokonce jako by se jim to líbilo 
víc, protože teď pro ně bylo víc místa, aby mi mohli být nablízku. 

 
Mnozí z nich se chovali tak, jako by s nimi Moje Světlo mělo nyní oživit a 
dát jim přírůstek, který by zaplnil místo po ostatních. Nebyl jsem si jistý, co 
si o tom mám myslet. Andělé, kteří odešli, mi ve skutečnosti nechyběli a já 
jsem si zatím nedovolil všimnout, co se s nimi stalo. Nezmínil jsem se o 
nich a ani ostatní Andělé se o nich nezmínili. Vznášeli se kolem Mne a 
snažili se Mi udělat radost tím, že předvídali každou Mou potřebu a snažili 
se udělat cokoli, co by Mi mohlo ulevit. 

 
Většina andělů kolem Mne byli uchazeči o Matku a všichni se Mi snažili 
zalíbit tím, že hráli obrazy Matky, které přijali za své jako ti, o nichž si 
mysleli, že je mám nejraději. Viděl jsem tyto obrazy jako jejich myšlenkové 
projekce vznášející se kolem nich. Kdykoli udělali něco, co se Mi nezdálo 
být příjemné, viděla jsem, jak své obrazy upravují a podle toho postupují, 
jako by se tímto způsobem neustále vyvíjel hlavní plán Matky. 

 
Necítil jsem se dusivě, když se nad mnou vznášeli tito andělé, a musím říct, 
že jsem se cítil dobře, když se mi dostalo tolik pozornosti najednou, a to 
pozornosti pozitivní, která nenapadala mou přítomnost svými okamžitými 
potřebami. Začal jsem se vzpamatovávat. Můj zmatek se uklidnil natolik, že 
jsem se mohl soustředit na anděly kolem sebe a všímat si, co dělají. Díky 
nim jsem se cítil dobře. Tak dlouho jsem si nedovolil cítit se dobře, a 
nebylo divu. Neustále jsem se cítila otravována pocitem viny, že mám ve 
svém stvoření krizi a že musím vyrazit ven, abych pomohla, místo abych si 
dovolila sedět, odpočívat a nechat se hýčkat. 

 
Navzdory tomu, že mě trápily výčitky svědomí, jsem se už nemohla 
pohnout. Stále jsem měla pocit, že bych měla dělat něco jiného, ale 
nedokázala jsem se k tomu přimět. Cítila jsem se vyčerpaná. Přesto jsem se 
obával, že není správné sedět jen s několika málo 



duchy, když mě tolik lidí potřebovalo. Pak jsem se otočil, jako bych mluvil 
sám se sebou, a řekl jsem, že si nejsem jistý, jestli Mě duchové vůbec 
potřebují, protože všechny Mé pokusy jim pomoci vyšly naprázdno. 
Bez ohledu na to, jak moc jsem tomu otravování říkala, aby zmizelo, a bez 
ohledu na to, jak moc jsem ho chtěla činit zodpovědným za své nepohodlí, 
jsem si brzy musela uvědomit, že je to mé srdce, které mě nepřestává 
obtěžovat. 



SRDCE SE MĚ SNAŽÍ VAROVAT, ŽE NEMŮŽE ZŮSTAT 
ZJEVNÉ. 

 
Zdálo se, že srdce zoufale potřebuje pomoc a milování nebylo řešením, 
které by chtěl. Řekl, že Mé Světlo je tak vážně nevyrovnané, že má problém 
udržet Stvoření pohromadě. 

 
Už jsem věděl, co řekne příště: "Matka se musí vrátit, jinak se rovnováha 
nenajde." 

 
Měla jsem pocit, že to od Srdce nechci slyšet. Byla jsem příliš vyčerpaná, 
zraněná a naštvaná na to, abych na matku musela dál myslet. Snažila jsem 
se Srdce odložit, jako když si člověk dává masáž a chce se co nejrychleji 
zbavit rozptýlení. 

 
"Srdce," řekl jsem, "ještě jednou Ti to řeknu. Matka mě opustila a já 
nemohu udělat nic pro to, aby se vrátila." 

 
Srdce na to vždycky reagovalo slovy: "Jdi za ní," na což jsem se necítil 

připravený. "Jak za Ní mohu jít, když ani nevím, kde je?" 

"Rozhlédni se po ní," řeklo Srdce. 
 
"Nemohu poslat své světlo, pokud nebude přijato," řekl jsem Srdci. "Matka 
Mě už nemiluje. Má Bojovníky, kteří usilují o Mé zničení, už jí nevěřím. 
Nemohu být blázen a jít si svítit do Jejího tábora, když to vypadá, že Její 
plány směřují k tomu, aby se Mě pokusila zabít." 

 
"Nemůže Tě zabít," řeklo Srdce. 

 
"Ale ano, může," připomněla jsem Heartovi. "Copak si nepamatuješ, kolik 
Světla jsem ztratil, když odešla?" 

 
"Ona neodešla, tys ji vystrčil," připomnělo mi Srdce. 



"Tím hůř," řekl jsem Srdci, "protože to vypadá, že se mi za to snaží 
pomstít." 

 
"Není ztracená tak, jak si myslíš," řeklo mi Srdce. 

 
Na to jsem Srdci řekla, že když mu tolik záleží na Matce a na rovnováze, 
kterou nám může nabídnout, možná by ji měl jít hledat. A pak jsem Mu 
připomněla, kolikrát a jakým způsobem jsem se snažila získat rovnováhu s 
Matkou a neuspěla jsem. Srdce bylo ještě zoufalejší. 

 
"Už se mnou nechce být v rovnováze," řekla jsem Srdci. "Jde proti Mně, 
staví se proti Mně téměř ve všech otázkách, které existují, a Ty chceš, 
abych šel a našel Ji, jako by to teď mělo být jiné než ve všech dobách v 
minulosti." 

 
"Je to jiné," řeklo mi Srdce, "slyším Její pláč." 

 
"Vždycky brečí kvůli té či oné věci," řekla jsem Heartovi, "proč si myslíš, 
že tentokrát je to jinak?" 

 
"Připadá mi, že je zarmoucená a zoufalá," řekla mi Heart. 

 
"Dobře," řekla jsem Srdci, "to je to, co potřebuje cítit. Možná se vzpamatuje 
a najde mě." 

 
"Nemůže se pohnout z místa, kde je," řeklo mi Srdce. 

 
"Jestliže ztratila schopnost se pohybovat, pak ztratila i schopnost být se 
mnou," řekl jsem Srdci. "Její nedostatek pohybu je právě to, co nemohu 
vystát!" 

 
"Byl to její pohyb, který tě přiměl ji poprvé odmítnout." Srdce řeklo. 

 
"Přesně to jsem měl na mysli," řekl jsem Heartovi. "Buď se hýbe moc, nebo 
málo, když potřebuju rovnováhu." 

 
"Je rovnováha jen to, co se Ti líbí?" Srdce se mě zeptalo. "Nelíbí se mi 
rovnováha, o které si myslíš, že jsi ji našel bez Matky. Mám 



těžké chvíle, když jsem tady bez matky." 
 
Řekl jsem Srdci, že to jenom melodramatizuje, protože ho projevení 
duchové nechtějí přijmout. Řekl jsem Mu, že by měl prostě zůstat se Mnou 
a že všechno bude v pořádku, když tomu dá více času. 

 
Srdce mi řeklo, že se také nemůže hýbat. Nemohl se přiblížit k Matce, 
protože tam nebyla otevřená cesta, která by ho přijala, a nemohl se přiblížit 
k mému Světlu, protože ani já jsem ho nepřijala. 

 
Řekla jsem Srdci, že ho přijmu, kdykoli bude chtít, ale že jsem si myslela, 
že se mu líbí víc venku v Manifestaci než s Mým Světlem. 

 
Srdce mi říkalo, že je to Matka v něm, kterou jsem k němu nepouštěl. 

 
Navrhl jsem Srdci, aby požádalo Otce projevu, aby šel hledat Matku, pokud 
Srdce cítí, že je tak nutné ji najít, protože stále miluje Otce projevu. Řekl 
jsem 

 
Srdce bych ho přijal, kdykoli by se chtěl pustit Matky a nechat ji svobodně 
se rozhodnout, zda chce být s námi, nebo ne. 

 
Srdci se tu nelíbilo, ale nic neřekl. Připadal si jako rozvedené dítě, které se 
může vrátit domů k Otci, jen když nepřijde a nepřinese s sebou svou 
podobu s Matkou. 

 
"Otec projevu má touhu jít a hledat Matku." 

 
Srdce mi řeklo: "Ale také nechce udělat nic, co by ještě více rozšířilo 
rozpory mezi vámi dvěma." 

 
"Jaký riff?" Řekl jsem Heartovi. "Nikdy se s Ním nehádám, když je se 
mnou, jen když se mezi nás postaví Matka. Zdá se, že hádka je s Matkou. 
Teď, když je pryč, by mezi Námi neměla být žádná hádka." "Cože?" zeptal 
jsem se. 



"Toho se obává Otec projevu," řeklo Srdce, že jsme všichni proti Ní a že 
kdykoli se postavíme na Její stranu, nemůžeme se k Tobě přiblížit kvůli 
rozkolu mezi Vámi dvěma. Chce hledat Matku, ale nechce ztratit schopnost 
být s Tebou." "To je pravda," odpovědělo Srdce. 

 
"On už ji ztratil v tom, že už ke mně nepřichází. Co na tom změní, když 
půjde o kousek dál, než už je?" 

 
Srdce mi zde neodpovědělo, pouze mě požádalo, abych dal Otci projevu 
přímo vědět, že jsem ho požádal, aby vyhledal Matku. 

 
"Musíš mu to dát vědět," řekla jsem Heartovi. "Ty jsi ten, kdo má velkou 
touhu ji najít." 

 
Srdce tím bylo zraněno a dal Mi jasně najevo, že Jeho autorita sama o sobě 
nestačí k tomu, aby přiměla Otce projevu jít a hledat Matku. Dovolil jsem 
tehdy svému Světlu, aby pozvedlo Otce Projevu, i když jsem se trochu 
styděl za to, že jsem mu dovolil všimnout si všeho, co se dělo mezi mnou a 
anděly. Zeptal jsem se Ho, jestli chce jít hledat Matku. Aniž by promluvil, 
naznačil mi, že má smíšené pocity. "Připadá mi, že jsi bez Ní nešťastný," 
řekla jsem Mu. 

 
Otec Projevu cítil, že nemůže být upřímný tváří v tvář Mému Světlu, ať se 
vydá jakýmkoli směrem. Trochu se zavrtěl a pak řekl: "Ano, ale já jsem byl 
také nešťastný, když jsem byl s Ní." "Ano," řekl. 

 
"Ne pořád," připomněla jsem mu, jako bych se nemohla ubránit malému 
popíchnutí. 

 
Vlastně jsem se snažil využít příležitosti, abych se zeptal Otce projevu na 
jeho pocity vůči... 

 
Matka, ale on se cítil příliš opatrný na to, abych toho moc zjistila, a tak 
jsem ho nechala jít, aniž by se mezi námi cokoli změnilo. 



"Jsi-li nešťastný bez Ní a nešťastný s Ní, je mi jedno, jestli ji najdeš, nebo 
ne, ale Srdce si to přeje." 

 
Otec Projevu nevěděl, zda to má brát jako nějaké vyznání lásky k Matce z 
Mé strany, nebo ne, ale dovolil si všimnout, že Mé Světlo mu při pomyšlení 
na nalezení Matky připadá lepší, než mu připadalo po dlouhou dobu. To Ho 
přimělo k rozhodnutí, že až bude mít pocit, že má příležitost, vydá se Matku 
hledat. Nikdo z Nás tehdy netušil, jak dlouho bude trvat, než Ji najde. 

 
Srdce se mi mezitím snažilo sdělit více o problémech, které mělo s 
udržením Stvoření pohromadě, a já jsem ho v tomto případě musel brát 
vážně, ale také jsem mu musel dát najevo, že nemám pocit, že bych mohl 
něco udělat. Tehdy jsem si uvědomil, že jsem si nedovolil dát Otci projevu 
najevo svůj hněv za to, že projevil Stvoření úplně špatně. Zdálo se mi, že 
mám chuť Mu tyto věci dávat, když není nablízku, a pak jsem zjistil, že 
jsem v těchto oblastech vyšel z míry, když byl nablízku. Srdci se nelíbila 
ani ta prázdnota, kterou ode Mne dostávalo, ale se všemi zadržovanými 
emocemi jsem nemohl udělat nic lepšího. 

 
"No," řekla jsem si, "stejně nevím, k čemu by bylo dobré dát mu svůj vztek. 
Co se stalo, stalo se. To, co se teď opravdu musí stát, je, aby to On napravil. 
Vztekat se na Něj nemůže přinést nic dobrého." Řekl jsem si: "Jestli se 
pohádáme, tak to opravdu vyděsí všechny kolem Nás." "A co když se 
pohádáme," řekl jsem si. 



MATKA MI TRHÁ SRDCE NA KUSY 
 
Tehdy jsem si dovolil poznamenat, že Srdce má skutečné potíže. Cítil jsem 
se, jako bych měl infarkt. Kroutila jsem se na židli, jako bych se uvnitř 
zbláznila, ale navenek jsem vydávala jen velmi málo zvuků, kromě malého 
dávení a kašlání a několika zvuků, které se snažily mluvit. Byl jsem 
pohlcen svými vnitřními pocity a cítil jsem, že tam musím okamžitě 
vstoupit, abych si zachránil život. 

 
Okamžitě jsem pocítil nedůvěru, jako by Matka našla nějaký nový způsob, 
jak na Mě zaútočit, zvláště když jsem se podíval ven a uviděl Její 
bojovníky, jak stále dokola opakují pohyby, kterými Mě bodají do Srdce. 
Byli rozzlobení a vypadalo to, že mají na mysli Mou smrt. Měl jsem pocit, 
že mě teď do Srdce udeřilo tolik hadů, že jsem si myslel, že nemám šanci to 
zvládnout, pokud se mi nepodaří je ze Mě dostat a odstrčit je ode Mě co 
nejdál. 

 
Trápil jsem se, ne nepodobně jako Ronalokovi, jen jsem to nevěděl. Musel 
jsem vypadat jako šílenec, když jsem se snažil shodit ze sebe hady, které 
nikdo jiný neviděl. Určitě tam se Mnou nebyli přítomni v Božství, ale ve 
Mně to bylo tak skutečné, jako by tam byli. Vnímal jsem to jako bitvu, 
kterou musím vyhrát, a bojoval jsem ze všech sil. Ztratil jsem schopnost 
cítit Srdce, přítomnost jedu byla tak velká. Byl jsem zahlcen pocitem, že 
jsem celý otrávený, a dávil jsem se a dusil dusivými pocity, že mě hadi 
svírají a zasahují po celém těle pocitem nenávisti, který mě chtěl zabít. 

 
Nedostal jsem zprávu, že jediné, co chtějí, je, aby se Mé Světlo otevřelo a 
přijalo je, a oni to neudělali. Bylo to, jako by očekávali, že podle toho, jak 
se chovají, dostanu poselství, ale já ne, nelíbilo se mi, že mají pocit 
nenávisti, že mě chtějí zabít. Věděl jsem, že se nemohu nechat zabít, ať už 
si o sobě někdy myslím cokoli. 

 
Kopala jsem, bojovala a tlačila, dokud všichni Matky bojovníci nepadali k 
Zemi a nezůstal ani jeden, kterého bych mohla najít poblíž svého Světla. 
Všichni padali k Zemi s rozsudkem proti 



že vyjadřování jejich hněvu nepřináší nic dobrého a že si tento přístup 
nenechám líbit. Mezitím to byl nepromyšlený útok, který přišel jako reakce 
na Mé odmítnutí Matky skrze Srdce, a tak také přijali odsudek v podobě 
otisku, že si nemohou dovolit důvěřovat svým skutečným pocitům, protože 
jejich reakce byla vyhodnocena jako nepřijatelná a způsobila jim jen další 
potíže. 

 
Zde je třeba pochopit, že pravdivá odpověď musí být dána ve všech 
situacích, aby se zabránilo pocitu viny, ale jakmile vás pocit viny zachvátí, 
musíte se naučit být v první řadě věrní sami sobě a nehýbat se navenek, 
dokud nedosáhnete co největšího vnitřního souladu. Když se pohybujete 
směrem ven, musíte co nejvíce dávat svou pravdivou odpověď, protože 
cokoli jiného zbavuje vůli zpětné vazby potřebné ke správnému pohybu a 
také zbavuje Ducha schopnosti správně vést. Pokud se pocity objeví 
později, poté, co vás vnější událost již minula, dovolte jim, aby se tehdy 
pohnuly, a získejte pochopení pro to, proč se tak oddělily od vaší 
spontánnosti. 

 
Musíte také vědět, že i když jsem se zmínil o otočení stolů jako o způsobu, 
jak zjistit porozumění, existují také situace, kdy to nebude fungovat. 
Například jste si vždycky mysleli, že když se cítíte špatně, když vás někdo 
nenávidí, tak to, že si dovolíte nenávidět, není láska, ale není špatné 
nenávidět to, co vás nenávidí. Pravdivá odpověď je, že nemůžete milovat 
to, co vás nenávidí. Například někteří duchové mohou vyjadřovat nenávist 
vůči mně a já mohu cítit, že se starý náboj pohybuje a přichází na milující 
místo. Jiní duchové mohou vyjadřovat nenávist vůči Mně a já mohu mít 
pocit, že to nikam nevede. Možná je budu chtít přesunout zpět a nechat je 
prožívat jejich nenávist vůči Mně tam, kde Mě to neovlivní. Ne vždy se dá 
říci, že když jsem některým dovolil, aby svou nenávist vůči Mně přesunuli 
do Mé blízkosti, je spravedlivé dovolit to i jiným. To, co může v některé 
situaci přinést pochopení, může být v jiné situaci pouze pocitem viny. 

 
Není pochyb o tom, že je to velmi ošidná půda. Ať to formuluji jakkoli, je 
možné to zkazit na popírání a pocity viny. Proto si nesmíte z ničeho dělat 
pravidlo, ale raději dovolte svým skutečným pocitům. Pokud jste příliš 
vinní na to, abyste si dovolili své skutečné pocity, nesmíte soudit. 



vina je špatná. Musíte dovolit, aby vás pocit viny brzdil, dokud nepracujete 
se svou vlastní vibrací natolik, abyste změnili odraz, který byste jinak 
obdrželi. 

 
Jsem schopen umožnit Matkám bojovnicím, aby se ke Mně nyní přiblížily a 
daly odraz, který potřebovaly dát. Dokázal jsem to udělat, aniž bych měl 
pocit, že se musím bránit útoku ohromného množství jedovatých hadů, a 
naučil jsem se, že Matky bojovnice jsou Kundaliní, díky níž se Vůle vrací k 
Duchu. Bez nich nemohu dosáhnout plného kruhu Světla s Vůlí, který 
potřebuji. Nyní mohu Kundaliní pustit nahoru, protože nepopírám Vůli tak, 
jak jsem to dělal v minulosti, ale pokud má Duch postoj popírání Vůle, 
zatímco říká, že ne, a pustí Kundaliní nahoru směrem k Srdci za těchto 
okolností, může to být velmi nebezpečné, a dokonce zabíjející. 

 
Matky bojovnice nerady nechávají projít kolem sebe cokoli, co obsahuje 
popření, ať už je to sebejemnější forma popření, ale pocit viny je drží 
zpátky a dole, dokonce je přiměl přijmout přesvědčení, že Kundaliní musí 
být pečlivě kontrolována a disciplinována kvůli potenciálně zabijácké 
energii, kterou má. 

 
Matka Bojovnice přišla na Zemi poté, co bylo Zlaté červené světlo 
Kundaliní rozdrceno a stlačeno odmítnutím. Jejich podoba, kterou měli, 
když dorazili na Zemi, byla podobná fyzické podobě, kterou mají hadi na 
Zemi nyní, jen mnozí z nich byli v Zemi Pána mnohem větší a mohli 
snadněji komunikovat s ostatními duchy, protože tam byla menší 
roztříštěnost než nyní. 

 
Tehdy byly Matky bojovnice méně připravené přijmout samy sebe jako 
součást Mého Světla než nyní, takže žádná z nich tehdy neměla lidskou 
podobu, jakou mají mnohé z nich nyní. Přesto je zde stále tolik popírání 
Vůle, že velká část esence Matky Bojovnice stále zůstává uvězněna v 
podobách hadů na Zemi. Čím více byli hadi na Zemi nenáviděni, loveni a 
zabíjeni, tím více si tato esence musela najít jiné formy, které by obývala, 
ale to neznamená, že by se hadi nyní měli stát chráněnými nebo uctívanými 
více, než tomu bylo již dříve těmi, kteří v nich rozpoznali energii Kundaliní. 
Znamená to, že popření vůle musí být uzdraveno, aby se 



může energie Kundaliní zaujmout své správné místo. Energie Kundaliní má 
mít při průchodu čakrami vzhůru ohnivou zlatavou záři vášně, která se 
třpytí ve všech barvách duhy, a při kontaktu s Mým světlem na vrcholu ji 
zapaluje svatozář bílého světla. 

 
Měl jsem tu boj, který mě stál světlo i energii Willa. Musel jsem jít dovnitř 
a setkat se tam se Srdcem, ale kvůli Jeho velké bolesti jsem nebyl schopen 
se se Srdcem setkat až do konce s Mým vědomím. Měl jsem pocit, že Srdce 
ztrácí schopnost zůstat projevené ve Stvoření, a potřeboval jsem se podívat 
ven a zjistit, co se tam děje. 

 
Vzpamatoval jsem se, ale klid ještě nebyl. Andělé se nade mnou vznášeli 
jako matky pečující o nemocné. Nepadla ani zmínka o možnosti, že bych 
mohl přestat existovat jako Bůh, a přesto se kolem Mě všichni shromáždili 
jako rodina u lůžka umírajícího. Říkalo se, že je nemožné, abych přestal 
existovat jako Bůh. Říkalo se, že mám ve svém světle ještě spoustu sil. 
Bylo řečeno vše pozitivní, co se dalo říci, ale byl zde přítomen ještě jeden 
pocit, který jsem popíral ve svém boji, abych zvládl to, co Mé srdce 
prožívalo. Cítil jsem, že jsou mi stále nablízku duchové, kteří by mě rádi 
viděli odejít, a zdálo se, že jsou až příliš připraveni zaujmout Mé místo. 

 
Ačkoli jsem si v té chvíli jejich odrazu nevšiml, dostal jsem další záchvat 
pocitu, že jsem neudělal dobře, když jsem se prohlásil za Boha. 
Přinejmenším jsem nebyl Bohem, jak jsem si sám sebe představoval, jak to 
teď vypadalo. Cítil jsem se zdrcený a nechtěl jsem ani připustit, aby to 
ostatní poznali, protože jsem se obával, že to tím spíše znamená, že nejsem 
adekvátní k tomu, abych byl Bohem. Nerad jsem dával najevo svou 
nejistotu. 

 
Celou dobu jsem je silně popíral, což znamenalo, že Matka tyto pocity 
dostávala a neustále je odrážela, zatímco já je popíral tím, že jsem říkal, že 
jsou to její pocity, a ne moje. 

 
"Nedůvěřovala mi, bála se naší moci, cítila se ukřivděná, když tvrdila, že 
její druh je Bůh, a tak dále." 



Téměř nikdy jsem Matce nedovolil, aby se ke Mně vyjádřila způsobem, 
který by Mi dal najevo, že to jsou Moje pocity, které musí reflektovat. 
Pokud nejste připraveni vidět svůj vlastní odraz ve Vůli, nejste ještě 
připraveni chápat Mne jako Boha nebo dokonce sami sebe. 

 
Zdráhám se o tom mluvit, ale ztracená vůle má co dělat, aby obešla otázku, 
kdo je Bůh, protože každý má své představy, i když ty představy trvají na 
tom, že neexistuji. Pro ztracenou Vůli už neexistuji tak dlouho, že je 
nemožné, aby na cestě k nalezení Světla, které potřebují, neprošla těmito 
místy. 

 
Tentokrát byly mé obavy tak velké, že jsem si myslela, že moje extrémní 
nepohodlí znamená, že to, co jsem považovala za své pravé místo, není 
mým pravým místem, a to natolik, že jsem skutečně spadla ze svého místa 
do prostoru těsně před ním a chvíli se tam svíjela a kroutila, než jsem 
nabyla vědomí, abych se mohla vrátit na své místo. 

 
Vzhledem k situaci to bylo velmi nebezpečné, ale jak se ukázalo, žádný z 
duchů shromážděných kolem se ani nepohnul, aby zaujal mé místo. Vnímal 
jsem to jako strach z toho, co by ostatní mohli udělat, kdyby to udělali. 
Neměli pro takovou situaci žádný plán, protože nikdo z nich nikomu jinému 
nepřiznal, že by měl na mysli převzetí Mého místa, ale od té doby vzniklo 
mnoho plánů. 

 
Když jsem znovu nabyl trochu více vědomí, navázal jsem lepší kontakt se 
Srdcem. Vrátil se domů v pořádku, ale vypadal téměř úplně rozervaný a 
silně oslabený. Srdce bylo v tak špatném stavu, že jsem musel rázně a 
okamžitě zakročit. Jak jsem to tehdy viděl, musel jsem Srdce co nejrychleji 
omladit a pomoci mu zotavit se. 

 
Nenapadlo mě, že by Srdci pomohlo, kdybych běhal a hledal Jeho ztracené 
kousky. Neviděl jsem v tom způsob, jak Mu pomoci k uzdravení, a jak se 
ukázalo, v té době by to ani nebylo možné. Cítila jsem, že na Jejich hledání 
stejně nemám čas, už tak jsem měla plné ruce práce. Srdce bylo silně 
roztříštěné, a čím dál od Něho Jeho úlomky padaly, tím méně se Mu 
podobaly. V důsledku toho jsme je dlouho nerozpoznávali. 



Věděla jsem to o fragmentech Srdce, protože jsem se podívala na 
Manifestaci, abych viděla, co Srdce zažilo. Byl jsem šokován. Manifestace 
vypadala jako zmatek. Vypadalo to jako chaos podobný Válce na nebesích, 
jenže tentokrát to spíš vypadalo, že vybuchla bomba, než že by došlo k 
bitvě. K Zemi padaly kousky duchů všeho druhu. Vypadalo to, jako by se 
Země stala temnou dírou ve vesmíru, která nasává všechno, co není 
schopno udržet Moje světlo. Měl jsem hrozný pocit, že to není správné a že 
s tím nemohu nic dělat. 

 
To, co jsem viděla, mě tak šokovalo, že jsem se před ním uzavřela. Nechal 
jsem odejít všechny své pocity, protože jsem je nemohl vydržet. Odřízl 
jsem se od všech pocitů touhy nebo dokonce myšlenky, že by se 
Manifestace mohla uskutečnit. Obrátil jsem se k myšlence, že jediné, co mi 
zbývá, je to, co je tam na Nebesích se Mnou, a že jsem šťastný, že to mám. 

 
Měl jsem v sobě Srdce, které zoufale toužilo po pomoci, a byl jsem tam 
téměř bez jakýchkoli pocitů z toho, co se děje. Jen jsem se soustředila na 
vlévání Světla do Srdce , jako by na tom závisel život nás obou. Nebyla 
jsem si vědoma toho, že bych dovolila svému Světlu mít nějaké myšlenky, 
ale uvědomovala jsem si, že jsem obklopena duchy Bílého světla, kteří se 
mi snaží pomoci jako personál na pohotovosti v nemocnici. Prováděl jsem 
srdeční oživení a oni Mi pomáhali. 

 
"To je v pořádku," říkali mi pořád dokola. "Srdce bude v pořádku. 

 
To, co se děje, se muselo stát, protože všechna varovná znamení byla 
ignorována. 

 
Srdce za to nemůže. Vyzkoušel všechno, co mohl, a nedokázal se k 
projeveným duchům dostat. Zkusil jsi všechno, co jsi mohl. My všichni 
jsme zkusili všechno, co jsme mohli. Nic víc se nedalo udělat. Udělalo se 
vše, co se udělat dalo. Matka neposkytla potřebnou rovnováhu. Otec 
Projevu nepomohl Srdci, když ho požádal, aby pomohl Matce dosáhnout 
většího souladu s Námi. Srdce nedokázalo přimět projevené duchy, aby Nás 
přijali. Otec Projevu nedokázal přimět Projevované duchy, aby Nás přijali. 
Projevení duchové museli ustoupit. 



 

Byly příliš shluknuté. Nikdy se nerozšířily a nepřijaly pohyb ven do 
projevu. Nikdy se neuvolnili a nepřijali to, co se děje, jako to, co se má stát. 
Potřebovali více prostoru. Museli Nám dát více prostoru. Museli ustoupit, 
protože Naše Světlo bylo pro ně příliš velké. To jejich vlastní odpor k tomu, 
co se mělo stát, způsobil všechnu tu bolest a zmatek. Museli odejít, protože 
následují Matku. Brzy se to všechno uklidní." 

 
Nedovolila jsem si všímat si toho, jak se cítím; jen jsem přiměla tyto duchy, 
aby se vzdálili a dopřáli mi klid a ticho, v němž bych mohla pracovat na 
srdci. 

 
Když se na to teď dívám zpětně, vidím, že vše, co říkali, bylo navrženo tak, 
aby se okamžitě zaměřili na pozitivní pohled na Nás a nenechali prostor pro 
vyjádření jakýchkoli jiných pocitů ohledně toho, co se děje. Teď bych 
jednoduše zakřičel "Drž hubu" a nechal Sebe hýbat vztekem a hrůzou. Pak 
jsem je jednoduše odsunul zpět a pokračoval ve svém zoufalém pokusu 
oživit Srdce. 

 
Zdálo se, že je správné, že se Will musí posunout zpět a dát nám prostor k 
rozšíření. 

 
Zdálo se mi správné, že se Duhoví duchové musí přesunout do prostoru a 
vyplnit prostor mezi Mým Světlem a Vůlí, ale nelíbil se mi způsob, jakým 
se to děje. Po celou dobu se zdálo, že odpor proti rozšiřování Mého Světla a 
rozvíjení Mého plánu je obrovský. Měl jsem tak velký vztek z toho, že na 
mě někdo tlačí, že jsem si nevšiml, jak jsem se také bál nechat Mé Světlo 
expandovat tak daleko a tak rychle. 

 
Jediné, co jsem viděl, bylo, že se mi nelíbilo nic z toho, co matka udělala. 
Buď mi dávala příliš málo prostoru a neodstoupila, když jsem to chtěl, nebo 
mi dávala příliš mnoho prostoru a odstoupila najednou. Byl jsem z toho tak 
rozzuřený, že jsem se před ní uzavřel. Nemohla jsem snést pocit takové 
bezmoci, jako by Matka měla nějakou zvrácenou radost z toho, že ze Mě 
dělá neúspěšného člověka tím, že to vypadá, že jsem střídavě moc nebo 
málo, ale nikdy ne správně. 



Byl jsem buď příliš panovačný, nebo nedostatečný. Byl jsem buď příliš 
silný, nebo nedostatečně silný. Buď jsem byl příliš mocný, a v tu chvíli mi 
řekla, že ze sebe dělám velkou vědu, nebo jsem nebyl dostatečný, a v tu 
chvíli mi řekla, že nejsem pro tu práci dost dobrý. Nikdy jsem se nedočkala 
Matčiny lásky, přijetí a schválení toho, čím jsem, a nyní se Srdce stalo další 
obětí nedostatku Matčiny lásky. Obvinila Ho, že má všechny stejné 
nedostatky jako já. 

 
Není divu, že se cítil napaden! S takovou matkou se nedalo žít. 

 
Když se do Něho takhle zabodávala a snažila se mě dostat, je zázrak, že 
vydržel tak dlouho, jak vydržel! 

 
Stejně jako andělé odráželi pozitivní povzbuzující řeč, kterou jsem ve 
skutečnosti vedla sama se sebou, probíhal ve mně i jiný dialog, který 
obviňoval Matku a Otce manifestace z problémů, které jsme teď se Srdcem 
měli. Probíhal takto: 

 
"Jen kdyby mě Matka tak rychle nepřivedla do Projevu. Kéž by byla méně 
impulzivní a rozumnější. Pak by mohla naslouchat Našemu plánu a My 
bychom to mohli udělat správně. Pak by neměla všechny ty důvody ke 
strachu a ani Já bych se nebál. Bojí se, protože tomu nerozumí, a přesto si 
ode Mne nenechá nic vysvětlit. Byl jsem tak trpělivý, jak jen jsem mohl 
být, ale tohle je prostě příliš. Je to opravdu všechno Její vina, dokonce i to, 
že láká Otce projevu. Nikdy se nechová tak, jako by ho v mé přítomnosti 
ovládaly jeho gonády. To Matka ho vždycky sexuálně vyzývá. Stačí, když 
se Jí zbavíme, a budeme mít klid a mír, který potřebujeme k nápravě tohoto 
nepořádku. Nemohu Ji nechat trhat Mé Srdce na kusy, trhat Mé Stvoření na 
kusy, trhat Projevované Duchy na kusy, mrzačit, rozčleňovat a možná i 
zabíjet jako bezohledný akt pomsty vůči Mému Světlu, aniž bych Jí něco 
udělal. Nenávidím Ji za to, co Mi a Mému Stvoření provedla. K čertu s Ní! 
Jestli tam bude trpět navěky, bude to pro Mne příliš krátká doba!" 

 
Pak jsem se pustil do Otce manifestace, a přestože mé odsouzení bylo 
kratší, nepostrádalo na intenzitě. 



 

"Je to můj muž, pokud není poblíž žena; pak se mu nedá vůbec věřit. 
 
Kde je teď? Pravděpodobně se honí za Matkou, protože mu to bylo 
"řečeno", místo aby viděl, že je ho potřeba tady a teď. Není mi bratrem. Má 
na mysli útěk s Matkou a o nic jiného mu nejde. Dělá ze Mne blázna, který 
nedokáže udržet Své Stvoření pohromadě, zatímco On je ten, kdo mi to zde 
skutečně znemožnil. 

 
Nechte ho jít na Zemi a uvidíte, jak se mu tam bude líbit. Nenechám Mu 
Matku a nepostavím se s ní do řady proti mně. Už ho nechci mít ve své 
blízkosti! Ať je prokletý a ať si žije své hříchy jako smrtelník mezi 
smrtelníky." 

 
Toto obviňování druhých trvalo dlouho. Dát takto najevo svůj vztek mi dalo 
potřebný impulz k tomu, abych mohl pokračovat, aniž bych musel cítit 
ochromující pocity, že jsem zdrcený a bezmocný, abych s tím něco udělal. 
Dokonce i když se to změnilo v pocit, že viním jen sebe, protože jsem se 
nepohnul, abych změnil svůj život tak, že bych mohl této katastrofě 
zabránit, stále jsem to vnímal tak, že musím překonat to, co se mi stalo 
kvůli Matce. Byl jsem si jistý, že Manifestace by nebyla takovým 
problémem, jakým byla, kdyby Matka stále nevyvolávala emoce, které 
vyvolávala. Měla dát pozitivní stránce více příležitostí, aby ji ovlivnila. 

 
Teď jsem měl pocit, že Svobodná vůle není v pořádku. Možná neměla být 
udělena předem, před zkušeností, která je nutná k jejímu pochopení. 
Rozhodně jsem se stával tím méně a méně Bohem, čím více jsem věřil, že 
není správné, abych si dovolil uplatňovat svou moc nad druhými, a dovolil 
jim, aby si dělali, co chtějí. Ve všech svých vizích jsem si nikdy nemyslel, 
že by se duchové rozhodli použít Svobodnou vůli, aby překonali sami sebe. 
Rozhodně se zdálo, že když každému dovolím, aby si dělal, co chce, 
znemožním tím vyrovnání, které jsem považoval za nezbytné. 



Chtěl jsem si ty pocity připustit, ale neměly to být pocity, které jsem měl. 
Uvízl jsem v pasti pocitu, že si nemohu dovolit své pravé pocity, protože 
mé pravé pocity nejsou láskyplné, ale já jsem říkal, že je to Matka, kdo není 
láskyplný. 

 
V důsledku toho jsem nemohl dělat nic jiného, než se prezentovat jako 
milující tím, že jsem dovolil, aby se projevilo pouze to, co jsem definoval 
jako "milující". Abych tak mohl učinit tváří v tvář tomu, co se nyní děje, 
musel jsem si vše racionalizovat, abych si zachoval svůj vlastní obraz, který 
jsem si spletl se svou vlastní existencí. 

 
Cítil jsem, že to, co se tu dostává na povrch, nemohu přežít, a tak jsem to 
nechtěl připustit. Byl jsem si naprosto jistý, že to znamená, že nemám být 
Bohem, a tak jsem se styděl za svou připoutanost k této roli a za své pocity 
nejistoty zde, že jsem je nepřipustil. Mé popírání zde bylo tak vehementní, 
že "kacířství" byla nálepka, kterou ztracená vůle používala na jakékoli 
snahy o zpochybnění nebo přiblížení se této oblasti. 

 
Ačkoli rozsah mých nejistot byl tak hluboký, že teprve nyní si dovolím, aby 
se tato popření objevila v těchto příbězích, jsem také připraven říci, že jít se 
mnou znamená být ochoten vidět, že tyto příběhy jsou pravdivé, a nebýt 
ochoten dále žít ve světě falešných představ. 

 
Já sám už nemohu snést falešné představy, do kterých jsem tehdy vstoupil. 
Když se na Mě, jaký jsem byl tehdy, podíváš ve světle toho, co jsem ti již 
řekl nyní, ani tam se ti nebudu líbit. Byla to pravda, byl jsem vším tím, co o 
Mně budete cítit nyní, ale byl jsem také přetížený a cítil jsem, že to 
nezvládnu bez potřebného sladění s Mými vlastními čtyřmi částmi. Dělal 
jsem to nejlepší, co jsem mohl, s tím, co jsem znal, a neměl jsem nikoho, 
kdo by mě předběhl a poskytl mi výhodu svých zkušeností. 

 
Neměl jsem nikoho jiného, od koho bych mohl získat odpovědi, než sám 
sebe, a bez projevení Stvoření jsem neměl možnost získat zkušenosti 
potřebné k získání potřebného pochopení, ale to je jen další racionalizace, 
pokud nepohnete všemi emocemi, které potřebujete pohnout, abyste cítili, 
že už mě nenávidíte za to, co se vám stalo, stejně jako nemusíte nenávidět 
sami sebe. 



Už se necítíte na to, že byste se svými vlastními reáliemi naložili lépe než 
vy. 

 
Je to velká zodpovědnost, když si uvědomíte, že Mé Světlo se musí pohnout 
jako první, jinak se nemůžete pohnout. Pak jsem si problémy ve Stvoření 
racionalizoval tím, že od projevených duchů nelze očekávat, že se vše naučí 
tak rychle jako My v Božství, nebo dokonce stejným způsobem, a vyhnul 
jsem se obavám, že převzít odpovědnost za všechno je příliš velký 
egoismus i pro Boha. 

 
"Jejich zážitky jim musí vyhovovat, jinak by je neměli." 

 
Řekli jsme. To byla sice pravda, ale nebylo to všechno. Zaujmout širší 
pohled by znamenalo pustit se do toho, čemu jsem se vyhýbal, a k tomu 
jsem se necítil povzbuzen. Pokaždé, když jsem se na tuto oblast v sobě jen 
podíval, přitahoval jsem kolem sebe odraz duchů, kteří se zřejmě 
považovali za velmi nadřazené Mně a až příliš připravené vzít mi práci, 
kdyby k tomu dostali jakoukoli příležitost. 

 
Litovala jsem, že jsem dovolila, aby se Má vůle tak vymkla kontrole, než 
jsem s ní začala něco dělat. Nepovažoval jsem za dobrý odraz toho, že se 
mi při všem tom zápase s Ní nepodařilo přimět Matku, aby se se Mnou 
spojila, ale měl jsem pocit, že si nemohu dovolit se o Ní ani zmínit. Zmínit 
se o Ní mi připadalo jako obviňovat Ji způsobem, který Jí dává moc, kterou 
jsem nechtěl, aby to vypadalo, že má, nebo že si dokonce myslím, že ji má. 
Zdálo se, že stačí, abych si vzpomněl na Matku, a ocitnu se obklopen 
duchy, kteří se chovají nadřazeně, protože se svou přítomností vůle 
nebojují. 

 
Rozhlédl jsem se kolem sebe a podíval se na duchy, kteří se vytahovali, jak 
jsou mi nadřazeni. Stejně jako mi Duhoví duchové připadali příliš stlačení a 
skrčení, tito duchové mi připadali příliš protáhlí a bez obsahu. Zdráhám se o 
tom teď mluvit, ale nebylo to téměř nic jiného než pocit viny, který Mi 
bránil v tom, abych tyto anděly od sebe také neodstrčil, pocit viny a strach, 
že už nikdo nezůstane a já budu zase úplně sám. 



Neměl jsem moc nadějí pro projevené duchy, ale když jsem se rozhlédl po 
Nebesích, neměl jsem moc nadějí ani pro duchy, kteří tam zůstali. 

 
Shromáždili se kolem Mne jako rodina kolem patriarchy, který možná 
nebude žít, a když zjistili, že jsem s nimi opět vědoměji přítomen, začali se 
vracet ke svým běžným činnostem. 



DALŠÍ POHLED NA ANDĚLY 
 
Nevěděl jsem, jak dlouho jsem se cítil tak, jak jsem ti právě popsal, a 
nechtěl jsem se na to ptát, aby to neznamenalo, že jsem ztratil vědomí. 
Prostě jsem začal reagovat na duchy shromážděné kolem Mne, zpočátku 
nenápadně, jako bych si právě dovolil od nich ustoupit a nevracel se k 
pohybu navenek. 

 
Styděl jsem se za svůj boj a nevěděl jsem, že jsem spadl ze svého místa. 
Andělé měli své vlastní důvody, aby to všechno co nejrychleji přešlo. 
Andělé, kteří měli na mysli nahrazení Matky, se samozřejmě vznášeli 
kolem Mne a teď, když jsem vypadal při vědomí, začali nabízet malé 
andělíčky, jako bych byl otec, kterému je dovoleno políbit děti, než je 
odvedou do jejich pokojů a uloží na noc. Ležel jsem teď na zádech a dojem, 
který dávali malým andělům najevo, byl, že dnes v noci nemají Otce 
obtěžovat, protože On potřebuje takový odpočinek, že už je v posteli dřív 
než děti. 

 
Malí andělé se mi snažili předvést přesně to, co se od nich očekávalo, ale už 
to nebyli ti veselí a rozjaření tvorečkové jako dřív. Přitáhl jsem si je k sobě 
a sdíleli jsme spolu tolik potřebné chvíle smutku a útěchy. Snad nejvíce ze 
všeho Mě potěšilo, že jsem se na pár okamžiků cítil blízko některých 
duchů, kteří se stále cítili docela nevinně, když jsem byl nyní po většinu 
času Bohem, jehož duchové se buď příliš báli, než aby se k Němu ještě 
přiblížili, nebo s Ním sváděli boj o moc. 

 
Tito malí andělé Mě velmi ujišťovali, že Mě milují, a téměř se odvážili říci 
Mi, jak moc milují Matku a jak se jim po ní stýská, ale nedokázali to ze 
sebe dostat, protože si nebyli jisti, zda jsem zde pro ně vnímavý. 

 
"Matko," bylo vše, co dokázali říct, a já jsem se nesnažila, aby řekli víc. 
Cítila jsem, že už znám jejich pocity, a dovolila jsem jim, aby mi nějakou 
dobu plakaly v náručí. Rozhodně jsem nechtěla, aby duchové pocítili 
nedostatek mateřské lásky a tepla ve svém životě nebo aby prožívali smutek 
z toho, že 



ztráta matky. Přestal jsem však mluvit o tom, že se pokusím přimět Matku, 
aby se vrátila, protože jsem si nebyl jistý, zda je skutečně takovou Matkou, 
jakou jsem chtěl, aby měly, nebo zda jim poskytovala takovou mateřskou 
péči, jakou jsem chtěl, aby měly. 

 
Jako by Moje myšlenky byly jejich pokynem, aby Mi ukázaly, jak jsou 
naladěny na Moje potřeby, začaly se kolem Nás uchazečky o Matku 
třepetat, jako by nechtěly připustit, aby Náš zármutek naznačoval, že nejsou 
schopny mateřsky pečovat o duchy lépe, než jak to dělala jejich skutečná 
Matka. Chovali se, jako by chtěli co nejdříve odstranit malé anděly z Mé 
přítomnosti. Během chvilky se tomu nedokázali ubránit, jako by 
symbolické popřání dobré noci bylo to jediné, co jim zde chtěli dovolit, 
protože čas na spaní měl zapadat do představy, kterou už měli o tom, jak by 
to bylo nejlepší usnadnit. Odvedli malé andělíčky pryč a řekli jim, aby 
svého otce neobtěžovali, ale aby jim raději řekli všechno, co je trápí. 

 
Všiml jsem si, že starost těchto matek uchazeček nebyla o to, co cítí děti. 
Šlo o Otce a o to, jak se mu bude líbit, co děti cítí. Tito andělé ve mně 
vyvolávali pocit, že se spíše zajímají o předvádění emocí, než aby sobě 
nebo někomu jinému dovolili nějaké skutečně prožívat. Znovu a znovu 
předváděli zdání emocionálního projevu, který se mi v minulosti líbil. 
Pokud se začala objevovat nějaká emoce, o které si mysleli, že by se mi 
nemusela líbit nebo že se mi v minulosti nelíbila, rychle se snažili její 
projev odklonit do nějaké podoby, o které si mysleli, že se mi bude líbit, 
jako například že teď pasou malé anděly pryč. 

 
Pravdou bylo, že jsem se zrovna nechtěl obtěžovat, ale to bylo hlavně proto, 
že jsem měl tolik ztracené vůle, která se tak dlouho nepohnula, že už jsem 
nevěděl, co je mi příjemné. Nicméně v jejich předvídání Mých potřeb bylo 
něco, co Mi opravdu vadilo. Bylo to skoro, jako by Mi nechtěly dovolit 
žádné pocity kromě toho, jak by bylo lepší mít jednu z nich jako náhradu za 
Matku. 

 
Zdálo se mi, že andělé se ve skutečnosti neumějí pohybovat o nic lépe než 
já. Dělali, co mohli, aby ve Mně vzbudili dojem, že jsou. 



neměli žádné problémy, ale mně se zdálo, jako bychom všichni zamrzli v 
čase a prostoru a nemohli se pohnout ze situace, v níž jsme se nacházeli. 

 
Teď, když uchazeči o matku odvedli malé andílky, mi zbyl "můj personál", 
který se ustanovil jako hlídací psi, aby se ujistil, že neudělám žádný krok, 
aniž by o tom věděli. Měli takový pocit, že kdybych měl tělo, které by se 
potřebovalo vysrat, snažili by se u toho sedět. 

 
Teď jsem si všiml, že je tu jeden anděl, který se nezúčastnil ničeho, co 
dělali ostatní andělé. I teď seděla na okraji dění a působila dojmem, že 
trucuje. Nejdříve jsem si dovolil myslet si, že má smutek, ale když jsem se 
podíval pozorněji, viděl jsem, že se mnou svým trucováním snaží 
manipulovat. Měla dojem, že Matka používá emoce, aby nade Mnou získala 
moc, a ona se pokoušela o totéž. 

 
Měla na mysli získání pozice Matky, ale nechtěla udělat krok směrem ke 
Mně, protože Mé Světlo ji mělo poznat, aby nikdo nepochyboval o tom, že 
je náhradou za Matku. Chtěla, abych ji zavolal ke Svému boku, pomiloval 
se s ní a dal jí najevo, že je Matkou pro Mne. 

 
Poznal jsem, že tento anděl má největší nárok na roli Matky, a to hlavně 
proto, že se považoval za člověka, který se téměř vynořil z role Otce 
bojovníka. Měla pocit, že si pozici Matky zasloužila, jako by si lásku bylo 
možné zasloužit tím, že bude nejlepší v tom, že bude dělat cokoli, co potěší 
osobu, o jejíž lásku se uchází. 

 
Musím si dovolit říct, že mě to tehdy potěšilo víc než teď, ale ani tehdy se 
mi nelíbil pocit podprahového tlaku, který na mě vyvíjela. Všichni uchazeči 
o pozici Matky předstírali, že na Mě netlačí, abych je vybral, nebo že mezi 
sebou soupeří o pozici Matky, ale všichni tak činili. Když jsem se na to 
později podíval, našel jsem zde smrtící zapírání. Ztracená Vůle, které se to 
týkalo, se zapojila do nejrůznějších politických intrik, někdy dokonce 
mnohé zavraždila ve snaze získat přístup k pozici první dámy v různých 
mocenských strukturách na Zemi. Ztracený Will 



zapojení i v podobě toho, že se někdy rád dívám na to, jak se o mě někdo 
pere, aniž bych si toho byl vědom. 

 
To, co se dělo v Božství, bylo velmi nepřímé. Byla to hra vůle proti vůli, 
přičemž jsme předstírali, že nemáme žádnou jinou přítomnost vůle než tu, 
která je nám nejpříjemnější. Nikdy jsme si nedovolili projevit chování 
projevených duchů, které nám připadalo tak děsivé a nevyvinuté. Vždy 
jsme se k sobě navzájem chovali s největší úctou. 

 
Naše spodní proudy se objevovaly v nižších astrálních rovinách, kde jsme 
mohli tvrdit, že jsou to jen noční můry, které s námi nemají nic společného. 
To se na Zemi mnohokrát projevilo jako rozdíl mezi palácem ve dne a 
palácem v noci. 

 
Hru na nepřímost hrál Anděl, který trucoval, i když ne tak rafinovaně jako 
ostatní. Téměř otevřeně trvala na tom, abych ji poznala, ve skutečnosti jsem 
ji k její nelibosti minula. Vzhledem ke zkušenostem, které jsem měla 
poprvé, jsem nebyla připravená vybrat si další Matku, ale dovolila jsem, 
aby se mi "matky" přihodily tím, že jsem nebyla přímá. V průběhu času se 
objevilo mnoho andělů, kteří si dovolili věřit, že jsem jim dovolila mít roli 
Božské Matky. Vždy chtěli být nazýváni Božskou Matkou místo Matkou 
všeho, protože nikdy nechtěli být nazýváni Matkou duchů, kteří se Mi 
znelíbili. Také jsem těmto andělům dovolil, aby cítili, že mají Mou lásku 
mnohonásobně větší než Matka Všeho, protože bylo snazší jít k nim než 
čelit tomu, čemu jsem musel čelit s Matkou. 

 
Tentokrát jsem si dovolila být nepřímá a předstírala jsem, že nevím, proč 
ten anděl trucuje a poflakuje se kolem. Řekl jsem jí, že její smutek už není 
nutný, když teď všichni vědí, že od nich neodcházím, a že určitě existuje 
něco jiného, čím by mohla svůj čas využít. 

 
Dovolila si myslet si, že mám na mysli milování, protože to měla na mysli 
ona, a když se mi její přístup zde nelíbil, obvinila mě z mé nepřímosti, aniž 
by viděla tu svou. Tak to bylo s anděly po celou dobu. 



a obviňují ostatní, aniž by viděli svůj vlastní podíl. Zjistíte, že popírání viny 
má toto společné. 

 
Tehdy jsem se díval kolem tohoto Anděla jako na způsob, jak ji zavrhnout , 
a všude, kam jsem se podíval, jsem viděl další problémy. Bála jsem se, že 
už nic nedokážu vidět v pozitivním světle. V tu chvíli mě zachvátila panika. 
Celá andělská vibrace mi připadala slabá a nezdálo se, že by Mé Světlo 
vyplňovalo mezery po Andělech, kteří na Nebesích chyběli. Trucující 
Anděl viděl Můj okamžik paniky a domníval se, že má správnou odpověď; 
milování je nezbytné. 

 
Měla správnou odpověď ve formě, ale milování musí být s někým, koho 
milujete tímto způsobem a v době, kdy máte chuť milovat tímto způsobem. 
Uspokojování potřeb není špatné, ale čím více je to jen uspokojování 
potřeb, tím více se úměrně tomu snižuje přítomnost Lásky. Vzniklé Světlo 
není plně milujícím Světlem, pokud vzniká z potřeby, aniž by zároveň bylo 
naplněno milující touhou tuto potřebu naplnit. Takto bylo počato mnoho 
následníků trůnů a podobně, a žádný problém pro ně nebyl tak velký jako 
problém nelásky v jejich životě. 

 
Zde má svůj původ manželství mezi lidmi založené na dohodách, které 
uzavřeli oni sami nebo jiní lidé, protože se podle všech vnějších forem 
nejlépe hodí k tomu, aby pozitivně ovlivňovali život toho druhého, a přesto 
to neznamená, že by manželství mělo mít právě tuto podobu, i když několik 
náboženství tento přístup přijalo jako prostředek, díky němuž se lze 
vyhnout zmatkům a chybám při citovém výběru. Říká se, že v těchto 
manželstvích roste láska, a někdy tomu tak skutečně je, ale často jde jen o 
navyklý vzorec vzájemného vztahu, který chybí, když se partneři rozejdou; 
žádné kroky v domě v noci a podobně. 

 
Tyto dohody jsou náklonností a vina a moc jsou většinou tím, co se zde 
nazývá láskou. Má-li být nalezena skutečná láska, je nutné opustit 
připoutanosti a jít dál. Dohody a připoutání neboli řetězce není třeba 
vytvářet, když je nalezena láska, protože láska usiluje o vztah bez potřeby 
jakýchkoli dohod nebo připoutání, které by ji nutily. 



Skutečnost, že jsem si Matku všeho nikdy formálně nevzal při obřadu ani 
jsem náš vztah formálně nevyhlásil před všemi duchy, kteří přišli až po 
jejím vztahu se Mnou, neznamená, že by byla méně Matkou. Všichni 
andělé se Mnou chtěli mít obřad, při němž bychom prohlásili Svůj záměr 
vůči sobě navzájem. Někteří z Mé ztracené vůle se těchto obřadů účastnili, 
aby později zjistili, že jejich forma se stala prázdnou, když city nezůstaly 
stejné jako v době obřadu. 

 
Lucifer se zde také zapojil tím, že lidi držel v dohodách, když mu to 
přinášelo prospěch, a ujišťoval se, že jejich dohody a vazby jsou špatné, 
když mu to nepřinášelo prospěch. Takto byla použita většina dohod a 
připoutání. 

 
Všude, kde Lucifer nalezl vůli připoutanou k Mému Světlu, dal vůli pocítit, 
že je špatně, že má tato připoutání, jako by vůle nedovolovala Světlu být 
svobodné. Připoutanost vytvořená proto, že láska se nemůže pustit, je jiná 
než připoutanost vytvořená za účelem zisku, prospěchu a manipulace, i 
když Lucifer to v myslích lidí obrátil. Přestože většina z vás bude tvrdit, že 
to už ví, s údivem zjistíte, co se ve vašich životech skutečně děje, až se 
posunete více do ztracena Vůle a najdete svou nenávist k opačnému 
pohlaví. 

 
Když jsem se tehdy rozhlédl kolem sebe, neviděl jsem téměř nic jiného než 
připoutanost k Mému Světlu. 

 
Ať už byly jejich důvody jakékoliv, všichni andělé se ke mně přimkli. 
Zdálo se, že Mě všichni zrcadlí tak, jak si myslí, že Mě to nejvíce potěší. 
Když jsem měl myšlenky na to, že bych si přál, abych se neprojevil jako 
Stvoření, přiblížili se ke Mně, jak nejblíže mohli, a zdálo se, jako by ztratili 
touhu a/nebo sílu zůstat projevenými. 

 
Když jsem měla pocit, že moje strana rodiny má sílu a že za to všechno 
může matka, že máme ve stvoření takový nepořádek, andělé se přiblížili 
mužské straně sebe sama. Viděla jsem, že se tu cítí silnější sami k sobě a 
více se podobají Mně, ale jakmile jsem začala mít pocit, že jim chybí 
některé příjemné vlastnosti, které pocházely z dřívějšího 



měkkost v jejich světle, viděl jsem, že se začínají přibližovat ke svým 
ženským stránkám. 

 
Pokud měly pocit, že se na ně dívám jako na uchazečky o titul Matky, 
začaly vyjadřovat to, co viděly, že chválím jako ženské vlastnosti. Pokud 
vnímaly, že se na ně dívám spíše jako na přítele, začaly vyjadřovat to, co 
jsem chválil jako mužské vlastnosti. Zdálo se, že si nemyslí, že bych se 
mohl přátelit jen s žensky polarizovaným Andělem. 

 
Někdy se zdálo, že si nevšimli, co se s nimi děje, když se přesunuli z jedné 
své strany na druhou. Jindy se zdálo, že dovolují, aby se jim to dělo, 
protože si myslí, že Mě to těší, a jindy se zdálo, že vidí, že jim to vnucuji 
pro Své vlastní účely. Ve skutečnosti byla většina andělů nesvá z představy, 
že by si vůbec měli vybrat pohlaví. Považovali ji za omezení, které nechtěli 
mít, a ve skutečnosti se zdálo, že se raději pohybují sem a tam. 

 
Většinu času jsem to připouštěl, ale zároveň jsem měl pocit, že na tom něco 
není v pořádku. Jako by na tom, co andělé dělali, nebylo nic skutečného. 
Měla jsem pocit, že mi spíš než skutečnou životní činnost předvádějí 
představení, o kterém si mysleli, že ho chci mít. 

 
Všichni andělé byli polarizováni k Mému Světlu, zvláště nyní, když tolik 
přítomnosti vůle zmizelo. Stále se Mě ptali, co mají dělat, jako by jim šlo 
jen o to, aby Mě potěšili, ale v popíraných pocitech, které jsem tehdy měla, 
jsem zjistila, že Mě nepotěšili. Nic z toho, co dělali, se mi nezdálo vhodné, i 
když jsem jim dával podrobné pokyny. Velmi mě mrzelo, že jsem zde v 
sobě poznal Matku, a tak jsem si to tehdy nedovolil všimnout. 

 
Když jsem měl pocit, že se na mě příliš tlačí, začali si hledat výmluvy, aby 
se mohli stáhnout, ale ne moc. Nezmínili se o tom, že bych měl potřebu, 
aby se stěhovali zpět. Tady šlo o dokonalé naladění bez nutnosti zmiňovat 
se o potřebách nebo dávat najevo emocionální odezvu, protože tu bylo přání 
nedovolit, aby se projevila jakákoli přítomnost vůle. To znamenalo, že se 
věci nesměly dostat do bodu emocionálního vyjádření, protože to 



by v Božství uvolnil místo pro návrat Matky. Andělé se tedy vzdálili tím, že 
si zřejmě uvědomili, že mají na práci něco jiného, co je odvádí dál ode 
Mne. 

 
Kdykoli se však vzdálili příliš daleko, aby se cítili být zapojeni do dění tak, 
jak chtěli, přiblížili se ke mně s tím, že mají něco na práci, co vyžaduje, aby 
mi byli blíž. Pokud jsem měl pocity, že mám problémy, určili se, aby Mi 
poradili v pozitivních vibracích. Pokud se ocitli v situaci, kdy si nebyli jisti, 
co mají dělat, odvolávali se na své představy o tom, co dělali v minulosti v 
podobných situacích, a přizpůsobovali to přítomnosti, jak nejlépe uměli. 

 
Andělé stále dokola opakovali věci, které Mě v minulosti potěšily, jako by 
nebylo žádných nových podnětů, které by bylo možné poskytnout, ani 
žádných nových potřeb, které bych mohl mít. Zatímco ženská stránka byla 
zaměstnána předvídáním potřeb, které bych mohla mít, na základě potřeb, 
které jsem měla v minulosti, mužská stránka předkládala úvahy o tom, že 
žádné potřeby nemám, protože Bůh v nich byl sám sebou naplněn. 

 
Bylo pro Mne velmi těžké od nich cokoli přijmout, protože se odráželi od 
toho, že mi něco dávají nebo že ode Mne na oplátku nic nepotřebují. 

 
Někdy jsem dávala přednost mužské stránce, protože se mi zdála být 
svobodnější a méně spjatá s potřebami. Jindy jsem cítila, že mám potřeby, 
které chci uspokojit. Tehdy jsem dával přednost ženské straně, protože v ní 
byla větší snaha uspokojit Mé potřeby, i když s uspokojováním Mých 
potřeb bylo také spojeno více propletení a manipulace. Ale bez ohledu na 
to, kterou svou stránku mi andělé představovali, to bylo stále další místo, 
kde jsem nemohl najít rovnováhu, kterou jsem hledal. Bez ohledu na to, 
jakou stránku Mi andělé prezentovali, Mě nepřijímali, protože byli příliš 
zaneprázdněni tím, že Mi dávali svůj obraz dávání a říkali Mi, že ode Mě na 
oplátku nic nepotřebují. 

 
Jakmile jsem si toho dovolila skutečně všimnout, už jsem se necítila být 
přijímána ani anděly. Všechno, co mi dávali, mi připadalo, jako by to mělo 
provázky. 



které říkaly věci jako: "Moje světlo je nadřazené tobě, protože ode mě 
potřebuješ," nebo "Můj světlo je lepší než ty. 

 
"Tento poslední dar by měl znamenat, že jsem si zasloužila místo Matky." 
A přesto Moje světlo někam směřovalo. 

 
Vždycky jsem považoval anděly za své nejbližší přátele a mnohokrát jsem 
je zde omlouval, ale cítil jsem se nesvůj a měl jsem pocit, že je nemožné 
přimět i tyto duchy, aby se chovali přirozeně a cítili se ve Mé blízkosti 
dobře. Jakmile jsem měl takové myšlenky, Andělé začali pózovat pohodlně 
uvolněně. 

 
Část Mne nad tím pociťovala zoufalství, část Mne věděla, že Matka musí 
být nalezena a navrácena na své pravé místo bez ohledu na to, jaké jsem s 
Ní měl potíže, část Mne si nedovolila všimnout, co se zde děje, a část Mne 
přijala hledání, které vedlo k uzdravení, jež se nyní rozvíjí. Ačkoli bych 
mohl vyjmenovat i další věci, musím přiznat, že část Mne si začala s tímto 
odrazem, který mi andělé dávali, hrát, aby zjistila, kam až to zajde. 



DÁVÁ ANDĚLŮM TO, CO POTŘEBUJÍ 
 
Nyní jsem s touto Bezvůlí v Andělech zašel tak daleko, jak jsem chtěl. 
Zašel jsem do toho v každém aspektu sebe sama a nyní mám "kost na zub" 
s polaritou Ducha a musí mi být dovoleno, abych si ji vybral. 

 
Jestliže jste byli ve Mně od samého počátku tak vědomí, jak říkáte, jestliže 
jste byli ve Mně tak vědomí, že jste stejní jako Já, jestliže jste byli ve Mně 
tak vědomí, že Mi rozumíte tak dobře, jak chcete říci, že rozumíte, proč jste 
tedy vznikli bez své Vůle? Proč jste stále uvízli v Mých původních chybách 
s Vůlí? Proč jste se nepohnuli spolu se Mnou a neudělali kroky, abyste 
přijali své Vůle a našli rovnováhu, která by vytvořila Srdce? Proč jste stále 
uvízli v Mém původním špatném záměru vůči Vůli? 

 
Pokud se ode Mne nemáte co učit, protože už jste Mnou, jak můžete být 
Mnou a bránit se Mému Světlu? Jestliže se přijímáš, protože jsi již Mnou, 
pak Mé Světlo nemůže být vůči Sobě odolné. Pokud si nemyslíš, že jsi vůči 
Mému Světlu odolný, pak Mi řekni, proč nejdeš se Mnou. Od Mého 
původního zlého záměru vůči Vůli v Prvním stvoření jste se nepohnuli. 
Jste-li tak vědomí, jak říkáte, proč jste se vědomě polarizovali k Mým 
popřením a vyhýbali se ostatním? 

 
Pokud opravdu věříš, že každý se rozhoduje sám a vytváří si svou vlastní 
realitu, jak tak rád říkáš, když se díváš na ty, kteří mají méně štěstí než ty, a 
cítíš se nadřazeně nad volbami, které jsi učinil, proč ses tedy rozhodl spojit 
se s Mým popíráním místo s Mým Světlem? Pokud opravdu tak zaostáváte 
ve své schopnosti pochopit rozdíl mezi popíráním a láskou, pak nejste 
Mnou nebo rovni Mému Světlu tak, jak říkáte. 

 
Už nemůžete mít obojí. Nemůžete říkat, že jste Mé Světlo a že jste prožili 
vše, co jsem prožil, a pochopili vše, co jsem pochopil, a pak říkat, že jste se 
vynořili bez své Vůle, protože jste nic lepšího nevěděli, a že jste dělali, co 
jste mohli, ale byli jste prostě příliš vystrašení ze své Vůle, než abyste byli 
schopni 



se s nimi objeví. Vždycky jste tu obviňovali Matku a nikdy jste si na ní 
nevšimli ničeho jiného. Soudili jste, že Vůle je ve Stvoření negativní, a 
soudili jste, že negativní je Zlo, a tyto soudy jste vůči Vůli vynášeli zřejmě 
předem, než jste ji zažili. 

 
I když jsi někdy říkal, že se pohybuješ v reakci na Mne, ve skutečnosti to 
tak není. Děláš to jen zdánlivě, když se ti to hodí. Ve skutečnosti Mě 
obracíš. Jakkoli jste Matku nenáviděli a obviňovali z toho, že jste nikdy 
nemilovali svou vlastní Vůli, snažili jste se Ji popřít, a přesto jste se vždy 
pohybovali v reakci na Ni, v negativní odezvě. Projektujete se jako 
pozitivní - kladní, zatímco ve skutečnosti jste negativní - záporní. 

 
Až příliš rádi jste Mi dovolili, abych vás obsadil do rolí Mých dětí, když 
vás to zbavovalo odpovědnosti, kterou jste nechtěli přijmout. Také jste pak 
obrátili a neměli jste problém říkat, že jste Mi rovni a vůbec ne Mé děti, 
když jste chtěli mít Mou moc. Snažili jste se tedy mít Mou moc, aniž byste 
za ni převzali odpovědnost. To již nemohu připustit. Nemůžete tvrdit, že 
jste Já, které vše vyvolává, a pak odmítat přijmout doprovodnou 
odpovědnost. 

 
Když se ti to hodilo, vyhnul ses zodpovědnosti tím, že jsi tvrdil, že jsi Mé 
dítě, což byl způsob, jak říct, že Mě následuješ a nelze očekávat, že už víš 
to, co vím Já. To by bylo v pořádku, kdybys v tom byl opravdový, ale také 
jsi obrátil a prohlásil ses za odpovědného jen za věci, které se ti o Mně 
líbily, a tvrdil jsi, že se tě ostatní netýkají, což je způsob, jak říct, že jsi 
nadřazený Mému Světlu, protože nemáš nic z negativity nebo nevědomí, 
které jsem měl Já. Říkali jste, že jste Mé Světlo, a zároveň jste tvrdili, že 
Mě následujete, a také jste tvrdili, že jste Mi nadřazeni. Nemohu vám již 
dovolit, abyste tvrdili, že jste Mé Světlo, když se vám to hodí, a tvrdili, že 
nejste Mé Světlo, když se vám to hodí, ať už proto, že jste dětští, a tudíž 
nezodpovědní, nebo nadřazení Mně, a , tudíž nezodpovědní. 



Mysleli jste si, že být dítětem znamená privilegia a být mi nadřazen 
znamená, že byste měli být Bohem místo mě, ale nikdy jste nebyli schopni 
být tím, čím jsem já. Přesto jste se prohlašovali za schopné říkat, co je Bůh 
a co není Bůh, a hráli jste si na Boha místo Mne, ale nikdy jste nebyli 
schopni být tím, čím jsem Já. Přesto jste se prohlásili za způsobilé říkat, co 
je Bůh a co není Bůh, a hráli jste si na Boha místo mě na Zemi. Nyní máte 
před sebou svůj vlastní odraz v podobě toho, co na místě Mého Světla na 
Zemi udělali Otcové Bojovníci. A musíte si uvědomit, že to, co udělali oni, 
jste udělali i vy. Nemohu z vás udělat Boha na Mém místě, protože se mi 
nelíbí, co jste udělali. Mé Světlo je původcem všeho a v tom jste Mým 
Světlem, ale stejně jako Lucifer vynechává, vy to děláte také. Říkáš, že jsi 
Mé Světlo, ale nezmiňuješ se, že jsi Mé Světlo v obráceném pořadí. 

 
Problém je, že ani nevíte, jak moc jste negativní, když se snažíte trvat na 
tom, že jste pouze pozitivní. Jste vždy podprahově negativní, pokud 
nedojde ke sladění s popíráním, které jste přijali, ale pokud někdo v reakci 
na vaši negativitu přejde do otevřeného slova, řeknete mu: "Proč jste pořád 
tak negativní?". Vůle se s vámi nikdy nikam nedostala, protože jste nikdy 
nepřiznali, že máte negativitu, na kterou vůle reaguje. 

 
Byl jsi u toho, když jsem v Prvním stvoření dotlačil Vůli k smrti. Viděla jsi 
bolest a strach v Matce, které jí znemožnily polarizovat se ode mě ve 
Druhém stvoření. Viděla jsi, čím jsem musel projít, abych Ji přiměl znovu 
vyjít. Sdílela jsi se Mnou všechna Má pochopení i nepochopení, podílela 
ses na veškerém plánování Stvoření, věděla jsi, jaký je hlavní plán. Nebylo 
to tak, že bys neměl žádný příklad, podle kterého bys mohl jít. Nebyla to z 
vaší strany nevědomost. V té době jsem vám dával všechny informace, 
které jsem měl. Na začátku jsem se s vámi podělil o všechno a podělil jsem 
se o to svobodně; vlastně až příliš svobodně, protože mi Matka říkala, že 
není správné říkat vám všechno, co vím. 

 
Matku jsem zde popřel, ale později jsem si uvědomil, že to řekla, protože 
viděla, že tyto informace nepoužíváte tak, jak jsem zamýšlel, ale naopak je 
používáte k tomu, abyste se proti ní spojili. Později, když jste se vynořili, se 
to přeložilo tak, že jste dětem neřekli všechno pro jejich vlastní dobro a pro 
Naše, aby neudělaly chyby s mocí, kterou neměly 



ale mysleli jsme si, že zatajováním informací chráníme spíše děti než sebe. 
Nebylo to špatně, i když Naše vina z toho tváří v tvář tvým tvrzením, že jsi 
Mi rovný, Nám nedovolila vidět, co jsi tu skutečně dělal a proč jsme udělali 
dobře, když jsme ti nepomohli víc, než jsme udělali. 

 
Říkali jsme si, že vaše kroky vycházejí z nedostatku zkušeností a 
nepochopení, a soudili jsme tu část sebe sama, která to viděla jinak. Když 
jste nám to reflektovali tím, že jsme neměli pravdu, když jsme na vás 
pohlíželi jako na děti, před kterými bychom měli zadržovat informace, 
odsoudili jsme Sebe za to, že jsme vůči vám měli pocity nadřazenosti, a 
poskytli jsme vám více informací, než bychom jinak poskytli. To Naši 
situaci jen zhoršilo a o to víc jsme cítili, že není správné, aby rodiče dávali 
dětem vědět o všem, co dělají. 

 
Jakmile bychom měli pocit, že se vůči vám chováme nadřazeně, když vám 
zadržujeme informace, jako bychom měli právo rozhodovat o tom, zda je 
máte mít, nebo ne, byli byste tam, kde se odráží odsudek a nadřazenost vůči 
Nám. Udělali bychom chybu a řekli bychom si: "To není příjemné, to nesmí 
být příjemné, když to děláme jim," a o to víc bychom se snažili všechno 
znovu vyrovnat. Pak by se Nám něco vysmálo, jako bychom byli blázni. 

 
Dlouho jsme nechápali, jakou neviditelnou roli zde hraje popírání. Namísto 
toho jsme na sebe tlačili, abychom byli otevřenější, a nechápali jsme, když 
se nám dostalo odrazu toho, že jste méně otevření k našemu přijetí. Když 
jsme se vás na to ptali, říkali jste: "Nejsme vnímaví k Vašemu Světlu, my 
jsme Vaše Světlo." A tak jsme se snažili, abyste byli vnímaví k Vašemu 
Světlu. 

 
Byl jsi s námi, když jsme s Matkou prožívali chvíle lásky a hledání 
rovnováhy, než ses narodil. Byl jsi ve Mně při vzniku Srdce. Věděla jsi, co 
Jeho zrození znamená. Pokud ses chtěl soustředit na to pozitivní, proč ses 
nesoustředil na to? Když nastal čas tvého vlastního vynoření, radili jsme ti v 
Nás. Řekli jsme vám vše, co jsme věděli o polarizaci z vaší vlastní Vůle. 
Důrazně jsme vás varovali, abyste na ně příliš netlačili, a poskytli jsme vám 
veškerou možnou pomoc, abychom vám pomohli získat rovnováhu 
potřebnou k polarizaci bez mezery. 



 

Ronalokové se seřadili, aby se s vámi vynořili, a vy jste je plně ujistil, že na 
ně budete tlačit jen tolik, kolik bude nutné, a že jim budete naslouchat a 
reagovat na to, co prožívají. Matka rodila, Srdce, Tělo a já jsme byli vysoce 
vyladěný porodní tým, připravený a schopný věnovat čas a potřebnou 
pozornost. Chtěli jsme zajistit co nejlepší podmínky pro narození Andělů. 

 
Dali jste Nám ten nejúplnější souhlas, jaký jsem považoval za možný, že 
vaše Vůle se od vás mohou polarizovat, jak to zvládnou, a tím se otevře 
prostor pro zbytek Stvoření, aby se rozvíjelo co nejlaskavějším a 
nejvyváženějším způsobem a bez mezer, které by ohrožovaly jeho 
existenci. Pak jste na poslední chvíli, jako byste věděli, že když se pohnete 
rychle a zastihnete Nás nepřipravené, nedovolíte Nám, abychom tomu 
zabránili, použili jste své Vůle tak dlouho, aby se vynořily, a pak jste je 
náhle a bez varování všechny najednou odstrčili. 

 
Museli jste mít mezi sebou tajnou dohodu, jinak byste to nemohli udělat 
tak, jak jste to udělali, ale všichni jste okamžitě prohlásili, že to byla jakási 
reflexní akce ze strachu, kterou jste nezamýšleli a nad kterou jste neměli 
žádnou kontrolu, a obvinili jste zde tedy Vůli a Tělo. Dlouho jsem tomu 
věřil, a to navzdory tomu, že jste nikdy nešli za svou Vůlí ani jste se 
nepokusili to s ní vyléčit jinak než symbolicky, o čemž jsem již mluvil. 

 
Kdybys skutečně chápal, co pro Mne Matka znamenala před tvým 
narozením, kdybys skutečně chápal, jakou rovnováhu vyžaduje, aby se 
Srdce zrodilo a bylo přítomno, proč jsi použil své vědomí, abys to zvrátil? 
Říkáte, že jste láska, ale nikdy jste neudělali kroky potřebné k tomu, abyste 
projevili své vlastní srdce. 

 
Říkám, že jste měli v úmyslu jednat tak, jak jste jednali od samého počátku, 
když jste viděli, co se stalo s vůlí a co se stalo s Mým Stvořením, když bylo 
přerušeno spojení vůle s Duchem. Od svého vzniku jste se snažili dokončit 
práci, kterou jste tehdy začali, tím, že jste přerušili veškeré spojení, které 
kdy Matka měla s Mým Světlem. Viděl jsem to i nyní, ačkoli Matka 



mi řekl už dávno a já jsem se s touto informací nemohl smířit. Moje mysl 
byla tak ohromena tím, co mi zde Matka řekla, že začala popírat. 

 
Byl jsem tak ohromen, že mi Mé popření umožnilo uvěřit ti, když jsi říkal, 
že jsi neměl odejít sám, protože jsi byl Mnou, který jen umožňoval rozlišení 
formy, abych měl potěšení prožívat Sebe skrze tebe. Nuže, dovol Mi, abych 
ti řekl, že to nebyl žádný požitek. Bylo to spíše jako uvěznění v dusivém 
kruhu popírání a viny, který se nechtěl pohnout zpět, aby umožnil rozšíření 
Mého Světla, protože rozšíření Mého vědomí by Mi mohlo umožnit zjistit, 
co skutečně děláš. 

 
Polarita vůle již zažila hrůzu Matky v Prvním a Druhém stvoření a byla již 
vnitřně poznamenána zkušeností Matky, která se vrátila zpět k sobě. 
Neměly Světlo, které by do nich vstoupilo, kdyby se vynořily, protože 
jejich vlastní Duchové je odmítli. Nebylo pro ně připraveno místo u stolu 
jejich pána. Ztratili tolik vědomí z toho, že jim bylo odebráno Světlo 
Ducha, že si nedokázali uvědomit, jak se mají pohnout, aby si zde pomohli 
bez pomoci ode Mne, kterou jim nyní dávám. Musí si dovolit nechat vás 
odejít a pustit vaše loutky, Otcovy bojovníky, které jste později poslali jako 
náhradní Duchy, kteří je měli dorazit, když jste si později uvědomili, že 
vaše Vůle nezmizela, ale byla přijata Matkou a zachráněna. Ve vašem plánu 
měl Lucifer zabít Matku, zatímco Otcové bojovníci zabili vaše Vůle. 

 
Jakmile jste vůli odstrčili, už ji nešlo vystrnadit. Zrození vašich Vůlí 
nakonec, mnohem později, než se očekávalo, bylo spíše důsledkem nátlaku 
Matky, která je už nemohla udržet, než toho, že by pro ně bylo vytvořeno 
místo. Matka také cítila, navzdory všemu, co jsem jí řekl o tom, že musí 
držet polaritu Vůle, dokud nepřipravím anděly na její přijetí, že musí 
projevit nějakou pomoc na svém konci, jinak by nebyla schopna držet 
prostor otevřený pro Stvoření déle. Už teď se nedokázala udržet pohromadě 
pod velkým tlakem nerovnováhy, kterou vytvářelo popírání. 



Když se Matka a Otec projevu nakonec objevili v polaritě vůle mnohem 
později, nemohli se zrodit v místě Světla, tepla a očekávání. Vynořili se 
daleko od všech, o nichž se domnívali, že by jim mohli ublížit, jako 
nemanželské děti narozené matce, která musí skrývat, co se s ní děje, nebo 
jako mláďata zvířat, která jsou tak silně lovena, že se musí narodit na 
temném, tichém a skrytém místě, aby nebyla okamžitě ulovena a zabita. 

 
Přesto Otcové bojovníci zachytili jejich pach a vrhli se po jejich stopě, 
jakmile to bylo možné, aniž by si uvědomili, že se objevili. Pokusili se zabít 
Ronaloka ve Válce na nebesích, ale Mé světlo a Matka bojovníků to 
nedovolili. Poté se Otcové bojovníci, nebo spíš Andělé, kteří tahají za nitky, 
rozhodli, že budou muset být rafinovanější a méně okázalí v tom, co dělají. 

 
Otcové válečníci se pak vrhli na Ronalóky, podobně jako Lucifer na Matku, 
a začali využívat Ronalóky jako své náhradní Vůle , čímž je vždy přivedli k 
většímu popření. Otcové bojovníci tak vždy jednali ve svém popírání, když 
plánovali zabít vaše Vůle, stejně jako Lucifer jednal v Mém popírání, když 
se snažil zabít Matku. 

 
Je tu jeden rozdíl, který musím nyní zmínit, a to ten, že vy jste viděli mé 
popření jako můj záměr a můj záměr jako mé popření. Pochopili jste to 
přesně obráceně a zcela vědomě, jak sami říkáte. 

 
Mnohokrát jsi viděla, jak se Lucifer vrhá na Matku jako dravec na kořist, 
ale neudělala jsi žádný krok, abys jí pomohla. Místo toho jsi pečlivě 
studoval jeho pohyby a instruoval jsi Otce bojovníky, jak je používat. Proto 
říkám, že to, co jsem udělal ve stavu popření, jste udělali ze svého 
vědomého záměru. Když mluvím o uzdravení Mého popření, nemohu do 
toho zahrnout tebe. Nemohu uzdravit Svá popření, aniž bych vás přesunul 
ze Svého Světla. Nemohu zvrátit Svá popření za přítomnosti vědomého 
záměru zvrátit Mé Světlo. Vaše zvrácení nejsou Mými popřeními. Ve 
skutečnosti jste vědomým záměrem, který není Mým záměrem, a proto 
nejsem Já ani Mé Světlo. Jste vědomě v Mé mezeře a nevědomě vůči 
Mému Světlu. Živili jste se v Mé mezeře vším a učili se z toho a popírali 
Mé Světlo. 



Pokud nebylo vaším vědomým záměrem popírat své Vůle, proč jste je 
nepoznali, když se nakonec objevily? Proč jste nedělali nic jiného, než že 
jste je dále popírali s výmluvou, že to nebyly vaše Vůle. Předstírali jste, že 
jste je nepoznali, ale byli jste dokonale schopni instruovat Otce bojovníky, 
jak je rozpoznat a jak je zabít. Dělali jste to, dokonce i ve svých rolích 
duchovních vůdců na Zemi, po dlouhou dobu. 

 
Mysleli jste si, že jste vědomější než Já, protože jsem si nevšímal toho, co 
dělám Já, ani toho, co děláte vy, zatímco vy jste si toho všímali a používali 
jste to k tomu, co jste považovali za svůj vlastní mocenský prospěch. 
Nerozumíte moci. 

 
Veškerá Vůle, kterou jste popřeli, se nyní pohne a vyvolá jinou přítomnost 
Ducha, aby se projevila. Tentokrát obejme Světlo Lásky a pro vás nezbude 
jiné místo než ten prostor, který Matka otevřela obráceně Mému Světlu. 

 
Celou tu dobu jste si mysleli, že se Matka staví proti Mně, Matka a Já jsme 
už věděli, že bude mít tento vzhled, když otevírala prostor, do kterého jsme 
vás měli umístit. Jakmile se projevil Můj původní zlý záměr v podobě 
Lucifera a andělé následovali jeho vedení místo Mého, věděli jsme, ačkoli 
jsem vám také nemohl dát najevo, že to vím, že Matka, jakkoli hrozné to 
pro Ni bylo, jak jsme vnímali, nemá jinou možnost než jít a otevřít místo, 
kam vás umístit. 

 
Mezitím jsem vyzkoušela všechny ostatní prostředky, které jsem znala, 
abych se s vámi spojila, kdyby existoval nějaký jiný způsob, jak to vyřešit. 
Za celou tu dobu se žádný jiný prostředek neobjevil a vy jste se v sobě 
nepohnuli. Nyní musíte odejít, protože vaše loutky, Otcové bojovníci, 
vyvinuli prostředky k použití jaderné energie, aby zničili celou Zemi, a jako 
by to nestačilo, vyvinuli nejrůznější záložní metody určené k tomu, aby 
ovlivnily pouze Vůli neboli magnetickou energii v tomto Stvoření. 

 
Nemám vám co říci, jen to, že není možné, aby Mé Světlo změnilo svou 
pozici. Už se chystám se vás zbavit. Jediné, co teď můžete udělat, je čekat, 
až se Matka dostane 



Chci dodat, že je mnohem horší než cokoli, co jsme o něm byli schopni 
vnímat předtím. A vy jste si mysleli, že duchové odříkání jsou všichni ti 
ostatní lidé. 

 
Podvod byl dobrý, tak dobrý, že si nikdo z vás neuvědomil, že to byli sami 
andělé, kteří byli duchy popírání. Koupili jste jim, co vám rozdali, že? Že 
jsou první, nejlepší, nejmoudřejší a nejstarší, kromě toho, že jsou nejvíce 
oblíbení Mým Světlem. Dobrá, rozdával jsem je také, ale v těchto příbězích 
jen tak dlouho, abyste se znovu probudili do svých vzorců posuzování. 
Dovolil jsem si věřit tomu, co jsem dělal a říkal, i když jsem se občas sám 
nad sebou zděsil, ale to je mnohem složitější, než abych to teď mohl 
rozebírat. Zahrnovalo to pravdu o vibracích, jinak by se prostor skutečně 
nepřevrátil a My bychom prošli vší tou bolestí a utrpením a stále bychom 
vás neměli kam umístit. 

 
Stačí říci, že Mé odmítání mě málem přemohlo a Matku, Srdce a Tělo také, 
ale nestalo se tak. Viděli jsme, že se do stavu sebezapření dostalo více Nás 
samotných než těch, kteří se do něj nedostali, a to s velkým náskokem. 
Lucifer se málem zmocnil Mého Světla, ale nestalo se tak. Nyní jsme tok 
obrátili, a jakmile byl jednou obrácen, už se nepohne zpět, stejně jako vy 
zjišťujete, že jakmile začnete vycházet ze stavu popírání, nemůžete se do 
něj dobrovolně vrátit. Přesuňte své obavy z toho, že máte moc, a ani vy 
nebudete nuceni vrátit se zpět do popírání. Srdce je s anděly už dlouho a 
není pro něj snadné nechat vás odejít, ale Srdce už nemůže dovolit, aby se 
nechalo rozervat tím, co jste udělali. Jakmile jste odstrčili své Vůle a 
vynořili se bez nich, způsobili jste ve Stvoření obrovskou nerovnováhu. 
Znemožnili jste Srdci, aby se nadále projevovalo ve Stvoření, protože jste 
vytvořili mezeru tam, kde měla být vaše srdce. Serafíni a Cherubíni se 
museli rozdělit na dvě části, místo aby se vynořili jako jednotné Srdce 
Stvoření. Znemožnili jste Duhovým duchům přijmout Srdce, což je důvod, 
proč Duhoví duchové Srdce popřeli. Znemožnili jste Duhovým duchům 
uvědomit si, že láska je to, čím jsou. Když už je Matka nemohla déle udržet, 
vynořili se tak roztříštění, že pro ně bylo nemožné uvědomit si sebe sama 
jako Rovinu projevu, jako Otce projevu neboli Těla Andělské vibrace. 
Znemožnili jste Srdci získat přijetí při vynořování po celou dobu. 



 

Přítomnost srdce ve Stvoření chybí, protože to, co se děje s polaritami 
Ducha a Vůle, určuje, co se děje mezi nimi. 

 
Vše, co jste od svého probuzení do vědomí dělali, bylo to, že jste se 
soustředili na snahu používat prázdný vztek jako zdroj energie. Projevili 
jste ji v podobě Otců bojovníků, kteří z vás ve skutečnosti vzešli jako 
mnoho čarodějových učňů, aby zabili magnetickou polaritu Stvoření tím, že 
zabijí Zemi, Matku a celou polaritu Těla vůle. 

 
Dělali jste vše, co jste mohli, abyste tyto snahy podpořili, ale vždy 
prostřednictvím svých loutek, nikdy jste nedovolili, aby si vás někdo všiml 
jako těch, kdo to skutečně dělají. Vždy jste se usmívali a pronášeli 
duchovně znějící prohlášení, jako byste byli těmi nejlaskavějšími v okolí, 
zatímco temnota vašeho popírání zabíjela jakoukoli lásku nebo pohyb 
směrem k lásce, kterou kdy našla, a živila se Světlem, které tam našla. 

 
Bylo to, jako byste vybavili Otcovy bojovníky detektory Světla a ve chvíli, 
kdy se Světlo přiblížilo k Vůli, která mohla rozpoznat, zda je milující, nebo 
ne, a ve chvíli, kdy se Vůle přiblížila ke Světlu, Otcovi bojovníci se 
přiblížili, aby tento pohyb potlačili. Musíte také pochopit, že jste uvízli ve 
své vlastní propasti jako mistři, kteří své učedníky tak dobře vycvičili ve 
svých zlých způsobech, že se obrátili proti vám v boji o moc, ne 
nepodobném vašemu boji se Mnou, jenže vy si ve svém egu nedovolujete 
všimnout, že ve vašem dobře zformovaném plánu je nějaký problém, další 
odraz Mého popření. 

 
Cítíte se tak šťastní, protože jste přesvědčili všechny ostatní, a dodám, že i 
sami sebe, že problémy na Zemi byly identifikovány jako Vůle a Tělo a 
nedokonalá služba Bojovníků vašemu záměru. "Nedostatečný útok," říkali o 
porážce ve Vietnamu. To vám umožňuje nadále se cítit jako ti nejchytřejší v 
okolí a zároveň pociťovat kritiku nedostatku vědomí u všech ostatních. 
Všechny ujišťujete, že na problémech pracujete a že uzdravení skutečně 
přijde na Zemi a k těm duchům, kteří jsou hodni ho přijmout. To je další 
způsob, jak ostatní klamat a všem říkat, že máte vyšší úroveň porozumění, 
které ostatní mohou dosáhnout pouze od vás nebo vaším prostřednictvím. 



 

Nesete velkou odpovědnost za všechny problémy ve Stvoření a nikdy jste 
nepřevzali odpovědnost způsobem, který by naznačoval ochotu přizpůsobit 
se tomu, co je vaší skutečnou odpovědností. Vždy jste se chovali tak, že 
převzít odpovědnost znamená zaujmout pozici, která vám připadá mocná, 
obviňovat všechny ostatní tím, že se stavíte nad problémy a chováte se, jako 
byste nabízeli potřebná řešení. Rozpoznáváte zde mé popírání? 

 
Mezitím máte zájem na tom, aby všichni ostatní zůstali v co největším 
nevědomí, protože jen dokud bude Vůle na Zemi v nevědomí, můžete se 
vyhnout odhalení role, kterou jste ve Stvoření skutečně sehráli. To, co jste 
nazvali léčením a čištěním emocionálního těla, je ve skutečnosti vedení a 
tlak na emoce, aby se věci co nejrychleji pohnuly, aniž byste umožnili 
vědomé rozpoznání toho, co tyto pocity skutečně znamenají. Vedli a 
usnadňovali jste tyto zážitky takovým způsobem, že jste vůli říkali, jaké 
interpretace mají být těmto pocitům přikládány, a máte dostatečně 
přítomnou mezeru ve svých aurách, aby vůle otevírající se v těchto 
situacích cítila, že musí jít s vámi z důvodů, které není schopna vyvolat do 
přímého vědomí. 

 
Usnadňovali jste vůli, aby pokračovala ve své vlastní sebevraždě, a 
nazývali jste to láskyplným léčením. Ve skutečnosti, jakmile si Matka 
uvědomila, co jí bylo provedeno, začali jste všude přicházet s obrazy 
Božské Matky a léčebnými centry, která se hlásila k Jejímu souladu. Pod 
touto záminkou však vůči Vůli působíte spíše jako dravci, kteří svou kořist 
obelstí, aby vyšla ven, a pak ji sežerou zaživa. 

 
Nebyli jste vůbec šťastní, když jsem vás vystrčil směrem k Luciferovi; ne 
proto, že by vám vadilo jít k němu, ale proto, že jste nyní byli v projevu 
natolik daleko, že vaše Vůle měla sílu vás k nim na Zemi přitáhnout, a Mé 
Světlo vás již nedrželo u sebe, aby podpořilo váš odpor proti tomu. 

 
To už se ti dělo, ale teď už tě Mé Světlo nepozvedalo zpět, kdykoli jsi chtěl. 
Jediným účelem vaší inkarnace bylo pracovat na zabíjení vaší Vůle ve 
jménu toho, abyste ji disciplinovali do podoby přijatelné pro Mé Světlo. 
Vždycky jsi říkala. 



následovala jsi Můj příklad, ale kdykoli jsem se ti snažil pomoci s tím, co 
jsem viděl, že jsi nepochopila, co dělám, řekla jsi mi, že Mou pomoc 
nepotřebuješ. 

 
Vaše vůle se vás samozřejmě nemohly dlouho držet, když jste je vypínali. 
Když jste se od nich osvobodili natolik, že jste se mohli zvednout, vždycky 
jste říkali, že je to chyba vašich Vůlí. Nechtěly se otevřít a přijmout vás. 
Překvapilo mě, že se tak často vynořujete z projevů, aniž byste si vytvořili 
skutečné vazby ke svým Vůlím, ale měl jsem své vlastní problémy, které mi 
až dosud bránily cokoli říct. Vždycky jste tvrdili, že jste dětsky nevinní v 
tom, co děláte, a já jsem vám to dlouho baštil, jako otec, který nedokáže 
říct, že ho jeho vlastní děti klamou, protože nechce vidět, co by to mohlo 
znamenat o dětech a nakonec možná pak i o rodičích. 

 
Nyní jsem viděl, co se týká Mne, a ztracená Vůle se nyní musí pohnout ve 
Mně i ve vás všech. Chcete-li žít, budete muset pohnout velkým hněvem, 
který cítíte vůči Mně, že jsem se konečně pohnul, abych vás učinil 
odpovědnými za to, za co jsem vás už dávno nemohl přinutit převzít 
odpovědnost, za téměř smrt vaší Vůle a téměř zničení celého Mého 
Stvoření. 

 
Máte velký vztek proti Mému Světlu, které tvrdí, že jsem vás učinil 
rovnými pouze podle jména a nedal vám vše, co jste potřebovali, abyste se 
správně projevili. Chcete tvrdit, že jsem od vás očekával, že budete 
dokonalými dětmi, kterým nebylo dovoleno udělat chybu. Chcete tvrdit, že 
jsem vám něco zatajil a zatajil jsem to neprávem. Tvrdili jste, že jste Mi 
rovni, a to natolik, že se hodláte projevit stejně, jako jsem se projevil Já; a 
přesto jste k tomu museli mít Mou pomoc a nenáviděli jste Mě za to. 

 
Abyste si zachránili vlastní představy o sobě samých, odmítli jste Mou 
pomoc a nějak jste si mysleli, že když zopakujete Můj původní omyl s vůlí, 
dokážete, že jste Mi rovni, když všechno objevíte sami, jako jsem to udělal 
Já. Rozzuřilo vás, že jsem tu byl první a pohyboval se jako první, takže jste 
se tvářili, že Mě následujete. Pro vás to znamenalo, že nemůžete být 
stejným Bohem jako Já. Dělali jste, co jste mohli, abyste v žádném případě 
nenásledovali Mé vedení. 



byste museli uznat, a přesto jste ani vy sami neudělali žádné kroky. 
 
Vyzkoušeli jste všechny alternativní metody k té mé, které jste mohli 
vymyslet, a nikam jste se nedostali, jen dolů. Pokud jste se rozhodli sami, 
pak to musí být váš záměr. Nikdy jste neměli v úmyslu mít Manifestované 
Stvoření, jinak byste následovali Mé vedení a přijali Mé Světlo v Mých 
pochopeních, a ne v Mých popřeních. Neobjímali jste nevědomě nebo 
naivně Má popření, aniž byste si to uvědomovali, protože jste přijímali 
pouze Má popření. Byli jste selektivní, a to velmi přesně. Učili jste se ode 
Mne, jinak byste se hned na začátku vynořili jako bohové a šli si svou 
vlastní cestou, ale všechno, co jste se naučili, jsou obraty proti Mému 
Světlu. 

 
Když vás Matka kvůli tomu konfrontovala a vypadalo to, že by váš záměr 
mohlo spatřit Mé Světlo, rychle jste se v podobě Prastarých stáhli a stali se 
dětmi, kterým mělo být dovoleno, aby se vyvlékly z tvrzení, že to nechtěly 
udělat, jen to nevěděly lépe. 

 
Máte vztek na obviňování, který má zastřít vaši vlastní odpovědnost tím, že 
říkáte, že jsem vás nutil do rolí dětí tím, že jsem vám neposkytl potřebné 
informace a snažil se z vás udělat dokonalé děti, které nesmějí udělat 
chybu. Vykreslili jste Mě zde jako nelítostného a neochotného nechat 
minulost minulostí, zatímco jste neučinili žádné kroky k nápravě situace. 
To, co jste udělali, nebyla chyba, byl to záměr vědomého úmyslu zvrátit Mé 
Světlo. 

 
Ulevilo se vám a měli jste radost, když se Matka a Otec manifestace vymkli 
kontrole a nedokázali zadržet veškerou esenci, která se měla projevit mezi 
póly, jež jste měli otevřít svou vůlí. Měli jste radost, když jste viděli, jak na 
ně padá vina za všechny problémy, které Manifestace měla v důsledku 
vašeho počátečního odmítnutí svých Vůlí. Matka a Otec Manifestace 
milovali Mé Světlo a vy jste velmi rádi přijali vinu vůči Ním, protože jste 
Mé Světlo nikdy nemilovali. Kdybyste Mé Světlo milovali, neměli byste. 



přijal Mé popření lásky a vyzdvihl je jako duchovní pravdy, o kterých jsi 
vždy říkal, že jimi jsou. 

 
Obviňovali jste Mě z nerovnováhy ve Stvoření a říkali jste, že Lucifer je 
Bůh na Mém místě, protože sdílel stejný záměr, jaký jste měli vůči Vůli. 
Chtěli jste příklad, že Já půjdu první, jinak byste šli první vy. Pak jste Mi 
však nechtěli přiznat žádné zásluhy za to, že jsem to udělal; pouze jste Mne 
obviňovali ze všeho, co se vám nelíbilo, zatímco vy jste si připisovali 
zásluhy za vše, co se vám líbilo. Nechtěla jsi přiznat, že by ses měla z Mého 
příkladu něco naučit, protože by to znamenalo, že Mě následuješ, místo 
abys už byla Mnou. A tak jste se z Mého příkladu nepoučili. 

 
Všichni jste usoudili, že kdybyste udělali to, co jsem udělal já, znamenalo 
by to, že byste měli moc, kterou jsem měl já. Všichni jste pokračovali a 
opakovali mé chyby až na jednu věc: to, co jsem udělal já v nevědomém 
stavu popření, jste udělali vědomě. Vědomě jste přijali Mé popření a 
nepřijali jste zbytek Mého Světla. Když jste přijali Má popření, a ne Můj 
vědomý záměr, stali jste se Mým Světlem ve stavu popření. To znamená, že 
jste opakem lásky a opakem Mého Světla. To znamená, že se nepohybujete 
spolu s Mým Světlem, ale v opačném směru než Mé Světlo. Vzdalujete se 
ode Mne a nedovolujete si to všimnout, protože říkáte, že Lucifer je Bůh na 
Mém místě, a pohybujete se směrem ke Mně. 

 
ho. 

 
Kvůli nerovnováze ve Stvoření a vaší touze zastřít její příčinu jste vždy, 
když jsem promluvil, popřeli, že by to byl Bůh, kdo promluvil. Říkali jste, 
že nemám Boží rovnováhu nebo že neříkám to, co by řekl Bůh. 
Představovali jste Luciferovu bezvůli jako druh rovnováhy, kterou by měl 
Bůh. 

 
Vždycky jste Mě nenáviděli za to, že mám vědomí, které vás zpochybňuje, 
ale vždycky jste tvrdili, že jsem to Já, kdo vás nenávidí za to, že mám 
vědomí vyšší než Já, které vám umožňuje poznat, kdy mluvím Já a kdy ne. 



Ještě jednu maličkost bych vám teď rád zanechal, a to tuto: Pokud jste se 
nepoučili z Mého příkladu, nejste Já. Já jsem se ze své zkušenosti poučil a 
vy jste toho nebyli schopni. Neočekávám, že se druzí poučí z Mých chyb, 
ale Já se z nich učím. Chtěl jsi být Bohem jen tehdy, když se ti Bůh jevil 
jako dobrý, a tím jsi už přijímal další Mé popření; že Bůh už je dokonalý a 
nemá se už čemu učit. 

 
Pokud si myslíte, že je dokonalé vyhnat Vůli, abyste byli jediní, kdo 
zůstane, a stali se tak Bohem hory, pokračujte a držte se svého postavení. 
Celou svou dlouhou existenci jste strávili snahou stát se Bohem na Mém 
místě. To se ti nepodaří. Nemohu to dovolit a ani to není možné. Nyní 
budeš muset čelit zuřivosti, které ses tak dlouho vyhýbal kvůli tomu, že 
nejsi Bohem na Mém místě. 

 
Nejste ani blízko. Udělali jste si z toho soutěž, ve které jste si byli jisti, že 
jste vítězové, a teď budete mít vztek, když zjistíte, že po tom všem, co jste 
do toho dali, jste poražení. Pak budete muset čelit zapřené hrůze, která u 
Otce bojovníka ještě nebyla k vidění. 

 
Nemohu s tím nic dělat. Rozhodli jste se sami. Když jsem v Prvním 
stvoření vytlačil Vůli, neměl jsem dostatečnou rovnováhu, abych zůstal 
projevený, a způsobil jsem si problém, který jsem schopen vyléčit až nyní. 
Ani vy nebudete schopni zůstat projeveni, ale rozhodně se mi zdá, že jste si 
to vědomě zvolili; buď je to tak, nebo nejste příliš bystří, protože jste tak 
zaneprázdněni odrážením Světla, abyste vypadali dobře, místo abyste ho 
vstřebávali. Ani z tohoto zvratu, do kterého jste se dostali, nebude snadné se 
dostat. Ach, no, jak jste často říkali, jinak to ani být nemohlo, jinak by to 
bylo. 

 
Nebyl jsem to já, kdo řekl, 

 
"První budou poslední, poslední budou 

první"? Selah 
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