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Text zadní strany obálky 

Nejčtenější kniha Nového věku 
ve Spojených státech amerických 

 

„Chci Vám předat tyto dary:  
svoji nejhlubší Lásku,  

bezpečí Pravdy, moudrost Vesmíru  
a skutečnost Boží." 

Emanuel 

 

„Konečně intelektuální návod k praktické 
duchovnosti. Řada hlubokých, překrásně 
vyjádřených osobních zkušeností. Nikdy 
předtím jsem nečetl něco tak výmluvného 
o tom, co by se dalo pojmenovat smysl 
lidské existence a moje role v ní." 

William Kuntz, doktor věd, počítačový 
vědec a zakladatel Centra pro aplikovanou 

intuici v San Francisku v časopisu MANA, 
podzim 1995 

(*) 
 

Prolog 

Emanuel 
Chci Vám předat tyto dary: svoji 

nejhlubší Lásku, bezpečí Pravdy, 
moudrost Vesmíru a skutečnost Boží. 

S těmito čtyřmi věcmi Vás již nic 
nemůže zastrašit. Půjdete za hlasem 
srdce rychle dál vstříc svému cíli, kterýžto 
jest Domovem. 

Já vím o existenci zmatku i pochyb a 
o tom, jak se projevuje chaos. Víte o tom, 
že pod stíny povrchu září věčné Světlo ? 

Tato pozemská rovina není začátkem 
a ani koncem Vaší existence. Je prostě jen 
jedním krokem, jen jednou školní třídou. 

Nechejte mne přátelé, ať vás zpravím 
o tom, jak pevně jste zasazeni 
do věčnosti, jak jasně můžete zazářit 
ve svém fyzickém světě, jak je možné 
to vše uskutečnit, jak nádherně byl 
vypracován Plán. 

V Božím Plánu není žádna duše sama. 
A žádná duše není zatracena. 
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(**) 
 

Můj přítel Emanuel 

Znovu a znovu prožívají lidé při čtení 
duchovní literatury potěšeni z nalézání 
společnosti svatých, to znamená těch, 
kteří své životy svěřují Bohu. Já sám 
se nebojím přiznat, že jsem k těmto 
bytostem také připoutáván. Neboť 
odrazem své bytosti v nich jsem schopen 
pozorovat spirituální aspekty svého života 
i celého světa, který mé obklopuje, 
aspekty, které jsou v tržním prostředí 
světa zastírány „tím" či „oním" názvem. 

Můj guru Neem Karoli Baba 
mi doporučoval, abych učení přijímal 
všude tam, kde se jen dá nalézt a abych 
věřil, že intuitivní schopnosti mého srdce 
oddělí vhodné vědomosti od vědomostí 
nedůležitých a od těch, které by snad 
mohly být škodlivé. Tato jeho podpora 
mi umožnila doširoka se otevřít a získat 
bohaté plody širokého spektra různých 
tradic a zdrojů, ať už jsem čerpal ze slov 
takových osobností, jakými byli Lao C`, 
Buddha, třetí čínský patriarcha, Kristus, 
Kabir, Ramana Mahariši, Ba'al Sem Tov, 
Rámakrišna a další, nebo z daršanů 
takových urozených duší, jako jsou 
Dědeček Joe z Taos Pueblo, Ananda 
Mayee Ma, Kalu Rinpoče z tibetské sekty 
Kargyu, Benediktin páter Demasius, Láma 
Govinda, Théra Sayadaw U Pandita atd. 
Tyto hlasy milostivé moudrosti jsou théra 
vádskými buddhisty nazývány Kalayan 
Mita neboli Duchovní společníci: bytosti, 
které svojí přítomností poskytují člověku 
na jeho duchovní cestě vedení a podporu. 
Emanuel je pro mne jedním z těchto hlasů 
a je pro mne ctí, že Vám jej mohu 
představit a podělit se s Vámi o jeho 
učení. 

Poprvé jsem Emanuela slyšel 
na newyorské stanici WBAI. Slyšel jsem 
vlastně Pat Rodegastovou, která 
vyprávěla to, co Emanuel říkal. Tou dobou 
totiž již nějaký čas byla v kontaktu 
s bytostí, kterou tímto jménem nazývala. 
Mohla s ní vstoupit ve styk pomocí 

meditativního naladění a jasně ji slyšela, 
i když ostatní lidé v okolí neslyšeli nic. 
Po každé otázce, kterou položil moderátor 
show Lex Hixon sdělila Pat Emanuelovu 
odpověď. 

V průběhu poslechu této rádiové relace 
mne ze všeho nejvíce zaujalo Emanuelovo 
osobní kouzlo a jeho staromódní 
uhlazenost, jeho humor, výřečnost, snaha 
působit moderně a také fakt, že jeho 
odpovědi ve mně vyvolaly intuitivní 
důvěru. I po jejím ukončení mi v mysli 
stále vyvstávalo množství všeobecných 
i osobních otázek a tak jsem požádal 
Judith Stantonovou, která mne díky této 
relaci na Emanuela upozornila, aby se pro 
mne pokusila zařídit interview s ním a s 
Pat. 

Rozhovor probíhal v tiché meditační 
místnosti s výhledem do zahrady. Usadili 
jsme se a Pat pustila magnetofon, abych 
měl konverzaci zachycenu také na pásce. 
Poté začala hovořit o barvách, které 
ji napadaly ve spojitosti s mojí osobou, 
ale uprostřed popisu náhle pronesla: 
„Emanuel by rád něco řekl. Říká, že..." 
a začala tlumočit Emanuelův komentář již 
zmíněných barev, čímž se náš interview 
rozběhl a začal plynout. 

Neměl jsem dojem, že by Pat byla 
Emanuelem „posedlá". Zůstávala sama 
sebou, ale velmi ochotně Emanuelova 
slova předávala dál a předávala nám 
je způsobem, který naznačoval, že se 
mezi ní a Emanuelem jedná o uvolněný, 
lehký a naprosto radostně přátelský 
vztah. 

Rozdíly mezi nimi byly jasně zřetelné. 
Nejzřetelnější z nich se týkaly větné 
stavby, lingvistických charakteristik 
a volby slov. Ale ještě pronikavější byl 
rozdíl v jejich vibracích, i když zpočátku 
jsem si této jemné kvality téměř nevšiml. 
Při dalších rozhovorech však pro mne 
tento vznikající vibrační prostor získal 
podobně hlubokou a významnou hodnotu, 
jakou pro mne měla Emanuelova slova. 

V průběhu našeho prvního rozhovoru Pat 
popsala i další věci, které v souvislosti 
s mojí osobou viděla, jako 
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například: „Vidím, že jste velmi zaujat 
hrou a pociťujete díky ní velké vzrušení. 
Sedíte nad hrací deskou shrbený 
a hluboce koncentrovaný." Potom řekla: 
„Emanueli pomoz mi prosím, neboť cítím, 
že je zde ještě něco, ale já nemohu..." 

Emanuel: „V životě, ve hře života, se Vám 
dostává velkých požitků. Nejde o žádnou 
jeho degradaci. Jedná se o charizmatické 
vzrušení." 

Musel jsem se pousmát, vzpomněl jsem 
si totiž na své nespočetné přednášky, 
na kterých jsem citovával slova Lea 
z Cesty na Východ Hermanna Hesse, 
„Cožpak nevidíš, že život 
je jen...nádhernou hrou ?" 

Pat dodala: „Nevidím ale žádného 
protihráče." Emanuel: „Uplynula již dlouhá 
doba od okamžiku, kdy jste protihráče 
odhalil a odstranil tím, že jste jej zahrnul 
do své vlastní osobnosti jako projev svého 
Já." V tom měl pravdu, na vavřínech mne 
však nenechal spát dlouho. Honem 
poznamenal, že jsem ještě stále tyto síly 
uvnitř sebe vzájemně neusmířil a že jsem 
stále sužován dualistickou rozpolceností 
mezi božství a lidství, která se stává 
podkladem pro strachy vznikající z 
mé lidské přirozeností. „Božství 
je přítomno ve všech věcech," upozornil 
mne," a člověk musí mít opracovávaný 
materiál po ruce... Pravda Boží je ukryta 
v hlíně tyglíku." 

Stále a znova se vracel k 
mé podezíravosti vůči vlastním touhám 
a strachu z poddání se svému vlastnímu 
lidství a stále mne ujišťoval, že mé lidské 
touhy jsou podstatnou měrou částí 
mé duchovní cesty a že Boha najdu 
pravděpodobněji skrze ně jako navzdory 
nim. 

Když jsem si pročetl přepis našeho 
prvního rozhovoru, povšiml jsem si v něm 
jistého nesouladu, který zmizel, až když 
jsem si uvědomil, že Emanuel 
nepromlouval ke mně. Byl jsem používán 
jen jako osoba, na kterou se obracel. 
Většina lidí, a dokonce i ti z nás, kteří jsou 
utvrzeni v tom, že jsme dušemi 
inkarnovanými do lidských těl a osobností, 

spolu vzájemně promlouvá na úrovni 
ega... hovoří totiž k psychické entitě. 
Důvodem, proč jsem si po určitou dobu 
musel zvykat na styl Emanuelovy 
konverzace bylo to. že se na mne obracel 
jako na spřízněnou duši a ne jako na ego. 
Konec konců, on se nikdy neztotožnil 
se žádným typem časoprostorového 
rozložení a proto ani mne nepojímal 
takovým způsobem. 

Tato forma oslovení se na první pohled 
zdála být podivnou a já jsem se také stále 
snažil překládat si ji do formy oslovující 
ego, přičemž jsem předpokládal, že na 
mne mluví způsobem, jakým hovoří 
duchovní bytost, která se snaží objekt 
probudit. Když jsem se potom, a zpočátku 
jen pomalu, poddal totožnosti duše, která 
ve mně procházela inkarnací, stala 
se naše konverzace jasnější. Zjistil jsem 
také, že tato nezvyklá forma oslovení byla 
v podstatě jistým ulehčujícím faktorem. 

Časem jsem si v roli Emanuelovy 
spřízněné duše celkem zvykl a zapomněl 
jsem na všechno kromě (alespoň pro 
mne) nezvyklého faktu, že jednám 
s někým, kdo není tělesně přítomen 
v důvěrné známé rovině reality, kterou 
mohu vnímat svými smysly. Jednou 
za čas jsme si my, kdo jsme se kolem 
Emanuela pohybovali, zaspekulovali 
o tom, ,kde' nebo ,kým' asi vlastně je. 
Nezdálo se, že by Emanuel nějak velmi 
chtěl naši planou zvědavost ukojit 
a nabízel nám jen náznaky stop. „Já jsem 
duch a vy jste duchové. Mám tělo a 
vy také, Mé tělo je lehce odlišné z důvodu 
změněného vědomí." 

„Mezi mojí a Vaší skutečností není velký 
skok. Všeobecně se věří, že právě Vy, 
kterých přítomnost má fyzickou podobu, 
jste jedinou hmotnou existencí 
ve vesmíru. Tento názor se však rozhodně 
nezakládá na pravdě. Hmotnou realitou 
jsme obdařeni všichni. Moje asi není 
až tak fotogenická jako ta Vaše, ale 
dozajista existuje." 

„Jsem takový, jako jste Vy a jsem tam, 
kde jste i Vy. Fyzikální rozměry jako 
výška, šířka a hloubka však nejsou částí 
mé skutečnosti. Pokud odstraníte 
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překážky lidských omezení, potom se Vy a 
já spolu setkáme jako rovný s rovným." 

„Vy i já kráčíme po stejné Cestě. Hledáme 
Pravdu a naše duše touží po opětovném 
setkání s Jediným Bohem. Každý z nás 
vyrůstá ve své vlastní říši. V tom to vězí." 

Jednou poznamenal, „Pro mne již 
kalendář a hodiny nejsou zdrojem 
tyranie." A když hovoří o smrti, říká, 
„Já sám jsem ve své podstatě výsledkem 
posmrtného zážitku." O své funkci říká 
toto: „Ti z nás, kteří již nemusí být lidmi 
existují dále v říši vědomí, ve které 
je naším úkolem vést a učit." 

Rámakrišna, velký indický světec 
o duchovním přenosu řekl toto: „Když 
je květina v květu, i včely přijdou bez 
vyzvání." Zdálo se mi, že se jedná právě 
o Emanuelův případ. Během posledních 
pár let počet lidí, kteří projevovali zájem 
o rozhovory a semináře s Emanuelem 
dramaticky narostl. Pat a Judith, které 
mnohé rozhovory zapisovaly, si povšimly, 
jak často se některé dotazy opakovaly 
a jak často musel Emanuel některé věci 
znovu a znovu opakovat. Bylo třeba 
vyvinout jisté úsilí a odpovědi 
na nejčastěji kladené otázky okopírovat. 
Tak se vlastně zrodila tato kniha. Posléze 
jsme zjistili, že také existuje zájem o to, 
aby zpracovávaný materiál zahrnoval 
i jiná fakta, než jaká se objevovala při 
soukromých rozhovorech. Zeptali jsme 
se proto Emanuela, jestli by byl ochoten 
zodpovědět několik skupin předem 
připravených otázek určených pro 
uveřejnění v knize. Emanuel byl potěšen 
přizváním k účasti na této práci 
a podotknul, že se to vlastně bude týkat 
jeho poslání. 

Rozběhli jsme, tedy sérii setkání, 
na kterých se nás zúčastňovalo pět, 
kromě Pat a Judith ještě Roland, já 
a pochopitelně Emanuel. Byla to příjemná 
setkání. Možnost zkoumat spolu 
s Emanuelem podstatné a nepodstatné 
hodnoty duchovní cesty s sebou přinášela 
jas, který se prokousával skrze zmatky, 
které mnohé z nás trápily již dlouhou 
dobu. Radost však nepřicházela jen 
ze slov, ale občas i z mohutného léčivého 

ticha plného soucitu, které prostupovalo 
místnost a srdce osob v 
ní shromážděných. Opět a opět jsme měli 
pocit, že Emanuel užívá slova jen proto, 
aby nám ukázal daný směr, a pak nás 
jemným postrčením pobádá k tomu, 
abychom se vydali na cestu za hranice 
intelektu, hlouběji do ticha intuice našich 
srdcí, kde mizí roztržky a vědomosti 
ustupují moudrosti. Rovnováha mezi slovy 
a tichem, formou a nevymezeností, 
souvislostmi a jednotou, která souvislosti 
přesahuje, byla integrální součástí celého 
učení a poskytovala nám potěšení 
takového rozsahu, že jsme začali 
přemýšlet o struktuře budoucí knihy, 
která by měla posmělit Vás, kteří 
se budete zabývat jejím obsahem k tomu, 
aby se pro Vás slova stala molem, 
ze kterého se ponoříte do svého vlastního 
vnitřního ticha, v němž se budete 
s Emanuelem dělit o to, co leží za slovy. 
Mimo slov na řádcích, která by snad také 
neměla být opomíjena, jsme proto využili 
celé plochy stránek a rádi bychom Vám 
poradili, abyste čtení vždy zakončili 
klidným meditativním přemítáním. 

Když na přednáškách přednáším 
z Emanuelových materiálů, jsem stále 
dokola tázán, jestli vážně věřím, 
že Emanuel je rozdílnou bytostí od Pat, 
nebo zda je jen jinou částí její osobnosti, 
se kterou se Pat pouze ve svém vědomí 
neztotožňuje. Pro Pat to pochopitelně 
je neoddiskutovatelná věc. Zcela jasně 
totiž vnímá Emanuela jako oddělenou 
entitu, naprosto stejně jako vnímá nás 
ostatní. 

Můj názor jako názor psychologa připouští 
teoretickou možnost, že Emanuel je hlubší 
součástí nitra Pat. Co se týká osobnosti, 
stylu vyjadřování a vibrací znám však 
Emanuela na experimentálním základě 
jako úplně odlišnou osobu, než jakou 
znám v případě Pat. Jakou roli to vlastně 
hraje pří konečném rozboru ?  Cením 
si moudrosti, kterou nám předává 
Emanuel - nepostradatelný spirituální 
přítel. Na tomto základě je jeho identita 
vlastně nepodstatná. Jak řekl velký 
indický světec Ramana Mahariši, „Bůh, 
guru a Já jedním jsme". Většina 
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mystických tradičních učení hledajícímu 
ukládá „Poznej vlastní Já a poznáš Boha". 
Já tedy vidím Emanuela jako zrcadlo 
a možná odraz nejen vyššího vědomí Pat 
nebo čistého Já, ale možná i 
mě samotného. Cítím, že promlouvám 
s oddělenou částí své vlastní bytosti, 
ke které nemám díky své zaslepeností 
a připoutanosti volný přístup. 

Navíc konečným kritériem výběru 
a prvkem ochrany, které musíme 
uplatňovat, pro mne zůstává Emanuelem 
často opakovaný příkaz důvěřovat jen 
takovému jeho nebo cizímu učení, které 
uvnitř svého nejhlubšího srdce cítíme jako 
správné, a to bez ohledu na jeho zdroj. 

Emanuelovo přátelstva ve mně 
prohloubilo víru v ducha. Kromě mnoha 
jiných věcí mi pomohl projasnit 
mé chápání a mé schopnosti takto získané 
pochopení sdělovat. Měl jsem nesčetné 
příležitosti sledovat na přednáškách, 
na kterých jsem se při vysvětlování pojmu 
dharma už už dotýkal správné formulace, 
jak se mi do mysli a na jazyk derou 
příslušná Emanuelova slova nebo příklady, 
což ve mně vyvolávalo pocit vděčnosti 
za toho, že takového přítele, jakým 
je Emanuel znám. 

Zde uvádím některé z oblasti, ve kterých 
pro mne Emanuelova pomoc znamenala 
zhodnocení mého intuitivního poznaní. 

1.)  Emanuel neodsouvá stranou strašáky 
humanity: temnotu, negativitu, zlo ani 
hřích. Vnímá je jako nezbytné prvky pro 
komplexní vtělení. Nejsou ani chybami 
a neznamenají ani žádný nedostatek 
slitování ze strany ducha. Emanuel nás 
utvrzuje v tom, abychom život viděli spíše 
jako školní třídu než jako vězení, ne jako 
bitvu, ale jako tanec. 

2.)  Stále opakuje, že temnoty v životě 
ani ve smrti se není třeba obávat. 
Zmatek, pochyby, chaos a krize, 
zoufalství a bolest jsou výbornými 
podmínkami pro dosažení růstu. Je tak 
přesvědčivý, že člověk má odvahu podívat 
se na své strachy a temnotu uvnitř sebe 
v jiném světle, spíše jako na odrazy 
Světla, které je naší myslí zkreslováno. 

Je naprosto nezlomný ve svém názoru, 
že kořenem vesmíru jsou Láska a Světlo a 
že každá zkušenost může posloužit tomu, 
abychom tento fakt docenili. 

3.)  Jelikož k nám Emanuel promlouvá 
jako ke spřízněným duším, poukazuje 
na naše životní zkušenosti jako 
na výsledek naší kreativní volby a tvrdí, 
že jsme zároveň tvůrcem (duše) 
i tvořeným dílem (tělo, osobnost, atd.). 
Posměluje nás k tomu, abychom převzali 
zodpovědnost za svůj výtvor, čímž 
se osvobodíme od pocitu šikanování, což 
však může přijít jen tehdy, pokud se se 
svým dílem plně ztotožníme. 

4.)  Emanuel není zastáncem sebezapření 
se, které vyžaduje popření našeho lidství. 
Právě naopak. Podporuje nás v tom, 
abychom použili své lidství (touhy, vazby, 
atd.) jako klíč k Boží Pravdě. Varuje nás 
před hledáním Pravdy jinde než 
v samotném životě. Doporučuje, abychom 
Boha hledali v upřímném smíchu nebo 
třeba při pozorování hrajících si koťat. 
Kdysi někdo z přítomných komentoval 
Emanuelův závěr jednoho rozhovoru 
slovy, „To je nádherná myšlenka, 
Emanueli" na což Emanuel odpověděl: 
„Celý vesmír je takovou nádhernou 
myšlenkou." 

5.)  V Emanuelově společnosti člověk 
docení celý ten obrovský evoluční kontext, 
v rámci něhož žijeme své životy. Vidíme 
totiž sami sebe v rámci určité rozsáhlejší 
tapisérie jako součást tvořivého tepu, 
který je Bohem, a kreativity, která nás 
vede do temnoty iluze osamění a zpět ven 
do náruče Jednoty. A v každém okamžiku 
jsme právě na tom správném místě 
na naší cestě. Jak podotýká Emanuel, 
„Ten, kým jste nyní je jen nezbytným 
mezistupněm k tomu, kým budete." 
A ten, kým budeme, nemusí nutně mít jen 
lidskou podobu. Připomíná nám odkaz, 
a vlastně i sám takovým je, který hovoří, 
že lidská inkarnace není začátkem ani 
koncem naší cesty opětovného probouzení 
vědomí duše. 

6.)  Emanuel několikrát opakuje, 
že temnota je produktem naší mysli a radí 
nám, abychom dali před hodnotící, 
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diskriminující a polarizující mysli přednost 
svému srdci a intuici, alespoň pokud 
se chceme stát zasvěcenci vyšší 
moudrosti. „Srdce zná duši lépe než jak 
ji zná mysl." 

7.)  V otázkách naší planety a její 
ekologie Emanuel prozrazuje, že prochází 
hlubší transformací, než můžeme 
v současnosti vůbec zaznamenat. Tyto 
širší souvislosti v sobě zahrnují chaos 
a nedostatek vědomí ve spojitosti 
s otázkami světa, což se naší současnosti 
tolik dotýká. Většinu politických lídrů 
charakterizuje jako děti, které 
ve skutečnosti „nic nevědí o nic lépe". 
Onemocněli rakovinou společnosti, která 
do určité míry existuje i v nás 
samotných... především jako přesvědčení, 
že násilí zplozené chamtivostí, která 
se zase rodí ze strachuje silnější než 
Láska. Ve světle této zhoubné víry jsou 
zranitelnost a soucit pojímány jako 
slabost a nebezpečí. Emanuel připomíná, 
že je projevem arogance lidí, pokud 
si myslí, že mohou ukončit běh světa jen 
ze svého rozmaru. Říká: „Ze školy 
se nedá odejít jen tak lehce. Žádné 
zvonění nepřijde." Varuje nás, ať se 
nezříkáme své zodpovědnosti za Zemi 
a říká, „Má před sebou ještě mnoho 
dobrých let." 

8.)  O smrti hovoří obšírně a z povzbudivé 
perspektivy druhé strany. O umírání 
(formě a čase) říká, že je stejně jako jiná 
životní zkušenost součástí inkarnačního 
plánu duše. Jeho popis samotného zážitku 
konce života je také milý. Přirovnává jej k 
„odložení těsných bot" nebo „odchodu 
ze dveří vydychaného pokoje" a říká, 
„Na umírání je něco pozoruhodně 
osvěžujícího a výchovného" a uklidňuje 
nás, že je to „naprosto bezpečné". Když 
hovoří o posmrtné existenci, říká, 
že rozdíly, které se za života projevovaly 
individuálními odlišnostmi mezi 
charakterem inkarnací jednotlivých duší, 
jsou patrné i v jejich různých posmrtných 
zkušenostech. 

9.)  Emanuel hovoří i o jiných tématech, 
jako jsou sexualita, potraty, vztahy, 
Pravda, náboženství a rituály, 

mimozemské bytosti atd. Do debat 
o těchto jevech, tak často zatěžovaných 
pompézností a špinavými názory přináší 
světlo a jas, které skýtají svěží 
a konstruktivní perspektivy. 

Na tomhle všem vážně není nic nového. 
Všechno to už někde v mystické literatuře 
bylo řečeno. Sám Emanuel na to 
upozorňuje a říká, že nepotřebujeme 
žádné nové informace. Všechno, 
co potřebujeme, už dávno máme. Ale 
přesto, že všechny tyto věci již byly 
vyřčeny, potřebujeme je slyšet znovu 
a znovu a potřebujeme je slyšet 
v příslušné formě kopírující současný 
kontext nebo zeitgeist, ve kterém 
se právě nacházíme. A tuto formu 
Emanuel zvládá perfektně. 

Mohu jen doufat, že Vám Emanuel bude 
sloužit za duchovního přítele tak, jako 
posloužil mně. 

S láskou 
Ram Dass 
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Život s Emanuelem. 

Ráda bych se s vámi podělila o to, co pro 
mne znamená žít s Emanuelem. 

Asi před čtrnácti lety mne začaly 
zneklidňovat vnitřní vize, které 
se dostavily během mého praktikování 
transcendentálních meditací a které 
nemizely, ať jsem se sebevíce snažila 
zaplašit je. Nakonec jsem se rozhodla 
nechat jim určitý prostor. Od toho 
momentu se, jak se píše v romantických 
příbězích, všechno v mém životě změnilo. 

Napřed jsem si myslela, že se asi jedná 
o halucinace, COŽ mne velmi vyděsilo. 
Začala jsem proto pátrat po tom, co už 
někdo o těchto věcech řekl a napsal. 
Hodně jsem četla a začala navštěvovat 
přednášky a semináře o všem, co se jen 
trošku mohlo těchto zkušeností týkat. 
Podrobila jsem se léčbě, přidala jsem 
se ke spirituální komunitě a potácela 
se mezi obranou a poddáváním se, 
souhlasem a popíráním. Mé zmatení 
těmito vizemi pak možná díky hledáni, 
vnitřnímu očištění a částečně asi i zvyku 
vystřídal určitý stupeň spokojenosti, 
fascinace a dokonce potěšeni. 

Na cestě tohoto zkoumání jsem 
si uvědomila, jak velkou sílu v mém životě 
představoval strach. Z velké části strach 
bezejmenný. Strach z tolika věcí, mezi 
nimiž navíc na prvním místě figurovaly 
ony vize. Ale jakmile jsem si na ně zvykla, 
začala jsem se k nim obracet pro pomoc 
se zmírněním mých ostatních strachů. 
Například, vždy jsem se děsila létání 
a fakt, že poté, co jsem se otevřela 
moudrosti a zážitkům souvisejícím 
s oněmi vizemi a zvláště potom s vizemi 
spojenými s Emanuelem, si mohu v klidu 
vychutnat celý let letadlem, je pro mne 
dosti významný. Nyní vidím, že to, 
co mne původně vedlo k meditacím a 
ke zkoumání těchto vizí byl strach... 

a musím říci, že i odvaha tento strach 
překonat. Cítila jsem intenzívní touhu 
dokázat svým dětem a také svému 
vnitřnímu dítěti, že život je bezpečný. 
Nechtěla jsem, aby se mé děti bály tak, 
jako jsem se bála já. Je to možná podivné 
ospravedlnění pro otevření duchovní 
brány, ale fungovalo to. To bylo to, 
co mne vehnalo na duchovní cestu, na níž 
jsem zjistila, že mé strachy mizí. A vím 
teď naštěstí, stejně jako to vědí také mé, 
nyní již odrostlé děti, že i vesmír 
je bezpečný. 

S tím, jak mizely mé starosti, přicházela 
Láska. Když jsem poprvé uviděla 
Emanuela, to bylo asi dva roky po prvním 
náporu vizí, zjevil se, ostatně stejně jako 
se zjevuje i dnes, jako zlatavě zářící 
bytost. Napřed se mi zdálo, že stojí po mé 
pravé straně, právě tak daleko, aby byl 
v mém zorném poli, ale aby na druhé 
straně nebyl nikterak v dominantním 
postavení. Zeptala jsem se kdo je. „Jsem 
Emmanuel," odpověděl. „Zůstaneš 
se mnou ?," byla jsem zvědavá. Jeho 
odpovědí bylo jednoduché a milé „Ano". 
Tak začalo naše společné dílo. 

Napřed jsem prostě jen meditovala 
a trávila s ním čas, protože, abyste věděli, 
ono není nejdůležitější to, co vidím nebo 
slyším, nýbrž to, co cítím. Od toho 
okamžiku, kdy se objevil, jsem pocítila 
lásku, která se vymykala mým lidským 
zkušenostem, ale která mi, na druhé 
straně, byla známá a povědomá je to 
jedna z věcí, která se slovy vyjadřuje jen 
velmi obtížně. 

Jelikož mi s Emanuelem bylo tak 
příjemně, nebylo obtížné mu důvěřovat. 
Bylo však těžké uvěřit všemu, co se 
rozvinulo jako následek našeho setkání 
ať už se jednalo o soukromou četbu, 
semináře, přednášky, cesty po světě, 
nebo o tuto knihu to vše podle mého 
úsudku leželo mimo mé vědomé 
vyjadřovací a jiné schopnosti. Přesto 
všechno však, čím více říkám „ano" tomu, 
co se mi nabízí, tím více toto „ano" 
přechází v moudrost. Důvěřovat tomu 
a plynout s tím vším dále znamená něco 
jako závan intenzívní radosti z toho, 
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že tohle vše mohu připustit. Odměna 
přichází okamžitě a neomylně. Je jí pocit 
hlubokého klidu a pohody, což opět jen 
posiluje moji důvěru. Následky této 
důvěry se staly momentem, který pohnul 
mým životem vzhůru po vzestupné 
spirále. 

Trvalo mi 12 let, než jsem úplně 
pochopila, že Emanuel přijde, pokud 
se mu úplně otevřu. Jak mi vysvětlil, 
on není tím, kdo přerušuje kontakt, to já 
jsem tak činila. Abych mohla žít život 
podle svého, musela jsem žonglovat 
se dvěma zdánlivě oddělenými druhy 
skutečnosti. Teď už vím, že mým úkolem 
je zkombinovat všechny věci v Přítomnost 
Lásky. Pracuji na tom. Dokud pociťuji 
nepřetržitou láskyplnou empatii k celému 
světu, motivují mne mé zážitky 
s Emanuelem k tomu, abych 
se osobnostně vyvíjela. 

Mnoho lidí se mne ptá, kdo vlastně 
Emanuel je. Stále to ještě zcela přesně 
nevím. Setkali jsme se spolu v některém 
z minulých životů ?  On tvrdí, že ano. 
Setkáme se, až opustím své fyzické tělo ?  
Emanuel slibuje, že zcela určitě. Je snad 
částí mého širšího já ?  Snad, protože 
všichni jsme částí jeden druhého a částí 
větší Jednoty. Jediné, co mohu s určitostí 
říci je, že pokud jsem ve spojení s oním 
Světlem, pociťuji pocity hluboké 
blaženosti, za což mi ta záře umožňuje, 
abych její kráse plně důvěřovala. Při 
našich setkáních mnohdy osobně cítím 
všeobjímající Lásku, kterou přináší. 
Nejedná se tady o pouhou vizi nebo 
produkt mysli, jde o něco mnohem 
hlubšího a absolutního. Cesta, po které 
jsem musela jít předtím, než jsem 
konečně uvěřila, že nebudu využita 
spirituálním ani lidským světem byla také 
pro mne velmi dlouhá. Musela jsem 

se naučit říkat „ne", když jsem byla buď 
příliš vyčerpaná, zmatená nebo osobně 
připoutaná, případně odcizená na to, 
abych mohla kráčet po stezce, která 
se objevovala následkem vyřčení „ano". 
Zjistila jsem, že „ne" může také být 
součástí dokonalého plánu. 

Emanuel do mého života vnesl i jiné 
poklady: skvěle lidi, které jsem poznala, 
spolupodílnicví na vzniku této knihy 
a zlatou nit, která celý tento podnik 
zpředla dohromady, moji přítelkyni 
z hluboké minulosti Judith Stantonovou. 
Bez ní bych nikdy nepoznala Rama Dasse 
ani bych nezačala cestovat po seminářích. 
Nikdy bych nedošla k tak hlubokému 
ponoření se do problematiky ani k odvaze 
potřebné pro napsaní této knihy. 
Za všechno tohle jsem více než vděčná. 
Ale největší požehnání, které mi přinesla 
bylo poznání, že božský anděl se může 
zjevit i v modrých džínových kalhotách 
a tričku, řídit dodávku, vyžívat se 
v ironickém humoru a potrhlých 
dobrodružstvích a přitom všem naplňovat 
Plán spasení. 

Tak nám každý krok na naší cestě dával 
nádherným způsobem lekce. Mým úkolem 
je být otevřená tomu, co mám přijmout 
a použít to pro svůj vlastní rozvoj. Naučila 
jsem se, že nasloucháme svým srdcem, 
ne ušima. A chápeme intuicí, ne myslí. 

Dávám vám svého nejdražšího, 
nejmoudřejšího, nejmilejšího 
a nejlegračnějšího Absolutního přítele 
Emanuela. Dělám to s větší pýchou, 
láskou a vděčností, než tady vůbec mohu 
vyjádřit. Od tohoto okamžiku bude 
výmluvně hovořit už sám za sebe. 

Pat Rodegastová 
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Emanuelova  kniha. 

(1) 
 

Dobrodružství  
lidského plemene. 

Účelem života je zkoumat Dobrodružství. 
Učení. Potěšení. A další krok na cestě 
k Domovu. 

Fyzické tělo je podobné skafandru. 

Vaše fyzická těla pro Vás mohou býti 
symbolem omezování, obrovské bolesti 
a smrti, symbolem překvapivých 
a burcujících potřeb i neobvyklé 
jednoduchosti, která nezná hranic 
ponížení. Mohou však také být vnímána 
jako prostředky, které si duše volí 
k obývání, protože tam kde jste, jsou vám 
platná více než skafandr. 

To, že se naučíte vnímat své božství, tkví 
ve Vašem lidství. 

Duchovní a lidské musí kráčet ruku 
v ruce, jinak duchovno nemá oporu, které 
by se mohlo přidržet. 

My všichni jsme jedním a tímtéž. Naší 
je jedna skutečnost, jedna energie, jedno 
vnímání. 

Mysl tento fakt není schopna uchopit, 
případné přijmout jej bez boje, ale srdce 
po tomto poznání touží. 

A cožpak to není cílem života - poznat, 
že sem patříte, že jste v bezpečí a že jste 
věční, poznat, že svojí duchovní podstatou 
již Bůh a vy jste jedním. 

Lidská forma není protikladem nebes. 

Je výtvorem jisté omezené vize a jejím 
projevem ve fyzickém světě. Neexistuje 
nic z lidských zkušeností, co by 
se nenacházelo i v duchovní sféře. 

Proto je lidská forma požehnanou. 
Je zrcadlem, věrnou replikou ducha. 

Ve všem je přítomno Božství a aby bylo 
nalezeno, musí člověk pracovat 
s materiálem, který má po ruce. 

Přehlížet hlínu znamená pochybovat 
o Božské energii, která ji vytvořila. 

Vaše učebnice je napsána. 

Je to již všechno zde. 

Lidstvo nepotřebuje slyšet nic víc pro to, 
aby rostlo. 

Nebudou nová učení, není jich totiž třeba. 

My duchové jsme zde proto, abychom 
Vám ukázali směr k tomu, co již Vám bylo 
kdysi předáno. 

Žijete v milujícím vesmíru. 

Všechny síly jsou zde proto, aby Vám 
poskytly pomoc a podporu. 

Velice vás obdivujeme. 

Ti z nás, kteří byli lidmi dobře vědí, jakou 
odvahu k tomu potřebujete. 

Životní zkušenosti jsou vnějším symbolem 
pro to, co si duše přeje poznat. 

Každá duše vstupuje do fyzicky 
symbolizované skutečnosti odrážející její 
vědomý odpor vůči vnitřnímu Světlu. 

Když tedy procházíte svým lidským 
životem, pojímejte to jako vnější projev 
touhy a jejího zapření. 
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Každá inkarnovaná duše táhne s sebou 
závoj negativizmu, nezrodila by se, kdyby 
jej nenesla. 

Při svém vstupu do lidského života 
vstupujete zároveň i do prostředí 
falešných vjemů. 

Ve Východní tradici se jim říká iluze. 

Pokud považujete iluzi za pravdu, můžete 
zahořknout, propadnout strachu nebo 
onemocnět. 

Namísto toho vstupujte do života 
s pohledem na perspektivy Stvořitele 
všeho života a uvidíte, že všechno je jen 
zázračná a cenná výchovná zkušenost. 

Za všech okolností sledujte, kdy jste byli 
hrnčířem pracujícím s hlínou a ve vnější 
skutečnosti svého stvoření odhalujte 
zrcadlový obraz svého vnitřního Já. 

Od okamžiku, kdy jste se rozhodli znovu 
se inkarnovat až do doby, kdy se Vaše 
duše rozhodne, že již má všeho dost 
a zvolí odchod, všichni kráčíte po stezce 
zodpovědnosti vůči sobě samým. 

Jste zodpovědní nejen za své každodenní 
jednání, ale také za každý aspekt své 
existence, což daleko přesahuje Vaší 
působnost, dokonce hluboko mimo 
interval mezi početím a hrobem. 

Každý z Vás je částí Boha, který volá, 
„Já tvořím". 

Je nemožné rozpomenout se, na kterém 
stupni své existence jste se Vy, jako Boží 
součást, rozhodli stát se člověkem. 

Seberealizace je realizací samotného 
Boha. 

Božství nelze nadřazovat lidství. Ono totiž 
lidstvím je. Není rozdílu. Poznej sebe 
a poznáš Boha. 

Jelikož Vaší ryzí podstatou je Božská 
energie, která je tvořivá, také Vy tvoříte. 

Jste stvořitelem. Jste stvořením. 

Vytváříte své klamy a tvoříte také své 
pravdy. Tak se učíte. 

Prostředí svého dětství jste si zvolili 
k učení proto, aby Vám co nejúčinněji 
zviditelnilo klamy, na kterých jste 
se rozhodli pracovat během svého života. 

Vaše tělo, mysl a emoce jsou 
mistrovským dílem odrážejícím proces 
plánování, stavby a taktiky. 

Důvěřujte moudrosti své duše, která 
si zvolila okolnosti Vašeho dětství 
k naplnění Vašeho života. 

Jste Tvůrcem své planety i svého života. 

Tato planeta je planetou volby, můžete 
potkat temnotu i světlo, svoboda volby 
však náleží Vám. 

Posilování uvědomění je důležitou 
a integrální součástí procesu uzdravování 
Vaší planety. 

Váš svět se nachází uprostřed hmotné 
krize, ale co je to vlastně krize ?  Pouze 
proces výuky. 

Mějte důvěru ve své bližní. Jsou 
poučitelní. 

Ve své ryzí podstatě jste již nyní celiství. 

V rámci své širší všezahrnující skutečnosti 
jste Vy všichni, jako duše ve fyzických 
tělech, stále bezpečně připoutány Božími 
zákony harmonie, pravdy a jednoty. 

Proč jsme zde ? 

Protože jste se v procesu vývoje duše 
směřujícímu k opětovné Jednotě zastavili 
na této úrovni vědomí, na níž si máte 
vzpomenout na to, kým jste. 

Proč byste jinak přicházeli opět do lidské 
podoby, když ne pro tohle - abyste 
osvěžili paměť těm částem sebe, které 
zapomněly na svůj cíl, které se při vnější 
expanzi svého objevování ztratily 
a nechaly polapit, a které zjistily, 
že zdánlivé zůstaly izolované, bez volné 
cesty pro návrat Domů ? 

Často se během svého života ptejte, „Na 
co jsem to zapomněl ?" 

A když cítíte bolest, klaďte si otázku, „Na 
co si již nevzpomínám ?" 
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Když se cítíte opuštěni, ptejte se „Kam 
zmizela moje pravá identita ?" 

Je to totiž nutný krok, mí drazí. Je 
to důležitá a nádherná učebna. A tam 
právě patří Vaše vědomí. Pokud by tomu 
tak nebylo, nebyl, byste nyní zde. 

Jsem tu proto, abych vám ukazoval 
stezku Domu. 

Tato učebna se týká iluze. 

Nepřikládejte význam trvalé skutečnosti 
pomíjivým věcem. 

Iluzi opustíte teprve až pochopíte, co jste 
se vlastně přišli naučit. 

Až odložíte knihy, ověřte, zda jsou v 
co nejlepším stavu, aby je mohla používat 
také další třída. 

Pochopení smyslu existence této iluze 
jí propůjčuje dojem vážnosti. 

A na konci zůstává všechno pěkně 
uklizeně. 

S narůstající touhou po Světle duše 
zjišťuje, kde ještě sídlí odpor a přebírá 
zodpovědnost za jeho zkoumání. 

Boží zákony chrání ty, kdož jsou na nižším 
stupni uvědomění před setkáním se s více 
volbami, a s větší zodpovědností, než 
jakou mohou zvládnout. 

Zákony podobnosti umísťují lidskou, 
hmotně se projevující skutečnost, 
na srovnatelnou úroveň vědomi. 

Člověk nejde z první třídy hned 
do maturitního ročníku, kráčí po stupních. 

S tím, jak vědomi zkoumá a spoluvytváří 
sebe samotné, postupuje pomalu vzhůru 
schodištěm uvědomění. 

Neděje se to tak, že by se někdo z hlubin 
temnoty a nevědomosti najednou ponořil 
do zářivého Světla a úplné zodpovědnosti, 
vycházejících z hmotného těla. 

Bylo by to proti Boží smlouvě o tvorbě 
vlastní skutečnosti skrze vědomí. 

Existuje mnoho úrovní pravdy. Všechny 
přispívají k Vaší celkové uvědomělosti. 

Sledujte všechny nitky života na každé 
úrovni vnímání a nenechejte se zmást 
tím, že se vedle sebe vyskytuje něco, co 
je zdánlivě postaveno na naprosto 
protikladných okolnostech. 

Nakonec se tyto duality budou jevit jako 
nevyhnutelné součásti celku. 

Je v povaze iluze vyvolávat dojem, 
že semínka Vaší pravdy vydávají lži. 

Při zkoumání své vlastní bolesti a 
po uznání toho, že jste tuto bolest sami 
stvořili, se dostanete přímo k jádru této 
iluze, k temnotě uvnitř sebe. 

Jen pochopením a převzetím plné 
zodpovědnosti za tuto temnotu budete 
schopni rozplést uzel příslušné oblasti 
a spojit nit s hlavním pramenem života, 
Pravdou. 

Vaše pravda je Vaší silou. 

Pravda je nejvíce osvobozujícím objevem, 
jaký jen můžete udělat. 

Osvobození se od strachu ze smrti, 
osvobození se od nedůvěry a omezování 
osvobození se a návrat k tomu, čím 
skutečně jste - to jsou dary, které získáte 
za cenu poctivého vhledu do sebe sama. 

Lidský život je nejobtížnějším ročníkem 
školy, alespoň do té doby, než pochopíte 
základní fakt, že Vaše pravda je Vaší 
silou, Vaším spasením, Vaším naplněním, 
Vaším cílem i Vaší cestou. 

Jakmile budete moci upřímně věřit, stane 
se život zahradou radosti a hojnosti, jakou 
má ve skutečnosti být. 

Radost je zvukem, který se rozléhá 
vesmírem. 

Tento zvuk uslyšíte tehdy, když 
se přesvědčíte, že veškeré Vaše snažení 
je jen odrazem nepochopení věcí. 

Pak všechny zmatky a pochopitelně 
i všechny dobré a zlé okolnosti lidské 
existence budou vnímány jako iluzorní 
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výtvory vědomí duše, která hledá 
Jednotu, v níž však již přebývá. 

Svoboda není iluzí. Svoboda 
je přirozeným stavem bytí. Je Vaším 
dědickým právem. Je Vaším domovem. 

Buďte ochotni akceptovat stíny, které 
přecházejí přes kotouč Slunce. 

Pokud by tento svět byl perfektní, kam 
by duše chodily studovat ? 

Nevzlykejte nad omezeními, se kterými 
se setkáváte ve Vašem světě. 

Jsou tam přítomna záměrně. 

Kde jinde by se dalo něco naučit, než 
v nedokonalém světě ? 

Nermuťte se nad těmi, kdo trpí, nad těmi, 
kteří jsou ve svém žití omezeni. 

Dívejte se na svůj svět jako na přechodné 
působiště, kam duše dobrovolně chodí, 
neboť si do posledních detailů zvolily 
právě tento způsob učení. 

Všechny věci pocházejí od Boha a vědomí 
jako celek, konec konců, ví o své jednotě 
s Ním. 

Přirozený tok vědomí směřuje ke Světlu. 

Jediný odpor vůči jejich Jednotě leží 
ve Vás. Tady probíhá boj. 

Poté, co se uvědomění rozšiřuje, nemůže 
se už stáhnout zpět. Může se svinovat, 
nemůže se však smrštit. Když už člověk 
prožil lidské uvědomění, nebylo by mu 
více k užitku, pokud by se opět stal 
stéblem trávy, neboť karmická struktura 
lidské bytosti je mnohem složitější a 
je navíc vědomá. 

Zážitky, které se objevují ve Vašem 
životě, a to i přes odpor, kterým stále 
vládnete, se tam zjevují v zájmu Pravdy 
a Světla. Ukazují na bolest působící 
překážky, které tak budete schopni 
překonat. 

S přicházející vírou v to, že všechno 
směřuje dál k Bohu, ponesou v sobě 
překážky jen jiné formy a významy. 

Na lidské úrovni slouží tomu, aby 
překážely, na konečném stupni však již 
budou pomáhat. 

Ať již dočasné či trvalé, všechny věci 
skýtají uvnitř krásu. 

Někteří z Vás by rádi viděli jen to, co je již 
zalito Světlem, a doufají, že se vyhnou 
tomu, co se skrývá v temnotách Vašeho 
světa. 

Život nemusí být zářivě bílý, aby 
se nazýval krásným. 

Pokud byste rozebrali lidskou bytost 
a rozložili ji na jednotlivé součásti, nebylo 
by nutné omlouvat se ani za jedinou část. 

Život se nachází ve všem a také vědomí 
je uvnitř všeho. 

Pokud vědomí dosáhne úrovně trsu trávy, 
potom setrvá v něm. 

Když se rozvine a vnímá sebe samotné již 
více vědomě, pak se projeví ve vědomější 
formě. 

Bitva mezi světlem a temnotou zuří 
ve Vás. 

Tohle ale není svět obětí. 

Svůj život můžete do velké míry ovládat. 

Přišli jste sem, abyste zjistili, nakolik 
patříte Světlu a také proto, abyste objevili 
zbytky základů temna, které ze své 
podstaty Světlu škodí. 

Je více než běžné, cítit se obětí 
negativizmu, zatímco negativizmus 
ve skutečnosti je v moci individua jako 
část jeho karmických struktur. 

Temnota je volbou. 

Hovořme o odpírání vstupu Světla, ne 
o jeho nepřítomnosti. 

Koncepce Boží přítomnosti ve všech 
věcech proto zase až tak sama sobě 
neodporuje. 

Co je to osvícení ? 

Je to všechno a nic. 
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Nechejte mne nalézt jiný způsob, abych 
Vám to vysvětlil. 

Pokud Vám řeknu: „Osvícení 
je vševěděním", pak limituji osvícení. 

Pokud řeknu: „Osvícení je všezahrnující 
láska", pak omezuji tuto lásku. 

V této věci neexistuje začátek a konec 
a Váš lidský slovník je omezení plný. 

Proto řekněme, že osvícení je setrvání 
jednotlivce v záblesku věčnosti mimo své 
mysli, ale při uvědomění si všech věci. 

Je to okamžik absolutního pokoje bez 
uvědomění si stavu jeho absence. 

Je to stav absolutní lásky bez uvědomění 
si nenávisti. 

Jsou to všechny věci bez konce, které již 
zapomněly na iluzi o konci. 

Je to okamžik blaha bez vzpomínky 
na chvíle bez něj. 

Je to jednoduše „existování". 

Jste to Vy bez svého fyzického aspektu, 
bez své osobnosti, bez svých šatů, bez 
svých omezení bez svých strachů, bez 
svých omezení a hranic, dokonce bez 
vědomí si sebe sama, kromě snad vědomí 
sebe jako neomezeného příjemce 
nekonečného Světla. 

A přitom tento popis celou věc ani dost 
málo nevystihuje, ale je to prozatím 
to nejlepší, co pro teď mohu říci. 

Přes sebe uložené vrstvy popření Boha, 
které překrývají téměř všechny duše 
v tělesné formě, nemohou být odstraněny 
všechny najednou jako při operaci. 

Je nutné postupně obrousit jejich odpor 
pomocí zkušeností. 

Bohužel, mnohé zážitky jsou až do jistého 
bodu bolestné a negativní, později však 
učení postupuje se Světlem a radostí. 

Existuje-li však hluboká touha vyhnout se 
pravdě a zodpovědnosti, bude tato radost 
využita jen jako prostředek úniku a 
ne poučení. 

Jistěže, dojde i k odepření zodpovědnosti 
za bolest, ale bez bolesti by ke zrodu 
zodpovědnosti nedošlo nikdy. 

Bud te proto trpěliví a dopřejte si účast 
na sledování tohoto smývání jednotlivých 
vrstev odporu, který se objevuje 
v lidských cyklech. 

Uvidíte, že věci, o nichž si myslíte, že jsou 
strašlivou zátěží, jsou ve skutečnosti jen 
příležitostí k učení. 

Konečná jednota je vzájemností a 
ne vymazáním sebe sama. 

Láska, kterou považujete za věčnou 
pravdu je vodítkem, které Vás vede skrze 
mnohé inkarnace ke konečnému cíli. 

Jak vzácné je to vlákno a jak je silné ! 

A tkaní pokračuje stále dál, tká se 
v průběhu každého jednoho života, což 
Vás nese stále blíže dlouho očekávanému 
cíli, kdy se vymaníte z koloběhu zrození 
a půjdete za touhou své duše, výše, 
na vyšší úrovně vědomí. 

Slibuji Vám, že na konci, až všichni budou 
zase tím co Bůh a budou si toho plně 
a jasně vědomi, nikdy nepřijde takový 
okamžik, kdy se otočíte a pravíte: 

„To bylo ale hloupé." 

Povíte jen: „To se láska snažila poznat 
sama sebe." 

Na duchovní úrovni je základem Vaší 
bytosti jen Láska. 

Hovořím o něžnosti a jemnosti uvnitř 
srdcí, která si jsou prostředkem 
uvědomování Boha. 

To je Vaše pravá identita. 

Dotknete-li se v lásce svého bližního, 
konáte skutek Boží. 

Uvnitř každého člověka byste měli vidět 
padlého anděla. 

Existuje univerzální plán, kterého si nejste 
vědomi a ke kterému můžete přispět jen 
tak, ze budete tím, čím jste, ze se budete 
snažit ze všech svých sil, ze budete 
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hledat vyšší pravdu a následovat hlas 
svého srdce. 

Existuje Boží plán spásy - nejen spásy 
vědomí duše, ale také spásy celé Země. 

Nyní nadchází čas, kdy kulminuje období 
mnoha tisíciletí vyplněných námahou, 
která snese obnovenou sílu Světla dolů 
na Vaši planetu. 

Stale bude školní třídou, která dává šanci 
zvolit mezi negativními a pozitivními 
aspekty. 

Bude v ní vsak přítomno více Světla a více 
jeho uvědomění. 

Nastane rovnováha, ve které může láska 
kvést a kde dobrota bude silou, která také 
bude takto vnímána, Vu kde Boha bude 
možno opět umístit do samotného středu 
vědomí každé lidské bvtosti. 

Pocit stavu milosti musí nalézt příjemce, 
aby se stal úplným. 

Jste drženi na rukou Božích a jste 
bezvýhradně milováni. A když bude tato 
láska přijata, kruh bude uzavřen. 

Když se dostanete blíže ke zdroji, nastane 
okamžik, který se těžce vyjadřuje bez 
ohledu na použitý jazyk. 

Příjemce se stává dárcem a přijímané 
se mění v zdroj. ...teprve nastává 
skutečný tanec věčnosti. 

Jak se ti Emmanueli  
jeví lidské bytosti ? 

Když zahlédnu duši, je to jako bych viděl 
Světlo - křišťálové, čisté, nádherné a šířící 
se. Když se podívám na lidskou bytost, 
vidím tutéž duši, jak je často stěsnána 
a bojuje za příkrovem různých 
omezujících vrstev nátěru, které uvězňují 
její jas v matných odstínech aury. Pod tím 
vším pochopitelně v každé duši leží pravé 
Boží Světlo. Když Vás vnímám s láskou, 
velmi dobře ve Vás to Světlo vidím, tak 
jako je vidíte Vy, když na sebe navzájem 
s takovou láskou pohlížíte. 

Chtěli byste se dozvědět něco o barvách 
pochyb a strachu ?  Začnu tedy 

u nejtemnější barvy, která je barvou 
zapření Boha a zášti (nepřítomnosti 
lásky). Její velmi temná čerň. Je to jen 
iluze, ale místy velmi hluboká a sytě 
zbarvená iluze. Strach se nezjevuje jen 
jako šeď prosté emoce, často 
potlačované, ale také jako výkřik 
v nepříjemné řezavé žluté barvě síry, 
to když je doprovázen zlostí. 

Vášeň v jakékoli formě má některý 
z odstínů rudé. Mysl je často žlutá. Je-li 
využívaná pro dobro, bývá zlatá nebo 
žlutá jako máslo. Když je používaná tak, 
že zapírá srdce, má tutéž barvu, jen 
o něco sytější. 

Zelená je barvou léčby - uzdravením, 
které probíhá v těle, či vyjádřením touhy 
léčit jiné, což bývá často vyjádřeno směsí 
s jemnou růžovou barvou, vyjádřením 
lásky, lidské lásky. Boží Láska září bíle. 
Stříbrná je barvou komunikace, řeči. 
Hovoří-li se pravda, je tato barva 
průzračná a jiskrná, pokud slova zapírají 
pravdu nebo se používají k manipulaci, 
mění se na ocelovou šeď. 

Modrá má nejjasněji zářící paprsek, pokud 
je spojena s rozšiřující se duchovností 
nebo s empatickými vztahy mezi lidskými 
bytostmi. Existuje také tmavá modř, 
každým kouskem jasná a krásná, která 
odráží hluboké city uvnitř Vás, pokud jste 
v přímém a upřímném spojení s bytostí 
ve Vás. 

Levandulová a purpurová jsou barvami 
ducha. Často, ne však vždy, jsou poslové 
ducha oděni v tyto barvy, když se Vám 
přijdou zjevit poprvé. 

Zlatá je barvou Lásky Boží a je dávána 
světu skrze Vaši ochotu a odhodlání 
účastnit se práce, přijde-li její signál. 

Tyto všechny věci znáte. Hovořil jsem 
o nich proto, abych probudil to, co jste 
zažili během svých prvních pár dnů života, 
kdy jste viděli barvy okolo lidí, které jste 
tehdy potkali. Dávaly Vám tak jasné 
zprávy ještě předtím, než jste porozuměli 
slovům. 

Každého Vás vnímám jako duhu. 
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Bůh, Světlo, Kristus, Hřích. 

Vy a Bůh jedním jste. 

Konečné splynutí mysli, srdce, duše a těla 
Vám přinese úplnou vyrovnanost, což Vás 
pak uvolni z koloběhu znovuzrození. 

Vaším konečným stupněm seberealizace 
je realizací Boží, neboť Vy a Bůh jste 
jedním. Proto jste cestovali skrze toliké 
životy, abyste tohle pochopili. 

Jak mohu poznat Boha  
nebo své hlubší Já,  

když ani nevím,  
jestli na existenci  

takových věcí věřím ? 

Víra není intelektuální záležitostí. Je to 
pocit. 

Nemusíte věřit. Jediné, co musíte, je mít 
úmysl věřit. 

Do víry se nemůžete nutit, ale jakmile jí 
z cesty odstraníte překážky, objeví se, 
protože je přirozenou součástí Vaší 
bytosti. 

Abyste Boha skutečně poznali, musíte 
napřed zjistit, kdo jste Vy. 

Prozatím stačí, budete-li o Bohu přemýšlet 
jako o vyšší formě Pravdy, jako o širší 
realitě, přirozeném řádu, Vyšší jistotě 
a Lásce. 

Tímto vším míním věčnou skutečnost, 
která je ušlechtilá, milující a štědrá. 

Můžete si vytvořit jakoukoli lidskou 
představu jen chcete ale jakmile jednou 
naleznete jádro své osoby - Vaše zářící 
Světlo - poznáte, kdo je ve skutečnosti 
Bůh. 

Vaše mysl asi Boha postihnout nemůže. 

Vaše srdce jej však již zná. 

Mysl lidí byla vytvořena na to, aby 
vykonávala příkazy srdce. Mysl hovoří jak" 
a ne „co". „Co" je hlubší povahy. 

Nejprudší zápas v každém člověku zuří 
mezi intelektem a srdcem, přičemž srdce 
říká „Je to tak" 

a mysl odpovídá, „Nerozumím, proto 
nevěřím". 

Když se bavíte s jiným člověkem, 
komunikujete vážně pomocí mysli ?  Nebo 
oslovujete duši zatímco mysl Vás obou 
kluše kousek bokem a snaží se dávat řeči 
řád a formu ? 

Když se Vaše mysl zeptá „Proč ?", sami 
uvidíte, jak snadno se uspokojí s povrchní 
odpovědí. 

Když se Vaše srdce zeptá „Proč ?", nežádá 
nic jiného, než je Boží pravda. 

Srdce je neomylným kompasem, který 
má každý z Vás uvnitř sebe. Srdce zná 
duši lépe, než ji zná mysl. 

Pokud Vaše mysl neslouží srdci, stává 
se falešným a lichým pánem. 

Jedinou pro Vás správnou cestou je ta, 
která se již vine uvnitř Vás. Abyste tuto 
cestu našli, musíte naslouchat svému 
srdci. Jiný způsob prostě neexistuje. 

Zatímco prostou mysl její strachy činí 
rigidní a manipulující, vaše nitro počne 
šeptat slova pravdy o Vašem věčném 
bezpečí a o Vaší jednotě s Bohem. 

Proto naslouchejte svému srdci. 

Tam se nachází Vaše Světlo a pravda. 

Vaše vůle a vůle Boží jsou totožné. 

Jak příjemně to zní, ale jen velmi těžce 
se tomu věří. 

Jakmile začnete důvěřovat svému srdci, 
zjistíte, že pokud Vám něco dává radost 
a naplnění, jedná se o vůli Boží, která 
promlouvá skrze Vaše srdce. 

Zrodili jste se s Božím jádrem ve Vašem 
srdci. 
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Neslyšíte, když k Vám mluví ? 

Důvěřujte mu. 

Kam si Vás Vaše srdce přeje vést, tam 
si Vás přeje vést také Bůh. 

Pokaždé, když se touha po Bohu objeví 
ve Vašem vědomí, odplavujete opět 
trošku odporu a nerovností ze substance 
duše, jejíž určitá část stále jistým 
způsobem popírá Boží vůli. 

Pokud byste spočítali zrnka písku 
na mořském břehu, zjistili byste, kolikrát 
jste již v tomto nebo v minulých životech 
toužili uskutečnit svoji jednotu s Bohem. 

Řeknete-li ze srdce: 

„Nyní chci poznat vůli Boží", je to základní 
projev použití svobodné vůle. 

To se však může udát jen, využijete-li 
svoji svobodu volby. 

Ve Vašem odevzdání se není místa pro 
donucování. 

Pomyšlení na osvobození činí toto 
osvobozeni obtížnějším, neboť touha 
nesměřuje k cíli. 

Směřují ke chtění. 

Odevzdejte se své vlastní realitě, své 
vlastní integritě. 

Žádná z těchto věcí Vám nemůže být 
odebrána a nemůže ani být uskutečněna 
nikým jiným kromě Vás Jak se odevzdání 
prohlubuje, přináší autonomie hlubokou 
úlevu. 

Odevzdáním se získáte veškerou moc nad 
svým životem. Poddání se je aktem volby 
- úplné a zcela osobní volby. 

Člověk se nemůže úplně poddat ničemu 
jinému než Bohu. 

Všechny ostatní projevy pokory jsou 
symbolické. 

Odevzdání se je možné nazvat 
nejsobečtějším skutkem vůbec, protože 
vede k úplnému naplnění. 

Když je lidská vůle zajedno s Boží vůlí, 
stává se existence prostou námahy 
a moudrost uvnitř Vás se cítí pohodlně 
a uvolněně svírá kormidlo. 

Abyste rozeznali přítomnost vůle Boží 
v sobě, musíte naslouchat tomu množství 
hlasů, které žiji uvnitř Vás. 

Najdete tam hlasy strachu, zlosti, 
protiřečení, útisku a iluzí všeho druhu. 

Když se s těmito hlasy seznámíte, potom 
jemnost, něžnost, teplo a Světlo Vaší 
vnitřní moudrosti budete vnímat mnohem 
lépe. 

Na rozdíl od kakofonie těchto hlasů 
překrývajících vnitřní poznání, je právě 
ono vůlí Boží. 

Poslední lekcí pro každou duši je úplné 
poddání se Boží vůli, která se projeví 
ve Vašem srdci. 

Člověk nemusí čelit vichřici. Zažehne 
touhu a stane se částečkou větru. 

Vztah individuální duše k Univerzální Duši 
- k Bohu, je stejná jako jednota mezi 
energií a zdrojem. 

Jste částí vířící a věčné síly. Každou 
inkarnací smýváte část nepochopení, 
které Vás odděluje od Jednoty. Oddělilo 
Vás jen zmatení a Vy nyní hledáte cestu 
zpět. 

Co je to lidské „božství“ ? 

Je to každá buňka Vašeho těla. Každý 
kousek vědomí uvnitř Vás. Každý kousek 
lidství a celé ty prošlé věky. 

Lidstvo je skutečně obdivuhodným typem 
manifestace. 

Nebuďte příliš kritickými v případě, že se 
odchýlíte od toho, o čem Vám Vaše 
představivost říká, že to určitě 
je dokonalý stav. 

Aspoň ne předtím, než dovolíte sami sobě, 
abyste se domáhali hlasu Boha uvnitř. 

Už vidíte, jaká omezení si tímto stavíte ? 
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Každá duše, která se stane osvícenou, 
se stává zdrojem energie. 

Jak můžete pomáhat osvětlovat svět, 
pokud nenecháte své světlo svítit i když 
je zpočátku jen slabé ? 

Neposuzujte jej podle kilowattů výkonu. 

Jak to vypadá tam,  
kde jsi nyní ty, Emanueli ? 

Víte přece, jaké to je kráčet mlčky přes 
lesy. 

Pozorovat nádhernou kytku v její kráse, 
její nevinnosti a v její víře v zákony Boží. 

Řeknete té květině: „Kéž bys tak ty vládla 
světu". 

Tam kde jsem já, tam vládne. 

Jak jsi se Emanueli  
stal Božskou bytostí ? 

Prošel jsem všemi těmi lidskými osudy, 
které nyní prožíváte také Vy. 

I já jsem se rozhodl, že opustím Jednotu 
a najdu své vlastní vědomí a vrátím se 
s ním zpět, abych jej přidal k Božímu 
Světlu. 

Během té dlouhé cesty jsem začal 
zapomínat, stejně jako Vy a zdálo se mi, 
že se potácím světem Bohu velmi 
vzdáleným. 

Když na mne tento strašný pocit naplno 
dolehl, pocítil jsem temnotu všude kolem. 

Jakmile se pak moje touha a bolest 
prohloubily, začal jsem se obracet, tak 
jako to činíte i Vy, ke hledání Světla neboť 
jsem věděl, že jestliže cítím bolest kvůli 
jeho nedostatku, potom nějaké Světlo 
existovat musí. 

Pokud by temnota byla mým přirozeným 
příbytkem, pak bych se v ní cítil 
spokojeně. 

Tak jsem se tedy obrátil, tak jako to činíte 
i Vy a překonal jsem hory a přebrodil 
řeky, modlil jsem se v mešitách, templech 
i kostelích, následoval učitele, klopýtal 
a opět volně kráčel, až jsem dosáhl toho 

okamžiku ve vývoji, kdy jsem mohl čestně 
a naprosto jisté pronést: 

„Bůh a já jedním jsme !" 

Pak jsem byl uvolněn ze svého koloběhu 
znovuzrození. 

Proč opouštíme Jednotu Boha ? 

Oddělením od Boha začíná cesta Lásky. 
Osamostatňující se vědomí hledá 
ve zkušenostech lidského prostředí vlastní 
úplné a celistvé poznání, takže se do 
Jednoty vrací spolu s větším Světlem 
a větším pochopením, jež pak do reality 
této Jednoty přidává, neboť všechny věci 
se stále nacházejí ve stavu neustálého 
rozvoje a tvoření. 

Nejvyšší Bůh je všude a bez osobního 
prožitku oddělení, by něco celistvosti 
chybělo. 

Existovala by bez svého vyjádření a tak 
bez možnosti splynutí s vířícím vesmírem 
věčného tvoření. 

Každý z Vás se učí být Tvůrcem 
v nejhlubším významu tohoto slova. 

Pomocí tvoření se připravujete na spojení 
s Bohem. 

Marnotratný syn se vrací. 

V pravdě člověk nikdy „nepadne". 

Hříšný pád samotný je pouze symbolem 
lidské zkušenosti. 

Je symbolem zapomnění o původním 
důvodu pro osobní vývoj, vyjádřením 
ztráty sebe v zábavách, symbolem 
zapomenutí původního záměru duše. Jak 
by člověk jen mohl opustit Boha ?  Vždyť 
Bůh a člověku jsou jedním. 

Vnímejte vznik Hříchu jako nález skvělé 
mapy, která Vás má vést ke Světlu. 

Hřích zažíváte v každém životě. 

Každé vtělení Vás nechá odhalit, kde 
se ještě zastavujete, co zapíráte. 

Vaše pocity odcizení zrcadlí původní 
oddělení a původní zapomnění. 
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Všechno se nachází ve stavu pulzování: 
kosmické sféry, galaxie, Země, molekuly 
ve Vašem těle. 

Oddělení a návrat k Bohu... to jsou 
tvořivé pulzy vesmíru. 

Pád je největším dílem Lásky. 

Kdo by kdy opustil Jednotu, když ne kvůli 
službě, kterou svým odchodem této 
Jednotě prokáže ? 

Když jste kráčeli stoletími neznáma 
a ustavičně procházeli skrze jednotlivé 
okamžiky nicoty, abyste tvořili Světlo, 
roztříštili jste se na této cestě, 
a zapomněli jste na to, kým jste a proč 
jste sem vůbec přišli. 

Ve svém zapomnění jste na sebe vzali 
lidskou podobu a roztáli v podrobnostech. 

V těchto drobnostech nyní zjišťujete, 
Že jste se zdánlivě odpojili od Zdroje, 
a obracíte se k návratu, který 
s ochromující zdlouhavostí vede zpět 
v Jednotu, Jak si člověk personifikuje 
Toho, kým je ? 

Když se oddělujete od Jednoty, odcházíte 
s Jednotou a zůstáváte touto Jednotou. 

Jste rozpínající se Jednotou. 

Jste Ní ve fázi tvoření. 

Neboť Tvorba musí pokračovat a proto 
nikdy nekončí. 

Vědomí nikdy neřekne: „V pořádku, již 
jsem vykonalo dost". 

Světlo nikdy neřekne: „Již jsem svítilo 
dost" a Tvorba neřekne: „Již jsem stvořila 
dost". 

Totiž, pokud něco existuje, musí 
to zachovávat svoji přirozenost. 

A přirozeností Tvorby je tvořit. 

Přirozeností Lásky je milovat. 

A tak se Vy - lidské bytosti - vidíte 
vytrženy z toho, čím samy ve skutečnosti 
jste. 

To Váš šat, který si oblékáte při každém 
vtělení, má ztělesňovat to, čím jste. 

S tímto se nemůžete nikdy úplně 
ztotožnit, protože Vy víte, kým jste a toto 
vědění Vás vždy unáší na druhou stranu, 
do Velkého Neznáma a tím zároveň 
Domů. 

To ale představuje velké vypětí. 

Vypětí to přináší jen tehdy, pokud věříte 
dojmu o tom, kým jste a tomu, že Domov 
a Velké Neznámo jsou různými místy. 

Kdo byl Ježíš Kristus ? 

Ježíš je učitel. 

Říkám 'je' a ne 'byl', neboť On stále 
existuje a je každému z Vás zde 
na dosah. 

Je Duchem Lásky a Světla, bratrství 
a uzdravování. 

Je hluboce spojen s lidským světem. 

Ježíš je mým bratrem. A také Vaším 
bratrem. 

Bytostí Světla. 

Není nikdo, kdo by vešel do tohoto 
fyzického světa a nebyl by v jádře Bytostí 
Světla. 

Ježíš Kristus je významným důkazem 
o realitě Světla ve světě lidí. 

Zrození Krista je polibkem věčné Lásky. 

Je jedním z největších darů, které kdy 
Bůh dal lidem. 

Je symbolem lidské formy věčné reality 
Boží, Jeho lásky, Jeho výchovy a tím, 
čemu se začalo říkat Jeho zásah. 

Celý život Ježíšův, pokud by se dal znovu 
projít uvnitř každého vědomí, by byl 
největším symbolem pro boj každé duše - 
pro pochybování o sobě, proniknutí, růst, 
rozpínání, milující skutečnost; Jeho život 
by, fyzicky vyjádřeno, byl slovem Božím. 

Ježíšův život byl zrcadlem pro lidstvo. 
I přes přítomnost Božího Vědomí zažila 
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duše Ježíšova ve fyzickém těle také 
nepokoj. 

Došlo zde k vysokému stupni ztotožnění 
se s tělesnou formou, a proto také 
vyvstaly otázky, strach a pochyby. 

To všechno však muselo přijít proto, aby 
lidská rovina existence došla nového 
a hlubšího pochopení. 

Ježíšův boj byl zobrazením, v němž mohlo 
lidstvo uvidět svůj odraz a nekonečné 
možnosti skrývající se v procesu svého 
růstu. 

Zcela jistě šlo o Boží dar. 

Pokud by byl Ježíš zrcadlem pro Vás, jak 
byste se viděli ? 

Jak odráží každého z Vás ? 

Různí proroci mluvili různými termíny, ale 
Ježíš hovořil skrze lidskou zkušenost. 
Lidská zkušenost se snoubila s duchem. 
Své lekce prožíval a sám prakticky 
předváděl. 

Ježíš říkal: „Podívej se lidské plémě. 
Podívej se na to, co můžeš dokázat. Hleď, 
čím jsi". 

Vrátí se někdy Ježíš  
v nějaké podobě na Zemi ? 

Jsem tady proto, abych Vám připomenul, 
Že uvnitř Vaší vlastní bytosti je Ježíš, 
kterého hledáte. 

Co se týká vtělení onoho zářivého Světla, 
myslím, že ne. 

Jiní mohou toto Světlo uchopit sami. 

Mohou se stát učiteli ve jménu a v síle 
onoho ústředního jasu. 

Pamatujte si, že jiskra je zapalována 
ze středu a že Světlo je na dosah všem. 

Ten oslnivý záblesk existuje v každém 
z Vás. 

Když se realizuje v lidské podobě, potom 
září svým vlastním Světlem a tady může 
jít o návrat Kristova Vědomí. 

Nebe je prostorem uvnitř každého, kdo 
tančí ve Světle. 

Nebe je slovem, které bylo vymyšleno 
proto, aby představovalo 
nepředstavitelné. 

Nebe je uvnitř Vašich srdcí, uvnitř Vašeho 
vědomí, na Váš dosah, dokonce i teď, 
když kráčíte tam, kde právě jste. 

Nebe je radostí a láskou, nekonečným 
dobrodružstvím a neomezenou tvořivostí. 

Nebe je vším, co hledáte a je ještě 
mnohem víc než to. 

Nebe je Vaším Domovem. 

(3) 
 

Láska. 

Lásku ve vesmíru nevyčerpáte ani pokud 
ji budete absorbovat od tohoto okamžiku 
na věky věků. 

Láskaje celistvá existence. 

Láskaje vesmírnou komunikací. 

Je energií, která stvořila vesmír a udržuje 
jej v chodu. 

Bůh je Láska. 

Veškerá hmota je tvořena Láskou. 
Existuje organická Láska, která promlouvá 
ke každému, pokud aspoň někdo 
naslouchá. 

List drží pevně na větvi právě díky Lásce. 

Láska může hýbat světem a také to dělá. 

Co jste si mysleli, že točí Vaší Zemí, 
pokud by to nebyla Láska ? 

A z čeho se asi skládá oheň Vašeho 
Slunce a buňky Vašich těl a hvězdy 
na Vašem nebi a vědomí ve Vašich 
srdcích ? 

Všechno to je Láska. Není nic kromě 
Lásky. 
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Nenechejte se zmást maskami a pózami. 

Láska je klihem, který drží Vesmír 
pohromadě. 

Největší potřebou duše je dosáhnout 
takového stupně Lásky k sobě samému, 
který přinese jednotu, v níž budou 
odstraněny soudy, které způsobily tolikou 
bolest. 

Pravá sebeláska není egoismem. Pravá 
Láska je velkou pokorou. Láska a soucit 
s ostatními nemůže existovat, pokud 
jí nemáte dost i pro sebe. Jak můžete cítit 
lásku Boží, pokud nemilujete sami sebe ?  
Není to snad tatáž věc ? 

Dokud nezačnete přijímat sami sebe, 
zavíráte bránu od rozvoje, po kterém tak 
toužíte. Tento rozvoj přichází skrze Vaše 
srdce. Buďte k sobě ohleduplní. 

Lásce není třeba se učit. 

Láska prostě je. 

Nikdo nemůže vykonávat bytí. 

Může však vykonat rozhodnutí milovat. 

Cesta k lásce se nachází skrze zakusení 
toho, jaké to je bez ní, stejně jako 
je uvědomění si temnoty cestou 
ke Světlu. 

Děláte nejvyšší rozhodnutí o volbě. 

Lásku není možné si osvojit. 

Lásku je nutno vpustit. 

Láska přichází v mnoha podobách. 

Může plynout skrze ruce umělce. 

Může být velikou sebeobětí mučedníka. 

Může být pevným rozhodnutím vůdce. 

Může být dotykem rodiče. 

I něco tak jednoduchého, jako je uchopení 
ruky dítěte přecházejícího ulici 
je monumentálním aktem Lásky. 

Každý projev laskavosti a lásky přidává 
do Vašeho světa více Světla a moci a tím 
Boží Pravdy. 

Vnášet koncepci Lásky do Vaší tělesné 
schránky, a žít s ní co nejbohatším 
způsobem je odpovědí na volání Boha, 
který se ve Vás inkarnoval. 

Po tomto naplnění touží všichni na světě. 
Nejde o náhražku Božské Lásky, ale 
o výživu, energii a osvobození, pocházející 
ze ztělesněného Vesmírného Plánu. 

Strach z dělení lásky mezi Boha a bližní 
může příležitostně vzniknout. 

Chtěl bych však říci, že nejde o konflikt. 

Strava, kterou dostáváte na tělesné 
úrovni je ve skutečnosti prospěšná i pro 
Váš duchovní růst. 

Toužíte po Lásce, jako květina touží 
po Slunci a máte na ni stejný nárok. 

Přežije Láska smrt ? 

Láska je věčná. 

Prochází každou iluzorní bariérou jako 
jsou čas a prostor. 

Láskaje nerozbitnou spojkou. 

Vaše vědomí se proplétá z hmotné oblasti 
do prostoru mimo ni a zase zpět, a 
to dokonce i tehdy, když běháte sem 
a tam a zařizujete své světské záležitosti. 

Jelikož v sobě nosíte Lásku a touhu 
po návratu k Bohu, je svátost návratu 
domů v průběhu Vašeho života stále 
obnovovanou skutečností Vaše srdce Vás 
vrací domů. 

Vaše kultura si myslí, že mysl musí 
vládnout a srdce musí poslouchat, neboť 
jej podezíráte z iracionality. 

Přál bych si obrátit tuto zavádějící 
koncepci naruby a vrátit Vám Vaše srdce, 
energii Vaší duše, Vaši spontaneitu 
a lásku k životu. 

Svět nemusí být racionální. 

Pouze se musí prožívat. 

Racionalita je požadavkem myslí, která 
hovoří srdci: „Tady velím já. 
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Ty jsi hloupé a nevíš nic." 

Myšlenka je vozem, který vás doveze 
k bráně. Potom jej musíte nechat tam. 

Jak se máme zbavit obav o ty,  
které máme rádi ? 

Důvěrou, tou absolutní moudrosti každé 
duše. 

Obavy vyjadřují nedůvěru vměstnanou 
na pozici, která vypadá sociálně 
přijatelně. 

Pokud řeknete: 

„Mám obavy o své děti", každý Vám 
s pochopením odpoví: 

„Ale ano, jistě", a pomyslí si, že jste dobrý 
rodič. 

Ale pokud byste řekli, „Já Božímu Plánu 
ale skutečně nedůvěřuji", jak si myslíte, 
že by reagovali ? 

Jak máme otevřít svá srdce tak,  
abychom slyšeli Boha ? 

Odložením všech těch nástrojů, které 
je po celá dlouhá staletí pomáhaly zavírat. 
Přirozeným stavem srdce je otevřenost. 

Uvědomte si pozorně, jak bojujete s tím, 
co ve skutečnosti hledáte. 

Pomůže Vám to zodpovědět následující 
otázky. 

Jak naleznu svoji cestu ? 

Jak mám otevřít své srdce ? 

Jak se mám dotknout Boha uvnitř ? 

Jak mám naslouchat duchům, kteří mně 
doprovázejí ? 

Jak se naučím milovat ? 

Jak mám dospět k tomu, kým jsem ? 

Potlačením toho, kým nejste. 

Ve Vašem lidském světě není ani jedno 
srdce, které, pokud by bylo ujištěno 
o bezpečí, by se ihned neotevřelo. 

Všechno je to jen otázka strachu. 

(4) 
 

Cesta: 

Úkoly, učitelé, cvičení. 

Pokud by si každý, kdo žije v lidské 
formě, zvolil život proto, 
aby docílil svého růstu,  

řekl bys' potom, že celé lidstvo,  
je na duchovní cestě ? 

Zcela určitě. 

To je krásná myšlenka, Emanueli. 

Celý vesmír je nádhernou myšlenkou. 

Každý svůj další krok poznáte díky kroku 
předcházejícímu. 

Jiným způsobem jej nikdy neodhalíte. Váš 
intelekt o něm neví nic. Nemůžete 
přemýšlet v intencích Boží reality. Můžete 
ji pouze prožívat. 

Často svoji cestu zaměňujete za konečný 
cíl namísto prostředku. 

Místo cesty k srdci, k té vnitřní svatyni, 
buduje lidstvo symboly skutečnosti, která 
již dávno existuje. 

Jedná se o nádhernou instinktivní touhu, 
která je však špatně směrována a pro 
hledajícího se pak hledání stává cílem. 

Rituály nejsou cestou. Jsou připomínkou, 
že tudy cesta vede. 

Ať Vám rituály říkají cokoliv, naslouchejte. 

Pokud k Vám již nemluví, hledejte další, 
jestliže nějaké ještě potřebujete. 

Dovolte mi, ať Vám předám tohle cvičení. 

Vnímejte všechny věci s láskou, jako 
by byly částí Vás samotných. 

Vidíte, jak jsem přešel k potřebě milovat 
sebe sama ? 

Někteří z Vás si toho ani nepovšimli. 

Například taková květina. 
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Dotkněte se jí s láskou, nejen obrazně, 
také ve skutečnosti. 

Vdechujte její vůni, je částí Vás 
samotných. 

Pohleďte na její krásu, jste také takoví. 

Pohlaďte její hebkost, je to hebkost Vás 
samotných. 

Pociťte sílu jejích kořenů. 

Je to Vaše síla, síla Vašeho zakořenění 
ve světě. 

Tuto květinu neuvidíte, pokud se nestane 
částí Vás. 

A na závěr Vám povím ještě něco, Vaším 
největším učitelem bude život 
s otevřeným srdcem. 

Každý okamžik Vašeho života je pro Vás 
nějakým úkolem. 

Co činíte nejlépe ? 

Co Vám dává pocit největšího naplnění ? 

Tam leží Vaše úkoly. 

Vaše srdce Vás povede cestou k Vašemu 
naplnění a k partu, který máte hrát tady, 
v Božím Plánu spasení. 

V Království Božím neexistuje směřování 
k cíli. Je jen Bytí, existence. 

V Bytí není nic statického. 

Je to stav nejúžasnější tvořivosti, růstu 
a pohybu. 

Nic v Božím vesmíru nezůstává stejné, 
dokonce ani, troufám si říci, samotné 
Božské Vědomí. Jen učení je věčné. Není 
to úžasné ? 

I ta nejmenší změna je jako oblázek 
vhozený do klidného jezera. 

Vlnky běží donekonečna. 

Je nutné mít učitele ? 

Nepřehlížejte nejdůležitějšího učitele, 
kterého máte, a tím jsou Vaše intuitivní 
znalosti. 

Vyučování je vždy připomínáním, 
prohrabáváním žhavých uhlíků. 

To umožňuje všemu tomu, co spí 
ve vědomí vstoupit do aktivního ohniska. 

Člověk se nemůže učit tak, že si vše 
vycucá z prstu. 

Každý z Vás se podobá řečišti. 

Jste naplno otevřeni a můžete naslouchat 
svým srdcím, v opačném případě byste 
zde nebyli. 

Z hluboké studny Vašich lidských 
zkušeností vynášíte na povrch čistou vodu 
Lásky, vědomostí a moudrosti, které 
posléze přidáte k ostatním věcem Vašeho 
lidského společenství, Nakolik dlíte 
v Pravdě, natolik jste světlem 
na nebesích, které září vstříc Lásce 
a Božskému Světlu. 

Ale zapamatujte si, když se učitel 
přestane učit, přestane také vyučovat. 

Takový se stane ztuhlým a neohebným - 
možná se stane směrovkou, ale 
ne učitelem. 

Koncepce učitele jako žáka. 

a žáka jako učitele není nová. 

Hovořili o ní mudrci snad všech generací. 

Z vyučovacího procesu je možné vyvodit 
mnoho poučení. 

Ale pokud chce učitel růst, musí zůstat 
žákem. 

Kořeny každého náboženství byly 
inspirovány Bohem. Potom se jich 
zmocnila mysl a omezovala je, 
deformovala a všelico jiné učinila, snad 
kromě úplného zničení. 

Neútočím na náboženství. 

Ptám se jen na užívání dogmat. 

Jediným náboženstvím je víra v Boha 
v každém z nás. 

A je jedno, kterou cestou se k němu 
dostanete. 
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Náboženství by měla požívat úcty aspoň 
pro explozi Světla, které je přivedlo 
k životu. Náboženství však nesmí být 
uctíváno, jako by mělo větší moc, než 
skutečně má kterékoliv individuum samo 
o sobě. I když jsou možná náboženská 
dogmata učena po staletí, a možná právě 
proto, že jsou učena po staletí a nemohou 
se ohýbat a růst spolu s růstem vědomí 
lidstva, je třeba stále pochybovat. 

Nejvyšším soudcem čiňte vždy své srdce. 

Bůh, který přebývá v lidských bytostech, 
je živý a dobrý. 

Ti, kdo si volí cestu náboženství, jež 
obchází hodnoty lidských zkušeností, 
se obávají, že v lidství není přítomen 
žádný Bůh. 

Jejich vize Boha neobsahuje teplo, soucit 
a vitalitu, kterou jste schopni prožít Vy, 
hledající Boha uvnitř. 

Dejte svoji lásku a soucit těm, kteří 
zapírají své lidství. 

Jejich cesta je bolestná. 

Je sebeobětování  
z duchovního hlediska nezbytné ? 

Pokud byste byli džbánkem plným krásně 
průzračné vody, byli byste nejšťastnější, 
kdybyste mohli nalévat těm, kteří projdou 
Vaším životem. 

Ale pokud byste byli prázdným džbánkem, 
co byste mohli ostatním dát kromě 
náhražky dávání, která dáváním v žádném 
případě není ? 

To, co byste pak rozdávali, by chtělo 
zůstat, neboť by nejprve nebyly 
uspokojeny Vaše vlastní potřeby. 

Vznešenost účelu musí být kryta 
vznešeností nitra. 

Sebeobětování je přespříliš ceněno. 

Nikdo se nemusí pro ostatní obětovat. 

Tato iluze je velmi pronikavá. 

Když je 'oběť' bolestná, může se objevit 
neochota dávat vůbec cokoliv. 

Když jste plní, dávejte a to je radost. Je to 
Láska. 

Meditace je cestou, která Vám pomůže 
uvolnit poklady sebelásky, která odpočívá 
hluboko ve Vás. 

Může ale také, čas od času, vyvolat potíže 
tím, že budete nuceni vnímat svoji 
nedokonalost. 

Jde jen o přechodné stavy. 

Jedná se o oblasti, ve kterých životni síla 
zkameněla. 

Bude-li tato síla uvolněna, bude opět 
krásně a blahodárně plynout. 

Naslouchejte své vnitřní bytosti. 
Je moudřejší než Vaše vědomá mysl. 

Stejně jako meditace bude působit téměř 
všechno: hudba, klidná chůze, výborné 
jídlo, světlo ohně, světlo svíce, uchopení 
ruky milovaného člověka, cokoliv, co 
u Vás způsobí zaměření se do středu 
radosti Vašeho bytí a odpoutání se od 
volání Vaši mysli. 

Někteří z Vás máji tendenci stát se příliš 
rigidními, co se týče formy. 

Existuje právě tolik způsobů meditace, 
jako je lidi, kteří chodí po Zemi. 

Každý potřebuje vstoupit do svého 
vlastního vnitřního ticha, do své vlastní 
vnitřní pravdy, ať již tam vede jakákoliv 
cesta. 

Tato vnitřní.záře je světlem Vašeho zrodu. 

Je klíčem k podstatě Vašeho bytí, 
k moudrosti Vaši duše. 

Při meditaci vnímejte okamžiky klidu jako 
otevřené dveře. 

Těmi dveřmi vejdete do plnějšího světla, 
do širších smyslů reality a sebe sama. 

Definice slouží jen k objasnění, ne 
k věznění. 

Zapamatujte si to. 

Když v meditaci překračujete prali 
expanze, tehdy přichází čas, kdy 
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intelektuální mysl není schopna 
pokračovat dále. 

Pocit, že musíte nějakým způsobem 
pomocí mysli nad tímto udržovat kontrolu 
omezuje prostor, do kterého se Vás tato 
expanze snaží zavést. 

Když se nakonec posunete přes hranici 
Vaší intelektuální mysli, tehdy se dotknete 
své duševní mysli. 

Duševní mysl může dát vědomí 
rozšířenému při meditaci formu i základ, 
smysl i souvislost. 

Ať se Vaše modlitba neustále opakuje. 

Modlitbou se dotýkáte té z nejhlubších 
části Vás, která touží, potřebuje a která 
Je. Nechejte ji hovořit svým vlastním 
jazykem, který mnohem častěji nepoužívá 
slova, jako je používá. 

Touha samotná je modlitbou života, „ Chci 
být opět s Tebou, Bože. 

Chci být zase Doma". 

Při modlitbě neexistuje jak. 

Ona prostě je. 

Je to část Jednoty. 

Je to část vašeho návratu Domů. Proveďte 
to dle Vaší libosti. 

Modlitba Vás má ujistit o Vašem spojení 
s Domovem podobně, jako tomu bylo, 
když jste byli dětmi a na jeden den jste 
odešli. 

Byl tam přece okamžik paniky - jsem 
si jist, že se na to pamatujete - to, když 
jste museli zavolat domů, abyste 
se přesvědčili, že tam domov stále je. 

Taková je modlitba. 

Jako zavoláni Domů. 

Z Vašeho světa jsou přístupné všechny 
úrovně pochopení a učení. 

Tam jste schopni naslouchat ujištění 
o tom, že jednou také pocítíte přitažlivost. 
Když se tato přitažlivost stane méně 

nepřekonatelnou, tehdy začnete hledat 
učení v jiné formě. 

Všichni duchovní učitelé z každé země 
a každého vyznání sloužili tomu velkému 
cíli - nasměrování lidského vědomí, a 
to na individuální i kolektivní úrovni, 
k vnitřnímu Bohu. 

Nechejte svá srdce otevřena Božímu 
vedení, ne však pasivně, jako když plave 
list v řece, ale jako kormidelník, který 
se po ní plaví a který může cestovat spolu 
s tou milou hloubkou a bystrostí proudu 
a který je také zodpovědný za svoji loď. 

Musíte projít svým srdcem, svojí láskou 
a citem pro sebe ještě předtím, než 
se dotknete rozšiřujícího se intuitivního 
uvědomění. 

Uděláte-li to jinak, ocitnete se při hledání 
intuice v nebezpečí ztráty svého srdce. 

Pokud tyto síly převezmete a rozvinete, 
ale obejdete přitom lásku, co potom 
budete mít ? 

Co můžete ztratit, pokud máte vlastní 
srdce ?  A co můžete vyhrát, pokud jej 
nemáte ? 

Jak dlouho trvá cesta  
k dosažení osvícení ? 

Všechny věci v životě jsou zasvěceny 
jedinému účelu - rozpínání uvědomění. 

Jedinec se nikdy nezbaví jediné své části. 

Jen ji přetváří na Světlo, až se jim stane 
celá bytost. 

Je to neustálý a pomalý proces. 

Můžete to pociťovat tak, jako byste celý 
měsíc stáli na jednom místě, i když tomu 
tak ve skutečnosti není. 

Máte přeci o jeden měsíc více životních 
zkušeností a proto jste o jeden měsíc 
uvědomělejší, než jste byli. 

To říkám proto, abych odstranil ztrátu 
odhodlání Netíkám to proto, abych 
vyhladil úsilí. Čím vědomější je úsilí, tím 
rychlejší je růst. 
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(5) 
 

Říše duchů. 

Vdechněte do svých srdcí svoji nejhlubší 
touhu po spatření Bytostí Světla a odložte 
svá očekávání ohledně toho, jakým 
způsobem se zjevíme. 

Nemáte ani ponětí. 

jak omezující tato očekáváni mohou být. 

Dejte sami sobě dovolení, a to právě 
v tomto okamžiku, k doteku světa duchů. 

Je třeba jen tohoto Vašeho svolení. 

Jsme zde. 

Pronikněte k nám svoji touhou. 

Vaše mysl cestu nezná. 

Vaše srdce však již na tom místě bylo. 

A Vaše duše jej nikdy neopustila. 

Vítejte doma. 

Jsem zde ?  Ano, jsem. Vztáhněte ruku 
a pocítíte dotek. 

Řeknete-li, „Je to jen má fantazie", pak 
je tomu tak. 

Jsem tedy jen výplodem Vaší fantazie. 

A Vy jste jím také. 

A je jím také Váš svět. 

A Vaše touha. 

A také Vaše láska. 

Jak si jen můžete něco takového činit ? 

Jak jen můžete žít v takové bolesti ? 

Ano, jsem zde. 

A skrze věčnost jste tady také Vy. 

Jestli existujeme ? 

Ano, JSME. 

A jestli je Bůh ? 

Ano, JE. 

Jestli se bojíte ? 

Ano. Jste snad zmateni ? 

Ale jistě. A jste nedokonalí ? 

Samozřejmě. Dokonale nedokonalí, a to je 
právě v pořádku. 

Všechno je to součástí Plánu. 

Je to projevená Boží Láska. 

Tady, onde a všude vůkol. 

Jak Vás mám přiblížit blízkým,  
kteří jsou uzavřeni v obalech svých 
racionálních myslí, nebo dokonce 

mé vlastní racionální mysli ? 

Uvědomuji si, že představuji jistý problém 
a zdvořile se za to ospravedlňuji. 

Také se trošku usmívám, s prominutím. 

Proč se moje existence tak těžce 
vysvětluje ? 

Není to kvůli tomu, že se stále ještě 
stydíte za své touhy, za svůj růst 
a kvetoucí názory ? 

Není snad pravda, že je ještě trošku 
nepříjemné vyslovit ve slušné společnosti 
slovo „Bůh“ ? 

Nejsem o nic méně ani více magickou 
osobou, než jste Vy. 

Jsem duch a i Vy jste totéž, mám tělo a 
vy je máte též. 

Moje tělo je mírně pozměněno změnou 
mého vědomí. 

Vy i já jdeme po stejné stezce. 

Hledáme Pravdu a naše duše touží přijít 
zpět v Jednotu s Bohem. 

Každý z nás vyrůstá ve své vlastní říši. 

Tak je to. 

Mezi mojí a Vaší skutečností není velký 
skok. 
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Všeobecně se věří, že právě Vy, jejichž 
přítomnost má fyzickou podobu, jste 
jedinou hmotnou existencí ve vesmíru. 

Tento názor se však rozhodně nezakládá 
na pravdě. 

Fyzickou realitou jsme obdařeni všichni. 

Moje asi není až tak fotogenická jako 
ta Vaše, ale dozajista existuje ! 

V tomto okamžiku je do lidského procesu 
zapojeno právě tolik duchů, kolik existuje 
lidských bytostí. 

Bylo postaveno mnoho mostů. 

A mnoho dveří bylo otevřeno, přes něž 
ze světa Velkého Světla proudí světlo 
Jednoty do Vašeho světa Světla 
Vycházejícího. 

Je velké množství bytostí o různé intenzitě 
Světla, mají fyzickou a zcela jistě 
i duchovní formu a všechny víří v kruzích 
snažíce se naplnit své vlastní Jáství. 

Zázrak Božského tvoření se stane 
zřetelným, sledujeme-li ony vznášející 
se jiskry Lásky a vědomí, jak létají sem 
a tam, život za životem se přibližují 
a vzdalují, milují a zklamávají se, nicméně 
se učí, vždy se učí. 

Je to tak významná a okouzlující tapisérie, 
že ani nemohu začít vysvětlovat jak. 

Nezoufejte. Nikdy se nestane, ať již 
to vypadá jakkoli, že by si Bůh nebyl plně 
vědom kteréhokoliv z nejmenších 
záblesků Vašeho lidského uvědomění. 

Pouze stíny Vašeho vlastního 
sebezapomnění dávají temnotě Šanci 
projevit se. 

Váš svět potřebuje můj a můj svět, 
mí drazí, potřebuje Váš. 

Tohle musíme činit společně. 

Budeme-li se setkávat stále častěji 
a častěji, potom zlatavé nitky uvědomění 
spletou naše jednotlivé reality 
dohromady. 

Pak, za určitou dobu, nastane nejkrásnější 
ze všech okamžiků, kdy iluze bude 
vypuzena a my se ocitneme v náručí 
vzájemnosti a Jednoty. 

Zatím však je třeba velké víry pro to, 
abyste byli lidmi. 

Nebo snad ne ? 

Má každá osoba svého průvodce ? 

Ani jedna duše přebývající v lidském těle 
nepostrádá minimálně jednoho 
doprovázejícího ducha. 

Jste vedeni. Rád bych Vás o tom ujistil. 

Někteří z nás, kteří již nepotřebují 
setrvávat v lidské podobě, existují dále 
v říši vědomí, aby učili a poskytovali 
vedení. 

Přistupujte k nám jako k přátelům. 

Umožněte nám vstup do svých životů. 

Nechceme býti opěvováni. 

Uctívání náleží pouze Jedinému. 

Tím je Bůh. 

Jsme tady jen proto, abychom naslouchali 
a bylo nám nasloucháno, stejně jako 
je tomu ve Vašem případě. 

Mnozí z nás jsou povoláváni k této službě, 
k této radosti z doteků s těmi z Vás, kteří 
nás hledáte. 

Jsme mostem mezi lidskou touhou 
a pravdou ducha. 

To je naším vyvoleným úkolem. 

Můžeme Vás zavést k hlubšímu poznání. 

Můžeme Vás ujistit, že nic Vás na Vaší 
cestě nezastaví, že jste jednou provždy 
milování a vedeni. 

To je vše, co pro Vás můžeme udělat. 

Dále to již musíte prošlapat krok 
za krokem. 

Jste zde proto, abyste žili své životy. 
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Mojí funkcí, kterou vykonávám skrze svoji 
Lásku, je směrovat Světlo na ty oblasti, 
které Vás nasměrují k Vašemu vnitřnímu 
Světlu. 

Kdo jsou naši průvodci ? 
Jak se jich můžeme dotknout ? 

Vašimi průvodci jsou duchové z úrovně 
odpuštění, kteří již definitivně odpustili 
sami sobe. 

Nyní hledají způsob, jak by Vám pomohli 
ve Vašem hledání odpuštění a v hledání 
opravdového Krista uvnitř každého z Vás. 

Jak je můžete nalézt ? 

Cestou meditace, modlitby, cestou 
otevření svého srdce pro hodnoty přijetí 
tohoto vedení, pomocí vyjádření vůle 
naslouchat tomu, o čem ani 
nepředpokládáte, že byste mohli uslyšet, 
nebo případně tomu, co ani slyšet 
nechcete. 

Buďte otevřeni a naslouchejte. 

Vězte, že všechno přichází pomalu. 

Ta iluzorní stěna mezi mojí realitou a tou 
Vaší je na Vaší straně zdánlivě velmi 
pevná. 

To já ji vůbec nevidím. 

Dokud se k ní budete chovat jako 
k reálné, stane se takovou. 

Začněte uvažovat o rozkladu tohoto díla, 
které rozděluje naše světy. 

Čas od času se odhodlejte k proražení 
otvorů a pozorování Světla, které přes 
ně bude procházet. 

Zodpovědnost za požádání o výuku 
zůstává vždy na Vás. 

I zodpovědnost za využití předaného 
učení zůstává vždy na Vás. 

My duchové na Vás nemůžeme pokřikovat 
přes dveře tvořené odporem. 

Trošku k Vám můžeme promlouvat 
ve spánku, meditaci, ve chvílích inspirace, 
a to až do doby, kdy budete připraveni 

a odhodláni k otevření se jasnějším 
formám komunikace. 

Tato komunikace k Vám doléhá nejen 
ve formě zvuků vnímaných sluchem, ale 
také ve formě, kterou zachytí Vaše srdce. 

Dveře jsou otevřeny. 

A učitelé jsou připraveni. 

Můžeme věřit v to vedení,  
které nám nabízejí ?' 

Musíte je vyzkoušet. Musíte je prověřit. 

Musíte naslouchat tomu, co je vyřčeno 
a nechat Vaše srdce a Vaši vnitřní 
moudrost, sílu Vaši vnitřní intuice, aby 
se staly nejvyšší autoritou. 

Nepřijímejte nic, co by Vám neznělo jako 
správné. 

Této zodpovědnosti se nesmíte nikdy 
vzdát. 

Pamatujte, mí milí, ve Vašem nitru 
je Bůh. 

Té části sebe můžete věřit. 

Existuji serafimové, kteří, pokud je velmi 
třeba, přicházejí na Zem. 

Tyto bytosti nemusí projít všemi etapami 
života. 

Jen se náhle zjeví a potom již prostě 
nikdy nepřijdou a Vy řeknete svému 
bližnímu, „Pamatujete si toho skvělého 
muže ?" 

„Nebyl výjimečný ?" nebo „Zajímalo 
by mne, jak se jmenovala." 

„Kde asi bydlela ?" 

Mohou duše,  
které nejsou průvodci komunikovat ? 

Ale jistě. 

Spojení lásky není nikdy přerušeno. 

Zlatý řetěz Lásky je věčný, a pokud 
existuje opravdová potřeba, pak je duše 
přivolána, ať již se nachází kdekoliv. 
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Dokonce, i když se duše již reinkarnovala, 
i tehdy přijde. 

Tento fakt je pro Vás důležitý. 

Ve vesmíru je milost, rovnováha a Láska. 

O silách temnoty. 

Nejste napadáni temnotou. 

Jste jí vábeni. 

Jde spíše o oslovení hostitele než o kárání 
hostí. 

Pro duše, které začínají hledat, je více 
na místě soucit než trest. 

Neměli byste chodit do jeslí a obviňovat 
děti, že jsou ztracené existence jen proto, 
že neumějí číst a psát. 

Temnotu není třeba pojímat jako hrozbu, 
ale jako příležitost k projevení Lásky. 

Nemáte ani ponětí, jak často probíhá 
výměna mezi Vaším a mým světem. 

Je to nepřetržitý proces. 

Rozdělení našich světů je tenkou fólií 
vypěstované iluze. 

Když se dostanete do lůna, začínáte 
se aklimatizovat na podmínky omezené 
reality. 

V okamžiku porodu nejde o uvrhnutí 
do vězení těla, ale jednoduše 
o uvědomění si, že jste se vydali na cestu, 
že to je důležité a že je třeba se naučit 
ještě mnoha věcem. 

Do Vašeho malého těla se nevejde celé 
Vaše vědomí. 

Když někde slyšíte plakat dítě, víte, že 
to jste Vy. 

Završení splynutí s touto „bytosti" ve Vás 
trvá mnoho měsíců či let. 

(6) 
 

Dualita: 

Zlo, temnota, bolest. 

Jste jako děti v osvětlené místnosti, které 
zavírají oči a křičí, že se bojí tmy. 

Temnota je jen narušením proudu Světla. 

Čím jiným je zlo, než zapomněním ? 

Potřebujete poznat povahu temnoty. 
Je konečná. 

Někteří z Vás se možná diví, proč stále 
slibuji dobro, proč neříkám nic o temnotě. 
Jednoduše, protože, bráno z mé 
perspektivy, žádná neexistuje. 

Vidím každého z Vás individuálně jako 
Bytosti Světla, prodírající se skrze mlází 
svých vlastních zavádějících koncepcí. 

Učíte se, učíte. Prostě se učíte. Hledáte 
toho, kým jste. Střídáte víry, které Vás 
přivedly do hmotného světa: víru 
v temnotu, víru v sílu strachu, víru v to, 
že zloba vládne mocí, jež se může měřit 
s Láskou. 

Tyto všechny věci jsou zde proto, abyste 
se poučili, ale jste to Vy, kdo je přináší. 
Svojí vírou v ně jste je stvořili. 

Nestvořili jste je však proto, aby Vás 
porazily, nýbrž proto, abyste se z nich 
poučili. 

Je samozřejmé, že se Vám zdá, 
že temnota je ve všech z Vás, i když tomu 
není tak, jak si myslíte. 

Je to jen stín tvořený odrazem Vašich 
falešných iluzí, které Vás odvádějí 
od Světla. 

Budu pokračovat ve své výuce v jazyce 
Světla a Lásky, neboť je to jediný jazyk, 
který znám. 

V lidském světě neexistuje nic bez toho, 
aby nešlo o věc Božského původu. 

Tohle je svět Boží. 
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Zkreslení a dualitu na Vaší Zemi obklopuje 
Jednota Božské Lásky. 

Váš dualistický svět objímá nedělitelná 
realita, takže mu vlastně vládne Láska 
a Světlo a Pravda. 

Zlo je jen nerespektováním Boží vůle 
a Vyšších zákonů. 

Nikdo by neodporoval Boží vůli, pokud 
by si byl vědom, že ji tvoří jen jeho vlastní 
radost, blaženost a věčné štěstí. 

I když se může zdát, že negativní energie 
neplynou v souladu s Božími zákony 
přírody, jsou ve Vašem hmotném světě 
ve skutečnosti proto, aby vykonávaly Boží 
Práci. 

Bez nich by Vám nemohla být předložena 
volba mezi temnotou a Světlem a proces 
Vašeho růstu by tak byl plný překážek. 

Takže, jak vidíte, jedná se o nezbytné 
přísady. 

Tyto energie nejsou pány, jsou služebníky 
Boží Vůle, i když ony by byly mezi 
posledními, kteří by to přiznali. 

Ačkoli se dualizmus lidstva zdá být tak 
zavádějícím, všeobjímající a chránící silou 
je Kosmická Moudrost, Tento stav Milosti, 
který Vás obklopuje, je milujícím 
a věčným Světlem, které ve svém náručí 
umožňuje rozvinutí procesu růstu. 

Negativita v sobě nese sémě své vlastní 
likvidace. Poznáváte, pokud věříte. 

Skutečný svět, ve kterém se nacházíte, 
pozitivní i negativní, je výsledkem 
té skutečnosti, kterou považujete 
za pravdivou. 

Uvnitř každého z Vás se nachází hmota, 
která přispívá ke vzniku okolností dané 
chvíle v určitém kraji příslušné země, 
v určitém čase evolučního procesu. 

Ve Vašem dualistickém světě se nachází 
velké štěstí dané dvojakosti. 

Je součástí hry života, že se čas od času 
zapojíte do sdílení radosti z toho, že jen 

proto, abyste našli univerzální pravdu, 
postavíte tyto protějšky proti sobě. 

Tato dualita může přes všechno sloužit 
jako důvod konečného sjednocení, pouze 
však v tom případě, pochopíte-li, že 
k tomu slouží. 

Velcí myslitelé strávili dlouhá staletí, aby 
našli Pravdu a aby ji izolovali. 

Pak zapomněli na celé to sukno, 
ze kterého ji vyňali, na sukno, které rodí 
bolest a zmatky. 

Dokud budou existovat ti, kteří hledají 
Světlo, do té doby budou existovat také 
lidé, kteří budou potkávat stíny, a bude 
se jim zdát, že za nimi ty stíny jdou. 

Až se tento obraz změní a oni uvidí, 
že tyto stíny jsou jen překážkou Světla, 
tehdy zmizí strach, iluze a zůstane jen 
radost z odchodu z fyzického těla, když 
se bytost dostatečně nabaží světa. 

Dualita na Vaší Zemi má Boží účel. 

Účastnili jste se tvorby této formy, neboť 
tam se nyní nachází Vaše osobní realita. 

I když v ní nyní žijete, nejste v 
ní polapeni. Není Vaším vězením, je Vaší 
učebnou. 

Dualitu využíváte na to, aby Vám pomohla 
nalézt Jednotu, ne na to, abyste se v 
ní ztratili. 

Ve skutečnosti žádné přímé protiklady 
neexistují. Pouze se zdá, že existují, a 
to proto, že hovoříme o Božských 
Zákonech, které k nám přicházejí 
z různých oblastí poznání. 

Těžce se smiřuji s bolesti  
nižších úrovní potravinového řetězce. 

A v tom je právě ten boj, který musí 
podstoupit ti, kteří jsou zaujati 
přemýšlením o svém osudu. 

Ve vědomí zvířat není prostor pro 
minulost ani budoucnost, pro žádná „co" a 
„kdyby". 

Ona prostě jsou. 
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Toto oproštění od soudů umožňuje 
absolutní podřízení se okolnostem. 

Ale co ptáče, které vypadne z hnízda... 
Kdo mu pomůže ? 

Láska. 

A co když přijde kočka a ptáčka zabije... 
Kdo mu potom pomůže ? 

Láska. Nejen láska k tomu ptáku, ale také 
ke kočce. 

Pokud vnímáte přirozené vlastnosti dravců 
jako krutost, zlobu a necitlivost, potom 
nevidíte nic než jejich pouhý odraz. 

Jste-li schopni v pozadí aktu, při kterém 
dochází k naplnění kontaktu mezi dvěma 
vědomími vidět Lásku, rovnováhu, 
příčinnost a účel, nebudete již pociťovat 
omezení iluzí, která Vás nutí plazit se. 

S tím, jak budete přijímat tyto okolnosti 
lidské existence - ne slepě a nevědomě, 
ale se stále se prohlubující pozorností - 
budete také stále více vnímat své vlastní 
Světlo. 

Přijde den, kdy bez ohledu na to, co se 
děje v lidském společenství, budete vše 
vnímat jako záři Světla a budete 
svobodní. 

Je možné, aby pád ptáčete z hnízda byl 
vnímán jako dar kočce ? 

A také jako dar pro ně samotné. 

Bůh by ve svém vědomí, a to se odvažuji 
prohlásit, pád a smrt tohoto ptáčka 
považoval za radostné shledání, za návrat 
Světla zpět Domů. 

Pokud byste vyšplhali na nejvyšší horu 
a pohlédli z ní na svět, viděli byste 
mnohem více Světla než temnoty, 
mnohem více Lásky než nenávisti, 
mnohem více přívětivosti než násilí. 

Bylo by tomu tak pouze proto, že tyto 
negativní oblasti jsou hlučnější. 

Křičí o pomoc. 

Jsou jako malé děti, ztracené 
a vystrašené. 

Jelikož nevědí, co dělat, vřeští, křičí 
a rozdávají rány kolem sebe. 

Modlete se za ně. Modlete se za 
ně všechny a neobávejte se. 

Můžeme na této úrovni zažit extázi  
bez toho, abychom prožili  
příslušné pocity deprese ? 

Pouze pokud začnete na depresi a extázi 
pohlížet jako na jedno a totéž. 

To vyžaduje kvantový skok v důvěře, 
že zakušení bolesti je jen jiným typem 
reality. 

Bolest a temnota jsou ohromnou výzvou. 

Jste obdařeni hmotnými těly, která bolí 
a někdy také křičí. 

Máte city, které vypadají, jako by vás 
chtěly roztrhat. 

Apeluji na Vás, zeptejte se sami sebe 
v okamžicích tohoto tlaku, kdo to všechno 
prožívá ? 

Tento „kdo", který si je tohoto zážitku 
vědom - ne ztracen v něm, ale vědom 
si ho - bude také nositelem Světla. 

Ve Vaší koncepci kosmu si buďte vědomi 
stability, která ale nevylučuje osobní 
chaos. 

Způsobem, jak přeměnit násilí zpět na sílu 
nádherného Světla, kterým vlastně je, 
je obrovským úkolem, který si vyžaduje, 
aby násilí bylo viděno ne jako to, čím 
je nyní, ale právě jako to, čím se nakonec 
stane. 

Tady leží klíč pro Vás všechny: 

pojímejte i mrzké věci jako Božské 
vlastnosti, které jen byly překrouceny. 

Čím by bylo násilí ve své Božské podobě 
předtím, než se změnilo na zlovolnou 
agresi ? 

Silou postavit se, hovořit a svědčit 
o hloubce důvěry ve Světlo. 

Násilí je jistou formou svědectví, ale 
je nyní více svědectvím 
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o překrucování, jako svědectvím o Pravdě. 
V násilí dlí odvaha. Ani na okamžik na to 
nezapomeňte. 

Je to jistý způsob vybočení, krok 
za hranici „jak" a „co". Říká: „Existuji 
a musím být na očích". 

Naslouchejte tomuto v kontextu 
duchovních učení a uvidíte prostředky, 
kterými se násilí může změnit uvnitř Vás 
a tak uvnitř světa. 

Vraždy, násilí, krutosti, podlost a zloba - 
ano, všechno tohle existuje, tak jako 
školka existuje před prvním stupněm. 

Násilí je bolestné pro ty z Vás, kteří 
se díváte z další úrovně (ne z lepší, ale 
jistě z úrovně obsahující více moudrosti) 

a se smutkem pozorujete, jak smutek 
plodí další smutky. 

Neobávejte se teroru. 

Nereagujte na násilí násilím. 

Ať Vám bolest nepůsobí bolest. 

Nebudete-li takto jednat, zvěčníte to, 
čeho se snažíte vystříhat. 

Pokud budete takové věci soudit, budete 
omezovat Boží skutečnost Vaším lidským 
pohledem. 

Tam, kde dlíte Vy, tam je dobro a zlo, 
tam, kde přebývám já, tam je Pravda. 

Mnoho z Vás, obyvatel lidského světa, 
by mohlo být uspokojeno, pokud byste 
jen věděli, jaké tresty mohou dostihnout 
vraha v dalším životě, aby odčinil násilí, 
kterého se dopustil. 

Zatím to nemůžete posoudit. 

Můžete jen žehnat, modlit se, otevřít se 
a důvěřovat. 

Pokud se nakonec všichni staneme  
opět jednou duší, splynu potom  

v jednotu s Hitlerem ? 

Mí drazí, v době, kdy Vy a Hitler budete 
připraveni na splynutí v jedno, bude 

veškeré nepřátelství přetaveno na Světlo 
a Pravdu. 

Váš svět je místem, kde se zakřivuje 
Světlo. 

Ale Světlo tam přece jen musí být, jinak 
byste žádný svět neměli. 

(7) 
 

Tváří v tvář nedokonalostí: 
Strach, pochyby  
a další překážky. 

Jste dokonale nedokonalí. 

Vaše méně vyvinuté oblasti mají na svůj 
stav právo. 

Šeptají příběhy o minulosti věcí. Šeptají 
příběhy o zmatcích, nenaplnění, o bolesti 
duší oddělených od Boha a o jejich touze 
po opětovné Jednotě. 

Uvědomte si, že na této Zemi může nastat 
jen relativní dokonalost. 

Uvědomte si také, že proto, abyste byli 
milováni, nemusíte ještě být dokonalí. 

Milujte navzájem svoji nedokonalost, 
něžně a úplně. Buďte na sebe jemní. 

Požadavek dokonalosti na hmotné úrovni 
se může stát tím nejhorším nepřítelem. 

Trvání na dokonalosti zabraňuje postupu. 

Přijetí nedokonalosti jako součásti Vašeho 
lidství znamená rozvoj. 

Pokud začnete milovat tu část sebe, o níž 
si myslíte, že je nedokonalá, tehdy může 
začít proces transformace. 

Pokud ji budete odsuzovat a odmrštíte 
ji pryč od svého srdce, stane se tvrdou 
slupkou, která bude stínit Světlu. 

Popřete-li svoji přirozenost, hluboce se 
k tomuto popírání připoutáte. 
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Pokud ve Světle Pravdy přijmete to, co již 
máte, budete osvobozeni. 

Člověk se nikdy neosvobodí zapíráním. 

Osvobozuje se pomocí Lásky. 

Boj o Světlo je nádherným voláním, ale 
Světlo nemůžete nalézt bez toho, abyste 
uznali existenci temnoty. 

Duše, které dokonalou touhou bojují, jsou 
tak blízko dokonalosti, jak jen kdokoliv 
v lidské formě může být. 

Ten, kým jste nyní, je jen nezbytným 
mezistupněm na cestě k tomu, kým 
budete později. 

Tak postupujete ve věčnosti. 

Buďte se svou nedokonalostí spokojeni, 
nebuďte jí však uspokojeni. 

Kdo požaduje dokonalost ? 

Jen Vy - duše uzamčené v lidské formě 
z nějakého důvodu věříte, že dokonalost 
je požadavkem. 

Není. 

Požadavkem je dobrá vůle, otevřené 
srdce. 

To je ta dokonalost, která se vyžaduje - 
dokonalá touha. Dokonalost vesmíru 
obepíná nedokonalost lidského světa. 

Snažte se porozumět svým negativním 
pocitům, tak jako milující matka chápe 
zmatené a vyděšené dítě. 

Pokud u Vás dojde k nahlodání slupky 
Vašeho zapírání Boha, jedná se 
o nejslibnější okamžiky Vašeho života. 
Nezapírejte tu část své osoby, která dlí 
v temnotě nebo se opět projeví. 

Když si uvědomíte své chybné úsudky, 
špatně načasované nebo zle míněné 
myšlenky a činy, když rozpoznáte svoji 
touhu po odplatě, své strachy 
a neodpouštění, tehdy si teprve můžete 
gratulovat. 

Váš nový vhled do těchto věcí Vám 
umožní zvládat je mnohem vědoměji. 

Tato příležitost tady je. 

Dveře již byly otevřeny. 

Světlo bylo zažehnuto. 

Uvědoměním si dáváte dar, kterým 
se otevíráte růstu a změně. 

Nekritizujte se, v temnotách totiž nejste 
schopni vidět. 

Když objevíte Světlo ve svém nitru, 
pochopíte, že jste vždy byli v samotném 
středu moudrosti. 

Při svém hlubším zkoumání toho, kým 
skutečně jste, se vší svou nehybností 
a zmatením, se svými strachy, touhami 
a deformacemi, naleznete pravého 
živoucího Boha. 

Tehdy řeknete: 

„Znal jsem Tě celý svůj život a nazýval 
jsem Tě mnoha jmény. 

Nazýval jsem Tě matkou, otcem, dětmi. 

Nazýval jsem Tě láskou. 

Dával jsem Ti jména Slunce a květin. 

Nazýval jsem Tě svým srdcem. 

Ale nikdy, až dosud, jsem Tě nenazýval 
Sebou." 

Jak si mohu odpustit ? 

A jak si jen můžete neodpouštět za to, 
že jste přesně těmi, kým jste ? 

Abyste našli Boha uvnitř sebe, musíte 
napřed projít pod portálem smíření se 
s tím, kým jste dnes. 

Ano, o všech Vašich chybách 
a nedostatcích, o všech Vašich drobných 
tajnůstkách, o všech nepravostech 
naplněných strachem, které si štítíte 
přiznat si, o všech se již ví. 

Jsou součástí Božského Plánu. 

Pravé smíření hovoří: „Je to v pořádku, je 
to tak v pořádku, je to v naprostém 
pořádku." 

Pochopení sebe obchází nutnost 
sebeodpuštění. 
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Jak mám přistupovat k tomu, za co 
se stydím nebo čeho lituji ? 

S upřímnou lítosti. 

Upřímná lítost vyvěrá ze srdce a rychle 
očisťuje. 

Zodpovědnost za činy se cení. 
Zodpovědnost a vina jsou dvě odlišné 
věci. Vina je negativní, neskutečná, 
Zodpovědnost je vyspělá a vyvede Vás 
z tmavého lesa na Světlo. 

Díky pocitům, že se svojí nedokonalostí 
stáváte zodpovědnými za bolest jiných 
lidí, dláždíte svůj svět valouny viny. 

Nejničivější, nejméně užitečnou a nejvíce 
stagnující energií ze všech je právě vina. 

Nepřináší nic a shlukuje věci dohromady, 
až je zastaví. 

Vyvolává dusivý stav zaslepení a samoty. 

Svět se stává nesrozumitelným. 

Úniková cesta zdánlivě neexistuje. 

Zapírání Boha-Světla uvnitř Vás a touha 
ztotožnit se s tímto Bohem způsobuje, 
že pocit viny bují. 

Jedná se o zradu duše vůči sobě samotné. 

Nejen u Boha neexistuje trest, také 
v celém vesmíru neexistuje trest. Zdá se, 
že Vy, drahé lidské bytosti, cítíte, že byste 
měli trestat sebe sama ještě dřív, než 
potkáte Boha. 

Jak mám porazit pýchu ? 

Nepokořujte ji. 

Pýcha není Vaším nepřítelem. 

Je jen částí Vaší iluze. 

Ti, kteří již pocítili pýchu, ti také pocítili 
závan ponížení. 

Přijměte svoji pýchu jako dětskou potřebu 
a ponořte se skrze ni do bolesti, která 
tuto zeď pýchy vystavěla. 

Naleznete vědomí v nejkrásnějším 
rozkvětu, které se, proto aby přežilo, 
obrnilo krunýřem z pýchy. 

Odlišnost je něčím, co Vás vyřazuje 
Jedinečnost je něčím, co Vás stmeluje 
dohromady s ostatními lidskými bytostmi 
a co Vám nyní umožňuje přispívat 
k něčemu, co nikdo jiný nemůže. 

Projděte rozkrýváním těchto lidských 
zážitků a uvidíte, že se do sebe 
zamilujete. 

Samolibost je vyjádřením potřeby navázat 
příjemné spojení sám se sebou. Buďte k 
ní shovívaví a mírní. 

Jakmile se jednou naučíte respektovat se, 
což si pochopitelně plně zasluhujete, 
půjdete hlouběji, abyste nalezli alespoň 
ochranný obal. 

Dovolte, abych Vám připomenul, že pod 
samolibostí může číhat past, o které velmi 
dobře víte. 

Poukážu na ni, abyste se její hrozby mohli 
zbavit. 

Jakmile se stane, že se máte rádi jen 
na povrchu a pocítíte v této souvislosti 
prázdnotu, vyvstanou ve Vás kousavé 
pochyby, že Vás ostatní nevidí takové, jací 
ve skutečnosti jste, že Vás vidí jen jako 
masku, kterou jste se jim naučili 
předkládat. 

Když zjistíte, že se Vaše samolibost stala 
pastí, necháte ji pozvolna odeznít, neboť 
již neslouží Vašim cílům. 

Nikdy však nepochybujte o její hodnotě. 

Je jen chybné vyloženým cílem cesty 
Vašeho hledání. 

Ale potom, když se postavíte 
a rozhlédnete se kolem sebe po světě, 
není vším ? 

Promluv prosím o zlobě. 
Je to přece zmetek duchovní sféry. 

Jaké praktické cesty vedou  
k vyrovnáni se s ni ? 
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Za prvé, přestaňte ji nazývat zmetkem. 

Už samotný fakt, že jste schopni vůbec 
něco cítit, je radostný a je to značný dar. 

Jste si vůbec vědomi toho, kolik lidí věří, 
že proto, aby si zachovali svoji 
sebekontrolu, musí přes svou mysl 
filtrovat i ty nejsilnější emoce ?  To je 
vůbec ta nejbolestnější věc. 

Oslavujte svoji spontaneitu. 

Není duchovním mrzákem, ale důkazem, 
že pokud může propuknout Váš hněv, 
můžete také otevřít svá srdce a tak k Vám 
může promlouvat Bůh. 

Zloba je ochranným prostředkem. 

Docela dobře stačí, pokud budete svoji 
zlost prožívat. 

Není s ní třeba dělat nic jiného. 

Pod zlobou vždy leží strach a pod 
strachem vždy leží touha. 

Strach je jedním, ze základních kamenů 
karmických zákonitostí. 

V jeho řeči zní téma nedůvěry k věčné 
Lásce. 

Je to nedůvěra k sobě samému. 

Je to extrémní překroucení Pravdy 
a Světla a Lásky, které slouží stejné věci 
jako celý Váš svět - vyléčení těchto 
extrémních zkreslení. 

Zkreslení pravé Pravdy a Světla a Lásky. 

Strach je jako plíseň, která roste 
nejrychleji ve tmavých koutech vědomí. 
Je nejmohutnější branou, která uzavírá 
Slovo a Světlo Boží. 

Strach je drakem u této brány. 

Je zapřením Světla a zapírání Světla 
je odporováním Bohu. 

Je falešný a od Boha Vás odděluje. 

Čeho se to vlastně bojíme ? 

Bojíte se ponížení. Obáváte se chyb. 

Bojíte se, že pokud se Vaše vědomosti 
dostanou do prostředí lidských bytostí, 
rozpustí se. 

Máte strach důvěřovat Pravdě. 

Máte strach milovat v nedokonalém světě. 

Strach můžete tišit modlitbou, meditací, 
jasným myšlením. 

Pokuste se chápat oblasti 
charakterizované neznalostí a odporem, 
tak jako rodiče vlídně přijímají nerozum 
svého dítěte. 

Pochopte, co říká tato temnota. 

Přijetím tohoto chybného myšlenkového 
procesu do nitra své bytosti jej přinášíte 
pod svoji střechu a můžete jej tak 
přeměnit na Světlo. 

Svým strachům naslouchejte pozorným 
uchem. 

Kterých věcí v životě se bojíte ? 

Kterých věcí z těch uvnitř sebe se bojíte ? 

Musíte se strachu postavit a zeptat se, 
co vlastně chce říci. 

Vstoupíte-li do strachu s otevřenýma 
očima, srdcem a s proudící odvahou, 
uvidíte, že strach je jen prázdnou 
místností. 

Strach je silný jen do té míry, do jaké 
mu uhýbáte. 

Čím větší je Váš odpor vůči pohledu 
do jeho očí, vůči jeho přijetí a objetí, tím 
větší moc mu poskytujete. 

Strach je neznámý. Je imaginární. Není 
skutečností. 

Ve vesmíru není nic, čeho by bylo třeba 
se bát. 

Dokonce i smrt, která je jednou 
ze základních pravd a nezbytností 
na tomto stupni vývoje, v sobě neskrývá 
nic, čeho by bylo třeba se bát. 

Usaďte se v křesle opravdovosti věčné 
a trvalé Boží Přítomnosti a vězte, 
že existuj í širší plány a moudřejší 
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vědomí, mnohem silnější milující srdce 
než jsou všechna ta, která kráčejí 
po Zemi. 

Žehnám Vám s vědomím Vašeho věčného 
bezpečí. 

Nejde ani tak o zničení strachu, ale 
o porozumění jeho povaze a o jeho 
pojímání jako síly méně mocné než jsou 
síly Lásky. 

Strach je trik, přelud, kabaretní číslo. 

Je to iluze. 

Ve Vašem světě se mají kouzelníci pilně 
k dílu. 

Dožadujte se toho, abyste nahlédli 
za plentu, za jejich záda a pod stolek. 

Odmaskujte iluzionistu. 

Kouzelník Strach je umělý. 

Strach se stále jen dívá do zrcadla a dělá 
na sebe obličeje. 

Strach z neznámého je zapomněním. 

Pro duši neexistuje nic „neznámého". 

Přirozený strach a odpor existuje, jen 
pokud si člověk nevzpomíná na své vlastní 
Božství. 

Jste v bezpečí. Jste v bezpečí. Jste 
v nekonečném bezpečí. Mí drazí, kdybych 
jen mohl zařídit, abyste zažili Lásku 
a něžnou laskavost vesmíru, rovnováhu, 
čestnost, přívětivost a radost, po celý 
zbytek Vašich životů by už nebyl ani jeden 
okamžik strachu. 

A je tomu skutečně tak. 

Had v Rajské zahradě nepředstavuje 
sexualitu. Představuje pochyby. 

Pochybujete o tom, že zde existujete jako 
duchovní bytosti, které mají procházet 
fyzickou realitou ? 

Jistěže ano. 

Dovolte, abych Vás ujistil o tom, že tato 
chybná koncepce je velmi běžná. 

Příliš často se v obdobích beznaděje 
a prázdnoty vyskytují pocity bezcennosti 
a omezenosti, a to kvůli omezením, 
daným fyzickým tělem. 

Tak může být v rámci struktury Vaší 
hmotné říše učiněn mohutný pokrok. 

A to je cílem reinkarnace. 

Dokud existuje materiální tělo, existují 
i pochyby. Nepřehlížejte své pochyby. 
Nebudou-li již existovat pochyby, 
nebudete více muset být člověkem. 

Vězte, že každý Váš krok je neomylně 
směrován po bezchybné cestě do Vašeho 
cíle. 

Ať se Vám cokoli zdá být postranní 
uličkou, určitě to postranní ulička není, je 
to ta nejlepší možná cesta. 

Pouze cestou přes jeskyně pochyb 
se dostanete k poznání Pravdy a Světla. 

Při evoluční expanzi duše, v časech 
mílových kroků, vznikají okamžiky velké 
nejistoty. 

Nabídnu Vám analogii. 

Když zvednete nohu z příčky žebříku, 
abyste ji položili na příčku vyšší, nemá 
Vaše noha na tento okamžik žádnou 
oporu. 

Pokud byste měli zaměřit všechnu svoji 
pozornost a ztotožnit veškerou realitu jen 
s touto volnou nohou, určitě byste 
se dostali do tlaku. 

Nevidíte totiž ruce, které se přidržují stran 
žebříku ani druhou nohu, která pevně 
spočívá na nižší příčce. 

Dalo by se hovořit  
o odstraňováni připoutanosti ? 

Závisí na tom, k čemu jste připoutání. 
Není nic zlého na připoutanosti, která Vás 
neomezuje. 

Připoutanost znamená, v negativním 
významu slova, vřazení sebe 
do materializované reality a vyřčení 
myšlenky: 
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„Tady jsem v bezpečí, tady mám moc 
a tady již zůstanu." 

Věci hmotného charakteru však mohou 
být nádherné. 

A v kráse se skrývá radost. 

Samotný materiální objekt není radostí, ta 
se nachází ve Vašem ocenění a každá věc, 
která Vás muže naučit radosti a potěšení 
je hodnotná. 

Kdyby byla odpoutanost úkolem dne, pak 
by byla Jednota vyřazena z Vašich 
hmotných učeben. 

Jak byste se pak naučili Jednotě ? 

Člověk potřebuje tyto věci procvičovat. 

Jak byste potom mohli začít chápat to, 
kde si unikáte, případně, kde narušujete 
Jednotu, které se chcete naučit ? 

Bez směrování, touhy a vzájemné potřeby 
všech ostatních by nemohla existovat 
lidská komunita. 

Jedním z nejoptimističtějších snů, které 
hýčkáme na duševní úrovni, je sen 
o okamžiku, kdy se všechny duše, 
všechna srdce, všechny dlaně navzájem 
dotknou. 

Tehdy zanikne odpoutanost a zůstane jen 
hymnicky znějící oslavné Světlo. 

Jen zanotujte motiv odvahy a věci se dají 
do pohybu. 

Jak máme procházet bolestnými situacemi 
bez toho, abychom díky nim zahořkli. 

Tak, že je budete vnímat jako lekce a 
ne jako odplatu. 

Důvěřujte životu, mí přátelé. Jakkoli 
se Vám zdá, že Vás život vede oklikami, 
tato cesta je nutná. 

Musíte překonat rozsáhlé terénní 
nerovnosti svých zážitků, abyste si ověřili, 
kde leží Pravda a kde se v tomto terénu 
nacházejí Vámi způsobené deformace. 

Tehdy budete připraveni a schopni 
návratu domů a ke své opravdové duši, 
osvěženi a moudří. 

Ať se v životě vyskytne jakýkoliv 
postranní cíl, hlavním účelem je vždy 
proces, kterým musí projít duše, aby 
se sjednotila se Sebou a s Bohem. 

Buďte spokojeni a kráčejte svými životy 
ve Světle a Pravdě, neboť Vás nepotká 
nic, co Vás potkat nemělo. 

Ve Vašem životě se neuděje nic, co 
by mohlo ohrozit Vaši duši. 

Je jasné, že všechny životní zkušenosti 
zvyšují její uvědomění. 

Neexistuje nic, co by nesloužilo procesu 
růstu Vaší duše. 

Dokud neexistuje základní důvěra, bude 
také stále vznikat pocit, že zbývá ještě 
něco vykonat, že ještě ve vzduchu visí 
něco, co je třeba procítit v okamžicích 
radostného naplnění, a že je třeba 
zakřičet: 

„Hej, zapomněli jste ještě na tohle. 

Ještě nejste ani zdaleka dokonalí." 

A že se tehdy zřítí nebe. 

(8) 
 

Oslava života: 
Tvorba, radost, hojnost, 

naplnění. 

Radost je probouzejícím se Bohem uvnitř 
Vás, Protahujícím se. A rozesmívajícím se. 

Svojí radostí oslavujete Boka Slavíte 
svátek života. 

Není na tom nic pomlouvačného, pokud 
si uvědomíte, že život je mnohem více 
než jen potěšení. 

Jistěže je toho více. 
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Jsou přehršle jiných věcí. 

Člověk nikdy neukončí proces růstu, 
hledání, služby a Lásky. 

Potěšení hmotného světa jsou 
i potěšeními duchovního těla. 

Je to totéž. 

Vaše lidské radosti Vás neodvedou od Vaší 
lásky k Bohu. 

Láska je Láska. 

Pokud neumíte tolerovat lidské štěstí, jak 
snesete štěstí věčné Jednoty ? 

Pokud byste mohli nahlédnout do vědomí 
skály, viděli byste tam velkou dávku 
spokojenosti. 

Našli byste odlesk Jednoty, která 
uklidňuje, potěšení z existence ve formě 
skály. 

V plynutí svého bytí se skála nachází 
ve stavu extáze. 

Extázi není možné ohodnotit stupnici 
od jedné do desíti. Ona prostě je extází. 

Proč jste tak podezíraví v otázkách radosti 
a jemnosti ?  Není tento svět snad také 
světem Božím ?  Radost je přirozenou 
složkou života. 

Vy, lidské bytosti, máte tendenci 
zabředávat do spěchu a tlaků a tak 
si odpíráte to intenzívní potěšení 
z prožívání svých životů. 

Tak se stává, že velké množství radosti 
a krásy prochází kolem Vás 
nepovšimnuto. 

Pokud žijete svůj život pozorně 
a obezřetně, dá Vám potravu a bohatství, 
po kterých tak toužíte. 

Obnovujte své závazky vůči svým životům 
a vůči sobě mnohokráte za den. 

Cítíte, že kvůli své touze po teple 
a jemnosti života Vás tohle utlumí natolik, 
že propadnete neaktivitě ? 

Musí to snad být hrubá vnější realita, 
která Vám bude stále připomínat Boha ? 

Nemůžete-li důvěřovat kráse, kterou 
nacházíte, jak můžete otevřít své srdce 
Jednotě s Bohem, která je věčnou 
nádherou ? 

Nebylo by to pro vnitřní touhu každé duše 
pohodlnější, kdyby se věčné Vědomí, 
namísto vážného rozjímání, zpodobňovalo 
jako jemný smích ? 

Život je náročný jen v případě, pokud 
nejste spojeni s věčnou radostí. 

Vážnost nemá žádnou funkci. 

Potřebujete se smát. 

Potřebujete si hrát, každý svým 
způsobem. 

Dětské vlastnosti jsou svojí spontaneitou 
a radostí vlastnostmi Božskými. 

Dokonce i pošetilost a legrace, tanec, 
Láska, poddání se, opouštění a lehkost 
jsou částí růstu pulzující lidské bytosti, 
která je pro Váš svět požehnáním. 

Bůh nevytvořil bolest a utrpení. Vytvořil 
je odpor. 

Boží Vůlí je osvětlovat svět Světlem 
pokoje, radosti, zdraví a prospěchu. 
A Světlem uvědomělosti, které vytváří 
dočasné zastávky. 

Radost je učení se. Radostjsou zážitky bez 
bolesti. 

Jakmile beze všech otázek přijmete fakt, 
že existujete ve věčnosti jako vědomá 
bytost že existujeme jako duchové a že je 
Bůh, pak se vnější okolnosti života 
znatelně odlehčí. Nebudete vytvářet ani 
na sebe přivolávat temnotu ani žádné 
deformace. 

Neznamená to, že jedna část Vaší Země 
se bude jmenovat „Ráj", znamená to, 
že získáte povědomí o pravém významu 
dějů. 

Dokud budete obývat fyzické tělo, budete 
vystaveni působení hmotného světa. 

Zážitky však nyní budou naprosto odlišné. 
Nebude existovat bolest. 
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Nejde o žádný kompromis. Neznamená 
to tohle: „No tak jsem konečně poznal, 
že jsem věčný a že tahle agónie nemá 
žádný význam." 

Ne, ne. Vy neprožijete žádnou agónii, 
myšleno doslovně, obrazně i koncepčně. 

Nejde o žádnou racionalizaci. 

To by byla past. 

Zde jde o naprostou absorpci pravdy. 

Protože se na bolest a radost díváte 
dalekohledem dávných lidských učení, 
zjišťujete, jak je těžké uvěřit tornu, 
že můžete existovat v atmosféře blaha, 
kde je možné rozpustit bolest 
v radostném prostředí prostém všeho 
zapírání Radost zkrátka mění podstatu 
existence bolestí Je potřebné, abyste 
poznali obrovskou sílu, kterou skrývá 
vizualizace. 

Vize je duchovní skutečností a také 
všechny věci, které existují ve Vašem 
světě, napřed existovaly v oblasti 
duchovna. 

Napřed přichází koncepce a potom 
následuje fyzično, které má hutnější 
podstatu. 

Jakmile začnete sledovat předběžné 
představy, stanou se z nich představy 
zavádějící. Okruhy Vašeho uvědomění 
se rozšiřují. Stěna již například není 
stěnou, ale pohybujícím se, vibrujícím 
vědomím. 

Cokoli, co si můžete vizualizovat, se také 
může stát částí Vaší hmotné reality. 

Kdykoli pocítíte, že jakoby nemáte 
svobodu volby, tehdy, a to na Vás apeluji, 
všechno odložte. 

Tenhle trik totiž zkoušíte sami na sobě, 
abyste se zbavili toho, že si na sebe 
naložíte zodpovědnost a tím také potěšení 
ze života. 

Namísto toho si představte, co vlastně 
upřímně chcete. 

Vyzkoušejte se. A buďte přitom opatrní, 
přátelé, protože pokud si s přesvědčením 
vizualizujete libovolnou náhodnou věc, 
o které si však nejste jisti, že ji skutečně 
chcete, stejně se projeví. 

Nejde ani o kouzla ani o falešné naděje. 

Jde o realitu v síle Vašeho tvořivého 
impulzu. 

Proto je třeba si vypěstovat 
sebeuvědomění až do hloubky svých 
schopností, aby se do Vašeho života nikdy 
nedostal žádný výsledek bez toho, abyste 
si jej vyvolili. 

Svůj život si plánujete sami. 

Nic ve vnější realitě, co jste sami vytvořili, 
pro Vás není cizí. 

Neocenitelnou radostí lidského života 
je rozhlédnout se kolem sebe po tom, co 
se zdá být vnějšími okolnostmi, po tom, 
Čemu věříte jako duše. 

Pohlížejte na svůj pozemský pobyt jako 
na symbol a pojímejte své tělo jako 
prodloužení své duše, vyřčené slovo své 
bytosti. 

Váš život není Vaším velitelem, Je Vaším 
dítětem. 

Vaše radost ze stvoření se nesmí 
omezovat na lidstvo. 

Velké potěšení je například možné nalézt 
ve vědomí projevujícím se ve formě 
dalších stvoření, která existují ve Vašem 
světě. 

Jaké byste jen prožili potěšení, kdybyste 
svým vědomím stvořili nádherný květ ! 

A jaké potěšení byste nalezli u hebké 
kočičky nebo mohutného slona ! 

Nechci působit legračním dojmem. 

Jen osvětluji způsob, kterým vědomí 
vytváří samo sebe a kterým se zkoumá. 

Znamená to, že pokud ve vědomí vesmíru 
existují sklony projevit se jako květina, 
potom také květina vznikne. 
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Jelikož jste uzavřeni v lidské formě, 
je pochopitelně obtížné vnímat se tak, 
jako by mimo Vaši lidskou podstatu bylo 
ještě jiné vědomí, které se ve Vás ještě 
stále zjevují ve formě „nižší" bytosti. 
Odložme tohle stranou a začněme hrát 
naši imaginární hru. 

Můžete si vytvořit zahradu blaženosti, 
jestli v ni věříte. 

A můžete si pro sebe vytvořit nesnesitelné 
utrpení, pokud věříte, že to je nezbytné. 

Nejde o intelektuální záležitost. 

Nikdo z Vás nechce trpět. 

Ale existují jisté názorové systémy, které 
jsou předávány z generace na generaci 
a které takovou víru zakotvují. 

Bylo by možná zajímavé, kdybyste 
se zeptali nejstaršího člena Vaší rodiny 
na rodinné zvyky, na názory. 

Tvoří strukturu, v níž jste prožívali svůj 
život ? 

Ukáže se. 

Je naše práce na materiálních věcech 
překážkou našich duchovních cílů ? 

Ne, pokud hmotné věci vnímáte jako 
materializované vědomí. 

Jelikož žijete ve fyzickém světě, musíte 
mít potravu a šaty. 

A také toužíte po pěkném a pohodlném 
domě, po místě, kde byste mohli žít. 

To všechno je výbava daná sebeláskou. 

Pokud se skutečná sebeláska opravdu 
projeví, neodepřete si žádnou z těchto 
věcí. 

Sebeláska Vám rozevře dlaně, takže 
budete schopni přijímat i dávat. 

A určitě nikomu nic nevezme. 

Váš vesmír nemá hranic. 

Všeho je pro všechny více než dost. 

Jak člověk pobere odměnu, která se tam 
skrývá ?  Co takového činí člověk, že si 
zasluhuje hojnost ? 

Myslíte, že za tím není námaha ?  
Počkejte a dočkáte se. 

Až do doby, kdy zvládnete mistrovství 
příjímání, musíte si obstarávat hmotné 
statky. 

Pokud se zbavíte své viny spojené 
s penězi a přijmete je jako část Božského 
vesmíru a hmotné reality vaší Země, 
uvidíte, že nemají ani větší ani menší 
moc, než jí sami přikládáte. Jsou 
nezbytné. 

Vy všichni jim přikládáte příliš velký 
význam. 

Někdy ani nežádám o „úspěch" v hmotné 
rovině, protože mám pocit, že bych 

potěšení měl hledat v tom,  
co je přítomno tady a nyní. 

Jsem zmaten z mých vlastních přání. 
Znáš takové pocity ? 

Znám velmi silné pocity tohoto druhu. 
Existuje totiž chybná koncepce 
prostupující duchovní činností, která 
hovoří: „Abys získal všechno, nesmíš chtít 
nic." Pokud to použijeme v kontextu, 
kterého se to týká, potom ono „chtít" 
je touhou. 

Avšak jestliže je přítomna touha okusit 
na světě blahobyt a přijímat jej s Láskou, 
pak nevidím důvod, proč byste jej neměli 
získat. 

Konflikt nastává jen tehdy, pokud uvěříte, 
že mezi odměnou světa a odměnou Boži 
Lásky je rozdíl. 

Čím jsi se Emanueli živil,  
když jsi ještě míval tělo ? 

Během mé poslední inkarnace jsem byl 
někým velmi podobným Vám, s tím 
jediným rozdílem, že jsem šel za hlasem 
svého srdce beze všech náznaků viny, 
lítosti nebo strachu. 

Stal jsem se učitelem a chodil jsem 
po světě, dovolil Lásce, ať se mne dotýká 
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a předával jsem ji dál, kde jsem jen mohl. 

Povím Vám ještě něco: 

Byl jsem bohatý, snad ani ne penězi, 
které jsou tak těsně spojovány 
s bohatstvím, ale bohatý jsem byl. 

A nebylo dne, abych neměl dostatek jídla. 

Nikdy se nestalo, že bych neměl nádherné 
místo, kde bych složil hlavu. 

Měl jsem svůj domov. 

Měl jsem svoji práci. 

Měl jsem svoji integritu. 

Milé spřízněné duše, Vy vcházíte 
do Rajské zahrady tak bázlivě. Cožpak 
nevíte, že to je Váš pravý domov ? 

Tolik strachu se vynoří, jen co pomyšlení 
na totální naplnění vstoupí do Vašeho 
vědomí. 

Tak jste se ztotožnili s hledáním, že 
se Vám cíl stal hrozbou. 

Jistě, je to ta nejobtížnější věc ze všech 
možných lidských zkušeností - přiznat své 
Nitro, svůj Život, své Světlo, svoji Pravdu 
a svého Boha. 

Každá příležitost, kterou na své cestě 
potkáte, skrývá tolik Světla, kolik 
ho dokážete vidět. 

Objevte tolik radosti a potěšení, kolik jen 
můžete. Pochopitelně ne na něčí úkor, 
neboť to není potěšení. Neodstrkujte 
nikoho z cesty, neboť to znamená bolest. 
Kráčejte však tam, kde je skutečné 
potěšení: potěšení ze sebeobjevování 
a Lásky, potěšení z něžného a soucitného 
pohledu na ostatní. Fyzično může být 
potěšením. Sexualita může být potěšením 
- pokud v ní je Láska. 

Poslední výzvou pro iluzi je Láska. 

Proto se milujte. 

Ostatní milujte tak, jak milujete sebe 
(více milovat stejně nemůžete), neboť 
Láska je Láska. 

A jakmile je na svém místě, Síří 
se rovnoměrně všemi směry, Oslavujte 
svůj život. 

Vneste radost do všeho, do čeho jen 
můžete. 

A vnímejte potěšení jako Pravdu a ne jako 
nějaký tajný hřích. 

Protože, pokud budete radost soudit 
v kontextu iluzí, ztratíte ji. 

A to Vás přinutí zůstat déle ve škole. 

Skutečně. Neboť, víte, utrpení není ani 
cestou ke Světlu ani do Nebe. 

Tou je radost. Skutečná radost. 
Ne falešná radost. 

A Vy všichni znáte ten rozdíl. 

Všichni poznáte, kdy se zklamáváte. 

Je Vám ze sebe na nic. 

Tropíte hlouposti. Začínáte ničit. 

A tehdy víte, že jste zradili sebe samotné. 

Svobodni jste tehdy, když začnete 
rozkvétat a zářit a tančit po ulici jen 
proto, že jste šťastni, a když poznáte, 
že iluze je Vaším výtvorem, sloužícím zde 
pro Vaši výchovu, a že ji můžete přetvořit, 
kdykoli se Vám zamane a to jednoduše 
pomocí sebelásky. 

Svoji cestu k Domovu si začínáte 
připravovat tehdy, jakmile jste připraveni 
se na ni vydat. 

Mezitím poskytujete mnoha dalším lekce 
o absolutní pravdivosti existence Boha. 

Vy i já - my všichni - před sebou máme 
spoustu práce. 

"Ale neměla by být velmi náročná. 

A měla by přitom být radostná. 

Není-li, nepociťujte prosím povznešenost. 
Nepociťujte ani, že ji z nějakých důvodů 
vykonáváte správně, protože je 
namáhavá. 
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Zastavte se ihned v tom okamžiku, kdy 
Vás radost opustí a řekněte si, „Na 
co jsem to zapomněl ?" A pokud jste 
koncentrovaní a obklopeni Pravdou, bude 
odpověď znít. 

„No jistě, zapomněl jsem na to, že já 
a Bůh jedním jsme," 

Potom si to, co jste zapomněli, odnesete 
zpět do svého pozemského života 
a budete opět tančit A my v našem 
duchovním světě budeme tančit s Vámi. 

Tak bude naplňování Božího Plánu spasení 
pokračovat velmi rychle, neboť Bůh 
je Láska, radost je Láska a potěšení 
je Láska, a také Pravda je Láska. Všechny 
věci jsou částmi Světla. 

Zjistíte to, ať mi už nyní věříte nebo ne. 

Zjistíte to právě včas. 

Neboť budete žít tento život, budete 
stárnout a nakonec zemřete. 

Nedovedu si představit, že bych Vám 
mohl přinést radostnější a povzbudivější 
zprávu. 

Pokud byste totiž museli zůstat v této 
iluzi, byli byste tak nešťastní, že to ani 
vypovědět nedokážu, i když si teď 
myslíte, že zde zcela vážně zůstat chcete. 

Zůstanete zde až do doby, kdy bude 
splněn Váš úkol, až do doby, kdy projdete 
všemi třídami. A potom, v jiné dimenzi, 
začneme znovu tvořit ve jménu Božím. 
Bůh Vám žehnej ! 

(9) 
 

Pouť: 

Evoluce, reinkarnace 
a karma, věčnost. 

Srdce se může otevřít v kterémkoliv 
okamžiku. Karmické struktury mohou být 
kdykoliv úplně rozbity pouhým 
odhodláním duše. 

Celý svět je jen iluzí klidně si rotující 
prostorem, i když se přeci jen mírně 
kymácí. 

Vy tuto iluzi přijímáte, protože jste 
svědomití studenti, kteří slíbili, že sem 
přijdou a budou se učit. 

Slíbili jste vytrvat uvnitř této iluze a věřit 
jí až do doby, kdy splníte to, co jste přišli 
vykonat. 

Potom ji můžete propustit. 

Co tím míním ? 

Myslím tím, že jste všichni ještě předtím, 
než jste se znovu zrodili, podepsali 
smlouvu, ve které se praví, „Ano. Vstupuji 
do této hry a souhlasím s tím, že budu 
zachovávat všechna její pravidla." 

Tak je to nezbytné. 

Víte přeci, jak obtížné je naučit se něco, 
dokonce jen v lidské hmotné třídě, pokud 
odmítáte uvěřit tomu, že učitel je učitel, 
že tabule je tam proto, aby se na ni psalo 
a tomu, že věci, jimž se učíte, mají svoji 
hodnotu. 

A tak jsem zde, ne však proto, abych 
podněcoval odboj, ale abych Vás ujistil 
o tom, že to, co děláte je hodnotné a 
že to, co studujete, je nevyhnutné. 

Navíc pak, že tohle všechno je jen 
dočasná záležitost a že větší část Vás dlí 
zde v záři Světla a Pravdy. 

A že Vy se domů dostanete. 

Přijdete Domů. Slibuji Vám to. 

Proč se vracíme do lidské podoby, a proč 
to činíme tolikrát dokola ? 

Samotné Vaše existování v omezené 
lidské formě naznačuje potřebu Vašeho 
vědomí pracovat s věcmi v omezené 
formě. 

Jak postupuje Váš rozvoj, rozšiřuje 
se také obzor Vašeho vnímání, takže 
zahrnuje více a více univerzálních Pravd, 
které již ve Vás existují, ale jsou prozatím 
neobjeveny. 
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Koloběh znovuzrození Vás vláčí kolem 
dokola, až se nakonec Váš odpor stane 
po neustálém boji a prožitcích tak 
jemným, tak obnošeným, že v něm 
uvidíte otvory. 

Již nebudete důvěřovat jeho látce. 

Potom dáte svoji omezenou a pochybující 
mysl do služeb srdce. 

Všechny duše hledající svoji identitu 
procházejí různými formami zmatků, ale 
jedná se o osvětlenou cestu, i když 
se může zdát, že procházejí skrze děsivé 
oblasti temnoty. 

Účelem celé této cesty je nalézt Pravdu 
a potom se k ní vrátit s větší moudrostí 
a lepší výstrojí, sloužit jí a navždy v 
ní přebývat. 

Samotný akt inkarnace je vyjádřením 
touhy duše po opětovném spojení 
se Světlem. 

S prohlubováním Vašeho vědomí 
se zrychluje střídání příčin a následků, a 
to až do té doby, než se tento proces 
vyrovnávání ustátí. 

Pak již příčiny a následky nebudou 
existovat. 

Zbyde jen Pravda. 

Čím jsou předurčovány naše inkarnace ? 

Když duše sesbírá dostatek vědomí 
a rozhodne se, že se opět stane lidskou 
bytostí, dá se do pohybu velké soukolí. 

Ještě před samotnou inkarnací jsou 
důkladně prostudovány všechny aspekty, 
které se týkají potřeb a přání samotné 
duse. 

Kým ? 

Duší samotnou, učiteli a společníky, těmi, 
kteří milují a kteří v té době nejsou lidmi. 

Jelikož účelem lidského života 
je poskytnout prostor pro učení a růst, 
jsou při stavbě duše do ní s velkou 
kreativitou zahrnuty všechny styly, 
projevující se v připravovaném zrození 
člověka. 

Jsou jí předurčeny vlastnosti, jako jsou 
časový element, kulturní oblast, pohlaví, 
rasa, rodinné podmínky a schopnosti - 
fyzické, mentální a citové. 

Nelze to asi porovnávat s tím, jak 
si objednáváme složky pizzy, ale vše 
je zapracováno do plánu pro danou duši. 

Je reinkarnace časově lineární ? 

Kde jste Vy, tam ano. Tam, kde jsem já, 
ne. 

Vědomí nemůže jinak, musí samo tvořit. 
Musíte, z přirozenosti své bytosti, 
expandovat a tvořit. Ať jste v danou dobu 
čímkoliv, před narozením, v životě nebo 
po jeho ukončení, jde o Váš výtvor. 

Pracoviště v každém životě musí být 
zkonstruováno tak, aby vytvářelo 
optimální prostředí pro učení. 

Všechny okolnosti dětství a samotného 
fyzického těla jsou prostředkem výuky. 

V reinkarnačním plánu není prostor pro 
omyly, i když někdo může s hrůzou 
a celkem oprávněně (co se týká Vašeho 
lidského stupně poznání) pohlížet 
na neštěstí, jež postihuje ty, kteří 
se zdánlivě rodí nevinní. Žádné chyby 
se zde nedějí. 

Plán je dokonalý. 

Provedení je bezchybné. 

A přirozeností všech forem reality 
je Láska. 

Proč si nepamatujeme nic ze svých 
minulých životů ? 

Ale pamatujete. 

Prostě jen tyto své vzpomínky se svými 
minulými životy nespojujete. 

Mezi Vámi není nikdo, kdo by si hluboko 
uvnitř své bytosti, nebyl vědom toho, 
že již zde kdysi byl. 

Již jste vše zažili. Nyní jste zde proto, 
abyste se na to rozpomenuli. 
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Má duše svobodu volby,  
co se týče inkarnace do jiného prostředí, 

než je naše lidská úroveň ? 

Dokud existuje potřeba zakoušení zážitků 
této sféry, zrodí se duše opět v ní. 

Pochopte prosím, že tohle tady není 
základní škola. 

Před příchodem na Zemi jste již několika 
školami prošli. 

Pokud duše dojde k názoru, 
že reinkarnace prospěje jejím záměrům, 
stane se místem volby Země. 

V dualitě Vašeho lidského světa sami 
poznáte, že byl zvláštním způsobem 
vytvořen tak, aby bylo třeba činit 
rozhodnutí. 

Aby se duše mohla zrodit na svět, musí 
být schopna rozhodování. 

Duše, která ukončí koloběh znovuzrození, 
musela předtím dospět k bodu, kde učinila 
konečně rozhodnutí. 

Není třeba spěchat Jste věční. 

Pokud na něco v tomto životě 
zapomenete, budete na to mít 
v budoucnosti ještě dostatek času. 

Máte-li pocit, že již nechcete setrvávat 
ve svém hmotném těle, zamyslete se nad 
tím ještě jednou, neboť Domů se musíte 
vrátit v Lásce a ne s odporem a strachem. 

Přetrvávají-li ve Vás ještě drobečky 
nespokojenosti, budou muset být 
odstraněny někdy později v budoucnosti. 

Vaše poslední inkarnace bude čistá 
a krásná. 

Všechna vlákna budou spojena. 

Všechny kouty zameteny. 

Všechny věci budou pěkně poskládané 
a uložené. 

Jak obtížné je pro duši, aby získala tělo ? 

Zpočátku může být přechod duše do nové 
dimenze docela nahodilý. 

Jakmile se však bytost v průběhu jednoho 
a dalších životů seznámí s rozsáhlejším 
spektrem lidských zážitků, stává se výběr 
náročnějším. 

V posledních inkarnacích musí být duše 
velmi obezřetná, což si může vyžadovat 
dlouhé čekání, ne však po celá staletí. 

Vrátíme se na nižší úrovně vědomí,  
pokud sejdeme z cesty ? 

To by v žádném případě nebylo v zájmu 
duše. 

Proč se rozhodlo těch šest miliónů duší 
projit zážitky Holocaustu ? 

Brána, která se duši otevírá při zrození, 
může plnit mnoho účelů - může jít o učení 
jiných, stejně jako sebe samotných. 

Když má život sloužit obému, pak jsou 
příčiny i důvody mimořádné. 

V těch dobách může vyšší moudrost říci: 

„A tohle je nyní potřebné." 

Je možné obětovat se pro druhé a při tom 
neztrácet výborné příležitosti pro 
individuální růst. 

Jistěže se volí cesta. 

Nikdo se neocitá v takové situaci jen tak. 

Každá duše si je ještě před svým 
narozením vědoma svých potřeb 
a schopností posunout svůj vývoj kupředu 
a pomoci k růstu ostatních. 

Činí tak za jistých okolností. 

Může se duše poučit z tak pronikavého 
pocitu strachu, který nenechává žádný 

prostor pro poznáni ? 

Duše ano. 

Lidské bytosti asi ne. 

Začal celý proces inkarnace duše  
každého z nás v jeden okamžik  

nebo v různou dobu ? 

Pro každého z nás zde je jiný začátek. 
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V úplné Jednotě s Bohem, věčné a stále 
se rozšiřující, nemohou do zrození 
vpadnout všichni najednou. 

Každá duše s individuálním plánem 
hledání s sebou také nese svůj vlastní 
časový rozvrh. 

Spolu se svým rozvojem a objevováním, 
nesouhlasem a sjednocením nese každá 
duše ve svém nitru zárodek okamžiku. 

kdy se bude chtít vrátit zpět. 

To ale zni mírně chaoticky. 

Vy to vidíte chaoticky, protože přemýšlíte 
v intencích prostoru, ale ve věčnosti 
je prostor velmi velký. 

Je počet duši konečný ? 

Ne, není. 

Odkud se berou nové duše ? 

Jak se vědomí realizuje, dělí se dál a dál. 

Když se rozdělí až k bodu, kde již v dělení 
nenachází prostředek růstu nebo rozšíření 
uvědomění, začne se sjednocovat. 

A na konci tohoto vznikne jedna duše. 

Na jaký stupeň lidského vývoje se duše 
musí dostat, aby se už nemusela vracet 

na naši planetu ? 

Až konečně, plně a úplně uznáte a okusíte 
své Božství. 

Žijeme simultánně ještě i životy  
v jiných typech reality ? 

Ano, jistě a je jich mnoho. 

Týká se toto „mnoho" času,  
prostoru nebo vibrací ? 

Všeho. 

Existují všechna naie zrozeni, kterými 
jsme kdy proili, v jediném okamžiku ? 

Co se týká centra vědomí duše, ano. 

Jste bytostmi Světla a v Centru Světla 
existuje pro všechny věci jen NYNÍ. 

Když však Světlo vstupuje do fyzické 
roviny, začne v této realitě existovat 
Časová posloupnost. 

Co znamená karma ? 

Když hovořím o karmě, nehovořím 
o ničem jiném, než o materiálu, který 
je třeba transformovat. 

Karma není bilancí učebnic. 

V každé lidské bytosti je malá částečka, 
která klade odpor Bohu, v opačném 
případě by ani nebylo třeba lidských 
prožitků. 

Karma je typem výuky. 

Karma je souborem okolností, ve kterých 
jste se rozhodli přebývat v tomto životě, 
abyste našli oblasti, které ještě 
nepodléhají Pravdě. 

Jste tvůrcem všeho, co se uděje ve Vašem 
životě. 

Nestane se nic, co byste na sebe 
nepřivolali. 

Vnitřní touhou moudré a vědoucí duše 
je projevit a vytvořit reálný projev toho, 
co uvnitř považuje za pravdivé a tak 
prožít tuto víru. 

Transformace se projeví právě tímto 
prožitkem. 

A co když uděláme chyby nebo jiné 
nepěkné věci ?  Nebudeme za ně platit ? 

Nejste zde proto, abyste něco spláceli 
nebo aby někdo něco splácel Vám. 

Jste zde proto, abyste rostli. 

Vaším odhodláním růst se uvolňují 
karmická pouta. 

Prozřetelností Božího Vědomí je zajištěno, 
že to, co již není potřebné, přestane 
existovat. 

Pečovali jste o zahradu dlouho předtím, 
než propukla v květ. 

Jsou případy, kdy vysetá semena musí 
napřed rozkvést, aby je bylo možné 
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odlišit. 

Potom je možné, vědomě a s hlubokou 
pozorností je přesadit, dopěstovat nebo 
odstranit. 

Jak vidíte v současné realitě, i sklizeň, 
která Vám není po chuti, musíte vítat jako 
znamení minulých chyb ve Vašem úsudku, 
které se projevují až nyní a dávají šanci 
dále dělat moudřejší rozhodnutí. 

Zatím jste spoutaní strukturami 
karmického charakteru. 

Až se budete nořit hlouběji a hlouběji 
do své vnitřní moudrosti zjistíte, že Vás 
tyto struktury omezují méně a méně. 

Je možné je rychle změnit. 

I když se karmická dílna zdá být 
mimořádně velkou, nezatíží žádnou duši 
větší prací, než na jakou tato má síly. 

Karmické úkoly slouží sebeodpuštění 
a seberealizaci. 

Bloudíte a chybujete ne proto, že byste 
něco úmyslně popírali, ale z důvodu 
strachu a neznalostí a také proto, 
že bezpečí hledáte tam, kde není. 

Stali jste se zmatenými a odtrženými 
od svého vědomého spojení s Bohem. 
Najdete svoji cestu zpět labyrintem svých 
lidských prožitků a uvidíte, že dveře jsou 
dokořán a že za nimi svítí Světlo. 

Vaše duše si uvědomuje, jak tím 
ubližujete jiným, a tím i Bohu. 

Nějakým způsobem to musíte jednou 
pochopit. 

Jistě, může to trvat i několik životů. 

Může to trvat chvíli. 

Možná Vás to zklame, ale při odchodu 
z tohoto světa, poté, co poznáte dostatek 
karmických skutečností, se nijak drasticky 
neměníte. 

Stále jste tím pro sebe drahým Já. 

Co semne týká, shledávám to příjemným 
a pozoruhodným. 

Toto Já, jež przníte a podceňujete, 
zpytujete, zpochybňujete a odsuzujete a 
za něž se cítíte vinni, je totožné s Já, 
které se s Vámi vrátí Domů. 

Co se stane s dušemi takových lidí  
jako byli Hitler nebo Stalin ? 

Když říkáte „duše jako Hitler a Stalin", tak 
já říkám, že neznáte jejich duše. 

Můžete mluvit o lidech, jako byli Hitler 
nebo Stalin, ale nemůžete hovořit o jejich 
celkové Božské Bytosti. 

V lidském vědomí je zakotvena potřeba 
po odplatě, po spravedlnosti. 

Je mnoho věcí, kterým lidská mysl 
nemůže porozumět. 

Nemůžete se nutit do odpuštění nebo 
lásky k někomu, kdo zdánlivě způsobil 
tolik utrpení. 

Z Vašeho pohledu se něco takového zdá 
být neodpustitelným. 

V duších těchto dvou a dalších lidí, kteří 
jsou krutí, kteří týrají, vraždí, kteří jsou 
egoističtí, ambiciózní a necitliví bude 
pochopitelně muset nastat ještě velký 
růst. 

Je to jen otázka měřítka. 

Uvnitř každého z Vás je malá část, o něco 
menší než jsou ostatní, a v ní se skrývá 
nenávist a rasismus, ozývá se v ní hlas, 
který říká: 

„Jsem jiný než Vy ostatní, jsem lepší." 

Kdykoliv zaslechnete tento hlas, tak 
to právě hovoří ten, který byl ve vnějším 
světě Hitlerem. 

Pamatujte, tohle je učebna a aby byly 
některé vědomosti správně slyšeny 
a pochopeny, je třeba jimi popsat nebesa. 

Vyvíjely se všechny typy vědomí 
ze statičtějších a jednodušších forem 

matérie přes formy pohyblivější 
a komplexnější ? 

Ti, kteří si vyvolili cestu ven, ti si také 
vybrali cestu návratu. 
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To zahrnuje také zkušenosti s různými 
úrovněmi vědomí. 

Tak, jak vědomí vyjadřuje samo sebe, 
vytváří ve hmotě to, co byste Vy nazvali 
různými úrovněmi uvědomění na Vaši 
Zemi. 

A zatím vždy jde o cestu zpět k Jednotě. 

Pokud jistý podíl vědomí cítí, že by bylo 
nejpříjemnější, pokud by zformovalo 
kámen nebo stéblo trávy, neznamená 
to ještě, že se omezuje jen na tuto formu. 

Znamená to pouze to, že jistá část vědomí 
může nejlépe sloužit svým potřebám tak, 
že se ve svých prožitcích nakrátko spojí 
s materializovanou realitou v podobě 
zdánlivě nehybného předmětu. 

Zároveň se vědomí může realizovat 
na dalších úrovních včetně existence 
v lidské podobě. 

 

Až si začnete vážit Země, zpěvu ptáků, 
krásy květin a až ucítíte jednotu s tím 
vším, bude to znamenat, že uvolňujete 
částečky svého ztuhlého vědomí, aby 
se zase mohly přidat k tomu Světlu Lásky, 
které je podstatou Vaší bytosti. 

Pocit jednoty se všemi věcmi na Zemi 
je dobrým znakem pro to, že jste 
se domohli návratu těch částí, které se již 
díky různým prožitkům rozvinuly. 

To povede k úplnému poznání Země 
a jejího těsného spojení s Vaší bytostí. 

Je tomu doslova tak. 

Vyvíjejí se zvířata ?  Stanou se lidmi ? 

Jistěže. 

Vědomí se musí zformovat ze základů své 
existence. 

Rozpíná-li se vědomí, poroste až do 
té míry, kdy dosáhne za hranice 
současného pochopení, až do oblasti vyšší 
moudrosti. 

Evoluce nemá konce. 

Vy sami se rozvinete do bytostí mnohem 
chytřejších, krásnějších a moudřejších. 

Může někdo splnit požadavky  
osnov školy života v předstihu ? 

Žádný schod nelze přeskočit. 

Organický proces toto neumožňuje. 

Trhliny zůstanou tam, kudy se bude plazit 
strach, pochyby a nedostatek víry 
a všechno se opět rozpadne, což si zajisté 
nepřejete. 

Svoji cestu si najdete a půjdete po ní 
až na samotný konec. 

Konec konců, není to tady až tak strašné. 

Cožpak jste sem nepřišli proto, abyste 
spatřili krásu a ošklivost ? 

Neutíkejte před tím. 

Vaším úkolem je přetvářet a ne uhýbat. 

Hej, Emanueli, kolik je hodin ? 

Je právě TEĎ. 

Pokud je naše podstata věčná, jaký 
má význam čas ? 

Vy hovoříte o čase. Já mluvím o věčnosti. 

Hovoříme o stejné věci, jen ji pojímáme 
z různých perspektiv vědomí. 

Čas je výchovnou pomůckou. 

Čas je nezbytnou složkou hmotné reality, 
neboť dává smysl struktuře. 

Je pozitivní silou, která Vám pomáhá 
zůstat soustředěnými a napojenými 
na události probíhající v učebně. 

Cokoliv, co je určeno na to, aby udržovalo 
pozornost soustředěnou na určitou oblast 
je možné nazvat učební pomůckou. 

Po absolvování školy čas potřebovat 
nebudete, zatím jej však potřebujete. 

Uvolněte se z pout svého hmotného těla 
a octnete se mimo čas, přičemž 
si nepřestanete být vědomi samotného 
bytí. 
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Tam, kde jste nyní, tam je čas součástí 
Vašeho prostředí. 

Pokud byste překonali význam času 
a způsob jeho měření ve Vašem světě, 
přestane čas mít lineární průběh a začne 
jednoduše existovat. Spojí se s existencí 
všech ostatních věcí. 

Nemohli byste říci, že čas neexistuje, ale 
propustili byste jej z otroctví koncepcím 
daných pohybem vpřed a vzad a jiné 
realitě, než je realita věčné existence. 

(10) 
 

Choroba a uzdravování. 

V čase ticha a pozorování sebe sama lze 
nalézt tolik, že nemoc bude, milé 
mé duše, jež jste stále motivovány 
vnějšími okolnostmi, Váš vývoj 
urychlovat. 

Toto období je možné využít pro 
praktikování alchymie s hlínou hmoty, 
do které vdechnete ducha a tím tuto hlínu 
změníte na zlato. 

Onemocnění je lekcí, vzkazem od duše. 
Když lekci zvládnete, pak nemoc 
v momentě mizí. 

Nemoc je hmotným projevem zmatku, 
který nastal v dané duši proto, aby se 
o něm dozvědělo vědomí. 

Každý kousek nemoci patří k Vám. 

Naslouchejte svému tělu. 

Co říká ? 

Buďte tou částí svého těla. 

Jakmile zaslechnete hlas těchto 
neposlušných oblastí, pronese vyspělá 
mysl: 

„Zkusme to jinak." 

V tomto okamžiku téměř doslova obklíčíte 
tuto odchylující se energii uvnitř sebe, ať 
už je mentální, fyzická nebo emocionální, 

a začnete ji vybíjet prostým přijetím její 
existence. 

Přeměna začíná. 

Bolest k Vám promluví, až budete 
připraveni poučit se z ní. 

Emocionální bolest říká jednu věc, fyzická 
jinou. 

Dokonce i jejich umístění v těle hovoří 
výmluvně. 

V životě se nic neděje náhodně. 

Chápu, že je těžké, když někdo trpí 
bolestí, ale Pravda je Pravda. 

Žijete v moudrém a uspořádaném 
vesmíru. 

Postavte na tom svoji filozofii. 

Nemoc napřed existuje v mimohmotné říši 
duchovních potřeb, emocionálních zmatků 
nebo mentálních odchylek. Nikdy není 
primárně fyzická. Tělo je reaktor. Při 
stresu se otřásá a vnějšími projevy 
reaguje na vnitřní nepokoj. 

S tím, jak se tělo prohýbá pod náporem 
otřesů, nastává v některé části těla 
zadržení energie. Tak je připravena půda 
pro fyzický projev, kterým ve Vaší realitě 
je chybné fungování těla. 

Choroby jsou označovány podle 
symptomatických projevů, ale jejích 
příčiny mohou být naprosto odlišné. 

Tatáž choroba může existovat u dvou 
odlišných jedinců ze dvou odlišných 
důvodů. 

Takovým způsobem každé tělo vyjadřuje 
své vykreslení nejednotnosti. 

Jsou některé choroby  
karmického původu ? 

V případě karmického a stresového 
původu jde o jednu věc. 

Jde o to, jakým způsobem jste se pro 
tento život vybavili, abyste mohli sledovat 
plán své duše i v oblastech konfliktů. 
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Tomu se dá říkat karmický původ. 

Toto slovo však poskytuje více iluze než 
kolik dává objasnění. 

Uzdravování může začít v okamžiku, kdy 
dojde k pochopení Pravdy o tom, 
co způsobilo chorobu. 

Takže nemoc je bez výjimky ztělesněním 
toho, co vědomí nehodlá přijmout. 

Vědomí duše proudí jako životní síla 
fyzickým tělem a v těch oblastech těla, 
které této životní síle odporují může 
v některé fázi života nastat porucha 
funkce, přesně v duchu potřeb duše. 

Každé odepření se nakonec projeví 
v tělesné oblasti, což je jedním z důvodů 
toho, proč lidé vstupují do svých těl. 

Tak musí projít tím, čím se zdráhají projít 
na mentální a emocionální úrovni. 

Vaše nemocné tělo není Vašim 
nepřítelem, ale Vaším věrným přítelem. 

Bylo naprogramováno Vaší duší, aby 
přesně takto a v daném čase reagovalo. 

Uposlechněte jeho vedení. 

Je možné, aby nemoc AIDS  
byla Božím morem ? 

Ale, mí milí, copak je to za strašlivou 
myšlenku, že by Bůh mohl seslat něco 
takového jako mor. Jak můžeme doufat 
ve vymýcení této nemoci, pokud 
ji necháme být a odvoláme se na Boží 
zásah ?  Ne, ne. Vy, kteří umíte rozeznat 
ve svých životech obrysy své svobody, 
Vy správně víte, že tohle příčinou není. 

Žádný Bůh plný láskyplného citu by 
na nikoho, jednotlivce, skupinu ani 
komunitu, žádnou nemoc neuvrhl, ani 
kdyby mělo jít o běžné nachlazení. 

Pokud věříte, že si zasluhujete trest, 
musíte se také zeptat, co je ve Vašem 
životě špatného. 

Máte pocit viny ? 

Pokud zaujmete jakýkoliv postoj, který 
naznačuje, že si zasloužíte potrestání 
od Boha, pak to je právě ono. 

Nikdy to není samotná nemoc. 

Proč jsou některá těla zdravá  
a jiná jsou nemocná nebo zmrzačená ? 

Za zdravé tělo si nemusíte dělat žádné 
výčitky. 

Pro všechno existuje nějaký důvod. 

Vězte, že jste v minulosti poznávali osud 
ve hmotném těle plném chyb a popíráni. 

Obáváte se snad, že všechny věci nejsou 
v Božím vesmíru rozdělovány 
rovnoměrně ? 

Někteří lidé si volí genetické faktory jako 
by si kupovali domek s vyhlídkou na jih 
nebo s jezerem za zahradou. 

Zvolí si k přebývání hmotnou formu, která 
v sobě skrývá možnost vzniku určité 
choroby jako pojistného ventilu a která 
je vytvořena tak, že bude příslušným 
způsobem reagovat, pokud jisté prvky 
v jejím životě dojdou do bodu, ve kterém 
je přestane zajímat cesta dále. 

Mohou duševně choří lidé  
vědomě ovládat své onemocnění ? 

Ne. 

Mohou je ovládat duchovně. 

Ale pokud řekneme, že někdo ovládá svoji 
duševní chorobu, znamená to, 
že vyjadřujeme nemilosrdný názor. 

Existuje také jedna vcelku správná škola 
víry v to, že duševní nepříčetnost 
je moudrým rozhodnutím pro případ, 
že nastaly takové okolnosti nebo otřesy, 
se kterými se lidská bytost jednoduše 
není schopna vyrovnat. 

Jistě, i duševní choroba může být 
procesem léčby. 

Duše, která leží v centru této úvahy, ta dlí 
v uvědomění, ale svěřila se růstu 
v lidském životě často nejen kvůli sobě 
samotné, ale také kvůli přínosu s 
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ni spojených prožitků, které zažiji ostatní. 

Pokud bychom vyprali slovo „rakovina", 
nechali je vyschnout na slunci a potom 
je bílé a krásné přinesli zpět, slibuji Vám, 
že by z něj pocházelo méně bujení 
a smrti. 

Duše by si zvolily jinou cestu. 

Otázka rakoviny je otázkou strachu - 
rakovina nese odkaz strachu - který 
ve Vašem světě převažuje. 

A proto také s nemocí se musí zacházet 
obdobně jako se strachem. 

Až bude rakovina vymýcena, objeví 
se něco jiného. 

Lidé se musejí vyrovnat se strachem, 
neboť to je jeden z prvků, které nejvíce 
popírají Boží skutečnost. 

Slyšel jsem, že neexistuje nemoc, kterou 
by nebylo možné vyléčit. 

Co mám dělat, pokud tomu věřím a chci, 
aby se mi vrátilo zdraví. 

Jde o otázku vůle. 

Řekne-li někdo: 

„Není nic, co by se nedalo vyléčit," 

je třeba trvat na tom, aby se dodalo 
„za mých podmínek." 

Existuje skutečně lék na všechny 
nemoci ?  Řekl bych ano, pokud byste již 
byli tak moudří, že byste považovali smrt 
za lék. 

Tělo si je ve své nekonečné moudrosti 
vědomo toho, co vyžaduje rovnováha. 
Pokud budete pozorně naslouchat, můžete 
diagnostikovat i léčit své neduhy. 

Řeknu Vám tolik: 

Když je duše připravena odejít, můžete 
být třeba silným a zdravým atletem 
a Vaše srdce se zastaví. 

Pokud duše není na odchod připravena, 
pak se tělo uzdraví. 

Musíte odhalit sílu osvobozeného vědomí 
lidské bytosti - ne vůle, ale osvobozeného 
vědomí - které má schopnost obnovovat 
a léčit své tělo. 

Jelikož se někteří z Vás během svého 
života stanete léčiteli, dovolte, abych Vás 
upozornil, že některé duše nestojí o to, 
aby se uzdravily. 

„Musíte se uzdravit," 

bývá většinou poselstvím, které nese 
léčení. 

Ne, všichni nemusí. 

Jen pokud to sami chtějí. 

A Vy v tomto nejste žádnou autoritou. 

Nevnucujte svoji vůli. 

Jen dávejte Lásku. 

Duše si ji vezme a pošle ji tam, kde 
ji bude moci nejlépe použít. 

Mohou to lidé vzájemné léčit  
vkládání rukou ? 

Spojením dvou nebo více lidí, kteří se sešli 
ve jménu Pravdy a Světla pronikají 
dovnitř síly Lásky a mění procesy 
a energetické systémy v těle nemocného. 

K vytvoření významných okolností 
je třeba jen těchto dvou a dále Lásky, 
otevřenosti a důvěry - jen těchto dvou 
a Božského Ducha. 

A léčba na dálku ? 

Chcete-li někomu poslat léčivý impulz, 
nechť je to modlitba za to, ať akceptují 
svoji nemoc a ať jí umožní vykonat cokoli 
z toho, co zamýšlí sama Moudrost. 

Nejvyšší formou léčby, která je zároveň 
její formou vrcholnou a kterou Váš lidský 
svět nespatří dalších dva tisíce let je léčba 
pochroumaných těl čistou vodou. 

Účinnost této léčby bude založena na víře. 
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(11) 
 

Smrt. 

Smrt je jako odložení těsných bot I když 
jste mrtví, stále žijete. 

Po smrti nepřestanete existovat. 

Je to jen iluze. 

Přes dveře smrti procházíte živí a ani 
vědomí se nemění. 

Neodcházíte do žádné podivné krajiny, 
nýbrž do země živé skutečnosti, kde 
pokračování znamená růst. 

Život a smrt by se neměly posuzovat jako 
protiklady. 

Je blíže pravdě, pokud o smrti hovoříme 
jako o vstupu než jako o výstupu. 

Brána smrti poskytuje obnovu obrovské 
vitality, protože Vy do vitality primární 
vstupujete z něčeho, co se dá nazvat 
odvarem opravdového života. 

Pokud budete smrt vnímat jako nádherné 
průzračné jezero, osvěžující a očisťující, 
potom s blížícím se okamžikem odchodu 
vědomí z těla nastane jen příjemné 
ponoření a vědomí prostě odplave pryč. 

Umírání je regulováno. 

Je Božského původu. 

Je to naprosto bezpečné. 

Strach ze smrti je strachem z uvolnění 
opratí. 

Ve smrti je to obdobné jako v životě. 
Jakmile je překonán lidský strach, stává 
se proces umírání vždy radostným. 

Až je strach odsunut stranou, stává 
se smrt tím největším dobrodružstvím 
ze všech. 

Ve vesmíru není nic, čeho byste se museli 
bát. 

Nic. 

Když duše opouštějí fyzické tělo, stejně 
jako při hluboké meditaci, přichází světlo, 
pocit pohodlí, klidu a toho, že se jako 
celek nacházíte v bodě své jedinečnosti. 

Nepřestáváte existovat, jen se přesouváte 
na jinou úroveň intenzivnější existence. 

Je důležité zůstat při rozhodovacím 
procesu v poslední fázi naplňování 
tělesného života řádně naživu. 

Je to stejně vzrušující jako balení 
zavazadel před dlouho očekávanou 
cestou. 

Smrt je jen přechod, okamžik uvolněnu 
Umírání se od žití neliší. 

Jakmile Vás naplní pocit Sebe sama, pak 
již budete vědět, že existujete i po smrti. 

Jednou z prvních radostí, kterou projdete 
v onom okamžiku uvolnění je přetvoření 
obrazu Sebe sama na Jednotu všech věcí, 
aniž by se při tom byť jen na chvíli 
vnímání Sebe ztratilo. 

Já sám jsem výsledkem posmrtného 
zážitku. 

Proč by měl někdo toužit po tom, aby 
zůstal v hmotné realitě, pokud je jeho 
úkol splněn a on sám se blíží Světlu ? 

Pomyslete na to. 

Často to pro nás zůstává zahaleno 
rouškou tajemství, dokonce i přesto, 
že jsme byli lidmi a pamatujeme si svůj 
strach. 

Je obtížné opravdu porozumět oné 
tvrdošíjnosti, se kterou se někteří drží 
rozkládající se a nepoužitelné formy, když 
u východových dveří čeká tolik radosti 
a Světla. 

Vždy čekáme na ty, kteří odcházejí, proto 
opouštějte svá těla s otevřenou náručí, 
abychom Vás mohli obejmout Žádná duše 
nepňchází do primární reality bez 
doprovodu. 

Pokud odejdete tak náhle, že si nestihnete 
uvědomit svůj okamžitý stav, bude asi 
nutné, abyste potkali někoho, kdo vypadá 
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jako člověk. 

Pokud byste se ihned potkali s duchem, 
nebylo by to asi až tak příjemné. 

Někteří z nás, třebaže byli vybráni, 
se dobrovolně rozhodli, že se postarají 
o duše, které se uvolní z těl, aby jim 
pomohli s orientací v nové oblasti jejich 
bytí. 

Jakmile se duše zorientuje, objeví 
se Průvodci. 

Podoba toho, kdo přijde závisí na systému 
víry. 

Může to být zářící Buddha, zářící Kristus, 
nebo jiný svatý, který však vždy ponese 
Světlo. 

Potom bude duše odvedena tam, kam 
sama potřebuje a chce jít, na nejhlubší 
úroveň bytí. 

Myslel jsem, že jsem bytost  
obdařená poznáním. Jak je možné, 

že jsem byl tak vyděšen,  
když jsem si uvědomil, že zemřu ? 

Protože jste, můj drahý příteli, mimo 
to také člověkem, a protože část Vás 
samotného, která zemře s Vámi, si 
to nepřeje. 

Je to ta část, která říká, „Já jsem tvá 
osobnost. 

Já jsem člověkem ve hmotném světě. 

Moje Já, které jsem se tak pečlivě snažil 
bránit zasluhuje věčnost. 

Nechci udělat ten krok do neznáma, 
protože neznámé věci mne děsí." 

To všechno je v pořádku. 

Neznamená to, že větší část Vás není 
osvícená. 

Ona totiž je. Ale nesnažte se osvícení 
vnutit těm částem, které Světlo nemohou 
nést. Umožněte jim, aby zůstaly 
člověčími. Upokojte je. 

Vaše vyšší moudrost je připravena 
kdykoliv převzít tento tlak do náruči a tišit 

jej, kolébat a hladit až do doby, kdy 
nastane příjemný stav smrti Tohle 
je skutečně nemilosrdný názor, „Myslel 
jsem, že jsem osvícen, ale tohoto 
se bojím !" 

Cožpak nevidíte, že ve Vašem světě 
duality je něco takového naprosto 
přiměřené ? 

Budeme někdy moci povzbudit životni silu 
v těle, snad až na hranici, kdy překonáme 

sílu smrti ? 

 

A proč byste to probůh činili ? 

Vážně si nedovedu představit nic méně 
příjemného než je zůstat navždy zavřen 
ve Vaší třídě. 

Jediným důvodem by snad mohlo být 
odstranění strachu. 

Účelem života je poskytovat možnost 
zbavení se strachu a odhalit jeho slabý 
ráz. 

Život se bude prodlužovat, pokud to sám 
uzná za vhodné a pokud Vaše duše 
nedokončí to, co měla vykonat. 

Přišli jste sem na návštěvu, nepřišli jste 
sem zůstat. 

Nejde o kletbu. 

Jde o Boží dar. 

Co vlastě přesně ucítíme,  
až budeme umírat ? 

Umírání má velmi blízko k situaci, kdy 
se nacházíte ve vydýchané místnosti, kde 
je natlačeno příliš mnoho lidí, kteří navíc 
mluví a kouří a Vy najednou spatříte 
dveře, které Vám umožní uniknout 
na čerstvý vzduch a sluneční světlo. 

Vážně je to skoro tak. 

Hmota zřídne. 

Vědomí se uvolní. 

Barvy zjasní. 

Zvuky se stanou libějšími. 
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A všechny smysly, nyní konečně odvázané 
od těžkého příkrovu fyzického těla, se 
s písní rozletí. 

Domáhá-li se člověk energií a vědomí, 
které obývaly fyzické tělo, vykonává 
činnost velmi podobnou té, jakou 
vykonává Bůh. 

Říká buňkám, „Již nemusíte existovat 
uvnitř molekulární struktury mých tkání, 
tak pojďte a buďte se mnou v mém širším 
Já až do doby, kdy, pro naše vlastní 
dobro, zase budeme muset vstoupit 
do lidské formy." 

Co potkáme v okamžicích  
následujících okamžitě po smrti ? 

Existuje stejně mnoho individuálních 
způsobů, jak opustit tělo, jako jich 
existuje ohledně života v něm. 

Proč by měly tvůrčí schopnosti bytosti 
vyhasnout v okamžiku, kdy vědomí 
opouští hmotnou úroveň ? 

Pokud existuje touha a směrování 
ke Světlu, po Lásce a po doteku milované 
ruky, potom je ten zážitek takový. 

Pokud ovšem existuje víra v to, že 
se tohle všechno ztratí, potom však 
bohužel musí také přijít krátké okamžiky 
těchto prožitků. 

Nikdo nezůstane ve svém stvoření 
nepřiměřeně dlouho. 

Opuštění těla pro toto naprosto dostačuje. 

V okamžiku, kdy se Já uvolňuje z lidského 
těla přichází Světlo, pokoj, svoboda, 
Domov. 

Pokud bych Vám byl schopen ukázat 
skutečnou formu cyklu, který je vědomím 
Vašeho světa a kdybych Vám ukázal 
Světlo, které tento svět objímá, již nikdy 
byste se neptali po uspokojení 
a nezajímali byste se o zážitky, které 
zažijete v okamžiku, kdy tento cyklus 
lidského omezování opustíte. 

Můžete odpočívat, v poklidu sedět 
a koupat se v uvědomění plynoucího 
a věčného Já. 

Ti z Vás, kteří na to budou připraveni, , 
se budou neustále setkávat s učiteli 
a starými přáteli, které milovali a budou 
také prožívat další úžasná setkání. 

Ano, stejně jako lidské bytosti. 

Nezapomeňte, že jste kolem sebe vytvořili 
něco, co Vašemu vědomí není cizí, neboť 
vědomí se musí podílet na své tvorbě. 

Až se uvidíte ve své Bytostnosti, poznáte 
se také beze svého fyzického těla. 

Možná také přijde čas uzdravování 
a mnozí z Vás pochopitelně upadnou 
do hlubokého spánku. 

Zlehka se probudí až budou schopni ucítit 
bezpečí a Lásku, které je obklopují. 

Jiní se s veselou pohrnou přímo do středu 
nové existence. 

Většina bytostí, a jsem rád, že to mohu 
říci, změnu přivítá a okamžitě ji shledá 
příjemnou. 

Po fyzické smrti pro většinu z Vás 
následuje období, kdy je nutno pochopit 
strach, zmatky a odpor vůči lidskému 
životu z hlediska věčnosti. 

Když opět úspěšně vkročíte do čistého 
vzduchu a, přejete-li si to, do primárního 
prostředí, kam skrze věčnost patříte, 
zjistíte například, že se stáváte zvědavými 
a že se začínáte napřimovat, přesně jako 
po dlouhých prázdninách. Najednou 
pochopíte, že nastal přesně ten čas kdy 
je třeba se postavit a začít se pohybovat. 

Často, vlastně ve většině případů dojde 
k obnovení zájmu o pozemský život, 
neboť jste své záležitosti nechali 
nedokončené. 

To znamená zpět do lůna, ale až po 
důkladném zvážení. 

Co se stane v okamžiku smrti, pokud jsme 
připraveni plně se vrátit do Světla ? 

Ta chvíle nepřijde překvapivě. 

Jedinec si okamžik změny, ještě jako 
člověk, uvědomí. 
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Bude ochoten k láskyplnému dotyku všech 
věcí na Zemi a k takové Lásce, která tyto 
věci bude schopna opustit, přičemž bude 
srozuměna s tím, že opouštět v tomto 
případě neznamená ztratit. 

Jde jen o přeměnu vědomí v hlubší 
Jednotu. 

Světlo je pociťováno a rozpoznáno ještě 
před tím, než se objeví. 

V tomto bodě obratu, v bodě poddání se 
s nejvyšší důvěrou a s nejostřejším 
uvědoměním jedinec opouští hmotnou 
oblast a míří přímo ke Světlu. 

Ještě před tím, než opustí své tělo je již 
na polovině cesty. 

A v tom okamžiku existuje  
zároveň On i celková Jednota ? 

Ano a je tomu tak již navždy. 

Pokud během života ve svém srdci 
naleznete tu moudrost odpuštění si za své 
lidské nedostatky, je velká 
pravděpodobnost, že Vaše smrt bude 
rychlá a mimořádně příjemná. 

Člověk může odejít v pokoji ve spánku, 
pokud jsou jeho záležitosti uspořádány 
a jsou v souladu s touhami jeho duše. 

Připomínám, neřekl jsem „pokud je úplně 
vyspělý, protože každý život má jistou 
kapacitu a až je této kapacity dosaženo, 
pak jedinec může v míru odejít. 

Ačkoli někdo říká, „Tento člověk zemřel 
krásně a v klidu ve spánku a přitom ještě 
nebyl dostatečně vyspělý, neudělal tohle 
a tamto." 

Nikdy nevíte, jaký byl úkol té které duše 
v tomto životě. 

Až bude úkol splněn, život skončí. 

Mnoho lidí umírá po dlouhých a těžkých 
nemocech. 

To ještě neznamená, že nesplnili úlohy 
své duše. 

Znamená to jen, že nyní plní úkoí 
takového odchodu. 

Být plně naživu až do okamžiku své smrti 
znamená rozvinout se v průběhu života 
až na nejvyšší možnou míru. 

Duše si volí to, co je v daném čase pro 
ni nejcennější. 

Může to být pomoc v růstu jiných nebo 
prosté přebývání uvnitř těla, aby tak 
vědomí mohlo pokračovat ve svém 
rozvoji. 

Duše se také může rozhodnout odejít 
dříve, aby vyrůstala z druhé strany 
hmotného života, kde může přehodnotit 
své postoje vůči nepotřebnému strachu, 
který ji pronásledoval až do okamžiku 
náhlé smrti. 

Smrt není nic, čeho by se bylo třeba 
obávat. 

Je to jen část procesu, kterého 
se účastníte již celá staletí. 

Nestojíte na okraji propasti. 

Podnikáte jen další krok na cestě své 
věčné existence. 

Duše potřebují mít přichystanou cestu pro 
odchod z těla, pro případ, že na něj budou 
připraveny. 

Mí drazí, proč se tak chvějete ? 

Smrt je jako točící se dveře. 

Můj bratr spáchal sebevraždu,  
co bych měl vědět o tomto ? 

Váš bratr si vzal život a zanesl jej Domů. 

I když se sebevražda nedoporučuje, je to 
v pořádku. 

Je přece jasné, že pokud se někdo 
rozhodne odejit ze školy, bude nutné opět 
se vrátit a naučit se jindy to, co nebylo 
možné nastudovat tehdy. 

Promlouvám k Vám z věčnosti, kde 
neexistují žádné limity pro počet životů, 
kterými jednotlivec může projít. 

Váš bratr se naučil mnoha cenným věcem. 
Je Doma. Je v pořádku. Pracuje a příště 
vytvoří plán, který bude lépe 
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slučitelný s jeho touhami a potřebami. 

Svoji pozornost musíte zaměřovat 
na sebe. 

Co pro Vás znamená, že jste měl bratra, 
který spáchal sebevraždu ? 

Vy potřebujete slyšet hlas Boha uvnitř Vás 
který si je vědom toho, že Váš bratr je 
v naprostém pořádku a že je věčný. 

Naslouchejte vzkazu, který Vám předává. 

Nikdo nejedná ve vakuu. 

Nikdo se nemůže zabít, aniž by za sebou 
nezanechal dědictví růstu. 

U Boha neexistuje trest. 

Existuje jen věčná Láska a porozumění. 

Sebevražda je hloupým činem, který 
si zasluhuje svůj honorář. 

A už jsme u toho. 

Vaše modlitby a požehnání budou 
doceněny, ale ještě více se bude cenit 
Vaše jemné, vlídné a klidné pochopení 
zbytečnosti tohoto činu. 

Proč někteří musí zemřít,  
když jsou ještě velmi mladí ? 

Protože splnili svůj úkol. 

Jiný důvod není. A že jsou mladí ?  
Vy všichni jste věční. Jakmile uniknete 
časoprostorové posloupnosti, změní se 
„mladá" duše na duši velmi starou.. 

O náhodné smrti: 

Taková věc jako náhoda neexistuje. 

Pokud si Vaše duše zamane, že chce 
fyzické tělo opustit, opustí jej. 

Život není žádný stan amatérského 
cirkusu, ve kterém jsou příchozí 
osamělými jednotlivými účinkujícími 
nepodléhajícími scénáři a řediteli - • 

jen tak se ochomýtajíce prostorem. 

Jeden let vzduchem a pak dopad ? 

Ne. Tak to není. 

Jako duše podléháte sebeurčení. 

Volíte si, kde se narodíte. 

Vytváříte svůj život v každé sekundě 
každého dne tím, že si volíte to, čemu 
budete věřit. 

Volíte si, kdy zemřít. 

Všechny věci se vyvíjejí v úplné Pravdě 
Lásky, harmonie, řádu, příčiny a účinku. 

Takové jsou Boží zákony. 

Jsou po smrti duše rozděleny  
do různých skupin ? 

Neexistují snad ve Vašem lidském 
prostředí různé úrovně uvědomění ? 

Proč by tomu tak nebylo i v duchovní říši 
a nebyly různé úrovně ? 

Nehovoříme zde o hodnotě vědomí, ale 
s tím, jak stoupáte po žebříku uvědomění 
naplňujete svůj plán přirozenosti reality v 
mé i Vaší říši. 

Je' to tatáž realita. 

Jediný rozdíl, který nás od sebe v této 
chvíli odděluje je, že Vy věříte tomu, 
co zaznamenává Vašich pět smyslů. 

Akceptujete jejich moc, která Vás 
omezuje. 

V okamžiku, kdy se natáhnete 
a dosáhnete za hranice této víry, jste 
osvobozeni. 

Jak se máme připravit  
na odchod nám drahých lidí,  

a můžeme se vůbec nějak připravit ? 

Jsou možné jen dvě odpovědi. 

Milovaní lidé se neztrácejí a připravit 
se nemůžete. 

Musíte to prožít svým vlastním způsobem. 

Samozřejmě, že Vám odcházející lidské 
bytosti budou scházet, ale jakmile 
se naučíte vyrovnávat se s tím, již Vám 
nikdy chybět nebudou. 
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Dokonce i když dlíte uvnitř lidské formy, 
jakmile si povolíte - a všimněte si toho 
slova „povolíte" uvěřit, že existujete 
i mimo hmotný svět, dotknete se rukou 
těch, kteří odešli. 

Bude to skutečné. 

Bude to reálnější než hmota, které jste 
se dotýkali dosud. 

Uvědomujete si, že fyzické tělo je krytem 
a ulitou ?  To neznamená, že podporuje 
nové objevy, spíše je to ztěžuje. Pokud 
byste nepotřebovali iluzi, nepotřebovali 
byste ani fyzické tělo. 

Měl by jsi nějakou radu nebo instrukce 
pro pozůstalé ohledně toho,  

co mají dělat v okamžicích následujících  
po smrti svých nejbližších ? 

Výborná otázka. 

Za prvé, velmi pomáhá - a nejen Vám, 
také jim - ochota nechat je odejít na další 
úroveň svého vývoje. 

Rozlučte se „Sbohem", „Šťastnou cestu" a 
„Nashledanou". 

Potom se rozhlédněte po ostatních 
a poskytněte si navzájem vyjádření 
útěchy a soucitu, obejměte se 
a vytáhněte nezbytné kapesníčky. 

Potom se odeberte na nějaké pěkné místo 
a uspořádejte velkou slavnost. 

Oslavte duši, která splnila svůj úkol, 
zacinkejte sklenicemi na znamení toho, že 
se jednou zase sejdete a běžte opět žít 
své životy. 

Smrt není jen zármutek. Je to také 
okamžik Pravdy. 

Karmická pouta se mohou vytvářet 
neochotou vyjadřovat jakoukoliv 
negativitu a tak může vzniknout zášť, 
která ve vědomí duše vyvolá nutnost 
návratu do dalšího života. Vyrovnáním se 
s negativními emocemi a pročištěním 
vztahů pomáháte oběma stranám. 

„O mrtvých jen dobře." 

To je nesmysl. 

„Mrtví" neexistují a víra, že mrtvé je třeba 
chránit jde proti smyslu skutečnosti. 

Ve svém povzneseném vědomí jsou lépe 
vybaveni pro naslouchání Pravdě. 

 

Komunikace se na prahu smrti 
nezastavuje. 

Přepážka mezi hmotnou a duchovní 
realitou je velmi tenká, což můžete lehce 
vidět ve faktu, že zde stojím a mluvím 
s Vámi. 

Vy - se svojí podstatou - i osoba, která 
zemřela zase se svojí podstatou můžete 
pracovat na stejných otázkách a přiblížit 
se hlubšímu porozumění přesto, že Vám 
iluze říká, že jste absolutně rozděleni. 

Vaše Pravda může pohánět povznesené 
směrem k růstu. 

Je to úplně naopak, než jak si většina lidí 
myslí. 

Posíláme-li láskyplné vzkazy mrtvým,  
jak si můžeme být jisti,  

jestli je naši drazí obdrželi ? 

Porozuměním podstatě Lásky, která 
je věčnou silou vesmíru. 

Je-li vyjádřena a odeslána, je také 
v tomtéž okamžiku přijata. 

Jestli je ten, kdo ji obdržel skutečně onou 
osobou, kterou si pamatujete, je jiná 
otázka. 

Růst pokračuje. 

I když je nejjednodušší vzpomínat 
na někoho tak, jak jste jej naposledy 
znali, zaručuji Vám, že změny k lepšímu 
nastávají již ve chvílích, kdy na danou 
osobu myslíte. 

Na smrti je něco neobyčejně osvěžujícího 
a výchovného. 

Je možné, že někdo, pro koho bylo 
obtížné říci „Mám Vás rád. Díky, že jste 
se mnou šli životem," 
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by tyto pocity rád vyjádřil až odejde 
ze svého fyzického těla. 

Nemyslím, že by každý byl hned moudrý, 
pouze uvědomělejší. 

Říkáte, že po smrti  
existuje rozšířené vědomí. 

Copak individualita nemusí nějak končit ? 

Přijde čas, kdy všichni splyneme v jedno ? 

Ano. 

Ale nikdy nepřijde doba, kdy se jedno 
rozplyne v nicotě. 

(12) 
 

Vztahy: 
Sňatek a rozvod,  
rodina, sexualita. 

Účelem lidské lásky je probudit Lásku 
k Bohu. 

Brána lidské lásky je tím pravým 
a přijatelným kanálem pro zažívání širších 
typů skutečnosti neboť láska je Láska. 

S tím, jak se učíte milovat se, zároveň 
otevíráte samotnému aktu Lásky k sobě. 

Láska je světu předávána mnoha 
způsoby. 

Otevření svých srdcí, či už jiné osobě, 
zvířeti, záležitostem komunity nebo 
vztahu s okolím stéle zůstává otevíráním 
se Lásce. 

V lidských dějinách, a bylo tolik lidských 
historií, vyžadovaly vztahy mezi mužem 
a ženou nejrůznější věci. 

V dnešní době je nejpotřebnější Čestnost, 
Pravda a Láska. Pravdu a Lásku nelze 
oddělovat. Kráčejí ruku v ruce. 

Zpochybňuje-li někdo svoji schopnost 
milovat, zdá se pak, že Pravda zní jako 
hymna bezpečí. 

Pokud se ujisti o tom, že zcela jistě je 
Světlem Pravdy a krásy, touhou 
a laskavostí, potom se sebereflexe stává 
aktem radosti a ne napětí. 

Mezilidské vztahy se potom mohou 
prohloubit a prohloubí se až k úchvatné 
jednotě. 

O vztahu muže a ženy: 

Ve světě lidí, kde dualita naplňuje obsah 
ukrytý v písmenech, neposuzujte muže 
a ženu jako navždy oddělené, ale jako 
ty části sebe, která se rozhodly zhmotnit. 

Nejste si cizí. 

Jste částmi jeden druhého. 

Jednu z těchto dvou částí se rozhodnete 
obývat, neboť tak to lidský svět chce. 

Tak se vztah mezi ženou a mužem stává 
jen jiným způsobem hledání Sebe sama. 

Lidská láska není náhražkou za duchovní 
Lásku. 

Je jejím prodloužením. 

V každém životě a v každém vztahu 
navázaném v tomto životě jsou příležitosti 
pro prožitky Lásky. 

Chápete-li se navzájem jako Božské 
a věčné bytosti, kterými ve skutečnosti 
jste, nikdy nepřestanete navazováním 
kontaktů vyjadřovat údiv a slávu. 

Nenechávejte se svést k tomu, abyste si 
o sobě mysleli, že jste jen lidskými 
slupkami. 

Raději sledujte duši, vnitřní vědomí. 

Duchovní přátelství. 

Dostáváme se k tématu, s nímž bychom 
se dostali velmi, velmi daleko. 

Hovoříme-li o nekonečné pravdě, není 
ve Vašem lidském okolí nikoho, kdo 
by nebyl Vaším duchovním přítelem. 

I cizinci na druhé straně zeměkoule jsou 
kořeny svých bytostí svázáni v jedno 
s Vámi a Vy zase s nimi. Kdyby alespoň 
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uvědomění tohoto faktu prostoupilo Vaši 
planetu, nebylo by již nikde válek, nebylo 
by již výbuchů násilného a ničivého 
charakteru. 

Když někdo touží po partnerovi, měl 
by hledat, čekat nebo se snažit 

zachovávat lhostejnost a vyčkávat ? 

Určitě ne to poslední. 

Jste-li lhostejní ke svým touhám, nenaplní 
se. 

Stanou se jen přívěskem, který Vás 
potáhne dolů a který Vám bude působit 
bolest. 

I když po partnerovi toužíte, nacházejí 
se ve Vás jisté části, které tak nesmýšlejí 
a které tuto myšlenku zapuzují, které 
spěchají zavřít dveře, jež ostatní části Vás 
tak opatrně otevřely. 

Porozhlédněte se kolem sebe. Ukliďte 
trošku v domě a uvidíte, kde ještě 
ukrýváte strach, odmítání, odpor, kritiku 
a odsouzení těch Vašich částí, které touží 
po fyzické a emocionální intimitě. 

Jakmile bude pro něj připraven prostor, 
partner se zjeví. 

Popřemýšlejte o tom. 

Pak si kupte ten nejkrásnější oblek 
a začněte tančit. 

Čím více se vřadíte do proudu své 
integrity, tím více budete hledat Jednotu 
s Bohem a budete schopni uznat 
tu nekonečnou, bezmeznou a intenzívní 
Lásku, která hovoří, že Vy a já jsme 
Jedním. 

Existuje v říši duchů  
mužská a ženská polarita,  

kterou máme tady ve fyzické realitě ? 

Ve světě Jednoty polarita neexistuje. 

Mužské a ženské aspekty jsou sloučeny. 

Nikdo ve skutečnosti není více mužem než 
ženou a naopak. 

Existuje tedy v duchovním světě 
sexualita ? 

Jestliže „sexualitou" míníme pocit jednoty, 
Světla a Lásky, neohraničeného splývání, 
pak ano. Ale je úplně vyjmuta z prostředí 
sexuality lidí a vložena přímo do srdce. 

Již jsme nastudovali lekce o tom, co dává 
oddělenost v hmotném prostředí a již 
ji nepotřebujeme. 

Jak máme použít své srdce  
při rozhodování se mezi dvěma směry, 

které toto srdce lákají ? 

Riskuji, že to bude znít hédonisticky, ale 
proč se nevydáte oběma těmito směry ? 

V pravdě, pokud si někdo předurčí nalézt 
jeden věčný vztah, doléhá na srdce, která 
se nezná k vlastní moudrosti, zvláštní 
tíha. 

Buďte šťastni a oslavujte Lásku, kdekoliv 
Vás bude lákat. 

Jak byste poznali Lásku od falše, pokud 
byste nikdy neokusili faleš ? 

Existuje velmi mnoho inkarnací, v nichž 
není místa nebo důvodu pro trvalý vztah. 

Pamatujte na to přátelé, že tohle tady 
není nebe. 

Je to cesta do nebe. 

Buďte ochotni přijmout omezování bez 
nářku. 

Nacházíte se přece v limitovaném světě. 

Proč tolik manželství končí rozvodem ? 

Protože lidé urychlili proces svého růstu. 

Duše se nesdružují proto, aby spolu 
zůstaly ve fyzickém kontaktu, ale aby 
vyrůstaly. 

Když se tohle stane, znamená to, 
že dárky byly rozdány a ročník ukončen. 

Nesouhlasíte snad, že to je čas odchodu 
dále ? 

Všechny věci zapadají do řádu. 
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Neděste se změn. 

Věci se urychlují ne proto, aby zmizely 
v jámách zničení, ale aby se dostaly 
na pláň pochopení, které hledáte. 

Co mohu udělat pro své  
hroutící se manželství ? 

Nechejte je zhroutit se. 

Manželství je jen jiný výraz pro vztah, 
a když vztah již neprospívá a Vy jste již 
pro nalezení smyslu a poučení a nalezení 
podstaty toho, proč jste se dali 
dohromady oškrábali i dno sudu 
a nepřineslo to nic z toho, co hledáte, 
co více ještě můžete udělat ? 

Pokud to nebyl opravdový sňatek, potom 
záleží jen velmi málo na tom, jak jste jej 
uzavřeli. 

Copak to nemůžete nechat jen tak prostě 
odejít s doprovázejícím pocitem své Lásky 
a požehnání, aby, když se Vaše duše opět 
setkají, se dostavilo i více slučitelnosti, 
více sympatií, více porozumění ? 

A Vy se ještě setkáte. 

Jelikož vše se nakonec spojí v Jednotě, 
není možné, abyste se nesetkali s někým, 
koho jste již v životě jednou potkali. 

Zamyslete se nad tím. 

Jak si mám být jistý, že nadešel čas pro 
odchod z bolestného vztahu ? 

Když už máte dost bolesti. 

Když se tím, že někdo na své cestě našel 
rozcestí, na kterém musel odbočit cítíte 
nějakým způsobem utlačovaní, neboť jste 
nenalezli svoji dimenzi. 

Nalezli jste tedy u toho druhého jen 
zdomácnění a zvyk. 

O volném manželství: 

Člověk si musí zvolit, jak bude prožívat 
svůj život. Myslím, že když se spojí slova 
'volný' a 'manželství', tak si přímo 
odporují. 

Význam manželství, jak jej pojímám já, 
je splynutí v integritě a oddanosti k oslavě 
Boží uvnitř sebe a k dosažení největšího 
možného růstu. 

Nevidím nic, čím by k tomuto mohlo 
přispět volné manželství. 

Jen rozostřuje ohnisko. 

Ne, nejsem zatížen puritánstvím. 

Pokud máte tendence ke vztahům 
s ostatními osobami mimo Vaše 
manželství, pak to je naprosto na Vaší 
libovůli. 

Buďte si ale vědomi, že mrháte cenným 
majetkem. Až jej promrháte, nebude 
to znamenat jen to, že budete moci méně 
dávat, budete také moci méně dostat. 

Nikdo nedostane ani o gram více než sám 
dal, takže vlastně tím, co děláte si, 
namísto toho, abyste v sobě vytvářeli 
to potěšení, které jste již hledali na tolika 
místech, toto štěstí odpíráte. 

Pokud samotné manželství vykazuje 
známky neslučitelnosti, pak nevím, 
co byste tam ještě měli hledat. 

Pokud jste spojili své osudy a pak jste 
zjistili, že jste dospěli k různým závěrům, 
potom sláva Vám oběma. 

Buďte veselí a blahoslavení a jděte hledat 
slučitelnější okolí. 

Jestliže však existuje a trvá odevzdanost, 
která si přeje přetrvat; 

potom nevidím důvod, proč by tohle 
nemohlo stačit. 

Naše manželství se nám zdá být nudným 
a vyčpělým přesto, že se stále máme rádi. 

Co máme dělat ? 

Prvním krokem je přiznat si to. 

Uvědomujete si, že se běh Vašeho vztahu 
zpomalil až téměř k zastavení, ale Láska 
stále existuje. 

Je-li tato Láska správně přijímána, 
najdete způsob, jak jej zase rozběhnout... 
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Láska není něčím, o čem se dá hovořit, 
aniž by se to ctilo. 

Láska je nejhlubším projevem reality, 
který ve vesmíru existuje. 

Člověk nemůže jen tak prohodit, „No 
a láska už je tady," a potom pokračovat 
ve vykonávání svých starých 
destruktivních návyků. 

Musíte napřed položit žhavé uhlíky své 
Lásky na oltář Vašeho vztahu. 

Opět najdete způsoby, jak je rozdmýchat 
v plameny, ať už léčebnými metodami, 
modlitbou, tělesnými aktivitami, čímkoliv, 
co je jen ve Vašem světě možné. 

Ale začněte Láskou. 

Mí drazí, buďte velmi opatrní, pokud 
budete říkat: 

„Ale jistě, že tě miluji." 

Buďte si jisti, že dobře víte, co říkáte, 
neboť někdo může pronášet slovo „miluji" 
v sebeobraně nebo proto, aby se ukryl 
před svojí nemilovaností. 

O Lásce se dá mluvit i proto, aby 
se nemusela prožívat. 

Neboť Láska je nejmocnější silou 
ve vesmíru a je také, až do doby, kdy 
do ní úplně proniknete, silou nejděsivější. 

A proniknout do ní můžete většinou až 
na konci posledního života. 

Nenechejte se obalamutit nudou. Není 
to tak bezpečné, jak si myslíte. 

Jaký je vztah sexuality a duchovnosti ? 

Láskaje často pociťována jako sexualita. 

Vaše tělo je nástrojem pro prožitky. 

Když zažíváte Lásku, činíte tak celou svou 
tělesnou bytosti Nic uvnitř Vás, drahé 
duše, není takového charakteru, že by ji 
nemohlo vyjadřovat. 

Sexualita je nádhernou branou k Jednotě, 
Je to ochota k pozorování a odhalování, 
ke sdílení takového rozsahu, jakého jste 

jen schopni, za účelem Vašeho poznání 
a pěstování, skrze každou jedinou část 
svého drahého Já. 

V lidském závazku je přítomna 
nevyhnutelnost respektovat realitu 
pohlavní jednoty. 

Je to asi ten nejpřímější prostředek 
unifikace, pokud je ovšem prožíván 
na všech úrovních, pochopitelně nejen 
na tělesné, ale také ne pouze 
na duchovní. 

Věnujte tomu pozornost, neboť Vy jste 
vším a existujete na všech úrovních. 

Sexualita je biologickou branou k Pravdě. 

Jakou roli sehrává v lidských vztazích 
homosexualita ? 

Potřebnou. Je výrazem Lásky. Je výrazem 
usilování o Jednotu. Je to prostředek pro 
zamaskování strachu. Krátce řečeno, je to 
jedna z cest. 

Je těžké přijmout fakta o unifikaci, 
protože žijete ve světě, který podporuje 
síly iluze „buď-anebo". 

Ale věci se stávají více a více 
provázanými. 

Mnozí lidé se učí akceptovat svoji 
androgynní podstatu. 

Někteří ji vyjadřují homosexualitou, která, 
i když je přehnaným vyjádřením, přece 
jen vyjadřuje potřebu ztotožnit se 
se sexuální strukturou hmotného světa. 

Nicméně, z dlouhodobého hlediska je 
v rámci Vaší civilizace zdravým 
sebevyjádřením. 

Ve své konečné podobě budeme stejně 
všichni androgynní. 

Rodina je skleníkem duchovního růstu. 

V prostředí rodiny není možné uniknout 
prostředkům realizace a růstu. Proto byla 
instituce rodiny zakomponována 
do pozemského plánu. 

Vstup dětí do rodiny má katalytický 
charakter, neboť děti jsou prosyceny 
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mnoha neznámými atributy, které existují 
uvnitř rodičů. 

Duše je s tímto obeznámena a je jednou 
z částí daru, který přináší - příležitostí pro 
rodiče, aby jasněji spatřili to, co v sobě 
nesou. 

Dívejte se na děti jako na zářící osvětlená 
zrcadla Boha a sebe - lidských bytostí, 
které je přivedly na svět. 

Mohou také být bolestnou reflexí vnitřní 
architektury svých rodičů. 

Způsob, kterým tyto skutečnosti odrážejí, 
je dán procesy v jejich duších. 

Jsou zde proto, aby byly milovány, 
rozvíjeny, vedeny, chráněny, živeny a pak 
vypuštěny. 

O rodičovství: 

Důvodem k rodičovství je Láska. 

Je třeba výuky. Je třeba podpory, vedení, 
ale nikdy, ani na okamžik, nesmí vyvstat 
pocit nadřazenosti nebo odloučenosti. 

Vaše děti si Vás vybraly, protože Vás 
znaly. 

Ve většině případů jste již spolu 
v minulosti žili v odlišné rodinné 
konfiguraci. 

Ze všech svých sil se snažte jasně 
komunikovat s vědomím Lásky, cti, 

Pravdy, soucitu a moudrosti a 
s projevovanou ochotou. 

To nejlépe poslouží cílům duší Vašich dětí. 

Jediný dar, který člověk musí odevzdat, 
je on sám. Neumím si představit krásnější 
způsob obdarování. 

Moje dcera bere drogy. 
Můžete mi dát nějakou perspektivu  

pro budoucnost nebo mi poskytnout v této 
věci pomoc ? 

To, co se na fyzické úrovni zdá být tak 
škodlivým, a co opravdu ve své hmotné 
formě škodlivým je, ve skutečnosti není 
výrazem úplného ničení. Taková věc totiž 

v Božském Vědomí vůbec neexistuje. Jde 
o učení a to je vše. 

Bylo by dobré obrátit tuto věc na sebe 
a zeptat se sebe, jaké poučení z tohoto 
má plynout. 

Proč se právě Vám něco takového nabízí ? 

A ne s nádechem diskriminace, ale 
s pocitem vděčnosti. 

Čím že to máte projít ? 

Co za strach se Vás to dotýká ? 

Kde naleznete skryté rezervy ? 

Kde si hrajete do ruky, atd. ? 

Vaše soudy v tomto čase nemají žádnou 
cenu. Ty jen pevněji zavírají dveře k cestě 
uzdravení. 

Nikdo není ve světě sám. 

Vaše dítě není osamoceno a Vy jste jen 
částí jeho rozhodnutí opustit realitu 
dveřmi, které otevírá droga. 

Neříkám to proto, abych Vás zatížil 
nákladem víny, ale abych na Vás apeloval 
v tom smyslu, abyste se této interakce 
účastnila. 

Děti nabízejí naplnění v tom, co 
se rodičům nepodařilo  si předat. 

Hledejte prvky, které zrcadlí Vás samotné 
a projevte ochotu přijmout je s Láskou 
a milostí. 

Matky jsou těmi Vašimi láskami, které jste 
již kdysi znali. 

Na hmotné úrovni Vaší planety není 
hlubšího vztahu, než je vztah matky 
a dítěte. 

To v žádném případě nemá popírat 
důležitost úlohy otců. Otce mohu uklidnit 
tím, když řeknu, že i oni byli matkami 
a nyní jsou dětmi, takže ta blízkost 
a vazby jsou stále zde. 

Pokud existují tyto vazby, nikdy 
nenastane osamění. 
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Pokud existuje Láska, existuje stále 
i Jednota, i přesto, že se třeba po několik 
životů spolu v hmotné formě nesejdete. 

Mohu říci, že pokud jste již někdy prožili 
tento typ náklonnosti, je možné, že 
se setkáte skrze sny ve světě duchů. 

Jaká je moje zodpovědnost vůči 
mé matce, která je nemocná ? 

To, že je někdo nemocen, ještě 
neznamená, že se musí stát oltářem, 
na nějž položíte svůj život. 

Pokud Vaše Pravda vyžaduje to, abyste 
byli s ní, potom není povinností. 

Je naplněním a radostí. 

Nevyžaduje-li Vaše Pravda to, abyste při 
ní byli, pak musíte jít za hlasem svého 
srdce. 

Cožpak to, mí drazí, nevidíte ? 

Jednáte-li v souladu se svou nejniternější 
Pravdou, pak nemůžete chybovat. 

Je možné komunikovat se zvířaty ? 

Pokud s otevřeným srdcem zacítíte pocit 
bratrského spříznění při komunikaci 
s jiným než lidským plemenem, pak 
se dotýkáte semen, z nichž vzklíčila Vaše 
Země. 

Umožníte-li, aby se toto stalo Pravdou 
obsaženou v každém Vašem nadechnutí, 
promluví k Vám život v celé své šíři. 

Poddáte-li se skutečnosti toho, že celý 
život je Láskou, projevuje se v Lásce 
a tím i v Jednotě, uvidíte, že v rovině 
komunikace se již všechna jednotlivá 
vědomí znají. 

Můžeme hovořit s delfíny ? 

Ve světě zvířat vyjadřuje delfín svou 
Lásku a své uvědomění prostě tím, 
že existuje ve formě toho, čím je. 

Delfíni viděli to velké Světlo, cítí velkou 
Lásku a nyní si přejí vyskočit a podělit se 
s Ní. 

Vědomí Lásky si v každé bytosti hledá 
místo, kde by se projevilo. 

Láska je darem, který musí být předán. 

Je-li delfín žádán komunikovat v takových 
myšlenkových vzorcích, které jsou běžné 
pro lidi, nutíte ho k rychlejšímu přesunu 
z místa svého bytí, než jaké jsou jeho 
potřeby. 

Ale, ale, mí přátelé, copak nemůžete 
nechat věci, aby k Vám promlouvaly svým 
vlastním jazykem ? 

(13) 
 

Zachování Země, 
války, vlády, potraty,  
týrání dětí, holocaust. 

Ani na okamžik neuvěřte tomu, že 
by Vaše zrození mělo být dnem náhody 
nebo že snad Váš svět je jen zamíchanou 
kaší z chaosu a zmatků. 

Může to tak vypadat z omezeného 
pohledu daného lidskou perspektivou, ale 
zaručuji Vám, že všechno je v naprostém 
pořádku a že se za jistý čas účel Božího 
díla každému zjeví v naprosto jasném 
světle. 

Jakmile opona vyletí do výše a Vaše 
uvědomění se rozprostře do šířky, uvidíte 
celou planetu jako katedrálu Světla 
zasvěcenou Bohu. 

Každý z Vás uvnitř sebe nese žezlo své 
nekonečné vlády. 

Jaký má současná  
bouřlivá doba význam ? 

Začínáte ztrácet přehled o smyslu života. 

Jaké lepší pozadí pro sebezpytování, pro 
přehodnocení své skutečné víry a pro 
následování svého vlastního Světla a jeho 
sdílení existuje kromě časů zdánlivých 
krizí a nebezpečí ? 
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Není lepších horizontů pro vnitřní 
konfrontaci, pro růst. 

Je toho tolik, co v lidském dění a vývoji 
zasluhuje odměnu osvícení, naději 
a odezvu v pocitech spravedlivé hrdosti. 

Zaměření se na věci, které se zdají být 
naprostým projevem hlouposti a které 
v konečném důsledku svět pokořují, činí 
celku medvědí službu. 

Zcela určitě budou i v budoucnu existovat 
akty krutosti, zloby a dětinskosti, alespoň 
do té doby, dokud budou fungovat 
učebny, v nichž se bude studovat. 

Existuje však zatím jen málo důvodů pro 
to věřit, že jen z činů takového druhu 
se skládá činnost lidstva jako celku. 

Neoddávejte se myšlence, že Váš svět 
je rozumný. 

Samozřejmě, že není. 

Je obrazem boje. 

Pochopitelně, že není jemný ani čestný, 
a nebude přinejmenším do té doby, než 
se Vy sami pozvednete k vědomí uvnitř 
své vlastní bytosti, které jemnost 
a čestnost ctí. 

Je naše planeta na pokraji zničení ? 

Školu nelze opustit jen tak lehce. Zvonění 
nepřijde. 

Nepůjdete na žádné prodloužené 
prázdniny, na které se mnozí těší, když 
hovoří: „Skončeme to." 

Lidé jsou stále ještě tak málo vyspělí, že 
v jejich víře ve svoji dostatečnou sílu 
ke zničení světa je tolik grandióznosti, 
že tato až hraničí s infantilitou. 

Tato nedospělost klesá dolů do falešných 
příslibů absolutní moci a tímto způsobem 
se rozšiřuje negativizmus. 

Nikde ve Vašem světě, a to ani v omezené 
formě, nedlí nic takového, jako absolutní 
moc. 

Hledejte uvnitř sebe, tam někde by se 
mohlo plazit uspokojení z Armageddonu. 

Nepatřičnost myšlenek na takové ničení 
je zřejmá každému na Vaší planetě. 

Proč si tedy myslíte, že by to mělo 
připadat jako méně nepatřičné Všezřícímu 
Vědomí Lásky ? 

Co se týká Vašeho vztahu k Vaší Zemi, 
byli jste školeni příliš přísně, v duchu 
toho, že pokud já se zlobím na tebe a 
ty se zlobíš na mne, tak potom nemůže 
následovat nic jiného než zuřivý boj. 

I když existují ti, kteří volky nevolky 
musejí bojovat a tím tlačit svět stále blíže 
a blíže k okraji propasti zničení, existuje 
také, uvnitř těch samých bytostí, vědomí 
Světla, jež po Světle pátrá. 

I když se směr jejich pouti může zdát 
odpudivým, je to, konec konců, také 
jedna z možných cest. 

I když bych Vám asi nikdy neřekl: 

„Není to nekonečné hromadění jaderných 
zbraní skvělé ?", říkám Vám naopak: 

„Mí drazí, věřte v moudrost vesmíru 
a důvěřujte každé bytosti, která existuje 
po Vašem boku ve světě lidí." 

Pokud se Vy, kteří hledáte Lásku a Pravdu 
nemůžete pozdvihnout nad iluzi zmatků, 
v jakou pomoc mají doufat ti, kteří jsou v 
ní uvězněni ? 

Budete to Vy, kteří jste, skrze sílu své 
Lásky a oddanosti Pravdě, obdařeni mocí 
a kteří přinesou posílení vědomí těm, kteří 
jsou zdrceni strachem, který způsobí, 
že raději zničí svět, než aby přiznali svoji 
vlastní hrůzu. 

Účelem života není krýt se jeden před 
druhým. 

Je jím nejintenzivnější potřeba naučit 
se milovat. 

Dokonce i zamoření Země odpady 
je výrazem potřeby učit se a to v sobě 
skrývá zárodek změn, které se 
v budoucnu udějí. 

Nemyjte si v záležitostech své Země ruce. 
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Má před sebou ještě mnoho šťastných let. 

Není třeba, aby lidská rasa byla vypuštěna 
ze školy pomocí Holocaustu. 

Návrat Domů může být mnohem něžnější, 
než jak jste si to představovali. 

Ale ano, přijde čas - a v tom mají vědci 
celkem pravdu - kdy se Vaše planeta 
rozpadne. 

Avšak nestane se tak za Vašich životů. 

Až všichni ukončíte svoji školní docházku, 
pak i Země může odejit Domů. 

Vrátí se ke Světlu. 

Nemyslíte, že si to zaslouží, po tak dlouhé 
době dupání, vrtání, bušení, ponižování 
a otravování ?  Nemyslíte, že si zaslouží, 
tak jako Vy, trošku odpočinku po tak 
dlouhém a užitečném životě ? 

Nechejte svoji fyzickou část odejít, když 
přijde její čas. 

Zaslouží si to. 

Jako část vědomí si zaslouží vrátit se ke 
Světlu. 

A Vy také. 

Rád bych se s Vámi podělil  
o několik myšlenek, týkajících 

se ekologické rovnováhy. 

Mohou naléhavě promluvit k mnohým 
z Vás, kteří směřují k uvědomění si svého 
přínosu vůči Zemi a stvořením žijícím 
na jejím povrchu. Je mnoho jiných lidí, 
kteří naleznou jen velmi slabou spojitost 
mezi některými následujícími tématy 
a ryze pozemskými záležitostmi, 
týkajícími se hmoty, po níž šlapete, 
potravou, kterou požíváte a vzduchem, 
který dýcháte. Mohou se zeptat, „Dobrá, 
pokud jsem duše a přišel jsem sem 
studovat, tak proč se mám zabývat 
okolnostmi, které existovaly ještě před 
tím, než jsem se narodil a které budou 
více než jistě existovat i potom, co se 
z tohoto špinavého a zanedbaného světa 
dostanu a přesunu se do jiných oblastí 
vědomí ?" 

Jedinou odpovědí, kterou je možné 
na takovou otázku dát, je, že svět je jako 
zrcadlo a čím více toto zrcadlo čistíme, 
tím lépe můžeme pozorovat svůj odraz 
v něm. Jestliže podstata, účel života, 
má charakter sebeobjevování, nemá snad 
potom význam, aby prvky, které toto 
úžasné dobrodružství tvoří, byly 
zachovávány ve špičkové kvalitě ?  
Je dost dobře možné, že tento přístup 
bude chápán jako sobecký, snad, ale zcela 
určitě poslouží dobré věci. 

Proč jsme nestvořili svět, který  
by byl v první řadě zářícím zrcadlem ? 

Protože jste právě k tomuto zrcadlu přišli 
spatřit svá vlastní mračna i své vlastní 
Světlo. 

Pokud uvidíte přes špínu a neupravenost 
zářící krásu svého domova, pokud budete 
umět rozdávat dotyky Lásky i v prostředí 
zaprášené okolní reality, oživíte to, 
co existuje uvnitř a Země opět skutečně 
zazáří. 

Povaha látky, v niž se formujete a v níž 
pracujete, je reflexní. 

Čehokoliv se dotknete, to odráží. 

Dokud se alespoň jedna duše nachází 
uprostřed moře nekonečného vědomí, 
nevezme na sebe Země svoji pravou 
čistou tvář, neboť ona duše bude sledovat 
svůj odraz a tím by umazala dokonalost 
zrcadla. 

Musí to tak být. 

Je zde nějaký kosmický význam  
pro to podivné počasí,  

které v současnosti na Zemi panuje ? 

Nesnažte se vyčíst znamení katastrofy 
z přírodních fenoménů. 

Země je velmi moudrá. 

Prostě jen vyvažuje své ekologické 
aspekty. 

Jak máme chápat  
ohrožení jadernou energii ? 

Beze strachu. 
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Neobávejte se jaderné energie samotné. 

Je součástí Božího vesmíru. 

V Božím vesmíru není nic, co by bylo zlé. 

Jde o to, co se s čím podnikne. 

Respektujte nukleární energií. 

Užívejte ji moudře. 

Pak jí bude přiznáno příslušné místo 
ve Vašem světě. 

Nic více a nic méně. 

Nejde o jadernou energii samotnou, jde 
o lehkomyslnost, chamtivost, nerozum. 

Jde o lidské síly - špatné používání 
lidských sil - a strach. 

O strach, kterého není dostatek. 

Jaderný materiál se používá jako nástroj 
pro to, aby se mnohým plnily kapsy. 

Chamtivost je toxickým odpadem 
hlubokého strachu. 

To, co Vás nedávno potkalo v podobě 
dioxinu, to na Vás dříve přicházelo 
v podobě jiných jedů, v podobě invaze 
přemnožených hadů, jako války nebo 
mor. 

Dioxinje moderním prostředníkem 
negativizmu a mělo by se s ním také tak 
nakládat V záležitostech, v nichž 
si sami uvědomujete sílu vědomí, 
které vytváří jisté věci, Vám pak v nich 
také tato moudrost dá síly k žehnání, 
čištění a léčení. 

Ano, dokonce i Vaší Země. 

Modlete se za mučenou Zemi. 

Nabídněte jejímu utrpení něhu, Lásku, 
pochopení, soucit, požehnání, léčení. 

Musíte si uvědomit dar sil, kterými 
disponujete ve svém vědomí a kterými 
můžete všechny věci přeměnit na Světlo. 

Hleďte na vše s Láskou a bude 
to odzbrojeno. 

O vládě: 

Vlády států se nikdy neustavovaly proto, 
aby vládly Světlu a vývoji duší lidí, kteří 
tyto země obývají. 

Všechny orgány vlády se, bez výjimky, 
rozrostly do příliš monstrózních rozměrů 
na to, aby sloužily lidem, pro něž byly 
původně vytvořeny. 

Nadešel čas pro nastolení univerzální 
vlády. Ať zmizí okovy národnostních 
rozporů a iluzí a nechť se všechno lidstvo 
sjednotí v Jednotě, která je skutečnou 
realitou. Hlásejte to v ulicích měst Vlády, 
které nyní vládnou povstaly v době, kdy 
lidstvo bylo ještě v mateřské škole. 

Je čas, aby ti, kteří ukončili alespoň 
střední školu (a to nemluvě o těch, kteří 
již v této iluzi nastoupili na univerzity) 

sestavili vládu mnohem vyspělejšího 
charakteru. 

Ať stojí v čele kdokoliv, každá země 
je vedena Přítomností Boží. 

Které aspekty vědomí mohly zplodit 
takovou hrůzu, jakou byl Holocaust ? 

Víte, nejsprávnější formulace odpovědi 
by asi zněla: „My všichni neseme 
zodpovědnost." 

Je čas, abyste se všichni podívali do sebe 
a objevili místa, kde ve Vás žije krutost 
a bují předsudky nebo pocity 
nadřazenosti, a to přesto, že byste nikdy 
na jejich popud nejednali. 

Takové soudy mohou mnoha různými 
způsoby stvořit hrůzy, přestože zůstávají 
na intelektuální úrovni nebo na úrovni 
emocionální, která může být pohřbena 
pod Vaší vědomou myslí. 

Tak jsme všichni tím či oním způsobem 
k událostem tehdejší doby přispěli, i když 
jsme v nich nežili a ani jsme nepomáhali 
koncentrovat budoucí oběti. 

Každý z Vás, s několika málo výjimkami, 
dává přebývat ložiskům vědomí, které 
svým nadsazujícím stylem působí dané 
okolnosti. 
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Je to dlouhý učební proces. 

Pokud se správně využije, pak ti, kteří 
museli tělesně zemřít přispěli svojí části 
k obrovskému daru Lásky. 

Existuje velký počet lidí a skupin, kteří 
obětují své životy podobně, jako 
je obětovali ti, kteří zemřeli za Holocaustu 
a zdá se, že je třeba svoji pozornost 
zaměřit na současné události, aby hlas 
dávaných lekcí zněl naprosto jasně. Není 
snad nyní čas, aby se každý zaměřil 
na hrdinství, oběti, Lásku a Boha uvnitř 
sebe ? 

Je jednodušší vztáhnout ruku, zamířit 
prstem do minulosti a zvolat „Podívejte 
se na to !" než říci „Musíme 
se rozhlédnout kolem sebe." Neboť kolem 
Vás se děje tolik věcí, že na ně budete 
muset nějakým způsobem reagovat. 
Památníky jsou zasvěceny zmrzlým 
myšlenkám. Promlouvají k nám ve formě 
obrysů vzpomínek; ale mají také tendenci 
zamrazit sdělení v nehybnost. 

Lekci je třeba projít a odložit, případně - 
lépe řečeno - projít a s důvěrou pochopit. 
Minulost oceníme tím, že oceňujeme 
přítomnost. 

Nastane zase velká světová válka ? 

Takto položená otázka 
je nezodpověditelná, ne proto, že bych 
Vám chtěl zapřít něco, do čeho jsem 
zasvěcen, ale protože existují zárodky 
Světla, které již vyrostly do jisté výše. 

Do pohybu se již dalo mocné hnutí a 
Vy jste jeho součástí. 

Války, podobně jako zemětřesení, 
se nedějí jen tak z ničeho nic. 

Jsou vyvolávány za různými účely, které 
sahají hluboko do pozadí politických 
aspektů odlišností. 

Jako bytosti Světla a bytosti Boží musíte 
hovořit v těchto intencích. 

Musíte oslavovat Lásku, ale napřed musíte 
věřit v sebe. 

Proto musíte svoji víru podrobovat 
zkouškám, nabízet jí rukavici. 

Musíte zkoumat Lásku až přijdete na to, 
že jiným způsobem prostě existovat 
nelze. 

Až odhalíte tuto pevnou a pravdivou 
podstatu, zapustíte v ní kořeny. 

Odmítnete násilí a temnotu a připojíte se 
k Bohu a k úkolu uzdravění Země. 

Pohlédnete-li na kohokoliv s Láskou, 
tvoříte to, co se dá nazvat zázrakem. 

Tma se proměňuje proto, neboť se šíří 
Světlo a tam, kudy se toto Světlo šíří. 

Nezoufejte. 

Srdce se otevírají. 

Pravdu je slyšet zřetelněji a zřetelněji 
Narůstá odvaha. 

Již nyní mezi Vámi jsou ti, kteří si troufají 
říci „ne" ničení. 

Již jste se tak začali chovat. 

O mučení a zneužívání dětí: 

Zneužití dítěte je zneužitím Boha. 

Nemohu dostatečně důrazně vyjádřit, ani 
řečí nebeskou ani pozemskou, 
že zneužívání a mučení dětí a všech 
ostatních je nepřijatelné. 

Lidskými slovy -je to strašlivá vlastnost, 
která se netoleruje. Dívejme se ale 
hlouběji, ne s uspokojením, ale 
se soucitem a s hlubokou vírou 
v moudrost každé duše. 

Jaké poučení má tato situace přinést, 
nejen pro dítě, ale také pro jeho rodiče ? 

Často se stává, že dítě, které bylo 
zneužíváno a které dokonce v důsledku 
toho přišlo o život, dalo svým rodičům dar 
velké Lásky a oběti, pokud jsou oni 
ochotni takový dar přijmout. 

Duše, které takové zacházení prožívají, si 
je volí na základě důvodů, které znají jen 
ony a jejich rádci, jejich průvodci. 
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Stanou se potom více osvícenými, více 
si vědomými významu temnoty, více 
předurčenými a způsobilými k přetváření 
temnoty uvnitř sebe samých. 

Pro Vás je naprosto nemožným vidět věci 
tak, jak je vidí Bůh. 

Předejte soudy do rukou Božích. 

Nechejte svoji hrůzu a bolest tam, kde 
jsou. 

Tyto záležitosti je třeba směřovat 
do Vašeho lidského světa. 

O potratech: 

Myslím, že potraty jsou tavícím kelímkem 
pro mnoho jiných témat. Člověk si musí 
být plně vědomý každého činu ve svém 
životě, aktu početí ne méně než aktu 
ukončení těhotenství. Ale pokud, 
po hlubokých modlitbách a zvažování, 
je přesto třeba těhotenství ukončit, není 
tento čin neodpustitelným. Je-li 
uskutečněn se záměrem poučit se, pak 
se stává činem užitečným. 

Pamatujte, že k Vám promlouvám 
ze světa duchů a že vím, že žádná duše 
nikdy nedojde zničení. Vím, že pokud 
se duše rozhodne se narodit, narodí se. 

Duše je moudrá a nevstoupila by do těla, 
které by nemělo vstoupit do života. 

Jsou zde Boží zákony, které sahají daleko 
za hranice lidského vědomí, které jen 
těžce činí rozhodnutí, neboť na jedné 
úrovni uvědomění říká, „To je naprosto 
v pořádku," na jiné, „To si musíš vážně 
dobře rozmyslet," a na další „Tohle by jsi 
asi vůbec neměl dělat." Nic na Vašem 
lidském světě není absolutně špatné. 

Měl by člověk pociťovat vinu ?  Ne. 
Zájem ?  Ano. Zodpovědnost ?  Naprosto 
jistě. Stejně jako soucit a ochotu 
k odhalení těch potřeb, které k němu 
promlouvají zpoza toho, to nešťastného 
činu. 

Proč muselo tohle těhotenství přijít ?  
Po čem to ve skutečnosti toužíte ?  Proč 
jste se vystavili tomuto okamžiku početí, 

když ani nemůžete nebo nechcete 
přijmout jeho plody ? 

Ať to berete, jak chcete, vždy jde o ztrátu. 
Buď ztrácíte srdce a vydáváte se na cestu 
k početí, které nemá žádný význam nebo 
nějakým způsobem popíráte vlastní 
naplnění. 

Ano, je-li tento čin využit pro růst, 
otevírá-li Vám cestu k nalezení Vašeho 
vlastního obsahu, Vašich vlastních potřeb, 
Vaší vlastni Pravdy a bytí, potom 
je darem. 

O trestu smrti: 

Žádná lidská bytost nemá právo vzít 
komukoliv život, což je zároveň rozkazem 
Božím. 

Duše pochopitelně neumírá. 

Ale odchází. 

To je ale jiná záležitost. 

Byla-li kdysi vybudována struktura 
lidského života, pak nikdo, aniž by sám 
sebe vážně nepoškodil, nesmí nikomu vzít 
život. 

Nahradí snad poprava vraha, tedy další 
vražda, něco ve vědomí duše ? 

Myslím, že nic. 

Je třeba hlubokého pochopení svátosti 
každého jedince. 

Pokud se, v kontextu lidského prožívání, 
ukončení života někoho zdálo být 
nezbytným pro zachování ideálu, věci 
nebo jiného života, nesnižuje to žádným 
způsobem závažnost tohoto činu, přidává 
to jen polehčující okolnosti. 

Čím více se uvědomění rozšiřuje, tím 
zodpovědnějším se člověk stává. 

Jistě, pokud neexistuje stav uvědomění, 
pak též smrt někoho jiného není až tak 
těžkým břemenem. 

Pouze uvnitř každého jednotlivce totiž leží 
pojem o tom, kde se skutečně nachází 
uvědomění. 
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Hloubka vědomí pak vytváří obraz dalších 
a dalších následujících životů. 

Vždy pamatujte na to, že příčina i účinek 
je Vaším vlastním výtvorem. 

V okamžiku, kdy je zažehnuto Světlo 
uprostřed vnitřní temnoty, začíná jeho 
nekonečné plápolání. Jeden po druhém 
budete opouštět místo kata, až nezbude 
nikdo, kdo by tuto práci dělal. 

Představte si svět, kde každý řekne, 
„Nebudu zabíjet." 

Víte, jaká potom přijde krása a klid ? 

(14) 
 

A co je tam,  
mimo planetu Zemi ? 

Představa malého světa řítícího se bez 
konce vesmírem neodpovídá tak docela 
skutečnosti. 

Jste na hranici mezi všemi věcmi a jste 
zároveň těmito věcmi. 

Jste tam, kde jsem i já. 

Já jsem tam, kde jste Vy. 

A hmotné rozměry jako hloubka, výška 
a šířka ve skutečnosti k realitě nepatří. 

Pokud byste odstranili překážky lidských 
omezení, setkali bychom se v naprosté 
totožnosti. 

Jako Bytosti Světla máte volnost pohybu 
na jakékoliv místo v Božím vesmíru, 
na které Vám Vaše osobní vědomí umožní 
jít, a to i do jiných světu než je ten Váš 
fyzický. 

Dovolte, abych Vás, Bytosti Světla, poučil 
o faktu, že Vy již ve fyzickém prostředí 
existovat nepotřebujete. 

Vy jste již iluzi iluzí nechali za sebou 
a můžete úplně svobodně růst, pátrat 
a tvořit. 

Můžete si vybrat. 

Můžete jít do dalekých galaxií, jiných říší 
vědomí, které jsou lépe uzpůsobené Vaší 
bytosti. 

Uvidíte, až nebudete mít fyzické tělo, 
budou pro Vás obyvatelné mnohé planety. 

Už je jedno, jak chladno tam je, že ? 

Jde o skutečně pozoruhodný pocit 
svobody. 

Budete moci jít obývat ta místa, která Vás 
přitahují, kamkoliv Vás jen Vaše 
zvědavost zavede. 

Uvidíte světlo a barvy, které budou 
mnohem jasnější, než jak jste je mohli 
pozorovat, když jste ještě žili v lidské 
atmosféře. Uslyšíte zvuky, které leží až za 
hranicí chápání. 

To není pohádka. Je to jako odložit 
chrániče sluchu, vyzout si boty a cítit 
na chodidlech teplý písek. 

Váš svět Vám tyto sliby nabízí, ale 
prozatím je musíte poslouchat opravdu 
jen jako sliby. 

Jen malá část vědomí duše existuje touto 
dobou v lidské podobě. 

Lidská osobnost, jak je pojímána, je blízká 
duši, která však ještě není ve spojení 
se Světlem. 

Oblasti odporu se polidšťují. 

Čím méně potřebnými se stávají lidské 
zkušenosti, tím méně náročný je daný 
ročník školy a tím více se život může 
podobat sladkému polibku. 

Jak byste jen mohli vědět, co je dokonalé 
a co není, dokud ve Vás ještě dlí lidská 
součást ? 

V tomto okamžiku je zřejmě v Božím 
Plánu, který je dokonalý, naprosto 
perfektní jen zmatená lidská 
nedokonalost. 

Byl Ježíš Kristus také tak zmatený ? 
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Ale jistě. Prožíval okamžiky oslňující slávy. 
Prožíval okamžiky absolutního vědění. Ale 
také okamžiky zakalenosti, zapomnění a 
ty byly daní Jeho zklamání.. 

Vlastní přirozeností lidské formy, i když 
ji na sebe bere osobnost zasvěcena životu 
v pravdě, jako byl i On, je, že fyzické tělo 
mate vědomí. 

Říká se, že Krišna a další, kteří žili 
v lidském těle, nebyli tak docela lidmi. 

Je možné, aby někdo takový žil na Zemi ? 

Je možné vzít na sebe fyzické tělo. 

Není však možné vstoupit do dramatu 
lidských zážitků. 

To je podstatný rozdíl. 

Kristus uznal hodnotu, kterou v sobě nesl 
Jeho vstup do prostředí lidských prožitků 
pro Něj samotného, pro Jeho zkušenosti, 
Jeho poselství, Jeho učení a Jeho 
oddanost. 

Bylo mnoho takových, kteří tak neučinili. 

Mnozí se na okamžik oděli do fyzického 
roucha. 

Dejme tomu na rok, to se zdá být 
přiměřená doba pro život bez skutečných 
lidských zážitků. 

A je to tak v pořádku. 

Jsou bytosti, které se materializují, jak 
se už stalo, uprostřed přeplněného metra 
nebo stojí na rohu ulice, rychle předají 
radu, poskytnou pomoc, ukážou směr 
a pak zmizí -jsou tací. 

Nemají v sobě lidství. 

Emanueli, jaký je tvůj svět ? 

Pokud bych Vás měl vzít na okružní 
plavbu, rád bych Vám ukázal zářivost 
barev, čistotu vzduchu. 

nádheru vnímání ve všech směrech. 

Nabídl bych Vám bezpečné ulice, nádheru 
a přívětivost, vůně nepředstavitelné 
krásy. 

Všechny věci, které jsou obsaženy 
ve Vašem světě jako hmotný přislib 
se realizují ve světě mém. 

Máte tam takové rostliny,  
jako jsou například divoké růže ? 

Máme vůni divokých růží a ta se 
vstřebává nejen nosem, ale všemi částmi 
toho, čím jsem. 

Můžete se začít dotýkat mého světa 
dokonce, i když se ještě nacházíte v tom 
svém a to tak, že se naučíte vnímat bez 
omezování hranicemi. 

Například když jíte jídlo, nepociťujte jeho 
chuť jen svými chuťovými pohárky, ale 
pojímejte jej v celé jeho kráse, 
naslouchejte mu (zní zvuky), sledujte 
vibrace života, dar Lásky, který Vám 
potrava předává. 

Umožněte svému tělu, aby absorbovalo 
jeho Světlo i chuť. 

Jezte pomalu, soucitně. 

Jezte s uvědoměním a uvidíte, jaký je můj 
svět. 

Je v podstatě takový, ale je ještě mnohem 
více. 

Mysl se může srazit v rámci smršťujícího 
se nekonečného vesmíru i napnout 
ve vesmíru expandujícím. 

Tak se rámec vnímání dostává pod Vaši 
libovůli. 

Ponoří-li se někdo, například pomocí 
prostředků vědy, hlouběji a hlouběji 
do světů, které leží uvnitř vnitřních světů, 
nalezne smršťující se vědomí, které svým 
chováním popírá rozměry všech věcí. 

Zakřivení Země vtahuje lidské myšlenky 
na její oběžnou dráhu, tak jaképak 
„přímé" uvažování ? 

Myšlenky o Bohu by byly přímým 
uvažováním, pokud by dosáhly jasnosti 
a vjemů jako dosahují mimo zakřivenou 
Zemi, ať to již pro Vás znamená cokoliv. 

Může přebírat různé významy pro různé 
úrovně vědomí, ale bude mít 
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tendenci uvolňovat Vaše myšlenky 
z krouživého pohybu kolem Země. 

Může duše toho, kterého známe  
pod jménem Ježíš Kristus pokračovat  

v životě v nějaké jiné říši ? 

To je zajímavá otázka ! 

Napřed se musíme začít vyvíjet 
v hmotném prostředí Vaší Galaxie a pak 
v rozsáhlejších realitách, které čekají 
dále, až tam, kde se Vám i přes silné 
teleskopy zdá být daleko. 

Naprosto jistě existují planety, na nichž 
existuje život všech představitelných 
forem vědomí. 

Ještě dále a výše se nacházejí říše, které 
jdou ještě dále za hmotu. 

Hmota je jen nejmenší z dimenzí věčné 
velikosti. 

Jsou tam říše, kterými Kristus kráčí 
ve Světle a pravdě, v radosti a plnosti, 
v hluboké á dokonalé účasti a Lásce, 
dokonce i v tomto okamžiku. 

Ano, říkám Vám - a opět proto, že není 
jiné cesty, ne proto, abych Vás zmátl že 
na Vaší planetě existují jiné říše. 

Vyšší realita, které jste se všichni dotýkali 
při meditaci a modlitbách skutečně 
existuje ve stejném prostoru jako Vaše 
auta a lodě, Vaše řeky a parky, Váš déšť i 
Vy samotní. 

V této širší realitě, která se s Vámi dělí 
o věčnost žije Kristus, kráčí mezi Vámi 
a daří se mu dobře. 

My všichni existujeme najednou v mnoha 
prostředích. 

Není možné je zeměpisně lokalizovat. 

Umístíte-li je do oblasti uvědomění přiblíží 
Vás to Pravdě, neboť člověk může udělat 
také to, že svoji pozornost zaměří 
na nějakou titěrnost a pak prohlásí, 
že neexistuje nic jiného, než tohle zrnko 
písku. 

Můžete se však také zaměřit na mnohem, 
mnohem širší spektrum, až si naplno 

uvědomíte, že kráčíte ruku v ruce 
s Kristem, neustále, všemi svými 
aktivitami. 

Nejde o geografický popis. 

Jde o Pravdu. 

Je na jiných planetách život ? 

Ano. Plodný a hojný. 

Jste milováni a chráněni, nejen námi 
na úrovni vědomí, kde existuji i já, ale 
také dalšími, kteří se pohybují 
na podobných úrovních vědomí, jako je ta 
Vaše. 

Tyto bytosti existovaly ve Vašem světě 
a rozvinuly se tak, že mohou žít v jiných 
sférách, kde je vědomí na rozvinutější, 
vyšší úrovni. 

Zvolili si to. 

Již mnohokrát ve své minulosti lidstvo 
pochopilo, že není osamoceno. Potom bylo 
toto vědění rozptýleno, neboť Boží účel 
této komunikace byl splněn. 

Přichází čas, kdy se mezigalaktická 
komunikace stane věcí každodenní 
existence. Nestane se tak však dříve než 
budou srdce těch, kteří se inkarnovali 
na Vaši planetu připraveny na přijetí 
takového směrování, ne v smyslu 
dětského zájmu, ale ve smyslu bratrství. 

Má život všude stejnou formu jako tady ? 

Ale ne. 

Jsou „jiné světy" 

většího a menšího uvědomění. 

Existují schody a podlaží. 

Tato planeta není jedinou, kterou Bůh 
vytvořil jako Vaši učebnu. 

Z této půjdete do mnoha mnoha jiných, 
veselejších a osvětlenějších, 
zajímavějších, rozvinutějších, tvořivějších, 
do učeben více naplněných Láskou. 

Kdo jsou naši nejbližší sousedé 
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ve vesmíru a jaký bude náš první 
vzájemný kontakt ? 

Jsme to my a s námi jste se již setkali. 

Ale jistě, já vím, že hovoříte 
o mimozemšťanech. 

Kontakt již byl navázán a je jedno, jakým 
způsobem si překládáte slovo 
„mimozemský". 

Stane se to zřetelnějším potom, co se 
mezi lidmi vyvine ochota k naslouchání 
věcem, které leží za hranicí očekávaného. 

Již nyní někteří lidé tvrdí, že vstoupili 
v kontakt s návštěvníky z jiných planet. 

Vůči těmto svědectvím vznikla nedůvěra. 

Jsou příliš tajemná. 

Jak říkám, ještě nepřišel čas, kdy bude 
tohle všechno možné přijmout, neboť 
stále máme práci s tím, abychom 
probudili schopnosti expandovat 
do duchovní říše, do světa Božího. 

Můj osobní názor na návštěvy jiných 
ztělesněných osob je takový, že by to 
v současnosti znamenalo jen zbytečné 
rozptylování. 

Návštěvy byly a budou a emisarové budou 
i nadále překračovat iluze času a prostoru, 
protože nakonec, mí drazí, je všechno 
jedním, jež je zde a nyní. 

Když budete tyto záležitosti zvažovat 
v budoucnosti, mějte na paměti také 
realitu, která existuje za časem 
a prostorem a uvidíte, že tyto otázky mají 
smysl jen v době, kdy přebýváte 
ve hmotném světě. 

Duše, které existují v jiných galaxiích jsou 
Vám velmi podobné. 

I když ve vedení, které získáte 
z rozšířeného vědomí těchto pokročilých 
bytostí může být velká moudrost, mohou 
se v něm také skrývat chyby. 

Boží Zákony jsou Boží Zákony. 

Každý musí tápat. 

Dokonce i ti, kteří pokročili velmi daleko 
za úroveň pozemského vědomí. 

Nevyžadujte dokonalost od sebe ani 
od jiných bytostí. 

Prosím, pověz nám,  
jak vypadá planeta Země z dálky. 

Vidím Světlo. 

Vidím vědomí. 

Vidím vlnění ve vlnách modliteb a proseb, 
bolesti a radosti, které opouštějí Vaši 
Zemi. 

Z Vaší Země odchází nepřetržitý proud 
touhy a dopadá na ni jiný neustále 
plynoucí proud, léčivý proud. 

Jde o neustálou komunikaci, kterou 
já vnímám jako vlnění Světla. 

Slovo na rozloučenou. 

Jste světlušky. 

Tam kde se nacházíte, tam je rozsvíceno. 

Nikdy nejste v temnotě. 

Jen se k ní blížíte. 

Nikdy nejste ve smrti. 

Jen se k ní blížíte, neboť když do smrti 
vejdete, stává se životem. 

Proto jste živi. 

Tak se stane, že jakmile naleznete sebe, 
jste již navždy v bezpečí, neboť vždy 
budete tím, čím jste. 

A nakonec, když se navrátíte Domů, aby 
Vás přijal Bůh, přivítáte sebe sama 
s Láskou a pochopením. 

(15) 
 

Slovníček. 

V otázkách světa, v němž žijete, je třeba 
zachovávat téměř až nepříjemnou 
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střízlivost, i kdyby to mělo být jen kvůli 
tomu, abyste si uvědomili, že všechno to, 
co se zdálo být pevně zatmeleno 
v neměnné realitě je, bráno z širšího 
pohledu, jen příjemnou iluzí. 

Pokud je libovolná koncepce jakýmkoliv 
způsobem omezená, slouží tato omezení 
k odlišení, k tomu, aby bylo možné danou 
koncepci vůbec spatřit. Cílem tohoto 
slovníčku není ani tak přiřadit slovům 
praktické definice, jako spíše otřepat 
z jejich významů kousky námrazy. Každá 
lidská bytost, každé vědomí, které 
je schopné zformulovat významy 
jednotlivých slov, si potřebuje být vědomo 
toho, kde jsou ještě definice rigidní 
a omezené. Je úkolem každé duše 
prozkoumat svůj vlastní slovníček. 

Hrajte si s tímto slovníkem. Potom 
promíchejte svůj osobní slovník, trošku jej 
pozpřevracejte a uvidíte, že jste již tam, 
kam jste zatím jen chtěli jít. Je to otázka 
definice... Vaší definice. 

Antihmota: Skrze zrcadlo. Jít až do 
nejzazšího možného extrému popření 
toho, co je zde a zjistit, že to je stále 
tady. 

Nádhera: Slovo, jehož význam by měl 
dostat prostor k průniku do těch 
nejneočekávanějších zákoutí. 

Tělo: Tělo je obalem vytvořeným Vaším 
vědomím, který má chránit ducha a ten 
pak může plnit úkoly daného života. 

Komunita: Je třeba, aby tato koncepce 
vyšla mimo zdi, ulice, obydlí a hranice 
zemí. 

Věčnost: Slovo 'věčnost' by zasloužilo 
trošku prostoru pro expanzi. 

Milost: Milost je přízí Božího Vědomí. 
Je věčnou Láskou. Všechno je Milostí. 

Růst: Ochota ke změně, k poučeni, 
poznávání, rozpínání, k oslavě, 
radovánkám, Lásce a nakonec k poddání 
se. Růst je více než jen hmotný rozvoj 
nebo emocionální poznání. Je to 
připravenost ke zkoumání vlastní vnitřní 
reality a zvlášť potom temných stránek. 

Zeptejte se sami sebe, kým byste 
se chtěli stát. To je růst. 

Lidství: Lidství není tvrdé a pevné brnění, 
ale je tou nejvíce pórovitou a ohebnou 
skutečností. 

Pokora: Být člověkem a spočívat 
vědomě, otevřeně a ochotně ve stavu 
lidství. 

Iluze: Veškerá ostatní realita, která není 
čistým Světlem a Vědomím je iluze. 

Karma: Osnova pro Vaši cestu tímto 
životem. 

Život: Účelem života je růst. Žádný jiný 
účel není. 

Láska: Jakmile definujete Lásku, ztratí 
ona svoji sílu. Pokud ji někdo definuje 
podle jejích činů, přemísťuje ji. Člověk 
pozná Lásku tehdy, když žije bez ní. 
Najde ji, když zjistí, že ji ztratil. Člověk 
ztrácí Lásku tehdy, když ztrácí Sebe. Může 
ji nalézt, když nalezne Sebe nebo ji může 
nalézt během tohoto hledání. 

Hmota: Hmota je vědomí. 

Jednota: Jednota je expanze a v tomto 
rozpínání jsem já Vámi, Vy mnou 
a dohromady jsme Láskou. 

Vztah: Srdce hledající domov. Touha 
hledající místo pro realizaci. 

Duše, Duch, Vědomí: Tyto termíny 
je možné pojímat jako synonyma. Já je 
používám tak, že bytost je věčným 
vědomím a to přebývá v tom, čemu lidé 
říkají duše, která je pochopitelně říší 
duchů. Vyjádřit přesné definice těchto 
pojmů není bohužel možné. 

Prostor: Prostor a čas se setkávají 
v bodě, kde je vědomí připraveno vzdát 
se. 

Symbolika: Vzít něco a stlačit to. Jazyk 
je nejzřejmějším příkladem symboliky. 
V komunikaci nastává mnohem více 
omylů než přímých spojení. 

Symboly: Všechno v rámci lidské 
existence. Symbol se stává svým 
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protikladem v okamžiku, kdy je zamrazen 
vytvořením pojmu. 

Učeni: Ne didaktický akt, ale cit pro bytí. 
Toto bytí musí brát v úvahu svoje vlastní 
rozpínání. 

Myšlenka: Důležitá funkce v prostředí 
lidské reality, jelikož ji prožíváte v době, 
kdy jste ještě stále přítomni ve svém těle. 
Až budete osvobozeni od tohoto 
omezujícího používání myšlenek, stanou 
se vnitřním výrazem charakteru Vaší celé 
bytosti. 

Čas: Kontejner, forma. Čas 
je odpočívadlem. Pokud vědomí nemůže 
obývat nekonečnou realitu, přilne k času. 
Podstatou času tedy je vědomí. Čas 
je bytí. Je zároveň nejmenší i nejvíce 
rozpínavou formou reality, jeho částí 
je věčnost. 

Pravda: Pravda je. Nikdo ji nevytvořil. 
Každý ji vyjadřuje svým vlastním 
způsobem. 

Svět: Prostředí pro studium, často také 
odraz snahy. 

(16) 
 

Pocit absolutní  
svobody a míru. 

Emanuelova duchovní cvičení: 

1. Jak milovat sebe a druhé. 
2. Režim vyladění se na svůj vnitřní 

text. 
3. Vyrovnání se se strachem. 
4. Jak dojít osvěžení. 
5. Setkání se sebou samým. 
6. Pojímání se. 
7. Odhalení svého úkolu pro tento 

život. 
8. Způsob Jak probudit vzpomínky na 

„minulé" životy. 
9. Rozpínání. 
10. Smývání hmotných omezení. 
11. Existence v NYNÍ. 

12. Namátková kontrola. 

Cvičení:  
Některé způsoby a prostředky rozpínání. 

Cvičení musí jít ruku v ruce s Vašimi 
okamžitými schopnostmi. Pro začátek může 
být velkou námahou i prosté usazení se 
a uznání, že i okamžiky ticha mohou být 
přínosem. Potom můžete vykročit do větších 
hloubek nebo do různých směrů, jak tomu 
například je při praktikování sebelásky nebo 
speciálních meditací pro objevení věčnosti 
v Sobě atd. 

Pokud jste se rozhodli posadit se nyní 
se záměrem odstranit posuzování sebe 
sama, propracovat se přes strach nalézt 
citadelu Jednoty uvnitř lidské bytosti, 
následuje další krok: ať Vás v daný čas 
přitáhne jakékoliv cvičení, přijměte je. 
Ať mají Vaše potřeby jakýkoliv ráz, přijměte. 
Buďte ochotni změnit své praktiky s tím, jak 
se budou měnit Vaše potřeby. Pro cíl 
meditace není větších překážek, než 
je rigidita nebo trvání na určitém zažitém 
formátu Tato cvičení jsou určena pro 
libovolnou volbu a výběr v závislosti 
na přání ducha. 

Cíle cvičení jsou jedinečné a individuální. 
Konečným cílem pochopitelně je být 
svobodný, pozvednout se za hranice 
omezení daných lidskými prožitky a okusit, 
alespoň na okamžik, chuť absolutní svobody 
a míru. 

Tak začněme. Autorství těchto cvičení 
nepatří mně. V průběhu minulých století 
je navrhlo a zformulovalo mnoho duchů, 
tělesných i netělesných bytostí. Jako takové 
Vám je také předávám. 

Ti z Vás, kteří je použijí, budou moci 
vychvalovat vliv jejich účinku na rozvoj 
jednotlivce, jakož i radost z nich pramenící, 
neboť ona vedou k poznání sebe sama 
a sebenalézání. 

1. Jak milovat sebe a druhé. 

Pro začátek cvičení lásky by bylo dobré začít 
u sebe. Potom se už bude sdílení s ostatními 
podobat slaďoučkému polibku jara. Nabízím 
Vám to jako malý domácí úkol. 
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Postavte se o samotě před zrcadlo a mějte 
po ruce papír a tužku. Středem stránky 
nakreslete odshora dolů kolmou čáru. 
Na levou stranu napište, „Tyto věci na sobě 
akceptuji." Všimněte si, že jsem neřekl 
„miluji". Na protější stranu pak napište, 
„Tyto věci na sobě neakceptuji." A potom 
si čestně a otevřeně promluvte s obrazem 
v zrcadle. 

Sledujte se z mnoha různých úrovní reality, 
od nejvyšší po nejnižší, od nejvyspělejších 
po nejméně vyspělé, od nejmilejších po ty 
nejhorší, od nejláskyplnějších 
po nejzuřivější, jaké jste kdy potkali. 

Umožněte si poznat lásku, soucit, nenávist, 
zlost, žárlivost i obětavost. Udělejte 
si poznámky o tom, jak posuzujete své 
soudy, jak zpochybňujete svoji láskyplnost, 
jak jste pyšní na svoji autocenzuru. 

Nic z toho se nesmí dělat neurvale. Ne. 
Toho tady již bylo dost. Je třeba pracovat 
s ohledem na Pravdu. Stud, který pociťujete 
právě tehdy, když doopravdy milujete, 
je srdcervoucí. Přišli jste, abyste se naučili 
Lásce. Nikoho nemůžete milovat více, než 
milujete sebe. Nemůžete milovat Boha více, 
než milujete ostatní. 

Hovořte ke svému obrazu v zrcadle alespoň 
deset minut nebo více, pokud si přejete 
(můžete tam strávit celé hodiny, jestli 
chcete), ale nejméně těch deset minut, 
potom zavřete oči a představte si sebe, jak 
se koupete v zářícím Světle Lásky. Přijměte 
ji. Nechejte ji, ať vstupuje Vašimi póry. 
V Lásce se koupete každou minutu každého 
z Vašich dní, neboť Láska jste Vy. 

2. Režim vyladěni se na svůj vnitřní 
text. 

Obětujte z každé hodiny v průběhu Vašeho 
dne jeden okamžik a zeptejte se, „Co chci 
v tomto momentě ?", „Jaká rozhodnutí nyní 
činím ?", „Kým nyní jsem ?", „Co nyní 
dělám ?" 

Tohle cvičení zaostřuje vnitřní uvědomění. 
Jde o naladění se na Vaši skutečnou 
podstatu, která Vám dá svobodu volby 
na všech 360 stupních životního kruhu. 

3. Vyrovnání se se strachem. 

Strach se stává pánem tehdy, pokud 
se zaměřujete na obtížné věci. Stabilitu 
k jeho překonání získáte tak, že budete 
procházet věcmi jednoduššími. 

Takže, začneme s představou toho, jaké 
by to bylo, žít bez strachu. Začněte 
si představovat sebe, jak jdete po ulici. 
Jděte od jednoho domku ke druhému 
a všímejte si, jak často se ve Vás probouzí 
strach. Strach se dá ztotožnit nejen 
s hrůzou, ale i s odporem, omezováním, 
váhavostí, zemdleností nebo nedůvěrou. 

Dále si představte nějaký jednoduchý, ale 
velmi jednoduchý čin vykonaný absolutně 
beze strachu (na ty obtížnější zaútočíte 
později). Provádějte tohle každý den pět 
minut. 

4. Jak dojít osvěžení. 

Vstupte dovnitř sebe, přímo do Já". Najděte 
je a chvíli na něj dýchejte. 

Zeptejte se tohoto „já", co je v současnosti 
unavuje. „Co by jsi raději teď dělalo ?  Nad 
čím dřepíš ?  Co zapíráš ?" (Lidské tělo 
nepotřebuje až tak mnoho odpočinku, jak 
si Vy myslíte. Potřebuje však uvolnění. 
Potřebuje volnost vyjádření. Potřebuje volně 
proudící touhu.) 

V 99 případech ze sta se necítíte unaveni 
kvůli tomu, co jste dělali, ale kvůli tomu, 
co jste chtěli dělat a nedělali. Tak se „já" 
na tyto věci zeptejte. 

A pokud příště budete moci a nezpůsobíte 
žádnou pohromu, dovolte si dělat to, 
co byste rádi dělali. Není to žádné 
sebeomlouvání, jak Vás učili. Je to 
respektováni se. 

5. Setkání se sebou samým. 

Vejděte do svého ticha. Představte si, jak 
vstupujete do místnosti. Nikdo jiný kromě 
Vás v ní není. A najednou se přes celou 
tu místnost spatříte v celé své vnitřní kráse. 
Dejte si šanci, abyste se vzájemně 
seznámili, něžně a s láskou. 

A nyní se vezměte za ruce. Vstupte zpět 
do sebe. Po celý zbytek života buďte spolu. 
Ta bytost, kterou jste právě potkali, čekala 
celý Váš dosavadní život, abyste 
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si všimli obou těchto postav. Jakmile si jí 
všimnete, jakmile poznáte, kdo jste (a 
to Vám zabere mnoho takových cvičení a 
já Vás vyzývám, abyste je prováděli alespoň 
jedenkrát za den), začnete si uvědomovat, 
že Vás jen velmi málo zajímá, co si myslí 
ostatní. Myslíte, že Vás tohle neosvobodí ? 

6. Pojímání se. 

Alespoň deset minut z každého dne na sebe 
pohlížejte jako na bytost skutečně 
podobnou Bohu, jejímž nádherným úkolem 
je šíření Světla na všechna místa, kam 
zavítá. 

Pohlížejte na sebe jako na ty, kteří otevřeně 
rozdávají Lásku a potěšení, jako 
na usmívající se bytosti, které věří v pokoj, 
radost a nepřítomnost bolesti. 

Vyzkoušejte to. Uvidíte, že to je ta 
nejnakažlivější věc, jakou jste kdy měli. 

7. Odhalení svého úkolu pro tento život. 

Co se Vám nejvíce daří ?  Co Vás nejvíce 
naplňuje ?  Tam leží Váš úkol. Srdce 
nepromlouvá jen při modlitbě a meditacích, 
ale hovoří také skrze touhu - čistou 
a prostou lidskou touhu. 

8. Způsob, jak probudit vzpomínky na 
„minulé" životy. 

Abyste mohli provést tohle cvičení, najděte 
toho, kdo je Vám nejdražší a až budete mít 
oba čas, posaďte se pohodlně naproti sobě. 
Dotkněte se navzájem svých rukou, zavřete 
oči a nechejte, aniž byste řekli jediné slovo, 
přijít obrazy. 

Nemusíte se do ničeho nutit. Důvěřujte 
vyšší realitě. Je mnohem moudřejší 
a mnohem více kreativní než Vaše vědomá 
mysl. Potom, po chvíli, si popište, co jste 
viděli Jsem si jistý, že tohle Vám 
dá překvapivé potvrzení toho, že jste oba 
měli v minulosti podobné zážitky. 

9. Rozpínání. 

Zavřete oči. Soustřeďte se na ukazováček 
na své pravé ruce. Uvědomte si jeho 
velikost. Znáte jej. Znáte jeho velikost, tvar, 
pocit. Nyní rozšiřte své uvědomění, týkající 
se tohoto prstu tak, jak to jen jde a jak Vám 

to bude příjemné. Stále v sobě držte pocit 
„ano, to je můj prst." 

A nyní rozviňte tento prst za hranice tohoto 
pocitu. Všimnete si, že Já také začíná 
vyplňovat prostor tohoto prstu a posouvat 
hranice známého, aniž by tohoto Já ubývalo. 

O to ve Vašem případě jde, o posouvání 
hranic bez ztráty onoho Já, o expanzi 
do Vyššího Já pomoci takového procesu, 
o odhodlání přecházet ze známého 
do neznámého, které se současně 
se vstupem mění na známé. 

10. Smývání fyzických omezení. 

Zavřete oči a uvědomte si hranice svého 
fyzického těla, jako by byly nakresleny 
velmi tmavou pastelkou. Dodržte tvar svého 
těla. 

Když jste se takhle obkreslili, jasně jste 
vyznačili strukturu osobnosti - ega. 

Nyní si představte velkou mazací gumu 
a tou začněte smazávat čáry, které 
vyznačují Vaše tělo (některé části mohou 
klást větší odpor než jiné a vědět o tom 
může být přínosem pro další zkoumání 
sebe). 

Když se dostanete k vrcholu obrysu hlavy, 
dejte si na mazání mimořádně záležet, ať se 
děje, co se děje. Dejte si na čas. 

Nechejte vědomí svého Já expandovat. 

Nyní jste začali bojovat s iluzí lidského 
tělesného vnímání. V závislosti na tom, jak 
odvážní jste byli při mazání, jste se určitým 
způsobem uvolili expandovat za hranice své 
tělesné identity. 

11. Existence v Nyní. 

Věčné Nyní skutečně existuje. Uvádím 
snadný způsob, jak jej dosáhnout (snadný 
proto, neboť dýchat se musí). 

Zavřete oči a soustřeďte na okamžik své 
vědomí. Uvědomte si svůj dech. Pozorujte 
jeho příliv a odliv. A nyní vdechujte celou 
svojí existencí a vydechujte vše, co je 
ve Vás. Nyní vdechujte budoucnost. 
A vydechujte minulost. Vědomě sledujte 
svůj dech. Nechť Vás každý výdech 
osvobozuje a každý nádech ať Vás 
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přibližuje současnému okamžiku. Ten 
je vším, co Vám zůstalo. Chvíli takhle 
dýchejte. 

Nyní ve vrcholu svého nádechu na okamžik 
zastavte, ne násilně, udělejte přirozenou 
pauzu a pak vydechněte. Zastavujte déle 
a déle, pátrejte v tom okamžiku mezi 
nádechem a výdechem a odpočívejte v něm 
(opět bez napětí). A již cítíte Věčné Nyní. 

Při tomto cvičení zjistíte, že se prostor mezi 
nádechem a výdechem rozšiřuje a stává 
se místem Vašeho přebývání. 

Bez budoucnosti. Bez minulosti. Jen 
s přítomností. 

12. Namátková kontrola. 

Při svém denním běhání si udělejte několik 
poznámek o okamžicích, kdy: 

A. se přestáváte milovat, 

B. začínáte věřit, že nejste hodni lásky. 

(17) 
 

Epilog. 

O práci s Emanuelovými názory, o jejich 
strávení a přijetí v průběhu času, přesněji 
pěti let, tak dlouho totiž trvalo sestavování 
této knihy, s námi Emanuel diskutoval 
v rámci meditací, kterých se účastnili 
Roland, Pat, Ram Dass a já. 

Emanuel řekl, „Všechno to vybrušování, 
navrhování a zamítání, zkoumání a zkoušení 
bylo nutné nejen za účelem vydání této 
knihy, ale také z důvodů, které leží uvnitř 
každého z Vás, z důvodů Vašeho vlastního 
přínosu a pochopitelně i z důvodu 
věrohodnosti celého tématu. V průběhu své 
práce jste mé milé bytosti zapomenutého 
Světla nalezli ve slovech, formulacích 
a samotných komplexních koncepcích 
odvahu opět uvěřit v mnoho věcí, o kterých 
jste si mysleli, že jste na ně již zapomněli. 
Když jste je uslyšeli, pomysleli jste si, že jim 
snad ani nikdy neuvěříte." 

Nikomu z Vás nejsou výšiny ambicí cizí, ale 
přicházíte znova a znova, plně rozhodnutí 
vyšplhat se na poslední horu. A pokaždé 
se vyskytují zacházky, pauzy a, v krátkosti, 
strach - strach pocházející z toho, že jste 
zapomněli na to 'kdo' to přišel a 'co' 
to vlastně přišel vykonat. 

Nyní, když již bylo „kdo" odhaleno, 
neznamená „co" již vůbec nic. Vy to již 
všechno víte, ale menší opakování snesete, 
neboť lidská paměť je velmi krátká. I když 
je určena k tomu, aby lpěla na všem tom, 
o čem ví, že je pravdivé, je zastírání paměti 
prostě částí procesu sbírání lidských 
zkušeností. Při práci na tomto 
se naskytovaly další a další příležitosti pro 
neustálé a opětovné otevírání dveří 
ke všemu tomu, na co jste již zapomněli. 

Dovolte tedy, abychom opustili paměť 
a nechali zkušenosti volně plynout. Není nic, 
čeho bychom se mohli přichytit. Není třeba 
si nic pamatovat, jen je třeba být, což 
si vyžaduje absolutní víru. Neboť nic v bytí 
není řízeno. Je jen existence, která 
je absolutní Boží jistotou." 

V průběhu práce s oním „co", nacházejícím 
se uvnitř této knihy jsme byli pochopitelně 
stále ujišťováni o pravdivosti všech 
skutečností. Byla v nás stále a stále 
oslovována odvaha k opětovné důvěře 
ve věci, na něž jsme již zapomněli. 
Opakování, alespoň u mne, rozrušilo mnohé 
strachy, které dosud bránily volnému toku 
prožívaných zážitků. 

Naléhám na Vás, používejte tuto knihu 
opakovaně a pracujte s ní, znovu a znovu 
otevírejte dveře a nechejte Emanuela, aby 
Vás vedl stále blíže k pochopení Vašeho 
věčného bezpečí. 

Jsem Emanuelovi hluboce vděčná a z celého 
svého srdce mu děkuji. 

Judith Stantonová 


